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Presentation av projektuppgift 
 
Projektuppgiften utgörs av en analys av en verksamhet. En konfigurering och ev 
modifiering/anpassning i affärssystemet Microsoft Dynamics NAV görs som ska utgå ifrån behoven 
i en verklig organisation. Syftet är att utnyttja standardfunktionalitet i affärssystemet så långt det är 
möjligt, och att endast behöva modifiera eller anpassa den funktionalitet som är nödvändig 
gentemot verksamheten. I uppgiften ingår också att kunna kommunicera till verksamheten vad som 
enkelt går att anpassa i systemet, så att inte införande av affärssystem medför omfattande 
konfigurering av affärssystemet.  
 
Räkna med att uppgiften kräver tid. En stor del av denna tid åtgår till att söka information om hur 
affärssystemet fungerar och hur det ska modifieras. Bekanta er därför snarast med den tillgängliga 
dokumentationen, både på Internet, i kurslitteraturen, på DisCo, och i själva systemet. 
 
Projektet genomförs i grupper om ca fyra studenter i varje grupp. Er uppgift är att sätta upp och 
modifiera/anpassa affärssystemet Microsoft Dynamics NAV för ett företag/organisation. 
Företaget/organisationen som ska sättas upp i systemet utgår ifrån ett befintligt företag eller 
organisation, som presenteras i början av kursen. Varje grupp har ansvaret för att själva hålla 
kontakten med företaget för intervjuer. Ytterligare uppgifter och information om 
företaget/organisationen hämtas in genom att t ex söka på Internet och genom att läsa i 
årsredovisningar och andra dokument.  
 
Varje grupp ska konfigurera minst två av företagets grundläggande processer. Ett grundscenario kan 
innehålla processer för inköp och försäljning (med tillhörande order och fakturering).  Varje grupp 
väljer valfria processer utifrån verksamhetens behov. Exempel på andra processer kan vara 
materialplanering, produktion, marknadsföringskampanjer och resursplanering. Enklare 
anpassningar behöver alltså göras i systemet för att passa affärsprocesserna. En mall för utvärdering 
ska upprättas, och en annan grupp får i uppdrag att utvärdera och testa er konfiguration. Ni skall 
därefter utvärdera den testdokumentation från den andra gruppen, som gäller ert eget system.  
 
Projektarbetet ska dokumenteras i sin helhet. Vidare instruktioner för dokumentation av 
projektarbetet finns i slutet av detta dokument.  
 
Inlämning av slutdokumentationen av projektet sker senast den 11 mars. 
Gruppen har sedan sju dagar på sig för att åtgärda eventuella brister efter det att handledare har 
rättat rapporten och kommit med återkoppling. 
 
Projektet redovisas även muntligt vid seminarium. Arbetet sker i grupp, dock är examinationen 
individuell, vilket innebär att alla i gruppen ska vara beredda att svara på frågor om de utförda 
uppgifterna. 
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Arbetsgång 
	  

1. Ta kontakt med företaget/organisationen, och genomför intervjuer. 
2. Diskutera och stäm av med handledare de processer ni ska konfigurera och anpassa. 
3. Genomför och stäm av med handledare er förstudie över de processer som ni ska kartlägga, 

konfigurera och implementera i affärssystemet MS NAV (Avstämning 1 den 5 februari) 
4. Bekanta er med MS NAV och lär er navigera i systemet. 
5. Bekanta er med tillgänglig dokumentation (kurslitteratur, laborationsuppgifter, demofilmer 

och manualer) samt dokumentation som finns tillgängligt på Internet. Genomför laboration 2 
– rekommendationen är att välja laborationsområde utifrån det du behöver lära dig för 
genomförandet av de processerna som ska implementeras.  

6. Stäm av arbetet med handledaren den 24 februari– Avstämning 2 Analys och krav 
7. Anpassa och konfigurera, dvs implementera processer i systemet. 
8. Upprätta mall för utvärdering av era processer och lämna in på DisCo. Handledaren slumpar 

fram grupper som ska testa varandras lösningar och meddelar er.  
9. Översänd testmall och system till gruppen för test av era implementerade processer. Ni 

behöver lägga till en student från testgruppen till ert system som användare, så att de har 
möjlighet att logga in och testa er lösning.  

10. Testa funktionaliteten i implementeringen av en annan grupps processer, dokumentera detta 
och skicka dokumentationen till gruppen som har implementerat systemet som ni har testat. 

11. Samma dokument lägger ni in i er rapport som bilaga. Skriv vilken er testresultat gäller.  
12. Utvärdera den andra gruppens testdokumenation för ert implementerade system, 

dokumentera detta i er rapport, under testfallet. Vid behov korrigera fel.  
13. Redovisa implementerad process vid seminarium. 
14. Lämna in rapport med all dokumentation samlad, även all dokumentation som tillhör test 

och utvärdering, via DisCo. Datum för inlämning är 11 mars.  
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Anvisningar för rapport/dokumentation av projekt samt tester 
(doc-format, ej pdf) 
 
Dokumentation av projekt 
 
 Förstudie 
1 Introduktion 
1.2 Uppdragets bakgrund och syfte 
1.3 Metod 
 
2 Företagsbeskrivning; organisation och företagets processer 
 t ex artiklar, kunder, leverantörer, personal, lager, ekonomi, övrigt 
2.1 Företagets affärsprocesser – nuläge (aktiviteter i processkartor samt processbeskrivningar)

  
2.2    Systemstöd för dagens processer – nuläge (om det finns systemstöd i företaget) 
 
2.3.  Företagets affärsprocesser i framtiden (aktiviteter i processkartor samt processbeskrivningar 

som visar både det manuella arbetet och systemstödet) 
 
Kravspecificering 
3 Kravförteckning med rangordnade krav (skall, bör, kompletteringskrav)  
 
Implementation 
4  Dokumentation av implementering i systemet (skärmbilder samt förklarande text som 

beskriver de implementerade delarna i systemet) 
4.1  Motivera och förklara hur det påverkar företaget och dess processer, vilka effekter det kan 

innebära för företagets processer i framtiden och liknande 
 

 Testfall 
4.1 Utforma testscenarier och testernas förväntade resultat för minst tio krav i kravspecifikationen 

(detaljerade steg för steg-beskrivningar över hur användaren/kunden (en annan grupp i det här 
fallet) ska genomföra era tester, samt testernas förväntade resultat) 

4.2 Testresultatet (som ni får från testgruppen) ska finnas här 
4.3 Nödvändiga justeringar i ert system utifrån en annan grupps testresultat. Ni genomför själva 

omtestning. 
  
Avslutning 
5 Slutsatser – i relation till utformning av processer och anpassning av system i företaget 
 
6 Egna reflektioner på arbetet 
 
Referenser 
 
Bilagor 
- Testresultat som ni utfört på systemet från en annan grupp 
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Rapportering från test av annan grupps testfall 

 
En annan grupps systemutformning testas utifrån den gruppens testfall av tio krav från 
kravspecifikationen, dvs de detaljerade steg för steg-beskrivningar över hur systemet ska fungera, 
anpassat till företagets processer. Ni genomför testerna som om ni vore kunden som accepterar och 
godkänner att systemet fungerar som förväntat. 
 
Arbeta igenom testscenarier noggrant. Dokumentera testscenarier utifrån hur ni har genomfört 
testerna. Använd gärna de testbeskrivningar som den andra gruppen har dokumenterat, som en 
grund i dokumentationen för era tester. Dokumentera vilket resultat i testerna ni får, i jämförelse 
med testernas förväntade resultat. 
 
 

• Dokumentera test av varje krav, t ex enligt nedanstående tabeller: 
 
Exempelvis 

ID Scriptnamn TestScript Indata  Förväntat	  resultat 

   Fält Värde  

01.01.01 Skapa	  kund 1. Välj	  försäljning	  och	  
marknadsföring 

2. Klicka	  på	  Ny	  kund¨ 
3. Ange	  kunduppgifter 
 

Namn: 
 
Kundgrupp: 
Valuta: 
Momsgrupp: 

Light	  and	  
Design 
20 
USD 
CA 

Ett	  meddelande	  visas	  som	  
säger	  att	  kunden	  är	  skapad. 

01.01.02      

 
Resultat 
 

ID Scriptnamn Uppnått	  resultat 

01.01.01 Skapa	  kund Trycker	  på	  F5	  och	  kontrollerar	  om	  kunden	  skapats	   

	   	    
 
 
 


