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Sammanfattning
M6nga orgianisationerhax idag ett val firngerande verksamhetssystemvilket
aaviinds fiir utbyte och uppclatering av information. Tanken er att
informationen alltid ska vaxa uppdaterad och d?irliir ges etkomst till
systemet genom organisationens intraaat. Med en fortsatt snabb utveckling
av mobila enheter firuN stora mdjligheter att ansluta Aven dessa till
verksamhetssystemet. Detta tillsammans med att manga arbetsuppgifter iir
kopplade till ett geografiskt lage har skapat intresse att integrera mobila
enleter som har ti1lg6ng till GP,S-mottagare med verksamhetssystem.Med
detta som utgangspunkt syftar examensarbetet till att ta fram en
utvecklingsbar grmdltisning vilken ska l6sa de problem som kan uppst6.
Fdr att identifiera mdjliga tilampuingax och skapa en bild av vilka problem
som kan uppsta och vad som kriivs av den tilltiitrl,:ta systemdesignen har
samrid med konsultf'retaget SWECO Position skeIl. De sttirsta hindren ftjr
organisationer niir de ska installera och anviinda nya system upplevs vara att
det iil omstiindligt och medfdr stora investedngskoshader att 6ver hur.ud
taget komma igeng med tester. Detta deh pe gund av att investeringar ofta
maste gcirasi hird- och mjukvara, men iiven pe grund av att ny programvara
ska testasoch godkannasav berdrd IT -enhet.
Genom litteratwstudier, diskussioner och teknildester har en systemdesign
fiir en grundldsning arbetats ftam. Grundklsningen ldser problemet med en
l6ng uppstartsfas genom att anviinda ett nav som de mobila klientema
anslut€r till ist illet fttr att ansluta direkt till mildatom. Navet kan di
placeras utan{ttr organisationens intranat vilket inlleb?h att ett minimalt antal
programinstallationer och konfigurationer behdver g6ras. Vidare bygger
grundlcisningen pa att varje del ska kunna bytas ut ftir att entelt kunna
anpassaldsningen till olika tilliimpningar.
Grundldsningen hax difefter implementerats genom en prototlp fiir ett
anvlndarfall som utarbetats tillsammans med Landskronct kammun.
Protot)?en trackar mobila enheter ltir att visa deras positioner i en
kartmodul pa en stationar dator och hax testats i Landsktone kommuns lT miljd. Testema av prototypen indikerar att gruadl<;sningen fungerar
tillfredstiillande iiven om vissa kompabilitetsproblem uppdagades.
Rapporten beskriver hur en enkel grundldsning kan utformas, vilken karr
fungera som bas lbr vidare utveckling av systemintegremnde applikationer.
Den initiala utvecklingskostnaden kan pe detta sAtt ftirdelas pi olika
applikationer och Fojekt. Detta tillsammans med att en stor del av
applikationema redan zir utvecklad genom grundldsningen gdr att
startstrAckan ftir att testa ett n).tt system fijrkortas och en kostnadseffektiv
ldsnins astadkoms.

