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Sammanfattning 
Detta arbete behandlar elektronisk handel, EDI, i olika utförande. Min tanke med 
arbetet var att företag som visar intresse för elektronisk handel skulle kunna få en 
hjälp med jämförelse mellan olika alternativ. De alternativ jag behandlar är web EDI, 
EDIFACT och EDIFACT med stöd för XML. När jag jämfört systemen har jag tittat 
på i första hand fyra huvud frågor, kostnad, kompetenskrav hos kunden (för att sköta 
systemet), implementeringstid och säkerhet som finns i systemet. Sammanlagt har jag 
undersökt fyra olika system från fyra olika leverantörer. För att bekräfta 
leverantörernas uppgifter runt systemen har jag även kontaktat kunder som använder 
respektive system. Som avslutning sammanfattar jag de olika systemen med 
utgångspunkt från min frågeställning. 

 

Nyckelord: EDI, XML, EDIFACT, Elektronisk handel.  
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1. Bakgrund 
Några problem för företag i dag är att besluta om de ska börja med e-handel, och om 
de ska investera i det, vilken variant skall man välja. I denna rapport ska jag titta 
närmare på elektronisk handel, vilka alternativ som finns samt vad man kan tänka på 
när man väljer alternativ. 

 

1.1 Elektroniska Affärer 
Elektroniska affärer innebär enligt Fredholm (1999) att affärssystem kopplas upp mot 
varandra i nätverk för att effektivisera överföringen av information. Fredholm 
konstaterar också att elektroniska affärer är ett vitt begrepp. För att reda ut begreppen 
ska vi titta på vad han menar. För många är nog elektronisk handel synonymt med 
näthandel, att man använder Internet och world wide web. Företag som erbjuder sina 
tjänster på Internet, till exempel Amazon som är ett företag som säljer böcker på 
Internet. Detta kan betecknas Business to Consumer eller B2C. 

 

Men elektroniska affärer är mer än Internet. För transaktions-intensiva företag, alltså 
företag som behandlar många ordertransaktioner, är det vanligare att skicka 
elektroniska och standardiserade meddelande mellan administrativa system, t.ex. 
order, lager och fakturering (OLF). Detta kallas EDI, Electronic Data Interchange. 
Enligt Fredholm (1999) följer EDI i de flesta fall en standard för elektroniska 
meddelande som kallas EDIFACT. I dagsläget väljs oftast andra nät än Internet för att 
sända EDI meddelande, trots att det går bra att sända via Internet, anledningen till 
detta är att Internet inte har samma säkerhet som t.ex. X.25 eller ISDN.  

 

1.2 Varför använda sig av elektroniska affärer? 
En stark trend hos företagen idag är att gå över till någon form av elektronisk handel 
när de gör inköp hos sina leverantörer, Anon (1999). En av anledningarna till detta är 
att de administrativa kostnaderna minskar eftersom order inte behöver genomgå så 
många steg. En annan anledning kan vara att företaget lättare kan organisera sina 
inköp så allt material tas in från samma ställe och därigenom kan företaget förhandla 
till sig bättre priser. ABB Automation Products har sänkt sina kostnader med mellan 
100 och 1000 kronor per order, Byttner (1999) och företaget har ungefär 15,000 
inköpsorder per år. Om hela ABB, med ca 1000 bolag räknas in ser man att det finns 
stora pengar att spara. 

 

Fördelarna med elektronisk handel kommer inte alltid på det sätt man förväntar sig i 
ett initialt skede. Enligt Fredholm (1999) så gjorde ett brittiskt analysföretag en 
intressant studie som byggde på intervjuer av ett 100-tal europeiska företag som stod 
inför att införa EDI. 

 

Företagen ombads rangordna mellan följande sex möjliga positiva effekter med EDI-
användning, där de tre första kan sägas vara mer konkreta och lättare att kalkylera, 
och de tre senare betydligt mer abstrakta och svårare att kalkylera: 
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• Minskad pappersanvändning 

• Bättre lagerstyrning 

• Kostnadsreduktion 

• Bättre konkurrensförmåga 

• Ökad kundservice 

• Effektivare informationsflöde 

 

Alternativen ovan är presenterade i den ordning resultatet blev. Det intressanta med 
undersökningen är att analysföretaget gick tillbaka ett år senare och bad företagen 
göra en rangordning utifrån det faktiska utfallet, nu blev resultatet det omvända. De 
tre abstrakta skälen kom i topp, med effektivare informationsflöde som god etta och 
minskad pappersreduktion på sista plats! Det ska noteras att det inte innebar att 
företagen ansåg att utfallet för de tre mer konkreta faktorerna var dålig, utan helt 
enkelt att de tre abstrakta hade fått större betydelse. Kanske ökade också förståelsen 
för den praktiska betydelsen av de abstrakta faktorerna, Fredholm (1999). 

 

Enligt undersökningen från Boston Consulting Group, IDG nyheter (2000), väntas e-
handeln mellan företag, B2B, öka med i snitt 33 procent årligen under åren 1998 till 
2003. En fjärdedel av all handel mellan amerikanska företag kommer att ske 
elektroniskt år 2003. Det sammanlagda värdet av e-handeln blir då 2800 miljarder 
dollar. Det är en kraftig ökning från dagens (1999) nivå på 671 miljarder dollar. Av 
företagens 2800 miljarder dollar i elektronisk handel år 2003 kommer 2000 miljarder 
att ske över Internet. De övriga närmare 800 miljarderna i elektronisk handel år 2003 
väntas ske via EDI på privata nät. Rapporten redovisar en betydligt större e-handel 
mellan företag än vad tidigare undersökningar visat. Enligt rapporten är dagens e-
handel mellan företag dubbelt så stor i Nordamerika som i övriga världen. Jämfört 
med USA ligger Europa 18 månader efter. Gapet är ännu större jämfört med Asien 
och Latinamerika. Det är framförallt kostnadsbesparingarna som är drivkraften bakom 
övergången till e-handel, inte e-handelns strategiska möjligheter, säger Boston 
Consulting Group.  

 

I Sverige uppskattas kostnaderna för handelsprocedurer till 14 miljarder kr per år 
enligt GEA, gemenskapen för elektronisk handel, (GEA, 2000). Ca 70 % av den 
handelsinformation som matas ut från de egna datorerna måste matas in igen i en 
annan dator, internt eller externt. Samma sak gäller naturligtvis information som går i 
andra riktningen (GEA, 2000). Detta är en av anledningarna till att så stora vinster kan 
göras med EDI, som ju går ut på papperslös kommunikation mellan datorer (GEA, 
2000). 

 

 

En annan anledning att införa elektronisk handel är att ledtiderna förkortas, enligt 
Tore Hedblad Ericsson (2000), har ledtiderna kortas från 8 till två veckor. 
Anledningen till den snabbare ledtiden är att order överföringen går snabbare och 
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ordern registreras automatiskt hos leverantören. I och med den kortare ledtiden kan 
man vänta längre med att skicka beställningen och på det sättet har man bättre 
kontroll på vad som behöver beställas. Även på Ericsson nämns den rent ekonomiska 
fördelen, enligt Annika Åskvist Ericsson (2000), som är ansvarig för EDI driften på 
LM Ericsson Data, krymper kostnaden från 50 dollar till en dollar per order.  

 

Att få korta ledtider är enligt Ptak (1997) viktigt för att kunna genomföra bra Material 
Reguirement Planning, MRP. MRP innebär enligt Ptak (1997) att man köper 
alternativt tillverkar det material man behöver just när man behöver det, på så sätt 
behöver man inte ligga med stora kostsamma lager.  

 

MRP kan sägas vara närbesläktat med JIT, Just In Time, JIT betyder enligt 
Riksdataförbundet (1989) att alla former av lager skall nedbringas till ett minimum. 
Rätt del ska levereras i rätt tid, direkt till monteringsbandet. JIT kan medföra stora 
omställningar för ett företag men rätt genomfört frigör det också stora kapital som 
annars skulle ligga bundna i lager. JIT kräver hög kvalitet men erfarenheten har visat 
att JIT också genererar kvalitet. Om man försöker genomföra JIT med traditionell 
administration kommer arbetsbördan öka markant, Det betydligt större antalet 
transporter och beställningar medför att pappersexercisen ökas i motsvarande grad, 
men genom att använda sig av elektronisk handel kan detta undvikas, order skickas 
och kommer fram blixtsnabbt och varor kan skickas. 

 

Ett verkligt exempel enligt Riksdataförbundet (1989) är en av Volvos fabriker som 
gör detaljbeställningen (tygkvalitet och färg) av stolarna samtidigt som karossen 
placeras på monteringsbandet. Leverantören har då 5 timmar på sig innan stolarna 
skall monteras i bilen. Det går en lastbil med stolar mellan leverantören och Volvo 
varannan timme och varje transport innehåller stolar till 40 Volvo bilar. JIT gör att 
inhemska underleverantörer har fått ett bra konkurrensmedel mot billigare tillverkare 
utomlands, som har betydligt längre transporttider. 

 

Jag tänkte i detta arbete se närmare på några alternativ som finns när det gäller 
elektronisk handel. 
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1.3 Rapportens struktur 
 

Bakgrunden (kapitel ett)  

 

Introduktion (kapitel två) En introduktion till området samt en översiktlig historik av 
EDI och XML. 

 

Problembeskrivning (kapitel tre) Här ges en precisering av problemet samt en 
avgränsning och förväntat resultat. 

 

Metodval (kapitel fyra) Metoder för att angripa de preciserade problemen behandlas 
och väljs ut.  

 

Genomförande (kapitel fem) Material för att lösa problemet tas fram med hjälp av 
metoderna som valdes i föregående kapitel. 

 

Analys (kapitel sex) Här analyseras det insamlade materialet för att belysa 
problemfrågeställningarna som framkom i kapitel tre. 

 

Slutsats (kapitel sju) redovisas resultatet med avseende på de belysta 
problemfrågeställningarna. 

 

Diskussion (kapitel åtta) Här kommer en diskussion om arbetet och resultat.

 

Förslag på fortsatt exjobb (kapitel nio) Uppslag för nya exjobb utifrån mina egna 
erfarenheter av detta exjobb. 
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2 Introduktion 
I detta kapitel kommer en kort historik över EDIFACT och XML, samt en 
introduktion till problemområdet, som kommer att ligga som underlag till 
avgränsningen och frågeställningen i nästa kapitel. Först kommer en enkel 
beskrivning av EDI, för att läsaren ska få en förståelse för fördelarna med elektronisk 
överföring av data. 

 

2.1 Vad är EDI? 
En del personer verkar tolka EDI synonymt med EDIFACT, men när ämnet studeras 
närmare ser man att flera författare, bland annat Fredholm (1999) och Nahid (1998) i 
sina böcker tolkat EDI som en benämning för att beskriva utbyte av strukturerad 
handelsinformation mellan datasystem hos handelspartners. EDI kan alltså sägas vara 
samlingsnamnet för de sätt som används för att överföra data mellan två datasystem. 
Det finns ingen riktigt klar och entydig definition för vad EDI står för som detta citat 
av Ray J Walker visar. 

 

"Electronic Data Interchange (EDI), is the replacement of the paper documents related 
to an administrative, commercial or other transport business/transaction, by an 
electronic message structure to an agreed standard and passed from one computer to 
another without manual intervention…Put simply EDI is paperless trading." 
( Riksdataförbundet, 1989, sid. 7) 

 

Den slutsats man kan dra av detta citat är att det inte är lätt att definiera EDI när inte 
ens experterna har en entydig definition på vad det är. 

 

För att illustrera hur EDI fungerar kan vi titta på dessa bilder: 

 

Utan EDI 

 

 

Bilden visar stegen vid handel utan EDI Figur 2.1(Med tillstånd av GEA, 2000) 

 

Köparen, på figur 2.1, skriver en inköpsorder, som skrivs ut på skrivaren. Personal tar 
ordern och lägger i kuvert och placerar den i ut-korgen. Ordern går med post till 
leverantören, där den sorteras med den andra posten. Tillsist skrivs ordern in i 
leverantörens dator och registreras. 
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 Med EDI  

 

 

Bilden visar stegen vid handel med EDI Figur 2.2 (Med tillstånd av GEA, 2000) 

 

Genom att använda EDI slipper man en flera steg i orderprocessen, risken för fel 
minskar eftersom mottagaren inte behöver mata in ordern igen, och tiden det tar att 
processa en order minimeras genom att färre personer blir inblandade. Man slipper 
hantera massa papper som order, orderbekräftelse och så vidare. 

 

2.2 En historisk tillbakablick på EDIFACT 
Nedanstående historik är hämtad ur "the A to Z of edi", Nahid (1998) 

Det första som kunde liknas vid EDI kom redan på tidigt 60: tal, det var några stora 
företag som lät sina leverantörer ringa upp och ladda ner sina order från företagets 
dator. De olika företagen hade olika format på sina respektive order, så leverantörerna 
fick skriva program för varje kund. 

 

1968 upptäckte transportindustrin att den stora pappershanteringen började orsaka 
problem. Transportindustrin var tvungen att hantera stora mängder dokument för att 
utföra sitt arbete. Pappershanteringen var tidskrävande och saktade ner transport och 
överlämnande av gods. Transportindustrin bestämde sig för att utveckla en standard 
för utbyte av företagsinformation, de skapade därför the Transportation Data 
Committee (TDCC). TDCC utvecklade standards för meddelande format, 
kommunikationsprotokoll, standardkoder och andra detaljer som skulle underlätta 
elektronisk överföring mellan datorer, och göra pappershanteringen överflödig. 1975 
släppte TDCC den första EDI dokumentationen: Rail transportation industry 
application. Snart började succén med EDI spridas till andra områden, fler och fler 
företag började kommunicera med EDI inom sitt område. Tyvärr var EDI standarden 
på detta stadium gjort för att stödja transportindustrin, så nu ville företagen ha mer 
funktioner för att stödja även deras bransch. 

 

1978 arbetade ANSI vidare på TDCC dokumentation och startade en kommite som 
kallades ASC X12. Dess huvudmål var att utveckla en gemensam standard för 
elektronisk kommunikation mellan företag. När användarna började anpassa sig till 
X12 standarden upptäckte de att problem uppstod när de skulle kommunicera med 
företag utanför USA, och företag utanför USA tyckte inte att den amerikanska 
standarden uppfyllde deras krav. 1988 börjades arbetet på UN/EDIFACT (Electronic 
Data Interchange For Administration Commerce and Trade), en internationell 
standard.  

EDIFACT har spelat en stor roll för att öka konkurrensen och ta bort handelshinder i 
Europa. Detta har lett till att man felaktigt har kallat EDIFACT en europeisk standard, 
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detta stämmer dock inte, till exempel Kanada har valt UN/EDIFACT till nationell 
standard. 

 

EDIFACT är alltså ett viktigt hjälpmedel för att möjliggöra kommunikation mellan 
olika datorer och program. Standardiseringsarbetet är användardrivet, och inte gjort av 
teoretiker. Ofta används inte hela standarden utan en delmängd. Exempelvis har 
EDIFACT-baserade branschstandarder tagits fram av branschgrupper. En av de mest 
kända är bil- och verkstadsindustrins Odette-standard (GEA, 2000). Några andra 
grupper som arbetar med att ta fram EDIFACT standarder är: 

 

• Handel och industri. En mycket omfattande grupp som berör nästan alla 
branscher, från byggindustrin till vinproducenter, Fredholm (1999). 

 

• Transport. Transportgruppen är den grupp med det största antalet registrerade 
meddelanden. För transport och logistik finns idag i stort sett alla 
meddelanden som finns behov av, som färdig standard, Fredholm (1999). 

 

• Hälso och sjukvård.Gruppens arbete är inriktat på meddelande för remisser 
och svar, patientinformation, recept och bildöverföring, Fredholm (1999). 

 

Totalt finns det 12 branschgrupper i världen. Det är FN som godkänner färdiga 
meddelanden och sätter på stämpeln United Nation Standard Message, förkortat 
UNSM, Fredholm (1999). 

 

Som man kan se av historiken har EDIFACT funnits förhållandevis länge och har 
successivt förbättras med åren. Att Kanada valt EDIFACT som nationell standard 
tyder på att det är en standard med stabil grund, som visat sig fungera bra. 

2.2.1 EDIFACT 

För att få lite förståelse för hur EDIFACT fungerar kommer jag att beskriva hur 
informationsflödet mellan två företag går till. Kedjan börjar i köparens affärs system 
och går sedan 6 steg innan den når köparens databas. Efter att transaktionen är färdig 
kan säljaren skicka en faktura tillbaka till köparen. Informationen är hämtad från 
Nihad (1998) 

  

EDI stegen 

 

1. Köparen skriver in order information, och genererar en inköpsorder i 
datorn. Orderinformationen går sedan genom ett antal steg. 

 

2. Interface programmen kontrollerar dokumentet och gör om order datan till 
fördefinierade EDIFACT filer. EDIFACT filen innehåller 
orderinformation i en form som är läsbar för EDIFACT-översättnings 
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verktyget - en uppsättning program som översätter eller mappar filens data 
till ett elektroniskt dokument enligt EDIFACT standard. 

 

3. Genom att använda ett modem och telenätet sänder köparen den 
elektroniska inköpsordern till leverantörens dator. 

 

4. Kommunikationsverktyget i leverantörens dator översätter eller 
konverterar kommunikationsprotokollet för att öppna det elektroniska 
dokumentet. Inköpsordern är nu i läsbart skick i EDIFACT standard på 
leverantörens dator. 

 

5. Leverantörens översättningsverktyg översätter filen från EDIFACT format 
och placerar orderinformationen i en fil. Filen innehåller den översatta 
inköpsordern i ett för leverantören fördefinierat format. 

 

6. Interface programmet genomför kontroll innan datan förs in i leverantörens 
databas. Leverantörens datasystem kan nu generera en tillverkningsorder. 

 

Leverantören kan efter att ha mottagit den elektroniska inköpsordern automatiskt 
sända en verifiering att beställningen är mottagen. Detta är en så kallad "value added 
process" för vid normal pappersbaserad order skickas ingen bekräftelse på mottagen 
order ut. 

 

EDIFACT kan även användas för att sköta betalningar för gods genom att skicka 
betalningsorder till banken som i sin tur skickar en bekräftelse till leverantören att 
betalning är genomförd. Även godsmottagningen underlättas då EAN koder kan läsas 
in på varje kolli och prickas av enligt följesedeln automatiskt, vilket snabbar på 
processen, Nahid (1998). 

 

 

2.2.2 När passar EDIFACT? 

Enligt Fredholm (1999) finns det olika skäl till att företag börjar använda EDIFACT. 
Det kan vara ett mindre företag som får påtryckningar från den större kunden som 
ställer det som krav för fortsatt samarbete. Det kan också vara företag som vill ligga 
långt fram i utvecklingen och på så sätt bli mer attraktiva att göra affärer med.  

 

För företag som har fasta kunder som de bedriver regelbunden handel med passar 
EDIFACT bra. Företag som har olika strökunder är inte lika hjälpta av EDIFACT då 
det krävs anpassning hos kund och säljare för att kunna skicka meddelande, Fredholm 
(1999). 
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När man använder papperslös handel är säkerheten viktig, det måste finnas kopior av 
filer med viktig data, meddelande kan krypteras för att hindra andra att läsa dem med 
mera. Vilka säkerhets krav man ska uppfylla måste parterna själva komma överens 
om när man börjar använda EDIFACT, enligt Fredholm (1999). Om man använder ett 
så kallat VAN, value added network, så kan de tillhandahålla diverse tjänster, 
däribland säkerhets tjänster. 

 

När EDIFACT väl är inkört i verksamheten krävs inte någon särskild special 
kompetens, utan den utbildning som ges av leverantören räcker för att sköta systemet.  

 

Hur lång tid det tar att installera EDIFACT, och hur stor kostnaden blir, beror på olika 
saker till exempel. hur stort företaget är, vilka affärssystem man använder i dagsläget 
och vilken teknisk lösning företaget väljer, enligt Leif Gustavsson (Cap Gemeni). 

 

2.2.3 Olika lösningar 

Man kan implementera EDIFACT på nästan vilken plattform eller kombinationer av 
plattformar som helst, Nahid (1998). De tre vanligaste sätten att implementera 
EDIFACT är värd baserad, en server som "front end processor" till host eller en 
fristående dator. Vilket företaget ska välja beror på bland annat på kostnadskrav, 
säkerhet, disk kapacitet och processhastighet. Nedanstående genomgång av de olika 
alternativen kommer från Nahid (1998). 

 

Leverantör systemKund system
 

(Värdbaserad lösning Figur 2.3) 

Värd baserad 

När företag använder EDIFACT i en värdbaserad miljö sköter företagets huvudserver 
all EDIFACT aktivitet. Värddatorn kan vara en pc, minidator eller stor dator, 
parternas värddator behöver inte vara av samma typ.  

 

Fördelar 

Felsäkert, när en och samma dator sköter mottagning, översättning, mappning och 
integrering minimeras stegen och risken för fel.  

 

Kostnad, av de tre alternativen har host baserad metod den största initialkostnaden, 
men i gengäld är det en kostnadseffektiv och säkrare metod som minimerar 
dataförlust, och automatiskt integrerar all EDIFACT data utan att manuellt skriva in 
datan. 
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Resursbehov, företaget behöver inte utbilda personalen för nya plattformar eller 
anställa personal med expertkunskap på ett annat system. 

 

Nackdelar 

Kostnad, Eftersom de flesta huvudservrar är minidator eller stor dator datorer innebär 
det större hårdvaru kostnader. Vidare är EDIFACT mjukvaran dyrare för minidator 
och stor dator än för pc. 

 

 

Leverantör systemKund system Front end server
 

(Front end server lösning, figur 2.4) 

Front end server 

Man kan använda en annan server som sköter EDIFACT processeringen, denna dator 
sköter sändning, mottagning och behandlingen av EDIFACT meddelanden. Data 
laddas sedan ner, alternativt upp i företagets huvudserver.  

 

Fördelar 

Kostnad, det är ofta billigare att använda en pc som front end server än att uppgradera 
minne och hårddisk kapacitet i stordatorn. EDIFACT översättnings program är 
billigare för pc än för minidator och stor datorer. 

 

Lätt att installera, översättningsprogram för pc är oftast mer användarvänliga än de för 
stordatorer. Dessutom finns de vanligaste transaktionerna ofta förprogrammerade 
vilket inte alltid är fallet för minidator och stor datorer. 

 

Säkerhet, de flesta företag vill inte sätta upp en direkt länk till sin stordator. En front 
end server förhindrar detta och isolerar EDIFACT datan som finns på stordatorn. 

 

Prestanda, genom att flytta processeringen av EDIFACT data till en egen dator 
minimeras risken för prestandasänkning i stordatorn. 

 

Integrering, EDIFACT datan kan laddas ner eller upp från huvudservern automatiskt, 
vilket minimerar risken för fel då manuell inskrivning av data inte behövs. 
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Nackdelar 

Kapacitet och prestanda, med en pc som front end server kan problem uppstå vid 
större EDIFACT volymer. En pc saknar minidatorn och stor dator datorernas 
processorkapacitet. 

 

Kommunikations länkar, genom att använda ytterligare en dator i kedjan skapas en 
felkälla till som måste underhållas och övervakas. 

 

Realtidsfrågan, ett steg längre innan EDIFACT datan integreras med huvudservern 
gör just in time EDIFACT mer osäkert. 

 

Kund system

Leverantör system

Fristående server

Skrivare

Manuel l  inmatning

 

(Fristående server, figur 2.5) 

Fristående server 

Ett snabbt och enkelt sätt att skapa ett EDIFACT system. En fristående dator tar emot 
EDIFACT dokument och skriver sedan ut dom på en vanlig skrivare, därefter matas 
ordern in manuellt i huvudservern, likadant vid order, där matas ordern in manuellt 
för att sedan sändas via EDIFACT. Detta sätt kan användas om man har stor tidspress 
på sig att få klart sitt EDIFACT system. 

 

Fördelar 

Kostnad, allt man behöver är en pc och ett översättningsprogram, eftersom EDIFACT 
datan matas in manuellt behövs inget interface program. 

 

Implementeringstid, i princip plug and play, allt finns färdigt. 

 

Service, företaget verkar använda EDIFACT, kunderna behöver inte veta att ordern 
skrivs in manuellt. 
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Nackdelar 

Process tid, små pc datorer har inte samma kapacitet som större, vid små volymer 
EDIFACT meddelande går det i regel bra men problem kan uppstå om trafiken ökar. 

 

Manuell orderinmatning, tar tid och är en felkälla. 

 

2.2.4 VAN tjänster 

VAN - Value Added Network, en översättning till svenska skulle ungefär bli nät med 
mervärdestjänster. VAN-företag fungerar som ett mellanled i överföringen av EDI-
meddelanden där VAN-företagets kunder har en central brevlåda där meddelanden 
kan hämtas och sändas när det passar företaget. Den största fördelen med att använda 
VAN är att parterna kan ha olika teknisk lösning. Vid direktkommunikation krävs det 
att parterna är kopplade till samma nät och använder samma protokoll. Genom att 
VAN-företagen erbjuder i stort sett alla protokoll räcker det med ett protokoll för EDI 
hos det anslutna företaget. För företag som sköter stora delar av sin kommunikation 
via EDI-meddelanden kan VAN-företaget även omvandla dessa meddelanden till fax, 
elektronisk post och i vissa fall till vanliga brev beroende på vad mottagaren har för 
kommunikationssätt. I praktiken innebär detta en flexibel lösning som gör det möjligt 
att på ett enkelt sätt kommunicera med många, Fredholm (1999). 

 

En fördel med VAN är att parterna inte behöver vara uppkopplade samtidigt för att 
kommunikationen ska fungera. Nackdelen med att använda VAN är att det blir dyrare 
jämfört med direktkommunikation i de fall då det rör sig om regelbundna och stora 
informationsflöden’ Fredholm (1999). 

 

2.3 En historisk tillbakablick på XML 
Jag börjar med en kort historik över XML, varför standarden är framtagen och var den 
kommer ifrån. Idag används Html för att bygga webbsidor på Internet, Html är 
baserad på Sgml, Standard Generalized Markup Language, som är en ISO standard. 
Sgml är ett plattformsoberoende språk som används inom komplexa tillämpningar 
som t.ex. försvars och telekommunikationsindustrin, Fredholm (1999). Med hjälp av 
Sgml kan ett dokuments struktur definieras och dess information kodas, nackdelen är 
att Sgml är komplext, det passar inte riktigt bra för webbtillämpningar och det saknas 
användarvänliga Sgml-verktyg att arbeta med, Fredholm (1999).  

 

Syftet med Html var just att få fram ett enkelt språk för att kunna koda text och bygga 
sidor på world wide web. Just att det var så enkelt att använda Html är enligt 
Fredholm (1999) en av framgångsfaktorerna bakom Internets genomslag. Nackdelen 
med Html är att det inte klarar att bygga komplexare webbtillämpningar, mycket på 
grund av att det endast finns en begränsad mängd märkord, så kallade taggs, till 
förfogande. 
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Som tidigare nämnts så är SGMLs stora nackdel dess komplexitet. Standard SGML-
referensen är nästan 500 sidor, plus runt ytterligare 100 sidor av tillbyggnader. Den 
nuvarande XML-specifikationen (version 1.0) är runt 25 sidor. I huvudsak kan man 
säga att man tog bort alla delar som gjorde SGML-program svåra att tillämpa, men 
man behöll SGMLs kärna.  

 

Syftet med XML, eXtensible Markup Language, är att tillverkare av Webbsidor ska få 
ett kraftfullare och mer flexibelt verktyg än vad Html kan erbjuda. XML är en 
standard från W3C, World Wide Web Consortium, och stöds av bland annat 
Microsoft och Netscape. En XML-fil är enligt Fredholm (1999) en textfil som är 
baserad på standarden ISO 10646, ofta kallad Unicode. Till XML finns språket XLL, 
eXtensible Linking Language, XLL är baserad på länkningsmekanismen i Html men 
har fått utökad funktionalitet. Vidare används XSL, eXtensible Styling Language, 
som också är en standard från W3C. Med hjälp av XSL definieras hur den XML-
baserade textfilen ska presenteras. Det går att ha olika XSL-filer kopplade till ett 
XML dokument och på så sätt kunna presentera informationen på olika sätt för olika 
användare. 

 

2.3.1 XML/EDI 

XML kan användas för att skicka strukturerad affärs kommunikation, dvs. som ett 
komplement eller supplement till EDIFACT, och går då under benämningen 
XML/EDI. Enligt Fredholm (1999) är det i januari 1999 fortfarande för tidigt att dra 
några slutsatser om XML/EDI-konceptets möjligheter till genomslag. XML är en 
förhållandevis ny teknik men kan som all Internetbaserad teknik förväntas slå igenom. 

 

DTD, Dokument Type Definition, är ett viktigt begrepp inom XML, i en DTD anges 
strukturen hos ett dokument och vilka enheter, eller element som ska ingå. Ett element 
består av ett märkord och ett innehåll, märkorden kan man definiera själv vilket ger 
stor frihet. Ett exempel på en DTD kan enligt Fredholm (1999) vara ett brev eller ett 
affärsdokument, ett EDIFACT meddelande kan med andra ord beskrivas som en 
DTD. Enligt Fredholm (1999) är motivet till att använda XML-teknik att eftersom 
applikationer eller elektroniska formulär redan är uppbyggda med XML, så är det 
onödigt att gå via EDIFACT. Det betyder inte att motsvarande EDIFACT-transaktion 
inte används, utan delar av det som redan finns framtaget inom ramarna för EDIFACT 
kan återanvändas, inpackat i XML-format. 

 

Något som enligt Fredholm (1999) talar för ökad användning av XML är att SAP med 
sitt marknadsledande affärssystem R/3 meddelat att de kommer att använda XML 
som gränssnitt för filöverföring in och ut ur R/3, som ett komplement till dagens 
lösningar som är tänkta för mer traditionell EDI dvs. EDIFACT. 
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2.4 Elektronic Data Access – EDA 
Redan på 80-talet startade den här typen av kommunikation mellan järnhandlare och 
deras leverantörer. EDA kallas ibland också on-line kommunikation eller delade 
databaser, Fredholm (1999). EDA innebär att ett företag som levererar produkter eller 
tjänster gör delar av sitt datorsystem tillgängligt för sina kunder. Med EDA kan 
kunden via modem och telefonlinjen gå in och söka efter information, till exempel om 
en viss vara finns i lagret. Finns varan i lagret kan den i allmänhet också beställas 
direkt in i leverantörens system, Fredholm (1999). 

 

Skillnaden mot EDIFACT är att en del arbete fortfarande sker manuellt. Det finns 
enligt Fredholm (1999) studier som visar att kvaliten på den överförda informationen 
med EDA-metoden blir lägre, kostnaderna avsevärt högre och servicenivån lägre 
jämfört med EDIFACT. Fördelarna mot EDIFACT är att det är billigt och går snabbt 
att komma igång, Fredholm (1999). 

 

2.5 Open Buying on the Internet – OBI 
OBI innebär att de leverantörer som ingår har upprättat en databas med priser och 
villkor för de varor som ingår i kundens avtal. De som ska köpa får ett lösenord och 
når sedan leverantörens databaser via sin webbläsare. När en vara är utvald läggs en 
order hos leverantören, den skickas därifrån vidare med EDI till ett centralt system 
hos kunden där godkännande kan ske. Där efter bekräftas beställningen med en EDI-
order till leverantören och köpet är klart, Fredholm (1999). 

 

2.6 Web EDI 
Ett alternativ till att investera i ett eget EDI-koncept. Kunder kan gå in på en websida 
och lägga en order, beställningen går via en firma på webben som översätter till 
gällande format, t.ex. EDIFACT. Internetfirman sköter om all kommunikation och 
drift mot en viss kostnad. Web EDI saknar en del av funktionerna i vanliga EDIFACT 
lösningar. 
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3 Problembeskrivning 
I detta kapitel kommer jag att ta upp min huvudsakliga frågeställning, behandla 
avgränsningar samt redovisa förväntat resultat. Först kommer en bakgrund till 
problemet. 

 

3.1 Bakgrund 
Många företag är idag intresserade av elektronisk handel, och då särskilt mellan 
företag. För en del företag är det idag delvis ett tvång att investera i någon form av 
EDI för att möta krav från kunder eller klara konkurrensen, Fredholm (1999). I 
dagsläget finns det olika alternativa lösningar för att bedriva elektronisk handel, 
Fredholm (1999). För ett företag kan det vara svårt att veta vad man ska välja, man 
har oftast inte kunskap om vilka alternativ som finns på marknaden. Kontaktar 
företaget en konsultfirma arbetar de ofta med en metod som de är inkörda på, och 
kunden får inte någon inblick i vilka alternativ som finns.  

Det finns olika tekniker som företag kan använda sig av: 

 

1. OBI, Open Buying on Internet 

2. Köpa EDIFACT tjänsten från tredje part 

3. EDA, Electronic Data Access 

4. XML/EDI 

5. Web EDI 

 

De alternativ som jag anser mest intressanta att undersöka är: 

 

• Köpa EDIFACT tjänsten från tredje part 

• Web EDI 

• XML/EDI 

 

Därför kommer denna rapport behandla tre olika alternativa lösningar. Anledningen 
till att just dessa alternativ valts är att EDIFACT är en vanlig standard som används 
av många stora företag och deras underleverantörer, Fredholm (1999). För företag 
som inte riktigt vet om de vill satsa pengar på ett EDI system kan webb/EDI vara ett 
intressant alternativ att jämföra med. XML/EDI är förhållandevis nytt, Fredholm 
(1999), därför kan det vara av intresse för företag att få en inblick i hur det skulle 
fungera.  
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3.2 Problembeskrivning 
Min uppgift blir därför en jämförelse mellan EDIFACT, Web/EDI och XML/EDI. 
Syftet med arbetet är att kunna underlätta valet av lösning för elektronisk handel i ett 
företag genom att få en inblick i olika alternativa lösningar.  

I jämförelsen skall ingå: 

 

• Kostnad för vald lösningen 

o Under kostnad ska jag titta på totalkostnaden, allt från programvara, 
hårdvara och konsultkostnader. 

• Krav på teknisk special kompetens 

o Här ska undersökas om någon särskild kompetens behövs för att driva 
systemet och vilken utbildning som företaget får. 

• Tidsåtgång för att installera 

o Från att man börjar installera tills man kan sända meddelanden. 

• Säkerhet som finns inbyggt i systemet 

o Vilken säkerhet som finns, tex kryptering eller meddelande kvittens. 
Finns det något system som erbjuder speciella säkerhets delar? 

 

Anledningen till att just dessa faktorer valts är att jag anser de vara hörnstenarna när 
ett företag skall välja lösning för elektronisk handel. Kostnaden är alltid en viktig 
aspekt att väga in, hur lång tid det tar att implementera systemet är också relevant att 
undersöka. Om företaget klarar av det nya systemet utan att anställa särskild 
administrativ personal och vilka säkerhetskontroller systemet har inbyggt är också 
viktiga faktorer att beakta. 

Frågeställningen kan sammanfattas med att mitt arbete skall utmynna i "en hjälp vid 
val av den tekniska lösningen vid införandet av elektronisk handel". 

 

3.3 Avgränsningar 
I jämförelsen kommer jag som sagt att utgå från ett medelstort företags perspektiv, 
med detta vill jag påpeka att det jag kommer fram till inte gäller generellt för alla 
företag. Under arbetets gång kommer det säkert fram andra faktorer som kan inverka, 
men dessa kommer jag inte att gå in på i detta arbete. 

 

3.3 Förväntat resultat 
Jag hoppas att kunna presentera en hjälp vid val av den tekniska lösningen vid 
elektronisk handel, en grund att använda vid val av EDI-variant som passar 
medelstora företag.  
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4 Metodval 
I detta kapitel kommer jag att behandla de metoder som jag anser är möjliga för att 
behandla min frågeställning. För och nackdelar med respektive metod kommer att tas 
upp samt hur och var respektive metod skulle kunna användas. De metoder som jag 
anser vara tillämpningsbara är: 

 

• Litteraturstudier 

• Intervjuer 

• Fall studie  

 

4.1 Litteraturstudier 
Litteraturstudier kan användas för att få förståelse för problemområdet. De vanligaste 
källorna för informations inhämtning är böcker, artiklar och vetenskapliga rapporter 
Patel, Davidsson (1994). I böcker finns sammanställningar och systemerad kunskap 
inom ett problemområde. I de vetenskapliga artiklarna och rapporterna finns de 
senaste rönen inom området. Även Internet kan vara en bra källa för inhämtande av 
information. Vid litteraturstudier tycker jag det är viktigt att försöka hitta fakta från 
olika författare. Har flera författare samma åsikt? Då är det troligare att det som sägs i 
texten är korrekt. Om en viss författare har en mer personlig anknytning till området, 
till exempel material som publicerats av en arbetsgrupp på ett företag och behandlar 
företagets produkter, bör läsaren vara mer kritisk i sin bedömning av texten. Den 
vanligaste kritiken mot att använda sekundärdata, det vill säga fakta som är insamlad 
av någon annan, är att den ofta har samlats in i ett annat syfte än det egna. Ett problem 
vid användandet av sekundärdata är bedömningen av tillförlitligheten i de insamlade 
uppgifterna.  

I detta arbete kommer litteraturstudie användas för att få en översikt över 
problemområdet och hjälpa till vid tolkning av resultatet.  

 

4.1.1 Diskussion kring litteraturstudier 

Fördelen med litteraturstudier är att det relativt snabbt går att få en helhetsbild av 
problemområdet. Nackdelen är bland annat att det kan vara problem att få tag i 
relevant information. Ett annat problem kan vara att mycket information om just data 
och kommunikation finns på hemsidor på Internet där det i vissa fall kan vara svårt att 
bedöma uppgifternas tillförlitlighet. I situationer där dessa problem har dykt upp har 
jag valt att hålla mig till hemsidor där jag har bedömt att tillförlitligheten har varit hög 
tack vare att hemsidorna gjorts av välrenommerade företag och vedertagna 
branschorganisationer. Det kan även vara svårt för läsaren att kontrollera referenser 
från Internet då de kan vara ändrade eller borttagna. Problem med tillförlitlighet är 
avsevärt mindre vad gäller den tryckta litteraturen. 
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4.2 Intervjuer 
Syftet med intervjuer är enligt Patel och Davidsson (1994) att samla information för 
att få frågeställningar besvarade. Intervjuer genomförs enligt Patel och Davidsson 
(1994) genom att intervjuaren personligen träffar intervjupersonen (respondenten) och 
intervjuaren ställer frågor som besvaras av respondenten. Intervjuer kan också ske per 
telefon, man behöver alltså inte träffas personligen. I en telefonintervju kan man tappa 
kontrollen över intervjun till en viss del, den personliga kontakten blir inte densamma 
i telefon som vid besök. En stor fördel är att personer som befinner sig på stort 
geografiskt avstånd kan intervjuas. Telefonintervjuer kan med fördel användas för att 
komplettera besöksintervjuer när man upptäcker att man behöver kompletterande 
information. 

 

Intervjuer kan ske på olika sätt, de kan vara strukturerade eller ostrukturerade eller ett 
mellanting. En helt strukturerad intervju är enligt Patel och Davidsson (1994) en 
intervju som lämnar lite utrymme för respondenten att svara inom, en helt 
ostrukturerad intervju lämnar frågorna maximalt utrymme för respondenten att svara 
inom. Vid intervjuer kan man använda sig av den så kallade "tratt-tekniken" Patel och 
Davidsson (1994). Tratt-tekniken innebär att man börjar med stora öppna frågor för 
att senare gå ner på specifika frågor. Denna teknik anses enligt Patel och Davidsson 
(1994) vara motiverande och aktiverande då respondenten i början av intervjun kan 
prata mer fritt runt frågorna.  

 

När det gäller frågornas formulering bör man undvika: 

• Långa frågor 

• Ledande frågor 

• Negationer, typ: Är det inte så att…. 

• Dubbelfrågor av typen: Brukar ni göra si eller brukar ni göra så? 

• Förutsättande frågor 

 

När frågorna formuleras måste intervjuaren tänka på vilket språk som används. Den 
som ska svara på frågorna måste dels förstå frågans innehåll, dels uppfatta frågan på 
det sätt som var meningen. Undvik därför frågor med: 

• Svåra och främmande ord 

• Fackuttryck 

• Värdeladdade ord där intervjuarens värderingar kommer fram, typ: datanörd 

• Oklara frekvensord, typ: ibland, ofta endast 
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4.2.1 Diskussion kring intervjuer 

Beroende på vad intervjuaren vill ha svar på passar de olika intervjuteknikerna olika 
bra. Är det ja och nej frågor eller flervalsfrågor passar strukturerad intervju bäst. Vill 
man få reda på fakta runt ett ämne passar ostrukturerad intervju bättre eftersom man 
kan ställa följdfrågor och svaren är öppna, det vill säga respondenten har inga låsta 
alternativ att gå på.  

I mitt fall tror jag att ett ostrukturerat angrepps sätt passar bra, börja intervjun som en 
diskussion och ställ följdfrågor om något är oklart eller behöver belysas ytterligare. 
Frågorna jag utgick ifrån kan ses som den röda tråd som intervjun skulle följa. Jag 
kommer att genomföra intervjuerna som telefonintervjuer. Detta för att det inte tar så 
lång tid, man slipper kostsamma resor. Vidare kan det vara svårt att få inbokat alla 
intervjuer under tiden som finns för arbetet. Min personliga teori är att det är lättare 
att få en telefontid än att boka ett möte direkt hos företaget, respondenten kan vara 
upptagen och känna att en telefonintervju inte tar lika lång tid. För att se vilka frågor 
jag utgick ifrån, se bilaga 1. 

 

 

4.3 Fallstudie 
Fallstudie är en beteckning som innebär att en undersökning genomförs på en mindre 
avgränsad grupp. Ett fall kan vara en individ, en grupp individer eller en organisation, 
Patel och Davidsson (1994). Fallstudier kommer oftast till användning när man vill 
studera processer och förändringar. Fallstudien är ingen heltäckande metod utan 
kräver intervju, observation eller någon annan metod för att samla in information, 
Patel och Davidsson (1994). 

 

4.3.1 Diskussion kring fallstudie 

Jag skulle kunna använda fallstudier på detta problemområde genom att söka upp och 
ta kontakt med företag som genomfört projekt med införande av EDI. Jag skulle 
kunna undersöka vilka erfarenheter som företaget har efter sitt införande av EDI 
utifrån punkterna i min problembeskrivning. Helst skulle flera företag studeras för att 
få ett generellt resultat.  

Jag anser, i detta fall, att en fallstudie och intervju skulle ge samma resultat, därför 
kommer jag inte att använda fallstudie.  

 

4.4 Metodval 
Jag kommer i mitt examensarbete använda mig av intervjuer för att få fram aktuell 
fakta från olika företag och deras kunder. För att få en förståelse för problemområdet 
och kunna analysera svaren måste man ha bakgrundskunnskap inom området, till 
detta kommer jag att använda mig av litteraturstudie. 
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5 Genomförande 
Detta kapitel kommer att behandla hur arbetet har genomförts. Jag kommer med hjälp 
av mina metoder värdera det insamlade. Jag kommer också att försöka redovisa de 
erfarenheter arbetsprocessen givit mig. 

 

5.1 Intervju delen 
Den typ av intervju jag använde mig av var telefonintervju. Anledningen till detta val 
var att de företag jag skulle komma att intervjua hade en stor geografisk spridning och 
det skulle ta för lång tid att boka personliga möten med varje företag. För att hitta 
lämpliga företag gick jag ut på Internet och sökte upp företag som arbetade med 
respektive e-handelsätt, dvs. EDIFACT och WEBB/EDIFACT. 

Tillvägagångssättet för intervjuerna var att jag ringde upp företaget och kom i kontakt 
med en lämplig person, det kunde vara personliga referenser eller någon företaget 
ansåg lämplig att besvara frågor inom området. När jag förklarat för kontaktpersonen 
vem jag var och vad jag ville bokades en tid då jag skulle ringa upp. Efter tiden var 
bokad skickade jag några grundfrågor (se bil.1) så att respondenten skulle kunna 
förbereda sig lite. Med frågorna som grund diskuterade vi sedan runt systemet. 

Under intervjun skrev jag stödanteckningar som jag sammanställde under mina fyra 
huvudfrågor. När allt var renskrivet skickade jag tillbaka dokumentet till 
respondenten som kunde kontrollera att vi hade samma åsikter och att jag förstått rätt. 
Eventuella oklarheter markerade jag för att få kommentarer eller förklaringar på. 
Detta tillvägagångssätt tyckte jag var bra då missuppfattningar eller fel upptäcks och 
kan korrigeras. 

Anledningen till att jag valde just WM-data som företag att intervjua om EDIFACT 
var att det är ett förhållandevis stort företag som de flesta inom branschen känner till.  

Vad gäller den Webb baserade EDIFACT delen var det lite värre, genom sökning på 
Internet hittade jag ett företag, GLOBAL electronic BUISNESS COMMUNICATION 
AB, GBC. Detta blev det första Webb baserade företag jag intervjuade. 

Via gula sidorna hittade jag ett företag som heter Emcat, jag tog kontakt med 
företaget för att prata lite om deras EDIFACT system, men det visade sig att de 
sysslade med Webb/EDIFACT. Detta passade mig bra och vi bestämde en tid för 
vidare intervju. 

Jag fick tips om ett företag i Stockholm som levererade EDIFACT system, Inobiz. 
Inobiz har utvecklat ett eget system som de kallar EDI C, men de arbetar inte själva 
mot slutkund. Callus System i Göteborg var ett företag som använde EDI C i sin 
lösning mot kund så dom kontaktade jag också. 

5.1.1 Överväganden 

Efter jag intervjuat leverantörer av e-handelsystem kontaktade jag några av deras 
kunder för att få deras syn på systemet. Detta för att kontrollera att uppgifterna jag fått 
stämde. Frågeställningarna vi gick igenom var samma som på leverantörssidan. 
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5.1.2 Erfarenheter 

Största erfarenheten är hur svårt det är att få tag i rätt person. Många personer vill inte 
belastas med extra arbete och gör det mesta för att bolla frågorna vidare eller hävda 
att de inte kan svara. En annan sak att tänka på är att inte försöka få kontakt med 
personer via mail, ringer intervjuaren upp tas det hela på större allvar enligt mina 
erfarenheter. Jag upplevde det också som väldigt svårt att formulera frågorna, då 
särskilt följdfrågor eller mer detaljerade frågor. Detta beror främst på att man inte vet 
hur de ska svara på förhand, vissa respondenter kunde prata i tio minuter om en fråga 
och nästa svarade kort och gott ja eller nej. Vidare kände man att kontakten med 
respondenten inte är så bra i telefon, man missar allt kroppsspråk och uttrycket "en 
bild säger mer än 1000 ord" stämmer ganska bra.  

 

5.1.3 Värdering av materialet 

När jag sammanställt materialet från både leverantör och kund kunde jag se om de 
hade samma uppfattning om införandet av EDI. En sak som måste beaktas är att 
leverantören var den som hänvisade mig till någon av sina kunder. Man kan förmoda 
att han medvetet valde kunder som var nöjda och som klarade implementeringen inom 
tidsram och budget. Kunden visste i sin tur inte någon annan som infört samma 
system, annars kunde man gå den vägen för att få tag i andra kunder som kanske hade 
andra erfarenheter.  

5.2 Litteraturstudien 
Litteraturstudien användes främst i bakgrunden för att få en förståelse för e-handel då 
jag inte kommit i kontakt med det tidigare. Att få denna bakgrunds förståelse var 
viktig för att kunna förstå leverantörerna när intervjuerna genomfördes. I litteraturen 
läste jag om säkerhet inom EDI och satte mig in i hur de olika alternativen fungerade. 
Under litteraturstudien upptäckte jag att det inte fanns mycket skrivit om XML/EDI 
och jag insåg snart att det inte fanns rena XML lösningar i bruk idag.   

Material till litteraturstudien inhämtades från böcker och på Internet fanns det en hel 
del material som var relevant i mitt arbete. På Teldoc kunde man beställa material och 
aktuella rapporter inom området. E-handel är ett område som utvecklas snabbt och 
tidskrifter var en annan informationskälla.  

5.2.1 Erfarenheter 

Den största erfarenheten är problemet med att hitta rätt litteratur, antingen var den för 
teknisk eller för generell. I början var man mer engagerad i att samla på sig material 
än att läsa det man fått fram. Detta gjorde att mycket tid gick åt till att sortera 
materialet och ta till sig det viktiga. Bakgrunden till examensarbetet tog mycket mer 
tid än själva genomförandet. 

5.2.2 Värdering av materialet 

Till skillnad från många andra som gör litteraturstudier, t.ex några av mina 
klasskompisar, var jag intresserad av information från företagen som levererar e-
handelsystem. Vad jag menar med detta är att jag ville se deras "säljande information" 
på till exempel Internet för att kunna jämföra med hur deras kunder upplevt 
motsvarande process i verkligheten. Som bakgrundsmaterial har jag främst använt 
mig av Peter Fredholms böcker och Nahid Jilovec's bok om EDI. 
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6. Intervjuer 
I detta kapitel kommer jag att redovisa respektive intervju och svaren från de olika 
företagen. Avslutningsvis redovisar jag de olika systemen i en jämförelse i tabellform. 

 

6.1 Web EDI 
De som inte har tillgång till EDI kan hämta och lämna affärsinformation på en 
webbplats. Den part, köpare eller säljare, som har EDI skickar och tar emot 
meddelanden kopplade direkt till sitt administrativa system. På en webbplats blir de 
översatta till ett formulär som kan hämtas och lämnas med en vanlig webbläsare, 
Fredholm (1999). Nakdelen med webb EDI är att innehavaren av kontot än så länge 
endast kan ta emot order från kunder, inte sända egna order till andra som med 
traditionell EDI. Under Web EDI har jag tittat på GBC respektive Emcat's lösningar. 
De kommer att redovisas var för sig.  

 

6.2 GLOBAL electronic BUISNESS COMMUNICATION AB 
När jag undersökte Web EDI så tog jag kontakt med ett företag som heter GLOBAL 
electronic BUISNESS COMMUNICATION AB, GBC. GBC är ett företag som 
erbjuder tillgång till EDIFACT via Internet. GBC har utvecklat ett system som kallas 
WEDI ™ . WEDI ™ stödjer alla vanliga kommunikationsmetoder som används inom 
EDIFACT. All EDIFACT konvertering sker centralt hos GBC, kunden behöver inte 
investera i några speciella programvaror utan kommunicerar via GBC med sina 
kunder. Kunden kan mot en merkostnad välja att integrera sitt administrativa system 
med WEDI ™ och på så sätt automatiskt få in order etc i datasystemet. 

 

 

 

 

 

(Webb EDI, Figur 6.1) 

1. Kunden sköter sin kommunikation genom webben. 

2. Kunden har integrerat sitt administrativa system.  

 

GBC med 

WEDI™ 

Företagets 

administrativa 
system 

1 2 
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Funktion 

 

• WEDI ™ konverterar från EDIFACT format till standardformat som 
publiceras i en webbläsare, där kunden kan editera i dokumentet. Den 
information som kan ändras av leverantören är den information som det 
överliggande affärsavtalet mellan parterna tillåter att han ändrar. Det kan vara 
till exempel leveransdatum. 

 

• Via WEDI ™ konverteras dokumentet tillbaka till EDIFACT format och 
skickas till den ursprunglige avsändaren, enligt dennes regler. All 
kommunikation sker automatiskt. 

 

• GBC kan även erbjuda en tjänst som gör det möjligt att integrera kundens 
administrativa system och skapa dokument som är direkt importerbara till 
dennes administrativa system. Denna överföring sker då helt automatiskt. 

 

6.2.1 Kostnad för vald lösningen 

För kunder som bara vill ha tillgång till Web/EDI och inte vill integrera med sitt 
administrativa system är det en engångskostnad på ca 3900 kronor. Vill kunden 
integrera sitt administrativa system är det en engångskostnad på 2400 kronor, och 
därefter 385 kronor per månad. Till detta kommer en trafikavgift för varje skickat 
meddelande. Max kostnaden för varje meddelande är 3 kronor, kostnaden bygger på 
hur många meddelande kundens konto behandlar, ju fler meddelande ju lägre styck 
kostnad.  

 

6.2.2 Tidsåtgång för att installera 
Om kunden bara vill ha tillgång till EDIFACT och ha ett konto hos BGC tar 
uppkopplingen ca 1 timma. Om kunden vill ha kontot integrerat med sitt 
administrativa system tar det cirka en vecka innan man kan börja använda WEDI ™. 
Allt som krävs av kunden är en dator, en webbläsare, en Internetanslutning och ett 
konto hos GBC. Om kunden vill integrera sitt administrativa system behöver GBC 
bara ha uppgifter om vilket system som används. 

 

6.2.3 Krav på teknisk special kompetens  

GBC hävdar att det är lätt att använda WEDI. ™ Någon timmes on-line utbildning är 
fullt tillräckligt, och denna utbildning ingår i uppkopplingskostnaden. Har personalen 
bara grundläggande datakunskaper klarar de av att hantera systemet.  

 

GBC ansvarar för hela driften av den centrala EDIFACT plattformen. I 
månadskostnaden ingår uppgraderingar och tillgång till help-desk. Ingen 
specialkompetens krävs av kunden, den står GBC för. 
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6.2.4 Säkerhet som finns inbyggt i systemet 

Systemet är alltid öppet, 365 dagar om året. Systemet underhålls och övervakas 
dygnet runt, både mjukvara och hårdvara uppgraderas kontinuerligt. WEDI ™ 
använder maximal kryptering. Vidare finns dubbla brandväggar eftersom webbserver 
och EDI-server är två fysiska enheter. WEDI ™ använder såkallad negativ kvittens. 
WEDI ™ meddelar alltså inte kunden att meddelanden gått fram, endast då något går 
snett. Kunden kan också välja - som tilläggstjänst än så länge - att kunna titta på sin 
egen loggbok i webbläsaren. WEDI ™ tittar också för tillfället på ett helt nytt 
kvittensförfarande avseende ftp-överföring då denna kommunikationsform är den 
mest kritiska bland folk i allmänhet. Värt att nämnas är att oavsett meddelande så 
skickas aldrig affärskänslig information - t ex PG-nr eller BG-nr med i något 
meddelande.  

 

6.2.5 Kundkommentar: 

GBC inte gett någon kundreferens.  

 

6.3 Emcat 
Emcat är ett företag i Göteborg som bland annat erhåller Webb/EDIFACT. Emcats 
grundprodukt heter Emac Lite. I denna produkt finns basfunktionerna för att bedriva 
elektronisk handel. Emac Lite har stöd för EDI-kommunikation mot inköps system 
inom företag och offentliga organisationer. All EDIFACT konvertering sker centralt 
hos Emcat, kunden behöver inte investera i några speciella programvaror utan 
kommunicerar via Emac med sina leverantörer. Precis som i GBC’s lösning går det 
inte att sända order från Emac. 

 

Funktioner: 

• Web-baserad administration av artikel-, avtal-, pris- och kundinformation. 

• Web-shop med en enkel artikelkatalog med kund unika priser på Internet. 

• Sända pris-fil till kundens inköpssystem. 

• Ta emot och administrera order inkomna via webshop och/eller kundens 
inköpssystem samt sända ordersvar. 

• Sända faktura till kunden affärssystem. 

 

Emcat Lite+ är en uppgradering av Emcat Lite, för den som vill koppla e-handels 
lösning med sitt befintliga administrativa system. I Emcat Lite+ finns, förutom det 
som ingår i grundpaketet, möjlighet att: 

 

• Importera artikel och prisinformation. 

• Export av order, d.v.s. sända order från kundens affärssystem. 

• Import av faktura, ta emot meddelande till systemet. 
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6.3.1 Kostnad för vald lösningen. 

För att starta med Emcat Lite betalar man en startkostnad om 5000:-. Sedan tar man 
fram sin artikel- och pris fil som laddas ner på kundens konto, och är sedan klar. Vill 
kunden integrera sitt administrativa system kan man köpa / uppgradera systemet till 
Emcat Lite+. Vill man integrera systemet med sitt befintliga affärssystem kostar det 
ca 40.000:- i startkostnad. Till detta kommer konsultkostnad för att anpassa kundens 
befintliga affärssystemsystem. Därefter är det en månadskostnad på ca 1500:-. 

 

6.3.2 Tidsåtgång för att installera. 

När kundens konto skapas tar det ca 30 minuter för att lägga in kunder, läsa in artiklar 
och priser. Vill kunden integrera systemet med sitt befintliga affärssystem måste 
anpassning ske av det befintliga affärssystemet. Anpassnings tiden är individuell 
beroende på affärssystem. 

 

6.3.3 Krav på teknisk special kompetens. 

Emcat administrerar systemet och sköter övervakning. Endast lite Internet vana är 
önskvärt. Emcat tillhandahåller support alla vardagar mellan 8 och 18. 

 

6.3.4 Säkerhet som finns inbyggt i systemet. 

Kvittens sker i form av X400 kvitton som hanteras internt, alltså liknande det system 
med negativ kvittens som GBC använder sig av. X400 tillhör en grupp internationella 
standarder för överföring av elektroniska meddelande (Fredholm 1999). Kunden får 
inget kvitto, men kan lita på att Emcat övervakar funktionen. Systemet är alltid öppet, 
365 dagar om året. 

 

6.3.5 Kundkommentar: 

Grimstad Frukt i Stockholm har använt Emcat lith, det helt webb baserade systemet 
under en tid. Kunden verifierar Emcats uppgifter angående kostnad, säkerhet och 
implementerings tid. Under utbildning går meningarna något isär, kunden saknar 
någon skriven manual och kände sig inte säker på systemet i början. Dock påpekar 
kunden att supporten har fungerat klanderfritt och han har alltid fått hjälp om det har 
varit några problem. 
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6.4 Edifact 
Elektroniska meddelande som byggs upp enligt den internationella EDIFACT 
standarden kan tolkas i mottagarens system eftersom datafilen som skickas följer den 
överenskomna standarden, Fredholm (1999). En särskild konverterare sköter 
översättningen mellan EDIFACT format och det format som används av det interna 
administrativa systemet. EDIFACT standarden kan liknas vid ett språk som gör att 
datorsystemen förstår varandra, oavsett om de två system som utbyter information 
finns i olika datormiljöer, Fredholm (1999). Under EDIFACT delen har jag undersökt 
WM-datas lösning för elektronisk handel.  

 

6.5 WM-data 
WM data har ett EDIFACT system som kallas LogTrade ®, det är ett Windows 
baserat system. Systemet kan hantera samtliga EDIFACT och Odette meddelanden. 
När nya kataloger och versioner släpps läggs dessa löpande in i LogTrade ®, utan 
extra kostnad för kunder som har avtalat om detta. Log Trade ® innehåller samtliga 
aktuella meddelanden som standard utan att tilläggsmoduler krävs för att hantera 
andra meddelanden eller branschgrupper. 

 

Log Trade ® utgår från företagets administrativa processer. Systemet består av ett 
antal standardiserade moduler som innehåller funktioner och stöd för de EDI 
meddelanden som hanteras inom respektive process, tillexempel godsmottagning och 
transportbokning. Varje process installeras och tas i drift i valfri takt och omfattning.  

 

Log Trade ® är uppbyggt kring en central EDI Plattform. All EDI trafik och 
kopplingar mot externa system och program styrs härifrån. Väl utvecklade funktioner 
för integrering mot värddatorsystemet, gör att Log Trade ® kan installeras som ett 
helt automatiskt och operatörslöst system. Log Trade ® möter de krav som ställs från 
de vanligaste tillämpningarna av EDI såsom Odette, Edifice och EDIFACT. 

 

 

6.5.1 Kostnad för vald lösningen 

Grundmodulen, Log Trade ® EDI, Kostar ca 65.000:-. Till denna summa tillkommer 
implementeringen av systemet och eventuella anpassningar mot databasen. 
Totalkostnaden hamnar uppskattningsvis på ca 100.000:- i detta ingår konsultarbete 
och utbildning. LogTrade ® EDI har fast kostnad vilket gör att det blir billigare per 
utbytespartner ju fler utbytespartner företaget har. Det är att rekommendera att en 
särskild dator införskaffas som sköter EDIFACT delen.  

Kunden måste också bestämma hur meddelanden ska sändas, det finns fyra olika 
alternativ med olika initierings kostnader och meddelande kostnader. 

 

• Internet, det enklaste och billigaste alternativet. Kräver tillgång till Internet 
och en programvara som tolkar och packar upp de speciella mail som används. 
När ett meddelande kommer in som ett mail läser programmet av en kod och 
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tolkar det som t.ex. en order. Därefter packar programmet upp mailet och 
sänder det vidare till databasen där det registreras. Kostnad ca 5000:- för 
programvaran. Totalkostnad ca 5000:-. 

 

• Modem, först behövs ett modem och programvara för ca 5000:-, sedan sänder 
man och tar emot meddelande via en så kallad brevlåda. Brevlådan finns hos 
ett företag som bedriver så kallad VAN tjänst. VAN tjänsten kostar ca 3000:- i 
uppkopplingsavgift. Totalkostnad för kommunikation blir ca 8000:-. En 
nackdel med modem och VAN lösningen är att meddelanden kostar ca 2:- att 
sända, sänder företaget många meddelande kan kostnaden bli hög. 

 

• ISDN modem, med ISDN som kommunikation kan man ha 
direktkommunikation med sin affärspartner. Skriv en order och skicka iväg 
den så ringer modemet upp kunden sänder meddelandet och kopplar ner 
automatiskt, meddelanden sänds utan mellanhänder. Kostnaden för ett ISDN 
abonnemang ligger på ca 2000:- vidare behövs ett ISDN kort till datorn för ca 
4000:- och en programvara för ca 20.000:-, totalkostnaden blir ca 26.000:-. 
Månadskostnad är ca 700:- och samtalsavgift tillkommer. 

 

• X25, säkraste och dyraste sättet i initialskedet. X25 är en standard för synkron 
överföring i paketförmedlande nät. Paketförmedlande nät är en virtuell 
förbindelse, någon direkt uppkoppling mellan de system som utbyter 
meddelande behövs inte. Meddelande delas upp i små paket med en 
"adresslapp" som anger sändare och mottagare, i varje ände finns en enhet som 
packar upp och ned paketen och ser till att de kommer i rätt ordning (Fredholm 
1999). För att koppla upp sig på X25 nätet krävs ett X25 kort i datorn som 
kostar ca 16.000:- programvaran är samma som för ISDN och ligger på ca 
20.000:-. När man kopplar upp sig på X25 nätet första gången är det en 
startavgift på ca 5000:-. Därefter tillkommer en kvartalskostnad på 2500:- 
(Telia) för att få tillgång till nätet. Trafikavgiften är billigare för X25 än för 
vanlig telefoni, uppkopplingsavgift på 27,5 öre inklusive moms sedan en 
minutavgift på 7 öre. (Telia) 

 

Sammanfattningsvis kan man säga att lösning av kommunikation kostar mellan 5000:- 
och 41.000:- beroende på säkerhet, effektivitet och snabbhet. Till detta kommer 
driftkostnaden som är beroende på hur många meddelande som systemet utbyter. 

 

6.5.2 Tidsåtgång för att installera 

WM data räknar med att det tar ca 4 till 6 veckor innan man kan börja använda 
systemet, detta räknat från beställningsdagen. Själva implementeringen tar mellan 2-5 
dagar. Resten av tiden går åt för att ta fram programvaror, planera arbetet och gå 
igenom kundförutsättningar. Kundförutsättningar kan tillexempel vara vilket 
affärssystem kunden använder.  
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6.5.3 Krav på teknisk special kompetens 

LogTrade ® EDI ligger som ett självgående system i bakgrunden och sköter 
kommunikation, översättning och integrering. En person övervakar systemet och 
kontrollerar så att meddelande kommer fram som de ska och att inget går fel. 
Systemövervakaren och användare får utbildning av WM datas konsulter och det 
brukar räcka med 1 till 2 dagars utbildning. För de som arbetar med order och 
ordermottagning blir det ingen större skillnad rent tekniskt sett.  

 

6.5.4 Säkerhet som finns inbyggt i systemet 

Om kunden vill kan man få kryptering som tillval, men WM data anser att det är 
ointressant att läsa en order eller faktura, däremot används så kallade check sum för 
att kontrollera att ingen ändrat i meddelandet. Check sum är ett värde som genereras 
utifrån original meddelandet och kontrolleras när meddelandet packas upp, på så sätt 
kan man kontrollera att meddelandet är tolkat rätt. Meddelande bekräftelse fås på alla 
kommunikations sätt utom Internet. 

LogTrade ® loggbok loggar alla händelser och felmeddelande i LogTrade ® på detta 
sätt underlättas felsökning. 

  

6.5.5 Kundreflektioner 

Företaget Brink i Vänersborg har använt LogTrade ® under 3 år. Företaget jobbar mot 
bilindustrin och använder EDIFACT till både OLF (order, lager och fakturering) och 
till att sända och ta emot ritningar i cad.  

 

Kunden betalade för tre år sedan 180.000:- för sin lösning och tror att dagens pris 
stämmer ganska bra. Först användes X25 som kommunikations medel, men på grund 
av en hög månadskostnad för att skicka meddelande för ca 50:- bytte man snart till 
ISDN. Min kontaktperson på Brink var inte med i starten, men säger att utbildningen 
var i knappaste laget, samtidigt påpekar han att det beror mycket på konsulterna och 
hur mycket de låter företaget vara med vid installationen.  

 

Kunden var ett av de första företagen som satsade på LogTrade ® och 
implementeringen tog lite mer än 6 veckor. De påpekade att ett EDIFACT system inte 
var en svart låda som man pluggade in, utan det var vissa anpassningar och justeringar 
som behövdes. Idag verkar det dock rimligt med 4-6 veckors implementeringstid 
enligt kunden. Kunden tycker att kryptering är viktigt, särskilt då de även sänder och 
tar emot ritningar från sina kunder. 

 

6.6 XML EDI 
När detta exjobb påbörjades fick jag uppfattningen att rena XML alternativ fanns för 
överföring av filer. Detta är inte riktigt sant då något helt XML baserat EDI system 
inte finns klart ännu. Microsoft håller på att utveckla Biztalk, men det finns i 
dagsläget bara som en pre beta version, enligt Stefan Sandström på Inobiz är det 
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fortfarande krångligt att hantera och behöver justeras innan det kan komma ut på 
marknaden.  

 

Det finns dock system som bland annat kan hantera XML filer i dagsläget, Inobiz har 
ett system som klarar av översättning mellan de flesta filöverföringsformat i 
dagsläget.  

 

6.7 Inobiz 
Inobiz är ett företag i Stockholm som tillverkar programvara för elektronisk handel, 
EDI C. Företaget säljer systemet till konsultfirmor som i sin tur installerar det hos 
kund. Systemet är uppbyggt i två miljöer, en server del där all kommunikation och 
översättning hanteras och ett utvecklingsverktyg. I utvecklingsverktyget sköts alla 
inställningar och anpassningar till kundens affärssystem. 

 

Inobiz system är en helhetslösning, det hanterar inte bara EDIFACT utan översätter 
bland annat till och från XML och SQL. Systemet är även anpassat för att klara av 
kommunikation via WAP telefoni. Systemet är också förberett för web handel, det vill 
säga kunden har en affär på Internet som EDI C sköter kontakten med. 

 

Callus system i Göteborg är ett företag som implementerar Inobiz EDI C hos kund. 

 

6.7.1 Kostnad för vald lösningen. 

Kostnaden varierar beroende på hur många meddelanden och kunder man vill 
kommunicera med. Har företaget till exempel 5 kunder och vill skicka order 
meddelande och faktura meddelande blir detta totalt 10 meddelande. Kostnaden för 
programmering och installation inklusive konsulttid kostar då mellan ca 80.000:- och 
100.000:-. Vill företaget kunna skicka och ta emot obegränsad mängd meddelande 
från många kunder kan det kosta från ca 250.000:- och uppåt.  

Till detta kommer kostnaden för servern, som kostar från ca 55.000:- till 200.000:- 
beroende på meddelande kapacitet. Själva mjukvaran går på en egen server med 
Windows NT.  

 

Callus system rekommenderar att företaget använder sig av X25 om det är frågan om 
stora volymer meddelande som skall handhas, som ett alternativ går det att använda 
ISDN. Som vi sett tidigare kostar dessa alternativ mellan ca 26.000:- och 41.000:- 
inklusive program och hårdvara. Månads kostnad och eventuell meddelande kostnad 
tillkommer. 

 

6.7.2 Tidsåtgång för att installera. 

Installationen av server och programvara tar under en dag och konfigureringen av 
utvecklingsverktyget tar mellan en och tre dagar beroende på kundens affärssystem. 
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En påverkande faktor är hur snabb respons man får från företagets kunder eller 
leverantörer vid testkörning, något som inte Callus kan påverka. 

 

6.7.3 Krav på teknisk special kompetens. 

Utbildningstiden för systemet ligger på 2 dagar och enligt Inobiz behövs ingen 
särskild administrativ personal. Konsultfirman som installerar systemet ansvarar för 
eventuella justeringar som kan komma ifråga. 

 

6.7.4 Säkerhet som finns inbyggt i systemet. 

Support finns normalt under kontorstid men kan mot extra kostnad utsträckas till 24 
timmar per dygn. När man konfigurerar systemet läggs instruktioner till om vilken 
person som skall få eventuella felmeddelande, meddelande kvittens finns inbyggt för 
sända meddelanden. Vid inkomna order kan man välja om man vill ha ett popupp 
meddelande eller mail. Kryptering finns som tillval, just nu håller ett systerbolag till 
Inobiz på att utveckla ett krypteringssystem som kan hantera alla olika sätt att 
överföra filer. 

 

6.7.5 Kundkommentar 

Som kundkontakt pratade jag med Stig Kongsfjell på Frionor i Norge. Frionor 
använder Inobiz system som är installerat av Callus system. Stig bekräftar callus 
prisuppgifter och berättar att Frionor använder X25 som transmessionsmedie, dock 
tycker Stig det är lite dyrt i förhållande till meddelande mängden.  

 

Vad gäller implementeringstiden hade Frionor vissa problem i början, så den drog ut 
lite på tiden. 

 

Stig tyckte att utbildningen från callus sida var bra, man fick den hjälp och utbildning 
som behövdes för att komma igång. Supporten från Callus sida har också fungerat 
bra. Stig säger att ingen speciell personal har behövts för att sköta systemet. 

 

Kryptering används bara när man sänder från Norge till Sverige via Internet, utbyte av 
meddelande mellan affärspartners sker okrypterat. Stig säger att de är mycket nöjda 
med systemet som det fungerar idag och vill inte byta ut det. 
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7 Analys 
Under denna rubrik kommer jag att presentera respektive system i min undersökning 
med avseende på frågeställningen. För att klargöra för läsaren att det kan vara stor 
skillnad i funktioner och utbyggbarhet mellan de olika lösningarna har jag lagt till 
utbyggbarhet och funktionalitet som en bedömningsfaktor. Med stora skillnader i 
funktioner menar jag till exempel att Inobiz EDI C har färdigt stöd för handel via 
webbsida vilket inte finns hos de övriga alternativen. Med utbyggbarhet menar jag till 
exempel WM-datas Log Trade ® som går att uppgradera med olika moduler, som till 
exempel godsmottagning. Under kostnad för vald lösning baseras alla priser på 
uppgifter innhämtade mellan mars och maj år 2000, eventuella prisavikelser kan 
förekomma redan när detta exjobb kommer ut. De olika faktorerna bedöms på en 
skala mellan 1 och 5 där 5 är högst. Det är författaren som gjort bedömningen utifrån 
den insamlade faktan från företag och kunder. 

 

7.1 GBC – WEDI 
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(Sammanställning WEDI, Figur 6.2) 

Funktionaliteten i Web baserade system är begränsad, oftast finns bara stöd för några 
få meddelande som inköpsorder och faktura, Nahid (1998). Att det endast går att ta 
emot order från kunder och inte skicka order till leverantörer är en nackdel. Det går att 
integrera sitt administrativa system med WEDI™ utöver detta finns inga 
uppgraderingar med mer funktioner att tillgå. Bristen på uppgraderingar och det 
faktum att kunden inte förvaltar sitt eget EDIFACT-system gör att jag bedömer att 
utbyggbarheten för WEDI™ är låg. Att kunden inte förvaltar systemet behöver inte 
vara dåligt, eftersom flera kunder kan trycka på om förbättringar, men kunden 
bestämmer inte själv vad som ska göras och när. Säkerhetsmässigt ligger WEDI™ på 
ungefär samma nivå som övriga system i undersökningen. Installationstiden för 
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WEDI™ förefaller mycket kort, detta tror jag kan ha att göra med de begränsade 
funktionerna. Vad gäller teknisk kompetens hos den som ska handha systemet 
bedömer jag den som låg, för den som är intresserad kan man på GBC's hemsida 
prova en demoversion. Kostnaden för WEDI™ är den lägsta av de undersökta 
systemen. 

Något man måste tänka på är att jag inte fått någon kundreferens av GBC när detta 
skrivs. Att jag inte fått GBC uppgifter bekräftade gör att bedömningen baseras endast 
på GBC uppgifter. 

 

7.2 Emcat - Emcat lite 

Emcat Emac

2

2

1

3

2

2

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5

Kostnad för vald lösningen

Krav på teknisk special kompetens

Tidsåtgång för att installera

Säkerhet som finns inbyggt i systemet

Utbyggbarhet

Funktionalitet

 (Sammanställning Emac, Figur 6.3) 

Funktionaliteten i Emcat ligger lite över GBC’s system. I Emcat Lite+, den 
integrerade lösningen finns det en tillägsmodul som gör det möjligt att sända 
meddelande, det fungerar dock inte lika smidigt som i riktiga EDIFACT lösningar typ 
WM datas Log Trade®. Emcat Lite går att uppgradera till Emcat Lite+ utöver det 
bedömer jag utbyggbarheten som låg. Att inte kunden förvaltar sitt egna system har 
samma för och nackdelar som för WEDI ™. Säkerhetsmässigt ligger Emcat Lite på 
ungefär samma nivå som övriga system i undersökningen. Installationstiden för 
Emcat Lite förefaller mycket kort, det som kan variera är anpassningstiden vid 
integration med affärssystemet. Vad gäller teknisk kompetens hos den som ska 
handha systemet bedömer jag den som låg, för den som är intresserad kan man på 
Emcat's hemsida prova en demoversion. Kostnaden för grundsystemet Emcat Lite är 
låg, vill man integrera systemet med sitt affärssystem uppgraderar man till Emcat 
Lite+, det är denna kostnad jag baserat bedömningen på. 
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7.3 WM-data Log Trade ® 
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 (Sammanställning Log Trade, Figur 6.4) 

Log Trade ® innehåller alla aktuella meddelande från de olika branchgrupperna, till 
exempel logistik och handel, som standard. Detta gör att LogTrade ® har en god 
funktionalitet i grunden. LogTrade ® är en grundmodul för att kunna sända och ta 
emot EDIFACT meddelanden via sitt affärssystem. Om kunden vill kan man bygga ut 
systemet med till exempel godsmottagning och transportbokning. Detta gör att jag 
bedömer LogTrade ® ganska högt vad gäller utbyggnad. Säkerhetsmässigt ligger 
LogTrade ® på ungefär samma nivå som övriga system i undersökningen, detta trots 
att det är ett dyrare system. En anledning kan vara att alla leverantörer av EDI system 
jag talat med har varit överens om vilken säkerhet som bör finnas i systemet. 
Installationstiden för LogTrade ® är ca 4-6 veckor och detta är längre tid än de web 
baserade systemen tar. Vad gäller teknisk kompetens hos den som ska handha 
systemet bedömer jag med stöd av kundreferensen att det krävs mer kompetens hos 
kunden för att driva systemet jämfört med de web baserade systemen. Kostnaden för 
LogTrade ® är högre än för de Web baserade systemen i undersökningen, mot detta 
ska man ställa den ökade funktionaliteten som ingår i systemet.  
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7.4 Inobiz - EDI C 

Inobiz EDI C

5

3

2

3

3

5

0 1 2 3 4 5 6

Kostnad för vald
lösningen

Krav på teknisk
special kompetens

Tidsåtgång för att
installera

Säkerhet som finns
inbyggt i systemet

Utbyggbarhet

Funktionalitet

 (Sammanställning EDI C, Figur 6.5) 

Enligt Callus är EDI C ett komplett e-handelsystem, systemet är förberett för 
webbhandel, olika språksyntax som XML eller SQL och givetvis EDIFACT. I 
lösningen finns möjlighet för säljare på fältet att kommunicera direkt med systemet 
via WAP telefoni. Med detta som bakgrund bedömmer jag funktionaliteten som hög. 
Jag bedömer med ledning av Callus system att utbyggbarheten är lägre än för Log 
Trade ® då systemet ska vara en helhetslösning, och detta är ju possitivt i detta fall, 
då de flesta funktioner ingår i lösningen. Säkerhetsmässigt ligger EDI C på ungefär 
samma nivå som övriga system i undersökningen. Installationstiden för EDI C är ca 4 
dagar. Detta är den effektiva arbetstiden i idealfallet, tiden ökar om inte företagets 
kunder ställer upp med resurser för testkörningar och intrimning av systemet. Vad 
gäller teknisk kompetens hos den som ska handha systemet bedömer jag med stöd av 
Frionor att den utbildning och support som ingår är fullt tillräcklig. Kostnaden för 
EDI C är den högsta i jämförelsen, men med EDI C har kunden inte bara möjlighet att 
skicka och ta emot meddelande utan EDI C är ett komplett e-handelsystem. 
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8 Slutsatser 
Detta kapitel kommer att behandla de viktigaste slutsatser som jag gjort utifrån mina 
frågeställningar. Resultatet bygger på det material som jag tidigare analyserat. Då 
arbetet varit tidsbegränsat och alternativen för elektronisk handel är många måste man 
ta hänsyn till att jag fått arbeta med förhållandevis lite material. På grund av detta ska 
man inte dra för stora slutsatser av resultatet utan se det som en jämförelse mellan de 
system jag tittat på. 

 

8.1 Kostnad för vald lösning 
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(Kostnad för vald lösning, figur 8.1) 

Kostnaden för EDI lösningarna varierar från några tusenlappar till ett par hundratusen 
kronor. För de båda större systemen Log Trade ® och EDI C måste kunden välja 
vilket kommunikationssätt som passar bäst. När man väljer kommunikations sätt bör 
man bland annat ta hänsyn till hur många meddelande man tror sig sända och 
tillgängligheten alltså om man har direktkommunikation eller via internet eller VAN.  

 

När kunden ska välja system bör kunden fundera på vad han behöver, vill kunden 
bara kunna ta emot EDIFACT meddelande räcker det med något web-EDI alternativ. 
Går mycket kommunikation mellan kunden och köpare respektive leverantör är det 
kanske mer ekonomiskt att satsa på ett större system som Log Trade ®. EDI C är en 
lösning som kan översätta och skicka bland annat EDIFACT, XML och SQL. Vidare 
finns inbyggt stöd för kommunikation mellan Internet baserade handelsplatser. 
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8.2 Tidsåtgång för installation 
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(Tidsåtgång att installera, figur 8.2) 

Alla företag i undersökningen hävdade att implementeringstiden var under sex 
veckor, någon hävdade att man kunde börja använda systemet redan efter en timme. 
Jag som inte har någon erfarenhet av installationsprojekt av EDI tycker det verkar lite. 
En egen fundering skulle kunna vara att förarbetet från företagets sida att göra sig 
redo att ta steget över till EDI kommunikation kan vara ett stort projekt. Som man kan 
se i figur 8.2 går de båda webalternativen snabbast. Några av mina kundreferenser har 
dock påpekat att projektet tog lite längre tid än det var sagt. 

 

8.3 Krav på teknisk kompetens 
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(Krav på teknisk kompetens, figur 8.3) 

Under denna punkt går meningarna isär lite mellan leverantörer och kundreferenserna. 
Någon kund saknade en handbok eller bruksanvisning. En annan kund tyckte att 



  

  38 

utbildningen var lite i knappaste laget, samtidigt måste man ta hänsyn till att det kan 
vara viss skillnad i datakompetens hos en IT ansvarig på ett företag och en 
frukthandlare i Stockholm. Överlag verkar det som de webbaserade lösningarna är 
lättare att handha, detta beror nog på att de inte har så många funktioner. 

 

 

 

8.4 Säkerhets aspekter 
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(Säkerhet i systemet, figur 8.4) 

På frågan om säkerhet fick jag i princip samma svar från alla leverantörer, 
meddelande kvittens i någon form fanns inbyggt, kryptering gick att få som tillval. 
WM-data använde en såkallad check sum för att verifiera att det tolkade meddelandet 
var identiskt med det skickade.  
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8.5 Funktionalitet 
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(Funktionalitet, figur 8.5) 

Funktionaliteten skilde sig på alla systemen, Inobiz är det systemet med klart mest 
funktioner som Webshop och WAP-kommunikation. Från WEDI kan man bara ta 
emot order, bekräfta och skicka faktura. Det är först när man kommer upp på riktiga 
EDIFACT lösningar som man får tillgång till de flesta tjänsterna.  

 

8.6 Utbyggbarhet 
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(Utbyggbarhet, figur 8.6) 

Under utbyggbarhet har jag tittat på hur man kan uppgradera och utöka systemet. På 
de båda webalternativen kunde man integrera med sitt administrativa system, inget 
annat. Log Trade hade tilläggsmoduler för bland annat godsmottagning och 
transportbokning. Inobiz har inte så mycket mer som går att lägga till men å andra 
sidan finns det mycket med i grundpaketet. 
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9 Diskussion 
Detta kapitel kommer behandla en diskussion av mitt arbete och även ta upp lite vilka 
erfarenheter jag fått under arbetet. 

 

9.1 Granskning av eget arbete 
Jag anser att jag kommit fram till ungefär det resultat jag förväntade mig, en grund att 
använda vid val av EDI lösning som behandlar några punkter som jag tycker är 
viktiga. En sak som jag upplevt som negativ när man ska granska de olika alternativen 
är att jag bara kunnat sätta sig in i systemen genom intervjuer, men att på plats lära sig 
alla olika system är orealistiskt. Ett alternativ skulle vara att jag bara valde ett eller 
max två alternativ som jag studerade närmare och kanske kombinerade med 
studiebesök ute hos kund som använder systemet.  

9.2 Erfarenheter 
Den största erfarenheten av detta arbete är den kunskapsmässiga, kunskapen om 
området inhämtades via litteraturstudier och den grundkunskap jag idag har om 
området kommer jag nog att ha nytta av i framtiden. Elektronisk handel är vad jag nu 
har förstått en betydande del i en systemutvecklares arbetsområde. Vidare har jag 
förbättrat kunnskapen att få fram fakta och material både genom intervju och 
litteraturstudier.  
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10 Uppslag till nya examensarbete 
Under detta kapitel kommer jag lämna uppslag på vidare examensarbete som jag fått 
under mitt arbete. 

 

• Som jag nämde under erfarenheter skulle det vara intressant att detaljstudera 
något system. På så sätt kan man fördjupa sig på ett annat sätt än jag gjort i 
min studie.  

• Ett alternativ kunde vara att fördjupa sig i någon av huvudfrågorna, till 
exempel vad kunder och leverantörer av e-handel system har för synpunkter 
och önskemål på till exempel säkerhet.  

• Som ett tredje exempel kan man undersöka vilket förarbete man som företag 
kan göra för att snabba på införandet av ett e-handelsystem. 
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Bilaga 1. 

 

Frågor: 
 

Kostnad för vald lösningen. 

 

1. Måste speciell hårdvara köpas? 

• Vilken hårdvara och i vilken prisklass? 

 

2. Måste speciell mjukvara köpas? 

• Vilken mjukvara och i vilken prisklass? 

• (för leverantör) är det er mjukvara eller är ni återförsäljare? 

 

3. Vilka är de övriga stora kostnaderna innan man är igång med systemet? 

 

 

Tidsåtgång för att installera. 

 

1. Ungefär, hur lång tid tar det att installera systemet innan man kan börja 
använda det? 

• Är det någon ”inkörstid” innan allt fungerar eller ska det fungera efter 
implementering? 

 

 

Krav på teknisk special kompetens. 

 

1. Bör särskild administrativ personal anställas för underhåll av systemet? 

• Vilken kompetens bör dom i så fall ha? 

 

2. Hur lång utbildningstid behövs? 

 

3. Är det olika utbildningstid för olika personalkategorier: användare, sysadm? 

• Övriga kompetenskrav som bör uppfyllas? 
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Säkerhet som finns inbyggt i systemet. 

 

1. Finns någon form av kryptering för meddelande i systemet? 

• Hur fungerar den? 

 

2. Finns meddelande kvittens eller motsvarande inbyggt? (att meddelande gått 
fram) 

• Hur fungerar den? 

 

3. Andra aspekter på säkerhet som är värt att framhäva? 

 

 


