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PROJEKTETABLERING - BILAG 2 

Projektformulering 
”Hvordan kan Unified Process (UP), C#-programmering og Relationelle databaser, blive brugt til udvikling og 
implementering af et enkeltbrugersystem?” 

Virksomhedsbeskrivelse 
Til denne opgave har vi valgt Jyderup Fakta, hvor vagtsystemet skal udarbejdes i samarbejde med Jyderup Fakta. 
Programmet skal kunne anvendes af samtlige supermarkeder, som hører under Coop i hele Danmark. Til 
projektet har vi kontakt med butikschefen fra Jyderup Fakta. 

Virksomheden ønsker en udvidet vagtplan, som kan tilgås af de ansatte via en computer. 

Gruppemedlemmer 
Gruppen er bestående af 4 medlemmer: Jari, Jacob, Benjamin og Daniel. Herunder vises en skematisk oversigt 
over gruppemedlemmernes styrker og svagheder. 

Ift. til Upedu har vi ang. rollerne valgt en meget løs tilgang til disse. Dvs. at der overordnet set er valgt en 
projektleder samt kommunikator til projektet. Programmør, design og de andre roller er løst fordelt blandt 
gruppen. 

 Styrker Svagheder Roller 

Jari Design 

Business 

Overblik 

Programmering  Kommunikation 

Backup projektleder 

 

Jacob Programmering 

Test 

Overblik Tester  

Benjamin Programmering 

Design 

Business  

Daniel Programmering 

Overblik 

Design Projektleder 

Gruppen som helhed - godt og dårligt for gruppen - puttes på risikolisten 
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Forventningsafstemning 
AMBITIONSNIVEAU 
Alle i gruppen forventer en gennemsnitlig karakter eller derover. Vi lægger også op til i gruppen, at der er 
mulighed for hjemmearbejde efter aftale med gruppen, hvor hvert medlem selv står for ansvaret for sine 
handlinger. I gruppen vil vi arbejde for klare og konkrete aftaler for at afstemme, hvad vi forventer af hinanden 
og for at undgå misforståelser.  

REGLER OG AFTALER 

Sygdom og fravær 
Hvis et gruppemedlem er syg eller er fraværende, skal vedkommende give besked til Jari enten på Skype eller 
SMS. Såfremt Jari er syg, sendes beskeden videre til gruppen. Hvis personen har mulighed for at kunne arbejde 
hjemme vil det være at foretrække. Såfremt at et gruppemedlem er fraværende i en længere periode, vil 
gruppen i sammenråd afgøre om medlemmet skal smides ud. 

Konflikter 
Medlemmer af gruppen har hovedansvaret for, at der er en god stemning i gruppen. Skulle der være optrapning 
til personlige konflikter må gruppen løse det på en hensigtsmæssig måde, så konflikten ikke invaliderer gruppens 
arbejde.  

Opstår der faglig uoverensstemmelse i gruppen, træffer projektlederen den endelige beslutning. 

Mødetid og hjemmearbejde 
Alle i gruppen møder til aftalt tid hver dag (som udgangspunkt kl. 9) medmindre andet er aftalt. Vi bestræber os 
på, at afslutte dagens arbejde kl. 15:00, men det kan godt trække ud, hvis nødvendigt. 

Hjemmearbejde kan forekomme under stressede situationer, og det forventes at gruppemedlemmerne laver de 
aftalte ting hjemmefra. 

Ordliste 
Kunde  - Fakta 

Bruger - Medarbejderne/ansatte i Fakta, der skal anvende programmet 

Administrator - Faktas butikschef. Administrerer vagtplanen overordnet set 
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Shared Vision 
INTRODUKTION 
Projektet går på, at udvikle en moderne vagtplan, der skaber et bedre overblik og er er med til at styrke 
kommunikationen mellem medarbejder og ledelse. 

PROBLEM STATEMENT 

Problemet er:  Vagtplanen lever ikke op til vore tids krav, da medarbejderne skal møde fysisk 
op i butikken for at læse/ændre den.  

Dårlig kommunikation mellem medarbejdere. 

Problemet påvirker:  Planlægning af vagter.  

Problemet kan forårsage:  Der kan forekomme misforståelser og manglende overblik. 

Medarbejderne oplever frustrationer og stress. 

En løsning på problemet kan 
være:  

At udvikle en app, der skaber overblik over de ansattes vagter, ved at gøre 
vagtplanen digital. Vagtplanen kan læses/ændres på computer/tablet. 

 

PRODUCT POSITION STATEMENT 

Til: Fakta. 

Som: Skal bruges til et moderne vagtplanlægningssystem. 

Produktet: Overskuelige vagtplan. 

I modsætning til: Udprintet vagtplan i papirform, der kræver at medarbejderne møder fysisk op. 

Vores produkt: Skaber overblik, sparer tid, forhindre stress og skaber fleksibilitet. 
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Rige billeder 
Før 

 

Tegningen illustrerer Faktas nuværende vagtplanlægningssystem, som viser at vagtplanen er i papirform og at 
medarbejderne skal møde op for at læse deres vagter. 

Efter 

 



  1. juni 2015 

Datamatiker | 2. semester | 1. årsprøve 41 

Tegningen illustrerer Faktas kommende vagtplan, hvor vagterne er registreret digitalt i en database og kan læses 
samt ændres fra en hvilken som helst computer. 

Interessenter  
 Medarbejderne - er interesseret i dette, da det gør planlægningen af vagter nemmere. 
 Butikschef - er interesseret i dette, da butikschefen kan styre planlægningen af vagterne. 
 Fakta - Kæde i sig selv er interessenter da de gerne vil se programmet blive til så det skaber goodwill for 

medarbejderne. 

Tidsramme 
I gruppen har vi valgt at rapportskrivningen foregår igennem hele forløbet, så vi på den måde undgår at skulle 
skrive det hele til sidst, samt at forebygge mangler i rapporten ved forglemmelse. 

Vi har i gruppen aftalt, at projektet (selve programmet samt projektrapporten) skal være færdiggjort fredag d. 
29. maj, så der dagene op til deadline, er tid til at rette til i projektet. 

Softwarekrav 
Til projektet skal vi bruge følgende værktøjer: 

 Microsoft Visual Studio 2013 - både til udarbejdelsen af diagrammer samt udviklingen af programmet 
 MSSQL server som database 
 Trello til planlægning og uddelegering af arbejdsopgaver 
 Facebook-gruppe/SMS og Skype til kommunikation mellem gruppens medlemmer 
 Google Docs/Word til rapportskrivning 
 GitHub til versionsstyring 
 Dropbox til at dele dokumenter og eksperimenter m.v. 
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Planlægning 
Ydermere er der udarbejdet en risikoliste, hvor gruppen som helhed forholder sig til eventuelle risici ved hele 
projektforløbet, som kan justeres løbende under processen. 

Som planlægningsværktøj vælger vi at benytte Trello, for at skabe et overblik over de opgaver som mangler at 
blive lavet, de opgaver som er i gang med at blive lavet og de opgaver som er færdige. 

 

Billederne viser den umiddelbare plan af projektet. Der tages forbehold for evt. ændringer i fremtiden. 


