
Offert: Thelins rapportapplikation

Er kontakt: Richard Thelin, 0723-022 213, richard@thelins.nu

Offerten gäller uppdraget att bygga Thelins (härefter benämnd Uppdragsgivaren) nya
webbapplikation för intern rapportering och utskrift av utförda arbeten. Systemet 
skall ha en rapporteringsdel där personalen på fält med någon mobil enhet kan mata 
in information om utfört arbete i ett lättanvänt formulär. Vidare skall det finnas en 
rapportdel där personal på kontoret kan skriva ut rapporterna i pdf-format för vidare 
utskrift/rapport till kund. 

Öppna frågor/förutsättningar
1. Språkhantering – Offerten förutsätter att applikationen är enspråkig – Svenska.

Dock kan MrWeb även erbjuda lämplig lösning för flerspråkshantering.
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 1 Uppdraget

 1.1 Fält-/Rapporteringssystem

MrWeb bygger en mobil webbsida som har ett frågeformulär uppdelat på flera sidor, 
enligt spec från Uppdragsgivaren. Flödet kan innehålla beroenden, på så sätt att om 
alternativ A valts visas en del av det fortsatta flödet, medan om B väljs så visas en 
annan del/utesluts en del av flödet.

Den mobila delen ska byggas så att den fungerar på iPads/Android-tablets och/eller 
iPhones och Android-mobiler.

 1.2 Kontorsdelen / Översikt och Utskrifter

Den andra delen av systemet är kontorsdelen. Här går användaren huvudsakligen in 
med en dator för att lista utförda arbeten, se detaljer kring varje arbete samt skriva ut 
arbetet till pdf-dokument.
Det skall även finnas funktion för att upprätta användare och sätta lösenord till dessa.

 1.2.1 Arbetslistorna

I första versionen av systemet, som specificeras i denna offert, listas endast arbetena 
med anläggningsnummer, adress och datum/tid, men det skall vara möjligt att senare 
implementera sökningar på adress och annan information som matats in i 
frågeformuläret.
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 1.2.2 Detaljer/utskrifer

Systemet skall ge användaren möjlighet att se samtliga inmatade detaljer kring ett 
arbete på skärmen samt kunna skriva ut detta i ett standardiserat pdf-format enligt 
mall från Uppdragsgivaren.

 1.3 Design/layout

Uppdragsgivaren tillhandahåller en mall för utskrifterna. MrWeb skapar en design för
båda systemen på dator-/tablet-/mobilskärmar. Fokus i denna design ligger på 
funktion och användarvänlighet.

 1.4 Övriga krav / specif ikationer

Översiktsdelen testas och ska fungera i Internet Explorer, Google Chrome, Firefox 
och Safari.
Rapporteringsdelen testas och ska fungera på Android-mobiler/tablets och iOS (för 
iPad/iPhone). 
Båda delarna ska kräva inloggning av användare och lösenord specificerade i 
kontorsdelen.
Applikationen byggs först på MrWebs utvecklingsserver och flyttas sedan över till av 
kunden valt webbhotell. 

 2 Pris

Priset för ovanstående uppdrag är 21 000 kr. 

MrWeb 

+46 31 360 79 89  www.mrweb.se  rj@mrweb.se

http://www.testvinnare.se/mrweb
http://www.testvinnare.se/mrweb
http://www.testvinnare.se/mrweb


Ändringar som påverkar tidsåtgången för projektet samt extra arbete utöver 
specificerat skall ske till extrakostnad om 600 kr per arbetstimme.

Betalning sker med 20% i förskottsbetalning och resterande 80% när applikationen är
byggd och färdig att installeras på av Uppdragsgivaren valt webbhotell/webbserver.

I priset ingår installation på Uppdragsgivarens webbhotell. Webbhotellet skall ha stöd
för MySQL och PHP. Vill Uppdragsgivaren byta webbhotell kan MrWeb hjälpa till 
att upprätta ett nytt konto hos överenskommet webbhotell.

Samtliga prisuppgifter är exkl. moms.

Offererat pris gäller t. o. m. 2015-02-12

Med vänliga hälsningar
Reine Johansson
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