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aCIP®  - Smart informationshantering 

Konsten att skapa ordning och reda 
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Är detta ditt liv? 

Fixar du en 
kravuppfyllnadsrapport för 

inpasseringskontrollen! Ta det 
lugnt, jag behöver den inte 

förrän 11.15. 

Vilka behöver 
utbildas i första 
hjälpen denna 

månad? 

Kameran bakom  PIR 3 är 
trasig. Varför behövs 

den? Kan vi ta bort den? 

Kalle ska vara sjukskriven tre 
månader. Vem har rätt 

kompetens att vikariera för 
honom? 

Datorn för besökshantering  i 
huvudentrén har hängt sig. 

Vem fixar det? 
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Lugn, det finns hopp! 

Men först några teser... 
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Tes 1 
Information beskriver olika typer av element! 

Systemkomponent 

Plats 

Tekniskt system 

Mål 

Organisationsenhet 

Person 

Befattning 

Roll 

Mjukvara 

Scenario 

Risk 

Krav 

Ärende 

Dokument 

Process 



© Adentia AB, Sweden 

aCIP is a registered trademark owned by Adentia AB www.aCIP.se 

Tes 2 
Olika elementtyper har olika informationsinnehåll! 

Benämning 

Beskrivning 

Process 

Namn 

Gatuadress 

Ort 

Longitud 

Latitud 

Plats 

Namn 

Telefonnummer 

Epost 

Anställningsnummer 

Person 

Benämning 

Kod 

Kravtext 

Uppfyllnad 

Krav 

Benämning 

Beskrivning 

Installationsår 

Tekniskt system 

Benämning 

Roll 

Benämning 

Befattning 

Benämning 

Beskrivning 

Prioritet 

Status 

Ärende 
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Tes 3 
Mängden information som BARA hör till ett visst element är mindre än man tror! 

Benämning 

Beskrivning 

Process 

Benämning 

Roll 

Benämning 

Beskrivning 

Prioritet 

Status 

Ärende 

Benämning 

Kompetenskrav 

Förekommer i driftlägen 

Utförare i processer 

Tar order av 

Ger order till 

Kan besättas av 

Roll 

Benämning 

Beskrivning 

Processägare 

Utförare 

Uppfyller krav 

Underprocesser 

Aktiviteter 

Process 

Benämning 

Beskrivning 

Prioritet 

Status 

Ansvarig 

Berör element 

Skapat av 

Ärende 
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Tes 4 
Informationselement relaterar till varandra! 

BC-rutiner 

Beskrivning 

Process 

Anders Hellman 

0722-220642 

ah@bearcreek.com 

194213 

Person 

BC reservdrift 

011.521.174 

BC skall klara 12 timmar 
utan extern 
strömförsörjning. 

Uppfyllnad : Fullt 

Krav Reserdriftsystem BC 

Beskrivning 

Installationsår : 2005 

Tekniskt system 

Bevakningschef 

Befattning 

Laddare i BC ger 
fellarm 

Beskrivning 

Prioritet: Hög 

Status: Avslutat 

Ärende 

Uppfylls av 

Uppfyller krav 

Uppfylls av 

Uppfyller krav 

Ä
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Tes 5 
Dubbelregistrering är farligt! 

Anders Hellman 

Telefon: 0722-220642 

Mail: ah@bearcreek.com 

Anst.nr: 194213 

Person 

Bevakningschef 

Bemannas av: Anders Hellman 

Telefon: 0722-220642 

Mail: ah@bearcreek.se 

Befattning 
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Hur att göra saker och ting bättre 
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Steg 1 
Installera aCIP® databas 

• Enbart databas, inga programvarar eller tjänster i servern 
• Konfigurera backup 
• Databasens konfiguration är densamma, oavsett datamodell 

aCIP® 

Databas  
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Steg 2 
Installera aCIP® klienter 

• Installera på hur många datorer ni vill 
• Licensen avgör hur många som samtidigt kan ansluta till databasen 
• Samma programvara för alla klienttyper: 

• Developer 
• Admin 
• Normal 
• ReadOnly 

 

aCIP® 

Klient  
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Steg 3 och 4 
Skapa ett ramverk och konfiguration 

Ramverket definierar: 
• Vilka typer av dataelement som ska finnas, t ex krav, roller, personer, kompetenser 
• Vilka typer av relationer som ska finnas, t ex ”roll kräver kompetens”, ”process har ägare” 
• Vilka relationer som kan ha vilka elementtyper till källa och mål 
 

Konfigurationen definierar: 
• Benämningar på dataelement och relationer 
• Vilka typer av datafält som ska finnas för varje elementtyp 
• Sorteringsordningar och grupperingsordningar 
• Valideringsvillkor för datainmatning 
• Alternativlistor (val och färgkod) 
• Klassificeringsnivåer (öppen, hemlig etc) 

 
 Inga ändringar i databas eller klientprogramvara krävs vid ändring av ramverk eller 

konfiguration. 
 Ett ramverk kan knytas till olika konfigurationer (t ex olika språk) 
 En konfiguration kan bara knytas till ett ramverk 
 Definition av ramverk och konfiguration sker enkelt i en Excel-mall 
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Steg 3.1 
Definiera ramverk –  
Elementtyper 
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Steg 3.2 
Definiera ramverk –  
Relationstyper 
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Steg 3.3 
Definiera ramverk – ElementRelationsMatris ”Hur ska allt hänga ihop” 
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Steg 3.4 
Kompilera ramverket 
• Kompilering sker i klienten aCIP Developer (har 

du inte den licensen så kan du maila ramverket 
till Adentia för kompilering) 

• Omfattande felkontroll 
• Upplägget möjliggör versionhantering av 

ramverket 
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Steg 3.5 
Ladda ramverket 
• Starta aCIP-klienten i Adminläge 
• Ladda ramverket från ramverksfilen 
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Steg 4.1 
Definiera konfiguration – Parametrar 
• Konfigurationen måste knytas till ett ramverk 
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Steg 4.2 
Definiera konfiguration – Vallistor 
• Dessa knyts senare till olika datafält i konfigurationen 



© Adentia AB, Sweden 

aCIP is a registered trademark owned by Adentia AB www.aCIP.se 

Steg 4.3 
Definiera konfiguration – kolumner i huvudvyn (TopGrid) 
• Välj vilka datafält som ska visas 
• Ge dem ett valfritt namn 
• Sätt sorterings- och grupperingsordning 
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Steg 4.4 
Definiera konfiguration – kolumner i relationsvyer (LowerGrid) 
• Definiera datafält som ska visas för respektive relationstyp 
• Ge dem ett valfritt namn 
• Sätt sorterings- och grupperingsordning 
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Steg 4.5 
Definiera konfiguration – fält och relationskolumner i detaljvyer (DetailView) 
• Definiera datafält som ska visas för respektive elementtyp 
• Välj vilka relationer som ska visas för respektive elementtyp 
• Ange formatterings- och valideringsregler 
• Sätt sorteringsordning 



© Adentia AB, Sweden 

aCIP is a registered trademark owned by Adentia AB www.aCIP.se 

Steg 4.6 
Definiera konfiguration – klassificeringsnivåer 
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Steg 4.7 
Kompilera konfiguration 
• Kompilering sker i klienten aCIP Developer (har 

du inte den licensen så kan du maila 
konfigurationer  till Adentia för kompilering) 

• Omfattande felkontroll 
• Omfattande matchning med ramverk 
• Upplägget möjliggör versionhantering av 

konfigurationen 
• Vid fel fås en detaljerad fellista att åtgärda 
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Steg 4.8 
Ladda konfigurationen 
• Starta aCIP-klienten i Adminläge 
• Ladda konfigurationen från konfigurationsfilen 
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Steg 5.1 
Starta aCIP® -klienten 
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Steg 5.2 
Skapa en ny modell 
• Lås modellen till ramverk och 

konfiguration 
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Steg 5.3 
Välj in din nya modell 
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Steg 5.5 
Skapa dina första element 
• Högerklicka och välj ”Add new element” 
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Steg 5.5 
Skapa dina första element 
• Välj elementtyp och ge ett namn 
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Steg 5.5 
Skapa dina första element 
• Grattis, du har nu ett element in din modell. Klicka nu på +-knappen... 
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Steg 5.5 
Skapa dina första element 
• Du är nu inne i detaljvyn. Här kan du registrera önskad information 

och skapa relationer till andra element.  
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Steg 5.5 
Skapa dina första element 
• Klicka på edit för att starta inmatning. Elementet blir då låst till dig        

och ingen annan kan göra ändringar förrän du är klar. 
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Steg 5.6 
Skapa dina första relationer 
• Det finns en flik för varje relationstyp som enligt ramverk och 

konfiguration är godkänd för aktuell elementtyp. 
• Högerklicka i en relationsflik och välj ”Add new element”. 
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Steg 5.6 
Skapa dina första relationer 
• Du kan nu lägga till ett nytt element som automatiskt binds ihop med önskad relation 
• Man kan välja mellan de elementtyper som enligt ramverket är godkända i denna typ 

av relation, i det här fallet bara ”Reference document”. 
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Steg 5.6 
Skapa dina första relationer 
• Nu har du dels skapat ett nytt element av typen ”Reference document” dels automatiskt knutit ihop det med det andra 

elementet av typen ”Requirement document” med relationen ”Information source”. 
• Notera att det nya elementet även direkt visas under sin egen kategorirubrik i huvudvyn! 
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Steg 5.6 
Skapa dina första relationer 
• Om vi nu öppnar detaljvyn även för det andra elementet kan vi se att ALLT HÄNGER IHOP! 
• De två ”paren” med identiska element är förstås samma element som visas samtidigt på två ställen i modellen 
• Relationen ”Information source” heter ”Source to” i andra riktningen. 
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Steg 5.6 
Skapa dina första relationer 
• Istället för att direkt skapa ett nytt element i önskad relation kan man välja att istället relatera till ett befintligt element. 
• Välj då istället ”Add new relation to existing element” 
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Steg 5.6 
Skapa dina första relationer 
• En tillfällig flik öppnas då med samtliga befintliga element som är tillåtna att läggas till i aktuell relation 
• Markera ett eller flera element, högerklicka och välj ”Add selected elements to relation” 
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Du har nu byggt din första aCIP®-modell 

Vad var det nu för vits med det då? 
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Låt oss titta tillbaks lite 

Fixar du en 
kravuppfyllnadsrapport för 

inpasseringskontrollen! Ta det 
lugnt, jag behöver den inte 

förrän 11.15. 

Vilka behöver 
utbildas i första 
hjälpen denna 

månad? 

Kameran bakom  PIR 3 är 
trasig. Varför behövs 

den? Kan vi ta bort den? 

Kalle ska vara sjukskriven tre 
månader. Vem har rätt 

kompetens att vikariera för 
honom? 

Datorn för besökshantering  i 
huvudentrén har hängt sig. 

Vem fixar det? 
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Eller inte... 
Vilka behöver 

utbildas i första 
hjälpen denna 

månad? 

Kalle ska vara sjukskriven tre 
månader. Vem har rätt 

kompetens att vikariera för 
honom? 

Datorn för besökshantering  i 
huvudentrén har hängt sig. 

Vem fixar det? 

Kameran bakom  PIR 3 är 
trasig. Varför behövs 

den? Kan vi ta bort den? 

Fixar du en 
kravuppfyllnadsrapport för 

inpasseringskontrollen! Ta det 
lugnt, jag behöver den inte 

förrän 11.15. 
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Fixar du en 
kravuppfyllnadsrapport för 

inpasseringskontrollen! Ta det 
lugnt, jag behöver den inte 

förrän 11.15. 

Exempel 1 
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Kravuppfyllnadsrapport 
• Starta aCIP® och välj in din modell 
• Välj önskad ”Configuration” (förväxla inte detta med konfiguration av datamodellen). Elementen i en modell kan knytas till 

en eller flera ”Configurations” t ex för att hålla isär nuvarande (AsIs) krav och lösning från framtida. 
 

Exempel 1 
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Kravuppfyllnadsrapport 
• Leta upp rapporten ”Unified requirement list” (standardrapport i ramverket CIP1) 
• Öppna dess detaljvy och klicka på Rapport-knappen. 
 

Exempel 1 
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Kravuppfyllnadsrapport 
• Rapporten öppnas nu i en egen flik i detaljvyn 
• Det går att öppna rapporten i detaljvyn men det är bättre att klicka på Uppåt-pilen så flyttas den till huvudvyn med mer 

plats 
 

Exempel 1 
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Kravuppfyllnadsrapport 
• Rapporten är nu öppnad i huvudvyn 
• Rapportens innehåll är dynamiskt och återspeglar hela tiden 

innehållet i databasen (i vissa fall behövs manuell refresh). 
• Funktioner finns för att spara i diverse olika standardformat 

samt utskrift. 
 

Exempel 1 
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Kameran bakom  PIR 3 är 
trasig. Varför behövs 

den? Kan vi ta bort den? 

Exempel 2 
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Exempel 2 
Baklänges kravspårning 
• Högerklicka i Huvudvyns ram och välj ”Open element type grid” 
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Exempel 2 
Baklänges kravspårning 
• Välj ”SystemComponent” 
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Exempel 2 
Baklänges kravspårning 
• Du har nu öppnat en ny vy med bara en elementtyp 
• Detta gör det enklare och snabbare att söka och filtrera 
• Dessutom visas här alla datakolumner, något som inte är möjligt i huvudvyn 
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Exempel 2 
Baklänges kravspårning 
• Klicka på Filter-knappen i rubriken för kolumn ”Name” 
• Ange lämpligt sökbegrepp och klicka på Filter 
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Exempel 2 
Baklänges kravspårning 
• Du hittar nu lätt aktuell kamera 
• Klicka på ”+” för att öppna detaljvyn 
• Klicka på relationsfliken ”Fulfills requirements” 
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Exempel 2 
Baklänges kravspårning 
• Du ser nu listan med de krav som är orsaken till att Kamera 4 finns 
• Klicka nu på ”+” för ett av kraven, så får du veta mer om det 
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Exempel 2 
Baklänges kravspårning 
• Nu är detaljvyn för kamera 4 öppen och du kan se alla datafält och relationer och förstås även editera dessa. 
• Du ser till exempel direkt att även kamera 5 är inblandad i uppfyllnaden av detta krav. 
• Klicka sedan på relationsfliken ”Part of chapter” så spårar vi oss mot det ursprungliga kravdokumentet 
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Exempel 2 
Baklänges kravspårning 
• Nu är hela relationskedjan från kamera 4 till det ursprungliga kravdokumentet öppnad 
• Du har nu tillgång till den information du behöver för att svara på frågan om kameran kan tas bort 
 



© Adentia AB, Sweden 

aCIP is a registered trademark owned by Adentia AB www.aCIP.se 

Exempel 2 
Baklänges kravspårning – alternativt sätt att hitta kameran 
• Du kanske inte har en aning om vad kameran heter, bara att denns finns vid PIR3. 
• Expandera gruppen ”Locations” i huvudvyn och välj ”PIR3”. 
• Klicka på relationsfliken ”Components” så visas alla systemkomponenter i PIR3. 

 
 



© Adentia AB, Sweden 

aCIP is a registered trademark owned by Adentia AB www.aCIP.se 

Nog med exempel 
Kanske blir det fler vid ett annat tillfälle 

 
 

Lite mer om några detaljer som inte framgått tidigare... 
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Filtrering, sortering och gruppering av listor 
I listor med många element vill du säkert ha hjälp med att hitta rätt 
• Kolumnrubrikerna är nyckeln till lite hjälp 
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Filtrering, sortering och gruppering av listor 
I listor med många element vill du säkert ha lite hjälp med att hitta rätt 
• Klicka på filter-knappen i en rubrik så öppnas filterfönstret. Är kolumnen konfigurerad med en vallista så visas 

de olika valalternativen i filterfönstret. Du kan även skriva i dina egna villkor för filtrering. 
• Sortering görs genom att klicka på en kolumnrubrik. Man togglar då mellan framåt/bakåt/osorterat. 
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Filtrering, sortering och gruppering av listor 
I listor med många element vill du säkert ha lite hjälp med att hitta rätt 
• Klicka på en kolumnrubrik och dra den till ramen ovanför listan för att gruppera efter den kolumnen 
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Filtrering, sortering och gruppering av listor 
I listor med många element vill du säkert ha lite hjälp med att hitta rätt 
• Listan är nu grupperad efter begreppet ”Fulfilled” 
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Dokumenthantering 
• Med specialkolumnen ”DocumentLink” kan funktion 

för att länka till externa dokument läggas till i valfri 
elementtyp. 

• I läsläge finns två knappar  
• 1 – Öppna dokumentet 
• 2 – Kontrollera dokumentsigill 
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Dokumenthantering 
• Dokumentet öppnas nu i aCIP® 

• Du kan läsa, söka och kopiera samt skriva ut 
• Har du fler skärmar kan du ”bryta loss” valfria 

dokumentvyer och flytta till annan skärm. 
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Dokumenthantering 
• I editläge kan istället göra två 

andra saker: 
• Leta upp och länka till 

önskat dokument 
• Sätta ett sigill på 

dokumentet så att 
ändringar detekteras. 
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Projekthantering 
• Kraftfullt stöd för projekthantering kan konfigureras med resursplanering, kalkylering, uppföljning, 

riskhantering mm 
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Projekthantering 
• Resursbehov 
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Projekthantering 

Exempelrapport projektkalkylering: 
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Godkännandeprocess 
Önskad godkännandeprocess kan konfigureras. 
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Konfiguration av externa system 
Samlad, enhetlig konfiguration av externa system 
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Konfiguration av externa system 
Placering av objekt på ritningar och kartor. Både dynamiska kartor (ESRI, 
BingMap etc) och statiska bilder (jpeg, png, bmp etc) stöds. 
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Export till Excel 
I de flesta vyer finns en Excel-knapp 
• Klicka på den för att exportera listans data till Excel 
• Exportfunktionen tar hänsyn till dina valda inställningar för filtrering, sortering och gruppering, det är alltså lätt 

att t ex exportera en lista med alla uppfyllda krav i kategorin ”Requirement”. 
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Fleranvändarfunktionalitet 
aCIP®  har kraftfullt stöd för fleranvändarmiljöer 
• Vid editering av ett element så skrivskyddas det för alla andra tills du är klar. Försöker någon annan editera 

samma element så visas ett meddelande om vem som håller elementet låst. 
• Alla ändringar som görs av någon visas inom en sekund i alla andra öppna klienter. 
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Matriser – Nyhet 2015-05-20 
Kombinera valfria elementtyper och relationer i samma vy 
• Valfria SQL-satser (enligt vissa regler) skapas och läggs in i konfigurationen 
• Avsökning efter skadlig kod (radera databas t ex) 

• Detta i kombination med behörighetssystemet som hindrar normala användare att modifiera databasens 
struktur ger ”både hänglsen och livrem” 

• SQL-satserna kompileras och krypteras vilket gör det i princip omöjligt för en användare att modifiera dem 
• Fungerar förstås med vallistor, sortering, gruppering och filtrering som andra vyer 
• Till skillnad från andra vyer så uppdateras inte data automatiskt, det finns istället en Refresh-knapp 
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Matriser – Nyhet 2015-05-20 
Kombinera valfria elementtyper och relationer i samma vy 
• Exempel på grupperad matris 
• Matrisen kan som vanligt exporteras till Excel med bibehållen gruppering, sortering och filtrering 
• Genom att klicka på Gantt-knappen skapas automatiskt ett Gantt-schema baserat på matrisen 
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Gantt-schema – Nyhet 2015-05-20 
Automatiskt genererade Gantt-scheman 
• Skapas automatiskt från en matris 
• Grupperas automatiskt efter första kolumnen i matrisens konfiguration 
• Det måste finnas kolumner som heter ”Start” och ”Slut” (eller ”End”) 
• Får sorteringsordning från matrisens konfiguration 
• Exempel på användning 

• Analysera tidssatta händelser 
• Illustrera projektdata 
• Illustrera scenarioförlopp 
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Gantt-schema – Nyhet 2015-05-20 
Automatiskt genererade Gantt-scheman 
• Markörer kan lätt konfigureras 
• Om en markör aktiveras visas alla händelser som pågick vid markörens tidpunkt i alternativ färg 
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Matris och Gantt-schema – Nyhet 2015-05-20 
Några detaljer för de som är nyfikna 
• SQL-satsen skapas på valfritt sätt och provkörs mot databasen (SQL Server Management Studio eller separat 

frågeverktyg 
• Exempel från SQL Server Management Studio  
• Kolumn-alias visas i matrisen i samma ordning som i SELECT-satsen (jmf tidigare bild på matrisen i aCIP-klienten 
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Matris och Gantt-schema – Nyhet 2015-05-20 
Några detaljer för de som är nyfikna 
• Exempel från ”Query-builder” i MS Visual Studio som är ett mycket bra verktyg 
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Matris och Gantt-schema – Nyhet 2015-05-20 
Några detaljer för de som är nyfikna 
• Oavsett metod att skapa SQL-satsen så kopieras den, när den är testad, till konfigurationen 
• Konfigurationskompilatorn kör sedan en avsökning av SQL-koden och släpper inte igenom skadlig kod som skulle 

kunna ställa till oreda eller säkerhetsproblem. Enbart kod som söker och hämtar data är tillåten. 
• SQL-satsen sparas sedan i kompilerad och krypterad form så risken till obehörig manipulation är mycket liten 
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Matris och Gantt-schema – Nyhet 2015-05-20 
Ok, de sista bilderna är ingen barnlek 
• Utbildning och erfarenhet i SQL och lämpligt verktyg krävs 
• Å andra sidan är flexibiliteten total 
• Utvecklingsarbete pågår för att få fram ett verktyg för att skapa matriser på ett enklare sätt, se ”mockup” nedan. 

Det kommer dock att ta ett tag och blir inte lika flexibelt som SQL. 
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Framtiden 
aCIP®  utvecklas kontinuerligt 
• Buggrättningar och mindre justeringar sker snarast 

möjligt 
 

Påbörjade större modifieringar 
• GIS-stöd och statiskt kartstöd (stor del klart) 

• Möjligheter att knyta element till en 
geografisk verklighet 

• Både statiska kartor eller ritningar i jpg-
format och ESRI ArcGIS-server kommer att 
stödjas 

• Användarvänligt verktyg för att skapa 
rapportmallar (delvis klart) 

• BLOB-lagring 
• Lagring av filer (dokument, bilder, kartor) 

i databasen 
• Ger mycket bättre säkerhet och 

versionshantering än vid lagring i 
filsystemet. 

• Medger transparent kryptering 
 

Framtida planer 
• Integrering med Simul-8 

• Simuleringsmodellen ska kunna byggas i aCIP 
• Simuleringsmotorn i Simul-8 används för 

själva körningen 
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aCIP®  - Smart informationshantering 

Konsten att skapa ordning och reda 

Tack för visat intresse! 


