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Förord 

November 2009 fick jag inspiration från ett seminarium där SL hade bjudit in Mikael 

Anderson som talare. Där berättade han om sitt liv som armlös och benlös. Samma dag hade 

jag samtal med karriärcoachen Lotta Thagesson som är anställd av SKTF. Båda händelserna 

gav mig ett starkt intryck att återuppta mina studier efter en paus på 5 år och avsluta min 

utbildning. 

Jag vill tacka SL Access Projektgruppen, speciellt följande personer Per-Olof Nilsson, John 

Dryselius, Simon Betts och Tomas Enjin. Ni har gett mig vägledning och svar på mina frågor 

gällande SL Access. 

Jag vill även tacka mina kollegor på SL:s Driftledningscentral för ni har gett mig input 

gällande DMCG samt delat med er mångåriga erfarenhet från övervakningssystem. 

Sist men inte minst vill jag tacka min sambo Cassandra Vi som har stött mig i vått och torrt, 

utan dig hade detta examensarbete inte varit möjligt.
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Abstract 

The purpose with this thesis is to evaluate the monitor software DMCG (Device Management 

Control GUI) and reveal its functions and how to improve the software to fulfill its purpose. 

The thesis is performed and commissioned by SL AB. SL Access is an electronic payment 

system developed by ERG Group used by Stockholm Public Transport (SL). Over 2000 front 

office units, automatic gates, automatic ticket dispensers, handheld devices, etc,  needs to be 

monitored and an efficient software is absolutely crucial for an optimal handling of erroneous 

units. 

DMCG is used in SL Access to monitor the front office units, to collect alarms and present 

them and also send commands. DMCG interact with the following software, Contact and 

Assets Management, Access Control.  

The current release of the software has a few weaknesses. Different instances of the software 

show different states of the front office units. Both GUI and functions can be improved and 

changed. A proposal of a revised design of the alarm function where an extra layer should be 

implemented and the DMCG should act as a client connected to the alarm server. Improved 

GUI contains visibility and logical changes of the presentation of the information. Improved 

and new functions like a new search, improved filters and an interface to the CRM system 

ÄHS used by SL. 

 

Sammanfattning 

Syftet med detta examensarbete ”Utvärdering av övervakningsapplikation DMCG i SL 

Access” är att vara ett underlag för en ny version av programmet. En kartläggning av 

applikationens uppbyggnad, funktionalitet och gränssnitt gjordes. Synpunkter och förslag från 

operatörer som använder programmet samlades in och sammanfattas i rapporten.  

Den nuvarande versionen av programmet har ett antal brister i de tre områdena. Detta 

presenteras i examensarbetet så att SL kan använda detta för att skriva ett ändringsförslag till 

leverantören ERG. Flödet för larm från fo-enheterna visas i en schematisk bild. Ett förslag på 

förändrad uppbyggnad av larmfunktionalitet, övriga funktioner samt gränssnittet presenteras. 

DMCG är ett verktyg som kommer att användas av personal som övervakar fo-enheterna, 

Bärbar biljettmaskin, Biljettmaskin (TP5000, bussvarianten och ombudsvarianten), 

Kortläsaren (CP5000), SL Access biljettautomat samt automatspärrar. Totalt är det över 2000 

enheter som skall övervakas. SL Access är tänkt att leva i minst 15 år och mängden enheter 

medför att existerande funktionalitet behövs ses över för att verktyget blir så optimerat så 

möjligt.   

 

 

 

Nyckelord: SL Access, DMCG, ERG, Övervakningssystem  
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1. Inledning  

 

När SL beställde SL Access fanns det i kravställningen att det skulle finnas ett grafiskt 

gränssnitt för övervakning av enheter i SL Access (hänvisning till internt SL-dokument). 

Device Management Control GUI blev resultatet från leverantören ERG Group (bytt namn till 

Vix-ERG). Programmet har två huvudfunktioner: 

 Larminsamling 

 Möjlighet att skicka kommandon till fo-enheter (frontoffice-enheter). 

DMCG används idag av DLC, SL:s Driftledningscentral, för att övervaka fo-enheter i SL 

Access. Målet är att fel som dyker upp i enheterna skall presenteras på ett effektivt sätt så att 

avbrottstiden blir så kort som möjligt. Två instanser av DMCG kan visa olika information 

gällande samma enhet, tex en automatspärr kan vara grön på ena instansen och vara röd 

(fellarm) på den andra. Detta leder till att operatören inte vågar lita på informationen som ges. 

SL Access är tänkt att leva i minst 15 år enligt systemförvaltaren Simon Betts och mängden 

enheter medför att existerande funktionalitet behöver ses över för att verktyget blir så 

optimerat så möjligt.   

Syftet med detta examensarbete ”Utvärdering av övervakningsapplikation DMCG i SL 

Access” är att vara ett underlag för en ny version av programmet. Genom att belysa 

svagheterna i den nuvarande designen av övervakningsfunktionen på fo-enheter i SL Access 

skall förslag på förbättringar tas fram. Examensarbetet är uppdelat i tre delar. 

 genomgång av befintlig larmfunktionalitet och förslag på förbättringar. 

 gränssnitt samt förändring av existerande funktioner 

 implementering av nya funktioner 

 

Åtgärderna konkretiseras i detta examensarbete som SL kan använda för att skriva en CR 

(change request) till leverantören Vix-ERG.  

2. Metod 

 Analys av den nuvarande designen. 

 Identifiering av systemets största svagheter. 

 Intervju med personal som använder DMCG och notera deras synpunkter. 

 Förslag på förändringar. 
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3. Avgränsning 

SL Access är ett betalsystem och det är många delar som måste samverka för att fungera. Jag 

har valt att inrikta mig på övervakning av fo-enheter i SL Access. I samråd med Per-Olof 

Nilsson (informationsförvaltare på SL), Simon Betts (systemförvaltare på SL) och John 

Dryselius (konsult och testare av DMCG på SL) har jag avgränsat mig till endast 

övervakningsverktyget DMCG. Verktyget DMCG samverkar med en rad andra system i SL 

Access, Access Control för behörighetskontroll, Asset and Contacts Management (ACM) för 

enheternas placering och logisk adress och Site Computer har larmfunktionen. 

3.1 Förkortningar 

Följande förkortningar kommer att användas i examensarbetet: 

 

 DMCG   Device Management Control GUI 

 Apparathantering   DMCG på svenska 

 SC    Site Computer, kommunikationsdator 

 ESN    Electronic serial number 

 DMA    Device Management Agent 

 TP5000   Biljettmaskin (buss & ombudsvariant) 

 CP5000   Kortläsare på buss 

 ST3000   Validerare 

 HCP    Bärbar biljettmaskin 

 CR    Change request 

 Fo-enhet   Frontoffice-enhet. Enhet mot kund. 

 CD    Konfigurationsdata  

 UD    Användardata 

 Actionlist   Åtgärdslista 

 Fst-id    Försäljningsställe id 
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4. DMCG - Apparathantering 

DMCG är en applikation i SL Access som har hand om insamling av larm och har möjlighet 

att skicka kommando till fo-enheterna. Den nuvarande lösningen av DMCG består av att varje 

klient kopplar upp sig mot alla SC som sin tur kopplar upp sig mot fo-enheterna. Fo-enheterna 

är konfigurerade att de kopplar upp sig mot en primär SC och om uppkopplingen misslyckas 

prövar de den sekundära SC. 

 

 

FO FOFO FOFO

SC SC

DMCG

 

Bild 1. Översikt för nuvarande design. För djupare beskrivning, se bilaga 1. 

Kommunikationsdatorerna (SC) har en mängd uppgifter idag, bland annat skall alla 

transaktioner (försäljning- samt resetransaktioner) samlas upp och skickas vidare till 

Centralsystemet, uppdatering av ny konfiguration samt åtgärdslista till fo-enheterna skickas 

ut. 

4.1 Larm 

De larm som systemet samlar in lagras i en lokalserver i DMCG-klienten. Om ett larm uppstår 

i fo-enhet blir denna röd tills larmet har blivit kvitterad. Larmet blir kvitterat hos alla instanser 

av DMCG. Om felet är utav temporär art kommer enheten att bli grön. Kvarstår felet så blir 

enheten röd. 

4.2 GUI  

Efter lyckad inloggning visas spårnätverket. Se bilaga 3. Denna vy består av hela SL:s nätverk 

över spårbunden trafik förutom Cityspårvägen. Andra vyer som finns i programmet är 

Ombudsnätverk, Bussnätverk och Kontorsnätverk.  

Tre nivåer av larm visas, 

Ombudsnätverk består av SL:s ombud som säljer SL Access-biljetter. Nivåerna består av: 
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 Ombudsnätverk 

 Ombud 

 Köpställen 

Bussentreprenörerna är grupperade under ikonen Bussnätverk. De fo-enheter som finns på 

bussarna är semi-online vilket innebär att de endast syns i DMCG när dessa är inne i depån. 

Under kontorsnätverket har de bärbara biljettmaskinerna (HCP) hos de olika entreprenörerna 

grupperats.   

4.3 Funktion 

Programmet har ett antal funktioner som tex sök, larmhistorik, filter för att underlätta 

övervakningen av fo-enheterna. Kommandon kan skickas ut via DMCG till fo-enheterna. Se 

nedanstående bild.  

 

Bild 2. Apparatdetaljer på en automatspärr. 

 

5. Analys 

Analysen är baserad på personlig erfarenhet (DLC operatör) samt intervju med berörd 

personal. Sammanställningen av intervjuerna finns i bilaga 5. 

5.1 Svagheter i larmfunktion 

När operatören loggar in i DMCG kan vissa fo-enheter bli vita vilket enligt Vy/Färgkoder 

betyder ”Ej fullt fungerande” eller ”Mindre larm” trots att de är i drift och det tar över 45 

sekunder innan aktuell information visas. Detta beror på att DMCG kopplar upp sig mot var 

och en av de SC som finns. Dessa är cirka 25 stycken till antalet idag. Detta tyder på att 
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uppdatering av informationen gällande samtliga fo-enheter som är online tar ett tag. Denna 

information kan ibland vara missvisande. Den nuvarande uppbyggnaden av larmfunktionen 

låter SC koncentrera informationen från fo-enheterna. 

5.1.1 Ej pålitlig information 

 

Information gällande status på var och en av SC saknas i DMCG idag. Detta leder till att 

operatören saknar information då en SC tappar kontakten med centralsystemet och tror att de 

enheter som uppkopplade mot den är ur funktion. Det blir svårare för operatören att avgöra 

vilken resurs som skall skickas ut.  

Fördröjning av informationen från SC leder till att två instanser av programmet kan visa olika 

information gällande en och samma enhet. Ett exempel på detta är när en SC tappar kontakten 

med Centralsystemet och en instans av DMCG startas upp kommer informationen att skilja 

sig jämfört med en annan instans av DMCG som startades innan SC tappade kontakten. 

 

Bild 3. Missvisande info på DMCG från två instanser. 

Att öka frekvensen för inhämtning av information från SC till DMCG skulle ge en mer 

uppdaterad bild av verkligheten, men detta skulle även öka belastningen av hela systemet. 
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Informationen från DMCG visar nedanstående enhet larmar, men är tagen i drift. I ett 

övervakningssystem bör informationen vara entydig. 

 

Bild 4. Fo-enhet larmar, trots att den tagen i drift. 

5.1.2 Skalningsproblematik 

 

I takt med att SL Access byggs ut och fler fo-enheter hakas på SC kommer belastningen på 

hela övervakningsfunktionen öka. Belastningen ökar även ju fler DMCG-klienter som 

kommunikationsdatorerna behöver förse med information vilket betyder att skalningen 

begränsas på två håll, dels ökat antal FO-enheter och ökat antal klienter. 

5.1.3 Fjärrinloggning 

 

Det saknas ett smidigt sätt för fjärrinloggning på DMCG idag.  

 

5.2 Svagheter i GUI 

5.2.1 Spårnätverk 

 

Spårnätverket visas efter lyckad inloggning och den är baserad på SL:s spårkarta. Det är 

endast tunnelbana och pendeltåg som har slutna spärrlinjer. Det innebär att bilden blir väldigt 

plottrig och värdefull yta i GUI blir ockuperade av lokalbanor till ingen nytta. Spårnätverket 

är hårdkodad och det innebär att förändring av spårplanen måste en justering göras av 

leverantören för att få en uppdaterad bild. 
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 Idag så är enheterna uppdelade beroende på faktureringsunderlaget. Från en operatörs 

synvinkel som arbetar med övervakningsverktyget så är detta tämligen ointressant. Ett 

exempel är Kungsträdgården Södra,  

 ATD-A ligger under Ombudsnätverk, AB Storstockholms Lokaltrafik, SL Access-aut. 

Tunnelbana, 

 TP5000 i spärrkiosken ligger under Ombudsnätverk, MTR Stockholm AB, MTR Blå 

Linje Förs, 

 Automatspärrar finns under spårnätverk, Kungsträdgården, 

 

Bild 5. Spärrar i Kungsträdgården station. 

 

Ett exempel är Fridhemsplan Norra, automatspärrarna finns i en vy, TP5000 som finns inne i 

spärrkiosken finns i en vy, ATD-A:erna i en annan vy. Detta medför en sämre överblick för 

operatörerna som arbetar i DMCG eftersom enheterna är utspridda.  

5.2.2 Ombudsnätverk 

 

SL har över 300 ombud som säljer periodbiljetter och biljetter för enstaka resor på SL 

Accesskort. Varje ombud kan ha flera TP5000. Nivåerna i vyn är uppdelade i:  

1. Firmanamn/Ombud 

2. Försäljningsställe 

3. Fo-enhet 

På grund av redovisningstekniska skäl så ligger även avslutade firmor kvar i DMCG i form av 

en svartruta som betyder ingen kontakt med ombudet. Det innebär mängden svarta rutor 
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kommer att öka på grund av att kiosker säljs och överlåts. Den stora mängden ombud gör att 

det är svårt att få en överblick. 

5.2.3 Sortering 

 

Sortering av enheter baseras på ASCII. Systemet sorterar på följande sätt. 

1. Versaler 

2. Gemener 

3. Svenska versaler 

4. Svenska gemener 

 

Det innebär att sortering av följande företag skulle bli på detta sätt: Älvsjö livs, Östberga 

godis, kims & tobak och spel, Zetterlunds Tobak AB och åströms tobak KB. 

 

1. Zetterlunds Tobak AB 

2. kims tobak & spel 

3. Älvsjö livs 

4. Östberga godis 

5. åströms tobak KB 

 

5.2.4 Scrollning 

 

Scrollfunktionen är låst till larmlistorna och det betyder att det går endast att använda 

rullhjulet på musen till att scrolla i larmlistorna. När det finns många fo-enheter i en nivå, tex 

SL Access-automater i tunnelbanan på ett blad och behovet att använda rullhjulet på musen 

för att rulla upp och ned. 

5.2.5 Visning av larmhistorik 

 

Möjlighet att välja färg på text och backgrundsruta saknas idag. Ljusblå mot vit bakgrund gör 

att det är svårt att få en bra kontrast på larmen. Se bilaga 3 

5.2.6 Samlad bild av larmande enheter 

 

En vy som visar samtliga larmande enheter saknas. Det innebär mycket klickande för att 

komma till fram till varje enskild fo-enhet. 

5.2.7 SC-vy 

 

En vy där kommunikationsdatorerna visas saknas idag. 
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5.2.8 Konfigurerbar vy 

 

Det går inte att avgränsa vissa delar av fo-enheterna idag. Det innebär att det inte är möjligt 

att låta entreprenören endast se sina fo-enheter.  

5.2.9 Listvy 

 

En listvy där linjer valbara linjer presenteras saknas. 

5.2.10 Samlad bild av larmande enheter 

 

En vy där alla larmande enheter visas grafiskt saknas idag. 

5.3 Svagheter i funktion 

DMCG saknar ett antal funktioner som bör finnas i ett övervakningsprogram. Bland annat 

saknas det möjlighet att ta ut statistik direkt ur programmet. Möjlighet att konfigurera 

automatrapporter saknas. En del funktioner upplevs som ologiska, tex sökfunktionen. 

Programmet har ett antal funktioner som behöver förändras för att arbetsflödet skall bli 

smidigare. 

5.3.1 Filtrering av larm 

 

Möjligheten att filtrera olika larm finns idag. Det som saknas idag är möjligheten att 

undertrycka icke väsentliga larm. Den stora mängden larm som visas i larmfälten leder till 

överblicken för kritiska larm försämras.  
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Bild 6. Filtreringsverktyget 

 

Möjligheten att hämta ut statistik från programmet direkt skall finnas. 

5.3.2 Övervakning av fo-enheter i bussnätverket 

 

SL:s fo-enheter i bussar är semi-online idag och det innebär att de endast syns i DMCG när 

dessa är uppkopplade i bussdepån för att hämta ned ny konfiguration. På grund av den 

tekniska uppbyggnaden är övervakningsmöjligheterna begränsade. SL blir beroende av att 

entreprenören rapporterar in fo-enheterna. 

5.3.3 Sök 

 

Den nuvarande implementeringen av sökfunktionen är en fritextsök. Det är inte möjligt att 

söka fram fo-enheterna om du inte fördefinierar en textsträng, tex A132 för en ATD-A måste 

läggas in manuellt för att det ska vara sökbart. Den stora mängden fo-enheter gör hanteringen 

mycket krävande.  

5.3.4 Compare CD-version 

 

Kontroll på enheter som ej har blivit uppdaterade med senaste åtgärdslista samt konfiguration 

saknas i DMCG. 

5.3.5 Exportering till ärendehanteringssystem 

 

DMCG saknar möjligheten att skapa ärende direkt i ett ärendehanteringssystem. Det leder till 

mycket manuell hantering. 
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5.3.6 Automatisk återställning av larm 

 

Det saknas en funktion för automatisk återställning av larm. Larm som beror på 

handhavandefel eller när fler än en resenär passerar automatspärren kan leda till larm som inte 

är utav tekniskt art. Icke kritiska larm som tex CSC-tröskelvärde har överskridits kan bero på 

att resenärer presenterar sitt kort på ett felaktigt sätt. 

5.3.7 Automatiska rapporter 

 

Avsaknaden av möjlighet att ta ut automatiska rapporter direkt i DMCG leder till ökat 

manuell hantering att saker och ting som behöver tas ut dagligen, veckovis eller månadsvis.  

5.3.8 Multikommando 

 

Möjlighet att skapa gruppkommando finns, men dess nuvarande uppbyggnad medför att en 

lista med de spärrar som operatören vill starta måste först skapas. 

 

 

  Bild 7. Redigera apparatgrupper. 

Efter detta väljer operatören vilket kommando som skall aktiveras. 
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Bild 8. Utförande av gruppkommando. 

 

Svagheten i detta är ifall en spärrlinje skall startas om. Samtliga spärrar gör omstart och det 

låser hela spärrlinjen för inpassage. 

5.3.9 Script-Batchkommando 

 

Funktion att utföra villkorade kommandon saknas idag.  

6. Åtgärd 

6.1 Åtgärd för larmfunktion 

Huvudmålet med den nya designen är informationssäkerhet och skalbarhet. En nivå till bör 

införas mellan DMCG och SC. I denna nivå skall två nya servrar sättas upp med 

huvudfunktion som koncentrator av aktuella larm och lagring av historiska larm. Varje larm 

som skickas in sparas i en databas. Automatrapporter ska kunna tas fram, tex antalet larm på 

SL Accessautomater på linje 10 i tunnelbanan. Det skall även vara möjligt att koppla 

larmdatorn mot ett ärendehanteringsgränssnitt (tex DLC ärendehanteringssystem) när omstart 

av en automatspärr har misslyckats efter ett antal gånger och per automatik skicka ett ärende 

till tekniker. 
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Bild 9. Översikt för föreslagen design. 

6.1.1 Informationssäkerhet 

 

Informationssäkerhet/datasäkerhet uppnås genom att en primär och sekundär larmdator skall 

sättas upp och i den skall det finnas en process som hela tiden jämför att data som kommer in 

i båda datorer är samstämmiga. Om det exempelvis uppstår en konflikt med att en fo-enhet 

har tappat kontakt med primär larmdator, men har kontakt med sekundär larmdator så skall ett 

larm skickas efter 3 försök inom loppet av 5 minuter. Varje fo-enhet skall vara uppkopplat 

mot två SC. Varje SC skall vara uppkopplad mot primär och sekundär larmdator.  

Om en av larmservrarna tappar kontakten med centralsystemet så skall funktionen kunna 

upprätthållas. DMCG-klienterna skall jobba mot den primära servern och om det skulle 

uppstå ett fel med den så skall klienterna automatiskt välja den sekundära servern. 

Leverantören skall beräkna lasten och dimensionera servern utefter dessa kriterier. 

Anslutningen till dessa servrar skall ha redundans. Detta uppnås genom att servrarna är 

utrustade med dubbla nätverkskort kopplade till två olika leverantörer. Om den primära 

anslutningen går ned så skall den sekundära automatiskt utnyttjas. Den minskade belastningen 

från att DMCG kopplar upp sig mot endast larmdatorerna kan användas för att öka 

uppdateringsfrekvensen. Den ökade belastningen av fler klienter som kopplar upp sig mot 

larmfunktionen kommer att lyftas från SC över till Larmdatorn. 

Larmservern – DMCG skall ha fasta intervaller för att visa så samtydig information som 

möjligt. Ett sätt är att sätta fasta uppdateringsintervall på 00, 15, 30, 45 sekunder för att skicka 

ut information till klienterna. 
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Vi kommer dock aldrig ifrån att momentant så kommer två klienter att visa olika information 

eftersom det är ip-baserat nät där signalen kan ta olika vägar och på grund av det så kan 

informationen fördröjas. 

Exempel på fall: 

Fall 1. 

En operatör startar om en automatspärr via DMCG 00:02:46. Operatör 2 kommer att se i sin 

skärm i samma ögonblick att spärren fortfarande är aktiv. Först 00:03:00 kommer operatör 2 

att se att automatspärren är offline.  

Fall 2. 

En TP5000 går offline 00:05:02. Alla DMCG-klienter som är uppkopplad mot larmservern 

kommer att visa offline 00:05:15.  

6.1.2 Skalning 

 

Servrarna skall ha redundans i form av primär och sekundär larmserver vilket innebär att varje 

SC har fler potentiella vägar för information, . Detta är även ett kostnadseffektivt förslag 

eftersom larmfunktionen renodlas och om behovet av kapacitet ökar på grund av ökande antal 

DMCG-klienter kopplar upp sig skall Larmservern kunna skalas upp genom att sätta in fler 

larmdatorer. Om antalet fo-enheter på en SC ökar kan en extra SC sättas in utan att behöva 

konfigurera om DMCG, utan det räcker att larmdatorns konfiguration ändras för att acceptera 

data från den nya SC:n.  

6.1.3 Fjärrinloggning 

 

En larmserver underlättar hanteringen av fjärrinloggningar samt förenklar övervakning ute på 

fältet.   

6.2 Åtgärd för GUI 

Spårnätverket är bra för de linjer som har en automatspärr som kontrollerar spärrlinjen. På 

lokalbanorna används HCP (bärbar biljettmaskin) av konduktörer som kontrollerar att 

resenären har en giltig biljett. Det innebär att spårnätverket kan rensas på lokalbanor och de 

yttre grenarna av pendeltågstrafiken, Gnesta-Södertälje Centrum och Västerhaninge-

Nynäshamn. Om SL bestämmer sig för att utöka spårtrafiken, tex en ny tunnelbanestation så 

skall det finnas möjlighet för SL att själv lägga in den nya stationen i spårnätverket.  



15 

6.2.1 Spårnätverk 

 

Genom att vyn rensas på linjer kan bilden göras större och dessutom skall det finnas möjlighet 

att zooma valda delar av zonkartan.  

Ett förslag är att förändra spårnätverket så att det blir en geografisk gruppering av fo-

enheterna. Dvs alla TP5000 (inklusive ombudens), ATD-A och automatspärrar skall visas. I 

de stationer där det finns två eller fler utgångar skall dessa vara sorterade i Norra, Södra och 

Krysset,  tex, Fhp N, Fhp S, Fhp X. 

Varje automatspärr har en beteckning i form av ett nummer. I den grafiska vyn så kan även 

spärrlinjen vara representerad. Se bilaga 6 

I de stationer som har många spärrar kan spärrlinjen många gånger underlätta identifiering 

vilken spärr som har ett tekniskt fel. 

 

Bild 10. Samtliga spärrar i T-Centralen. 
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6.2.2 Ombudsvy 

 

SL har ett antal ombud som säljer SL Accessbiljetter och dessa befinner sig på olika delar 

inom Stockholms län. Ett sätt att dela upp dessa är att placera de geografiskt (kommunvis), på 

samma sätt som sl.se. Det skall även vara möjligt att söka dessa genom fst-id (de ombud som 

har fler än en maskin visas samtliga upp). Nivån med ombud tas bort.  

I vyn, ombudsnätverk så är första nivån Ombud och andra nivån Försäljningsställe. Detta är 

intressant ur faktureringssynpunkt. Det optimala för övervakningen är att om ett ombud 

endast har ett försäljningsställe så kan ombudsnivån tas bort. 

Möjlighet att dölja ombud som har slutat skall finnas. Ett förslag är att inaktiva ombud skall 

kunna döljas från DMCG/Apparathantering för att överblicken skall bli bättre. 

6.2.3 Sortering 

 

Sortering av enheter bör ändras från nuvarande ASC-II värde.  

 

Låt systemet sortera på ombudsnamn, A a, B b, C c, D d…. osv. Detta skulle underlätta vid 

sökning av en fo-enhet. 

6.2.4 Scrollning 

 

Detta skall vara valbart. Klickar administratören på larmlistan så skall fokusen hamna där och 

scrollen fungerar som vanligt. Västerklick på arbetsfältet skall möjliggöra scrollning med 

rullhjulet på pekdonet. 

6.2.5 Larmhistorik  

 

Möjlighet att välja radhöjd, fonttyp (färg & storlek) samt bakgrundsfärg bör implementeras. 

6.2.6 Samlad vy för larmande enheter 

 

En konfigurerbar vy som styrs av filter som visar larmande enheter, tex samtliga larmande 

automatspärrar i tunnelbanan. Detta skulle underlätta arbetssättet och minimera klickandet.  

6.2.7 Sitecomputer-Vy 

 

I SC-vyn skall status och belastning på SC visas och dessutom skall aktuell version av 

CD/Actionlist visas. Det skall visas en geografisk presentation av vilka fo-enheter som är 

uppkopplade mot den specifika SC:n. Om många fo-enheter som är uppkopplade mot en 
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specifik SC så kan detta vara tecken på att något inte står rätt till på SC:n och tekniker kan 

snabbt skickas ut för att identifiera problemet. 

 

Om SL väljer att implementera larmfunktionen enligt förslag så skall en systemvy över 

SC,FO och Larmservern där aktuell belastning skall skapas. Om en SC dubbelklickas så skall 

en geografisk presentation av vilka FO som till just den SC:n. Om en av larmservrarna går 

ned så skall den andra larmservern larma att en av larmservarna nere. Detta är ett kritiskt 

larm. 

6.2.8 Konfigurerbar vy 

 

I en konfigurerbar vy kan övervakning presenteras enligt önskemål från beställaren. SL skall 

kunna konfigurera DMCG så att en entreprenör tex, Stockholmståg skall kunna få tilldelad 

alla automatspärrar, TP5000, ST3000 i pendeltågsstationerna samt de kommunikationsdatorer 

som fo-enheterna är uppkopplade. 

Skälet till denna vy är att maximal flexibilitet uppnås. 

6.2.9 Listvy 

 

En rullgardinsmeny där ett antal linjer kan väljas och knappen ”lägg till” och en linje med alla 

stationer presenteras grafiskt. Det blir möjligt att lägga till fler linjer tills skärmen blir ”full”.  

Det ska vara möjligt att visa upp fo-enheter enhetsvis, tex HCP, ATD-A, TP5000, 

6.2.10 Samlad bild av larmade enheter 

 

En ikon där alla automatspärrar som larmar kan grupperas i en ruta. Detta skulle optimera 

arbetsflödet då tillsammans med multikommando kunna genomföra omstart där hänsyn tas till 

spärrlinjen. De enheter som fortfarande har fel skall tickets skapas per automatik in till ÄHS. 

 

6.3 Åtgärd för funktioner 

6.3.1 Filtrering av larm 

 

Fältet för larm bör ändras som att antalet rader blir valfritt (minst en rad som det är i den 

nuvarande designen). 

Presentationen av larm skall vara konfigurerbar pga den stora mängden fo-enheter som 

övervakas. Det skall vara möjligt att välja hur larm ska presenteras beroende kravet som ställs 
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av beställaren. Exempel på krav kan vara om samma fel uppstår med en viss konfigurerbar 

periodicitet så skall ett larm visas. Dessutom skall de larm som är mest allvarliga presenteras 

först.  

(Nivåer av larm, tex kritiska larm som no connection till fo-enheter som skall vara online, 

medelkritiska larm, tex..) 

Sökfunktionen bör utökas så att varje del av information som finns i DMCG skall vara sökbar, 

tex ESNnummer, CDversion.  

 

Historiken på larm lagras på alarmservern och i DMCG skall det finnas ett verktyg för att 

hämta ut rapporter manuellt. Färdiga SQL-strängar skall finnas som standard och möjlighet 

att spara egna strängar. Exempel,  

 Ta ut alla kritiska larm för biljettmaskiner hos Reitan mellan 100101 till 100201.  

 Ta ut larm för ATD-A i tunnelbanenätet. 

 Ta ut larm för saknad kontakt med centralsystemet för all bussutrustning hos Keolis 

Söderhallen. 

 

En exporteringsfunktion bör implementeras så att de rapporter som tas ut ur systemet skall 

kunna exporteras till XML och Excel.  

6.3.2 Övervakning av bussar 

 

TP5000 i bussar är semi-online och det innebär att övervakning av dessa måste ske på ett 

annat sätt. Information när bussen senast var uppkopplad, cd/åtgärdslista nedladdad skall 

visas. Om en bussutrustning inte ha varit uppkopplad efter bestämt antal dagar skall ett larm 

gå till DMCG. Information gällande spärrlistor/internetbiljetter skall dagligen laddas ned från 

centralsystemet. Om detta inte sker så skall ett larm gå till DLC. 

6.3.3 Sök 

 

Implementeringen av sökfunktionen bör förändras så att fritextsök finns tillåts samt att ett 

sökfält för att skriva in alltid finns oavsett vilken vy eller ruta som användare befinner sig i. 

Frontpersonalen har en mängd olika benämningar samt beteckning på olika enheter. Dessa 

bör läggas in i DMCG så att istället för att klicka sig fram på genom spårnätverket så skall det 

vara möjligt att skriva in A132 i ett sökfält och sedan direkt komma in till den specifika 

automaten som det gäller.  
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6.3.4 Compare CD-version 

 

Funktionen ”Compare CD version” bör utökas så att alla enheter efter EOD som är online 

automatisk skall kontrollera att de har den senaste versionen av konfigurationen. Efter en 

bestämd tid skall ett larm gå till DMCG där de enheter som har en gammal version av 

CD/Actionlist. Detta blir oerhört viktigt när möjlighet med internetnedladdning av SL 

Accessbiljetter blir verklighet. Risken är att det kan uppstå situationer där kunden har köpt en 

periodbiljett via sl.se och när kunden skall ladda ned periodbiljetten på SL Access-kortet så 

uppstår det ett felmeddelande pga senaste åtgärdslista ej har uppdaterats. 

6.3.5 Exportering till ÄHS 

 

En möjlighet att skapa ärende direkt i DLC:s ärendehanteringsystem ÄHS skulle effektivisera 

arbetet eftersom administratören inte behöver skriva in ärendet för hand. 

Felkoder/felmeddelanden som uppstår skulle gå per automatik till leverantören som åtgärdar 

problemet. 

6.3.6 Automatisk återställning av larm 

 

Fel som dyker upp, tex en spärr hålls upp av en resenär och ett ”perifert motorfel” uppstår 

skall kunna återställas. Det ska vara möjligt för administratören att ställa in att vissa fel som 

uppstår skall försöka lösas med en automatisk omstart av enheten. 

6.3.7 Automatiska rapporter 

 

Möjligheten att ta ut automatiska rapporter skall kunna programmeras enligt önskemål. 

Exempel på sådan är. 

Antal EOD larm i tunnelbanan för en viss vecka. 

Antal ATD-A som har haft skrivarfel den senaste månaden. 

Skulle önskemål att ta ut andra rapporter än de fördefinierade så skall administratören kunna 

använda sig av SQL-strängar för att hämta ut. 

6.3.8 Multikommando 

 

Den nuvarande implementeringen bör ändras till att med ett vänsterklick så markeras en fo-

enhet. Det ska finnas en ”lägg till”-knapp. När man har uppnått det önskade antalet så väljer 

man ”utför” och en lista med möjliga kommandon ska dyka upp. Välj önskat kommando och 

tryck på OK.  
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För att problemet med omstart av en hel spärrlinje som beskrivs i analysdelen så bör spärrarna 

grupperas i grupper om två eller tre. Beroende hur många spärrar som finns i spärrlinjen. 
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A.S

7

A.S

3
A.S

2

A.S

6

A.S

5

Stadshagen Södra (SHA-S)

A.S

0

GAK

LÖS

A.S

1

BV

Spärrlinje

Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3
 

Bild 11. Indelning av automatspärrar i grupper. 

Genom att låta autospärrarna grupperas, som i detta fall i 3 grupper om två spärrar. Vid 

omstart av spärr 4 sker detta utan dröjsmål. Vid omstart av alla spärrar utförs kommandot för 

grupp 1 och efter att dessa är online igen, upprepas kommandot för grupp 2 och grupp 3. På 

detta sätt kommer flödet av människor endast begränsas, men aldrig stoppas. 

6.3.9 Script-Batchkommando 

 

Villkorade kommandon skulle optimera flödet för administratören.  

Ett exempel: 

Vid EOD-Larm (frånkoppling vid EOD) skall automatspärrarna startas om per automatik. I de 

fall där återstart inte hjälper skall ett ärende skapas i ÄHS för varje fo-enhet. 

7. Diskussion 

Efter analysen av programmet uppstår frågan. Skall SL fortsätta använda DMCG 

(Apparathantering) för att övervaka fo-enheterna i SL Access eller skall ett nytt verktyg 

beställas från en annan leverantör. Huvudfunktionen för ett övervakningsprogram är att den 

skall visa den övervakade enhetens aktuella status. Informationen som visas i DMCG skall 

vara samstämmig oavsett hur många instanser av DMCG som startas. Utvärderingen har visat 

har visat att den version av DMCG som är i produktionssystemet lyckas inte med detta. Den 

stora mängden enheter medför att operatören dränks i larm. Möjlighet att undertrycka icke 

kritiska larm måste finnas.  
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Om examensarbetet hade varit större skulle en GAP-analys utföras där DMCG jämförs med 

existerande övervakningsapplikationer. En analys av vilka leverantörer som har kompetens 

och kunskap att leverera ett alternativ till existerande DMCG. Förslag på åtgärder skulle 

arbetas ned på mer detaljerad nivå. Allt för att leverantören skall skapa en applikation så nära 

kravspecifikationerna som möjligt. I det större arbetet skulle även en kostnadsberäkning göras 

ifall SL bestämmer sig för att fortsätta använda DMCG i dess nuvarande version kontra 

kostnaden för att utföra förändringarna och skapa en uppdaterad version av DMCG.  

Att välja ett annat verktyg från en ny leverantör skulle kunna kravställas från början, men det 

innebär att Vix-ERG måste släppa all dokumentation kring den existerande 

larmfunktionaliteten. Det skulle innebära en leveranstid på minst 6 månader. Programmet 

skall skapas, testas och sedan sättas i produktion.  

 

8. Slutsats 

Min slutsats är att SL bör fortsätta att använda DMCG, men en changerequest skriven baserad 

på detta arbete skickas till ERG Transit Systems Scandinavia (AB).  

9. Referenser 

 

1) Internt SL-dokument 1. 

2) Internt SL-dokument 2. 

3) Internt SL-dokument 3. 

4) John Dryselius förarbete för omskrivning av DMCG. 
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Bilaga 1 

På grund av sekretess och på begäran av Vix-ERG bifogas endast hänvisning till internt SL  

dokument. De som har tillgång till det hänvisade dokumentet kan läsa mer om systemets  

uppbyggnad.
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Bilaga 2 

 

Flödesschema för DMCG  [referens Internt SL-dokument 2, figur 2, s.15] 
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Bilaga 3 

 

Spårnätverk visas efter inloggning [referens Internt SL-dokument 2, figur 4, s.20] 
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Bilaga 4 

 

Skärmdump från markerad larmlista. 
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Bilaga 5 

Intervju med personal som arbetar på DLC genomfördes under vecka 19 2010. 

Alla fo-enheter skall synas och även HCP som finns hos Securitas. Enheterna är sorterade på 

ett icke logiskt sätt och medför många knapptryckningar för att komma till slutenheten, tex 

ATD-A ligger i Ombudsnätverk, AB SL, Tunnelbanan. Detta är för många klick enligt 

slutanvändare. 

Möjlighet att skapa ärende i DLCs ärendesystem ÄHS efterfrågas. Ibland behövs flera enheter 

startas om och möjligheten att använda ctrl för att markera fler enheter.  

FST-id för ombud bör finnas i DMCG så att den är sökbar. Snabblistor(kan vara 

spärrnummer,P-nummer,Anummer) över ATDA-A, Spärrar 

Ett förslag på att skapa en grafik vy av spärrlinjen där tex en uppgång, Huvudsta, då 

innehåller den alla enheter som finns inne i den uppgången, 5 stycken vändkortspärrar+en 

barnvagnsspärr av grindtyp samt en vändkorsspärr vid den bemannade spärren och en SL. Det 

skulle medföra en förenklad Access biljettmaskin identifiering av spärren.  

Spåröversikten innehåller linjer som inte har en aktiv fo-enhet och gör att hela vyn blir litet 

och plottrigt. Dessa linjer bör tas bort. För närvarande så är fokus på scrollen låst till 

larmlistan och detta medför att det inte går att använda scrollhjulet till något annat. 

När en spx rapporterar in fel på ATD-A, automatspärrar anges alltid ett 

identifikationsnummer. Snabblistor på ATD-A, Automatspärrar och Biljettmaskiner. 

Biljettkontrollen (Securitas) har ett antal HCP (bärbara biljettmaskiner) som ej syns på DLC. 

Möjligheten att markera flera enheter för att starta om dessa saknas och för närvarande måste 

varje fo-enhet startas om för sig. 

1. Ge varje enhet en ”markeringsruta” som går klicka i och möjlighet att utföra samma 

kommando på flera enheter 

2. Eller, gör det möjligt med CTRL att markera fler enheter för att utföra samma 

kommando. 

 

Funktionen att slumpmässigt starta om spärrlinjen bör implementeras. 

Enhetsvy. 

 

Enhet  Företag  Område 

HCP  Securitas 

TP5000-buss  Keolis  Söderhallen 

TP5000-station Stockholmståg Bålsta-Västerhaninge 

ATD-A  MTR  B2 
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Ombudsvy 

För närvarande kan DLC inte övervaka TP5000 som finns hos Ombud.  

Ett förslag på ombudsvy är en rullgardinsmeny som är sorterad enligt FST-id. Ett ombud kan 

ha flera maskiner. Rullgardinsmenyn skall naturligtvis gå att scrolla. Sök funktion där FST-id 

och ombudsnamn skall finnas. 
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Bilaga 6 

 

Foto på spärrlinje och uppritad bild i Visio. 
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