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A:1 Tidsplan 

 



 
A:2 Budget 
 

ID Task Name Fixed Cost Total Cost 

2 Marknadsanalys 0 0 

3 Projektplanering 0 0 

4 Projektbeskrivning 0 0 

5 BAD PAD MAD 0 0 

6 Prototyptillverkning 0 0 

7 Halvtidsredovisning 0 0 

8 Design 0 0 

9 Programmering 0 0 

10 Test utvärdering 0 0 

11 Rapportbeskrivning 0 0 

12 
Presentation av 
Dindekal.se 95 95 

13 Webbhotell 351 446 

  
446,00kr 446,00kr 

  



 
B:1 projektplan 
 

Problem 

 

Dindekal.se är ett hjälpmedel för reklammakare. I dagläget är arbetet med att ta fram en dekal enligt 

kundönskemål en tidskrävande och således dyr procedur. 

Reklammakare idag har ofta ont om tid och måste därför sålla ut en hel del jobb pga. att det helt 

enkelt inte finns tid till dem.  

Med hjälp av vår webbapplikation slipper de många av de tidskrävande stegen i att ta fram och få en 

design godkänd av kunden för att sedan kunna tillverka dekalen.  

Med hjälp av vår innovation kan företaget ta på sig jobb som tidigare inte hade varit möjliga, till 

exempel jobb för den lilla kunden. Arbetet för reklammakaren blir mindre och samtidigt mer 

kostnadseffektivt.  

 

Affärsidé 

 

Dindekal.se är ett alternativ till dagens försäljning av dekaler genom traditionella reklambyråer. 

Genom att skapa ett program där kunden själv designar sin dekal minimeraras tillverkningstiden för 

en dekal. Vi vill inte ersätta dagens fysiska reklambyråer utan ge ett alternativ för mindre företag och 

privatpersoner som inte är villiga att betala priset hos dagens reklambyråer. 

 

Genom att lägga upp programmet på en webbsida vill vi skapa ett nätverk av reklambyråer kopplade 

till Dindekal.se. De beställningar som sker genom Dindekal.se fördelas över de anslutna 

reklambyråerna. De reklambyråer som ansluter sig till oss får enkla beställningar, i stort sett återstår 

det bara för reklambyrån att trycka på en knapp, embalera och skicka. Detta besparar reklambyrån 

mycket tid och således pengar. Vi tjänar pengar på att ta ut en procent av den föräljning som sker 

genom Dindekal.se samt genom en eventuell abonnemangsavgift. 

 



 
 

Flödesschema 

 

Genom att jämföra flödeschema för dekaltillverkningen hos reklambyråer och genom Dindekal.se ser 

vi att man slipper den tidkrävande fasen där man gör ett utkast åt kunden. Eftersom kunden designar 

sin dekal helt själv genom Dindekal.se undgår man även eventuella missförstånd som kan uppstå i 

kommunikationen mellan reklambyrån och dess kunder. 

 

         

Marknaden 

 

Det finns ca 4000 aktiva företag i Sverige som sysslar med reklam och marknadsföring. Merparten 

ägnar sig åt dekaltillverkning. Företagen är oftast små med få anställda. Merparten av de företag som 

sysslar med marknadsföring och reklam idag är inte renodlade dekaltillverkningsföretag. 

 

Produkten är riktas mot två grupper innefattande undergrupper dvs primär- och 

sekundäranvändaren, i vårt fall reklambyrån och dess kunder. 

 

Dock ska tillägas att produkten främst är tänkt att riktas mot de mindre företagen och privatpersoner 

som handlar av reklambyråer.  



 
 

I dagläget har vi en stor gråzon vi vill nå med Dindekal.se. Enkelt sagt kan man säga att det är 

pizzeriaägare och moppepojkar. Dessa kunder tillhör inte till dagens reklambyråers ordinarie kunder 

då de inte vill betala priset som även för små dekaler blir högt pga förarbetet. 

 

Krav / Önskemålsspecifikation 

 

Komponenter som måste vara med: 

 

 Egen text 

 Egen bild 

 Ordersystem 

 Kvitto via mail 
 

Krav på egenskaper för att upfylla funktionen 

 

K.E1-  Enkel användning för den oerfarne datoranvändaren 

K.E2-  Enkel användning för dekaltillverkaren 

K.E3-  Effektiv tillverkningsprocess för tillverkaren 

K.E4-  Snabb uppladdning av sidan 

K.E5-  Säker och så buggfri sida som möjligt 

 

Önskemål 

 

Ö1-  Estetiskt tilltalande 

Ö2-  Erbjuda diverse mervärdesförsäljning 

Ö3-  Utöka tekniska funktioner 

Ö4-  Eget klädestryck 
 
Ö5-  Bildarkiv 


