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Förord 
 
Detta examensarbete på 10 poäng är den sista delen av min treåriga högskoleingenjörsutbildning 
IngOnLine som skett på distans. Jag har formellt gjort examensarbete på LTU vid Institutionen i 
Skellefteå men har gjort själva arbetet hemifrån förutom de gånger jag befunnit mig på företaget 
Junttis Åkeri AB i Övertorneå.  
 
Examensarbetet är resultatet av projektet ”System för uppföljning av dieselförbrukning” som jag 
hittade på Examensjobb.nu. 
 
Tack till Maria Heikkilä på Junttis Åkeri som bidragit med den information jag behövde för att 
kunna göra detta arbete. 
 
Tack till Staffan Nilsson, examinator på LTU för all hjälp med examensarbetet.  
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Abstract 
 
Junttis Åkeri AB located in Övertorneå, Sweden is a transport company with a number of logging 
trucks in their fleet. Their trucks are often driven around the clock with mileages reaching 15000 
kilometres each month. The fuel consumption for such a vehicle can reach 5 litres per 10 
kilometres which makes the consumption an issue every transporting company should follow 
closely. Junttis therefore wanted help with developing and installing a computer program to help 
them keep a closer look at the fuel consumption of their vehicles in order to cut down on their 
fuel costs. 
This report describes design and solutions from specification to the ready program. 
C# was chosen as the programming language and main program as well as the accompanying 
installation program was developed in Microsoft Visual Studio 2003. The program uses a local 
Microsoft Access database file to save the data put into the system.  
The result of this thesis work was a program that has been installed and taken into use at the 
company.   
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Sammanfattning  
 
Junttis Åkeri AB i Övertorneå är ett entrepenadföretag som bland annat har ett antal 
timmerlastbilar. Körsträckan för en lastbil som går i skiftkörning kan vara 1500 mil i månaden 
och med en dieselförbrukning på uppemot 5 liter per mil är bränslekostnaderna en stor utgiftspost 
som varje åkeri noga bör följa upp. 
Junttis ville därför ha hjälp med att ta fram och installera ett dataprogram för att följa upp sina 
fordons bränsleförbrukning i syfte att minska deras bränslekostnader.  
Denna rapport beskriver design och utförande från kravspecifikation till färdig lösning av en 
sådant program. Programmet skulle medge inmatning av data från körjournaler varefter olika 
rapporter i form av till exempel diagram skulle kunna tas fram och skrivas ut.  
C# valdes som programspråk och programmering av själva programmet och tillhörande 
installationsprogram har skett i Microsoft Visual Studio 2003. För att spara och komma åt data 
som matas in använder programmet en Microsoft Access databasfil placerad på samma dator. 
Arbetet resulterade i ett färdigt program som tagits i bruk hos företaget. 
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Introduktion  
 

Problemställning 
 
Med dagens höga dieselpriser är kostnaderna för bränsle en stor utgift för företag i 
transportbranschen. En lastbil med släp som fraktar timmer kan dra uppemot 5 liter milen och 
körsträckorna är ofta långa, 1500 mil på en månad är inte ovanligt. Det är därför av stor vikt för 
åkerier och andra liknande företag att  hålla bränslekostnaderna nere genom att kontinuerligt följa 
upp sina fordons bränsleförbrukning.  
Junttis Åkeri AB i Övertorneå är ett entrepenadföretag som bland annat kör timmertransporter åt 
Sveaskog. Företaget har ett 20-tal fordon som ofta körs i skift och man förbrukar ca 120 000 liter 
diesel per månad. En körjournal i pappersformat för varje fordon lämnas in varje månad och 
sparas i en pärm. Istället för att räkna ut bränsleförbrukningen manuellt och bläddra fram och 
tillbaka i pärmen för att jämföra förbrukning mellan olika fordon och tidsperioder ville man 
förenkla arbetet. De ville därför ha hjälp med att utveckla och installera ett enklare program för 
inmatning och uppföljning av bilarnas bränsleförbrukning. 
 

Syftet med arbetet  
 
Syftet med detta examensarbete var att ta fram och installera ett enkelt dataprogram för 
inmatning och visning av de enskilda bilarnas bränsleförbrukning. Uppgifter från körjournaler 
som lämnas in månadsvis ska matas in i systemet av en användare varefter olika 
sammanställningar av data ska kunna tas fram. Programmets huvuduppgift ska vara att underlätta 
hantering och visning av inmatade data i syfte att minska företagets bränslekostnader. 
 

Förkortningar 
 
C# Programspråk utvecklat av Microsoft som kan sägas vara en 

blandning mellan C/C++ och Java. 
C-Sharp Se C#. 
GDI Graphics Device Interface, olika bibliotek och funktioner för att 

åstadkomma grafik. 
GUI Graphical User Interface, grafiskt användargränssnitt. 
HTML Hypertext Markup Language, grundspråket för bland annat webbsidor. 
MySQL   Databashanterare med öppen källkod. 
MSI  Microsoft Installer, installationspaket eller installationsfil. 
.Net  Microsoft utvecklingsramverk. 
.Net Framework Standardiserad plattform för att köra .Net applikationer.  
SQL Structured Query Language, ett standardiserat språk som används för 

att läsa och modifiera data i en databas. 
XP  Microsoft XP, operativsystem från Microsoft. 
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Genomförande   
 

Arbetsgång  
 
Den arbetsgång jag följt under projektet har varit : 
 

• Kravspecifikation 
• Design i stort och undersökning av vilka lösningar och databaser som ska användas osv. 
• Design av program och användarinterface. 
• Programmering, installationsprogram och hjälp. 
• Test och installation. 

 

Kravspecifikation 
 
Med hjälp av intervjuer med användare på företaget togs en allmän kravspecifikation fram. 
 

• Användaren ska på ett enkelt och snabbt sätt kunna mata in ett antal tankningar för en viss 
bil som sedan summeras och sparas i databasen.  

• Bränsleförbrukning för en eller flera bilar under olika tidsintervall ska kunna visas och 
skrivas ut. 

• Data och bränsleförbrukningar ska kunna visas som diagram. 
 
Mer specifik kravspecifikation utformad utifrån den allmänna kravspecifikationen : 
 
Inmatning av data  
 

• Körjournaler som lämnas in varje månad ska matas in i systemet av en och samma 
användare. Journalerna innehåller datum, mätarställning och literantal för varje tankning 
under månaden. 

• Endast bil med tillhörande släp, månad, totalt antal liter, mätarställning i slutet av 
månaden och eventuellt förare och datum ska sparas i databasen.  

• Användaren väljer bil varefter senaste mätarställning samt förbrukning för de senaste 
månaderna kommer upp på skärmen. 

• Under inmatning av data syns alla literantal i ett fönster så att man ska kunna kontrollera 
och ta bort felaktiga inmatningar. När alla literantal matats in summeras de och summan 
sparas i databasen. Körda mil och bränsleförbrukningen räknas ut och visas.   

 
Sökning och utskrift av data  
 

• Det ska vara möjligt att söka, visa och skriva ut förbrukning för en eller flera valbara bilar 
under olika tidsintervall.  

• Rapporter ska visas som text eller som diagram med kurvor eller staplar. 
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• Totalt antal liter för en månad eller för en viss tid ska visas. 
• Man ska kunna jämföra olika bilar mot varandra eller ta ut en kurva som visar en bils 

förbrukning. 
• Det ska vara möjligt att radera och ändra poster i databasen ifall man skrivit fel. 

 
Andra förutsättningar för programmet 
 

• Programmet ska ha en hjälpfil typ Windows Help.  
• Olika funktioner för att importera och exportera data ska implementeras och någon slags 

säkerhetskopiering av data ska vara möjlig. 
 
 
Programmet är uppdelat på olika vyer : 
 

� Inmatning av data. 
� Sökning och utskrift av data. 
� Radering och uppdatering av data i databasen. 

 

Databas 
 
Efter att i stort bestämt utformningen av programmet började jag undersöka på vilket sätt de data 
som matas in skulle sparas. Hade en fil av eget format använts hade det krävt att alla funktioner 
för skrivning och läsning inklusive kontroller hade behövt skrivas. En databas verkade därför 
lämpligare för uppgiften. Några lämpliga databaser var bland annat MySQL, Microsoft Access 
och SQLite. SQLite [1] är en liten databas som är gratis att använda men det verkade inte finnas 
lika mycket information och stöd som för de andra databaserna. MySQL [2]  kan hantera fler 
samtidiga användare medan Access är mer begränsad [3]. Det spelar dock ingen roll i detta 
program som är tänkt att vara installerat på en dator utan att hämta data från någon extern server. 
En lösning med MySQL och databasen på samma dator som programmet kräver förutom en 
installation av MySQL att MySQL-programmet alltid är igång på datorn för att data ska kunna 
sparas eller hämtas från databasen. MySQL kan dock hantera större databaser och mer data är 
Access men kräver samtidigt mer av användaren utifall att programmet inte skulle starta 
automatiskt vid uppstart av datorn som det är tänkt. En Access databas är däremot bara en fil 
varifrån data kan hämtas och modifieras med Access eller något annat program. Företaget hade 
inte Access installerat så den lösning jag valde var att hämta och uppdatera data i databasen med 
ett C# program. Med Microsoft .Net kommer färdiga klasser som kan användas tillsammans med 
exempelvis C# för åtkomst av bland annat Access databasfiler. SQLsatser [4] används i 
operationerna mot databasen vilket gör att egna funktioner och klasser lättare kan skrivas om 
utifall att man senare vill använda någon annan databas än Access. Under arbetet med 
programmet är det också lättare att komma åt sparade data i Access än MySQL. 
 
Databasen består av två tabeller Bransle som innehåller alla noteringar och Ekipage som 
innehåller registreringsnummer för de bilar och släp som finns noterade i Bransle. Tabellerna är  
relaterade enligt Bransle : Ekipage < >  Ekipage : ID. 
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Det ursprungligen tänkta fältet Liter ändrades till Deciliter för att komma ifrån problem med 
datatyper och kommatecken. 
 
Databasens tabeller 
 

 
 

Programdesign 
 
Program med grafiska användargränssnitt, GUI-program, bygger på fönster och dialogrutor för 
att visa och hämta information från användaren. Grafiska C# program är i likhet med de andra 
.Net språken uppbyggda från klassen Form som används för programmets fönster och 
dialogrutor.  
De flesta kontroller, dvs. knappar, textrutor och liknande bygger på basklassen Control. 
Kontrollerna kan sedan ingå och användas i Formklasser.  
Man kan också bygga sina egna kontroller som ärver från ( bygger på ) Control. 
Detta program består av två Formklasser, BransleForm som är huvudformen där programmet 
startas och NyttEkipageForm, en dialogruta för att lägga till registreringsnummer för bilar och 
släp. Tre egenskapade kontroller ingår, TextVyControl för att visa data i textform, 
DiagramVyControl för att visa diagram och DataValControl för att välja vilka data som ska  
sökas och visas. För att hämta och modifiera data i databasen används DataBasAnslutning vilken 
har en klass DataBasImport för säkerhetskopiering och skapande av ny databas. 
DiagramVyControl visar kurv- och stapeldiagram med hjälp av två klasser som ärver från en 
gemensam basklass DiagramBmp för diagram. 
 
TextVyControl var tänkt att bestå av en basklass och olika klasser för visning av sök och 
summering på samma sätt som för diagrammen men det visade sig vara bättre att ha båda 
funktionerna i samma klass. 
Klassen för anrop av databasen delades däremot upp med alla funktioner för import och export  i 
en egen klass. 
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Diagram över klasser 
 

 
 
Diagrammen ritas upp internt på Bitmaps, bilder uppbyggda med hjälp av rutnät av punkter. 
Dessa Bitmaps används sedan när diagrammen visas på skärmen eller skrivs ut i en skrivare. 
I Microsofts GDI+ klasser för grafik finns färdiga funktioner och klasser för att rita på Bitmaps 
och för att enkelt skriva ut dessa till skrivare. 
 
Några exempel : 
 
Funktion för att visa standarddialogruta där skrivare kan väljas och för att starta utskrift om ok 
väljs : 
 
if(this.printDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK) 
{ 
 this.printDocumentDiagram.Print(); 
} 
 
Funktion som anropas automatiskt för att utföra själva utskriften : 
 
private void printDocumentDiagram_PrintPage(object sender, 
System.Drawing.Printing.PrintPageEventArgs e) 
{ 
 e.Graphics.DrawImage(bitmap, x, y, bredd, hojd); 
} 
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Standarddialogruta för val av skrivare och start av utskrift. 
 

 
 

Programmering  
 
Programmet är skrivet i C# vilket är ett av Microsofts .Net språk. C#  även kallat C-Sharp är 
objektorienterat och påminner mycket om Java. Programmering i C# med hjälp av Visual Studio 
underlättas bland annat av att många klasser och funktioner för olika uppgifter redan finns färdiga 
att använda. Att arbeta med att skriva in och ändra kod går också smidigt eftersom text och olika 
funktioner läggs till och kommer upp automatiskt medan man skriver.  
Former, dialogrutor och liknande skapas med hjälp av grafiska användarsnitt i Visual Studio. 
Programmet utformades för en skärmbredd på 800 bildpunkter men det finns även ett 
menyalternativ för att göra programmets GUI bredare. Den tänkta lösningen och utformningen av 
kontroller och dialogrutor fick göras om till viss del för att få allt att rymmas på skärmen. 
Förutom en referensbok [5] i C# användes Internet för att hitta lösningar eller idéer till hur olika 
programmeringsuppgifter behövde lösas. 

Installationsprogram och hjälp 
 
Ett installationsprogram togs fram för att underlätta installation av programmet och de filer och 
programpaket som krävs. För att köra ett C# program krävs att .Net Framework är installerat på 
datorn. På Microsofts webbplats finns installationsprogram att ladda ner och anvisningar [6] för 
hur de ska användas. I versionen som används här kontrolleras ifall .Net Framework är installerat 
och om inte installeras .Net Framework 1.1 och ett svenskt språkpaket.  
Det finns också en engelsk variant och en version utan språkpaket. 
Därefter startar installationen av själva programmet från en MSI fil. Med Visual Studio kan 
setupprojekt skapas med MSI installationsfiler som installerar både program, kataloger, filer och 
genvägar på startmeny osv. Det läggs också till punkter i Lägg till och ta bort program under 
kontrollpanelen.   
 
Hjälpfilen med ändelsen .chm gjordes i Microsoft HTML Help Workshop [7]. Med hjälp av  
programmet skapas filer med HTML kod som sedan kompileras ihop till en hjälpfil.  
Olika sidor i hjälpen går att länka samman med samma typ av länkar som på Internet och det är 
även möjligt att skapa innehållsförteckningar (Table of contents) och index för sökning efter 
vissa ord. Jag har valt att implementera en innehållsförteckning till denna hjälpfil. 
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Testning 
 
Programmet har testats vartefter de olika delarna blev klara och det nästan färdiga programmet 
har testats med en simulerad databas för att hitta dolda fel. Under testningen rättades programfel 
till och funktioner lades till eller ändrades för att underlätta inmatning av data. 
Databasen sparas i en Access databasfil med ändelsen .mdb vilket gav upphov till en del fel och 
saker som behövde rättas till. Att till exempel öppna en mdbfil från ett skrivskyddat medium för 
att kontrollera ifall filen innehåller en korrekt databas resulterade i felmeddelande eftersom 
systemet försöker skapa en fil med ändelsen .ldb i samma katalog som mdbfilen. Samma sak 
uppstod när läsning skedde från till exempelvis ett portabelt minne som kopplades ur innan 
programmet avslutats. 
Program och installationsprogram testades på två datorer med både Microsoft XP Proffessional 
och XP Home Edition samt olika skärmupplösning. Installationsprogrammet uppförde sig lite 
olika bland annat beroende på vilken språkversion av .Net Framework som är installerad på 
datorn. Olika kontroller i programmet hade också ett lite annorlunda utseende beroende på om  
utseendet på fönster och knappar valts till klassisk eller Xp. 
 
 

Utvecklingsmiljö 
 
Programmet är skrivet i C# med hjälp av Visual Studio .Net 2003 och .Net Framework 1.1.  
Installationsprogrammet är även det framtaget i Visual Studio. 
Mallen till Access databasen är skapad i Microsoft Access 2000 och modifieras därefter av själva 
programmet. Hjälpfilen är gjord i Microsoft HTML Help Workshop som finns att hämta från 
Microsofts webbplats.  
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Resultat  
 

Sammanfattning 
 
Examensarbetet resulterade i ett fungerande program som har installerats och tagits i bruk på 
företaget. Programmet uppfyller kravspecifikationen med den ändringen att import/export av data 
slagits ihop med säkerhetskopiering. 
 

Det färdiga programmet 
 
Programmet fick för enkelhetens skull namnet BränsleFörbrukningsprogrammet. 
  
Startpunkt för programmet som visar vyn för inmatning av nya poster.  
 

  
 
 
Med knapparna i det gröna fältet längst till höger väljs bland de olika vyerna, Visning av alla 
data, Stapeldiagram, Kurvdiagram, Summering av data och Inmatning av data [Bil 2]. 
Bilden ovan visar vyn Inmatning av data för inmatning av nya poster. Bil och släp väljs i rutan 
”Bil Släp” längst till vänster. Förbrukning för de senaste 10 månaderna visas samt senaste 
mätarställning för den valda bilen med tillhörande släp i rutan ”Mätarställning”. Månad som 
noteringen ska bokföras under väljs i rutorna för månad och år. 
Mätarställning, liter och eventuellt datum och förare skrivs in. Förbrukning för vald period visas 
då i rutan ”Förbrukning” och noteringen kan sparas i databasen med knappen ”Spara”. 
Rutan ”Tankningar” är till för att summera enskilda tankningar likt en miniräknare och sedan 
flytta över summan till textrutan ”Liter”.  
Nya bilar och släp läggs till genom att högerklicka i rutan ”Bil Släp” och skriva in 
registreringsnummer i dialogrutan som visas. Båda registreringsnumren kontrolleras så att de är 
giltiga. 
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Övriga vyer [Bil 2] 
 
Önskade ekipage (bil med tillhörande släp), start och slutdatum för period som ska visas väljs i 
rutan ”Välj” längst till höger. Knappen ”Uppdatera” visar resultat av sökning som diagram eller 
text beroende på vald vy. Resultatet av en textsökning kan skrivas ut liksom diagrammen som 
kan skrivas ut både i färg eller svart. 
 

Diskussion  

Slutsatser 
 
Arbetet resulterade i ett fungerande program som testats för att hitta dolda fel.  
Tidsramen för det här projektet tillåter dock inte så utförliga tester som borde utföras. Bland 
annat användandet av databasfiler för Access med ändelsen .mdb gav upphov till en del problem 
som jag inte förutsåg i början av arbetet. 
Under testning upptäcktes också förutom fel i programmet också saker i utformningen som 
behövde ändras för att undvika att mata in fel data eller för att underlätta användandet. 
Både programmet och installationsprogrammet uppförde sig lite olika beroende på inställningar 
och versioner av operativsystem vilket visar på betydelsen av att testa ett program noggrant på 
flera datorer.  
 

Vad kunde gjorts bättre 
 
En lärdomen av arbetet är att planering och design av klasser och funktioner innan själva 
programmeringen påbörjades borde gjorts mer grundligt. Nu fick en del förändringar i klasser 
göras pga. saker som upptäcktes under programmeringsarbetet. 
 
Några specifika saker i designen av programmet när det gäller klasser som kunde gjorts bättre : 
 
Klassen för databasåtkomst DataBasAnslutning kunde ha skrivits med tanke på att man lättare 
skulle kunna byta ut den. Ett lämpligt sätt hade varit att låta den ärva från en basklass som måste 
ärvas ifrån och som bara innehåller ramen för de funktioner som behövs. 
Klassen för visning av textsökning TextVyControl kunde ha varit uppbyggd på samma sätt som 
DiagramVyControl med dess basklass DiagramBmp som bara innehåller deklarationer av de 
funktioner som ärvande klasser måste implementera för att visa olika slags diagram.  
TextVyControl kunde då ha haft en basklass som ärver från eller innehåller en ListView, .Net 
kontrollen som i det här programmet används för att visa resultat från sökningar i databasen som 
text.     
 

Framtida förändringar och förbättringar 
 
Programmet har utformats efter de krav som ställdes och de förändringar som gjordes under 
testning. Framtida förbättringar skulle vara saker som användare upptäcker efterhand som de 
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använder programmet. Det kan vara frågan om rena programmeringsfel eller önskemål om nya 
funktioner. 
 
Exempel på nya funktioner : 
 

• Möjlighet att spara inställningar för vanliga sökningar eller visningar av diagram. 
• Funktioner för att larma vid plötsligt ändrad förbrukning. 
• Möjlighet att söka och visa diagram baserat på datum istället för månad som nu. 

Programmet skulle då vara mer flexibelt för andra användare. 
 
För närvarande använder programmet en lokal Access databasfil men skulle någon extern databas 
som inte finns på samma dator som själva programmet användas borde funktionerna för anrop av 
databas skrivas om för att minska trafik över nätverket. SQLsatserna i funktionsanropen bör då 
utformas för att minimera antalet gånger data hämtas från databasen. 

Summering 
 
Programmet har installerats och tagits i bruk hos företaget men det är ännu för tidigt att se något 
resultat i form av besparingar. 
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http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/dnnetdep/html/vsredistdeploy.asp
http://office.microsoft.com/en-us/assistance/HA011362801033.aspx
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Bilaga 1 - Tabeller i databasen  
 
Tabell : Bransle  
 
Fältnamn  Datatyp Fältstorlek  Anmärkning 
   
ID (Primärnyckel) Räknare Långt heltal  Indexerat 
Datum  Datum/Tid Kort  datum  
JournalManad Datum/Tid Kort datum  Obligatoriskt 
Ekipage  Tal Långt heltal  Obligatoriskt 
Mil  Tal Långt heltal  Obligatoriskt 
Deciliter  Tal Långt heltal  Obligatoriskt 
Forare  Text 10 tecken  Tillåt Nollängd  
 
JournalManad är den månad som noteringen bokförs i. Datum som ej är obligatoriskt är till för att 
skilja mellan flera noteringar i samma månad.  
 
Tabell : Ekipage 
 
Fältnamn  Datatyp Fältstorlek  Anmärkning 
 
ID (Primärnyckel) Räknare Långt heltal Indexerat 
Bil  Text 7 tecken  Obligatoriskt 
Slap  Text 7 tecken  Tillåt Nollängd 
 
 
Tabellerna är  relaterade enligt Bransle : Ekipage < >  Ekipage : ID. 
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Bilaga 2 - Vyer och dialogrutor.   
 
De olika vyerna väljs med knapparna i det gröna fältet längst till höger. Vald vy indikeras genom 
att knappen ändrar färg till röd. 
 
Vy för inmatning av nya poster 
 

 
 
 
Dialogruta för inmatning av ny bil och nytt släp. 
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Visning av stapeldiagram 
 

 
 
Visning av kurvdiagram 
 

 
 
Båda vyerna visar diagram. Data att söka efter väljs i rutan välj och diagram visas efter tryck på 
”Uppdatera”. Diagrammen kan skrivas ut i färg eller i svart.  
Rutan ”Max” väljer diagrammets maxvärde i yled. 
Xaxeln visar den månad som noteringen bokförts under. Sökning efter förare och datum är inte 
möjligt. 



   19 

Visning av alla data 
 

 
 
Vy för visning av alla data och radering av noteringar. Sökning efter noteringar med förare och 
datum är möjligt. Om rutan för förare är ikryssad visas en textruta där namn på sökt förare kan 
skrivas in. Om rutan för datum är ikryssad visas rutorna för val av dag. 
Sortering är möjligt efter månad eller ekipage, bil med tillhörande släp. 
Noteringar kan raderas genom att högerklicka på vald notering, välja Ta bort och godkänna i 
dialogrutan som visas. 
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Visning av summering av data 
 
 

 
 
Vy för visning av summering av data. 
Radering av noteringar och sökning efter noteringar med förare och datum är inte möjligt.  
 
 
Hjälp 
 

 
 
Startsida för hjälpfilen BransleForbrukningsProgrammet.chm. 
Öppnas från menyalternativet Hjälp/Visa hjälp
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Spara säkerhetskopia 
 

 
 
Nås från menyalternativet Arkiv/Spara säkerhetskopia och visar en dialogruta för att spara en 
säkerhetskopia av databasen. 
 
 
Importera från Säkerhetskopia 
 

 
 
Nås från menyalternativet DataBas/Importera från säkerhetskopia och visar dialogrutan för att 
välja fil att skapa en ny databas ifrån. 
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Fråga 1 vid import från säkerhetskopia 
 

 
 
Fråga 1 vid skapande av ny databas. 
 

 
 
Fråga 2 vid skapande av databas 
 

 
 
Fråga om att spara kopia av befintlig databas vid Skapa ny databas eller vid Import från 
säkerhetskopia 
 

 
 
Menyalternativet Visa  
 

 


