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Tentamen 
 

Introduktion till affärssystem 
 

Tentamen omfattar   72 poäng 

För betyg Godkänt krävs  minst 36 poäng 

För betyg Väl godkänt krävs  minst 54 poäng 

Hjälpmedel   Inga hjälpmedel är tillåtna 

Tid   Tentamenstiden är fyra timmar, kl. 09.00-13.00 

Övriga anvisningar  Skriv kod på varje svarsblad 

   Skriv maximalt motsvarande ett svarsblad per fråga 

   Skriv bara på en sida av svarsbladen 

   Skriv tydligt 

   Sätt ”X” på omslaget för besvarade frågor 

Ansvarig lärare fråga 1 – 9  Jürgen Claussen, telefon 0705-164134 

Ansvarig lärare fråga 10 – 24  Bill Andersson, telefon 0734-205222 

 

   Lycka till! 
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Fråga 1: Vad menas med intern kontroll? Hur skapar ett företag ett bra system för intern 

kontroll?(2p) 

Fråga 2: IaaS (Infrastructure as a Service), PaaS (Platform as a Service) och SaaS (Software as a 

Service) är en del av Cloud Computing. Redogör för konceptet och beskriv fördelar med dessa olika 

servicemodeller!  (2p) 

Fråga 3: Vilka uppgifter har ett operativsystem i samband med drift av ett affärssystem? (1p) 

Fråga 4: Beskriv tre principer för informationssäkerhet? Koppla dessa principer till drift och 

användning av ett affärssystem (3p) 

Fråga 5: Hur säkerställa man tillgång till historisk data som t ex redovisningsdata (som enl. 

Bokföringslagen skall bevaras under ett betryggande sätt under sju år och kunna användas med kort 

varsel) i ett affärssystem? Vilka problem kan uppstå och hur kan dessa problem lösas? (3p) 

Fråga 6: XBRL (eXtensible Business Reporting Language) används idag som en del i kommunikation 

med t ex bolagsverket!  Beskriv konceptet och användningsområdet av XBRL i ett affärssystem! Vilket 

samband finns mellan TCP/IP och XBRL? (3p)  

 

Fråga 7: Nätverkets komponenter och uppbyggnad: 

a) Beskriv olika sammankopplingsmöjligheter (både fysisk och logisk) för ett lokalt nätverk där ett 

affärssystem används som skall kunna kommunicera med olika användare med olika behörigheter! 

(2p) 

b) Hur kan du hantera tillgång till Internet i ditt förslag? (2p) 

c) Hur kan du hantera användning av privat utrustning som laptops, tablets och smartphones i ditt 

förslag med tanke på säkerhetsrisker? (2p) 

Fråga 8: Strategin Europa 2020 är en vision för hur man uppnå bl.a. vill uppnå hög sysselsättning. 

Den digitala agendan är en av sju huvudinitiativ som tillhör strategin ”Europa 2020” med syftet att 

maximera informations – och kommunikationsteknikens sociala och ekonomiska potential. Hur kan 

användning och utformning av ett affärssystem kopplas till dessa potentialer? (1p) 

Fråga 9: Vad regleras i den nya EU dataskyddsförordning? Hur påverkas företag, organisationer och 

myndigheter av regelverket och vad innebär förordningen för utformning av affärssystem? (3p) 
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Fråga 10: Förklara utifrån ett flertal aspekter innebörden av begreppet ”egen utvecklade 

system” [ES], och vad som är kännetecknande för verksamheten/verksamhetsmiljön där 

dessa system används. (2p) 

 

Fråga 11: Förklara utifrån ett flertal aspekter innebörden av begreppet ”standardsystem” 

[SS], och vad som är kännetecknande för verksamheten/verksamhetsmiljön där dessa 

system används. (2p) 

 

Fråga 12: Förklara utifrån ett flertal aspekter innebörden av begreppet ”affärssystem” [AS], 

hur de systemmässigt/arkitektoniskt principiellt är uppbyggda, och vad som är 

kännetecknande för verksamheten/verksamhetsmiljön där dessa system används. (4p) 

 

Fråga 13: Redogör, utifrån olika aspekter och på maximalt en sida, för utvecklingen av 

informationssystem ”över tiden/historiskt” och trender vad gäller ”egen utvecklade system” 

[ES], ”standardsystem” [SS] och ”affärssystem” [AS]. (2p) 

 

Fråga 14: Förklara utifrån ett flertal aspekter vad som är kännetecknade för och skillnaden 

mellan systemlösningar av typen ”affärssystem” [AS] och ”best of breed system” (2p) 

 

Fråga 15: Förklara innebörden av och exemplifiera begreppet ”Enterprice Application 

Integration (EAI)”. Relatera begreppet även till ”egen utvecklade system” [ES] och 

”affärssystem” [AS]. (2p) 

 

Fråga 16: Förklara innebörden av och exemplifiera begreppet ”Datorbaserat 

informationssystem” och relatera begreppet till ”affärssystem” [AS]. (2p) 
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Fråga 17: Förklara den systemmässiga/arkitektoniska uppbygganden av ett ”databassystem” 

och utifrån ett flertal aspekter innebörden av, samt exemplifiera vad det innebär om data i 

en databas är ”redundant” respektive ”inkonsistent”. (4p) 

 

Fråga 18: Förklara utifrån ett flertal aspekter innebörden av begreppet/en Datalager/Data 

Warehouse och Business Intelligence, dess syfte och hur begreppet/en specifikt är relaterat 

till ”affärssystem” [AS ]. (2p) 

Fråga 19: Vilka affärsmässiga motiv/orsaker (inte tekniska) finns det för att införa 

”affärssystem” [AS]? (3p) 

Fråga 20: Vad är kännetecknande för problem vid införande av ”affärssystem” [AS]? (3p) 

Fråga 21: Redogör, på maximallt en sida, utifrån ett flertal aspekter för principiella skillnader 

(inte respektive för- och nackdelar) mellan [ES] egenutvecklade system, [SS] standardsystem 

och [AS] affärssystem. (6p) 

 

Fråga 22: Redogör, utifrån olika aspekter och på maximallt en sida, för principiella fördelar 

och nackdelar (inte skillnader) mellan ett [AS] affärssystem, i förhållande till att välja flera 

integrerade [ES/SS] egenutvecklade system och/eller standardsystem, som en jämförelse 

inför val av endera ”systemstöd”. Jämförelsen [ en jämförelse] ska göras gentemot att 

respektive ”systemstöd”, endera ett [AS] eller flera [ES/SS], där båda systemalternativen 

kravmässigt/innehållsmässigt förutsätts/ska omfattat samma funktionella innehåll/stöd 

för en och samma verksamhet. (8p)  

 

Fråga 23: Redogör, på maximallt en sida, om [1] vad en relationsdatabas är för något, och [2] 

för fördelar med att lagra motsvarande/all/samma erforderlig data i en relationsdatabas i 

förhållande till att fördela samma data i flera relationsdatabaser och/eller i flera 

filhanteringssystem. (4p) 

 

Fråga 24: Ange fyra vanligt förekommande/använda ”affärssystem” [AS] för verksamheter 

med 5 000 – 100 000 anställda. (2p) 


