URVAL

AV UTFÖRDA FRILANSJOBB

Här följer information om ett urval av utförda frilansjobb.

CONTENT

MANAGEMENT - OCH GROUPWARE RAMVERK

Kund: Sundance MD&M
En modulär flashapplikation med en PHP och MySQL backend till vilken man kan koppla ett antal
färdigutvecklade komponenter eller enkelt tillverka nya. Jag har gjort alla tekniska bitar och det
mesta av gränssnitts- och funktionsdesignen.
PHP-delen är objektorienterad och innehåller enbart logik och datalagring. Det går därför enkelt att
koppla andra klienter till ramverket, så som mobiltelefoner och renodlade html-klienter. Även
Flashdelen är utvecklad med flexibilitet i åtanke, huvudflashen består av av ett skal som helt enkelt
laddar in de komponenter som skall användas dynamiskt.
Ett urval av komponenter som finns färdiga i dagsläget:
•
Uppdatering av innehåll på dynamiska webbsidor och flashapplikationer.
•
Filadministrations verktyg för att enkelt kunna distribuera filer till kunder och kollegor.
•
Verktyg för statistikanalys.
•
Kalender.
•
Projekt- och kontakthanteringssystem.

ONLINE

ORDERSYSTEM OCH ADMINISTRATIONSGRÄNSSNITT

Kund: Värmdö Gokart och Funpark
Jag gjorde de tekniska bitarna och en del användbarhetsdesign vid skapandet av Värmdö Gokart och
Funparks nya Flashbaserade webbsida och ett HTML baserat administrationsgränssnitt. Lösningen
är utöver Flash uppbyggd i ASP och en Accessdatabas.
Siten stödjer bland annat företagskonferenser, barnkalas, dynamiska nyheter och topplistor –
vilket allt enkelt kan administreras av företagets personal.
Se http://www.varmdogokart.se för att testa siten.

Ordergränssnittet för företagskunder

AGENDA I FLASH

OCH

FILEMAKER

Kund: Gamla tryckeriet
Gamla tryckeriet är ett Stockholmsbaserat eventföretag med egna lokaler. Kunden använder sig av
en FileMaker-applikation internt för att hantera bokningar och kundkontakter. Deras önskemål var
att ge besökare på deras Flash-baserade hemsida möjlighet att se vilka datum som redan bokats.
Då FileMaker-databasen ligger på en av deras egna datorer och Flash-sidan körs från ett
webbhotell, blev min lösning att låta ett ASP-script kommunicera med FileMakers CGI-motor.
ASP-scriptet ger sedan Flash-applikationen informationen i form av XML-strukturerad data.
Själva Agendan är ganska enkelt uppbyggd med möjlighet att se om en dag är preliminärt
uppbokad, uppbokad eller ledig, gå till http://www.gamlatryckeriet.se för att testa den.

SPEL I DREAMWEAVER
Kund: Sundance Media Design
Ett pussel och action spel, som består av flera småspel, gjort i Macromedia Dreamweaver.
Delmomenten i spelet är bland annat ett memory liknande spel där spelaren ska knäcka en portkod,
Ett reaktions och koordinations moment där spelaren ska ta sig förbi laserstrålar i en korridor och ett
shoot em up moment där spelaren skall skjuta spindlar som attackerar honom/henne.

knäck portkoden

skjut spindlarna

PLANERINGSKALENDER
Kund: Artisten Martin Stenmarck
En planeringskalender till artisten Martin Stenmarck som utgörs av en ASP- och Access-baserad
webbapplikation med HTML och WML (mobiltelefon) användargränssnitt. Innehåller dom vanliga
grundläggande funktionerna i en planeringskalender.

det HTML baserade användargränssnittet

det WML baserade
användargränssnittet

MIGRERING

AV WEBBAPPLIKATION OCH UTBYGGNAD AV ADMINISTRATIONS FUNKTION

Kund: A Side Productions
Hjälpte till med migreringen av en webbapplikation till ett nytt webbhotell, då det nya webbhotellets
personal inte klarade av hela migrationen. Samtidigt utökade jag funktionaliteten i ett HTMLbaserat administrationsgränssnitt. Bland annat lade jag till en speglings funktion av applikationen
och dess databas vid uppdateringar, så att siteadministratören kan göra sina uppdateringar,
kontrollera att allt blev rätt och sedan välja att publicera ändringarna på ”live”-siten. Teknologier
som användes var ASP, MSSQL, CSS, Javascript och HTML..
http://www.asideproductions.com

administrationsgränssnittet för artistinformation

