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Ansat i Laserdisken juli, 2001
Ansvarlig for IT og udvikling af intern Edb-system samt butikkernes webside.

interne system
Laserdisken har et intern EDB system i daglig tale kaldet Lasernet, heri kan alle informationer vi har 
lagret omkring en vare findes frem. Da vi selv har lavet hele systemet fra bunden af, er systemet me-
get fleksibelt, og det er let at rette eksisterende ting samt at tilføje nye funktioner.

eksterne system
Laserdiskens eksterne system er vores webside. Websiden får alle data fra Lasernet, og det er også i 
Lasernet man bestemmer om en vare skal vises på websiden, og hvorledes den skal vises. Websiden 
er ligesom Lasernet noget vi selv har skabt fra bunden, og således er det meget let for os at lave æn-
dringer eller tilføje nye funktioner.

forbudt-programmet
I forbindelse med loven om parallelimports vedtagelse i folketinget tilføjede vi et forbudt program 
med det formål at få markeret de DVD udgivelser, der er udgivet udenfor EU og forbudt.

For at forstå hvordan forbudt-programmet virker, vil jeg først gennemgå lidt om, hvordan Lasernet 
er bygget op.
Vi har i vores system en tabel med titel-poster og en tabel med vare-poster. En vare har én titel til-
knyttet, hvorimod en titel kan være tilknyttet flere varer. Således har titlen ”Ringenes Herre: Eventy-
ret om ringen” både tilknyttet den danske, den engelske og den amerikanske DVD-udgave. Herud-
over har hver vare angivet hvilket selskab, som DVD-pladen er udgivet af.
Vi har i databasen markeret hvilke selskaber, som ikke ønsker, at vi sælger de udgaver, som er udgi-
vet uden for EU og forbudt. Forbudt-programmet virker således, at den kigger på de varer, der har 
tilknyttet et selskab, som har forbudt parallelimport. Af denne liste af varer kigger den på titlerne. 
Alle de titler, som har en vare, som er udgivet uden for EU, bliver markeret som forbudt.

Selskaber, som ikke tillader parallelimport

SF Film
Scanbox
...

Vare

DVD DK
Ringenes Herre: Eventyret om ringen
SF Film
...

Vare

DVD UK
Lord of the Rings, The: The Fellowship of the Ring
Entertainment in Video
...

Vare

DVD US
Lord of the Rings, The: The Fellowship of the Ring
Warner Home Video
...

Titel

Ringenes Herre: Eventyret om ringen
Lord of the Rings, The: The Fellowship of the Ring
2001
...

FORBUDT
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konsekvenser på websiden
Varer, der er markeret som forbudt, vil ikke længere kunne købes via websiden. I første omgang blev 
varer, der var forbudt, men stadig på lager, behandlet specielt, så de stadig var til salg, men kunden 
blev gjort opmærksom på, at det var sidste chance for at købe varen.
Varer, der ikke er på lager, kan ikke købes via websiden og kunderne bliver gjort opmærksom på, 
hvorfor de ikke må sælges.
Efter fogedforbudet fjernede vi den funktion, så det herefter også var umuligt at bestille de varer, vi 
har på lager. Således er det i dag ikke muligt at bestille en titel, der er markeret som forbudt.

Morten Dam Madsen
12 /7-2006

hk
konsekvenser på websidenVarer, der er markeret som forbudt, vil ikke længere kunne købes via websiden. I første omgang blevvarer, der var forbudt, men stadig på lager, behandlet specielt, så de stadig var til salg, men kundenblev gjort opmærksom på, at det var sidste chance for at købe varen.Varer, der ikke er på lager, kan ikke købes via websiden og kunderne bliver gjort opmærksom på,hvorfor de ikke må sælges.Efter fogedforbudet fjernede vi den funktion, så det herefter også var umuligt at bestille de varer, vihar på lager. Således er det i dag ikke muligt at bestille en titel, der er markeret som forbudt.


