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Sammanfattning
ÅF är ett teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig erfarenhet. De erbjuder
kvalificerade tjänster och lösningar för industrins processer, för infrastrukturella projekt och
vid utveckling av produkter och IT-system. De verkar även inom kontroll och besiktning.
ÅF har idag cirka 4000 medarbetare och har sin bas i Europa, men deras verksamhet och
kunder finns i hela världen.
Som en del av ÅF-Engineerings (nedan kallat ÅF) verksamhet ingår att man programmerar
olika automationssystem i olika leveranser till kunder. I verksamheten ingår också att man ska
kunna hjälpa sina kunder med support, både via telefon och vid personliga besök.
Eftersom antalet kunder är många och floran av olika automationssystem är stor innebär detta
att man måste ha tillgång till ett stort antal licenser med programmeringsverktyg. Då ÅF’s
kunder dessutom har olika versioner av dessa programmeringsverktyg krävs det att alla dessa
versioner finns tillgängliga hos ÅF. Då dessa programvaror ofta betingar ett högt pris har man
valt att dela dessa licenser mellan de olika ÅF-kontoren. För att hålla reda på vilka licenser
som finns, vilka som använder dem och var de finns behövs ett system och syftet med detta
examensarbete är att utveckla ett system för just detta.
Arbetet med att utveckla detta system har inneburit möten med personal på ÅF i Sundsvall för
att diskutera vad systemet ska innehålla och sätta upp en specifikation. Arbetet har också
bestått av att konstruera en databasmodell, design av webbsidan och självklart implementation
av databas och webbapplikation.
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Introduktion

1 Introduktion
1.1 Bakgrund
Som en del av ÅF-Engineerings (nedan kallat ÅF) verksamhet ingår att man programmerar
olika automationssystem i olika leveranser till kunder. I verksamheten ingår också att man ska
kunna hjälpa sina kunder med support, både via telefon och vid personliga besök.
Då floran av olika automationssystem är stor innebär detta att man måste ha tillgång till ett
stort antal licenser med programmeringsverktyg. Då ÅF’s kunder dessutom har olika
versioner av dessa programmeringsverktyg krävs det att alla dessa versioner finns tillgängliga
hos ÅF. Då dessa programvaror ofta betingar ett högt pris har man valt att dela dessa licenser
mellan de olika ÅF-kontoren.
För att hålla reda på var en licens finns eller vem som för tillfället utnyttjar en licens samt
håller reda på vilka licenser som finns inom ÅF behövs ett system. Detta system skall vara
tillgängligt för alla inom ÅF som arbetar med automation. I dag sköts detta av en person. Det
finns ingen information om vilka versioner som används inom de olika kundprojekten utan
enbart vem som använder en licens

1.2 Uppgiftsbeskrivning
Målet med detta examensarbete är att ÅF ska få ett system som tydliggör var alla licenser
finns, vilka versioner som finns samt information om vilka program och versioner som
används i olika kundprojekt.
I uppgiften ingår även att forma en specifikation av vilka funktioner och egenskaper systemet
ska innehålla. Detta genom inledande möten med personal på ÅF i Sundsvall där frågor kring
systemet diskuteras. Specifikationen ska sedan granskas av en referensgrupp på ÅF’s
Sundsvallskontor. I specifikationen ska det beskrivas hur databas, behörighetssystem och det
grafiska webbgränssnittet ska utformas.
Systemet ska byggas upp med ett webbgränssnitt, tillgängligt från ÅF’s interna nät för att göra
det tillgängligt för alla kontor. Då ÅF har sin verksamhet även utanför Sverige måste systemet
utrustas med funktioner för språkväxling. Aktuellt språk förutom svenska är engelska.
Systemet ska innehålla funktioner för bokning av licenser. Dock ska endast vissa personer
vara behöriga att utföra dessa bokningar. Listan med behöriga personer ska vara möjlig att
förändra. I bokningen ska man kunna ange ett slutdatum för hur länge en bokning gäller. I fall
denna tid överskrids ska ett automatgenererat meddelande sändas via mail till den som är
bokad för licensen i fråga. Microsoft Exchange används som mailhanterare. Detta gäller för
de licenser som installeras lokalt på användarens datorer. Det förekommer såväl
mjukvarulicenser som hårdvarulicenser.
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Ett antal personer ska också kunna lägga till information om nya licenser i systemet. Då en ny
licens eller version lagts in ska ett automatgenererat meddelande med information om denna
licens skickas till en förutbestämd grupp användare.

1.3 Avgränsningar
Systemet ska byggas upp enligt ovan beskrivet. Dock ska ifyllnad av data om licenser inte
ingå. Ej heller definition av vilka användare som är behöriga ska ingå. Flyttning till skarp
miljö ska inte heller ingå i examensjobbet, utan detta ska utföras av ÅF’s egen personal.
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2 Metod
För att dela upp detta arbete i olika faser kan man med en grov uppdelning påstå att det består
av fyra faser även om dessa faser ändå till viss del utförts parallellt.
Den första fasen består av insamling av relevant information för att på ett djupare plan få
insikt i hur systemet ska fungera.
Den andra fasen besår av installation av nödvändig mjukvara på bärbar dator samt inläsning
på de utvecklingsverktyg och programspråk som använts. Den tredje fasen består av
utveckling av systemet.
Den fjärde och sista fasen innefattar att skriva den här rapporten, dokumentation och
överlämnande av programmet.

2.1 Specifikation av systemet
Innan arbetets start diskuterades vilket behov ÅF hade och vad examensarbetet skulle infatta.
Utifrån detta funderade jag på vilka frågetecken som fanns och skrev ned dessa som underlag
för kommande möten och intervjuer för att kunna skissa på ett förlag till specifikation för
systemet. De aspekter som tas upp i utformningen av kravspecifikationen är främst
•
•
•
•
•
•

Önskemål om vilket programspråk systemet ska skrivas i.
Vilka utvecklingsverktyg som finns tillgängliga.
Synpunkter kring behörighetskontroll.
Önskemål kring webbsidans utseende och uppbyggnad.
Nödvändig lagring av information för licenser, användare med mera.
Utbyggnadsmöjligheter

För fullständig specifikation se Bilaga 1, KRAVSPECIFIKATION

2.2 Litteraturstudier
Utvecklingsverktyg som använts i detta arbete är ”Microsoft Visual Studio 2008”, ”Microsoft
SQL Server 2005” vilket har körts under ”Windows Server 2003” viket i sin tur har körts på
en virtuell maskin genom ”VMware Workstation” för att underlätta åtkomsten av databasen
under utvecklingstiden. Programspråk som använts är VB.NET.
Eftersom jag saknade tidigare erfarenhet av just dessa har mycket tid lagts på inläsning inom
dessa områden innan någon programmering påbörjades. Den litteratur som använts har hittas
på bibliotek och de som varit till störst hjälp är främst ”Microsoft ASP.NET Steg för steg”,
”ASP.NET” och ”Lär dig ASP.NET på 3 veckor”. Eftersom ASP.NET är så pass utbrett idag
har det inte varit några som helst problem att hitta bra information om det däremot var det
väldigt mycket information att ta till sig. Dessa böcker har även varit väldigt bra som
uppslagsböcker under utvecklingstiden. Vad gäller ”SQL Server 2005” var det lika lätt att
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hantera som de databashanterare jag tidigare arbetet med. Därför har det inte krävs någon
litteratur för detta.

2.3 Internet
Via Internet kan man få tillgång till information om det mesta. Under utvecklingstiden har
diverse guider, informationssidor och diskussionsforum på både svenska och engelska varit
väldigt värdefulla. Självklart är det viktigt att vara kritisk när information hämtas på Internet
och därför har jag försökt att avhålla mig från att använda information som kan vara färgad av
enskilda personer i denna rapport. Men sådan information har också varit värdefull när jag
stött på problem.
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3 Utvecklingsverktyg
3.1 Plattform
Till arbetet har företaget tillhandahållet med bärbar dator och programvara som jag sedan
installerat. Systemet har byggts upp i Windows-miljö. Den server som täkt användas i den
skarpa versionen av det färdiga systemet är en Windows 2003 server med MS-SQL Server
2005 och Internet Information Services 6. Därför har även detta lagts upp som en virtuell
maskin med hjälp av VMware Workstation under utvecklingstiden. Eftersom ÅF själva
använder Microsoft Visual studio och ASP.Net har utvecklingen skett i dessa för att
underlätta framtida ändringar.

3.2 Programmeringsspråk
För implementation av webbapplikationen har Microsoft Visual Basic.NET (VB.NET)
använts. Visual Basic.NET påminner ytligt om VB, men är anpassat till ramverket .NET.
Detta innebär att de tillgängliga biblioteken avviker kraftigt även om ett speciellt
kompatibilitetslager för VB finns.
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4 Design
Som redan nämnts inleddes arbetet med en kravanalys där det framkom uppgifter som använts
som underlag vid design av applikationen samt dess databas, funktioner och layout.
Tidigare har företaget haft en person som skött administrationen av vilka som använder
licenser. Meningen med webbapplikationen som utvecklats i detta arbete är att underlätta
hanteringen av dessa licenser. Istället ska en grupp anställda som har behov av att använda
programvara som kräver någon form av licens själva kunna se vilka licenser som finns
tillgängliga och i applikationen boka de licenser som behöver användas. När en bokning är
genomförd ska andra användare se att en licens är bokad, till vilket datum och vem som bokat
den. Detta för att kunna kontakta personen ifall en licens inte återlämnas innan angivet datum
eller andra frågor. För att hantera dessa bokningar och lagra information om licenser och
användare använder applikationen en databas att lagra data.

4.1 Databasdesign
Som databashanterare har Microsoft SQL Server 2005 använts.
Strategin vid utformning av databasen har varit att upprätthålla en naturlig uppdelning mellan
tabellerna samt med vissa undantag undvika redundans genom att lagra information som
upprepas på ett ställe. Nedan återfinns en modell över de tabeller och relationer som finns i
databasen (se figur 1).
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Figur 1: Databasmodell

Som man kan se återspeglas en licens utifrån tre tabeller (bransch, tillverkare och licenser) där
två kolumner i tabellen licenser refererar till tabellerna bransch och tillverkare. Detta pga. att
antalet licenser som antas finnas i systemet är väldigt många medan antalet branscher och
tillverkare av licenser är begränsat till några få. Att lagra namnet på vilka som tillverkar en
viss licens och vilket typ av bransch licensen är avsedd för skulle alltså vara onödigt att spara
för varje rad (licens) i licenstabellen. En annan fördel med denna fördelning är också att
felaktig data av misstag inte kan sparas i databasen. Ett exempel kan vara att någon stavar fel
vid inmatning av tillverkarens namn när en ny licens sparas i databasen. Detta skulle medföra
att sökning av en licens med avseende på tillverkare enbart skulle visa de licenser med rätt
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stavning. Denna typ av uppdelning var till en början också tänkt för att lagra information om
användare. Med andra ord en tabell med kontor, en för regioner, en för divisioner och en
användartabell med kolumner som refererar till dessa. Den här idén lades dock ned och istället
sparas all användarinformation i en enda tabell. Detta gjordes för att underlätta hämtning och
lagring av information om användare från Microsofts Active Directory (hädanefter kallat
AD).
För att kommunicera med databasen finns en rad olika så kallade ”lagrade procedurer”. Det
gör att samma SQL-fråga kan köras på flera ställen utan att behöva upprepa den faktiska
SQL-satsen på alla dessa ställen. En annan fördel är att frågan redan är kompilerad, testad och
verifierad vilket innebär att databasmotorn inte behöver utföra denna kontroll en gång till.
Detta gör att frågor mot databasen går avsevärt mycket fortare. Dessutom ligger intelligensen
i frågan på ett enda ställe vilket gör att ett fel endast behöver rättas till på ett ställe.
I Bilaga 3, DATABASDESIGN finns en lista på vilka lagrade procedurer som finns.

4.2 Systemdesign
Systemet är uppbyggt med hjälp av Microsoft Visual Studio och är skrivet i VB.NET. All text
på webbsidan hämtas från XML-filer där både svensk och engelsk text finns sparad och
vilken av dem som hämtas bestäms av vilket språk användaren valt. All information om
licenser, bokningar och användare lagras i en egen databas. Webbapplikationen
kommunicerar också med Microsofts Active Directory för att fylla den egna databasen med
användare.

4.3 Användarfunktioner i webbapplikationen
4.3.1 Söka och boka en licens
För att det ska bli lätt att hitta en licens finns det en sökfunktion där man kan söka licenser
efter branscher och tillverkare genom att välja dessa via två stycken ”Dropdown listor”. Vill
man visa licenser för samtliga branscher och tillverkare låter man ”Alla” vara markerat. Det
går också bra att söka licenser efter Produktnamn, version och licensnyckel. Resultatet visas
som en tabell där varje rad är en licens. Vill man kan man även sortera denna tabell i stigande
eller fallande ordning för de olika kolumner som finns genom att klicka överst på respektive
kolumn. Skulle tabellen innehålla många licenser delas den upp i flera sidor. För att komma
till nästa sida finns länkar i form av sidnummer längst ner på sidan. Det finns också en
funktion som visar mer information om en vald licens där man också kan boka licensen till
valfritt datum. Skulle det finnas andra som redan bokat licensen visas de längst ner på samma
sida för att man vid behov ska kunna ta kontakt med något av dem.

4.3.2 Hantering av egna bokningar
För att se vilka bokningar man själv har finns en funktion för att lista dessa i en tabell. Där
kan man se när bokningen gjordes och när licensen ska vara återlämnad. När en användare är
klar med licensen kan den återlämnas och en funktion markerar den som återlämnad. Det
finns även en funktion där man kan ändra återlämningsdatum via en dropdown meny.
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4.3.3 Kontakta ansvarig
Behöver man kontakta ansvarig, för felanmälan eller något annat finns en kontaktsida som nås
genom huvudmenyn. I skrivande stund är detta dock endast en tom sida då det är oklart
vilken/vilka personer som ska finnas med där.

4.4 Administrationsfunktioner i webbapplikationen
Dessa funktioner är endast tillgängliga för de användare som har administrationsrättigheter.
Undantaget är ifall databasen helt saknar användare med administrationsrättigheter.
Anledningen till detta är att användare hämtas från AD via administrationsidan. För att det
över huvudtaget ska kunna finnas administratörer i databasen krävs alltså att man kommer åt
dessa sidor efter installation av applikationen när man valt att inte köra mot en befintlig
databas.

4.4.1 Licenshantering
Precis som vid bokning av licenser kan man även här söka efter licenser genom att välja
bransch, tillverkare med mera. Det som skiljer är vilka alternativ som kan utföras för varje
licens i tabellen.
Varje licens går att ta bort med ett enda klick. Skulle det finnas bokningar eller funnits
bokningar som gör att bokningstabellen eller historiktabell refererar till licensen får man en
förfrågan om licensen ändå ska tas bort. Väljer man att bort licensen tas både bokningar och
historik för den licensen bort.
Det går också att ändra information för en licens genom att klicka på ”Ändra” i tabellen. Man
skickas då vidare till en sida där man kan ändra eller ladda upp en tillhörande licensfil. Skulle
man vilja ta bort en fil går det också göra här.
Det finns även en funktion för att lägga till eller ta bort en bransch och tillverkare.
Slutligen finns det en funktion för att lägga till en ny licens där det också går att ladda upp en
tillhörande fil.

4.4.2 Bokningshantering
För att en administratör ska få en bra överblick över vilka bokningar som finns så finns en
funktion för att lista samtliga bokningar där det också går att sortera bokningar efter licenstyp,
produktnamn, bokningar gjorde av en viss person och alla bokningar gjorda på ett specifikt
kontor. Skulle det vara nödvändigt finns det också en funktion för att ta bort en bokning.

4.4.3 Hantering av användare
För att se vilka användare som finns i systemet finns en sida med en tabell där alla användare
finns med. Denna tabell går också att söka i med anställningsnummer, namn, kontor, eller
personens e-post.
För att lagra användare i databasen finns en funktion för att synkronisera användartabellen
med AD. Den hämtar alla användare i en två speciella grupper i AD. Den ena av dem
innehållande användare med administrationsrättigheter och den andra med vanliga användare.
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Nya användare läggs till och användare som redan finns med i tabellen uppdateras ifall ett
telefonnummer eller något annat skulle ha ändrats. Skulle det finnas användare i tabellen som
inte längre finns i AD så sätts en flagga som markerar användaren som inaktiv. Anledningen
till att användaren inte tas bort är att historik för bokningar ska kunna erhållas. Skulle
användaren raderas ur systemet skulle historik som visar vem som bokat en viss licens
referera till en användare som inte finns.

4.4.4 Visa historik
Precis som för bokningar finns en sida där man kan se tidigare bokningar som gjorts. Hit
flyttas bokningar som blivit återlämnade eller som en administratör tagit bort.

4.5 Webblayout
Vid uppbyggnaden av webbsidans struktur lades vikten på att det ska vara lätt att navigera
mellan de olika sidorna och att varje sida ska innehålla en huvudmeny som gör att man kan
komma direkt från en sida till en annan utan att behöva stega sig genom onödigt många nivåer
vilket också gör att det aldrig krävs många steg för att gå tillbaka från ett läge till ett tidigare
läge. Gemensamt för alla användare är att det finns en huvudmeny (se figur 2) som kan nås
från alla sidor. Dock syns ”Administration” i huvudmenyn enbart för dem som har
administrationsrättigheter.

Figur 2: Användarmany och funktioner under respektive menyval.

För administratörer finns även en undersida med ytterligare en meny (se figur 3) som kan nås
från samtliga administrationssidor. Detta gör det enkelt att hoppa mellan de olika alternativ
som finns utan att behöva stega igenom flera steg.
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Figur 3: Administrationsmeny och funktioner under respektive menyval.

Mer ingående detaljer över hur dessa funktioner används samt bilder av webbsidan finnsi
Bilaga 2, WEBBLAYOUT
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5 Implementation
5.1 Siduppbyggnad
När man gör en webbapplikation är det alltid bra att redan från början bestämma en struktur
för hur information ska presenteras och hur den ska delas upp. Detta för att underlätta
framtida utbyggnationer eller ändringar men också för att undvika kodduplicering och få kod
som är mer lättläst och lättare att underhålla.
I Asp.NET finns så kallade ”master pages” som kan användas till att bygga upp en huvudsida
med en viss stil och egenskaper som man vill att alla sidor eller en grupp av sidor ska ha i
webbapplikationen. Varje ”master page” kan ha en eller flera så kallade
”ContentPlaceHolders” och de bestämmer var innehållet från webbformulären ska placeras.
Ett webbformulär kopplat till en ”master page” kallas ”content page” och innehåller de
”ContentPlaceHolders” som finns i dess ”master page” och det är i dessa som sidinnehållet
finns. Under körning sätts dessa element ihop av ASP.NET till en enda sida. För användaren
blir resultatet alltså den samma som att allt skulle vara skrivet i en enda sida. Uppbyggnaden
av webbapplikationen använder denna teknik (se figur 4) vilket gör att kod för layout, meny
etc. inte behöver upprepas på alla sidor.

Figur 4: Siduppbyggnad med hjälp av Master page och Content page.
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Implementation
På liknande sätt används detta på administrationssidorna för att få tillgång till
administrationsmenyn utan att behöva spara den på alla sidor.
I ASP.NET finn det även något som kallas ”Web User Control” och kortfattat är det en egen
kontroll som kan skapas ifall de befintliga serverkontrollerna i ASP.NET inte räcker till.
Kontrollen kan skapas med egenskaper som kan sättas från de ställen den används, precis som
vanliga ASP.NET server kontroller. Detta har bland annat använts för att visa detaljer om
licenser. Anledningen till att använda en ”Web User Control” är att detaljer kring licenser ska
gå att nå från flera ställen i applikationen. Därför är det bättre att endast behöva tala om att här
vill jag använda kontrollen som visar licensinformation för en viss licens istället för att skriva
samma kod på flera ställen.

5.2 Språkväxling
Ett krav var att samtliga webbsidor skulle kunna visas på både engelska och svenska och med
möjlighet att skifta språk under körning. Detta löstes genom att all text på webbplatsens sidor
sparas i noder inuti XML-filer där både den engelska och svenska motsvarigheten finns med.
För att visa rätt text på rätt plats finns en funktion i en klass skriven i VB.NET som hanterar
språkväxlingen för webbapplikationen. Funktionen kan nås utan att behöva skapa en instans
av klasen och den tar en XML-fil och en nod som argument.

5.3 Uppladdning av licensfil
Denna funktion laddar upp en fil från klienten till en mapp på webbservern där alla licenser
sparas. För att koppla filen till rätt licens sparas filens namn för varje licens i databasen. För
att undvika att redan existerande filer som tillhör andra licenser skrivs över kontrolleras först
att det inte finns någon fil på server med samma namn som vald fil. Skulle fallet vara så att
det redan existerar en fil med samma namn så döps den nya uppladdade filen om genom att
lägga till (2) i slutet på filnamnet. Exempelvis ”filnamn.rar” skulle döpas om till
”filnamn(2).rar”. Skulle även den senare finnas blir det istället (3) som läggs till och så vidare.
Skulle redan existerande fil tillhöra den licens man laddar upp en fil till döps den nya filen
inte om. Då skrivs den gamla istället över. Anledningen är att det annars skulle kunna uppstå
situationer där filer blir kvar på servern fast de inte har någon licens kopplad till sig.

5.4 Behörighetskontroll
För att kontrollera att en användare är berättigad att använda applikationen hämtas
användarens användarnamn på nätverket och en kontroll mot användartabellen i databasen
kontrollerar att användaren finns i databasen. Har användaren behörighet sparas detta i en
session och för varje sida som laddas görs en kontroll av denna session.
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Testning

6 Testning
Testning har skett under hela arbetets gång för att redan från början säkerställa att varje del i
programmet fungerar som det ska. Det har även utförts tester efter att all programmering var
klar vilket har lett till att vissa saker fått läggas till för att ta hand om fel som kan uppstå under
körning.
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Överlämnande

7 Överlämnande
Arbetet avslutades med att presentera systemet och dess funktioner. Det har även gjorts en
dokumentation över vilka funktioner som finns, vilka tabeller som finns i databasen och vilka
lagrade procedurer som används för att kommunicera med den.
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Kommentarer

8 Utvärdering
De flesta uppsatta mål har uppfyllts i arbetet. Det som saknas är en spårningsfunktion som
beskrivs i kapitell 9 om vidareutveckling. De funktioner som finns fungerar tillfredställande
och ur egen bedöming känns applikationen enkel att navigera i och designen känns tilltalande.

8.1.1 Problem
Några av de problem som uppstått under utvecklingen av webbapplikationen är följande.
Layouten på webbsidan använder sig av Cascading Style Sheets (CSS). Ett känt problem när
man anpassar utseendet på webbsidor med CSS är att resultatet av webbsidans utseende ofta
kan se olika ut i olika webbläsare. En webbsida som ser ut som den ska i t.ex. Firefox behöver
inte alls se likadan ut i Internet Explorer. Det kan dessutom skilja mycket mellan olika
versioner av samma webbläsare.
Exempel på problem som uppstått på grund av detta är,
• Felaktig placering av komponenter i webbsidan. Vilket gjorde att problem med skalbar
bredd på webbsidans huvudbox inte fungerade tillfredställande i alla webbläsare.
Istället fick fast bredd användas.
• Felaktig storlek på komponenter.
• Transparenta bilder i formatet png visades inte som trasparenta i äldre versioner av
Internet Explorer än version 7. Detta löstes genom att använda gif-bilder istället.
Logotypen använder dock ett speciellt så kallat ”hack” för Internet Explorer som gör
att png-bilder visas som de ska.
Det har även varit en rad andra problem som uppstått på grund av att vissa komponenter i
.NET inte alltid fungerar som man vill att de ska fungera. Exempelvis går det inte att sätta vad
som ska vara markerat som default i en dropdown lista när listans värden hämtas dynamiskt
från en databas då den är placerad i en ”detailsview” och använder en annan datakälla än den
”detailsview” som den ligger i. Detta på grund av att bindning till datakällan sker efter
bindning av markerad värde bestäms. Resultatet blir att .NET påstår att man försöker sätta vad
som ska vara markerat till ett värde som inte finns. Dessa problem har dock gått att lösa men
har gjort att vissa saker tagit längre tid änberäknat. I övrigt har det fungerat bra och jag tycker
överlag att .NET är väldigt behändig att arbeta med och det finns många funktioner som
förenklar programmeringen.

8.1.2 Övriga kommentarer
Den uppsatta tidplanen höll någorlunda bra. Eftersom jag saknat tidigare erfarenhet i .NET
har mycket tid har gått till att söka information när problem uppstått. Saker har dock alltid gått
att lösa. Det har också varit en positiv erfarenhet att få utveckla en applikation med en
verklighetsanknytning och anställda på ÅF har visat stort engagemang.
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Kommentarer

9 Vidareutveckling
Det som kvarstår att utveckla är en spårningsfunktion där man kan se exakt var en licens
ligger fysiskt eller med andra ord vilken server den ligger på. Detta kan vara användbart ifall
en licens ligger kvar någonstans och är aktiv vilket gör att man blir låst från att kunna använda
den på andra ställen tills man tagit reda på var den ligger.
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Ordlista

10 Ordlista
Active Directory (AD) - är Microsofts Katalogtjänst. Ett AD är (kan vara) kärnan i en domän
och är i grund och botten en stor databas som innehåller information om alla objekt i domän.
T.ex. datorer, servrar, skrivare, användare och grupper. Med hjälp av ett AD kan du som
administratör göra inställningar som du vill att dina användare skall ha. Du kan till exempel
lägga upp nätverksenheter, skrivare, låsa registret och mycket mycket mer. Med ett AD kan
du även sköta all installation av programvaror på dina klienter.
Cascading Style Sheets (CSS) - Är ett språk som beskriver presentationsstilen för ett
strukturerat dokument som till exempel typsnitt, textstorlek och färg. Tekniken är ett sätt att
anpassa dokumentet med hänsyn till datortyp, skärmupplösning, färgdjup och installerade
typsnitt
Lightweight Directory Access (LDAP) - är ett protokoll för att fråga och uppdatera
katalogtjänster
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Bilaga 1, KRAVSPECIFIKATION
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Till systemet ska det finnas en admininistrationssida där man kan ändra och lägga till
användare, licenser och andra inställningar för systemet.
Behöriga användare sparas i en användartabell i databasen där en flagga markerar
vilka rättigheter användaren har.
En rättighetsprofil ska kunna anges när en ny användare skapas för att snabbt kunna
skapa en användare utan att behöv välja en massa olika inställningar för varje
användare.
Behörighetskontroll sker mot mellan Microsoft AD och databasen för
licensprogrammet (alltså inte via någon inloggningssida).
Eftersom programmet endast ska köras internt krävs inte kryptering av data som
skickas mellan webbservern och klienterna.
Bokning av licenser ska kunna göras med valfritt slutdatum, dock ska en övre gräns
för hur långt fram i tiden ett slutdatum kan sättas finnas.
Eftersom det ofta är svårt att förutspå vilka licenser man behöver i framtiden, ska
systemet inte ha något kösystem utan de licenser som är lediga för tillfället är de man
kan boka upp sig på.
När ett slutdatum för en bokad licens passerats, ska den som bokade licensen
återlämna licensen eller boka om den med ett nytt slutdatum.
Innan en bokning upphör skickas en påminnelse via e-post till den som bokade
licensen om att den måste checkas in eller bokas om på nytt.
För varje bokning finns information om vem som bokat en licens. T.ex. e-postadress
och telefonnummer.
Systemet ska vara enkelt att föra över på annan server genom en installationsfil där
man kan ange var det ska sparas och var databasen ska skapas.
Ny användare skapas i Active Directory.

20

Bilaga 2, WEBBLAYOUT
Söka licens
För att det ska bli lätt att hitta en licens finns det en sökfunktion (se figur 5) där man kan söka
licenser efter branscher och tillverkare genom att välja dessa via två stycken ”Dropdown
listor”. Vill man visa licenser för samtliga branscher och tillverkare låter man ”Alla” vara
markerat. Det går också bra att söka licenser efter Produktnamn, version och licensnyckel.
Resultatet visas som en tabell där varje rad är en licens. Vill man kan man även sortera denna
tabell i stigande eller fallande ordning för de olika kolumner som finns genom att klicka
överst på respektive kolumn. Skulle tabellen innehålla många licenser delas den upp i flera
sidor. För att komma till nästa sida finns länkar i form av sidnummer längst ner på sidan.

Figur 5: Söka licens.

Boka eller visa detaljerad information för en licens
För att visa fullständig information samt boka eller visa vilka som bokat en viss licens finns
en länk för varje licens i tabellen innehållande de licenser som matchar angiven sökning (se
figur 5). I den detaljerade vyn (se figur 6) finns även en länk där man kan ladda ner en
licensfil för de licenser som ligger lagrat på fil i databasen.
För att boka en licens krävs att det är färre bokningar än tillåtet för den licensen. Vissa
licenser kan fler personer boka än andra licenser. Går licensen att boka visas en ruta där man
får välja återlämningsdatum sedan klickar man på knappen boka (se figur 6) och en sida
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informerar användaren om att licensen är bokad och vad som ska göras för att komma igång.
Det skickas även ett mail till användaren som bekräftar bokningen.

Figur 6: Licensdetaljer, boka licens samt redan existerande bokningar.

Visa vilka som bokat en licens
I den detaljerade vyn för de licenser som har bokningar kan man längst ner på sidan se vilka
som för tillfället använder licensen. Dessa presenteras i en tabell (se figur 6) där man kan se
när den bokats, sista återlämningsdag och anställningsnummer hos ÅF som också går att
klicka på för att visa mer om information om användaren.

Visa egna bokningar
För att se vilka bokningar man själv har klickar man antingen på ”Mina bokningar” längst upp
på sidan eller längst ner på sidan. Det går även bra att klicka på Återlämna licens i
huvudmenyn (se figur 7). De bokningar man har visas i en tabell där man kan se
bokningsnummer, licensnummer, när bokningen gjordes, sista återlämningsdag, en länk för
att förlänga bokningstiden samt en länk för att återlämna licensen. För att se mer information
om licensen som en bokning gäller för klickar man på licensnumret i tabellen.
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Figur 7: Egna bokningar.

Ändra återlämningsdatum för en bokning
Behöver man använda en licens längre än tidigare satt återlämningsdatum kan man förlänga
bokningstiden under ”Dina bokningar”genom att klicka på ändra datum för den bokning man
vill förlänga (se figur 7). En sida visas där nytt datum kan väljas (se figur 8).

Figur 8: Ändra återlämningsdatum.
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Återlämna licens
För att återlämna en licens klickar man på ”Återlämna licens” i huvudmenyn eller ”Dina
bokningar” och sedan på Återlämna för den licens som man är klar med (se figur 7) och
bekräftar genom att trycka ja.

Kontakta ansvarig
Behöver man kontakta ansvarig för felanmälan eller något annat finns en kontaktsida som nås
genom huvudmenyn. I skrivande stund är detta dock endast en tom sida då det är oklart
vilken/vilka personer som ska finnas med där.

Administrera
För att administrera webbapplikationen och innehållet i dess databas kan de användare med
behörighet klicka på Administration längst ner i huvudmenyn. På administrationssidan finns
ytterligare en meny och olika funktioner som beskrivs nedan. Menyn innehåller ”Licenser”,
”Bokningar”, ”Användare”, ”Sidinnehåll” och ”Historik” (se figur 9)

Lägg till licens

Figur 9: Sida för licenser.

Funktionen för att lägga till en licens nås genom att klicka på knappen ”Ny licens” under
”Licenser” (se figur 9) och en sida med fält för att skriva in data samt ladda upp en tillhörande
licensfil visas (se figur 10). När man är klar klickar man på ”Spara” för att föra in den i
databasen, vill man börja om kan man klicka på ”Ångra”.
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Figur 10: Lägga till licens.

Lägg till/Ta bort bransch
För att lägga till eller ta bort en bransch klickar man på knappen ”Lägg till/Ta bort bransch”
(se figur 9) och en sida med fält för att lägga till en ny bransch visas (se figur 11). Nedanför
finn en dropdownmeny där branscher som saknar licenser visas. Sådan tas bort genom att
välja en av dem och klicka på ”Ta bort”.

Figur 11: Lägg till/Ta bort bransch.
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Lägg till/Ta bort tillverkare
Precis som för branscher finns en funktion för att lägga till och ta bort tillverkare. Detta
genom att klicka på ”Lägg till/Ta bort tillverkare” (se figur 9).

Ändra i licens
För att ändra något för en licens klickar man på ”Ändra” för den licens som önskas. Nu visas
en sida med detaljer för vald licens och längst ner en länk där det står ”Edit” som skiftar till
editerbart läge (se figur 12).

Figur 12: Ändra i licens.

Ta bort Licens
För att ta bort en licens klickar man på ”Ta bort” på den licens man vill ta bort i tabellen över
alla licenser. Man får sedan bekräfta genom att trycka ”Ja” (se figur 9). Skulle det finnas
bokningar och historik över bokningar för den licensen meddelas detta (se figur) och man får
avgöra om man ändå vill ta bort licensen samt dess bokningar och historik.

Visa/Söka bokningar
Alla bokningar som finns kan administratören se i en tabell genom att klicka på ”Bokningar” i
menyn (se figur 13). Där går det också att söka och sortera bokningar efter olika parametrar
(se figur 13). Vid behov går det även att ta bort en bokning genom att klicka på ”Ta bort”,
vilket gör att den istället syns på sidan för historik.
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Figur 13: Visa/Söka bokningar samt ta bort bokning.

Visa/Söka användare samt synkronisera användare med AD
På sidan för användare visas alla användare i en tabell (se figur 14). Det finns även en
sökfunktion som gör det lättare att hitta en användare eller sortera användare efter namn,
kontor och så vidare. För att uppdatera tabellen med nya användare i AD eller inaktivera
användare som inte längre finns kvar i AD klickar man på ”Synkronisera med AD”.

Figur 14: Visa/Söka användare samt synkronisera med AD.
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Visa/Söka återlämnade bokningar
Detta kan göras genom att klicka på ”Historik” (se figur 13). Sidan ser likadan ut som den för
bokningar men det går inte att ta bort en historisk bokning.
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Bilaga 3, Databas
Tabeller och relationer mellan dem
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Lagrade procedurer
Följande lista visar vilka lagrade procedurer som finns. Många av procedurerna har in
parametrar men många går att använda utan eller delvis utan att behöva ange några
parametrar. Tillexempel kan proceduren ”SearchUser” användas utan parametrar vilket
resulterar i att samtliga användare i tabellen ”USERS” hittas.
Procedur

In parametrar

AddNewLicense

Sector
Manufacture
Family
Product
Version
NumbOfLicenceKeys
StandardLicenceType
LicenseType
Validity
LicenseNumber
File
Manufacture

AddNewManufacture

AddNewsector

Sector_sv
Sector_en

AddNewUser

AF_id
firstName
surName
phone1
phone2
mail
office
division
role
active
license
start_date
end_date
booked_by
bookingID
new_end_date

BookLicense

ChangeEndDate

CheckLicenseStatus

Id

Ut
parametrar

Lägger till ny
licens I tabellen
LICENSES med
angivna
parametervärden.

Lägger till ny
tillverkare i
tabellen
MANUFACTURE.
Lägger till både ett
svenskt och
engelsk namn på
en ny bransch i
tabellen
SECTORS.
Lägger till ny
användare I
tabellen USERS.

Lägger til en
bokning I tabellen
BOOKINGS.

Status
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Egenskap

ÄNDRAR
återlämningsdatum
för en bokning.
Returerar värdet i
kolumnen Status

för tabellen
LICENSES
ClearHistory
DeleteLicense
EditLicense

GetUserIDfromAF_id
GetUserInfo

RemoveSector
RemoveUser
ReturnLicense
SearchLicense

clearToDate
licenseID
licenseID
Sector
Manufacture
Family
Product
Version
NumbOfLicenceKeys
OrerNumber
StandardLicenceType
LicenseType
Validity
LicenseNumber
File
AF_id
id
userId
AFId
firstName
surName
phone1
phone2
mail
office
division
role
Id
Id
bookingID
Id
Sector
Manufacture
Product
Version
Licensenumber
Status
Väljer ut de
tillverkare som
saknar licenser i
tabellen
LICENSES
Väljer ut de
branscher som
saknar licenser i
tabellen
LICENSES

SelectRemovableManufactures

SelectRemovableSectors

SetAllUsersInactive
SetUserInactive

userId

31

ShowBookings

ShowHistory

UpdateUser

UserExist
UserIsAdmin

Sector
Manufacture
Product
Version
booked_by
bookedLocation
licenseId
Sector
Manufacture
Product
Version
booked_by
bookedLocation
licenseId
Id
AF_id
firstName
surName
phone1
phone2
mail
office
division
role
active
AF_id
AF_id
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Sum
Sum
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