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Abstract 

Ajax is the name of a technique where the combination of JavaScript, XML 

and asynchronous calls is used to make a web page more dynamic in the 

interaction with the user in contrast to more traditional web pages. This paper 

aims to establish what Ajax is and how the technique can be used in the 

development of web based applications. In order to better understand the 

technology, a web based application has been developed on the request of 

SYSteam Utvecklingspartner AB. The development of the application has 

been carried out in a Microsoft environment where ASP.NET and code 

behind in C# has been utilized. Information is stored using a Microsoft SQL 

Server 2005 database. The result has been a complete web application that 

complies with the requirements specified. The application is using the 

Microsoft ASP.NET Ajax framework with the additional ASP.NET Ajax 

Control Toolkit in order to provide dynamic web pages.  
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Sammanfattning 

Ajax är ett begrepp som innebär att med hjälp av JavaScript och XML göra 

asynkrona anrop för att skapa webbsidor med mer dynamisk interaktion 

jämfört med mer traditionella webbsidor. Arbetet eftersträvar att utröna vad 

Ajax är och hur tekniken kan användas i utvecklingen av webbapplikationer. 

För att bättre förstå tekniken har en webbapplikation utvecklats på uppdrag av 

SYSteam Utvecklingspartner AB. Applikationen utvecklades i Microsoftmiljö 

och är skriven i ASP.NET med bakomliggande programkod i C#. För 

informationlagring används Microsoft SQL Server 2005.  Arbetet har 

resulterat i en färdig webbapplikation som uppfyller de grundläggande krav 

som sattes upp. Applikationen använder sig av Microsofts ASP.NET Ajax-

ramverk samt det tillhörande ASP.NET Ajax Control Toolkit för att skapa 

dynamiska sidor.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

SYSteam är en koncern som tillhandahåller IT-lösningar via en mängd 

mindre bolag. Huvudkontoret är placerat i Huskvarna men verksamhet 

förekommer på ett 50-tal kontor i landet och man har drygt ett tusental 

anställda. Detta examensarbete är utfört på dotterbolaget SYSteam 

Utvecklingspartner AB. 

I stort sett alla anställda inom SYSteam arbetar på konsultbasis. Detta medför 

att varje konsult ansvarar för sin beläggning med stöd från sin teamledare. 

Det finns således ett stort behov hos bolagens ledning att på ett enkelt och 

tydligt sätt kunna se beläggningsgraden hos varje konsult för att i ett tidigt 

skede kunna hantera en låg beläggning för att säkerställa en god lönsamhet 

hos bolaget.  Samtidigt är det av vikt för den enskilde konsulten att kunna 

säkra och planera sin beläggning då en del av ersättningen för utfört arbete 

beror på hur månadens utfall varit.  

1.1.1 Nuvarande prototyp 

Det finns idag en enkel prototyp till ett webbaserat prognossystem som är 

utvecklat på SYSteam Utvecklingspartner AB (se Figur 1-1). Denna prototyp 

används av ytterligare två bolag i koncernen. Prototypen ger endast möjlighet 

för varje konsult att lägga in sin beräknade beläggning per vecka under 

gällande år. Återkoppling till användarna som består av enskilda konsulter 

och ledning sker genom att varje vecka färgkodas beroende på den angivna 

beläggningsgraden.  Möjligheter till uppföljning finns inte.  

Figur 1-1 Skärmdump på nuvarande prototyp 



Inledning 

2 

Användandet av prototypen ligger idag på en låg nivå, trots att de anställda 

har uppmuntrats till att föra in sin beläggning i systemet. De tre bolag som 

använder applikationen har dock framfört en önskan om vidareutveckling och 

fortsatt drift av verktyget. Det finns dessutom ett uttalat intresse hos ett flertal 

övriga bolag om att använda prognosverktyget.  

Det är även tidsmässigt krävande att underhålla prototypen. All hantering av 

användare sker via Microsoft SQL Server Enterprise Manager. Varje 

årsskifte måste dessutom alla prognostiserade timmar rensas ut ur systemet då 

det bara finns plats för ett år i taget i databasen.  Just denna implementation av 

databasmodell gör att prognoser som sträcker sig över årsskiften omöjliggörs 

samtidigt som all historik förloras vid ett årsskifte.  

1.2 Syfte och mål 

Syftet med examensarbetet är att ta fram ett fullt fungerande prognosverktyg 

som tillhandahåller den funktionalitet som finns hos nuvarande prototyp. 

Applikationen skall använda Ajax i någon form. 

Applikationen för prognoshantering kommer endast att användas internt inom 

SYSteam i form av en intranätapplikation.  

1.2.1 Problemformulering 

 Vad är Ajax och hur skiljer sig tekniken från traditionella 

webbapplikationer? 

 Hur påverkar implementation av Ajax-teknik utvecklingen av en 

webbapplikation? 

 Vilka aspekter av interaktionsdesign bör man ha i åtanke vid 

utvecklandet av en intranätapplikation och hur kan Ajax hjälpa till för 

att uppnå målet med dessa? 

1.2.2 Kravspecifikation 

Uppdragsspecifikationen med tillhörande kravspecifikation från 

uppdragsgivaren återfinns som bilaga 1. Dessa krav har utvecklats vidare 

samt kompletterats. Därefter har valet gjorts att dela upp kraven i två delar; 

krav som måste uppfyllas samt krav som bör uppfyllas om tid finnes.  

1.2.2.1 Krav som måste uppfyllas 

 Ny databasmodell 

 Enklare tjänstelager för att läsa/skriva information till/från systemet 

 Nytt webbgränssnitt 

 Enklare behörighetsstyrning 
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 Uppföljningsdel med rapporter på bolags-,  team- samt individnivå. 

Summering skall visas både som uppskattade timmar samt uppskattad 

fakturerbar summa. Den senare baseras på ett snittimpris per konsult.  

1.2.2.2 Krav som bör uppfyllas i mån av tid 

 Påminnelse via e-post och/eller SMS. Skall vara konfigurerbar per 

användare. Systemet skall känna av om man har registrerat en prognos 

eller ej och påminna i de fall det behövs.  

 Exportering av rapporter i Microsoft Excel-format.  

 Förenkling av registrering av långa tidsperioder. Exempelvis 

registrering av 12 veckors föräldraledighet.  

 Brytpunkter per team och inte globalt för systemet. Exempelvis skall 

team A kunna specificera 95 % som brytpunkt för ”God beläggning”,  

medan team B skall kunna ha 99 % som brytpunkt för samma 

benämning.  

1.2.3 Förväntat resultat 

Det färdiga prognossystemet skall tillhandahålla ett webbaserat 

användargränssnitt som ger användarna möjlighet att på ett enkelt sätt lägga 

in sin uppskattade beläggning samt ger en översiktsbild på beläggningsgraden 

i bolaget såväl som i de olika teamen. Applikationen skall utvecklas i 

Microsoft .NET-miljö samt ha kopplingar till en Microsoft SQL Server-

databas. Systemet skall vara fullt fungerande vilket innebär att eventuell 

saknad funktionalitet inte skall märkas av.  

Prognossystemet bör vara så pass generellt uppbyggt att det enkelt kan 

paketeras och säljas även till andra bolag utanför SYSteam. Vidare skall 

systemet stödja enkel framtida utbyggnad i form av integrationer mot andra 

system för exempelvis uppföljning av utfall.  

Utöver en körbar applikation skall systemdokumentation tas fram. 

1.3 Avgränsningar 

Då Microsoft Internet Explorer är outtalad standardwebbläsare hos SYSteam 

kommer ingen större vikt att läggas på att göra applikationen fungerande i 

andra webbläsare. Detta även om det är önskvärt att alla på marknaden 

vanligen förekommande webbläsare skall fungera tillsammans med 

applikationen.  

På grund av den stora osäkerheten i hur lång tid utvecklingen av 

applikationen kommer att ta har kravspecifikationen delats upp i två delar där 

en innefattar funktionalitet som inte är nödvändig, men som kan ingå.  
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Systemutvecklingsmetoder kommer inte att beröras i arbetet.  Mycket av det 

arbete som utvecklingsmetoder tar upp är redan gjort i och med att en 

prototyp varit i drift under en lång tidsperiod och beställaren således har en 

tydlig bild av vad som önskas.  

Rent naturligt kommer dock förmodligen utvecklingsarbetet att anta en agil 

form där planering och struktur till största delen utgörs av en tidigt framtagen 

projektplan (se Bilaga 2). Arbetet kommer kontinuerligt att stämmas av med 

beställaren och anpassningar att göras allt eftersom arbetet fortlöper.  

I och med att applikationen skall utvecklas i Microsoft-miljö med .NET-

ramverket som grund kommer inte programmeringsspråk och ramverk som 

ligger utanför detta att tas upp.  Likaså kommer utvecklingsmetoder och 

-tekniker för traditionella skrivbordsapplikationer inte att tas upp. Inte heller 

kommer någon vikt att läggas på att jämföra skrivbordsapplikationer med 

webbapplikationer vad gäller utveckling.  

Området interaktionsdesign är väldigt omfattande. Detta arbete strävar endast 

efter att ta del av de fakta som är väsentliga för att kunna utforma en 

genomtänkt applikation. Således kommer människa-dator-interaktionsområdet 

inte att analyseras i detalj,  utan enbart de konkreta fakta som är applicerbara 

på applikationen kommer att behandlas.  

1.4 Disposition 

Detta avsnitt redogör för hur rapporten är disponerad genom att beskriva 

innehållet i de ingående kapitlen.  

Målgruppen för rapporten är i huvudsak personer med en god förståelse för 

IT-system. Enklare begrepp kommer inte att förklaras ingående.  

1.4.1 Inledning 

Här beskrivs bakgrunden till examensarbetet och den problemformulering 

som ligger till grund. Inledningen syftar även till att ge en överblick över 

rapporten.  

1.4.2 Teoretisk bakgrund 

Detta kapitel sammanställer all teoretisk kunskap som ligger till grund för 

genomförandet av arbetet.  Den teoretiska bakgrunden är kontentan av de 

litteraturstudier som gjorts.  

1.4.3 Genomförande 

Kapitlet beskriver den metod som använts för att nå fram till resultatet.  

Planering och de tekniska aspekterna av utvecklingsarbetet av applikationen 

skildras ingående.  
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1.4.4 Resultat 

Här redovisas utgången av arbetet.  En beskrivning av den färdiga 

applikationen står för huvuddelen av innehållet i kapitlet.  

1.4.5 Slutsats och diskussion 

Här diskuteras det slutgiltiga resultatet samt den arbetsmetod som lett fram 

till detta. Även lämplig vidareutveckling av applikationen tas upp.  

1.5 Begreppslista 

Nedan följer en lista över uttryck och begrepp som förekommer i rapporten.  

 

Agil utveckling Ett sammanfattande begrepp för lättrörliga 

utvecklingsmetoder. Exempel på agila metoder är 

Scrum och Extreme Programming.  

Best practices Är i IT-sammanhang ett dokument som beskriver den 

förmodat bästa lösningen på ett givet problem.  

Cachning I datorsammanhang att temporärt lagra information 

för att få snabbare respons om informationen behövs 

igen.  

Deklarativt 

programmeringsspråk 

Ett språk där användaren specificerar det önskade 

resultatet snarare än hur resultatet skall uppnås. 

Programmeringsspråk är i regel motsatsen, det vill 

säga imperativa.  

Designmönster Svensk översättning av engelskans design pattern. Ett 

designmönster är en beskrivning av hur man skall 

lösa ett visst problem. Designmönster är i regel väl 

beprövade metoder.  

Inparameter En inparameter är ett värde som man skickar med till 

en metod eller procedur som man anropar.  

Märkspråk Eng: markup language. Ett samlingsnamn för språk 

vars syfte är att bistå program med metadata för viss 

information. Metadatat kan bestå av instruktioner för 

formattering, relationer m.m. Exempel på märkspråk 

är XML, HTML och RSS.  

Ramverk Eng: framework. I programmeringssammanhang en 

återanvändbar samlad mängd programkod med syfte 

att förenkla programvaruutveckling.  
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Refaktorering Att refaktorera programkod innebär att förändra 

densamma till det bättre sett till exempelvis 

läsbarhet, utan att påverka dess funktionalitet.  

Skriptspråk Ett begrepp för programmeringsspråk som 

kompileras vid varje körning. Exempel på 

skriptspråk är JavaScript, PHP och Perl.  
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2 Teoretisk bakgrund 

2.1 Programvaruutveckling för webben 

Vid utveckling av webbapplikationer finns det ett par viktiga aspekter att 

känna till.  Först och främst bör man som utvecklare ha vetskap om skillnaden 

mellan de typer av webbapplikationer som finns och vad som kännetecknar en 

webbapplikation. Likaså är kännedom om grundläggande utvecklingstekniker 

viktigt. Detta kapitel strävar efter att gå igenom detta.  

2.1.1 Typer av webbapplikationer 

Webbapplikationer klassas in i två övergripande typer: klienter och servrar. 

Klienterna begär information och servrarna tillhandahåller information när 

den begärs. (Wroblewski, 2007) 

Traditionella webbapplikationer följer denna klient/server-design. All logik 

sköts då på server-sidan och klienten svarar i regel endast för att presentera 

informationen. Detta förfarande innebär att man i regel kan se webbläsaren 

som en tunn klient.  

Rika webbapplikationer bygger på det nämnda traditionella designmönstret,  

men flyttar ut en del av logiken till klienten. Rika webbapplikationer har 

enligt Woolston (2006) följande gemensamma nämnare: 

 Applikationen skall kunna köras från en webbläsare. Helst skall olika 

webbläsare stödjas.  

 Applikationen skall klara av logikhantering på klientsidan.  

 Lite eller helst ingen installation skall behövas vid implementering av 

applikationen. Tredjepartskontroller som Flash eller Java är godkända.  

 Webbläsaren skall ha logik för att hantera de tillstånd en webbsida 

infinner sig i.  Exempel på detta är bakåt-knappen som skall kunna ta 

användaren till precis det läge som den tidigare var i.  

Wroblewski (2007) klassar en Ajax-baserad applikation som både tunn klient 

och en rik webbapplikation.  
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Utöver att klassificera själva applikationerna delar man även in dem baserat 

på hur de används. På senare tid har uttrycket Web 2.0 börjat användas för 

vissa typer av webbapplikationer.  Det som särskiljer Web 2.0-applikationer 

från äldre webbapplikationer är generellt sett att man inte publicerar 

information, utan användarna delar med sig och bygger upp informationen 

tillsammans. Figur 2-1 visar en översiktlig jämförelse mellan de två 

generationerna. (Batra, 2007) 

Figur 2-1 Översiktlig jämförelse mellan Web 1.0 och Web 2.0 (Batra, 2007) 

2.1.2 Skiktad arkitektur 

Skiktad arkitektur är någonting som de flesta riktlinjer för 

programvaruutveckling förespråkar och som bland annat beskrivs i 

Microsofts dokument Application Architecture for .NET: Designing 

Applications and Services (2002). Vad som menas är att man delar upp 

applikationen i lager som vart och ett har en specifik funktion. I en strikt 

skiktad arkitektur har ett enskilt lager endast vetskap om lagren närmast över 

och under sig självt. Anrop från exempelvis lager A till lager C är omöjliga 

om lager B finns däremellan. Strikt skiktning kan dock förbigås i vissa 

designfall och då tillåts sådana anrop. Dock skall anrop från ett lägre lager 

till ett högre undvikas.  (Microsoft,  2002) 

Vanligtvis talar man om tre grundläggande skikt: presentationslager, 

affärslager och datalager. Underst finns datalagret som sköter kontakten med 

de datakällor som man använder sig av. Datakällorna kan vara allt från enkla 

textfiler till databaser och webbservices. I mitten återfinns affärslagret.  Här 

placerar man logik för att hantera informationen som skickas till och från 

datalagret.  Överst och närmast användaren finns presentationslagret. I detta 

skikt placerar man det grafiska gränssnittet.  Alla tre lager har även 

gemensamma funktioner och entiteter, exempelvis för att hantera säkerhet. 

En översikt över en skiktad arkitektur illustreras i Figur 2-2.  

Web 2.0 

 blogging 

 search engine optimization 

 participation 

 webservices 

 syndication 

  

Web 1.0 

 personal websites 

 domain name speculation 

 publishing 

 screen scraping 

 stickiness 
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En skiktad arkitektur förespråkas framförallt vid utveckling av 

webbapplikationer då det annars kan bli svårt att underhålla programkoden 

om både logik- och presentationsrutiner är placerade tillsammans.  (Woolston, 

2006) 
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Figur 2-2 Översikt över en skiktad arkitektur (Microsoft, 2002) 
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2.1.3 Utveckling med ASP.NET 

ASP.NET är ett ramverk för webbapplikationer utvecklat av Microsoft för att 

ersätta ASP. ASP.NET finns i tre versioner där 3.0 är den senaste.  En av de 

mest markanta skillnaderna mellan ASP och ASP.NET är att man i den 

senare har bra stöd för att bygga applikationer med en skiktad arkitektur. 

Även om det i ASP.NET går att bygga en applikation helt utan att dela upp 

den i skikt är det vanligt att den minsta uppdelning som görs är mellan 

presentationslager och affärslogik.  

ASP.Net ger utvecklare en lättarbetad miljö för att skapa händelseorienterade 

webbapplikationer.  Varje händelse ger dock upphov till en omladdning av 

sidan i enlighet med hur kommunikationsmodellen med HTTP ursprungligen 

är tänkt att fungera.  Webbapplikationer utvecklade i ASP.NET kan likväl 

ändå ses som en form av rika applikationer.  (Evjen, o.a. ,  2006) 

2.1.4 Databas 

Datorapplikationer kräver i regel att information sparas för att kunna hämtas 

vid ett senare tillfälle. Ett av de vanligaste sätten att spara information på är 

att applikationen läser ner data i en enkel fil.  Ofta märks informationen upp 

på något vis så att det vid uppläsning går att tyda vilken information som 

sparats ner. XML är ett exempel på hur information kan sparas till en fil för 

att åter läsas upp.  

Ett annat vanligt sätt att spara information på är att använda en databas. 

Databaser är strukturerade samlingar av data där en databashanterare används 

för att hantera informationen.  

2.1.4.1 SQL 

SQL står för Structured Query Language och är ett specialiserat 

programmeringsspråk för att ställa frågor mot en databas (se Figur 2-3 för ett 

exempel). SQL skapades på 70-talet av IBM och har sedan dess utvecklats av 

olika företag till en mängd dialekter för bruk i olika databasmotorer.  

 

 

INSERT INTO 

   dbo.Products (Name, Description) 

VALUES 

   (’Blueberry Jam’, ’Delicious jam made of blueberries’) 

Figur 2-3 Exempel på ett SQL-kommando 
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T-SQL 

Microsofts databashanterare SQL Server använder sig av den dialekt av SQL 

som kallas Transact-SQL (T-SQL). T-SQL är en utökning av den vanliga 

ANSI SQL-syntaxen där Microsoft lagt till funktionalitet som exempelvis 

programflödeshantering för att få ett mer kraftfullt språk.  

2.1.4.2 Lagrade procedurer 

En lagrad procedur är ett eller flera SQL-kommandon som är samlade i ett 

skript i databasen. Lagrade procedurer kan i och med denna skriptmöjlighet 

göras till relativt avancerade databasanrop med möjligheter som i princip inte 

går att genomföra med vanliga SQL-anrop. Exempelvis kan man i proceduren 

lägga in logik för att beroende på värden i olika tabeller samt inparametrar 

göra olika saker med det data man bearbetar. Eftersom de enklaste 

byggstenarna i programmeringsspråk finns representerade i T-SQL-syntaxen 

kan de därmed också användas i procedurer. Dessa lagrade procedurer 

anropas därefter enbart med sitt namn och eventuella parametrar.  

Det finns en mängd fördelar med att använda lagrade procedurer för sina 

databasanrop jämfört med att använda direkt SQL-syntax utöver det nämnda 

faktum att en lagrad procedur kan vara mer avancerad i sin natur.  

Nedanstående lista visar förekommande argument för att använda lagrade 

procedurer (Mackman, o.a.,  2003): 

 Lagrade procedurer innebär i regel bättre prestanda då databasen kan 

optimera proceduren och cacha den färdigkompilerade koden för 

framtida användning.  

 Det går att sätta åtkomsträttigheter på lagrade procedurer. 

Underliggande tabeller kan då döljas för användaren. Detta leder till 

förbättrad säkerhet i databasen.  

 Lagrade procedurer är enklare att underhålla än hårdkodade SQL-

uttryck då de förra är samlade i databasen istället för inbäddade i 

applikationens kod.  

 Lagrade procedurer innebär ytterligare en abstraktionsnivå mellan 

klienten och det underliggande databasschemat. Klienten behöver inte 

ha kännedom om databasschemat eller implementationen av den 

lagrade proceduren, utan behöver enbart känna till inparametrar samt 

resultatsetet från proceduren.  

 Lagrade procedurer kan leda till minskad trafik på nätverket i och med 

att SQL-uttryck kan exekveras i batcher jämfört med att skickas i flera 

omgångar från klienten.  

En ytterligare, men mindre fördel är att nätverkstrafiken minskas ytterligare i 

och med att stora mängder SQL-kommandon inte skickas till 

databashanteraren, utan enbart ett kort proceduranrop skickas, som nämnts 

tidigare i detta stycke.  
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2.2 Kommunikation med HTTP 

HyperText Transfer Protocol (HTTP) är ett protokoll som ursprungligen 

utvecklades för att tillåta en klient att begära webbsidor från en server. Sedan 

den ursprungliga specifikationen har dock protokollet utökats till att tillåta 

även andra objekt än hypertextdokument.  HTTP är således ett enkelt 

klient/server-, begäran/svar-protokoll (request/response) i den meningen att 

en begäran från klienten resulterar i ett svar från servern med den begärda 

resursen. (Kozierok,  2005) 

Denna kommunikationsmodell är tillståndslös. Varje gång servern får en 

begäran och skickar tillbaks information görs detta utan att den tar hänsyn till 

tidigare anrop från klienten.  Varje anrop är således helt oberoende från de 

andra. (Andersson, o.a.,  2006) 

Figur 2-4 visar hur denna traditionella HTTP-kommunikation ser ut rent 

schematiskt mellan en server och en webbläsarklient. Klienten begär en sida 

från servern.  Webbservern tar emot begäran och kontaktar eventuellt 

bakomliggande system som databastjänster innan den returnerar information i 

form av HTML och CSS. HTTP ger webbservern möjlighet att returnera 

andra typer av dokument, men dessa kommer inte att analyseras av 

webbläsaren på klientsidan på det vis HTML och CSS hanteras för att 

sedermera kunna presenteras för användaren.  
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En webbapplikation som enbart förlitar sig på den vanliga HTTP-

kommunikationen kan man se som en klassisk webbapplikation. 

Kommunikationen mellan användare och webbservern sker genom vanliga 

hyperlänkar samt med formulär på webbsidor. Varje handling innebär att en 

begäran för en ny sida skickas till servern som returnerar den begärda 

informationen.  

Klient/server-modellen hos HTTP bygger således på en pull-teknik.  Klienten 

måste hela tiden begära ny information, servern har ingen möjlighet att förse 

klienten med information automatiskt (push).  

2.2.1 Synkron och asynkron kommunikation 

Det finns två typer av sätt att kommunicera med tjänster, oavsett om det är 

över HTTP eller med hjälp av andra protokoll.  Dessa två sätt är synkrona 

och asynkrona anrop. Synkrona anrop innebär att klienten efter sin begäran 

väntar på svar från tjänsten innan den går vidare i programflödet. Ett 

synkront anrop låser klienten helt under tiden anropet behandlas hos 

servertjänsten. Asynkrona anrop fungerar på så vis att klienten anropar 

tjänsten och därefter fortsätter i programflödet medan tjänsten bearbetar 

informationen. Detta kommunikationssätt låser inte klienten under tiden 

anropet behandlas.  Synkron och asynkron kommunikation visas i Figur 2-5.  

Server 

Klient 

Användargränssnitt 

Webbservertjänst 

Bakomliggande system 

HTTP-begäran HTML, CSS 

Figur 2-4 Schematisk skiss på traditionell HTTP-kommunikation 
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Asynkron kommunikation förekommer i olika varianter. Den enklaste kallas 

Fire-and-Forget och innebär att klienten inte förväntar sig ett svar från 

tjänsten som anropas. Result Callback innebär att klienten får ett svar från 

tjänsten när anropet behandlats.  Även mellanliggande varianter förekommer. 

Exempelvis en där klienten får en bekräftelse på att servertjänsten tagit emot 

anropet, men där det inte sker någon kommunikation därefter.  

Vid asynkrona anrop över HTTP får man oavsett vad designmönstret pekar 

på alltid en bekräftelse från tjänsten om att anropet tagits emot då detta ingår 

i HTTP-standarden. (König, 2005) 
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Figur 2-5 Schematisk skiss på synkron kommunikation (vänster) samt asynkron 

kommunikation (höger) 
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2.3 Ajax 

Ajax är namnet på en teknik för att skapa dynamiska webbsidor. Namnet är 

en akronym som står för Asynchronous JavaScript and XML.  Asynkron 

kommunikation har redan förklarats närmare i kapitel 2.2.1. JavaScript är 

programmeringsspråket som används och beskrivs i kapitel 2.3.1. XML är 

det märkspråk som de datamängder man hanterar i Ajax är formaterat med 

och som förklaras i detalj i kapitel 2.3.2. Utöver dessa tekniker används 

HTML/XHTML och CSS för presentation av informationen på samma vis 

som på traditionella webbsidor.  

Det man brukar se som det tydligaste exemplet på Ajax är att händelser på en 

webbsida inte resulterar i en omladdning av sidan för att hantera händelsen.  

Ajax fick sitt namn av Jesse James Garrett som 2005 publicerade artikeln 

Ajax: A New Approach to Web Applications.  I artikeln beskriver Garrett hur 

den interaktion som tidigare endast funnits vid användande av traditionella 

datorapplikationer nu började synas på webben. Han talar även om att 

skillnaden mellan den sedvanliga webben och vanliga applikationer börjar 

suddas ut.(Garrett,  2005) 

Kommunikation mellan klient och server med Ajax implementerat på en 

webbsida visas i Figur 2-6. Jämför denna bild med Figur 2-4.  
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2.3.1 JavaScript 

JavaScript är ett skriptspråk som trots namnet inte har stora likheter med 

Java. JavaScript utvecklades av Brendan Eich som vid tiden arbetade åt 

Netscape. Netscape 2.0 som kom 1995 var den första webbläsaren som hade 

stöd för JavaScript.  Microsoft Internet Explorer fick JavaScript-stöd i version 

3.0. (Woolston, 2006) 

JavaScript har förmågan att kunna bäddas in i det dokument som utgör en 

webbsida och utföra uppgifter i realtid. Ett skript kan exempelvis fånga input 

från användaren, modifiera webbläsarens fönster, läsa och modifiera objekt 

på en webbsida och mycket mer.  (Baartse, o.a.,  2004) 

Figur 2-7 visar ett exempel på ett stycke JavaScript som kan inkluderas på en 

webbsida för att visa ett popup-fönster för en användare.  

 

Server 

Klient 

Användargränssnitt 

Webbservertjänst 

Bakomliggande system 

HTTP-begäran XML 

  Ajaxhanterare 

JavaScript-anrop HTML, CSS 

Logik 

Figur 2-6 Schematisk skiss över kommunikation med Ajax-teknik 
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2.3.2 XML 

XML är en akronym av eXtensible Markup Language och är ett märkspråk 

framtaget av W3C. Rekommendationen blev klar 1998 och bygger på ett 

tidigare märkspråk kallat SGML (Standard Generalized Markup Language). 

XML utvecklades ursprungligen för att standardisera och förenkla elektronisk 

publicering och används idag för att både beskriva och utbyta information. 

(World Wide Web Consortium, 2007) 

 

Ordet extensible i akronymen innebär att man i XML kan bygga upp egna 

element och tillhörande attribut utifrån de behov som finns. Ett exempel på 

detta syns i Figur 2-8.  

Figur 2-7 Exempel på JavaScript-kod i en HTML-sida 

Figur 2-8 Exempel på enkel XML-syntax 

<book type=”Technical reference”> 

<name>XML for beginners</name> 

<author> 

<firstname>Nicholas</firstname> 

<lastname>Olsen</lastname> 

</author> 

<ISBN>3223512414</ISBN> 

</book> 

<script type="text/javascript" language="javascript"> 

   function sayhello() 

   { 

      alert("Hi There"); 

   } 

</script> 
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2.3.3 CSS 

Cascading Style Sheets (CSS) kom till efter en rekommendation från W3C. 

Man ansåg vid mitten av 90-talet att HTML (och sedermera XHTML) nått 

sina begränsningar vad gällde formatering av informationen när den skall 

presenteras för användaren. Detta framförallt på grund av att HTML aldrig 

var menat att användas för att skapa de layouter som utvecklare nu började 

producera. Genom att med CSS separera information och formateringsregler 

kunde man få bättre kontroll och flexibilitet över presentationen samt förenkla 

arbetet med att skapa layouter.  

CSS delar upp sin regelsyntax i två delar; en selektor och en deklaration. 

Selektorn syftar till att specificera det namn som man önskar ange en 

formatering för. Deklarationen är själva formateringen som skall användas 

för objekten. Figur 2-9 visar ett exempel på hur CSS kan se ut när det 

används för att formatera ett HTML-dokument. (York, 2005) 

 

2.3.4 DOM 

DOM är en akronym för Document Object Model. DOM fanns från början i 

två varianter: Microsofts och Netscapes. 1998 specificerade World Wide 

Web-konsortiet DOM Nivå 1 för att standardisera DOM mellan de olika 

webbläsarna. Sedan dess har man nått fram till DOM Nivå 3.  

<style type="text/css"> 

h1 

{ 

text-align: center; 

} 

p 

{ 

color:red; 

font-style: italic; 

} 

</style> 

Figur 2-9 Exempel på enkel CSS-deklaration i ett HTML-dokument 
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Document Object Model används för att representera HTML, XML och 

liknande format i en hierarkisk struktur. Själva modellen bygger upp 

dokumentets objekt i en trädstruktur med deras beteenden och attribut 

specificerade. Figur 2-10 visar hur en enkel webbsida kan representeras med 

DOM. Asleson o.a.  (2006) skriver att DOM ursprungligen skapades för att 

göra JavaScript-kod flyttbar mellan olika webbläsare, men att 

användningsområdet på senare tid har utökats väsentligt.  

Alla objekt på en webbsida kan läsas och modifieras på ett standardiserat sätt 

med hjälp av DOM. Denna modell är således en nödvändighet i Ajax. 

2.3.5 Kommunikationstekniker 

Då en grundsten i Ajax är att kunna skicka och ta emot data har det 

utvecklats olika tekniker för att kunna genomföra denna kommunikation.  

En kommunikationsteknik är att placera information i en dold ram på 

webbsidan och utnyttja denna för att kommunicera med servertjänsten. 

Genom att använda JavaScript kan ett anrop göras som uppdaterar den dolda 

ramen med information som sedan läses över till den huvudsakliga sidramen.  

Denna teknik används exempelvis hos Gmail.  

En annan teknik innefattar att utnyttja möjligheten att kunna ladda om bilder 

med JavaScript och på så vis hämta information från servertjänsten via bilder 

och cookies.  

HTML 

HEAD BODY 

TITLE STYLE CENTER DIV 

H1 IMG 

Figur 2-10 Exempel på DOM-struktur 
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Båda dessa tekniker är vanliga, men har vissa begränsningar. Anrop via 

ramar måste exempelvis ske inom samma domän och man har ingen 

möjlighet att kontrollera om anropet lyckas eller ej.  Anrop med hjälp av 

bilder innebär att användaren måste tillåta både bilder och cookies. Dessutom 

finns det en teknisk begränsning på hur mycket information som kan skickas 

från klienten till servertjänsten vid användning av denna teknik. (Zakas, o.a.,  

2007) 

2.3.5.1 XMLHttpRequest 

En annan teknik som blivit vanligare och som används i många av de 

ramverk som finns för Ajax är att använda objektet XMLHttpRequest. Detta 

objekt är så vanligt förekommande att det ibland förutsätts att man talar om 

XMLHttpRequest-objektet när man diskuterar Ajax.(Ullman, o.a.,  2007) 

Bakgrund 

Grunden till XMLHttpRequest-objektet kom när Microsoft släppte sin 

webbläsare Internet Explorer 5.0. Denna webbläsare hade genom en 

ActiveX-komponent stöd för Ajax-liknande anrop genom ett objekt vid namn 

XMLHTTP. Detta objekt tillät utvecklare att göra HTTP-anrop från vilken 

plats som helst i applikationen och få ett svar i XML tillbaka. (Zakas, o.a.,  

2007) 

Ullman o.a. (2007) skriver att då detta objekt blev mycket populärt skapade 

Mozilla ett JavaScript-objekt vid namn XMLHTTPsRequest som i stort 

kopierade XMLHTTP-objektets egenskaper med fördelen att fungera på 

andra webbläsare än Internet Explorer eftersom det inte bygger på ActiveX. 

Nu stöder både Internet Explorer, Firefox, Opera och Safari 

XMLHttpRequest.  W3C har tagit över arbetet med utveckling och 

specificering av objektet för att få en enhetlig standard som gäller alla 

webbläsare. W3C (World Wide Web Consortium, 2007) skriver att objektet 

XMLHttpRequest trots sitt namn hanterar alla textbaserade format och kan 

hantera anrop över både HTTP och HTTPs. Namnet finns enbart kvar för 

kompatibilitet.  

Objektet 

W3C (World Wide Web Consortium, 2007) beskriver objektet på följande 

vis: ”The XMLHttpRequest object can be used by scripts to 

programmatically connect to their originating server via HTTP. ”  Ullman 

(2007) beskriver det som att det huvudsakliga syftet med XMLHttpRequest-

objektet är att tillåta utvecklare att anropa datalager direkt från webbsidan 

med hjälp av HTML och skript.  Ett typiskt XMLHttpRequest-användande 

visas i Figur 2-11.  
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Anropet startar med en händelse hos klienten som med JavaScript skapar ett 

XMLHttpRequest-objekt. Objektet anropar därefter en servertjänst.  Tjänsten 

returnerar den önskade informationen och XMLHttpRequest-objektet 

använder JavaScript för att presentera informationen för användaren.  Det 

anrop som XMLHttpRequest gör till servern fungerar precis som ett vanligt 

anrop över HTTP, dock gör objektet det möjligt att ta emot resultatet utan att 

webbläsaren laddar in en helt ny sida.  

För- och nackdelar 

Som med alla tekniker finns det för och nackdelar att väga mot varandra. 

Zakas, o.a. (2007) menar att den största fördelen är att utvecklingen 

förenklas då programkoden blir mycket tydligare än med de andra 

teknikerna. Man får även möjlighet att bland annat använda de statuskoder 

som HTTP specificerar för att avgöra om anropen lyckas eller ej.  

De nackdelar som Zakas, o.a. för fram är att det inte finns möjlighet att låta 

webbläsaren behålla en historik över de anrop som gjorts. Användaren kan 

således inte använda bakåt-knappen i sin webbläsare för att backa ett steg. Då 

både framåt- och bakåtknapparna fungerar vid användandet av dolda ramar är 

det vanligt att man använder både dolda ramar och XMLHttpRequest för att 

få ett bra användargränssnitt.  Värt att notera är att XMLHttpRequest på 

samma vis som dolda ramar begränsar anrop till samma domän. En lösning 

på detta problem är att låta anropen gå till en proxy på servern för att därefter 

låta proxyn anropa utomliggande tjänster.  

Server Klient 

Händelse 

XMLHttpRequest 

JavaScript 

Servertjänst 

 

Databas 

Figur 2-11 Enkelt anrop med XMLHTTPRequest 
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2.3.6 Ajax och skiktad arkitektur 

Implementation av Ajax i en skiktad arkitektur kräver i princip att den Ajax-

specifika koden implementeras på flera lagernivåer. Dels behövs en koppling 

mot presentationslagret för att hantera interaktiviteten med användaren, dels 

behövs stöd på affärslagret för att hantera exempelvis cachning av data. Figur 

2-12 visar hur Ajax passar in i en skiktad lösning.  

2.3.7 Förekommande ramverk 

Allteftersom Ajax-tekniken utvecklats har en mängd ramverk framställts för 

att förenkla utvecklingsarbetet.  Ramverken syftar till att dölja den 

komplexitet som ligger i att utveckla en Ajax-applikation, framförallt inom 

klient/server-kommunikationen (van Deursen, o.a.,  2006). Ramverken 

fungerar enbart i de programmeringsspråk de är skrivna i och för.  Således tas 

här endast upp de Ajax-ramverk som kan användas i Microsofts .NET-miljö.  

2.3.7.1 ASP.NET Ajax (Atlas) 

ASP.NET Ajax kallades under utvecklingsfasen för Atlas. Det är ett ramverk 

utvecklat av Microsoft för användning på både klient- och serversidan. 

Ajax Library 

Data 

Store 

Data Layer 

Application Layer 

Business Layer Ajax Proxy 

XMLHTTPRequest 

Ajax Interface 

Figur 2-12 Ajax-tekniken i en skiktad arkitektur 
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ASP.NET Ajax bygger på två delar: klientskript samt serverkontroller. 

Klientskripten består som i andra Ajax-tillämpningar av JavaScript. 

ASP.NET Ajax ger utvecklaren möjlighet att använda JavaScript i sin 

webbapplikation, utan att behöva skriva JavaScript-kod själv. Istället ger 

tillägget utvecklaren verktyg som liknar de som ingår i ASP.NET som 

standard, men som ger applikationen Ajax-funktionalitet.  (Esposito,  2007) 

Microsoft (2007) ser bland annat följande fördelar med att använda ASP.NET 

Ajax i sin webbutveckling: 

 Bättre effektivitet genom att förlägga viktiga delar av 

interaktionshanteringen till webbläsaren.  

 Välkända användargränssnittselement som popup-fönster etcetera.  

 Uppdatering av endast en del av en webbsida.  

 Tillgång till datakällor genom webservices.  

 Stöd för de mest populära och använda webbläsarna.  

Dessutom slipper utvecklaren att ta hänsyn till olika webbläsares möjligheter 

och begränsningar då detta sköts helt och hållet av ramverket. (Esposito, 

2007) 

ASP.NET Ajax Control Toolkit 

För att ytterligare öka på ramverkets förmåga att tillhandahålla ett stöd för 

utvecklare av webbapplikationer har tillägget ASP.NET Ajax Control Toolkit 

utvecklats. Denna verktygslåda innehåller komponenter som använder 

ASP.NET Ajax-ramverket för att skapa ytterligare funktionalitet som direkt 

går att använda i en webbapplikation. (Microsoft,  2007) 

2.3.7.2 Övriga ramverk 

Det existerar en ansenlig mängd ramverk för att implementera Ajax i en 

webbapplikation byggd i ASP.NET. Många av dessa ramverk föregår 

Asp.NET Ajax.  

Exempel på ramverk är Ajax.Net, Dojo och Prototype. Gemensamt för dessa 

ramverk är att de i regel förser utvecklaren med små byggblock för att 

förenkla JavaScript-hantering vid utveckling av en webbapplikation. (Gibbs, 

o.a.,  2007) 

2.3.8 Alternativ till Ajax 

Innan Ajax blev ett känt begrepp och utveckling med Ajax-teknik förenklades 

med hjälp av ramverk utvecklades andra tekniker för att skapa mer 

dynamiska och interaktiva webbsidor- och applikationer.  
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2.3.8.1 Java-appletar 

Java är ett programspråk som utvecklades specifikt för att stödja 

programvaruutveckling för Internet. Stödet för Internetspecifika tillämpningar 

i Java är i form av Java-appletar. Java-appletar är programobjekt som bäddas 

in i en webbsida. De är helt plattformsneutrala och kräver endast en 

webbläsare med Java-stöd vilket de vanligaste webbläsarna har.  

En Java-applet ger samma interaktivitet som en normal skrivbordsapplikation 

men i en webbläsare. Nackdelarna är dock att det krävs att klienten har 

installerat stöd för Java för att en applet skall kunna köras. Vidare måste hela 

appleten laddas ner till klienten för varje körning vilket innebär en viss 

fördröjning innan appleten är igång. Ytterligare en nackdel är att en Java-

applet inte kan interagera med övriga objekt på en webbsida utan kan enbart 

hantera objekt som ingår i appleten. (Brown, o.a.,  2002) 

2.3.8.2 Adobe Flash 

Adobe Flash (tidigare Macromedia Flash) är ett sätt att skapa interaktivitet 

och animationer på webbsidor. Flash-objekt programmeras med ett 

skriptspråk kallat ActionFlash.  

På samma vis som Java-appletar kräver programvara på klienten för att tolka 

och köra applikationen kräver Flash att det finns en programvara installerad. 

Flash kan heller inte interagera med andra objekt på en webbsida än de som 

ingår i applikationen. (Reinhardt, o.a.,  2006) 

2.3.8.3 Silverlight 

Silverlight är Microsofts motsvarighet till Java-applets och Adobe Flash. 

Silverlight kallades tidigare Windows Presentation Foundation Everywhere 

(WPF/E). Microsoft ser Silverlight som nästa steg i interaktionsutvecklingen 

efter Ajax.  

Liknande upplägget med Java-applets och Flash kräver Silverlight att en 

programvara finns installerad på klienten. Skillnaden ligger dock i att 

Silverlight bygger vidare på Ajax-tekniken och inte laddar ner binärdata till 

klienten utan all data är i XML-form. (Moroney, 2007) 

2.4 Interaktionsdesign 

2.4.1 Målgruppsanalys 

En viktig del vid analys- och designarbete av en applikation är 

målgruppsanalysen. Den syftar till att finna och kategorisera de användare 

som har ett intresse av applikationen, för att därefter kunna utforma 

applikationen på bästa sätt.  

Vid en målgruppsanalys brukar man tala om fyra intressenter:(Dix,  o.a.,  

1997) 
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 Primära, som använder systemet.  

 Sekundära, som inte direkt använder systemet, men som på något vis 

hanterar information från det.  

 Tertiära, som inte kan placeras som primära eller sekundära, men ändå 

är beroende av systemet. 

 Underhållande, som arbetar med design, utveckling, drift och 

underhåll av systemet.  

2.4.2 Användargränssnitt 

Användargränssnittet (Graphical User Interface, GUI), är den del av 

applikationen som användaren interagerar med. Ett bra utformat 

användargränssnitt bygger på principer och en utvecklingsprocess som sätter 

användaren och dennes uppgifter i fokus.  (Microsoft,  1999) 

2.4.3 Responstider 

Traditionellt sett har webbapplikationer ständigt varit drabbade av en längre 

responstid än vanliga fristående applikationer.  Detta beror på den 

request/response-teknik som HTTP använder sig av och som beskrivs i 

kapitel 2.2.  Utöver detta kan skillnader i nätverkshastighet och storleken på 

den datamängd som måste hämtas markant påverka responstiden.  

En lång responstid kan påverka interaktionen med användaren negativt.  

(Nielsen, 2000) menar att synen på responstider hos datorapplikationer varit 

densamma sedan 1968 då Robert B. Miller presenterade en rapport i ämnet. 

Denna rapport gör gällande att tre gränser finns vad gäller responstider i 

applikationer: 

 0,1 sekunder: Detta är gränsen för att användaren skall tolka 

applikationens responstid som direkt. Applikationer där användaren 

interagerar i realtid, som exempelvis navigering i kartsystem, behöver 

hålla sig inom denna tidsgräns för att bibehålla känslan av att direkt 

manipulera objekt på skärmen. 

 1 sekund: Gränsen för att användaren inte skall uppfatta ett avbrott i 

interagerandet.  

 10 sekunder: Den slutgiltiga gränsen. Överstigs denna tid riskerar man 

att tappa användarens fokus helt då denne kan överväga att lämna 

applikationen för stunden. 

Nielsen skriver att applets som kommunicerar med en tjänst över nätverket 

behöver redovisa sin status medans kommunikationen pågår. Framförallt 

gäller detta om väntetiden kan överstiga tio sekunder enligt ovanstående 

beskrivning. Helst skall förväntad återstående tid redovisas. Dessutom menar 

Nielsen att det även skall finnas en knapp för att avbryta den pågående 

kommunikationen.  
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2.4.4 Onlinehjälp och -dokumentation 

Ett användargränssnitt skall helst vara utformat så att hjälp och 

dokumentation inte behövs. Nielsen (2000) anser dock att det kan vara 

behövligt med onlinehjälp eller manualer när interagerandet uppnår en 

komplex eller sofistikerad nivå.  Nielsen skriver vidare att användare av 

intranät är mer villiga att använda sig av hjälpfunktioner än användare på 

Internet-sidor då de förmodligen kommer att använda sig av samma sidor och 

funktioner upprepade gånger i sitt arbete.  

Nielsen redogör för ett par grundläggande regler för onlinedokumentation: 

 Användare tar endast hjälp av dokumentationen när de har ett specifikt 

problem, gör därför dokumentationen sökbar.  

 Onlinedokumentation bör ha exempel på användningsmönster eftersom 

detta gör det enklare att förstå systemet än generella beskrivningar.  

 Instruktioner bör beskriva hur man löser specifika uppgifter med hjälp 

av systemet.  

 Det är en god idé att ha med en översiktlig beskrivning över systemet 

och hur de olika delarna är sammanlänkade.  

 Hyperlänkar bör användas för att leda användaren direkt till 

hjälpfunktioner för avancerade funktioner.  

 Var kortfattad.  

Dix o.a. (1997) åsyftar att det finns fyra huvudsakliga typer av hjälp som en 

användare kräver: 

 Snabbreferens 

 Uppgiftsspecifik hjälp 

 Fullständig förklaring 

 Handledning 

Dessa typer av hjälp är kompletterande, det vill säga att de behövs vid olika 

tillfällen under användarens interaktion med systemet.  

Dix o.a. skriver vidare att ett bra alternativ till en mer traditionell onlinehjälp 

är ”den minimala manualen”.  Detta koncept innebär att man skalar bort all 

information utom den allra nödvändigaste. Den del man har kvar fokuserar 

på de uppgifter användaren skall lösa med systemet och hur denne skall 

hantera de fel som kan uppstå.  

För att få en effektiv presentation av hjälpen bör man även undvika långa 

textpassager. Dokumentationen skall helst delas upp i tydliga och logiska 

block eller struktureras upp på något annat vis för att förenkla för 

användaren.  
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2.4.5 Animation 

Rörlig grafik blir mer uppmärksammad av människor än orörliga bilder. I 

och med att animationer vanligtvis stör användarens koncentration bör de 

undvikas, men Nielsen trycker ändå på att de har sin plats i webbdesignen.  

Vid sju tillfällen anser han att animationer kan vara tillåtna och användbara: 

 Visa på kontinuitet i en övergång 

 Indikera dimensioner i en övergång, exempelvis genom att zooma in 

på ett objekt för att visa dess detaljer 

 Illustrera förändringar över tid 

 Multiplexering. Med detta menas att man kan utnyttja skärmytan till 

fullo genom att visa detaljerad information när användaren markerar 

vissa objekt.  

 Berika den visuella representationen. Vissa saker illustreras bäst 

genom en animerad sekvens.  

 Visualisera tredimensionella strukturer 

 Påkalla uppmärksamhet 

2.4.6 Sidstorlek 

Vid utveckling av webbapplikationer skall man även tänka på att användaren 

förmodligen kommer att vilja skriva ut vissa sidor. Man måste då utforma 

sidan så att detta blir möjligt utan att sidan beskärs felaktigt vid utskrift.  Helst 

skall det finnas möjlighet att få en version av sidan som är specifikt utformad 

för utskrift.  För att garanterat få plats med sidan vid utskrift utan att riskera 

att någonting klipps av menar Nielsen att man har en användbar yta som är 

18,5x25,4cm. 

2.4.7 Stöd för synskadade 

Ett stort problem vid utveckling av webbapplikationer är att ge synskadade 

möjligheten att ta del av informationen som presenteras. Färgval och 

textstorlek avgör om en person med någon form av försämrad syn kan ta del 

av informationen på webbsidan.  

Färgmässigt menar Nielsen att man alltid skall eftersträva en hög färgkontrast 

på en webbsida. Likväl skall man undvika bakgrundstexturer då dessa 

påverkar läsbarheten negativt.  Dessutom menar Nielsen att man skall ta 

hänsyn till färgblindhet, och då i synnerhet röd-grön färgblindhet.  
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Vad gäller textstorlek bör man sträva efter att tillåta större textstorlekar för 

de användare som har nedsatt synförmåga. Moderna webbläsare ger 

användaren möjlighet att själv bestämma textstorleken förutsatt att webbsidan 

specificerar texten i relativa storlekar, det vill säga en procentsats av en 

grundläggande storlek.  Nielsen menar att det kan innebära vissa problem med 

att få webbsidan att se bra ut även vid stora textstorlekar.  Han anser dock att 

det räcker med att sidan är acceptabel om den grundläggande layouten 

fungerar vid andra textstorlekar än den normala.  

Om webbsidan innehåller bilder skall dessa ha en tillhörande beskrivande text 

för de användare som inte kan se bilden, oavsett om de har en synskada eller 

stängt av hämtning av bilder i sin webbläsare.  
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3 Genomförande 

Detta kapitel beskriver hur arbetet gått tillväga från ursprunglig planering och 

analys till val av tekniker samt utveckling av den färdiga applikationen.  

3.1 Planering och analys 

3.1.1 Planering av önskat resultat 

Arbetet inleddes med att grovt specificera det önskade resultatet vilket ligger 

som grund till kapitel 1.2. Informella diskussioner med medarbetare inom 

organisationen frambringade önskemål som fördes in som krav för 

applikationen.  

3.1.2 Projektplan 

Projektplanen skapades tidigt för att planera in den tid som varje aktivitet fick 

ta och få en överblick över hela arbetet.  Hela arbetet delades upp i fyra 

övergripande delar: förberedelser, utveckling del 1, utveckling del 2 samt 

rapport. Under arbetets gång uppdaterades planen kontinuerligt med 

angivelser om var i skedet varje aktivitet befann sig tidsmässigt.  

Projektplanen finns i sin helhet i bilaga 2.  

3.1.3 Målgruppsanalys 

Målgruppen var tydlig från början,  mycket tack vare den prototyp som 

använts. Primära användare är konsulter, teamledare och bolagens ledning. 

Sekundära användare är koncernledningen. Tertiära användare kan kunder 

och ekonomipersonal räknas som. I den sista gruppen av intressenter, de som 

underhåller systemet, ingår det fåtal primära användare som tar på sig denna 

uppgift.  

3.2 Utveckling av applikationen 

I kapitel 1.3 nämndes att en avgränsning skulle göras vad gäller 

utvecklingsmetodik och att utvecklingen av applikationen förmodligen skulle 

ta form som en variant av agil utveckling.  Detta visade sig vara en korrekt 

bedömning. Detaljerad planering av applikationen har hållits till ett minimum 

för att istället fokusera på effektiv utveckling och skapande av resultat.  

Själva utvecklingsarbetet började med en experimentell fas med utvärdering 

och testning av Ajax-teknik. Valet av ramverk föll på Microsofts ASP.NET 

Ajax då detta ramverk vid arbetets början precis släppts i en skarp version 

samt kändes väl genomarbetat och moget med bra framtidsutsikter.  

Nästa steg i utvecklingen blev att skapa grunden för det grafiska 

användargränsnittet för applikationen. Detta byggdes upp med XHTML/CSS 

samt utnyttjande av teman i ASP.NET.  
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Funktionalitet för inloggning med autentisering av användare skapades i 

samband med det grafiska gränssnittet.  Användarautentiseringen sker genom 

att användaren loggar in med sina domänuppgifter. Dessa uppgifter 

kontrolleras mot en LDAP-server på det interna nätverket. Samtidigt görs en 

kontroll av systemet att användaren finns tillgänglig som resurs i 

applikationen.  

Därefter påbörjades en fas där olika designmönster studerades för att få en 

bild av hur en skiktad arkitektur kan implementeras i ASP.NET. Klasser 

skapades för att hantera kommunikation med de datakällor applikationen 

använder sig av. Dessutom skapades klasser för att hantera affärslogiken.  

Samtidigt modellerades databasen upp i Microsoft Visio samt fördes över till 

Microsoft SQL Server.  I SQL Server inleddes även arbetet med att skapa 

lagrade procedurer för all kommunikation med applikationen.  

När stora delar av denna grundstomme var färdiga kunde arbetet med att 

knyta samman delarna startas. Första delen av det grafiska 

användargränssnittet att få en fullständig funktionalitet var 

administrationssidorna. Därefter skapades stommen för hjälpsidorna där 

information fylldes på vid slutförandet av applikationen.  

Efter detta skapades huvuddelen av applikationen där användare kan fylla i 

sina prognoser samt rapportdelen där en sammanställning av prognoserna 

syns.  

3.3 Verktyg 

Med verktyg avses den programvara som använts under arbetets gång för att 

utveckla och dokumentera applikationen.  

Rapporten har skrivits i Microsoft Word 2007. Planering samt övrig 

dokumentation har gjorts med Microsoft Excel 2007 samt Visio 2007.  

Utveckling av applikationen har skett med Microsoft Visual Studio 2005. 

Databashantering samt –drift har skett med Microsoft SQL Server 2005, där 

verktygen Management Studio samt Profiler använts till stor del.  

Automatisk dokumentation av källkoden har gjorts med hjälp av en version 

av nDoc med stöd för .NET 2.0.  Dokumentation av databasobjekt har skett 

med applikationen DBDesc.  

Versionshantering av källkod samt dokument har skett med Subversion och 

tilläggsverktyget Tortoise SVN. 

För virtuella utvecklingsmiljöer har VMWare samt Microsoft Virtual Server 

använts.  

Applikationen har under arbetets gång testats i webbläsarna Microsoft 

Internet Explorer 6.5 och 7.0 samt Mozilla Firefox 2.0.
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4 Resultat 

4.1 Applikationen 

Detta stycke visar den färdiga applikationen med skärmdumpar samt 

tillhörande kommentarer.  

4.1.1 Inloggningssidan 

Figur 4-1 visar den inloggningssida som användarna möter när de skall 

använda prognosverktyget. I skärmbilden visas ett exempel på direkt visuell 

återkoppling där användaren glömt att skriva in ett lösenord.  

Inloggningen sker genom en mappning av användarnamn och lösenord mot 

domänen. Inga lösenord sparas således i verktyget och en centraliserad 

lösenordshantering fås.  

 

 

  

Figur 4-1 Skärmbild på inloggningssidan 
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4.1.2 Huvudbilden 

Figur 4-2 visar huvudbilden som möter användaren efter lyckad inloggning. 

Huvudbilden är den sida där prognoser fylls i då detta är den vanligast 

förekommande uppgiften i systemet.  Användaren får automatiskt rätt urval 

gjorda baserat på det bolag och team som denne är registrerad på. Dessutom 

känner systemet av vilken vecka det är och visar prognosen för två veckor 

bakåt samt 12 veckor framåt utöver gällande vecka.  

Precis som i prototypen är prognosen färgkodad. Brytpunkter för kodningen 

kan administreras i administrationsbilden som beskrivs i kapitel 4.1.3 nedan.  

Användaren kan förflytta sig mellan olika veckoperioder med knapparna 

under prognosdelen. Förflyttning kan göras per enskild vecka alternativt tio 

veckor i taget. En dropdownlist ger möjlighet att byta år.  

 

 

 

Figur 4-2 Skärmbild på huvudsidan 

Klickar användaren på ”Ändra” uppstår ett modalt fönster för ändring av 

prognosen för en användare, detta visas i Figur 4-3. Efter vald ändring 

klickar användaren på ”Ok” för att godkänna eller ”Avbryt” för att ångra 

ändringarna. Modalfönstret försvinner och huvudbilden uppdaterar sig.  
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Figur 4-3 Skärmbild på modalfönster på huvudsidan 
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4.1.3 Administrationsbilden 

Administrationssidan visas i Figur 4-4. De olika administrationsdelarna nås 

genom att klicka på tillhörande rubrik.  

 

 

 

Figur 4-4 Skärmbild på administrationssidan 
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På samma vis som huvudbilden används modala fönster för att uppdatera 

informationen vilket syns i Figur 4-5.  

 

 

 

Figur 4-5 Skärmbild på modalfönster på administrationssidan 

Utöver administration av användare, bolag och team hanteras i 

administrationsgränssnittet även gränsvärden för färgkodning i 

prognosfönstret.  
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4.1.4 Rapportbilden 

Figur 4-6 visar rapportbilden i systemet. Bilden påminner om huvudbilden 

för uppdatering av prognoser, men vissa skillnader finns.  Användaren kan 

här välja att visa prognoser på tre olika nivåer: medarbetare, team och bolag. 

Systemet aggregerar siffrorna enligt användarens önskemål. Det finns även 

möjlighet att istället för prognostiserat antal timmar använda det 

genomsnittliga timpris varje konsult har för att snabbt få en uppskattning på 

intäkterna. Användaren kan även välja att exportera informationen till ett 

Excel-ark.  

 

 

 

Figur 4-6 Skärmbild på rapportsidan 
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4.1.5 Hjälpbilden 

Figur 4-7 visar den onlinehjälp som finns i systemet.  På liknande vis som på 

administrationssidan visas hjälpkapitlen när användaren klickar på rubrikerna. 

Dock kan flera kapitel vara utfällda samtidigt.  

 

 

 

Figur 4-7 Skärmbild på hjälpsidan 
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4.2 Systemarkitektur 

Detta kapitel beskriver översiktligt den systemarkitektur den färdiga 

applikationen fått.  De olika klasser och funktioner som ingår i applikationen 

återfinns i Bilaga 4.  

4.2.1 Databas 

All kommunikation mot databasen sker med hjälp av lagrade procedurer.  

Databasmodellen, tabellspecifikationer samt översikt över de lagrade 

procedurerna återfinns i Bilaga 3.  

4.2.2 Dataacesslager 

Dataaccesslagret består av två delar som i sin tur innehåller en mängd 

klasser. Närmast databasen finns så kallade typade dataset.  De tillsammans 

med en TableAdapter-klass används för all åtkomst mot databasen. Datat 

lagras i affärsobjekt av typen DataTables.  

Hela lagret är designat grafiskt i Visual Studio och nära på all programkod är 

genererad automatiskt.  

4.2.3 Affärslager 

Detta lager hanterar den affärslogik som är nödvändig i applikationen. I 

denna specifika applikation innehåller dock lagret en väldigt liten mängd 

affärslogik och fungerar snarare som en nödvändig länk mellan 

dataaccesslagret och presentationslagret.  Lagret kommer framförallt till sin 

rätt om det vid framtida utbyggnad kommer att implementeras webservice-

anrop istället för direkt databasåtkomst då denna förändring kommer att gå 

enklare än om presentationslagret pratade direkt med dataaccesslagret.  

4.2.4 Presentationslagret 

Detta lager utgörs i sin helhet av webbgränssnittet.  Hela lagret är utvecklat i 

ASP.NET med en tillhörande mängd C#-klasser.  Logik för att formatera 

resultatet vid visningen ingår i detta lager.  

4.2.5 Hjälpbibliotek 

Ett hjälpbibliotek skapades för att hålla de funktioner och klasser som kan 

särskiljas från den övriga applikationen. Återkommande logik och 

funktionalitet som exempelvis exportfunktioner och datumhantering placeras 

här. 
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4.3 Systemdokumentation 

Bedömningen har gjorts att systemdokumentationen för applikationen inte 

behöver vara av den omfattningen som krävs vid normal mjukvaruutveckling 

med en utomstående beställare. Istället för att skapa separata dokument som 

beskriver systemkopplingar och underhållsrutiner har dessa delar enbart 

kommenterats i programkoden.  

Genom att använda speciella kommentarer i programkoden har XML-filer 

med denna dokumentation skapats i Visual Studio. Därefter har hjälpfiler 

genererats för bättre översikt. Denna dokumentation syftar till att förenkla 

framtida vidareutveckling av applikationen då det snabbt går att få en bild av 

de funktioner och klasser som ingår i applikationen.  
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5 Slutsats och diskussion 

En uppdelning har gjorts av analysen för att förenkla läsningen. Delkapitlen 

följer inte direkt den kapitelstruktur som återfinns i kapitel 3 och 4,  men 

håller i stora drag en uppdelning som påminner om dessa.  

5.1 Avseende metod och planering 

5.1.1 Utvecklingsmetod och förarbete 

Valet att inte fokusera på någon specifik utvecklingsmetodik eller att lägga 

ner tid på detaljerat förarbete med specifikationer och krav känns väldigt 

lyckat. Att arbeta med en liten mängd låsta punkter är till stor fördel i 

utveckling av en liten applikation av detta slag där det finns stor osäkerhet i 

hur resultatet skall uppnås sett till de ingående tekniska komponenterna. I 

detta fall fanns det osäkerhet i hur applikationen tekniskt skulle vara 

uppbyggd och genom att inte göra en tidig analys för att därefter låsa 

utvecklingen till ett visst spår från början sparades mycket tid samtidigt som 

resultatet förmodligen blev till det bättre.  

5.1.2 Planering 

Den ursprungliga planering som lades upp i början av arbetet fick frångås 

efter ungefär halva tiden. Tidsbrist med tillhörande prioriteringar gjorde att 

utvecklingsarbetet som varit planerat att ske i två delar fick slås ihop till en. 

Således försvann även möjligheten till en rationell återkoppling från 

användare efter större delen av utvecklingen.  

5.2 Avseende resultatet 

5.2.1 ASP.NET Ajax 

Det visade sig ganska omgående efter det påbörjade arbetet med 

ASP.NET Ajax att det tillhörande Control Toolkit inte var så stabilt som det 

helst skulle varit.  Trots att det uppnått en skarp version var mängden av små 

buggar och saknad funktionalitet överhängande. Mycket tid gick åt till att 

experimentera med de olika komponenterna och att hitta vägar runt 

problemen. I en senare uppdatering av Control Toolkit löstes dock många av 

dessa svårigheter.  

5.2.2 Användargränssnittet 

Detta kapitel syftar till att diskutera de lösningar som gjorts i det grafiska 

användargränssnittet.  I huvudsak bygger kapitlet på de teorier om 

interaktionsdesign som förts fram i kapitel 2.4. 
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5.2.2.1 Övergripande om den grafiska designen 

Redan från början designades det grafiska gränssnittet för att få plats i en 

webbläsare på en normal skärmyta utan att användande av bläddringslister 

skulle behövas för att se all information. Precis som teorin i kapitel 2.4.6 

beskriver kommer skärmdumpar av applikationen med största sannolikhet att 

skrivas ut direkt från webbläsaren. För att kunna hantera den mängd 

information som måste presenteras utan att använda en större sidstorlek har 

tekniska lösningar med Ajax använts för att ge snabb och tydlig 

informationsåtkomst.  

5.2.2.2 Visuell återkoppling med animationer 

I kapitlet om interaktionsdesign gjordes det tydligt att animationer och övrig 

visuell återkoppling som sker omedelbart är av godo i en webbapplikation. 

Då Ajax gör det möjligt att implementera visuella effekter på ett enkelt sätt i 

en webbapplikation har så skett i denna applikation.  

På ett flertal sidor är mängden information som skall visas långt större än vad 

som får plats. Lösningen blev att använda en tilläggskomponent som ger 

upphov till dragspelseffekter. Ett fåtal rubriker presenteras för användaren 

där ett klick på en rubrik frambringar den information som finns under 

rubriken samtidigt som övrig information döljs. Denna transformering av 

sidan sker animerat så att användaren är medveten om vad som händer och 

hur dennes handling påverkar systemet.  

5.2.2.3 Omedelbar hjälp och återkoppling 

Utöver den visuella återkoppling med hjälp av Ajax-teknik som beskrivs ovan 

i kapitel 5.2.2.2 har Ajax även använts för att generera en omedelbar 

återkoppling i de fall input från användaren behövts valideras.  

I en traditionell webbapplikation har det krävts att sidan laddats om för att 

användaren skall få en återkoppling på om den inmatade informationen varit 

korrekt formaterad.  Detta fördröjer responstiden och ger användaren en 

mindre angenäm interaktion med systemet.  

I den utvecklade applikationen har Ajax-tekniken använts för att vid 

inmatningsögonblicket validera informationen som användaren anger. Visuell 

återkoppling ges omedelbart och användaren kan rätta eventuella fel.  Denna 

funktionalitet återfinns vid alla inmatningsfält där information antingen är 

obligatorisk eller måste matas in enligt ett visst mönster.  

Det är min mening att detta i enlighet med de teorier som finns om 

interaktionsdesign är en bra lösning för att förbättra användarens upplevelse 

av systemet.  
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5.2.2.4 Stöd för synskadade 

Applikationen har fått ett normalt stöd för användare med nedsatt syn. 

Färgval har gjorts för att ge en god kontrast.  I designfasen har det 

genomgående använts absoluta värden för att sätta storlekar på de objekt som 

ingår i webbsidorna. Detta innebär att möjligheten att ändra storlek på 

applikationen med hjälp av ctrl-tangenten samt +  och - på tangentbordet 

fungerar fullt ut i Internet Explorer, samt med begränsat stöd i övriga 

webbläsare. Detta innebär att användare som önskar större text enkelt kan få 

hela webbsidan förstorad.  

5.2.2.5 Onlinehjälp- och dokumentation 

Både Nielsen och Dix o.a. menar att ett väl utformat system skall klara sig 

utan någon form av dokumentation eller hjälpfunktion. Det kan dock vara 

svårt att uppnå detta ideal.  

Då ett av ledorden med prognossystemet är ”enkelhet” bör dock det ideal 

som målas upp försöka uppnås. Genom att inte implementera avancerade 

funktioner och detaljer hålls systemet så lättarbetat som möjligt. Alla delar av 

applikationen har utvecklats för att vara självförklarande.  

Den hjälp som finns är lokaliserad till en specifik flik benämnd ”Hjälp” och 

som alltid är nåbar.  I och med Ajax-tekniken är det även möjligt för 

användaren att hoppa till hjälpen och återvända till den uppgift denne höll på 

med, utan att uppleva något avbrott i arbetet eller tvingas till att göra om 

någonting.  Undantaget här är om användaren öppnar ett modalfönster, då 

detta av naturen låser användaren till det specifika fönstret som måste stängas 

för att tillåta ett hopp till hjälpfunktionen.  

Hjälpfunktionen har utformats för att tillhandahålla endast den mest 

nödvändiga informationen. Den information som kan vara svår för en 

användare att få vetskap om trots flitig användning av systemet finns 

beskriven (exempelvis webbläsarens funktion för att förändra storlek på en 

webbsida).  

5.3 Tänkbar vidareutveckling 

Applikationen har goda förutsättningar för att utvecklas vidare allteftersom 

behov uppstår. Vissa idéer för vidareutveckling handlar om att refaktorera 

vissa implementationer då jag fått ny kunskap inom vissa områden under 

arbetets gång, men inte haft tid att göra förändringarna. Andra idéer handlar 

om förbättringar och utbyggnader av systemet som mer syftar till att förändra 

användargränssnittet och funktionaliteten.  

5.3.1 Omarbetning 

Följande punkter är de förslag på omarbetning av implementerade klasser och 

funktioner som jag ser kan vara intressant att se närmare på.  
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Stöd för ”optimistic concurrency”.  I dagsläget hanterar applikationen inte det 

problem som kan uppstå om två användare samtidigt ändrar en uppgift,  

alternativt en användare tar bort exempelvis ett bolag i systemet samtidigt 

som en annan användare försöker uppdatera detsamma. Genom att lägga in 

stöd för ”optimistic concurrency” kan dessa problem undvikas.  

Byt ut vissa eller alla databasanrop mot webservice-anrop. Nu använder 

applikationen traditionella databasanrop och deluppdateringar av webbsidan 

för att ge ett dynamiskt användargränssnitt.  Genom att implementera 

webservices för att hantera kommunikationen med databasen kan 

användargränssnittet få en renare kod. Den förbättring det skulle innebära i 

form av minskad nätverkstrafik är oväsentlig då datamängderna redan är 

väldigt små, däremot skulle det bli ett tydligare gränssnitt mot andra 

applikationer som behöver åtkomst till systemet. I dagsläget är gränssnittet 

utåt de lagrade procedurer som finns i databasen.  

Ett alternativ (eller tillägg) till implementation av webservices är att använda 

ett designmönster av typen factory design pattern för att bättre hantera 

databasanropen. Genom att förändra denna del av applikationen kan man 

skapa ett enda objekt för alla databasanrop en användare behöver göra istället 

för att som i nuvarande implementering skapa ett nytt objekt för varje anrop.  

Utöver detta kan vanlig refaktorering av de ingående klasserna vara 

nödvändigt i vissa fall.  

5.3.2 Användargränssnitt och funktionalitet 

Här följer de punkter som är förslag på vidareutveckling av 

användargränssnittet samt applikationens funktionalitet.  

Förbättra stödet för olika webbläsare. Även om Internet Explorer är den 

outtalade standardwebbläsaren är Firefox på stark frammarsch. Applikationen 

fungerar felfritt i Firefox med vissa små undantag. Mest tydligt under 

utvecklingsfasen var att det stöd som finns för att förändra webbsidors storlek 

dynamiskt endast fungerar helt perfekt i Internet Explorer. I Firefox visar det 

sig att vissa komponenter som ingår i Ajax Control Toolkit inte är helt 

dynamiskt skalbara utan bibehåller sin standardstorlek då resten av webbsidan 

förändras storleksmässigt. Detta kan lösas genom att antingen förändra dessa 

delar i programkoden för komponenterna själv, eller invänta en buggrättning 

från utvecklarna av komponenterna.  

Att vidare förbättra användarvänligheten i systemet bör ligga högt på 

prioritetslistan. Som tidigare nämnts bör optimistic concurrency införas i 

databasen. Detta tillsammans med databasanrop som returnerar felkoder om 

anropet inte gick att genomföra samt därefter ger återkoppling till användaren 

är en nödvändighet i en modern applikation.  
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De punkter i kravspecifikationen som ännu ej implementerats bör självfallet 

undersökas och byggas in i systemet.   Där är det speciellt intressant med 

möjligheten till uppföljning av prognoserna. En integration mot 

tidredovisningssystemet bör vara relativt enkel att genomföra vilket då ger 

möjlighet att se en klar bild på hur väl prognoserna slår ut utan att behöva 

göra granskningen helt manuellt.  

En idé som fanns tidigt i utvecklingsarbetet men som sedan föll bort på grund 

av tidsbrist var att visuellt tydliggöra en förändring i prognostabellen vid 

förflyttning mellan olika veckor. Genom en kort animation skulle det kunna 

bli tydligare att någonting förändras på skärmen då Ajax-tekniken i vissa fall 

kan göra det svårare att se en skillnad då någon omladdning av sidan inte 

syns. Det är tydligt att en bra lösning på detta problem är mer komplicerad 

att genomföra i Ajax än med exempelvis Silverlight eller Flash. Det är dock 

inte omöjligt och skulle kunna vara en spännande detalj att tillföra 

applikationen. Ett alternativ till denna typ av animation är annars att införa en 

mindre animation som visar att användarens begäran har tagits emot och 

behandlas. Detta är enklare att införa då funktionaliteten redan finns i 

ASP.NET Ajax Control Toolkit.  

Dessutom bör rapportdelen arbetas om. Rapporter bör kunna sparas som 

färdigformaterade pdf-dokument.  Detta bör vara relativt enkelt att genomföra 

genom att använda Microsoft SQL Server Reporting Services.  

5.4 Avslutande diskussion 

Det har blivit tydligt för mig under arbetets gång att en webbapplikation har 

mycket att tjäna på att utvecklas med någon form av Ajax-teknik 

implementerad. Även små enkla applikationer kan få ett mycket bättre 

användargränssnitt med hjälp av små medel om ett bra Ajax-ramverk 

används.  

Framförallt innebär tekniken att med uppdatering av enskilda delar av en 

webbsida att många problem som annars uppstår med omladdningar 

försvinner.  

ASP.NET Ajax Control Toolkit var som tidigare nämnts inte helt moget när 

utvecklingen av denna applikation tog sin början, men utvecklingsarbetet med 

tilläggskomponenterna fortskrider och ramverket i kombination med denna 

verktygslåda kommer förmodligen att bli ett kraftfullt verktyg i framtida 

webbapplikationsutvecklingar.
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1 Bakgrund 

SYSteam Utvecklingspartner (SUAB) är en konsultorganisation där individerna i organisationen 

har ett stort ansvar för sitt arbete i form av bl.a. egen planering, egen beläggningsgrad, 

kundkontakter, kundutveckling i den egna leveransen etc. Konsultorganisationen ersätts till viss 

del med rörlig ersättning beroende på hur väl utfallet ekonomiskt på månadsbasis varit. Denna 

ersättning är individbaserad och att så kommer vara även framgent till sin helhet eller till del 

därav är också säkert. 

För att som individ kunna arbeta med sin egen planering och utfall så är det viktigt att det finns 

hjälpmedel där individerna kan själva registrera och redovisa sin planering framöver. Det är 

också viktigt att systemet agerar som signalsystem om någon behöver hjälp med beläggning av 

närmaste chef. 

För att på ett enkelt sätt tillhandahålla ett verktyg för registrering av prognoser på individnivå 

har SUAB historisk arbetat med ett enkelt web-baserat prognosverktyg. 

Kraven på användning och underhåll av systemet idag gör att det finns ett direkt behov av att 

skriva om/revidera hela systemet från databas till användargränssnitt. 

 

 

2 Behov/Krav 

För underhåll av grunduppgifter som medarbetare, organisationstillhörighet, signalnivåer för 

beläggningsgrad, frånvarotyper, etc. behövs tillägg av funktionalitet i gränssnitt. Allt underhåll av 

denna typ utförs antingen direkt i databasen idag eller i värsta fall i hårdkodningar i 

applikationen. Underhåll måste kunna ske i sin helhet i applikationen. 

Vid presentation av redovisad prognos för utvald organisation är det i dag inte möjligt att direkt 

presentera aktuell vecka och närmast följande veckor. Presentationen visar idag hela 

prognosen för året from v1 tom v52. Det är ett klumpigt sätt att jobba och presentera 

informationen och går att rationalisera. 

Idag kan systemet endast lagra ett års prognos i taget, det finns ingen historik över föregående 

års prognoser. Behov av en årsmärkning av information är nödvändig. 

Systemet har idag liten eller ingen möjlighet till sammanställning och rapportering. Det vore 

önskvärt om systemet hade funktionalitet för presentation av tex historisk planering jämfört 

med faktiskt utfall, gärna i form av struktur som det går att borra sig ner i a la 

beslutstödsverktyg. 

Dessa och flera andra behov driver en omskrivning av systemet, som sagt från strukturnivå i 

databas till användargränssnitt. För användargränssnitt finns idag dessutom nya möjligheter i 

utvecklingsplattformar till ett mer interaktivt och levande web-gränssnitt, dessa möjligheter vill 

vi också utnyttja för bättre användbarhet av systemet. 
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Bilaga 3 
 
pr database 
 
Database server:dogbert\sql2005 

 
 
 
 

Companies

PK Id

U1 Name

Metadata

PK id

 Name

 Value

FK1 Type

MetadataType

PK Id

 Type

Teams

PK Id

 Name

FK1 CompanyId

Times

PK Id

FK1 UserId

 Year

 Week

 Value

Users

PK Id

 Name

U1 Username

FK1 TeamId

 AvgPrice

 Administrator

 
 
 

 
Tables 
 
dbo.Companies 
Contains the different companies 
 
 Field name Data type Nullable Default value Description 
PK Id int    
IX Name nvarchar                 (50)    

 
             Indexes 

 
Index name Column name Sort direction Is unique Index type 
UQ__Companies__15502E78 Name ASC Yes NONCLUSTERED 

 
             Objects that depend on dbo.Companies: 

 
dbo.spDelCompany  
dbo.spGetCompanies  
dbo.spGetTeams  
dbo.spGetTeamsByCompanyId  
dbo.spGetTeamsByCompanyName  
dbo.spGetUserByCompanyNameAndTeamName  
dbo.spGetUserByUserName  
dbo.spGetUsers  
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dbo.spSetCompany  
dbo.spSetCompanyNew  

 
Table definition  
 
CREATE TABLE [dbo.Companies] ( 

[Id] [int] IDENTITY (1, 1) NOT NULL , 

[Name] [nvarchar] (50) COLLATE Finnish_Swedish_CI_AS NOT NULL , 

PRIMARY KEY  CLUSTERED 

( 

[Id] 

)  ON [PRIMARY] , 

UNIQUE  NONCLUSTERED 

( 

[Name] 

)  ON [PRIMARY] 

) ON [PRIMARY] 

GO 

 

 

 

 
dbo.Metadata 
Collection of various metadata. Mostly minor configuration values not needed to be placed in their own 
tables. 
 
 Field name Data type Nullable Default value Description 
PK id int    
 Name nvarchar                 (50)    
 Value nvarchar                 (50)    
FK Type int    

 
             Foreign keys dependencies 

 
FK_Metadata_MetadataType: Type relies upon remote PK_MetadataType               (dbo.MetadataType) 
 
             Objects that depend on dbo.Metadata: 

 
dbo.spGetBreakpoints  
dbo.spSetBreakpoints  

 
Table definition  
 
CREATE TABLE [dbo.Metadata] ( 

[id] [int] IDENTITY (1, 1) NOT NULL , 

[Name] [nvarchar] (50) COLLATE Finnish_Swedish_CI_AS NOT NULL , 

[Value] [nvarchar] (50) COLLATE Finnish_Swedish_CI_AS NOT NULL , 

[Type] [int] NOT NULL , 

CONSTRAINT [PK_Metadata] PRIMARY KEY  CLUSTERED 

( 

[id] 

)  ON [PRIMARY] , 

CONSTRAINT [FK_Metadata_MetadataType] FOREIGN KEY 

( 

[Type] 

) REFERENCES [MetadataType] ( 

[Id] 

) 

) ON [PRIMARY] 

GO 

 

 

 

 
dbo.MetadataType 
Defines various types of metadata. 
 
 Field name Data type Nullable Default value Description 
PK Id int    
 Type nvarchar                 (50)    
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             Objects that depend on dbo.MetadataType: 

 
dbo.spGetBreakpoints  
dbo.spSetBreakpoints  

 
Table definition  
 
CREATE TABLE [dbo.MetadataType] ( 

[Id] [int] IDENTITY (1, 1) NOT NULL , 

[Type] [nvarchar] (50) COLLATE Finnish_Swedish_CI_AS NOT NULL , 

CONSTRAINT [PK_MetadataType] PRIMARY KEY  CLUSTERED 

( 

[Id] 

)  ON [PRIMARY] 

) ON [PRIMARY] 

GO 

 

 

 

 
dbo.Teams 
Contains the different teams 
 
 Field name Data type Nullable Default value Description 
PK Id int    
 Name nvarchar                 (50)    
 CompanyId int    

 
             Objects that depend on dbo.Teams: 

 
dbo.spDelTeam  
dbo.spGetTeams  
dbo.spGetTeamsByCompanyId  
dbo.spGetTeamsByCompanyName  
dbo.spGetUserByCompanyNameAndTeamName  
dbo.spGetUserByUserName  
dbo.spGetUsers  
dbo.spSetTeam  
dbo.spSetTeamNew  

 
Table definition  
 
CREATE TABLE [dbo.Teams] ( 

[Id] [int] IDENTITY (1, 1) NOT NULL , 

[Name] [nvarchar] (50) COLLATE Finnish_Swedish_CI_AS NOT NULL , 

[CompanyId] [int] NOT NULL , 

PRIMARY KEY  CLUSTERED 

( 

[Id] 

)  ON [PRIMARY] 

) ON [PRIMARY] 

GO 

 

 

 

 
dbo.Times 
Each post contains the numnber of hours of a certain type a specific user has for a specific week. 
 
 Field name Data type Nullable Default value Description 
PK Id int    
 UserId int    
 Year int Yes   
 Week int Yes   
 Value varchar                 (2) Yes   

 
             Objects that depend on dbo.Times: 
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dbo.spSetTimes  

 
Table definition  
 
CREATE TABLE [dbo.Times] ( 

[Id] [int] IDENTITY (1, 1) NOT NULL , 

[UserId] [int] NOT NULL , 

[Year] [int] NULL , 

[Week] [int] NULL , 

[Value] [varchar] (2) COLLATE Finnish_Swedish_CI_AS NULL , 

CONSTRAINT [PK__Times__21B6055D] PRIMARY KEY  CLUSTERED 

( 

[Id] 

)  ON [PRIMARY] 

) ON [PRIMARY] 

GO 

 

 

 

 
dbo.Users 
Contains the users in the system 
 
 Field name Data type Nullable Default value Description 
PK Id int    
 Name nvarchar                 (50)    
IX Username nvarchar                 (50)    
 TeamId int    
 AvgPrice int  ((850))  
 Administrator bit    

 
             Indexes 

 
Index name Column name Sort direction Is unique Index type 
UQ__Users__145C0A3F Username ASC Yes NONCLUSTERED 

 
             Objects that depend on dbo.Users: 

 
dbo.spGetUserByCompanyNameAndTeamName  
dbo.spGetUserByUserName  
dbo.spGetUsers  
dbo.spSetTimes  
dbo.spSetUser  
dbo.spSetUserNew  

 
Table definition  
 
CREATE TABLE [dbo.Users] ( 

[Id] [int] IDENTITY (1, 1) NOT NULL , 

[Name] [nvarchar] (50) COLLATE Finnish_Swedish_CI_AS NOT NULL , 

[Username] [nvarchar] (50) COLLATE Finnish_Swedish_CI_AS NOT NULL , 

[TeamId] [int] NOT NULL , 

[AvgPrice] [int] NOT NULL CONSTRAINT [DF_Users_AvgPrice] DEFAULT ((850)), 

[Administrator] [bit] NOT NULL , 

PRIMARY KEY  CLUSTERED 

( 

[Id] 

)  ON [PRIMARY] , 

CONSTRAINT [UQ__Users__145C0A3F] UNIQUE  NONCLUSTERED 

( 

[Username] 

)  ON [PRIMARY] 

) ON [PRIMARY] 

GO 
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Stored procedures 
 
dbo.spDelCompany 
 
 
 
             Parameters 

 
Mode Parameter name Data type Description 
IN @id int  

 
Stored procedure definition 
-- ============================================= 

-- Author:  Marcus Rangell 

-- Create date: 2007-04-09 

-- Description: Deletes a company 

-- ============================================= 

CREATE PROCEDURE [dbo].[spDelCompany] 

@id int 

AS 

BEGIN 

SET NOCOUNT ON; 

 

DELETE FROM 

dbo.Companies 

WHERE 

Id = @id 

END 

 
Related objects:  
 
dbo.Companies  

 
dbo.spDelTeam 
 
 
 
             Parameters 

 
Mode Parameter name Data type Description 
IN @id int  

 
Stored procedure definition 
-- ============================================= 

-- Author:  Marcus Rangell 

-- Create date: 2007-04-09 

-- Description: Deletes a team 

-- ============================================= 

CREATE PROCEDURE [dbo].[spDelTeam] 

@id int 

AS 

BEGIN 

SET NOCOUNT ON; 

 

DELETE FROM 

dbo.Teams 

WHERE 

Id = @id 

END 

 
Related objects:  
 
dbo.Teams  

 
dbo.spDelUser 
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             Parameters 

 
Mode Parameter name Data type Description 
IN @id int  

 
Stored procedure definition 
-- ============================================= 

-- Author:  Marcus Rangell 

-- Create date: 2007-04-07 

-- Description: Deletes a user 

-- ============================================= 

CREATE PROCEDURE [dbo].[spDelUser] 

@id int 

AS 

BEGIN 

SET NOCOUNT ON; 

 

DELETE FROM 

dbo.Times 

WHERE 

UserId = @id 

 

DELETE FROM 

dbo.Users 

WHERE 

id = @id 

END 

 
dbo.spGetBreakpoints 
 
 

 
Stored procedure definition 
-- ============================================= 

-- Author:  Marcus Rangell 

-- Create date: 2007-08-19 

-- Description: Returns breakpoints 

-- ============================================= 

CREATE PROCEDURE [dbo].[spGetBreakpoints] 

 

AS 

BEGIN 

SET NOCOUNT ON; 

 

SELECT 

B.Name 

,B.Value 

FROM 

dbo.Metadata AS B 

INNER JOIN 

dbo.MetadataType AS T 

ON 

B.Type = T.Id 

END 

 
Related objects:  
 
dbo.Metadata  
dbo.MetadataType  

 
dbo.spGetCompanies 
 
 

 
Stored procedure definition 
-- ============================================= 

-- Author:  Marcus Rangell 

-- Create date: 2007-03-21 

-- Description: Returns all companies in the database 

-- ============================================= 

CREATE PROCEDURE spGetCompanies 
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AS 

BEGIN 

SET NOCOUNT ON; 

 

SELECT 

Id 

,[Name] 

FROM 

dbo.Companies 

END 

 
Related objects:  
 
dbo.Companies  

 
dbo.spGetReport 
 
 
 
             Parameters 

 
Mode Parameter name Data type Description 
IN @CompanyID int  
IN @TeamId int  
IN @Weeks nvarchar                 (100)  
IN @Year int  
IN @Hours int  

 
Stored procedure definition 
-- ============================================= 

-- Author:  Marcus Rangell 

-- Create date: 2007-08-20 

-- Description: Returns a table with times based on various params 

-- ============================================= 

CREATE PROCEDURE [dbo].[spGetReport] 

@CompanyID  int 

,@TeamId  int 

,@Weeks   nvarchar(100) 

,@Year   int 

,@Hours   int -- 1 for hours, 0 for counting money 

AS 

BEGIN 

SET NOCOUNT ON; 

 

-- START create temporary table 

CREATE TABLE #WeekTable ([Key] nvarchar(50), [Name] nvarchar(50)) 

 

DECLARE @createtablestring varchar(2000) 

SET @createtablestring = 'ALTER TABLE #WeekTable ADD ' 

DECLARE weekcursor CURSOR 

FOR 

SELECT [value] FROM ParseString(@Weeks, ',') ORDER BY id ASC 

OPEN weekcursor 

DECLARE @weekno CHAR(2) 

FETCH NEXT FROM weekcursor INTO @weekno 

WHILE (@@FETCH_STATUS<>-1) 

BEGIN 

SET @createtablestring = @createtablestring + 'v'+@weekno+' int, ' 

FETCH NEXT FROM weekcursor INTO @weekno 

END 

CLOSE weekcursor 

DEALLOCATE weekcursor 

 

-- Quickfix: remove extra comma sign on the end 

SET @createtablestring = LEFT(@createtablestring,LEN(@createtablestring)-1) 

 

EXEC (@createtablestring) 

-- END create temporary table 

 

 

-- Create result table 

SELECT * 

INTO #ResultTable 
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FROM #WeekTable 

WHERE 1=0 

 

 

-- START insert times into temporary table 

DECLARE @tempsqlstring varchar(2000) 

DECLARE weekcursor CURSOR 

FOR 

SELECT [value] FROM ParseString(@Weeks, ',') ORDER BY id ASC 

OPEN weekcursor 

FETCH NEXT FROM weekcursor INTO @weekno 

WHILE (@@FETCH_STATUS<>-1) 

BEGIN 

-- If we are going with teams and hours 

IF (@TeamId != -1 AND @Hours = 1) 

BEGIN 

SET @tempsqlstring = 'INSERT INTO #weektable ([Key], v'+@weekno+')' 

+'SELECT U.Username, CASE ISNUMERIC(T.Value) WHEN 1 THEN T.Value ELSE 0 END FROM Users 

AS U INNER JOIN Times AS T ON U.Id = T.UserId WHERE T.Week='+@weekno+' AND 

U.TeamID='+CAST(@TeamId AS varchar)+' AND T.Year='+CAST(@Year AS varchar) 

END 

-- If we go with teams and money 

ELSE IF (@TeamId != -1 AND @Hours = 0) 

BEGIN 

SET @tempsqlstring = 'INSERT INTO #weektable ([Key], v'+@weekno+')' 

+'SELECT U.Username, ((CASE ISNUMERIC(T.Value) WHEN 1 THEN T.Value ELSE 0 END) 

*U.AvgPrice) FROM Users AS U INNER JOIN Times AS T ON U.Id = T.UserId WHERE 

T.Week='+@weekno+' AND U.TeamID='+CAST(@TeamId AS varchar)+' AND T.Year='+CAST(@Year AS 

varchar) 

END 

-- Else we go with companies and hours 

ELSE IF (@CompanyId != -1 AND @TeamId = -1 AND @Hours = 1) 

BEGIN 

SET @tempsqlstring = 'INSERT INTO #weektable ([Key], v'+@weekno+')' 

+'SELECT Teams.Id, CASE ISNUMERIC(T.Value) WHEN 1 THEN T.Value ELSE 0 END FROM Users AS 

U INNER JOIN Times AS T ON U.Id = T.UserId INNER JOIN Teams ON U.TeamID = Teams.Id WHERE 

T.Week='+@weekno+' AND Teams.CompanyId='+CAST(@CompanyId AS varchar)+' AND 

T.Year='+CAST(@Year AS varchar) 

END 

-- And companies and money 

ELSE IF (@CompanyId != -1 AND @TeamId = -1 AND @Hours = 0) 

BEGIN 

SET @tempsqlstring = 'INSERT INTO #weektable ([Key], v'+@weekno+')' 

+'SELECT Teams.Id, ((CASE ISNUMERIC(T.Value) WHEN 1 THEN T.Value ELSE 0 END)*U.AvgPrice) 

FROM Users AS U INNER JOIN Times AS T ON U.Id = T.UserId INNER JOIN Teams ON U.TeamID = 

Teams.Id WHERE T.Week='+@weekno+' AND Teams.CompanyId='+CAST(@CompanyId AS varchar)+' 

AND T.Year='+CAST(@Year AS varchar) 

END 

-- And finally all companies and hours 

ELSE IF (@CompanyId = -1 AND @TeamId = -1 AND @Hours = 1) 

BEGIN 

SET @tempsqlstring = 'INSERT INTO #weektable ([Key], v'+@weekno+')' 

+'SELECT C.Id, CASE ISNUMERIC(T.Value) WHEN 1 THEN T.Value ELSE 0 END FROM Companies AS 

C, Users AS U INNER JOIN Times AS T ON U.Id = T.UserId INNER JOIN Teams ON U.TeamID = 

Teams.Id INNER JOIN Companies ON Companies.Id = Teams.CompanyId WHERE T.Week='+@weekno+' 

AND T.Year='+CAST(@Year AS varchar)+' AND (C.Id=Teams.CompanyId)' 

END 

-- And companies and money 

ELSE IF (@CompanyId = -1 AND @TeamId = -1 AND @Hours = 0) 

BEGIN 

SET @tempsqlstring = 'INSERT INTO #weektable ([Key], v'+@weekno+')' 

+'SELECT C.Id, ((CASE ISNUMERIC(T.Value) WHEN 1 THEN T.Value ELSE 0 END)*U.AvgPrice) 

FROM Companies AS C, Users AS U INNER JOIN Times AS T ON U.Id = T.UserId INNER JOIN 

Teams ON U.TeamID = Teams.Id INNER JOIN Companies ON Companies.Id = Teams.CompanyId 

WHERE T.Week='+@weekno+' AND T.Year='+CAST(@Year AS varchar)+' AND 

(C.Id=Teams.CompanyId)' 

END 

EXEC (@tempsqlstring) 

FETCH NEXT FROM weekcursor INTO @weekno 

END 

CLOSE weekcursor 

DEALLOCATE weekcursor 

 

-- END insert times into temporary table 

 

 

-- Fill ResultTable with names to group by 
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IF (@TeamID != -1) 

BEGIN 

INSERT #ResultTable ([Key], [Name]) 

SELECT [Username], [Name] 

FROM Users 

WHERE TeamId = @TeamId 

END 

ELSE IF (@CompanyID != -1) 

BEGIN 

INSERT #ResultTable ([Key], [Name]) 

SELECT Id, [Name] 

FROM Teams 

WHERE CompanyId = @CompanyId 

END 

ELSE 

BEGIN 

INSERT #ResultTable ([Key], [Name]) 

SELECT ID, [Name] 

FROM Companies 

END 

 

-- Fill Resulttable with times 

 

DECLARE @Name varchar(50) 

DECLARE cur CURSOR 

FOR 

SELECT [Key] FROM #ResultTable 

OPEN cur 

FETCH NEXT FROM cur INTO @Name 

WHILE (@@FETCH_STATUS<>-1) 

BEGIN 

DECLARE @w VARCHAR(2) 

DECLARE curweek CURSOR 

FOR 

SELECT [value] FROM ParseString(@Weeks, ',') ORDER BY id ASC 

OPEN curweek 

FETCH NEXT FROM curweek INTO @w 

WHILE (@@fetch_status<>-1) 

BEGIN 

--    SET @tempsqlstring='UPDATE #ResultTable SET v'+replicate('0',2-len(@w))+@w+' = 

(SELECT SUM(CASE ISNUMERIC(v'+replicate('0',2-len(@w))+@w+') WHEN 1 THEN 

CAST(v'+replicate('0',2-len(@w))+@w+' AS INT) ELSE 0 END) FROM #weektable WHERE 

[Key]='''+@Name+''') WHERE [Key]='''+@Name+'''' 

SET @tempsqlstring='UPDATE #ResultTable SET v'+replicate('0',2-len(@w))+@w+' = (SELECT 

CASE SUM(CASE ISNUMERIC(v'+replicate('0',2-len(@w))+@w+') WHEN 1 THEN 

CAST(v'+replicate('0',2-len(@w))+@w+' AS INT) ELSE 0 END) WHEN 0 THEN null ELSE SUM(CASE 

ISNUMERIC(v'+replicate('0',2-len(@w))+@w+') WHEN 1 THEN CAST(v'+replicate('0',2-

len(@w))+@w+' AS INT) ELSE 0 END) END FROM #weektable WHERE [Key]='''+@Name+''') WHERE 

[Key]='''+@Name+'''' 

EXEC (@tempsqlstring) 

FETCH NEXT FROM curweek INTO @w 

END 

CLOSE curweek 

DEALLOCATE curweek 

 

FETCH NEXT FROM cur INTO @Name 

END 

CLOSE cur 

DEALLOCATE cur 

 

SELECT * from #resulttable 

 

DROP TABLE #WeekTable 

DROP TABLE #ResultTable 

 

END 

 
Related objects:  
 
dbo.ParseString  

 
dbo.spGetTeams 
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Stored procedure definition 
-- ============================================= 

-- Author:  Marcus Rangell 

-- Create date: 2007-03-21 

-- Description: Returns all teams in the database 

-- ============================================= 

CREATE PROCEDURE [dbo].[spGetTeams] 

 

AS 

BEGIN 

SET NOCOUNT ON; 

 

SELECT 

T.Id 

,T.[Name] 

,C.[Name] AS CompanyName 

FROM 

dbo.Teams AS T 

INNER JOIN 

dbo.Companies AS C 

ON 

T.CompanyId = C.Id 

END 

 
Related objects:  
 
dbo.Teams  
dbo.Companies  

 
dbo.spGetTeamsByCompanyId 
 
 
 
             Parameters 

 
Mode Parameter name Data type Description 
IN @CompanyId tinyint  

 
Stored procedure definition 
-- ============================================= 

-- Author:  Marcus Rangell 

-- Create date: 2007-04-03 

-- Description: Returns all teams in the database by company id 

-- ============================================= 

CREATE PROCEDURE [dbo].[spGetTeamsByCompanyId] 

@CompanyId tinyint 

AS 

BEGIN 

SET NOCOUNT ON; 

 

SELECT 

T.Id 

,T.[Name] 

,C.[Name] AS CompanyName 

FROM 

dbo.Teams AS T 

INNER JOIN 

dbo.Companies AS C 

ON 

T.CompanyId = C.Id 

WHERE 

T.CompanyId = @CompanyId 

END 

 
Related objects:  
 
dbo.Teams  
dbo.Companies  

 
dbo.spGetTeamsByCompanyName 
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             Parameters 

 
Mode Parameter name Data type Description 
IN @CompanyName nvarchar                 (50)  

 
Stored procedure definition 
-- ============================================= 

-- Author:  Marcus Rangell 

-- Create date: 2007-04-07 

-- Description: Returns all teams in the database by company name 

-- ============================================= 

CREATE PROCEDURE [dbo].[spGetTeamsByCompanyName] 

@CompanyName nvarchar(50) 

AS 

BEGIN 

SET NOCOUNT ON; 

 

SELECT 

dbo.Teams.Id 

,dbo.Teams.[Name] 

,dbo.Companies.[Name] AS CompanyName 

FROM 

dbo.Teams 

INNER JOIN 

dbo.Companies 

ON 

dbo.Teams.CompanyId = dbo.Companies.Id 

WHERE 

dbo.Companies.[Name] = @CompanyName 

END 

 
Related objects:  
 
dbo.Teams  
dbo.Companies  

 
dbo.spGetTimesByTeamIdAndWeeks 
 
 
 
             Parameters 

 
Mode Parameter name Data type Description 
IN @TeamId int  
IN @Weeks nvarchar                 (100)  
IN @Year int  

 
Stored procedure definition 
-- ============================================= 

-- Author:  Marcus Rangell 

-- Create date: 2007-08-13 

-- Description: Returns times based on a week interval array and a specified company and 

team 

-- ============================================= 

CREATE PROCEDURE [dbo].[spGetTimesByTeamIdAndWeeks] 

@TeamId  int 

,@Weeks   nvarchar(100) 

,@Year   int 

AS 

BEGIN 

SET NOCOUNT ON; 

 

-- START create temporary table 

CREATE TABLE #WeekTable (Username nvarchar(50), Namn nvarchar(50)) 

 

DECLARE @createtablestring varchar(2000) 

SET @createtablestring = 'ALTER TABLE #WeekTable ADD ' 

DECLARE weekcursor CURSOR 

FOR 

SELECT [value] FROM ParseString(@Weeks, ',') ORDER BY id ASC 
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OPEN weekcursor 

DECLARE @weekno CHAR(2) 

FETCH NEXT FROM weekcursor INTO @weekno 

WHILE (@@FETCH_STATUS<>-1) 

BEGIN 

SET @createtablestring = @createtablestring + 'v'+@weekno+' varchar(2), ' 

FETCH NEXT FROM weekcursor INTO @weekno 

END 

CLOSE weekcursor 

DEALLOCATE weekcursor 

 

-- Quickfix: remove extra comma sign on the end 

SET @createtablestring = LEFT(@createtablestring,LEN(@createtablestring)-1) 

 

EXEC (@createtablestring) 

-- END create temporary table 

 

 

-- Create result table 

SELECT * 

INTO #ResultTable 

FROM #WeekTable 

WHERE 1=0 

 

 

-- START insert times into temporary table 

DECLARE @tempsqlstring varchar(2000) 

DECLARE weekcursor CURSOR 

FOR 

SELECT [value] FROM ParseString(@Weeks, ',') ORDER BY id ASC 

OPEN weekcursor 

FETCH NEXT FROM weekcursor INTO @weekno 

WHILE (@@FETCH_STATUS<>-1) 

BEGIN 

SET @tempsqlstring = 'INSERT INTO #weektable (username, v'+@weekno+')' 

+'SELECT U.Username, T.Value FROM Users AS U INNER JOIN Times AS T ON U.Id = T.UserId 

WHERE T.Week='+@weekno+' AND U.TeamID='+CAST(@TeamId AS varchar)+' AND 

T.Year='+CAST(@Year AS varchar) 

EXEC (@tempsqlstring) 

FETCH NEXT FROM weekcursor INTO @weekno 

END 

CLOSE weekcursor 

DEALLOCATE weekcursor 

 

-- END insert times into temporary table 

 

 

-- Fill ResultTable with users 

INSERT #ResultTable (Username, Namn) 

SELECT Username, [Name] 

FROM Users 

WHERE TeamId = @TeamId 

 

 

-- Fill Resulttable with times 

 

DECLARE @Username varchar(50) 

DECLARE cur CURSOR 

FOR 

SELECT Username FROM #ResultTable 

OPEN cur 

FETCH NEXT FROM cur INTO @Username 

WHILE (@@FETCH_STATUS<>-1) 

BEGIN 

 

------ 

 

declare @w varchar(2) 

declare curweek cursor 

for 

SELECT [value] FROM ParseString(@Weeks, ',') ORDER BY id ASC 

open curweek 

fetch next from curweek into @w 

while (@@fetch_status<>-1) 

begin 

 

SET @tempsqlstring='UPDATE #ResultTable SET v'+replicate('0',2-len(@w))+@w+' = (SELECT 
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v'+replicate('0',2-len(@w))+@w+' FROM #WeekTable WHERE v'+replicate('0',2-len(@w))+@w+' 

IS NOT NULL AND Username='''+@Username+''') WHERE Username='''+@Username+'''' 

--SET @tempsqlstring='UPDATE #ResultTable SET v'+replicate('0',2-len(@w))+@w+' = 

ISNULL((SELECT v'+replicate('0',2-len(@w))+@w+' FROM #WeekTable WHERE 

v'+replicate('0',2-len(@w))+@w+' IS NOT NULL AND Username='''+@Username+'''),0) WHERE 

Username='''+@Username+'''' 

print @tempsqlstring 

EXEC (@tempsqlstring) 

 

----------- 

 

fetch next from curweek into @w 

end 

close curweek 

deallocate curweek 

 

FETCH NEXT FROM cur INTO @Username 

END 

CLOSE cur 

DEALLOCATE cur 

 

select * from #resulttable 

 

 

DROP TABLE #WeekTable 

DROP TABLE #ResultTable 

 

END 

 
Related objects:  
 
dbo.ParseString  

 
dbo.spGetTimesByUsernameAndWeeks 
 
 
 
             Parameters 

 
Mode Parameter name Data type Description 
IN @Username nvarchar                 (50)  
IN @Weeks nvarchar                 (100)  
IN @Year int  

 
Stored procedure definition 
-- ============================================= 

-- Author:  Marcus Rangell 

-- Create date: 2007-08-19 

-- Description: Returns times based on a week interval array and a specified username 

-- ============================================= 

CREATE PROCEDURE [dbo].[spGetTimesByUsernameAndWeeks] 

@Username  nvarchar(50) 

,@Weeks   nvarchar(100) 

,@Year   int 

AS 

BEGIN 

SET NOCOUNT ON; 

 

-- START create temporary table 

CREATE TABLE #WeekTable (Username nvarchar(50), Namn nvarchar(50)) 

 

DECLARE @createtablestring varchar(2000) 

SET @createtablestring = 'ALTER TABLE #WeekTable ADD ' 

DECLARE weekcursor CURSOR 

FOR 

SELECT [value] FROM ParseString(@Weeks, ',') ORDER BY id ASC 

OPEN weekcursor 

DECLARE @weekno CHAR(2) 

FETCH NEXT FROM weekcursor INTO @weekno 

WHILE (@@FETCH_STATUS<>-1) 

BEGIN 

SET @createtablestring = @createtablestring + 'v'+@weekno+' varchar(2), ' 

FETCH NEXT FROM weekcursor INTO @weekno 

END 



14 

CLOSE weekcursor 

DEALLOCATE weekcursor 

 

-- Quickfix: remove extra comma sign on the end 

SET @createtablestring = LEFT(@createtablestring,LEN(@createtablestring)-1) 

 

EXEC (@createtablestring) 

-- END create temporary table 

 

 

-- Create result table 

SELECT * 

INTO #ResultTable 

FROM #WeekTable 

WHERE 1=0 

 

 

-- START insert times into temporary table 

DECLARE @tempsqlstring varchar(2000) 

DECLARE weekcursor CURSOR 

FOR 

SELECT [value] FROM ParseString(@Weeks, ',') ORDER BY id ASC 

OPEN weekcursor 

FETCH NEXT FROM weekcursor INTO @weekno 

WHILE (@@FETCH_STATUS<>-1) 

BEGIN 

SET @tempsqlstring = 'INSERT INTO #weektable (username, v'+@weekno+')' 

+'SELECT U.Username, T.Value FROM Users AS U INNER JOIN Times AS T ON U.Id = T.UserId 

WHERE T.Week='+@weekno+' AND U.Username='''+@Username+''' AND T.Year='+CAST(@Year AS 

varchar) 

EXEC (@tempsqlstring) 

FETCH NEXT FROM weekcursor INTO @weekno 

END 

CLOSE weekcursor 

DEALLOCATE weekcursor 

 

-- END insert times into temporary table 

 

 

-- Fill ResultTable with users 

INSERT #ResultTable (Username, Namn) 

SELECT Username, [Name] 

FROM Users 

WHERE Username = @Username 

 

-- Fill Resulttable with times 

declare @w varchar(2) 

declare curweek cursor 

for 

SELECT [value] FROM ParseString(@Weeks, ',') ORDER BY id ASC 

open curweek 

fetch next from curweek into @w 

while (@@fetch_status<>-1) 

begin 

 

SET @tempsqlstring='UPDATE #ResultTable SET v'+replicate('0',2-len(@w))+@w+' = (SELECT 

v'+replicate('0',2-len(@w))+@w+' FROM #WeekTable WHERE v'+replicate('0',2-len(@w))+@w+' 

IS NOT NULL AND Username='''+@Username+''') WHERE Username='''+@Username+'''' 

--SET @tempsqlstring='UPDATE #ResultTable SET v'+replicate('0',2-len(@w))+@w+' = 

ISNULL((SELECT v'+replicate('0',2-len(@w))+@w+' FROM #WeekTable WHERE 

v'+replicate('0',2-len(@w))+@w+' IS NOT NULL AND Username='''+@Username+'''),0) WHERE 

Username='''+@Username+'''' 

EXEC (@tempsqlstring) 

 

fetch next from curweek into @w 

end 

close curweek 

deallocate curweek 

 

 

select * from #resulttable 

 

 

DROP TABLE #WeekTable 

DROP TABLE #ResultTable 

 

END 
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Related objects:  
 
dbo.ParseString  

 
dbo.spGetUserByCompanyNameAndTeamName 
 
 
 
             Parameters 

 
Mode Parameter name Data type Description 
IN @companyName nvarchar                 (50)  
IN @teamName nvarchar                 (50)  

 
Stored procedure definition 
-- ============================================= 

-- Author:  Marcus Rangell 

-- Create date: 2007-03-24 

-- Description: Returns all users and their information based on team and company names 

-- ============================================= 

 

CREATE PROCEDURE [dbo].[spGetUserByCompanyNameAndTeamName] 

 

@companyName nvarchar(50) 

,@teamName nvarchar(50) 

 

AS 

BEGIN 

SET NOCOUNT ON; 

 

SELECT 

U.Id 

,U.[Name] 

,U.Username 

,T.[Name] AS Team 

,C.[Name] AS Company 

,U.AvgPrice 

,U.Administrator 

FROM 

dbo.Users AS U 

INNER JOIN 

dbo.Teams AS T 

ON 

U.TeamId = T.Id 

INNER JOIN 

dbo.Companies AS C 

ON 

T.CompanyID = C.Id 

WHERE 

C.[Name] = @companyName 

AND T.[Name] = @teamName 

END 

 
Related objects:  
 
dbo.Users  
dbo.Teams  
dbo.Companies  

 
dbo.spGetUserByUserName 
 
 
 
             Parameters 

 
Mode Parameter name Data type Description 
IN @username nvarchar                 (50)  

 
Stored procedure definition 
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-- ============================================= 

-- Author:  Marcus Rangell 

-- Create date: 2007-03-21 

-- Description: Returns full user information based on supplied username 

-- ============================================= 

 

CREATE PROCEDURE [dbo].[spGetUserByUserName] 

 

@username nvarchar(50) 

 

AS 

BEGIN 

SET NOCOUNT ON; 

 

SELECT 

U.Id 

,U.[Name] 

,U.Username 

,T.[Name] AS Team 

,C.[Name] AS Company 

,U.AvgPrice 

,U.Administrator 

FROM 

dbo.Users AS U 

INNER JOIN 

dbo.Teams AS T 

ON 

U.TeamId = T.Id 

INNER JOIN 

dbo.Companies AS C 

ON 

T.CompanyID = C.Id 

WHERE 

U.Username = @username 

END 

 
Related objects:  
 
dbo.Users  
dbo.Teams  
dbo.Companies  

 
dbo.spGetUsers 
 
 

 
Stored procedure definition 
-- ============================================= 

-- Author:  Marcus Rangell 

-- Create date: 2007-03-28 

-- Description: Returns all users and their information 

-- ============================================= 

 

CREATE PROCEDURE [dbo].[spGetUsers] 

 

AS 

BEGIN 

SET NOCOUNT ON; 

 

SELECT 

U.Id 

,U.[Name] 

,U.Username 

,T.[Name] AS Team 

,C.[Name] AS Company 

,U.AvgPrice 

,U.Administrator 

FROM 

dbo.Users AS U 

INNER JOIN 

dbo.Teams AS T 

ON 

U.TeamId = T.Id 

INNER JOIN 
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dbo.Companies AS C 

ON 

T.CompanyID = C.Id 

ORDER BY 

U.[Name] 

END 

 
Related objects:  
 
dbo.Users  
dbo.Teams  
dbo.Companies  

 
dbo.spSetBreakpoints 
 
 
 
             Parameters 

 
Mode Parameter name Data type Description 
IN @Name nvarchar                 (50)  
IN @Value nvarchar                 (50)  

 
Stored procedure definition 
-- ============================================= 

-- Author:  Marcus Rangell 

-- Create date: 2007-08-19 

-- Description: Changes breakpoints 

-- ============================================= 

CREATE PROCEDURE [dbo].[spSetBreakpoints] 

@Name nvarchar(50) 

,@Value nvarchar(50) 

AS 

BEGIN 

SET NOCOUNT ON; 

 

UPDATE 

dbo.Metadata 

SET 

[Value] = @Value 

WHERE 

[Name] = @Name 

AND [Type] = (SELECT Id FROM MetadataType WHERE Type='Breakpoint') 

END 

 
Related objects:  
 
dbo.Metadata  
dbo.MetadataType  

 
dbo.spSetCompany 
 
 
 
             Parameters 

 
Mode Parameter name Data type Description 
IN @Id int  
IN @Name nvarchar                 (50)  

 
Stored procedure definition 
-- ============================================= 

-- Author:  Marcus Rangell 

-- Create date: 2007-04-11 

-- Description: Changes a company 

-- ============================================= 

CREATE PROCEDURE [dbo].[spSetCompany] 

@Id int 

,@Name nvarchar(50) 

AS 
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BEGIN 

SET NOCOUNT ON; 

 

UPDATE 

dbo.Companies 

SET 

[Name] = @Name 

WHERE 

Id = @Id 

END 

 
Related objects:  
 
dbo.Companies  

 
dbo.spSetCompanyNew 
 
 
 
             Parameters 

 
Mode Parameter name Data type Description 
IN @Name nvarchar                 (50)  

 
Stored procedure definition 
-- ============================================= 

-- Author:  Marcus Rangell 

-- Create date: 2007-04-11 

-- Description: Creates a company 

-- ============================================= 

CREATE PROCEDURE [dbo].[spSetCompanyNew] 

@Name nvarchar(50) 

AS 

BEGIN 

SET NOCOUNT ON; 

 

INSERT INTO 

dbo.Companies 

([Name]) 

VALUES 

(@Name) 

END 

 
Related objects:  
 
dbo.Companies  

 
dbo.spSetTeam 
 
 
 
             Parameters 

 
Mode Parameter name Data type Description 
IN @Id int  
IN @Name nvarchar                 (50)  
IN @CompanyId int  

 
Stored procedure definition 
-- ============================================= 

-- Author:  Marcus Rangell 

-- Create date: 2007-04-11 

-- Description: Changes a team 

-- ============================================= 

CREATE PROCEDURE [dbo].[spSetTeam] 

@Id int 

,@Name nvarchar(50) 

,@CompanyId int 

AS 

BEGIN 

SET NOCOUNT ON; 



19 

 

UPDATE 

dbo.Teams 

SET 

[Name] = @Name 

,CompanyId = @CompanyId 

WHERE 

Id = @Id 

END 

 
Related objects:  
 
dbo.Teams  

 
dbo.spSetTeamNew 
 
 
 
             Parameters 

 
Mode Parameter name Data type Description 
IN @Name nvarchar                 (50)  
IN @CompanyId int  

 
Stored procedure definition 
-- ============================================= 

-- Author:  Marcus Rangell 

-- Create date: 2007-04-11 

-- Description: Creates a team 

-- ============================================= 

CREATE PROCEDURE [dbo].[spSetTeamNew] 

@Name nvarchar(50) 

,@CompanyId int 

AS 

BEGIN 

SET NOCOUNT ON; 

 

INSERT INTO 

dbo.Teams 

([Name],CompanyId) 

VALUES 

(@Name, @CompanyId) 

END 

 
Related objects:  
 
dbo.Teams  

 
dbo.spSetTimes 
 
 
 
             Parameters 

 
Mode Parameter name Data type Description 
IN @Username nvarchar                 (50)  
IN @Week int  
IN @Year int  
IN @Value nvarchar                 (2)  

 
Stored procedure definition 
-- ============================================= 

-- Author:  Marcus Rangell 

-- Create date: 2007-08-20 

-- Description: Save prognose times 

-- ============================================= 

CREATE PROCEDURE [dbo].[spSetTimes] 

@Username nvarchar(50) 

,@Week int 

,@Year int 

,@Value nvarchar(2) 
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AS 

BEGIN 

SET NOCOUNT ON; 

 

DECLARE @UserId int 

SELECT @UserId=Id FROM Users WHERE Username=@Username 

 

-- Update 

IF EXISTS(SELECT 1 FROM Times WHERE [Week]=@Week AND UserId=@UserId) 

BEGIN 

UPDATE 

Times 

SET 

[Value]=@Value 

WHERE 

UserId=@UserId 

AND [Year]=@Year 

AND [Week]=@Week 

END 

-- New 

ELSE 

BEGIN 

INSERT INTO 

Times(UserId, [Year], [Week], [Value]) 

VALUES 

(@UserId, @Year, @Week, @Value) 

END 

END 

 
Related objects:  
 
dbo.Users  
dbo.Times  

 
dbo.spSetUser 
 
 
 
             Parameters 

 
Mode Parameter name Data type Description 
IN @Id int  
IN @Name nvarchar                 (50)  
IN @Username nvarchar                 (50)  
IN @TeamId int  
IN @AvgPrice int  
IN @Administrator bit  

 
Stored procedure definition 
-- ============================================= 

-- Author:  Marcus Rangell 

-- Create date: 2007-03-27 

-- Description: Changes a users information 

-- ============================================= 

CREATE PROCEDURE [dbo].[spSetUser] 

@Id int 

,@Name nvarchar(50) 

,@Username nvarchar(50) 

,@TeamId int 

,@AvgPrice int 

,@Administrator bit 

AS 

BEGIN 

SET NOCOUNT ON; 

 

UPDATE 

dbo.Users 

SET 

[Name] = @Name 

,Username = @Username 

,TeamId = @TeamId 

,AvgPrice = @AvgPrice 

,Administrator = @Administrator 

WHERE 
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Id = @Id 

END 

 
Related objects:  
 
dbo.Users  

 
dbo.spSetUserNew 
 
 
 
             Parameters 

 
Mode Parameter name Data type Description 
IN @Name nvarchar                 (50)  
IN @Username nvarchar                 (50)  
IN @TeamId int  
IN @AvgPrice int  
IN @Administrator bit  

 
Stored procedure definition 
-- ============================================= 

-- Author:  Marcus Rangell 

-- Create date: 2007-04-07 

-- Description: Creates a new user 

-- ============================================= 

CREATE PROCEDURE [dbo].[spSetUserNew] 

@Name nvarchar(50) 

,@Username nvarchar(50) 

,@TeamId int 

,@AvgPrice int 

,@Administrator bit 

AS 

BEGIN 

SET NOCOUNT ON; 

 

INSERT INTO 

dbo.Users 

([Name],Username,TeamId,AvgPrice,Administrator) 

VALUES 

(@Name 

,@Username 

,@TeamId 

,@AvgPrice 

,@Administrator) 

END 

 
Related objects:  
 
dbo.Users  
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User defined Functions 
 
dbo.ParseString 
 
 
 
             Parameters 

 
Mode Parameter name Data type Description 
IN @string varchar                 (500)  
IN @delimeter char                 (1)  

 
UDF definition 
-- ============================================= 

-- Author:  Marcus Rangell 

-- Create date: 2007-08-11 

-- Description: Splits a string based on the delimeters and returns the items as a table 

-- ============================================= 

 

CREATE FUNCTION [dbo].[ParseString] (@string varchar(500), @delimeter char(1)) 

RETURNS @T TABLE (id tinyint identity, value varchar(5000)) 

AS 

BEGIN 

DECLARE @pos int   -- Holds our position in the string 

DECLARE @piece varchar(500) -- Temporary hold for each item we extract 

 

IF RIGHT(RTRIM(@string),1) <> @delimeter 

SET @string = @string  + @delimeter 

 

SET @pos = PATINDEX('%'+@delimeter+'%', @string) 

WHILE @pos <> 0 

BEGIN 

-- Get the item 

SET @piece = LEFT(@string, @pos - 1) 

 

-- Insert item into the temp table 

INSERT INTO @T (value) VALUES (@piece) 

 

-- Update the string and position index 

SET @string = STUFF(@string, 1, @pos, '') 

SET @pos =  PATINDEX('%'+@delimeter+'%', @string) 

END 

RETURN 

END 

 
Related objects:  
 
dbo.spGetReport  
dbo.spGetTimesByTeamIdAndWeeks  
dbo.spGetTimesByUsernameAndWeeks  
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XML Schemas 
 
 
(Created: 14 Oct 2005 Last modified: 14 Oct 2005 
 
 
 
             XML Schema components 

 
Component name Type Derivation Scope 
anySimpleType ANY_SIMPLE_TYPE RESTRICTION  
anyType ANY_TYPE NONE  
base ATTRIBUTE NONE  
clrTypeName ATTRIBUTE NONE  
lang ATTRIBUTE NONE  
localeId ATTRIBUTE NONE  
maxLength ATTRIBUTE NONE  
precision ATTRIBUTE NONE  
scale ATTRIBUTE NONE  
space ATTRIBUTE NONE  
sqlCollationVersion ATTRIBUTE NONE  
sqlCompareOptions ATTRIBUTE NONE  
sqlDbType ATTRIBUTE NONE  
sqlSortId ATTRIBUTE NONE  
sqlTypeAlias ATTRIBUTE NONE  
xmlSchemaCollection ATTRIBUTE NONE  
xml COMPLEX_TYPE RESTRICTION  
ENTITIES LIST_TYPE RESTRICTION  
IDREFS LIST_TYPE RESTRICTION  
NMTOKENS LIST_TYPE RESTRICTION  
sqlCompareOptionsList LIST_TYPE NONE  
NOTATION PRIMITIVE_TYPE RESTRICTION  
QName PRIMITIVE_TYPE RESTRICTION  
anyURI PRIMITIVE_TYPE RESTRICTION  
base64Binary PRIMITIVE_TYPE RESTRICTION  
boolean PRIMITIVE_TYPE RESTRICTION  
date PRIMITIVE_TYPE RESTRICTION  
dateTime PRIMITIVE_TYPE RESTRICTION  
decimal PRIMITIVE_TYPE RESTRICTION  
double PRIMITIVE_TYPE RESTRICTION  
duration PRIMITIVE_TYPE RESTRICTION  
float PRIMITIVE_TYPE RESTRICTION  
gDay PRIMITIVE_TYPE RESTRICTION  
gMonth PRIMITIVE_TYPE RESTRICTION  
gMonthDay PRIMITIVE_TYPE RESTRICTION  
gYear PRIMITIVE_TYPE RESTRICTION  
gYearMonth PRIMITIVE_TYPE RESTRICTION  
hexBinary PRIMITIVE_TYPE RESTRICTION  
string PRIMITIVE_TYPE RESTRICTION  
time PRIMITIVE_TYPE RESTRICTION  
ENTITY SIMPLE_TYPE RESTRICTION  
ID SIMPLE_TYPE RESTRICTION  
IDREF SIMPLE_TYPE RESTRICTION  
NCName SIMPLE_TYPE RESTRICTION  
NMTOKEN SIMPLE_TYPE RESTRICTION  
Name SIMPLE_TYPE RESTRICTION  
bigint SIMPLE_TYPE RESTRICTION  
binary SIMPLE_TYPE RESTRICTION  
bit SIMPLE_TYPE RESTRICTION  
byte SIMPLE_TYPE RESTRICTION  
char SIMPLE_TYPE RESTRICTION  
datetime SIMPLE_TYPE RESTRICTION  
dbobject SIMPLE_TYPE RESTRICTION  
decimal SIMPLE_TYPE RESTRICTION  
float SIMPLE_TYPE RESTRICTION  
image SIMPLE_TYPE RESTRICTION  
int SIMPLE_TYPE RESTRICTION  
int SIMPLE_TYPE RESTRICTION  
integer SIMPLE_TYPE RESTRICTION  
language SIMPLE_TYPE RESTRICTION  
long SIMPLE_TYPE RESTRICTION  
money SIMPLE_TYPE RESTRICTION  
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nchar SIMPLE_TYPE RESTRICTION  
negativeInteger SIMPLE_TYPE RESTRICTION  
nonNegativeInteger SIMPLE_TYPE RESTRICTION  
nonPositiveInteger SIMPLE_TYPE RESTRICTION  
normalizedString SIMPLE_TYPE RESTRICTION  
ntext SIMPLE_TYPE RESTRICTION  
numeric SIMPLE_TYPE RESTRICTION  
nvarchar SIMPLE_TYPE RESTRICTION  
positiveInteger SIMPLE_TYPE RESTRICTION  
real SIMPLE_TYPE RESTRICTION  
short SIMPLE_TYPE RESTRICTION  
smalldatetime SIMPLE_TYPE RESTRICTION  
smallint SIMPLE_TYPE RESTRICTION  
smallmoney SIMPLE_TYPE RESTRICTION  
sqlCompareOptionsEnum SIMPLE_TYPE RESTRICTION  
sqlDbTypeEnum SIMPLE_TYPE RESTRICTION  
text SIMPLE_TYPE RESTRICTION  
timestamp SIMPLE_TYPE RESTRICTION  
timestampNumeric SIMPLE_TYPE RESTRICTION  
tinyint SIMPLE_TYPE RESTRICTION  
token SIMPLE_TYPE RESTRICTION  
uniqueidentifier SIMPLE_TYPE RESTRICTION  
unsignedByte SIMPLE_TYPE RESTRICTION  
unsignedInt SIMPLE_TYPE RESTRICTION  
unsignedLong SIMPLE_TYPE RESTRICTION  
unsignedShort SIMPLE_TYPE RESTRICTION  
varbinary SIMPLE_TYPE RESTRICTION  
varchar SIMPLE_TYPE RESTRICTION  
xmlSpaceEnum SIMPLE_TYPE RESTRICTION  

 
 

 
Users 
 
User name Login name Create Roles 
dbo SYSTEAM\mrangell 08 Apr 2003  
pr pr 17 Aug 2007  

 
Roles 
 
Role name App role Users with this role 
db_accessadmin   
db_backupoperator   
db_datareader   
db_datawriter   
db_ddladmin   
db_denydatareader   
db_denydatawriter   
db_owner  dbo,pr 
db_securityadmin   
public   

 
 



Bilaga 4 
 

Namespace List 

The namespaces specified in this document are: 

Namespace Assembly 

se.systeam.suab.pr.GUI.WebControls  se.systeam.suab.pr.GUI 

GUI  se.systeam.suab.pr.GUI 

GUI.Tab_Help  se.systeam.suab.pr.GUI 

se.systeam.suab.pr.BLL  se.systeam.suab.pr.BLL 

se.systeam.suab.pr.DAL  se.systeam.suab.pr.DAL 

se.systeam.suab.pr.DAL.DatahandlerTableAdapters  se.systeam.suab.pr.DAL 

se.systeam.suab.pr.Helper  se.systeam.suab.pr.Helper 

Namespace : 
se.systeam.suab.pr.DAL.DatahandlerTableAdapters 

 

se.systeam.suab.pr.DAL.DatahandlerTableAdapters Type List 

Classes 

Type Summary 

CompaniesTableAdapter  Initializes a new instance of the class. 

MetadataTableAdapter  Initializes a new instance of the class. 

TeamsTableAdapter  Initializes a new instance of the class. 

TimesTableAdapter  Initializes a new instance of the class. 

UsersTableAdapter  Initializes a new instance of the class. 

 

se.systeam.suab.pr.DAL.DatahandlerTableAdapters Classes 

UsersTableAdapter Class 

Summary 

public class UsersTableAdapter : Component, 

System.ComponentModel.IComponent, System.IDisposable 



Constructor Members 

Name Access Summary 

UsersTableAdapter() public Initializes a new instance of the class. 

Property Members 

Name Access Summary 

ClearBeforeFill : Boolean public  

CommandCollection : SqlCommand[] protected  

Method Members 

Name Access Summary 

Delete() : Int32 public  

Fill() : Int32 public  

FillByCompanyNameAndTeamName() : Int32 public  

FillByUserName() : Int32 public  

Get() : UsersDataTable public  

GetByCompanyNameAndTeamName() : UsersDataTable public  

GetByUserName() : UsersDataTable public  

Insert() : Int32 public  

Update() : Int32 public  

Update() : Int32 public  

Update() : Int32 public  

Update() : Int32 public  

Update() : Int32 public  

CompaniesTableAdapter Class 

Summary 

public class CompaniesTableAdapter : Component, 

System.ComponentModel.IComponent, System.IDisposable 

Constructor Members 

Name Access Summary 



CompaniesTableAdapter() public Initializes a new instance of the class. 

Property Members 

Name Access Summary 

ClearBeforeFill : Boolean public  

CommandCollection : SqlCommand[] protected  

Method Members 

Name Access Summary 

Delete() : Int32 public  

Fill() : Int32 public  

Get() : CompaniesDataTable public  

Insert() : Int32 public  

Update() : Int32 public  

Update() : Int32 public  

Update() : Int32 public  

Update() : Int32 public  

Update() : Int32 public  

TeamsTableAdapter Class 

Summary 

public class TeamsTableAdapter : Component, 

System.ComponentModel.IComponent, System.IDisposable 

Constructor Members 

Name Access Summary 

TeamsTableAdapter() public Initializes a new instance of the class. 

Property Members 

Name Access Summary 

ClearBeforeFill : Boolean public  

CommandCollection : SqlCommand[] protected  

Method Members 



Name Access Summary 

Delete() : Int32 public  

Fill() : Int32 public  

FillByCompanyId() : Int32 public  

FillByCompanyName() : Int32 public  

Get() : TeamsDataTable public  

GetByCompanyId() : TeamsDataTable public  

GetByCompanyName() : TeamsDataTable public  

Insert() : Int32 public  

Update() : Int32 public  

Update() : Int32 public  

Update() : Int32 public  

Update() : Int32 public  

Update() : Int32 public  

TimesTableAdapter Class 

Summary 

public class TimesTableAdapter : Component, 

System.ComponentModel.IComponent, System.IDisposable 

Constructor Members 

Name Access Summary 

TimesTableAdapter() public Initializes a new instance of the class. 

Property Members 

Name Access Summary 

ClearBeforeFill : Boolean public  

CommandCollection : SqlCommand[] protected  

Method Members 

Name Access Summary 

FillByUsernameAndWeeks() : Int32 public  



FillReport() : Int32 public  

GetByTeamIdAndWeeks() : TimesDataTable public  

GetByUsernameAndWeeks() : TimesDataTable public  

GetReport() : TimesDataTable public  

SetTimes() : Int32 public  

MetadataTableAdapter Class 

Summary 

public class MetadataTableAdapter : Component, 

System.ComponentModel.IComponent, System.IDisposable 

Constructor Members 

Name Access Summary 

MetadataTableAdapter() public Initializes a new instance of the class. 

Property Members 

Name Access Summary 

ClearBeforeFill : Boolean public  

CommandCollection : SqlCommand[] protected  

Method Members 

Name Access Summary 

FillBreakpoints() : Int32 public  

GetBreakpoints() : MetadataDataTable public  

Update() : Int32 public  

Update() : Int32 public  

Update() : Int32 public  

Update() : Int32 public  

Namespace : GUI 

 

GUI Type List 

Classes 



Type Summary 

Default Initializes a new instance of the class. 

Login Login class.  

Main  Main class.  

 

GUI Classes 

Default Class 

Summary 

public class Default : Page, System.ComponentModel.IComponent, 

System.IDisposable, System.Web.UI.IParserAccessor, 

System.Web.UI.IUrlResolutionService, System.Web.UI.IDataBindingsAccessor, 

System.Web.UI.IControlBuilderAccessor, 

System.Web.UI.IControlDesignerAccessor, System.Web.UI.IExpressionsAccessor, 

System.Web.UI.INamingContainer, System.Web.UI.IFilterResolutionService, 

System.Web.IHttpHandler 

Constructor Members 

Name Access Summary 

Default() public Initializes a new instance of the class. 

Field Members 

Name Access Summary 

form1 : HtmlForm protected  

Property Members 

Name Access Summary 

Method Members 

Name Access Summary 

Page_Load() : Void protected  

Login Class 

Summary 

public class Login : Page, System.ComponentModel.IComponent, 

System.IDisposable, System.Web.UI.IParserAccessor, 

System.Web.UI.IUrlResolutionService, System.Web.UI.IDataBindingsAccessor, 

System.Web.UI.IControlBuilderAccessor, 

System.Web.UI.IControlDesignerAccessor, System.Web.UI.IExpressionsAccessor, 



System.Web.UI.INamingContainer, System.Web.UI.IFilterResolutionService, 

System.Web.IHttpHandler 

Login class.  

Remarks 

Auto-generated class.  

Constructor Members 

Name Access Summary 

Login() public Initializes a new instance of the class. 

Field Members 

Name Access Summary 

form1 : HtmlForm protected form1 control.  

Login1 : Login protected Login1 control.  

ScriptManager1 : ScriptManager protected ScriptManager1 control.  

Property Members 

Name Access Summary 

Method Members 

Name Access Summary 

Page_Load() : Void protected  

Main Class 

Summary 

public class Main : Page, System.ComponentModel.IComponent, 

System.IDisposable, System.Web.UI.IParserAccessor, 

System.Web.UI.IUrlResolutionService, System.Web.UI.IDataBindingsAccessor, 

System.Web.UI.IControlBuilderAccessor, 

System.Web.UI.IControlDesignerAccessor, System.Web.UI.IExpressionsAccessor, 

System.Web.UI.INamingContainer, System.Web.UI.IFilterResolutionService, 

System.Web.IHttpHandler 

Main class.  

Remarks 

Auto-generated class.  

Constructor Members 

Name Access Summary 



Main() public Initializes a new instance of the class. 

Field Members 

Name Access Summary 

form1 : HtmlForm protected form1 control.  

LoginName1 : LoginName protected LoginName1 control.  

LoginStatus1 : LoginStatus protected LoginStatus1 control.  

ScriptManager1 : ScriptManager protected ScriptManager1 control.  

Tab_Administration1 : Tab_Administration protected Tab_Administration1 control.  

Tab_Help1 : Tab_Help protected Tab_Help1 control.  

Tab_Prognose1 : Tab_Prognose protected Tab_Prognose1 control.  

Tab_Report1 : Tab_Report protected Tab_Report1 control.  

TabContainer1 : TabContainer protected TabContainer1 control.  

TabPanelAdministration : TabPanel protected TabPanelAdministration control.  

TabPanelHelp : TabPanel protected TabPanelHelp control.  

TabPanelPrognose : TabPanel protected TabPanelPrognose control.  

TabPanelReports : TabPanel protected TabPanelReports control.  

Property Members 

Name Access Summary 

Method Members 

Name Access Summary 

LoginStatus1_LoggingOut() : Void protected  

Page_Load() : Void protected  

Namespace : se.systeam.suab.pr.Helper 

 

se.systeam.suab.pr.Helper Type List 

Classes 

Type Summary 



Helper Initializes a new instance of the class. 

 

se.systeam.suab.pr.Helper Classes 

Helper Class 

Summary 

public class Helper 

Constructor Members 

Name Access Summary 

Helper() public Initializes a new instance of the class. 

Method Members 

Name Access Summary 

ExportToExcel() : Void public  

GetFourDayRuleWeekNumberFromDate() : String public  

GetWeekArray() : String public  

Namespace : se.systeam.suab.pr.DAL 
 

se.systeam.suab.pr.DAL Type List 

Delegates 

Type Summary 

Datahandler.CompaniesRowChangeEventHandler   

Datahandler.MetadataRowChangeEventHandler   

Datahandler.TeamsRowChangeEventHandler   

Datahandler.TimesRowChangeEventHandler   

Datahandler.UsersRowChangeEventHandler   

Classes 

Type Summary 

Datahandler Initializes a new instance of the class. 



Datahandler.CompaniesDataTable  Initializes a new instance of the class. 

Datahandler.CompaniesRow  Gets or sets the custom error description for a row. 

Datahandler.CompaniesRowChangeEvent  Gets the of the current instance. 

Datahandler.MetadataDataTable  Initializes a new instance of the class. 

Datahandler.MetadataRow  Gets or sets the custom error description for a row. 

Datahandler.MetadataRowChangeEvent  Gets the of the current instance. 

Datahandler.TeamsDataTable  Initializes a new instance of the class. 

Datahandler.TeamsRow  Gets or sets the custom error description for a row. 

Datahandler.TeamsRowChangeEvent  Gets the of the current instance. 

Datahandler.TimesDataTable  Initializes a new instance of the class. 

Datahandler.TimesRow  Gets or sets the custom error description for a row. 

Datahandler.TimesRowChangeEvent  Gets the of the current instance. 

Datahandler.UsersDataTable  Initializes a new instance of the class. 

Datahandler.UsersRow  Gets or sets the custom error description for a row. 

Datahandler.UsersRowChangeEvent  Gets the of the current instance. 

 

se.systeam.suab.pr.DAL Delegates 

Datahandler.UsersRowChangeEventHandler Delegate 

Summary 

nestedPublic delegate Datahandler.UsersRowChangeEventHandler 

Datahandler.CompaniesRowChangeEventHandler Delegate 

Summary 

nestedPublic delegate Datahandler.CompaniesRowChangeEventHandler 

Datahandler.TeamsRowChangeEventHandler Delegate 

Summary 

nestedPublic delegate Datahandler.TeamsRowChangeEventHandler 

Datahandler.TimesRowChangeEventHandler Delegate 

Summary 

nestedPublic delegate Datahandler.TimesRowChangeEventHandler 

Datahandler.MetadataRowChangeEventHandler Delegate 

Summary 



nestedPublic delegate Datahandler.MetadataRowChangeEventHandler 

 

se.systeam.suab.pr.DAL Classes 

Datahandler Class 

Summary 

public class Datahandler : DataSet, System.ComponentModel.IComponent, 

System.IDisposable, System.IServiceProvider, 

System.ComponentModel.IListSource, 

System.Xml.Serialization.IXmlSerializable, 

System.ComponentModel.ISupportInitializeNotification, 

System.ComponentModel.ISupportInitialize, 

System.Runtime.Serialization.ISerializable 

This type has the following attributes: System.SerializableAttribute 

Constructor Members 

Name Access Summary 

Datahandler() public Initializes a new instance of the class. 

Datahandler() protected  

Property Members 

Name Access Summary 

Companies : CompaniesDataTable public  

Metadata : MetadataDataTable public  

Relations : DataRelationCollection public  

SchemaSerializationMode : SchemaSerializationMode public  

Tables : DataTableCollection public  

Teams : TeamsDataTable public  

Times : TimesDataTable public  

Users : UsersDataTable public  

Method Members 

Name Access Summary 

Clone() : DataSet public  

GetSchemaSerializable() : XmlSchema protected  



GetTypedDataSetSchema() : XmlSchemaComplexType public  

InitializeDerivedDataSet() : Void protected  

ReadXmlSerializable() : Void protected  

ShouldSerializeRelations() : Boolean protected  

ShouldSerializeTables() : Boolean protected  

Datahandler.UsersDataTable Class 

Summary 

nestedPublic class Datahandler.UsersDataTable : DataTable, 

System.ComponentModel.IComponent, System.IDisposable, 

System.IServiceProvider, System.ComponentModel.IListSource, 

System.ComponentModel.ISupportInitializeNotification, 

System.ComponentModel.ISupportInitialize, 

System.Runtime.Serialization.ISerializable, 

System.Xml.Serialization.IXmlSerializable, System.Collections.IEnumerable 

This type has the following attributes: System.SerializableAttribute 

Constructor Members 

Name Access Summary 

Datahandler.UsersDataTable() public Initializes a new instance of the class. 

Datahandler.UsersDataTable() protected  

Field Members 

Name Access Summary 

Property Members 

Name Access Summary 

AdministratorColumn : DataColumn public  

AvgPriceColumn : DataColumn public  

CompanyColumn : DataColumn public  

Count : Int32 public  

IdColumn : DataColumn public  

Item : UsersRow public  

NameColumn : DataColumn public  

TeamColumn : DataColumn public  



UsernameColumn : DataColumn public  

Method Members 

Name Access Summary 

AddUsersRow() : Void public  

AddUsersRow() : UsersRow public  

Clone() : DataTable public  

CreateInstance() : DataTable protected  

FindByUsernameCompany() : UsersRow public  

GetEnumerator() : IEnumerator public  

GetRowType() : Type protected  

GetTypedTableSchema() : XmlSchemaComplexType public  

NewRowFromBuilder() : DataRow protected  

NewUsersRow() : UsersRow public  

OnRowChanged() : Void protected  

OnRowChanging() : Void protected  

OnRowDeleted() : Void protected  

OnRowDeleting() : Void protected  

RemoveUsersRow() : Void public  

Datahandler.CompaniesDataTable Class 

Summary 

nestedPublic class Datahandler.CompaniesDataTable : DataTable, 

System.ComponentModel.IComponent, System.IDisposable, 

System.IServiceProvider, System.ComponentModel.IListSource, 

System.ComponentModel.ISupportInitializeNotification, 

System.ComponentModel.ISupportInitialize, 

System.Runtime.Serialization.ISerializable, 

System.Xml.Serialization.IXmlSerializable, System.Collections.IEnumerable 

This type has the following attributes: System.SerializableAttribute 

Constructor Members 

Name Access Summary 

Datahandler.CompaniesDataTable() public Initializes a new instance of the class. 



Datahandler.CompaniesDataTable() protected  

Field Members 

Name Access Summary 

Property Members 

Name Access Summary 

Count : Int32 public  

IdColumn : DataColumn public  

Item : CompaniesRow public  

NameColumn : DataColumn public  

Method Members 

Name Access Summary 

AddCompaniesRow() : Void public  

AddCompaniesRow() : CompaniesRow public  

Clone() : DataTable public  

CreateInstance() : DataTable protected  

GetEnumerator() : IEnumerator public  

GetRowType() : Type protected  

GetTypedTableSchema() : XmlSchemaComplexType public  

NewCompaniesRow() : CompaniesRow public  

NewRowFromBuilder() : DataRow protected  

OnRowChanged() : Void protected  

OnRowChanging() : Void protected  

OnRowDeleted() : Void protected  

OnRowDeleting() : Void protected  

RemoveCompaniesRow() : Void public  

Datahandler.TeamsDataTable Class 

Summary 



nestedPublic class Datahandler.TeamsDataTable : DataTable, 

System.ComponentModel.IComponent, System.IDisposable, 

System.IServiceProvider, System.ComponentModel.IListSource, 

System.ComponentModel.ISupportInitializeNotification, 

System.ComponentModel.ISupportInitialize, 

System.Runtime.Serialization.ISerializable, 

System.Xml.Serialization.IXmlSerializable, System.Collections.IEnumerable 

This type has the following attributes: System.SerializableAttribute 

Constructor Members 

Name Access Summary 

Datahandler.TeamsDataTable() public Initializes a new instance of the class. 

Datahandler.TeamsDataTable() protected  

Field Members 

Name Access Summary 

Property Members 

Name Access Summary 

CompanyNameColumn : DataColumn public  

Count : Int32 public  

IdColumn : DataColumn public  

Item : TeamsRow public  

NameColumn : DataColumn public  

Method Members 

Name Access Summary 

AddTeamsRow() : Void public  

AddTeamsRow() : TeamsRow public  

Clone() : DataTable public  

CreateInstance() : DataTable protected  

GetEnumerator() : IEnumerator public  

GetRowType() : Type protected  

GetTypedTableSchema() : XmlSchemaComplexType public  

NewRowFromBuilder() : DataRow protected  



NewTeamsRow() : TeamsRow public  

OnRowChanged() : Void protected  

OnRowChanging() : Void protected  

OnRowDeleted() : Void protected  

OnRowDeleting() : Void protected  

RemoveTeamsRow() : Void public  

Datahandler.TimesDataTable Class 

Summary 

nestedPublic class Datahandler.TimesDataTable : DataTable, 

System.ComponentModel.IComponent, System.IDisposable, 

System.IServiceProvider, System.ComponentModel.IListSource, 

System.ComponentModel.ISupportInitializeNotification, 

System.ComponentModel.ISupportInitialize, 

System.Runtime.Serialization.ISerializable, 

System.Xml.Serialization.IXmlSerializable, System.Collections.IEnumerable 

This type has the following attributes: System.SerializableAttribute 

Constructor Members 

Name Access Summary 

Datahandler.TimesDataTable() public Initializes a new instance of the class. 

Datahandler.TimesDataTable() protected  

Field Members 

Name Access Summary 

Property Members 

Name Access Summary 

Count : Int32 public  

Item : TimesRow public  

Method Members 

Name Access Summary 

AddTimesRow() : TimesRow public  

AddTimesRow() : Void public  



Clone() : DataTable public  

CreateInstance() : DataTable protected  

GetEnumerator() : IEnumerator public  

GetRowType() : Type protected  

GetTypedTableSchema() : XmlSchemaComplexType public  

NewRowFromBuilder() : DataRow protected  

NewTimesRow() : TimesRow public  

OnRowChanged() : Void protected  

OnRowChanging() : Void protected  

OnRowDeleted() : Void protected  

OnRowDeleting() : Void protected  

RemoveTimesRow() : Void public  

Datahandler.MetadataDataTable Class 

Summary 

nestedPublic class Datahandler.MetadataDataTable : DataTable, 

System.ComponentModel.IComponent, System.IDisposable, 

System.IServiceProvider, System.ComponentModel.IListSource, 

System.ComponentModel.ISupportInitializeNotification, 

System.ComponentModel.ISupportInitialize, 

System.Runtime.Serialization.ISerializable, 

System.Xml.Serialization.IXmlSerializable, System.Collections.IEnumerable 

This type has the following attributes: System.SerializableAttribute 

Constructor Members 

Name Access Summary 

Datahandler.MetadataDataTable() public Initializes a new instance of the class. 

Datahandler.MetadataDataTable() protected  

Field Members 

Name Access Summary 

Property Members 

Name Access Summary 

Count : Int32 public  



Item : MetadataRow public  

NameColumn : DataColumn public  

ValueColumn : DataColumn public  

Method Members 

Name Access Summary 

AddMetadataRow() : Void public  

AddMetadataRow() : MetadataRow public  

Clone() : DataTable public  

CreateInstance() : DataTable protected  

GetEnumerator() : IEnumerator public  

GetRowType() : Type protected  

GetTypedTableSchema() : XmlSchemaComplexType public  

NewMetadataRow() : MetadataRow public  

NewRowFromBuilder() : DataRow protected  

OnRowChanged() : Void protected  

OnRowChanging() : Void protected  

OnRowDeleted() : Void protected  

OnRowDeleting() : Void protected  

RemoveMetadataRow() : Void public  

Datahandler.UsersRow Class 

Summary 

nestedPublic class Datahandler.UsersRow : DataRow 

Property Members 

Name Access Summary 

Administrator : Boolean public  

AvgPrice : Int32 public  

Company : String public  

Id : Int32 public  



Name : String public  

Team : String public  

Username : String public  

Method Members 

Name Access Summary 

Datahandler.CompaniesRow Class 

Summary 

nestedPublic class Datahandler.CompaniesRow : DataRow 

Property Members 

Name Access Summary 

Id : Int32 public  

Name : String public  

Method Members 

Name Access Summary 

Datahandler.TeamsRow Class 

Summary 

nestedPublic class Datahandler.TeamsRow : DataRow 

Property Members 

Name Access Summary 

CompanyName : String public  

Id : Int32 public  

Name : String public  

Method Members 

Name Access Summary 

Datahandler.TimesRow Class 

Summary 

nestedPublic class Datahandler.TimesRow : DataRow 



Property Members 

Name Access Summary 

Method Members 

Name Access Summary 

Datahandler.MetadataRow Class 

Summary 

nestedPublic class Datahandler.MetadataRow : DataRow 

Property Members 

Name Access Summary 

Name : String public  

Value : String public  

Method Members 

Name Access Summary 

Datahandler.UsersRowChangeEvent Class 

Summary 

nestedPublic class Datahandler.UsersRowChangeEvent : EventArgs 

Constructor Members 

Name Access Summary 

Datahandler.UsersRowChangeEvent() public  

Property Members 

Name Access Summary 

Action : DataRowAction public  

Row : UsersRow public  

Method Members 

Name Access Summary 

Datahandler.CompaniesRowChangeEvent Class 



Summary 

nestedPublic class Datahandler.CompaniesRowChangeEvent : EventArgs 

Constructor Members 

Name Access Summary 

Datahandler.CompaniesRowChangeEvent() public  

Property Members 

Name Access Summary 

Action : DataRowAction public  

Row : CompaniesRow public  

Method Members 

Name Access Summary 

Datahandler.TeamsRowChangeEvent Class 

Summary 

nestedPublic class Datahandler.TeamsRowChangeEvent : EventArgs 

Constructor Members 

Name Access Summary 

Datahandler.TeamsRowChangeEvent() public  

Property Members 

Name Access Summary 

Action : DataRowAction public  

Row : TeamsRow public  

Method Members 

Name Access Summary 

Datahandler.TimesRowChangeEvent Class 

Summary 

nestedPublic class Datahandler.TimesRowChangeEvent : EventArgs 

Constructor Members 



Name Access Summary 

Datahandler.TimesRowChangeEvent() public  

Property Members 

Name Access Summary 

Action : DataRowAction public  

Row : TimesRow public  

Method Members 

Name Access Summary 

Datahandler.MetadataRowChangeEvent Class 

Summary 

nestedPublic class Datahandler.MetadataRowChangeEvent : EventArgs 

Constructor Members 

Name Access Summary 

Datahandler.MetadataRowChangeEvent() public  

Property Members 

Name Access Summary 

Action : DataRowAction public  

Row : MetadataRow public  

Method Members 

Name Access Summary 

Namespace : se.systeam.suab.pr.BLL 

 

se.systeam.suab.pr.BLL Type List 

Classes 

Type Summary 

CompaniesBLL  Class that wraps the Data Access Layer to provide business logic  



MetadataBLL  Wraps the Data Access Layer to provide business logic for sprocs handling metadata  

TeamsBLL  Class that wraps the Data Access Layer to provide business logic  

TimesBLL Wraps the Data Access Layer to provide business logic for sprocs handling times  

UsersBLL  Wraps the Data Access Layer to provide business logic for the Users tables  

 

se.systeam.suab.pr.BLL Classes 

UsersBLL Class 

Summary 

public class UsersBLL 

Wraps the Data Access Layer to provide business logic for the Users tables  

Remarks 

Wraps the Data Access Layer to provide business logic for the Users tables  

Constructor Members 

Name Access Summary 

UsersBLL() public Initializes a new instance of the class. 

Property Members 

Name Access Summary 

Adapter : 
UsersTableAdapter 

protected Internal constructor to instantiate an adapter to handle our data 
requests  

Method Members 

Name Access Summary 

DeleteUser() : Void public Deletes a user completely from the DAL  

GetUserByCompanyNameAndTeamName() : 
UsersDataTable 

public Returns full information about the members of 
a team based on the combination of both 
company name and team name  

GetUserByUserName() : UsersDataTable public Returns full user information based on a 
supplied username  

GetUsers() : UsersDataTable public Returns full information about all users in the 
system  

SetUser() : Boolean public Saves changes to a user to the DAL  

SetUserNew() : Boolean public Saves a new user to the DAL  



TimesBLL Class 

Summary 

public class TimesBLL 

Wraps the Data Access Layer to provide business logic for sprocs handling times  

Remarks 

Wraps the Data Access Layer to provide business logic for sprocs handling times  

Constructor Members 

Name Access Summary 

TimesBLL() public Initializes a new instance of the class. 

Property Members 

Name Access Summary 

Adapter : 
TimesTableAdapter 

protected Internal constructor to instantiate an adapter to handle our data 
requests  

Method Members 

Name Access Summary 

GetReport() : TimesDataTable public Returns a datatable with aggregated data for a 
specific selection  

GetTimesByTeamIdAndWeeks() : 
TimesDataTable 

public Returns datatable with times for a specific 
timeperiod and team.  

GetTimesByUsernameAndWeeks() : 
TimesDataTable 

public Returns datatable with times for a specific 
timeperiod and user.  

SetTimes() : Void public Method to set prognose value for a specific week.  

TeamsBLL Class 

Summary 

public class TeamsBLL 

Class that wraps the Data Access Layer to provide business logic  

Remarks 

Class that wraps the Data Access Layer to provide business logic  

Constructor Members 

Name Access Summary 

TeamsBLL() public Initializes a new instance of the class. 



Property Members 

Name Access Summary 

Adapter : 
TeamsTableAdapter 

protected Internal constructor to instantiate an adapter to handle our data 
requests  

Method Members 

Name Access Summary 

DeleteTeam() : Void public Deletes a team completely from the DAL  

GetTeams() : TeamsDataTable public Function to get all teams from the DAL  

GetTeamsByCompanyId() : TeamsDataTable public Function to get all teams from the DAL based on 
company id  

GetTeamsByCompanyName() : 
TeamsDataTable 

public Function to get all teams from the DAL based on 
company name  

SetTeam() : Boolean public Updates a team  

SetTeamNew() : Boolean public Inserts a new team  

CompaniesBLL Class 

Summary 

public class CompaniesBLL 

Class that wraps the Data Access Layer to provide business logic  

Remarks 

Class that wraps the Data Access Layer to provide business logic  

Constructor Members 

Name Access Summary 

CompaniesBLL() public Initializes a new instance of the class. 

Property Members 

Name Access Summary 

Adapter : 
CompaniesTableAdapter 

protected Internal constructor to instantiate an adapter to handle our data 
requests  

Method Members 

Name Access Summary 

DelCompany() : Void public Deletes a company  



GetCompanies() : CompaniesDataTable public Returns all companies  

SetCompany() : Boolean public Updates a company  

SetCompanyNew() : Boolean public Inserts a new company  

MetadataBLL Class 

Summary 

public class MetadataBLL 

Wraps the Data Access Layer to provide business logic for sprocs handling metadata  

Remarks 

Wraps the Data Access Layer to provide business logic for sprocs handling metadata  

Constructor Members 

Name Access Summary 

MetadataBLL() public Initializes a new instance of the class. 

Property Members 

Name Access Summary 

Adapter : 
MetadataTableAdapter 

protected Internal constructor to instantiate an adapter to handle our data 
requests  

Method Members 

Name Access Summary 

GetBreakpoints() : MetadataDataTable public Get a datatable with breakpoint values  

SetBreakpoints() : Void public Sets breakpoints from a datatable  

Namespace : GUI.Tab_Help 

 

GUI.Tab_Help Type List 

Classes 

Type Summary 

Tab_Help Tab_Help class.  

 

GUI.Tab_Help Classes 



Tab_Help Class 

Summary 

public class Tab_Help : UserControl, System.ComponentModel.IComponent, 

System.IDisposable, System.Web.UI.IParserAccessor, 

System.Web.UI.IUrlResolutionService, System.Web.UI.IDataBindingsAccessor, 

System.Web.UI.IControlBuilderAccessor, 

System.Web.UI.IControlDesignerAccessor, System.Web.UI.IExpressionsAccessor, 

System.Web.UI.INamingContainer, System.Web.UI.IFilterResolutionService, 

System.Web.UI.IAttributeAccessor, 

System.Web.UI.IUserControlDesignerAccessor 

Tab_Help class.  

Remarks 

Auto-generated class.  

Constructor Members 

Name Access Summary 

Tab_Help() public Initializes a new instance of the class. 

Field Members 

Name Access Summary 

CollapsiblePanelExtender1 : CollapsiblePanelExtender protected CollapsiblePanelExtender1 control.  

CollapsiblePanelExtender2 : CollapsiblePanelExtender protected CollapsiblePanelExtender2 control.  

CollapsiblePanelExtender3 : CollapsiblePanelExtender protected CollapsiblePanelExtender3 control.  

CollapsiblePanelExtender4 : CollapsiblePanelExtender protected CollapsiblePanelExtender4 control.  

GridView1 : GridView protected GridView1 control.  

ImageHeader1 : Image protected ImageHeader1 control.  

ImageHeader2 : Image protected ImageHeader2 control.  

ImageHeader3 : Image protected ImageHeader3 control.  

ImageHeader4 : Image protected ImageHeader4 control.  

PanelContent1 : Panel protected PanelContent1 control.  

PanelContent2 : Panel protected PanelContent2 control.  

PanelContent3 : Panel protected PanelContent3 control.  

PanelContent4 : Panel protected PanelContent4 control.  

PanelHeader1 : Panel protected PanelHeader1 control.  

PanelHeader2 : Panel protected PanelHeader2 control.  



PanelHeader3 : Panel protected PanelHeader3 control.  

PanelHeader4 : Panel protected PanelHeader4 control.  

Property Members 

Name Access Summary 

Method Members 

Name Access Summary 

Page_Load() : Void protected  

Namespace : se.systeam.suab.pr.GUI.WebControls 

 

se.systeam.suab.pr.GUI.WebControls Type List 

Classes 

Type Summary 

Tab_Administration  Tab_Administration class.  

Tab_Administration_BreakpointPanel  Tab_Administration_BreakpointPanel class.  

Tab_Administration_CompanyPanel  Tab_Administration_CompanyPanel class.  

Tab_Administration_TeamPanel  Tab_Administration_TeamPanel class.  

Tab_Administration_UserPanel  Tab_Administration_UserPanel class.  

Tab_Prognose Tab_Prognose class.  

Tab_Report  Tab_Report class.  

 

se.systeam.suab.pr.GUI.WebControls Classes 

Tab_Prognose Class 

Summary 

public class Tab_Prognose : UserControl, System.ComponentModel.IComponent, 

System.IDisposable, System.Web.UI.IParserAccessor, 

System.Web.UI.IUrlResolutionService, System.Web.UI.IDataBindingsAccessor, 

System.Web.UI.IControlBuilderAccessor, 

System.Web.UI.IControlDesignerAccessor, System.Web.UI.IExpressionsAccessor, 

System.Web.UI.INamingContainer, System.Web.UI.IFilterResolutionService, 

System.Web.UI.IAttributeAccessor, 

System.Web.UI.IUserControlDesignerAccessor 

Tab_Prognose class.  



Remarks 

Auto-generated class.  

Constructor Members 

Name Access Summary 

Tab_Prognose() public Initializes a new instance of the class. 

Field Members 

Name Access Summary 

btnBack : Button protected btnBack control.  

btnBackFast : Button protected btnBackFast control.  

btnEditPrognoseCancel : Button protected btnEditPrognoseCancel control.  

btnEditPrognoseDummy : Button protected btnEditPrognoseDummy control.  

btnEditPrognoseOk : Button protected btnEditPrognoseOk control.  

btnForward : Button protected btnForward control.  

btnForwardFast : Button protected btnForwardFast control.  

btnShowPrognose : Button protected btnShowPrognose control.  

ddlPrognoseCompany : DropDownList protected ddlPrognoseCompany control.  

ddlPrognoseTeam : DropDownList protected ddlPrognoseTeam control.  

ddlPrognoseYear : DropDownList protected ddlPrognoseYear control.  

grvPrognose : GridView protected grvPrognose control.  

hiddenEditPrognoseId : HiddenField protected hiddenEditPrognoseId control.  

lblEditPrognoseTitle : Label protected lblEditPrognoseTitle control.  

lblEditPrognoseUser : Label protected lblEditPrognoseUser control.  

lblEditPrognoseWeek1 : Label protected lblEditPrognoseWeek1 control.  

lblEditPrognoseWeek10 : Label protected lblEditPrognoseWeek10 control.  

lblEditPrognoseWeek11 : Label protected lblEditPrognoseWeek11 control.  

lblEditPrognoseWeek12 : Label protected lblEditPrognoseWeek12 control.  

lblEditPrognoseWeek13 : Label protected lblEditPrognoseWeek13 control.  

lblEditPrognoseWeek2 : Label protected lblEditPrognoseWeek2 control.  

lblEditPrognoseWeek3 : Label protected lblEditPrognoseWeek3 control.  



lblEditPrognoseWeek4 : Label protected lblEditPrognoseWeek4 control.  

lblEditPrognoseWeek5 : Label protected lblEditPrognoseWeek5 control.  

lblEditPrognoseWeek6 : Label protected lblEditPrognoseWeek6 control.  

lblEditPrognoseWeek7 : Label protected lblEditPrognoseWeek7 control.  

lblEditPrognoseWeek8 : Label protected lblEditPrognoseWeek8 control.  

lblEditPrognoseWeek9 : Label protected lblEditPrognoseWeek9 control.  

lblTeamEditStatus : Label protected lblTeamEditStatus control.  

modalPopupExtenderEditPrognose : 
ModalPopupExtender 

protected modalPopupExtenderEditPrognose 
control.  

odsCompanies : ObjectDataSource protected odsCompanies control.  

odsTeams : ObjectDataSource protected odsTeams control.  

panelEditPrognose : Panel protected panelEditPrognose control.  

panelEditPrognoseTitle : Panel protected panelEditPrognoseTitle control.  

txtEditPrognose1 : TextBox protected txtEditPrognose1 control.  

txtEditPrognose10 : TextBox protected txtEditPrognose10 control.  

txtEditPrognose11 : TextBox protected txtEditPrognose11 control.  

txtEditPrognose12 : TextBox protected txtEditPrognose12 control.  

txtEditPrognose13 : TextBox protected txtEditPrognose13 control.  

txtEditPrognose2 : TextBox protected txtEditPrognose2 control.  

txtEditPrognose3 : TextBox protected txtEditPrognose3 control.  

txtEditPrognose4 : TextBox protected txtEditPrognose4 control.  

txtEditPrognose5 : TextBox protected txtEditPrognose5 control.  

txtEditPrognose6 : TextBox protected txtEditPrognose6 control.  

txtEditPrognose7 : TextBox protected txtEditPrognose7 control.  

txtEditPrognose8 : TextBox protected txtEditPrognose8 control.  

txtEditPrognose9 : TextBox protected txtEditPrognose9 control.  

updatePanelEditPrognose : UpdatePanel protected updatePanelEditPrognose control.  

updatePanelPrognoseChooseTeam : UpdatePanel protected updatePanelPrognoseChooseTeam 
control.  

Property Members 



Name Access Summary 

Method Members 

Name Access Summary 

btnBack_Click() : Void protected Event that fires when the user clicks to go 
back one week  

btnBackFast_Click() : Void protected Event that fires when the user clicks to go 
back ten weeks  

btnEditPrognoseOk_Click() : Void protected Code for handling the save of a prognose.  

btnForward_Click() : Void protected Event that fires when the user clicks to go 
forward one week  

btnForwardFast_Click() : Void protected Event that fires when the user clicks to go 
forward ten weeks  

btnShowPrognose_Click() : Void protected Event that fires when the selection of 
company and team is made and the user 
wishes to show the prognose sheet.  

ddlPrognoseCompany_SelectedIndexChanged() 
: Void 

protected Event that fires whenever a new selection is 
made in the Company dropdownlist. New 
data is then bound to the Team dropdownlist 
according to the selection.  

ddlPrognoseYear_SelectedIndexChanged() : Void protected Event that fires when the user switches year. 
The year is recorded and the gridview is 
updated accordingly.  

dllPrognoseCompany_DataBound() : Void protected Event that fires whenever the Company 
dropdownlist is bound with new data. This is 
used in order to set the values in the Team 
dropdownlist at start.  

grvPrognose_RowCommand() : Void protected Event that fires when the user clicks on 
"Ändra" in the gridview. We catch and check 
the commandname + the row affected. Then 
populates the modal popup and show it to the 
user  

grvPrognose_RowDataBound() : Void protected Event that fires when the gridview rows are 
databound. We use this to format each cell 
according to our prefs.  

grvPrognose_RowEditing() : Void protected Dummy function that VS needs. The editing 
event is instead catched in the 
RowCommand event of the gridview so that 
we can show the modal popup from code-
behind.  

Page_Load() : Void protected  

Tab_Administration_TeamPanel Class 



Summary 

public class Tab_Administration_TeamPanel : UserControl, 

System.ComponentModel.IComponent, System.IDisposable, 

System.Web.UI.IParserAccessor, System.Web.UI.IUrlResolutionService, 

System.Web.UI.IDataBindingsAccessor, System.Web.UI.IControlBuilderAccessor, 

System.Web.UI.IControlDesignerAccessor, System.Web.UI.IExpressionsAccessor, 

System.Web.UI.INamingContainer, System.Web.UI.IFilterResolutionService, 

System.Web.UI.IAttributeAccessor, 

System.Web.UI.IUserControlDesignerAccessor 

Tab_Administration_TeamPanel class.  

Remarks 

Auto-generated class.  

Constructor Members 

Name Access Summary 

Tab_Administration_TeamPanel() public Initializes a new instance of the class. 

Field Members 

Name Access Summary 

btnTeamEditCancel : Button protected btnTeamEditCancel control.  

btnTeamEditDummy : Button protected btnTeamEditDummy control.  

btnTeamEditOk : Button protected btnTeamEditOk control.  

btnTeamNew : LinkButton protected btnTeamNew control.  

ddlTeamEditCompany : DropDownList protected ddlTeamEditCompany control.  

gridViewTeams : GridView protected gridViewTeams control.  

hiddenTeamEditId : HiddenField protected hiddenTeamEditId control.  

lblTeamEditStatus : Label protected lblTeamEditStatus control.  

lblTeamEditTitle : Label protected lblTeamEditTitle control.  

modalTeamEdit : ModalPopupExtender protected modalTeamEdit control.  

odsCompanies : ObjectDataSource protected odsCompanies control.  

odsTeams : ObjectDataSource protected odsTeams control.  

panelTeamEdit : Panel protected panelTeamEdit control.  

panelTeamEditTitle : Panel protected panelTeamEditTitle control.  

rfvTeamEditName : RequiredFieldValidator protected rfvTeamEditName control.  

txtTeamEditName : TextBox protected txtTeamEditName control.  



updatePanelTeamEdit : UpdatePanel protected updatePanelTeamEdit control.  

validatorCalloutTeamEditName : ValidatorCalloutExtender protected validatorCalloutTeamEditName control.  

Property Members 

Name Access Summary 

Method Members 

Name Access Summary 

btnTeamDelete_Click() : Void protected Deletes a team completely via a call to the business 
logic layer  

btnTeamEdit_Click() : Void protected Fires when the user clicks to edit a team in the 
application. The modal popup panel will be filled with 
the chosen team's details and will then be displayed.  

btnTeamEditOk_Click() : Void protected This function till be called when the user clicks on 
OK in the modal popup. Based on whether the edited 
team is a new one or a already set team, the correct 
function in the business layer will be called. After the 
call to the BLL, the gridview will be rebound so that 
we see the made changes directly. If the call craps 
out, we display this to the user. The reason is most 
likely a bad connection to whatever the DAL 
connects to.  

btnTeamNew_Click() : Void protected Will be called when the user clicks on the button to 
create a new team in the system. The modal popup 
panel will be cleared and then displayed.  

gridViewTeams_RowDataBound() : Void protected Gets called for each row in the gridview that we bind 
data to. It is used to set the CommandArgument of 
each rows linkbuttons to the id of the rows item  

gridViewTeams_SelectedIndexChanged() 
: Void 

protected  

Tab_Report Class 

Summary 

public class Tab_Report : UserControl, System.ComponentModel.IComponent, 

System.IDisposable, System.Web.UI.IParserAccessor, 

System.Web.UI.IUrlResolutionService, System.Web.UI.IDataBindingsAccessor, 

System.Web.UI.IControlBuilderAccessor, 

System.Web.UI.IControlDesignerAccessor, System.Web.UI.IExpressionsAccessor, 

System.Web.UI.INamingContainer, System.Web.UI.IFilterResolutionService, 

System.Web.UI.IAttributeAccessor, 

System.Web.UI.IUserControlDesignerAccessor 

Tab_Report class.  

Remarks 

Auto-generated class.  



Constructor Members 

Name Access Summary 

Tab_Report() public Initializes a new instance of the class. 

Field Members 

Name Access Summary 

btnBack : Button protected btnBack control.  

btnBackFast : Button protected btnBackFast control.  

btnExportToExcel : LinkButton protected btnExportToExcel control.  

btnForward : Button protected btnForward control.  

btnForwardFast : Button protected btnForwardFast control.  

btnShowPrognose : Button protected btnShowPrognose control.  

chkHours : CheckBox protected chkHours control.  

ddlPrognoseCompany : DropDownList protected ddlPrognoseCompany control.  

ddlPrognoseTeam : DropDownList protected ddlPrognoseTeam control.  

ddlPrognoseYear : DropDownList protected ddlPrognoseYear control.  

grvPrognose : GridView protected grvPrognose control.  

odsCompanies : ObjectDataSource protected odsCompanies control.  

odsTeams : ObjectDataSource protected odsTeams control.  

updatePanelPrognoseChooseTeam : UpdatePanel protected updatePanelPrognoseChooseTeam control.  

Property Members 

Name Access Summary 

Method Members 

Name Access Summary 

btnBack_Click() : Void protected Event that fires when the user clicks to go 
back one week  

btnBackFast_Click() : Void protected Event that fires when the user clicks to go 
back ten weeks  

btnForward_Click() : Void protected Event that fires when the user clicks to go 
forward one week  



btnForwardFast_Click() : Void protected Event that fires when the user clicks to go 
forward ten weeks  

btnShowPrognose_Click() : Void protected Event that fires when the selection of 
company and team is made and the user 
wishes to show the prognose sheet.  

ddlPrognoseCompany_SelectedIndexChanged() : 
Void 

protected Event that fires whenever a new selection is 
made in the Company dropdownlist. New 
data is then bound to the Team dropdownlist 
according to the selection.  

ddlPrognoseYear_SelectedIndexChanged() : Void protected Event that fires when the user switches year. 
The year is recorded and the gridview is 
updated accordingly.  

dllPrognoseCompany_DataBound() : Void protected Event that fires whenever the Company 
dropdownlist is bound with new data. This is 
used in order to set the values in the Team 
dropdownlist at start.  

grvPrognose_DataBound() : Void protected This event is called when the gridview has 
been databound. We then loop through each 
column in order to be able to calculate a total 
sum of the contents.  

grvPrognose_RowDataBound() : Void protected Event that fires when the gridview rows are 
databound. We use this to format each cells 
value according to our prefs.  

Page_Load() : Void protected  

Tab_Administration_BreakpointPanel Class 

Summary 

public class Tab_Administration_BreakpointPanel : UserControl, 

System.ComponentModel.IComponent, System.IDisposable, 

System.Web.UI.IParserAccessor, System.Web.UI.IUrlResolutionService, 

System.Web.UI.IDataBindingsAccessor, System.Web.UI.IControlBuilderAccessor, 

System.Web.UI.IControlDesignerAccessor, System.Web.UI.IExpressionsAccessor, 

System.Web.UI.INamingContainer, System.Web.UI.IFilterResolutionService, 

System.Web.UI.IAttributeAccessor, 

System.Web.UI.IUserControlDesignerAccessor 

Tab_Administration_BreakpointPanel class.  

Remarks 

Auto-generated class.  

Constructor Members 

Name Access Summary 

Tab_Administration_BreakpointPanel() public Initializes a new instance of the class. 

Field Members 



Name Access Summary 

btnUpdateBreakpoints : Button protected btnUpdateBreakpoints control.  

txtBreakpointGreen : TextBox protected txtBreakpointGreen control.  

txtBreakpointRed : TextBox protected txtBreakpointRed control.  

txtBreakpointYellow : TextBox protected txtBreakpointYellow control.  

UpdatePanel1 : UpdatePanel protected UpdatePanel1 control.  

Property Members 

Name Access Summary 

Method Members 

Name Access Summary 

btnUpdateBreakpoints_Click() : 
Void 

protected Event that fires when the user clicks on the button to update 
breakpoint metadata  

Page_Load() : Void protected  

UpdatePanel1_Load() : Void protected  

Tab_Administration Class 

Summary 

public class Tab_Administration : UserControl, 

System.ComponentModel.IComponent, System.IDisposable, 

System.Web.UI.IParserAccessor, System.Web.UI.IUrlResolutionService, 

System.Web.UI.IDataBindingsAccessor, System.Web.UI.IControlBuilderAccessor, 

System.Web.UI.IControlDesignerAccessor, System.Web.UI.IExpressionsAccessor, 

System.Web.UI.INamingContainer, System.Web.UI.IFilterResolutionService, 

System.Web.UI.IAttributeAccessor, 

System.Web.UI.IUserControlDesignerAccessor 

Tab_Administration class.  

Remarks 

Auto-generated class.  

Constructor Members 

Name Access Summary 

Tab_Administration() public Initializes a new instance of the class. 

Field Members 

Name Access Summary 



Accordion1 : Accordion protected Accordion1 control.  

AccordionPane1 : AccordionPane protected AccordionPane1 control.  

AccordionPane2 : AccordionPane protected AccordionPane2 control.  

AccordionPaneUserContainer : AccordionPane protected AccordionPaneUserContainer control.  

Image1 : Image protected Image1 control.  

Image2 : Image protected Image2 control.  

Image3 : Image protected Image3 control.  

ImageHeader1 : Image protected ImageHeader1 control.  

Tab_Administration_BreakpointPanel1 : 
Tab_Administration_BreakpointPanel 

protected Tab_Administration_BreakpointPanel1 
control.  

Tab_Administration_CompanyPanel1 : 
Tab_Administration_CompanyPanel 

protected Tab_Administration_CompanyPanel1 
control.  

Tab_Administration_TeamPanel1 : 
Tab_Administration_TeamPanel 

protected Tab_Administration_TeamPanel1 control.  

Tab_Administration_UserPanel1 : 
Tab_Administration_UserPanel 

protected Tab_Administration_UserPanel1 control.  

UpdatePanel1 : UpdatePanel protected UpdatePanel1 control.  

UpdatePanelCompanies : UpdatePanel protected UpdatePanelCompanies control.  

UpdatePanelTeams : UpdatePanel protected UpdatePanelTeams control.  

UpdatePanelUsers : UpdatePanel protected UpdatePanelUsers control.  

Property Members 

Name Access Summary 

Method Members 

Name Access Summary 

Tab_Administration_UserPanel Class 

Summary 

public class Tab_Administration_UserPanel : UserControl, 

System.ComponentModel.IComponent, System.IDisposable, 

System.Web.UI.IParserAccessor, System.Web.UI.IUrlResolutionService, 

System.Web.UI.IDataBindingsAccessor, System.Web.UI.IControlBuilderAccessor, 

System.Web.UI.IControlDesignerAccessor, System.Web.UI.IExpressionsAccessor, 

System.Web.UI.INamingContainer, System.Web.UI.IFilterResolutionService, 

System.Web.UI.IAttributeAccessor, 

System.Web.UI.IUserControlDesignerAccessor 



Tab_Administration_UserPanel class.  

Remarks 

Auto-generated class.  

Constructor Members 

Name Access Summary 

Tab_Administration_UserPanel() public Initializes a new instance of the class. 

Field Members 

Name Access Summary 

btnUserEditCancel : Button protected btnUserEditCancel control.  

btnUserEditDummy : Button protected btnUserEditDummy control.  

btnUserEditOk : Button protected btnUserEditOk control.  

btnUserNew : LinkButton protected btnUserNew control.  

chkUserEditAdmin : CheckBox protected chkUserEditAdmin control.  

ddlUserEditCompany : DropDownList protected ddlUserEditCompany control.  

ddlUserEditTeam : DropDownList protected ddlUserEditTeam control.  

FilteredTextBoxExtenderAvgPrice : 
FilteredTextBoxExtender 

protected FilteredTextBoxExtenderAvgPrice 
control.  

gridViewUsers : GridView protected gridViewUsers control.  

hiddenUserEditId : HiddenField protected hiddenUserEditId control.  

lblUserEditStatus : Label protected lblUserEditStatus control.  

lblUserEditTitle : Label protected lblUserEditTitle control.  

modalUserEdit : ModalPopupExtender protected modalUserEdit control.  

odsCompanies : ObjectDataSource protected odsCompanies control.  

odsTeams : ObjectDataSource protected odsTeams control.  

odsUsers : ObjectDataSource protected odsUsers control.  

panelUserEdit : Panel protected panelUserEdit control.  

panelUserEditTitle : Panel protected panelUserEditTitle control.  

rfvUserEditAvgPrice : RequiredFieldValidator protected rfvUserEditAvgPrice control.  

rfvUserEditName : RequiredFieldValidator protected rfvUserEditName control.  



rfvUserEditUserName : RequiredFieldValidator protected rfvUserEditUserName control.  

txtUserEditAvgPrice : TextBox protected txtUserEditAvgPrice control.  

txtUserEditName : TextBox protected txtUserEditName control.  

txtUserEditUserName : TextBox protected txtUserEditUserName control.  

updatePanelUserEdit : UpdatePanel protected updatePanelUserEdit control.  

validatorCalloutUserEditAvgPrice : 
ValidatorCalloutExtender 

protected validatorCalloutUserEditAvgPrice control.  

validatorCalloutUserEditName : 
ValidatorCalloutExtender 

protected validatorCalloutUserEditName control.  

validatorCalloutUserEditUserName : 
ValidatorCalloutExtender 

protected validatorCalloutUserEditUserName 
control.  

Property Members 

Name Access Summary 

Method Members 

Name Access Summary 

btnUserDelete_Click() : Void protected Deletes a user completely via a call to the 
business logic layer  

btnUserEdit_Click() : Void protected Fires when the user clicks to edit a person in 
the application. The modal popup panel will be 
filled with the chosen user's details and will 
then be displayed.  

btnUserEditOk_Click() : Void protected This function till be called when the user clicks 
on OK in the modal popup. Based on whether 
the edited user is a new one or an already set 
user, the correct function in the business layer 
will be called. After the call to the BLL, the 
gridview will be rebound so that we see the 
made changes directly. If the call craps out, we 
display this to the user. The reason is most 
likely a duplicate username or a bad 
connection to whatever the DAL connects to.  

btnUserNew_Click() : Void protected Will be called when the user clicks on the 
button to create a new user in the system. The 
modal popup panel will be cleared and then 
displayed.  

ddlUserEditCompany_SelectedIndexChanged() 
: Void 

protected Is called each time the selection changes in the 
dropdownlist with companies. We then rebind 
the team dropdownlist with the teams for the 
chosen company.  

gridViewUsers_RowDataBound() : Void protected Gets called for each row in the gridview that we 



bind data to. It is used to set the 
CommandArgument of each rows linkbuttons 
to the id of the rows item  

Tab_Administration_CompanyPanel Class 

Summary 

public class Tab_Administration_CompanyPanel : UserControl, 

System.ComponentModel.IComponent, System.IDisposable, 

System.Web.UI.IParserAccessor, System.Web.UI.IUrlResolutionService, 

System.Web.UI.IDataBindingsAccessor, System.Web.UI.IControlBuilderAccessor, 

System.Web.UI.IControlDesignerAccessor, System.Web.UI.IExpressionsAccessor, 

System.Web.UI.INamingContainer, System.Web.UI.IFilterResolutionService, 

System.Web.UI.IAttributeAccessor, 

System.Web.UI.IUserControlDesignerAccessor 

Tab_Administration_CompanyPanel class.  

Remarks 

Auto-generated class.  

Constructor Members 

Name Access Summary 

Tab_Administration_CompanyPanel() public Initializes a new instance of the class. 

Field Members 

Name Access Summary 

btnCompanyEditCancel : Button protected btnCompanyEditCancel control.  

btnCompanyEditDummy : Button protected btnCompanyEditDummy control.  

btnCompanyEditOk : Button protected btnCompanyEditOk control.  

btnCompanyNew : LinkButton protected btnCompanyNew control.  

gridViewCompanies : GridView protected gridViewCompanies control.  

hiddenCompanyEditId : HiddenField protected hiddenCompanyEditId control.  

lblCompanyEditStatus : Label protected lblCompanyEditStatus control.  

lblCompanyEditTitle : Label protected lblCompanyEditTitle control.  

modalCompanyEdit : ModalPopupExtender protected modalCompanyEdit control.  

odsCompanies : ObjectDataSource protected odsCompanies control.  

panel1 : Panel protected panel1 control.  

panelCompanyEdit : Panel protected panelCompanyEdit control.  



panelCompanyEditTitle : Panel protected panelCompanyEditTitle control.  

rfvCompanyEditName : RequiredFieldValidator protected rfvCompanyEditName control.  

txtCompanyEditName : TextBox protected txtCompanyEditName control.  

updatePanelCompanyEdit : UpdatePanel protected updatePanelCompanyEdit control.  

validatorCalloutCompanyEditName : 
ValidatorCalloutExtender 

protected validatorCalloutCompanyEditName 
control.  

Property Members 

Name Access Summary 

Method Members 

Name Access Summary 

btnCompanyDelete_Click() : Void protected Deletes a company completely via a call to the business 
logic layer  

btnCompanyEdit_Click() : Void protected Fires when the user clicks to edit a company in the 
application. The modal popup panel will be filled with 
the chosen company's details and will then be 
displayed.  

btnCompanyEditOk_Click() : Void protected This function till be called when the user clicks on OK in 
the modal popup. Based on whether the edited 
company is a new one or an already set company, the 
correct function in the business layer will be called. After 
the call to the BLL, the gridview will be rebound so that 
we see the made changes directly. If the call craps out, 
we display this to the user. The reason is most likely a 
duplicate companyname or a bad connection to 
whatever the DAL connects to.  

btnCompanyNew_Click() : Void protected Will be called when the user clicks on the button to 
create a new company in the system. The modal popup 
panel will be cleared and then displayed.  

gridViewCompanies_RowDataBound() 
: Void 

protected Gets called for each row in the gridview that we bind 
data to. It is used to set the CommandArgument of each 
rows linkbuttons to the id of the rows item  
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