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Abstract 

This thesis has been carried out at the company System Andersson. The task was to 

remake a service that System Andersson already have today, which is currently 

running on local servers at customer sites, into a mobile and platform independent 

service that is accessible via the web. The reason for this is that System Andersson 

sees an increased demand for services that are available through the web and are 

platform independent, and also to attract more customers. Since System Andersson 

had not worked with services that run over the Web before, the work was divided into 

two parts. The first part was to examine and agree on if the project would be carried 

out and the other part was the actual development. After having several dialogues 

with System Andersson, the company and the students reached a decision to make use 

of ASP.NET, CSS, HTML and MVC. When this was all done the students sat down 

and discussed the various problems, there were three different issues to examine.  

The issues were:  

 How do you convert a currently available system of production management 

to a mobile and cross-platform solution using .NET?  

 How do you convert the existing data structure to fit in a new, more mobile 

application?  

 What do you need to think about when taking an existing product with a 

known interface and make a new version of it?  

 How do you take an existing framework and use it in a different way?  

 

The result of the thesis is a service that is accessible via the web and that is platform 

independent. 
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Sammanfattning 

Det här examensarbete har utförts på företaget System Andersson. Arbetet gick ut på 

att göra om en tjänst system Andersson har idag, som i dagsläget körs på lokala 

servrar ute hos kunderna, till en mobil och plattformsoberoende tjänst och som är 

tillgänglig via webben. Detta då System Andersson ser en ökad efterfrågan på just 

tjänster som är tillgängliga via webben och som är plattformsoberoende och för att på 

så sätt locka fler kunder. Då System Andersson  inte jobbat förut med tjänster som 

körs via webben så blev arbetet uppdelat i två delar. Ena delen bestod i att undersöka 

och komma överens om vilket programmeringsspråk arbetet skulle utföras i och en 

del där själva utvecklingen sker. Efter att ha fört en dialog med System Andersson 

kom studenterna fram till att använda sig av ASP.NET, CSS, HTML och MVC. När 

studenterna fått System Anderssons klartecken för och använda sig av 

utvecklingsspråken så satte sig studenterna ner och diskuterade fram olika 

frågeställningar, studenterna kom fram till tre olika frågeställningar. 

Dessa var: 

 Hur omvandlar man ett idag befintligt system för produktionshantering till en 

mobil och plattformsoberoende lösning med hjälp av .NET? 

 Hur omvandlar man på bästa och smidigaste sätt den befintliga datastrukturen 

för att passa i ett nytt mer mobilt datasystem? 

 Vad måste man tänka på när man tar en befintlig produkt med ett inarbetat 

gränssnitt och skapar en ny version av denna produkt? 

Dessa frågeställningar kom man fram till eftersom System Andersson ville att 

studenterna skulle använda sig av redan befintliga funktioner. 

Resultatet av examensarbetet är en tjänst som är tillgänglig via webben och som är 

plattformsoberoende. 

 

Nyckelord 

CSS, asp.net, MVC, plattformsoberoende, webbapplikation, databas, C#, MVVM 
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1 Inledning 
Detta examensarbete har gjorts som en del av den treåriga utbildningen Datateknik 

med inriktning Webbutveckling/Programmering och Datanät på JTH.  

Arbetet har gjorts i samarbete med System Andersson som har gett studenterna i 

uppdrag att bygga en prototyp för en mobil och plattformsoberoende version av deras 

befintliga produktionsstyrningssystem.  

 

System Andersson har haft som ett av sina krav att prototypens design ska efterlikna 

deras befintliga produkt så mycket som möjligt.  

Webbutveckling är väldigt populärt nuförtiden och därför valde studenterna detta 

arbete som studenterna tycker har en bra koppling till den utbildning som studenterna 

läser och till vad som sker inom dataområdet. Studenterna tror att detta arbete ger 

gruppen en bra bild av hur ett projekt kan se ut hos en framtida arbetsgivare. 

 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 

1.1.1 Företagets bakgrund  
System Andersson startades redan 1980 av Arne Candemar och ägs idag fortfarande 

av Arne ihop med Thomas Candemar. Företaget har under sina 30 år jobbat med att 

effektivisera tillverkningsföretag.  

System Anderssons största målgrupp är företag som är i behov av att ta reda på vad 

företaget lägger sina resurser och sin tid på. En genomsnittlig kund hos System 

Andersson har mellan 5-20 anställda. System Andersson har i skrivande stund gjort 

runt 1200 installationer och är marknadsledande inom den målgrupp som företaget 

inriktar sig på. Denna bakgrund har framkommit efter intervju med Andreas Käll och 

att ha läst på företagets hemsida [1]. 

 

1.1.2 Studenternas bakgrund  
Alla medlemmarna i gruppen läser sitt sista år på högskoleingenjörsutbildningen inom 

programmering vid JTH. Inom gruppen är kompetensen ganska spridd då studenterna 

i gruppen läser olika inriktningar inom programmet. Bahaa och Björn läser 

inriktningen Programmering medan Mikael läser den andra inriktningen som heter 

Webbutveckling. I och med att vi går olika inriktningar och har olika bakgrund så 

skapas det en bred kunskapsbas och kompetens i gruppen som innefattar bl.a. HTML, 

CSS, C#, C++, PHP, SQL och JavaScript.  

 

1.1.3 Problembeskrivning  
För att kunna köra en av de produkter som System Andersson säljer idag så krävs det 

att kunden har tillgång till egen server för att kunna köra tjänsten lokalt ute hos 

kunden. Detta medför extra kostnader för kunden i form av serverkostnader och extra 

administrationskostnader.  
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Detta medför också extra arbete för System Andersson då de måste åka ut till kunden 

vid underhåll och felsökning av tjänsten. Produkten är i skrivande stund också bunden 

till en specifik plattform.  

 

Det System Andersson vill göra, är att få tjänsten tillgänglig via webben istället för att 

köra den lokalt. System Andersson ser detta som den bästa vägen att gå för att kunna 

tillmötesgå kunder som vill ha tillgång till tjänsterna via webben. Det utökar också 

den potentiella kundkretsen för produkten då tjänsten blir mer lätt tillgänglig och 

betydligt mindre krävande för kunden. Detta medför också att underhåll och 

felsökning av tjänsten blir lättare och går mycket snabbare.  

 

De övergripande problem som gruppen mött under arbetets gång är hur man bygger 

om en tjänst som körs lokalt för att istället fungera via internet och samtidigt hur man 

gör om tjänstens befintliga funktioner för att fungera i en webbapplikation istället. Vi 

kommer även att stöta på problem med hur man slår ihop alla kundernas lokala 

databaser till en stor central databas.  

 

Vidare uppstod problematik runt hur man jobbar med MVC-ramverket istället för 

WebForms som vi använt oss av under utbildningen, samt hur man jobbar mot färdiga 

assemblies som tillhandahålls utav kunden och hanterar data hämtning/sändning via 

dessa istället för att skriva egna metoder för dessa. 
 

1.2 Syfte och frågeställningar 
 

1.2.1 Företagets Syfte 
Syftet för System Andersson är i första hand att få hjälp att utreda och ta fram en 

prototyp på hur man skulle kunna omvandla en av deras befintliga produkter till en 

mer universal och mobil lösning som är enklare och smidigare för kunden att köpa, 

komma igång med och använda för att effektivisera sin egen verksamhet. 

Ett andra syfte är att man får ett gäng nya ögon med nya kunskaper och idéer som kan 

bidra med nya idéer och förslag på lösningar som man på företaget kanske själva inte 

tänkt på eller avfärdat av någon anledning.  

 

Som tredje syfte kan man ju se till framtida rekryteringsbehov. Att ha studenter som 

är hos arbetsgivaren och jobbar med examensarbete ger både arbetsgivare och student 

chansen att lära känna varandra bättre och ger arbetsgivaren en väldigt bra bild utav 

hur personen skulle kunna fungera som anställd på företaget i framtiden. Det ger 

också arbetsgivaren möjligheten att få en bättre inblick i personens faktiska kunskaper 

än vad en vanlig arbetsintervju kan ge.  
 

1.2.2 Studenternas syfte  
Studenterna syfte är att få chansen att jobba på ett riktigt och spännande projekt också 

lära oss hur det fungerar med dokumentation, rapportskrivning, deadlines och att 

jobba mot riktiga krav och mål. Det ingår också en stor del utredningsarbete, t.ex. 

både i rapportskrivandet och i jobbet med att utreda vad företaget faktiskt är ute efter 

och hur dom vill att det ska fungera. Detta är saker som studenterna utan tvekan 

kommer kunna dra stor nytta utav i arbetslivet efter avslutad utbildning.  
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Vidare ger detta arbete studenterna en chans att lära oss mer om utveckling av 

webbapplikationer i .NET och hur man på ett bra och smidigt sätt anpassar ett redan 

existerande program med färdiga funktioner till en mer multiplatformsbaserad och 

mobil lösning. 

1.2.3 Frågeställningar  

 
Dessa frågeställningar har gruppen jobbat utefter under projektets gång.  

 Hur omvandlar man ett idag befintligt system för produktionshantering till en 

mobil och plattformsoberoende lösning?  

 Hur omvandlar man på bästa och smidigaste sätt den befintliga datastrukturen 

för att passa i ett nytt mer mobilt datasystem?  

 Vad måste man tänka på när man tar en befintlig produkt med ett inarbetat 

gränssnitt och skapar en ny version utav denna produkt?  
 

1.2.4 Krav och önskemål  

 
Dessa krav/önskemål var det som fanns inledningsvis ifrån System Andersson på 

arbetet/prototypen. Dessa har sedan anpassats under arbetes gång.  

 Layouten på webbapplikationen ska efterlikna det befintliga gränssnittet i 

programmet.  

 Lösningen skall helst utformas efter MVVM (Model View Viewmodel).  

 Funktionerna i webbapplikationen skall fungera på samma sätt som i 

programmet i den utsträckning det är möjligt.  

 Webbapplikationen skall helst använda sig utav WCF för kommunikation.  

 

 

 
 

Figur(1) visar hur studenternas webbapplikation skall passa in och arbeta i det redan 

befintliga systemet. Webbapplikationen är tänkt att jobba mot en tjänst som sedan 

jobbar mot affärslogiken, databasen och även de andra applikationer som finns 
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1.3 Avgränsningar 
I arbete har det gjorts avgränsningar då arbetsbördan att skapa en fullt fungerande 

version av originalsystemet skulle kräva för mycket tid och arbete för att det skall 

anses rimligt inom ramarna för examensarbetet.  

 

Därför beslutades det att det skulle skapas en prototyp och att denna skulle innehålla 

viss funktionalitet med reservation för att eventuellt utöka funktionaliteten om det 

ansågs finnas utrymme för detta inom tidsramarna för projektet.  

Den funktionalitet som skall ingå i prototypen är följande,  

 Inloggning  

 Gränssnitt  

 Administration av användarkonton för kund  

 Visa ordrar  

 Sortera ordrar  

 Skapa order  

 Anpassa delar av datastrukturen  

 Analys av databasstruktur  

 Använda företagets färdiga affärslogik  

 

Utöver detta skall det sättas upp en utvecklingsmiljö med SQL Server för databasen, 

Team Foundation Server för att kunna jobba i projektet samtidigt och 

versionshantering. Servern skulle utöver detta också kunna innehålla en webbserver 

för att kunna köra applikationen.  

Omfattningen av funktionalitetskraven kan komma att ändras efter arbetets gång då 

det är svårt för studenterna att bedöma hur lång tid detta kommer ta då vi valt att 

jobba med saker som är nya för studenterna, t.ex. assemblies och MVC. 

 

Meningen med arbetet är alltså inte att leverera en färdig/fullt fungerande 

webbversion utav version av ursprungsapplikationen eller skapa en från grunden helt 

ny applikation 

 

1.4 Disposition 
Rapporten kommer vara utformad efter av Tekniska Högskolan utformad rapportmall. 

  

1.4.1 Teoretisk bakgrund  
I början av detta kapitel beskrivs och förklaras de olika programmeringsspråk som 

man valt att använda sig av. Studenterna går också igenom de programmeringsspråk 

som kommit som förslag av System Andersson.  

 

1.4.2 Metod och genomförande  
I det här kapitlet går studenterna igenom arbetsprocessen samt vilka arbets- och 

testmiljöer som använts.  
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1.4.3 Diskussion och slutsatser  

I det här kapitlet diskuterar studenterna resultatet av examensarbetet. Studenterna tar 

upp egna åsikter, val av metoder och problem som studenterna stött på under arbetets 

gång. Här tar studenterna upp eventuella förbättringar som kan göras i framtiden. 
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2 Teoretisk bakgrund 
 

2.1 Applikationer på nätet  
2.1.1 Webbapplikationer och molntjänster.  
En webbapplikation och molntjänster är programvara som är lagrad på en server som 

användaren kommer åt antingen via internet eller intranät. Vad som definieras som 

molntjänst varierar. Men grunden är att det skall vara en tjänst som inte kräver någon 

lokal installation på användarens dator.  

Molntjänster är ett begrepp som inte nämns före 2010, men tjänsterna har funnits ute 

sedan tidigare. Webbapplikationer och molntjänster har ökat i popularitet allt eftersom 

hastigheten på Internet blivit högre. 

 

Figur(2) syns ett exempel på hur en molntjänst kan fungera. Användaren kör 

webbapplikationen via sin webbläsare och all datalagring, datahantering och 

datahantering sköts av och på företaget som tillhandahåller tjänstens servrar. Det 

enda kunden ser är det som händer på skärmen [2]-[4]. 
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2.1.2 Säkerhet på Internet  
När man jobbar mot en databas med olika användare och olika kunder så är 

säkerheten i applikationen väldigt viktig. I detta examensarbete finns det en del 

viktiga säkerhetsdelar att hålla reda på. Dessa är att hålla isär de olika företagen som 

finns i databasen, skydda de olika användarnas lösenord, koppla rätt användare till rätt 

företag och koppla rätt ordrar till rätt företag.  

 

När man har en applikation som hanterar data och har olika användare är det viktigt 

och inte lägga in t.ex. lösenord i klartext i databasen. Därför bör man använd någon 

form av hashfunktion för att kryptera dessa. Ett hash är en 128-bitar, eller mer, lång 

sträng som genereras med hjälp utav en algoritm där man matar in det som skall 

skyddas. Hashning är en envägs kryptering vilket innebär att det man stoppar in inte 

ska kunna återskapas ur den genererade strängen.  

 

Om någon skulle få tag i användaruppgifterna och försöka knäcka de hashade 

lösenorden kan man lägga till något som kallas för SALT till varje lösenord. Ett salt är 

en för varje användare framtagen unik sträng som läggs ihop med lösenordet innan det 

hashas. Detta gör att den som försöker knäcka lösenorden nu måste knäcka varje 

lösenord för sig, något som tar ofantlig tid och maskinkraft.  

 

Om databasen innehåller data för flera olika företag så är det viktigt att hålla isär data, 

så att inte fel data hamnar i händerna på fel företag. Detta kan smidigt göras genom att 

införa en uniqueidentifier(UID) som fungerar som ett unikt id. Varje företag tilldelas 

en UID och denna finns sedan i en kolumn i alla tabeller där företagens data sparas. 

När någon loggar in hämtas UID:n för företaget användaren är kopplad till och denna 

skickas sedan med som variabel vid all kommunikation med databasen. Detta gör att 

applikationen bara kommer hantera data kopplad till det UID som den inloggade 

användaren är kopplad till [5]-[10]. 

 

2.2 Programmeringsspråk och designmönster  
2.2.1 ASP.NET  
ASP står för “Active Server Pages” och är ett så kallat “server-side Web application 

framework” utformat för att skapa dynamiska webbsidor. Det är utvecklat av 

Microsoft och baseras idag på deras .NET ramverk för att ge programmerare och 

systemutvecklare möjligheten att bygga avancerade webbapplikationer.  
 
.Net ramverket innehåller många färdiga funktioner som kan vara till hjälp för 

programmerare, för att snabbt och enkelt konstruera en snygg och intelligent 

webbapplikation. Ramverket innehåller även färdiga funktioner för att t.ex. bygga 

kommunikation mellan applikation och databas och även funktioner för att läsa XML-

filer.  

 

ASP.NET är byggd på “Common Language Runtime CLR” som tillåter att man ska 

kunna skriva ASP.NET kod med hjälp av de språken som stöds av .NET som 

exempelvis C#, Visual Basic och F#. Alla språk i ASP.NET stödjer användning utav 

objektorienterade programmeringsmönster.  
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ASP.NET språket är ett så kallad server-side-språk som innebär att för att kunna 

exekvera en applikation med dynamiska aspekter som är skriven i ASP krävs det en 

lämplig webbserver som exempelvis IIS från Microsoft. Servern gör allt arbete och 

skickar sedan den resulterande sidan till användaren. Applikationens ligger uppdelad i 

olika delar som t.ex. html-filer som används för att generera den färdiga sidan och 

code-behind filer där all datahantering och dylikt sker.  

 

Den största fördelen med ASP.NET är att det är komponent- och event-baserad.  

Tanken är att webbapplikationen ska vara event-driven och användaren behöver inte 

känna till hur funktioner och metoder arbetar i bakgrunden.  

ASP.NET har vissa nackdelar . I ASP.NET är ”Code-behind” hårdkopplad mot den 

aktuella vyn vilket gör det svårt att testa koden eftersom det är svårt att komma åt 

kontrollerna i aspx-sidan.  

 

Denna nackdel var grunden till att det nya ramverket ASP.NET MVC utvecklades. 

Den nya tekniken löste det gamla problemet och med hjälp av den är logiken inte 

längre hårdkopplad till designen och man får bättre kontroll över alla delar.  

Andra liknande språk och konkurrenter till asp är bland annat PHP och JSP, där PHP 

är en open-source variant och JSP bygger på Java istället [11]-[14]. 

  

2.2.2 Assemblys 

En assembly är ett bibliotek som innehåller kompilerat kod, och kan användas till 

olika saker i beroende på vad man jobbar med. Det finns två sorters assemblys; 

 process assemblys (.exe), 

 bibliotek assemblys (.dll). 

En .Net assembly innehåller MSIL-kod och kan antingen köras helt 

ensamstående(process assemblys) eller via anrop ifrån en applikation (biblioteks 

assemblys). 

Utöver kompilerad kod innehåller assembly-filerna också meta-data som talar om vad 

assemblyn innehåller, samt annat som assemblyn kan behöva använda sig av t.ex. 

bilder. 

Assemblys innehåller oftast klasser och deras tillhörande definitioner och funktioner. 

Affärslogik byggs ofta i assemblys då dessa sedan kan användas utav tex både en 

webbapplikation och en programvara utan att man behöver omvandla eller kopiera 

koden [15]-[16]. 
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2.2.3 MVC  
MVC står för (”Model View Controller”) och är ett utvecklingsmönster som infördes i 

.NET år 2007, för att lösa problemet med att designen var hårdkopplad till logiken. 

Tekniken används för att hålla datastrukturen och logiken separat ifrån designen. 

Detta för att man t.ex. ska kunna ändra designen utan att påverka resten utav systemet. 

Mönstret består av tre delar [17]-[20].  

 Model: Här hanteras datastruktur och olika klasser. Filerna under denna del 

samarbetar med både View och Controller genom att en modell meddelar 

tillhörande vyer och controller när det sker en förändeing i sitt tillstånd.  

 View: Detta är designdelen. En view är kopplad till en controller och 

eventuellt även en model. Viewn är det som sedan omvandlas till en webbsida 

utav servern och skickas till användarens webbläsare.  

 Controller: Den här delen sköter det tunga arbetet med att hantera data och 

köra andra funktioner som behövs för att kunna skicka färdig data för 

presentation till en view.  

 

Några av fördelarna med att använda detta mönster är:  

 Prestanda (snabb och smidig).  

 Testbarhet (felsökning och underhåll sker separat).  

 Högre sammanhållning och mindre koppling (logik och användargränssnitt 

blandas inte).  

 Kan samarbeta med andra språk som exempelvis Javascript eller jQuery.  

 

2.2.4 CSS  

 
CSS står för “Cascading Style Sheet” och är ett språk som definierar layouten för 

webbsidor. Språket beskriver utseendet på element i dokumentet. CSS styr helt enkelt 

utseendet på elementen genom att tala om saker som färg, bakgrundsfärg, typsnitt och 

storlek på text  

 

Med hjälp av CSS kan man få flera olika webbsidor att dela layout utan att behöva 

hårdkoda denna på sidorna. Detta bidrar givetvis också till att det blir enklare att 

uppdatera eller byta ut layouten då man bara behöver ändra på ett ställe.  

 

CSS är ett väldigt enkelt men genomtänkt språk som bidrar till att göra snyggare och 

smidigare layouter. Koden skrivs oftast i ett separat dokument som sedan kan 

inkluderas i de sidor där man vill använda den önskade layouten [21]-[22]. 

 

 

 

 

 

 

 



Teoretisk bakgrund 

13 

2.3 Databas och webbapplikation  

 
De flesta webbapplikationer utför datahantering som exempelvis, lägg till, ta bort, 

hämta och redigera. För att webbapplikationen ska kunna hantera data så måste det 

finnas ett ställe där data lagras. Data kan sparas i en textfil, XML-dokument eller i en 

databas.  

 

En databas är som ett bibliotek för data och är en oerhört viktig byggsten i ett 

datasystem. Att utforma databasen och datahanteringen rätt är a och o för att få till ett 

smidigt och kompetent system.  

 

Det första man får titta på vid utformning av strukturen för databasen och dataflödet 

är, vad för data behöver man spara, hämta och vad har olika data för relation med 

varandra.  

 

Sedan får man utifrån detta utforma tabeller och relationer mellan dessa. Man bör 

också se till att man har någon form av unik data för varje rad för att lätt kunna 

identifiera och indexera raderna i tabellen.  

 

Val av databas-typ beror helt på vilken typ av data och applikation man jobbar med. 

För .Net är SQL Server ett väldigt bra alternativ eftersom det är Microsoft som står 

bakom båda två. För PHP är mySql ett bättre val. För datorprogram som körs lokalt 

kan Access vara en bra lösning.  

När en webbapplikation är kopplad till en databas så måste man tala om för 

applikationen hur den ska koppla upp sig till databasen. Denna information sparas 

som en connectionstring som talar om adressen till databasservern, 

inloggningsuppgifter och databasens namn. 

 

Efter att man via sin connectionstring upprättat en koppling mot databasen så 

använder man sig utav språket SQL för att tala om vad man vill göra. Tex används 

kommandot SELECT om man vill hämta data eller INSERT om man vill spara data.  

Vissa databasservrar tillåter även att man utöver data sparar så kallade stored 

procedures. En stored procedure är ett skript som innehåller SQL-kod och körs av 

databasservern på denna. Skriptet kan anropas från  t.ex. en webbapplikation och  kan 

även ta emot variabler [23]-[25]. 
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2.3.1 Kommunikation mellan applikation och databas  

Vid kommunikation mellan en applikation och en databas så används oftast språket 

SQL, Structured Query Language, som är ett standardiserat språk för just detta.  

Det finns en rad olika implementeringar utav språket som utvecklats för olika saker 

som t.ex. PostgreSQL eller Pervasive SQL.  

 

LINQ är en förkortning för Language Integrated Query och uttalas “link”. Linq är 

inom .Net ett verktyg som gör att man kan använda t.ex. C# för att formulera en 

kommunikation med databasen. Denna kod omvandlas sedan vid exekvering till ett 

SQL-anrop innan den skickas iväg.  

Detta innebär att man kan få snyggare kod och samtidigt inte behöver lära sig 

avancerad SQL för att kunna göra avancerade förfrågningar mot sin databas [26]-[29].
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3 Metod och genomförande 
 

3.1 Planering  
3.1.1 Uppstart  
Gruppen tvekade lite till det genomförda projektet då det verkade innehålla flera delar 

som gruppen inte hade någon förkunskap i och som kunde leda till problem.  

Efter några inledande möten med System Andersson där vi diskuterade igenom 

omfattningen på prototypen som skulle utvecklas och hur den skulle utvecklas så 

bestämde vi oss ändå för att genomföra projektet då det kändes bättre än när vi bara 

hade en lista på krav.  
 

3.1.2 Arbetsfördelning  
Tanken var att arbeta iterativt vilket tyvärr fallerade och det slutade med att projektet 

snarare delades in i olika ansvarsområden där varje person fick ett eget område att 

ansvara för och jobba med.  

 

Arbetet delades därför istället upp i olika delar och sedan satte var och en av oss igång 

med sin del. Detta påverkade givetvis utveckling på ett negativt sätt då ett faktiskt 

iterativt genomförande hade varit enklare och smidigare. 

 

3.1.3 System Analys  

Innan arbete påbörjades fick vi en möjlighet att se och känna lite på hur det befintliga 

systemet som System Andersson tillhandahåller. Detta för att vi skulle få en lite bättre 

inblick både i funktionalitet och i gränssnittet.  

 

Gruppen tittade därför på hur funktionaliteten i deras system såg ut och skapade en 

enkel modell utav detta för att få en bättre överblick utav hur det fungerade. Modellen 

nedan figur(3) visar hur deras ordersystem fungerar idag. 
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Figur(3) visar ett schema om hur kunden kan ifrån ordrar göra nya ordrar, se på 

gamla och de senaste inlagda ordrarna, samt ta bort ordrar. 

 

Figur(3)Användaren kan ifrån ordrar kolla på gamla ordrar och lägga till nya, även 

kolla på nya ordrar som är inlagda. Man kan även se i figur(3) att man ifrån både 

gamla och ifrån där man lägger till nya ordrar, kan se info om ordrarna och i delen där 

man kan se de ordrar som är nyinlagda se de ordrar som användaren själv lagt in.  

Vi fick också en lista på olika assemblies och deras respektive funktioner för att vi 

skulle kunna få en bättre insikt i hur detta fungerade och kunna se vilka olika anrop 

det fanns möjlighet till.  

 

Assemblies var något nytt för alla i gruppen och vi gjorde därför lite research på det 

och fick en genomgång utav detta ifrån System Andersson. 

 

3.1.4 Varför utveckla en webbapplikation och molntjänst  
Fördelen med att använda sig utav en webbapplikation är att det ställer väldigt lite 

krav på användaren utav applikationen. Det enda som behövs för att kunna köra 

applikationen är en webbläsare och en internetuppkoppling.  

 

Idag är molntjänster något som blir mer och mer attraktivt då det ökar mobiliteten och 

flexibiliteten för ett datasystem. En molntjänst är en webbapplikation kopplat till en 

affärslogik och ett databibliotek. Att enkelt kunna komma åt sin data ifrån olika 

platser och med olika apparater utan att behöva installera någon programvara eller 

dylikt erbjuder ofta kunden en större frihet och nya möjligheter.  

 

Många företag satsar idag på att försöka omvandla sina befintliga system eller bygga 

nya system som fungerar som molntjänster. Dels för att det underlättar för befintliga 

kunder och dels för att göra sina produkter mer eftertraktade av potentiella kunder. 

Det gör också företagets service och underhåll lättare då man oftast kan lösa problem 

inhouse.  
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3.1.5 Val av design-mönster  
Då System Andersson jobbade efter MVVM-modellen valde studenterna att använda 

MVC som är det MVVM är baserat på ifrån början. Modellen går ut på att man delar 

upp applikation i tre delar:  

 Model - som innehåller datastrukturer och olika klasser,  

 Controller - som innehåller all praktisk kod och styr model och view,  

 View - Som i princip bara innehåller kod för layout och presentation av data.  

 

Detta design-mönster gör att layout, datastruktur och funktionalitet hålls isär och inte 

påverkar varandra. Det gör det dessutom lättare att ändra t.ex. layouten utan att 

påverka någonting annat.  

MVC fungerade väldigt bra till detta projekt eftersom ett av kraven ifrån System 

Andersson var att hålla isär just design och funktionalitet Vidare erbjöd det oss en 

möjlighet att lära oss något nytt och samla på oss erfarenhet medan vi jobbade med 

projektet. 

 

3.1.6 Val av utvecklingsspråk  

 
Uppdragsgivaren hade inget bestämt krav på vad för programmeringsspråk som 

applikationen skulle utvecklas i. Det var upp till oss att fritt välja de 

programmeringsspråk som kändes mest lämpat för uppgiften.  

Som grupp besatt vi kunskaper i flera olika programmeringsspråk, men ett flertal 

saker gjorde att vårt val föll på jobba i ASP. NET och C# istället för t.ex. PHP. Dessa 

var  

 Det befintliga systemet och dess logik var skrivet i C#,  

 ASP. NET plattformen erbjuder möjlighet att använda C# som språk,  

 ASP. NET har en befintlig och smidig implementering utav MVC-modellen,  

 ASP. NET innehåller många smidiga och användbara verktyg och funktioner,  

 ASP. NET jobbar väldigt bra ihop med SQL Server som används för 

databasen,  

 Visual Studio ihop med Team Foundation Server erbjuder en bra 

utvecklingsmiljö med bland annat t.ex. versionshantering  

 Alla tre i gruppen hade goda kunskaper i just C# sedan innan.  
 

3.1.7 Val av designspråk  

 
Med syfte att få applikationens layout att efterlikna det befintliga systemet förslog 

System Andersson att vi skulle använda oss utav Silverlight. Det togs dock ett 

gemensamt beslut att skippa det av flera olika anledningar. Några av anledningarna 

till detta var; 

 att Silverlight inte längre aktiv utvecklas.  

 att CSS är ett väldigt smidigt och enkelt stylingspråk.  

 Bristande kunskap i Silverlight. 

 

CSS är inne på version 3 och används i princip på alla webbsidor du kan hitta. Vidare 

kräver det ingen processorkraft eller dylikt utan talar mest om för webbläsaren hur 

saker och ting ska se ut.  
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3.1.8 Utvecklings och testmiljö  

Som verktyg föll valet på Visual Studio 2010 för att programmera applikationen. 

Detta parades ihop med Team Foundation Server för att få enkel och smidig tillgång 

till versionshantering. Vidare användes också SQL Server 2012 för hantering av 

databas då det var vad det befintliga systemet använde. 

 

Vi satte upp en server där både SQL Server och Team Foundation Server 

installerades. Vi installerade även IIS, en webbserver, för att kunna lägga upp sidan 

och provköra den utanför Visual Studios testmiljö. Denna bit fallerade dock då 

servern använde Windows 7 och detta inte kan agera som server för MVC-lösningar 

p.g.a restriktioner i operativsystemet. 

 

3.2 Arbetsmetod  
Arbetsmetoden skulle, som innan nämnt, ifrån början vara iterativ, men blev tyvärr 

istället en form av områdesindelning och ansvarsuppdelning.  

 

Detta ledde till att vi jobbade efter principen att man tilldelades en funktion eller 

problem som skulle lösas och när man var klar med den delen fick man en ny del att 

arbeta på.  

 

Likaså agerade vi som kunskapskällor åt varandra, vilket innebar att om man körde 

fast eller inte kom på hur man skulle lösa ett visst problem eller utforma en viss 

funktion så frågade man någon annan i gruppen som då fick försöka hjälpa till genom 

att förklara eller visa.  

Denna arbetsmetod fungerar relativt bra så länge alla är motiverade och får sitt jobb 

gjort men om någon inte gör det dom ska så är risken att det andra lätt blir strandade 

då en del saker är beroende utav varandra. 
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3.3 Genomförande  
3.3.1 Arbetsuppdelning  

 
Arbetet delades in i delar som sedan delades upp mellan gruppmedlemmarna som 

hade eget ansvar för att se till att deras delar blev gjorda.  

 

Tanken var att Bahaa skulle påbörja funktionsdelen medan Mikael gjorde layout och 

inloggning och Björn jobbade med admindelen. När Björn och Mikael var klara med 

sina respektive delar skulle de sedan hjälpa Bahaa med resten utav orderdelen.  

 

Denna arbetsindelning följdes sedan med något undantag då någon fick gå in och 

hjälpa någon annan med något problem denne hade stött på.  

 

Överlag fungerade arbetssättet ändå godkänt och planeringen vad gällde 

arbetsuppdelning följdes och gav resultat.  
 

3.3.2 Systemet  

 
Efter möten och demonstration av befintligt system gjordes en ritning utav ungefär 

hur systemet fungerar och dess struktur. Utifrån detta utformades sedan en plan för 

hur systemet skulle se ut och de olika delarna i systemet. Denna ses i slutet av detta 

avsnitt. Se figur(4)  

Därefter gicks databasen igenom och de saker som fattades för att systemet skulle 

kunna byggas som planerat lades till.  

Efter detta skapades modelldelen för dessa bitar då dessa inte täcktes utav den 

befintliga logiken utan fick byggas ifrån grunden. 

 

Därefter utvecklades applikationen bit för bit efter den befintliga planen med hjälp av 

den befintliga logiken ihop med den nya. 
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Figur(4) visar ett flödes schema över hur webbapplikationen är tänkt att fungera och 

hur kunden skall kunna arbeta i webbapplikationen 

 

Man kan se i figuren firgur(4) att en användare är antingen en admin eller en vanlig 

användare. Som admin kan man göra tre funktioner inom systemet som hanterar det 

administrativa. Som vanlig användare så kan man också göra tre funktioner fast dessa 

behandlar vad man kan göra med ordrarna. 

 

3.3.3 Arbetets gång  

 
Från början flöt arbetet på bra och kommunikationen fungerade som den skulle. Alla 

gjorde det dom skulle och det gjordes fortlöpande.  

De första sakerna, förarbetet, som gjordes var att  

 Servern installerades och sattes upp,  

 databaserna skapades och modifierades,  

 alla storedprocedures lades till samt relationerna mellan de nya tabellerna.  

 nya användare och projektet skapades och lades till i Team Foundation Server  

 

När allt förarbetet var klart påbörjades själva utvecklingen utav applikationen genom 

att alla fick varsin bit att jobba med. Hela gruppen började arbeta och arbetet fortlöpte 

bra i förhållande till målet att vara klar i tid till deadline.  

I mitten på september visades prototypen för System Andersson som hjälpte till med 

de sista buggarna och sedan gav prototypen sitt godkännande
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4 Resultat och analys / Designprocessen 
 

4.1 Databasen  
Databasen utformades efter diskussion med System Andersson för att kunna användas 

till alla företags data. Alltså en databas för all data istället för en egen databas för 

varje företag. Detta dels för att det underlättar driftsättning och anpassning av 

systemet för kunderna och dels för att det blir enklare att uppdatera och ändra när det 

räcker med att det görs på ett ställe istället för på varje enskild databas.  

 

Lösningen för att göra datahanteringen smidig blev att alla tabeller fick en ny kolumn 

med ett GUID, en unik identifierare som talade om vilket företag en rad i databasen 

hörde till. Detta lades sedan också in i applikationen så man bara kan komma åt data 

för sitt eget företag då GUID-variabeln används i nästan alla funktioner för att hämta 

data.  

 

Utöver detta samt införandet av två nya tabeller, en för användarkonton och en för 

företagen, så behölls övrig databasutformning ifrån innan då denna redan var 

beprövad och System Anderssons affärslogik var byggd att jobba mot denna vilket 

innebar minimala ändringar där. 

 

4.2 Systemet  
Inloggning  
Som angetts tidigare skall applikationen användas av olika företag. Varje företag har 

sina ordrar, kunder och en GUID som definierar företaget i databasen. Startsidan i 

applikationen innehåller ett inloggningsformulär där kan man logga in som antingen 

admin eller vanlig användare. Formuläret ser ut som figuren nedan visar figur(5) 

 

 
Figur(5) visar hur formuläret för inloggning ser ut, där användaren bara skriver in 

sitt användarnamn och lösenord. 

 

Det är två olika fall som inloggningsformuläret tar hand om och hanterar, det första 

fallet är när man loggar in som admin, då kommer man loggas in till kontrollpanelen 

där man som administratör kan hantera användarlistan genom att ta bort en användare 

eller om en användare glömt sitt lösenord, nollställa ett lösenord och ge användaren 

ett nytt lösenord.  
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Admin kan även lägga till en ny användare. Figur(6) visar hur kontrollpanelen för 

administration ser ut. 

 

 
Figur(6) visar hur adminsidan ser ut när man loggar in som admin. 

 

Studenterna bestämde sig för att bara ha en emailaddress som användarnamn. För och 

få att det enbart var emailaddresser som användarnamn så programmerades in 

funktioner som kontrollerar att administratören skriver in en korrekt emailaddress. 

Dessutom finns det kontroller som kollar att båda rutorna är ifyllda. Skulle 

administratören försöka lägga till en användare som inte är en mailaddress eller 

lämnar en av rutorna tomma kommer det upp ett meddelande att det inte är korrekt 

ifyllt. 

 

Utöver de kontroller som lades till för att kontrollera fälten, lades det in kontroller så 

att en användare inte redan finns i databasen. 

 

Det andra fallet som formuläret hanterar är när man loggar in som användare, då 

kommer man skickas vidare till ordersidan som innehåller en tabell av ordrar. 
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Ordrar  
När man loggar in som vanlig användare så får man upp en tabell med alla 

produktionsordrar som figur(7) visar. 

 

 
 

Som man kan se i figur(7) så finns det ett antal knappar som gör olika funktioner som 

hanterar ordrarna. 

 

1. Sökrutan  
Användaren kan söka efter en viss order genom att knappa in det han söker i sökrutan, 

sökfunktionen söker i kolumnerna “OrderID, OrderNo, KundNo, Status”, se figur(8). 

  

 
Figur(8) visar hur sökrutan i webbapplikationen ser ut. 

2. Ta bort  
Användaren har möjlighet att ta bort en hel order genom att klicka och välja den och 

klicka på X-icononen som i sin tur skickar eventet till funktionen som tar hand om att 

radera bort hela ordern. Se figur(9).  

 

 
Figur(9) visar hur ta bort iconen ser ut. 
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3. Lägg till  
Användaren har möjlighet att kunna lägga till en ny order genom att klicka på ikonen 

“lägg till”. En tom order med ett unikt orderid skapas och användaren blir skickad 

vidare till “detailssidan” där kan man komplettera ordern med eventuella operationer, 

material och resurser.  

 

 
Figur(10) Ikonen som har det lilla plustecknet i sig och är ljusmarkerat på bilden 

 

 

4. Detaljer  
För att kunna se mer detaljer om en viss order så kan man antingen dubbelklicka på en 

order eller att välja den och klicka på detaljer-ikonen. Under just detaljer kommer 

användaren ha möjlighet att se just detaljer för en order. Dessutom är det under 

detaljer som användaren har möjlighet att lägga till information i befintliga ordrar. 

 

 
Figur(11) Ser man hur sidan för detaljer för en order ser ut. Man ser även vad man 

kan lägga till och ta bort i en order. 

 

Genom att dubbelklicka på en order visas ett fönster som innehåller alla orderdetaljer. 

En order innehåller bl.a. operationer, material och resurser, användaren kan se vad en 

order innehåller för eventuella operationer eller material genom att klicka på den 

aktuella fliken. En tabell med operationer dyker upp när man väljer fliken operation. 

Användaren kan lägga till en ny operation genom att klicka på “+” tecknet mittemot 

varje rad i tabellen. Vill användaren lägga till en material i order så får användaren 

trycka först på knappen “Material”, sen är det samma procedur som användaren 

gjorde när användaren la till en operation i ordern. Det sista användaren kommer 

kunna lägga till i en befintlig order är en kund. När användaren kommer in på sidan 

med detaljer så kommer det i sidpanelen att komma upp de olika kunder som 

användaren kan lägga till i ordern, för att kunna lägga till en kunden gör sedan 

användaren på samma vis här som användaren gjort när denne lade till material och 

operation i ordern.
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5 Diskussion och slutsatser 
Syftet med det här examensarbetet var och göra om en befintlig lokal tjänst till en 

webbapplikation. Detta för att kunna erbjuda befintliga kunder en tjänst som är mer 

mobil och dessutom slippa omkostnaderna som krävs för att köra systemet lokalt på 

företaget, tex inköp av server osv.  

 

Med en applikation som är lätt att komma åt via webben och dessutom är mobil 

kommer man att kunna utöka kundkretsen. Samt att detta underlättar för existerande 

kunder som vill uppgradera sig. Vidare bidrar en molnlösning ett enklare 

underhållsarbete av tjänsten för System Andersson som slipper göra kundbesök vid 

problem osv.  

 

I och med detta arbete har studenterna jobbat med tre olika frågeställningar. 

 

 Hur omvandlar man ett idag befintligt system för produktionshantering 

till en mobil och plattformsoberoende lösning?  
 

Först måste man se skillnaden på att vidareutveckla och nyutveckla en produkt. En 

omvandling innebär att man tar ett existerade system och vidareutvecklar detta.  

I detta fall innebär det att man tar System Anderssons redan färdiga affärslogik och 

kopplar ihop detta med en webbapplikation som innehåller samma funktionalitet som 

deras original-klient. Det underlättar för både kunden System Andersson samt gör 

systemet mer attraktivt och flexibelt.  

 

Viktigt att tänka på är att försöka använda samma eller kompatibla språk för att 

underlätta vidareutvecklingen. Detta bidrar även till att minska arbetsmängden då det 

innebär att system förmodligen kan kommunicera med varandra direkt från start och 

inte kommer behöva några mellanhänder.  

 

Vidare bör man ta hänsyn till att en webbapplikation kommer köras på annat än bara 

datorer. Idag använder många mobiler och surfplattor till saker som vi förr bara hade 

datorer till. Detta gör att man måste ställa sig frågan om man ska komplimentera 

webbapplikation med en mobilapplikation eller om man ska jobba med responsiv 

design så att applikationen anpassar sig efter den enhet användaren valt för stunden. 

 

Då en webbapplikation förmodligen är åtkomlig av alla på Internet så bör man tänka 

extra mycket på säkerhet och vilka nya risker omvandlingen kan bidra till. Detta för 

att skydda både sig själva och sina kunder ifrån oväntade problem eller datastölder. 

 

Likaså bör man fundera kring datalagring och dataöverföring. Ett LAN på ett företag 

är relativt skyddat. Med en webbapplikation uppstår nya faror vad gäller överföringen 

av data mellan användare och system. Likaså blir datalagringen lättare att komma åt 

och därför mer utsatt för fara.  

 

Dataflödet i systemet blir också annorlunda då ett dataprogram kan skicka och ta emot 

data kontinuerligt medan en webbsida oftast endast tar emot data vid skapandet. Detta 

gör att man får ett annorlunda flöde inom systemet.  
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 Hur anpassar man på bästa och smidigaste sätt den befintliga 

datastrukturen för att passa i ett nytt mer mobilt datasystem?  
 

Saker som man ska tänka på när man omvandlar en datastruktur för webben är  

 Hur påverkar detta den redan befintliga logik?  

 Fungerar befintligt dataflöde med en webbsida?  

 Behöver vi lägga till eller ta bort saker för att få det att fungera?  

 Hur ser man till att min data och hanteringen utav denna är skyddad?  

 Vad händer med olika relationer och storedprocedures?  

 

Det smidigaste är om man kan återanvända datastrukturen som den är. Detta är dock 

inte alltid möjligt tyvärr. Det finns ett flertal olika anledningar till att något sådant kan 

ske.  

 

Om det inte går att behålla designmönstret som använts innan bör man försöka att 

använda ett så snarlikt mönster som möjligt för att på detta sätt kunna återanvända så 

mycket som möjligt av den tidigare strukturen.  

 

Saker som man bör ta hänsyn till är saker som relationer mellan tabeller och olika 

kolumner. Har man en relationsdatabas bör man i det nya systemet också försöka 

använda en sådan för att underlätta för sig själv.  

 

Kör man storedprocedures bör man välja en databas som klarar sådana för att slippa 

återskapa dessa i sin kod sen istället.  

 

Likaså bör man, om man har ett beprövad och genomarbetat dataflöde ta detta i 

beaktning och om det fungerar med den nya lösningen försöka återskapa detta.  

Vidare får man ta i åtanke att ett datorprogram och en webbapplikation fungerar på 

olika sätt vad gäller datahantering. Samt ta hänsyn till riskerna med att lagra sin data 

på internet och försöka skydda data och hanteringen utav denna. 



 Vad måste man tänka på när man tar en befintlig produkt med ett 

inarbetat gränssnitt och skapar en ny version utav denna produkt?  
Det man bör tänka på när man har ett redan inarbetat system och gör om detta är att 

det ska vara lätt för befintliga användare att förstå och vara lätt för användaren att 

anpassa sig till det nya.  

 

Har man en etablerad grafisk profil eller en design som återkommer genom hela 

systemet bör man i största möjliga mån försöka behålla detta för att underlätta för 

användarna och samtidigt som det ger systemet en form av identitet.  

 

Har man ett inarbetat gränssnitt för sin produkt/system bör man i så stor utsträckning 

som möjligt försöka behålla/återskapa detta då det skapar en trygghet och en känsla av 

bekvämlighet hos de som använder systemet/produkten.  

 

Saker som ikoner och färgkodning är sådant som är viktigt att försöka behålla för att 

inte förvirra redan befintliga användare. Samt använda färger och ikoner som gör 

saker lätt försåtliga för nya användare.  
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Om man ska plocka bort tidigare befintliga funktioner bör man först undersöka så att 

ingen av kunderna använder eller behöver dessa funktioner. Likaså bör man ta 

möjligheten att undersöka om det finns någon funktionalitet som kunderna saknar 

idag som man kan passa på att bygga in vid omvandlingen. 

 

5.1 Metoddiskussion 
Från början var det tänkt att använda sig av en iterativ arbetsmetod. Detta fallerade på 

grund av att ingen i gruppen tog på sig ledarrollen, dessutom så arbetade inte gruppen 

upp en ordentlig tidsplanering. I och med att gruppen märkte att en iterativ metod inte 

fungerade valde gruppen att gå över till en metod där man delade upp arbetet inom 

gruppen.  

 

Metoden att dela upp arbetet gav var och en i gruppen möjlighet att arbeta mer 

självständigt och när man fastnar på något så kan man få hjälp på annat sätt av de 

andra i gruppen, då de andra inte jobbar med samma saker ser man på 

problemlösningen på annat vis.  

 

Nackdelarna med metoden som studenterna valde att använda sig av var att arbetet 

gick olika fort för var och en i gruppen. I och med att vissa delar var beroende av 

varandra så blev en konsekvens att man ibland fick vänta på varandra. 

 

I och med att det saknades en utarbetad tidsplan så påbörjades delar av arbetet även 

om personen som arbetar med funktioner och delar av systemet som hör ihop med 

varandra var klar. Då gruppen inte ville att för mycket tid skulle gå förlorad. Detta 

medförde att vissa delar behövdes göras om när gruppen började koppla ihop arbetet.  

 

Valet av utvecklingsverktyg och kommunikationsmedel inom gruppen var bra då alla 

kunde jobba med projektet vart man än befann sig och få hjälp av gruppen om man 

stötte på problem. Den enda nackdelen med valet var att alla inte hade möjlighet att 

vara uppkopplad mot nätet hela tiden under arbetets gång. Detta medförde att det blev 

svårt med kommunikationen vid vissa tillfällen under arbetet.  

 

Den valda metoden fungerar bättre för mindre projekt med kort tidsplan, men för 

större projekt som detta är den snarare ett hinder. För detta examensarbete hade den 

iterativa metoden fungerat bättre om gruppen hade utarbetat en bättre tidsplanering i 

början, vilket vi inom gruppen anser var den största missen. 

 

5.2 Diskussion av de olika delarna av arbetet 
Då arbetet blev uppdelat i tre olika delar så innebar det att var och en i gruppen hade 

något att jobba med. Detta medförde också att var och en i gruppen stötte på olika 

problem. Delarna som arbetet blev uppdelat i var administrations vy och del, design 

och layout och order vy och del.  

 

5.2.1 Administrations vy och del  
Då systemet idag körs på lokala servrar så behövs inga separata tabeller för användare 

och funktioner som skiljer olika företags användare åt. Då det här examensarbetet 

kommer att jobba i en och samma databas så behövdes det läggas till tabeller för detta 

i den befintliga databasen.  
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Dessa tabeller fanns det inga färdiga funktioner till, så detta fick studenterna själva 

lösa. För att lösa frågorna mot databasen använde sig studenterna av LINQ. 

Studenterna la även in en begränsning för företagen om hur många användare ett 

företag kan lägga in i databasen.  

 

För att lösa det la studenterna in en kolumn i tabellen där företag listas, med värde för 

max användare för företaget. I vyn som administratören ser kommer det listas upp de 

användare som redan lagts till och hur många användare som administratören kan 

lägga till och hur många som administratören har kvar. 

 

Den listan löstes genom att använda sig av en loop, nackdelen med den här lösningen 

blev att datat som behövdes för att loopen skulle fungera behövdes göras på alla 

funktioner som ändrade på något sätt, detta innebar att samma kodstycke kom att 

repeteras och skrivas på flera olika ställen i koden vilket inte är bra för framtida 

utveckling då det gör applikationen större och slöare.  

 

Studenterna la in olika kontroller i adminstrationsdelen för och kontrollera att fälten 

för användarnamn och lösenord var korrekt ifylld eller inte lämnades tomma. För att 

lösa detta använde sig studenterna sig av if-satser. Den stora nackdelen med och 

använda sig av if-satser är att det blir en del if-satser i andra if-satser, detta medför att 

det kan bli svårt och följa vilken if-sats som gör vad och var den tar slut. 

 

5.2.2 Design och layout  
Problemen med designen var att försöka bygga en webbsida som i så stor mån som 

möjligt påminde om programmet men samtidigt var anpassad för att vara just en 

webbsida.  

 

Detta löstes genom att först bygga ett ramverk utav div:ar med hjälp utav HTML-kod 

och CSS. I detta ramverk fanns sedan en specifik plats för innehållet. Ramverket var 

anpassad för webben på flera sätt, bland annat genom att använda en standard bredd 

på layouten.  

 

När detta var färdigt kom nästa problem, att i innehållsfältet presentera data så likt 

programmet som möjligt. Detta löstes med tabeller och webgrids som stylades till 

med hjälp av CSS.  

 

Man hade nu en fungerande layout som påminde om programmet men ändå lämpade 

sig för webben. Som dessutom påminde om den layout som finns i det befintliga 

systemet. 

 

5.2.3 Order vy och orderbehandling  
Under arbetet med order vyn och för att få vyn se likadant ut som dagens system har 

studenterna stött på många problem. Första problemet var att kunna filtrera data i 

varenda kolumn i datatabellen. Det som var svårt med detta var att alla dataanrop sker 

i kontrollen så det skulle leda till väldigt många anrop fram och tillbaka mellan viewn 

och kontrollen. 
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Problemet löstes genom att studenterna kom på ett annat alternativ och det var att 

införa en sökruta istället så att användaren kan söka efter det som han/hon vill i många 

kolumner.  

 

Ett annat problem studenterna mötte var att kunna välja en viss orderrad i tabellen för 

att kunna göra vidare behandlingar som till exempel att ta bort ordern eller att visa 

detaljer för den. Problemet löstes med hjälp av en JavaScript kod som gör att den tar 

emot en Id för en rad vid klick på den raden och därefter tilldelar koden den Id:n till 

den aktuella knappen.  

 

Man behövde ange med alla informationerna om en order inklusive operation, kund 

och material för att lyckas skapa en ny order. För att undvika mata in all behövd 

orderinformation vid samma gång, löste studenterna problemet genom att vid klick på 

en ny order, skickas tomma data order med ett unikt ordernummer. Därefter lägger 

man eventuella operation, kund och material till den ordern. 

 

5.3 Slutsatser och rekommendationer 
En rekommendation vi kan lämna till System Andersson för deras fortsatta arbete med 

projektet och något vi själva skulle försökt göra är att använda webgrids istället för 

tabeller för att lista ordrar och dylikt. Detta eftersom tabeller är lite förlegade och en 

grid ger bättre kontroll och innehåller många bra verktyg så som t.ex. bläddring.  

 

En annan sak som är viktig att tänka på är att undvika redundans, alltså att använda 

samma kod på flera ställen. Så fort kod ska användas på mer än ett ställe skall den 

läggas som en metod som man sedan kan anropa där den behövs. Detta var något vi 

märkte är lätt hänt när man är flera personer som jobbar med ett projekt.  

Vidare tror vi att det finns stor möjlighet att bygga in flera funktioner i admindelen 

som kan kopplas till deras interna affärssystem. Ett exempel på detta är att företaget 

t.ex kan se sina fakturor och ändra sina kontaktuppgifter. 
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8 Bilagor 

MPS-system som webbapplikation i molnet 
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Bakgrund: 
Vi på SystemAndersson har byggt ett nytt revolutionerande system för vår kundgrupp. 

Som ett led i detta har vi beslutat att satsa på att utveckla en webbapplikation av 

systemet. En första tanke var då att ge uppgiften att ta fram ett prototypsystem till en 

grupp studenter som kunde göra detta som ett examensarbete. 
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Kravspecifikation: 
Prototypen skall innehålla program vyerna inloggning, lista order och uppläggning 

av order. Beroende på hur många studenter som ingår i gruppen och hur fort de löser 

uppgiften kan detta utökas och innehålla fler vyer men dessa uppräknade är ett 

minimum från vår sida. 
 
Prototypen skall även vad gäller design efterlikna PC-programmet så mycket som 
möjligt. Som ett led i detta bör nog Silverlight användas för grafiken. Detta är något ni 
får utreda om det går. 
 
Vi vill att ni systemerar applikationen enligt MVVM.(Model View Viewmodel) 
vet ni inte vad detta innebär går vi gärna igenom detta. 
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Webbapplikationen skall kommunicera med tjänsten via WCF. (Windows 

Communication Foundation) 
 
Exempel på hur detta går till kan vi visa i vårt stämplingsterminalprogram som 
arbetar på samma sätt som den tänkta webbapplikationen. 
 
Vissa förändringar kommer behöva göras i tjänsten den hanterar i nuläget inte all 

funktionalitet som ni behöver för att kunna bygga webbapplikationen. Men även här 

kan vi visa exempel på hur data hämtas från affärslogiken sedan skapar ni bara nya 

klasser med data som fungerar på samma sätt som de vi visat. 
 
Detta visar vi enklast att visa detta är vid ett möte med oss när ni i så fall börjar med 

exjobbet. 
 

 

Verktyg som skall användas är: 

 Visual studio 2012 eller 2010 med C#. 
 

 Vid behov av databas skall SQL server 2012 expresss 
användas o ASP.net eller PHP får vi avgöra innan ni 
sätter igång. 
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Funktionsbeskrivning: 
Inloggingsvy:  
Inloggningen skall ske i en egen vy. Vi har i Pc-programmet idag ingen vy som liknar 
den så vi får arbeta fram den tillsammans. 

Vy Lista Order: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Här är en lista med alla order 

  
 Dubbelklickar man på en order skall ett detaljfönster öppnas med den 

ordern. Alternativt om man klickar på detaljknappen skall den markerade 
ordern i listan öppnas.   

 Klickar man på knappen ny skall orderdetaljsfönstret öppnas redo för 

inmatning av en ny order.  
 

 Klickar på eller drar man via drag/drop en order till papperskorgen så 
skall denna order raderas.  

 
 Klickar man på tangentbordsknappen skall tangentbordet komma fram och 

man skall kunna mata in tecken via detta.  
 

 Klickar man på någon av kolumnrubrikerna i listan skall listan sorteras om 
efter denna rubriks data. Klickar man en gång till skall data sorteras i 
motsvarande fallande eller stigande.  

 
 Under kolumnrubrikerna skall det finnas filtrerings fält där man kan 

filtrera liknande bilden nedan.  
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 Allt skall gå sköta via Pekskärm.  
 

 Att göra fliken listar vad som finns att göra i modulen tillverkningsorder 
dubbelklickar man på en order där skall detalj vyn öppnas.  
 

 
 
 


