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Sammanfattning
Denna studie har gjorts hos företaget Monitor ERP System AB, som utvecklar och
säljer ett affärssystem. Till affärssystemet har Monitor utvecklat ett e-handelssystem
som är integrerat med affärssystemet. Artiklar i Monitor kan göras synliga som produkter i webbshopen som skapas med hjälp av e-handelssystemet och order som
läggs på webbshopen läggs automatiskt till i affärssystemet. Ett antal av Monitors
kunder, som bedriver försäljning mot slutkunder (privatpersoner) använder inte
Monitors webbshop, utan vill istället kunna integrera affärssystemet med ett tredjeparts e-handelssystem.
I studien undersöks varför kunderna använder sig av en tredjepartslösning framför
Monitors webbshop genom intervjuer med några av Monitors kunder. Svaren från
intervjuerna utgjorde underlag till en integrationslösning av Monitors affärssystem
och en tredjeparts en-handelssystem.
Ett e-handelssystem som flera av kunderna var intresserade av var WooCommerce
som är ett tillägg till innehållshanteringssystemet WordPress.
Ett tillägg till WooCommerce har skapats som skickar order till Monitors affärssystem. För att ta emot ordern har en REST-webbtjänst utvecklats som, efter att ta
emot ordern, skapar en order i Monitors affärssystem via Monitors REST API.

i

ii

Abstract
The following study has been performed in association with Monitor ERP System
AB, a company that develops an enterprise resource planning system (ERP). Monitor has developed an e-commerce system which is integrated with the ERP system
so that articles in the ERP system can be sold from a web shop. When an order is
placed in the web shop it is automatically added in the ERP system. A number of
Monitor’s customers want to integrate the ERP system with a third-part e-commerce system instead of using the one developed by Monitor for B2C (business to
customer) sales.
In the study, the reasons for this is examined and a prototype and conceptual integration model is developed.
Interviews with the customers have been performed that has shown that they consider the content management in Monitor’s e-commerce system far too limited. An
e-commerce system that they showed interest in was WooCommerce which is a
plugin for WordPress. It is for WooCommerce that the prototype and integration
model has been created.
A plugin for WooCommerce has been written that sends orders to the ERP system.
To receive the order, a REST service has been developed that receives the order and
creates it in the ERP system by using Monitor’s REST API.
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1 Introduktion
Denna studie har undersökt hur ett affärssystem kan integrerats med en e-handelsplattfrom. I detta avsnitt presenteras bakgrunden till arbetet, vilket syfte det tjänar
och vilka avgränsningar som gjorts. Dessutom introduceras affärssystemet och ehandelsplattformen som integrerats.
1.1

Bakgrund

Studien har gjorts hos Monitor ERP System AB. Företaget utvecklar och säljer ett
ERP – Enterprise Resource Planning system som heter Monitor. Vissa av företaget
Monitors kunder vill att ERP-systemet ska kunna integreras med en tredjeparts ehandelsplattform, till exempel WooCommerce. Kunderna ska kunna sälja produkter
de registrerat i Monitors affärssystem från e-handelsplattformen, order som läggs på
e-handelsplattformen ska även läggas till i affärssystemet. Målet är att hela flödet ska
ske automatiskt. Det finns i nuläget två versioner av Monitor på marknaden, G4 och
den nyare versionen G5. Detta arbete fokuserar på den nyare versionen, G5. När
Monitors affärssystem nämns hädanefter är det G5 som avses om inget annat anges.
Företaget Monitor har sedan tidigare erbjudit en egen e-handelsplattform som är integrerat med ERP-systemet. Monitors kunder har tidigare bestått till största delen
av tillverkande industri, vars försäljning mestadels varit mot återförsäljare. Plattformen har därför varit byggd utan avancerad innehållshantering, där elementens utseende kan justeras något men inte flyttas. Anpassningsbar design har inte ansetts lika
viktig, när Monitors kunder bara sålde till återförsäljare. Monitor har flera kunder
som påbörjat försäljning mot slutkunder (privatpersoner) och då har de kunderna
haft mer prioritet på design. Monitors kunder är intresserade av att kunna ändra designen på webbshopen för att anpassa den efter hur de själva vill att det ska se ut.
Det är av den anledningen som de vill använda sig av en annan e-handelsplattform.
Monitors kunder vill däremot inte förlora möjligheten att vara integrerade med ehandelsplattformen. För att lösa detta ska möjligheten att integrera en e-handelslösning som uppfyller dessa krav med Monitors ERP-system undersökas.
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1.2

Affärssystem

ERP-system, även kallat affärssystem, är system som är gjorda för att underlätta ett
företags administrativa processer. Det kan till exempel handla om lagerregister och
planering för produktion, bokföring och tidsplanering. Med hjälp av ett ERP-system
får ett företag översikt över alla sina tillgångar, från inkommande order och material
till färdiga produkter i lager samt automatisera behandling av data. Den automatiska
behandlingen av data ger företaget möjlighet att på ett enkelt och smidigt sätt få reda
på om nya produkter måste produceras för att fylla på lagret, om nytt material behöver beställas och annan logistisk och ekonomisk information.
Studier har visat att användandet av ERP-system kan vara ett effektivt sätt, för flera
företag, att ge tillgång till den typ av administrativ information som nämns ovan genom att vara ett stöd för den interna kommunikationen [1]. ERP-system har även
förbättrat företagens möjligheter att fatta bra beslut genom att tillhandahålla korrekt
information vid rätt tid [2]. Studier har även visat att kostnaden för årsredovisning
har minskat tack vare ERP-systems automatiska behandling av finansiella transaktioner [1]. En studie av 186 företag som infört användandet av ERP-system har visat
att införandet positivt påverkat företags lönsamhet [3]. Det finns även studier som
visar flera positiva konsekvenser för anställda hos företag som infört ERP-system.
Anställda har visat högre engagemang och är mer nöjda, de har också haft mer kontroll över företagets verksamhet [1]. I de fall då införandet av ett ERP-system inte
gett förväntade resultat har den vanligaste orsaken till misslyckandet varit att de anställda på företaget som ska använda systemet inte haft möjlighet att påverka implementationsprocessen [1].
1.3

Syfte

Syftet med studien är att presentera en möjlig väg för företaget Monitor att integrera sitt ERP-system med en tredjeparts e-handelsplattform, samt undersöka vilka
krav en sådan integration måste uppfylla.
1.4

Problemformulering

Varför använder inte företaget Monitors kunder den integrerade e-handelsplattformen som redan finns?
Hur kan företaget Monitor utveckla en generell integrationslösning mellan Monitor
och en e-handelslösning som snabbt och enkelt kan anpassas till olika kunders krav?
Hur kan Monitor utveckla en integrationslösning med en tredjeparts e-handelsplattform som uppfyller de kundkrav som deras egen webbshop inte tillgodosett?

2

1.5

WordPress och WooCommerce

Det e-handelssystem som använts är WooCommerce, som är ett tillägg till WordPress. WordPress [4] är ett innehållshanteringssystem (content managemanent system, CMS), byggt på öppen källkod, för att skapa hemsidor. WordPress är primärt
gjort för bloggar men det kan användas till många olika typer av hemsidor. För att
göra detta finns det ett stort antal tillägg som kan installeras till WordPress som utökar funktionaliteten. WordPress har en intern arkitektur som underlättar utvecklandet av tillägg. Ett av dessa tillägg, som har öppen källkod enligt GNU version 3, är
WooCommerce [5]. WooCommerce är ett e-handelssystem som låter användaren
skapa en webbshop med WordPress. WooCommerce har stöd för integration med
olika betal- och fraktlösningar. Både WordPress och WooCommerce har utförlig
dokumentation för utvecklare. WordPress och WooCommerce är skrivna i programmeringsspråket PHP och använder en MySQL-databas för att spara data.
1.6

Avgränsning

Undersökningen kommer att fokusera på att ta fram en lösningsmodell för att integrera Monitors affärssystem med WooCommerce. WooCommerce väljs bland annat
på grund av att det har öppen källkod så att funktionaliteten och utseendet kan anpassas, vilket är ett av de krav som kunderna framfört under intervjuer som gjordes i
arbetets inledande skede. Samtliga kunder har dessutom under intervjuerna uttryckt
ett intresse för WooCommerce och WordPress, vilket betyder att det kan ligga i
Monitors intresse att undersöka möjligheterna att integrera med den plattformen.
WooCommerce har dessutom offentligt publicerat utförlig dokumentation för sitt
REST API och WordPress har även de utförlig dokumentation för sitt interna API
som används av utvecklare för att skriva tillägg till WordPress. Möjligheterna att utveckla en prototyp med mer funktionalitet och därmed undersöka flera aspekter av
integrationen under den begränsade tidsramen är därför goda om arbetet görs mot
WooCommerce.
Integrationen kommer att fokuseras på att utveckla en automatisk nedladdning av
order som läggs i WooCommerce till Monitor. Hur artiklar kan laddas upp på
WooCommerce kommer att undersökas helt konceptuellt.
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2 Teori
Problem som uppstått vid tidigare integration av ERP-system med externa system
har i minst två dokumenterade fall varit produktlicenser som företagen behövt hantera. Ett annat problem, som uppstått på grund av en misslyckad integrationsarkitektur, har varit att de olika delarna i systemet har haft olika sätt att skicka systemmeddelanden och det har lett till att data har sett olika ut för olika personer [6].
För att minska risken för att fel uppstår när data synkroniseras mellan ERP-systemet
och e-handelssystemet föreslås att integrationen görs så liten och enkel som möjligt,
så att relevant data hålls synkroniserad men systemen fungerar självständigt. Litteraturen tar sig an lösningen av datasynkronisering genom att synkronisera data mellan
två databaser, en hos ERP-systemet och en hos e-handelsplattformen. Åt vilket håll
data skickas mellan databaserna avgörs från fall till fall [7].
Vid analys av integration mellan ERP och e-handel har det framkommit att moduler
inom ERP-systemet som berör lager, produktionsplanering, marknadsföring och
bokföring bör ligga i fokus då de berör hantering av kapitalt flöde [8].
Befintliga ERP-system och e-handelslösningar har ofta utvecklats oberoende av
varandra och därför har man sökt lösningar som fungerar mellan olika typer av plattformar (syftar här på maskin och operativsystem). Den vanligaste lösningen i publicerad forskning är att använda sig av SOAP och XML. SOAP är ett protokoll som
används för att överföra data i XML-format över Internet och kan användas i kombination med flera olika protokoll och operativsystem och programmeringsspråk [8].
Att utveckla en modell baserad på SOAP och XML är något som har flera förespråkare [9]. När två system som utvecklats oberoende av varandra behöver dela på information är det inte säkert att de har tillgång till samma datatyper, eller ens är
skrivna i samma programmeringsspråk. XML är ett enkelt format som olika system
kan förstå, vilket är anledningen till att det används för att skicka serialiserade objekt [10]. Ett alternativt format som kan användas för att serialisera objekt, vars syntax är kortare vilket gör den mer lättviktig och som är snabbare att serialisera och
deserialisera är Json.
Zun-Feng Liu, Zhen-Yu Lu och Chun-Ling Zhang tar i en forskningsstudie även upp
hur man kan upprätta en säker kommunikationslänk och hur man kan automatisera
bearbetning av data. För att upprätta en säker kommunikationslänk där data krypteras och autentiseras föreslås Microsoft WCF-plattform då det är en färdig lösning
som är pålitlig [7].
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Den andra frågan svarar de på medan de analyserar en tredje fråga. Hur ska data som
mottages av ett system omvandlas till objekt eller datatyper som systemet kan förstå
och använda sig av? För att omvandla det mottagna data som överförs via XML till
användbar form nämner författarna till studien att det finns flera lösningar, såsom
Microsoft BizTalk och XSL mechanism, men att Microsoft Workflow dessutom
stödjer anrop av metoder i ett system i fördefinierad ordning. Detta kan vara nödvändigt vid mer avancerad bearbetning av data, som till exempel vid mottagandet av
order från e-handelsplattformen, när flera delar av ERP-systemet behöver utföra operationer [7].
2.1

SOAP och REST

De två vanligaste typerna av webb-API:er som används för systemintegration är
REST och SOAP. Flera e-handelsplattformar har antingen det ena eller det andra eller båda typerna av webb-API:n. En studie som jämför REST och SOAP [11] visar
att REST generellt har bättre prestanda vid Enterprise Application Integration, vilket är integrering mellan ett företags system. I studien hävdar författarna att en fördel med SOAP är att det är lättare att implementera på grund av att det finns fler
verktyg tillgängliga för att underlätta utvecklandet. Det finns dock verktyg för både
java och C# som hjälper utvecklaren att skapa ett REST API.
När överföringshastigheten jämförs vid olika filstorlekar visar det sig att överföringshastigheten för REST är marginellt högre än för SOAP, vid olika filstorlekar [11].
Överföringshastigheten för REST visade sig också vara marginellt bättre när de svarar på flera olika, parallella ”requests” [11].
Studien har också jämfört svarstiden mellan REST och SOAP, med liknande resultat
som för överföringshastigheter. För olika filstorlekar har REST något bättre svarstid
än SOAP [11].
Skillnaden i svarstider är mindre när antalet ”requests” ökar, men REST har generellt bättre svarstider än SOAP [11].

5

2.2

Actionhooks och filters

Tillägg till WordPress skrivs i PHP. För att underlätta utvecklandet av tillägg till
WordPress så finns det ett ”Plugin API” [12]. WooCommerce plugin-API baseras på
”hooks”, vilket är ett sätt för WordPress att tillhandahålla möjligheten för en plugin
att anropa olika metoder vid olika tillfällen. Det finns två typer av ”hooks”, ”action
hooks” och ”filter hooks”. En ”action hook” skapas någonstans i källkoden med metoden ”do_action” [13]. Metoden tar ett ”action”-namn som parameter, samt ett godtyckligt antal argument som ska skickas vidare till alla funktioner som kopplats till
den. För att koppla funktioner till en ”action hook” används metoden ”add_action” [14] där parametrarna är namnet på en ”action hook”, namnet på funktionen och
en integer som avgör vilken prioritet exekveringen ska ha. När servern exekverar
koden där en ”action hook” skapas så kommer alla funktioner som har kopplats till
en action att exekvera. ”Filter hooks” är en ”hook”-variant som har ett värde eller
dataset som argument. Funktioner som ska kopplas till ett filter måste returnera argumentet som skickas med, det vill säga värdet som filtreras.
Övriga utvecklingsförslag som ges i WordPress codex, som är etablerad praxis hos
WordPress utvecklare, är att i största möjliga mån avstå från att göra direkta SQLanrop mot databasen. Istället bör WordPress API användas. Man bör också, om
möjligt, använda de databastabeller som redan finns och undvika att skapa nya. Istället används tabellen för poster för att spara nya typer av objekt och tabellerna för
meta-data för att spara olika typer av data.
2.3

WooCommerce API

E-handelssystemet WooCommerce, som är ett tillägg till WordPress, tillåter manipulering av data och innehåll med hjälp av ett REST API. REST API följer CRUDmodellen (operationerna create, read, update och delete). För att skapa, hämta eller
ta bort element används HTTP-metoderna post, get, delete och så vidare. För att till
exempel lägga till en produkt i WooCommerce webbshop skickas produkten i Jsonformat till endpointen ”/products”.
2.4

Monitor API

Affärssystemet Monitors API är en blandning av REST och CQRS (Command and
Query Responsibility) som tar emot och skickar data i Json-format.
En kundorder innehåller ett kund-id, ett ordertyps-id, ett ordernummer och annan
metadata. Vilka artiklar som beställs, hur många, till vilket pris och så vidare, sparas
i orderradsobjekt som har en referens till kundordern. Det finns en orderrad för
varje artikel som beställts, tillsammans med kvantitet, styckpris, rabatter och annan
metadata.
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3 Metod
Arbetet har delats upp i tre faser. I första fasen har olika e-handelsplattformar och
dess API:er undersökts och intervjuer med Monitors kunder utformats och genomförts. I den andra fasen undersöktes hur tillägg till WordPress skrivs, hur REST API
kan utvecklas i en .NET miljö och hur HTTP-anrop kan autentiseras till WooCommerce och Monitors API:er. I den tredje fasen påbörjades utvecklandet av prototypen och lösningsmodellen parallellt med varandra.
3.1

Metodbeskrivning

Arbetet inleddes med att läsa dokumentation av Monitor affärssystem och ett urval
av olika e-handelsplattformars API:er för att se vilka alternativ som finns vid val av
e-handelsplattform och val av integrationsmetod. Utifrån vad som hittas kan intervjufrågor skrivas som stöd för designval.
Nästa skede är att utforma intervjuer som identifierar anledningarna till varför kunden inte vill använda sig av Monitors e-handelsplattform och vad för krav och förväntningar de har på en integration av en tredjeparts plattform med Monitor. Här
måste även kundernas nuvarande situation klargöras. Genom att identifiera vad kunderna har för e-handelsplattformar i nuläget och hur de för över data mellan webbshopen och Monitor kan undersökningen fokuseras på att lösa nya problem.
När intervjuerna sammanställts kan målet med integrationen utformas. Hur ska den
fungera? Vilka problem måste den lösa? Vad är redan gjort och vad kommer att bli
nytt?
När intervjuerna påvisat hur den integrerade lösningen bör fungera för att uppfylla
kundernas krav kan en lösningsmodell börja utformas. För att avgränsa arbetet så att
det passar de givna tidsramarna kommer lösningsmodellen utvecklas för endast en ehandelsplattform, som är vald bland de e-handelsplattformar som uppfyller kraven
som ställs av kunder och som är kompatibla med de tekniker som väljs. Parallellt
med modellen kommer en integrationsprototyp att utvecklas mellan Monitor och
den valda e-handelsplattformen. Prototypen ska visa att lösningsmodellen är möjlig
att genomföra och eliminerar de brister som fått kunder att välja bort Monitors
webbshop, samt de begränsningar som uppstått vid tidigare integreringar.
Koden har utvecklats enligt den inkrementella livscykelmodellen (SDLC – Software
Development Life Cycle). Inkrementell programmering var ett lämpligt metodval
då arbetet genomfördes utan erfarenhet i programmeringsspråken PHP eller C# eller de utvecklingsmiljöer eller system som användes. Med hjälp av inkrementell programmering får man snabbt en fungerande prototyp och kan säkerställa överföringsmetoderna fungerar.
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3.2

Intervjuer

En serie semistrukturerade intervjuer med fyra personer från tre av Monitors kunder har gjorts. Syftet med intervjuerna var att identifiera anledningarna till att de avstått från att använda den webbshop som Monitor redan erbjuder. Vid valet av plattform att integrera mot är det nödvändigt att känna till kundens krav och förväntningar. Kunderna har frågats ut om hur de förväntar sig att det integrerade systemet
ska fungera, från ett användarperspektiv.
Intervjuerna har identifierat hur kundernas situation ser ut idag och hur de jobbar
med webbshopen och Monitor. I de fall där det redan har gjorts en integration, har
kunderna frågats om hur den fungerar och vad som saknas. Denna information används för att kunna fokusera studien på och ta fram lösningar till problem som inte
lösts tidigare.
Den semistrukturerade typen av intervjuer valdes framför helstrukturerade eller
öppna intervjuer för att säkerställa att kunden fick möjlighet att dela med sig av synpunkter som ansågs viktiga för olika designval. Genom att ha ett antal färdiga samtalspunkter att utgå ifrån säkerställs även att samtalet hålls aktivt och blir givande.
Det ges även utrymme för intervjupersoner att dela med sig av egna synpunkter och
idéer som annars skulle missats, då det är intervjupersonerna som har praktisk erfarenhet av att använda Monitor och driva en webbshop.
Intervjupersonerna kommer från de av Monitors kunder som visat intresse för en integrationslösning.
3.3

Genomförande

Under utvecklingsfasen har en lokal installation av Wordpress och WooCommerce
använts. Tillägg till WooCommerce har skrivits i PHP för att skicka order och en
ASPNET-webbtjänst har utvecklats för att ta emot order och skicka vidare till affärssystemet. Först installerades en WAMP-server. En WAMP-server är en apache och
MySQL-server med PHP som installeras i samma paket, utvecklat för Windows.
Apache-versionen som använts är 2.4.37, PHP-versionen som använts är 7.2.14 och
MySQL-versionen som använts är 5.7.24. För att kunna göra HTTP-anrop har PHPtillägget cURL [15] använts. På grund av WAMP-installationen som används saknade
vissa filer var installationsinstruktionerna för cURL inte tillräckliga för att aktivera
cURL. På grund av detta beskrivs här i detalj hur installationen gjorts.
För att cURL ska kunna användas måste även här php.ini-filerna redigeras så att de
innehåller php_curl.dll. Det finns även ett antal filer som måste finnas med under
”php/php7.2.14/”.
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Filerna som behövs är libeay32.dll, ssleay32.dll och libssh2.dll. Av de tre filerna saknades libeay32.dll och ssleay32.dll från installationen.
Filerna som saknades kopierades från en äldre version av PHP, PHP 5.6.50, som
följde med installationen av WAMP-servern.
I apache/conf/httpd.conf måste LoadFile
“${INSTALL_DIR}/bin/php/php7.2.14/ filnamn” finnas för alla dessa filer. För
att PHP-kod ska kunna göra FTP-anrop måste FTP-tillägget godkännas.
I både PHP- och apache-katalogerna har en php.ini-fil och i båda måste raden: ”extension = php_ftp.dll” läggas till.
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4 Resultat
Här följer en sammanställning av intervjuerna samt en genomgång av integrationslösningen. Integrationslösningen består av två delar, en konceptuell modell och en
prototyp som visar att lösningen är genomförbar.
4.1

Intervjuer

Här presenteras resultatet av de semistrukturerade intervjuerna.
4.1.1 Vilka e-handelsplattformar används av kunder idag?
En av kunderna använder sig av Texttalk för sin webbshop. De anser att de är för
låsta i utformandet av webbshopens utseende men valde den ändå för att det var en
billig lösning och det gick snabbt att komma igång. En annan kund använder
WooCommerce för försäljning mot slutkunder och den tredje har till stor del utvecklat sin egen plattform där vissa delar av plattformen är integrerade tredjepartslösningar. Det är delar som löser verifiering av e-post och adresser, frakt och betalning.
4.1.2 Hur överförs data mellan webbshopen och Monitor?
För att få hem order har en av kunderna gått till en utomstående webbutvecklare för
att få en plugin till WooCommerce som mailar en order i XML-format till ett mailkonto som bevakas av Monitors affärssystem. Monitor har en funktion som låter användare ladda in en order i XML-format, som skickats via e-post, till ett konto som
bevakas av systemet. Efter import måste kunden däremot ändra vissa fält för hand.
Fält som de behöver fylla i manuellt är Ordertyp, som de byter till webborder, lägga
till mobilnummer som mottagare av sms-avisering samt fylla i rabatter i orderraderna och rabattkoden i godsmärkesfältet. En annan kund skriver in ordern helt manuellt i Monitor. Båda dessa kunder lägger upp artiklar till webbshopen manuellt
och intervjupersoner från båda dessa företag har påpekat att de ändrar eller skapar
nya artiklar så pass sällan att det inte är den högst prioriterade funktionen. En annan
av kunderna däremot vill kunna schemalägga förändringar i webbshopen från Monitors system. Ett av företagen har använt REST API för att lägga till order till Monitor från webbshopen och för att ladda upp artiklar till webbshopen vid schemalagda
tillfällen. De har däremot integrerat mot G4, inte G5 som detta arbete fokuserar på
och även de är tvungna att utföra visst manuellt arbete för varje order som laddas
ned.
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4.1.3 Varför används inte Monitors webbshop?
Kunderna vill inte använda Monitors webbshop eftersom de inte kan utforma webbsidorna så som de vila ha dem. Enligt en av kunderna är webbshopen kanske tillräcklig för försäljning mot återförsäljare, men de vill inte använda den mot slutkunder.
En annan av kunderna nämner att de vill designa sin webbshop som sin hemsida så
att det ger en känsla av enhetlighet för kunderna som besöker webbshopen. Det ska
synas att webbshopen är en del av företaget. De tyckte även att webbshopen var alldeles för dyr för den funktionalitet den erbjuder. En av kunderna kommenterar att
om de bara hade full kontroll över utseendet på webbshopen så skulle de vara beredda att använda den. För en av intervjupersonerna var däremot det större problemet att administrationen var ”tungrodd och gammaldags” men webbgränssnittet ansågs vara ”okej”, men långt ifrån lika bra som de större CMS-system som finns på
marknaden.
4.1.4 Tidigare e-handelssystem
Två av de tre företagen har använt andra e-handelssystem för sina webbshopar än de
använder i dagsläget. Båda dessa företag använde då ett annat affärssystem än Monitor och använde en e-handelsplattform som leverantören av det affärssystemet erbjöd och som var integrerad med affärssystemet. De två företagen hade inte samma
leverantör innan de bytte till Monitor. En av kunderna utvecklar med att anledningen att de valt att använda Monitors affärssystem främst är för att de kan få
svensk support. Vid integration av Monitors affärssystem och WooCommerce kan
Monitor förväntas bidra med eller stå för support, inte bara för integrationen, utan
också WooCommerce och WordPress.
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4.1.5 Vilka plattformar är intressanta för kunderna och varför?
På frågan om det finns någon e-handelsplattform som de vore intresserade av att
Monitor utvecklade en standardintegrationslösning mot så var tre av intervjupersonerna snabba att nämna WooCommerce. För en av intervjupersonerna har intresset
funnits hos företaget sedan innan intervjupersonen blev anställd. En annan nämner
att det inte är just WooCommerce, utan WordPress de är intresserade av, eftersom
WordPress är öppen källkod och att många använder WordPress. En annan intervjuperson nämner också att många använder WordPress som en av anledningarna till
att de vill använda WooCommerce, men också att WooCommerce är anpassningsbar i både design och funktion och har öppen källkod. En av intervjupersonerna
nämner att de hört att en av Monitors kunder redan har en delvis integration. Företaget de nämner är de som skickade XML-filer via e-post. De nämner att en av anledningarna till att de intresserat sig för WooCommerce, är att de fått intrycket att
det är den plattform som det är mest troligt att Monitor kommer att utveckla en integration emot. En av kunderna är inte lika snabb att nämna WooCommerce, utan
är mer generellt intresserad av någon av plattformarna med öppen källkod, men
även ett innehållshanteringssystem så att personer med olika kompetens och arbetsområde kan arbeta med webbshopen. Samma intervjuperson nämner senare att en
välfungerande integration mellan Monitor och WooCommerce är något de skulle
köpa direkt.
4.1.6 Hur ska förändringar i Monitor slå igenom i webbshopen?
En av frågorna som ställts är hur kunderna vill att förändringar i Monitors system
skall slå igenom i webbshopen. Om de exempelvis skulle byta försäljningspris i Monitor, skulle den förändringen omedelbart slå igenom i webbshopen? Vill de att någon eller några personer ska ha auktoritet att godkänna förändringar som görs innan
data med förändringar skickas vidare till webbshopen? Här har intervjupersonerna
något olika tankar. En av dem tycker att det förmodligen vore bäst om det sker
automatiskt, en annan tycker att det vore bra om någon kan titta igenom förändringar som gjorts och godkänna dem innan de slår igenom på webbshopen. En av intervjupersonerna tycker att uppdateringar ska ske automatiskt per default men det
ska gå att ställa in artikelvis om en artikel inte skall uppdateras automatiskt mot
webbshopen. Till sista anser en av intervjupersonerna att det viktiga är att förändringar kan batchas och schemaläggas. Sådana förändringar ska ske från ett ställe och
det ska helst vara i ERP-systemet. Hur manuella förändringar uppdateras bör också
kunna väljas via inställningar.
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4.1.7 Betallösningar
Betalningslösningar som kunderna antingen redan använder eller är intresserade av
att använda i sin webbshop inkluderar Klarna, Paypal och DIBS. En av kunderna vill
använda samma webbshop för återförsäljare och slutkunder, där slutkunder betalar
med Klarna och de skriver ut fakturor åt återförsäljare.
4.1.8 Kundkopplat pris
Undersökningen av e-handelsplattformar visade att minst en av de plattformar med
tillgänglig dokumentation var begränsad i antalet specialpris som var tillgängliga.
Det var en funktion som hos två av företagen ansågs vara viktig för att kunna sälja
mot återförsäljare och att ha ett begränsat antal specialpriser var inte aktuellt. Funktionen ansågs vara helt ointressant hos det tredje företaget.
4.1.9 Support
Då WordPress har vissa begräsningar om det driftsätts på WordPress.com frågades
kunderna ut om hur viktigt det var att få kundsupport för WordPress. Två av företagen ansåg att det vara mindre viktigt att få support. En av intervjupersonerna ansåg
ett de lika gärna kunde få hjälp av utomstående som var kunniga inom WordPress
och WooCommerce. För en annan kund var det däremot ett krav för att de överhuvudtaget skulle vara villiga att använda integrationslösningen. Kunden utvecklar sitt
svar med att anledningen att de använder Monitor istället för ett annat ERP-system
är att Monitor erbjuder bra svensk support.
4.1.10 Content management
För att avgöra vilken typ av e-handelsplattform som kunderna var ute efter så frågades de om hur de vill modifiera innehållet och design på hemsidan. Tanken är att avgöra om de vill använda sig av ett ”Content Management System” för att ”dra och
släppa” komponenter, så kallad ”drag and drop”, eller om de vill designa hemsidan
med mer traditionell webbutveckling. Hos ett av företagen, som har kompetens i
webbutveckling internt inom företagen så är man skeptisk till ”drag and drop”-funktioner men man kommer att använda det om de anser att den är tillräckligt bra. Hos
ett annat av företagen, som även de har intern kompetens inom webbutveckling anser de inte heller att dra och släppa funktioner fungerar tillräckligt bra. Ett av företagen hade inte intern webbutveckling och för dem var det viktigt att de har ett innehållshanteringssystem som låter dem administrera sidan själva och ändra på små detaljer. De kan däremot tänka sig att anlita webbutvecklare för att skapa ”grunden”
för webbshopen.
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4.1.11 Pris
Två av intervjupersonerna kan tänka sig att betala mellan 50000-75000kr om året
för en webbshop. En av intervjupersonerna betalar i nuläget 8000 om året för sin
webbshop men anser att det är ett lågt pris och de kan tänka sig att betala mer för en
bra lösning.
4.1.12 Frakt
Vissa av kunderna vill kunna integrera webbshopen med olika fraktlösningar medan
andra vill sköta frakter via Monitors system. De fraktlösningar som kunderna
nämnde att de är intresserade av var Schenker och DHL. En av kunderna använde
Foxy cart för att integrera med olika fraktbolag.
4.1.13 Övriga synpunkter
En av kunderna vill kunna använda samma webbshop för både försäljning mot slutkunder och återförsäljare. Kunden hade några synpunkter på hur webbshopen behöver fungera för att det ska gå att göra. När återförsäljare går in på webbshopen så har
de andra behov än slutkunder när det gäller att se lagersaldo. Privatpersoner behöver bara veta om varan finns tillgänglig, men inte någon mer information om lagersaldot. För en återförsäljare ser situationen annorlunda ut. De behöver kunna se hur
mycket av en vara de kan beställa. De ska inte ha tillgång till det verkliga lagersaldot,
utan i så fall det disponibla saldot. Det är inget krav från kundens sida att de ska
kunna se disponibelt saldo. Målet är att återförsäljare direkt ska kunna få feedback på
när de kan förvänta sig att få produkter, innan de lägger en order. Hur mycket information som visas måste administratören till hemsidan kunna styra på något sätt
och det borde gå att ha olika inställningar för olika artiklar. Återförsäljare behöver
kunna önska leveransdatum när de lägger en order så att den kan beställa produkter
med god framförhållning. En funktion som finns i Monitors webbshop är ett krav för
den kunden att även den integrerade webbhoppen har. Funktionen är att återförsäljare ska kunna beställa produkter som säljs i olika varianter via en matris. Matrisen
skulle till exempel kunna ha rader som representerar storlekar och kolumner som
representera en färg. För att beställa en produkt av en viss färg och storlek fyller
man i antalet i den cell som ligger i rätt rad och kolumn.
4.2

E-handelssystem

Studien inleddes med en studie av 13 olika e-handelsplattformar som är stora på
marknaden. Fokus låg initialt på att undersöka systemens API:er för att se vilka
funktioner de har.
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Efter intervjuerna valdes WooCommerce som plattform att integrera mot. Anledningen till att WooCommerce valdes var att det uppfyller de krav som Monitors
kunder ställer på en e-handelsplattform. WooCommerce har öppen källkod och har
stöd för integration med både DHL [16], DIBS [17], PayPal [18] och Klarna [19], har
både ett enkelt CMS och låter användare göra utförliga förändringar av systemet genom att skriva tillägg och teman. Andra e-handelsplattformar som uppfyller dessa
krav kan också användas, men WooCommerce valdes för denna studie då det förutom att uppfylla kraven, också tillhandahåller utförlig dokumentation för utvecklare,
vilket gjorde den till ett lämpligt val att utveckla integrationen mot. WooCommerce
var dessutom en plattform som nämndes av samtliga av Monitors kunder som intervjuades.
4.3

Demonstration av prototyp

I detta avsnitt demonstreras användandet av prototypen genom att beskriva en testkörning av integrationen.
4.3.1 Rabattkuponger
I WooCommerce kan man skapa rabattkuponger som aktiveras med en rabattkod.

Figur 1. Kuponger i WooCommerce

I detta scenario har en rabattkod skapats, med koden ”test” (figur 1) som ger 10%
rabatt på produkten ”Konsol”. När kunden lagt varan i korgen kan de fylla i koden
och få rabatt på produkten (figur 2).
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Figur 2. Varukorg med kupongen “test”

4.3.2 Utcheckning
Utcheckningen görs med ett godtyckligt valt namn, adress och telefonnummer, som
visas i figur 3.
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Figur 3. Utcheckning i WooCommerce

4.3.3 Orderförteckning i Monitor
Efter att ordern lagts i WooCommerce görs en sökning i Monitors kundorderregister på alla kundorder kopplade till webborderkunden. Där hittas ordern som lagts
(figur 4).

Figur 4. Orderförteckning
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4.3.4 Kundorderfråga
Via orderförteckningen öppnas rutinen kundorderfråga som låter användaren inspektera en kundorder närmare. Där kan man se att leverans och fakturerings-adress
valts till adressen som angavs i WooCommerce. Kundens namn är ifyllt och telefonnumret är tillagt som mottagare för sms-avisering. I godsmärkesfältet är rabattkoden
skriven (figur 5).

Figur 5. Kundorderfråga

När orderradsfliken öppnas, bekräftas att rätt produkter är beställda till rätt pris och
med rätt antal. Produkten konsol har fått 10% rabatt, se kolumnen belopp (figur 6).

Figur 6. Orderrader
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4.4

Lösningsmodell

För att få en integrerad lösning mellan en e-handelsplattform och Monitor G5 föreslås e-handelsplattformen WooCommerce, då den uppfyller de krav som kunderna
framfört under intervjuerna. Andra plattformar kan användas, så länge det går att
skriva tillägg till plattformen och att antingen källkoden är öppen enligt GNU, eller
att leverantören låter kunder anpassa koden enligt licensavtalet.
Då både WooCommerce och Monitor erbjuder ett REST API med Json, anses det
lämpligt att data skickas mellan applikationerna i Json-format för att hålla systemet
konsekvent.
När en order läggs i e-handelsplattformen måste data skickas till Monitor och en order skapas i affärssystemet. För att data från WooCommerce ska kunna läggas in
Monitor måste det mappas om. När en order skapas i Monitor behöver man känna
till primärnycklar för olika element, exempelvis produkter, kunder, adresser och
valutor. För att identifiera värdet för dessa nycklar är det därför nödvändigt att i
samband med skapandet av en order ställa ett antal frågor till Monitors databas. För
att följa programmeringsprinciper och lösa närliggande problem på samma ställe är
det lämpligt att dessa frågor ställs från samma program som mappar om data och för
att undvika att programmet måste skicka varje fråga över Internet och vänta på svar
innan det går vidare till nästa steg bör programmet köras på samma maskin som Monitors server. Det innebär att data skickas från WooCommerce utan behandling,
med den struktur som den har på WooCommerce-sidan.
4.4.1 Begrepp
Här beskrivs några av de variabler som är viktiga för integrationen.
Kundkod – en unik identifierande kod som kunder har i Monitors affärssystem som
är synligt för användare och som kan användas för att till exempel söka efter en order som lagdts av kunden.
Kund-id – primärnyckeln för kunder i databasen. Kund-id är inte synligt i affärssystemet.
Ordertyp – order (som kallas kundorder i Monitor) kan vara av olika typer. Användare av Monitor kan skapa egna ordertyper. En ordertyp styr defaultvärden för saker
som till exempel hur priser väljs, vilka betalsätt som ska användas mm. Den ordertyp som finns i systemet från början kallas Nyförsäljning.
Webborder – namnet i lösningsmodellen på den ordertyp som användare vill att order som läggs i WooCommerce ska ha.
Orderhuvud – objektet som representerar en order.
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Orderrad – för varje typ av artikel som beställs finns en orderrad, kopplad till en order. Orderraden innehåller information som pris, antal, eventuella rabatter mm.
Artikelnummer – en unik identifierande kod som artiklar har i Monitors affärssystem som är synligt för användare.
Artikel-id/part-id – primärnyckeln för artikeln i databasen. Artikel-id är inte synligt
i affärssystemet.
4.4.2 Order i Monitor
I Monitor består en kundorder av ett orderhuvud som bland annat har ett kund-id
och ett ordertyps-id. Till orderhuvudet finns flera orderrader som är kopplade till
orderhuvudet genom att de har orderhuvudets id som främmande nyckel. Orderraderna har ett artikel-id, som är en beställd produkt, samt kvantitet, styckpris, rabatt
och annan metadata (figur 7).

Figur 7. Konceptuell orderstruktur i Monitor
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4.4.3 WooCommerce order i Json-format
I WooCommerce har en order en liknande struktur som i Monitor. Det finns ett
orderobjekt som är kopplat till flera orderrader. Orderraderna innehåller information om vilken produkt som beställts, hur många och till vilket pris. I Json-filen som
skickas finns ett Json-objekt som är orderhuvudet och den har en array med orderrader, som här kallas ”line_item”. Figur 8 visar en konceptuell bild över strukturen.

Figur 8. Konceptuell orderstruktur över WooCommerce order i Json format

4.4.4 Skicka order från WooCommerce
För att en order ska skickas från WooCommerce behöver ett tillägg skapas som tillför kod som exekveras när en kund lägger en order. Att detta går att genomföra visas av den prototyp som har utvecklats. WordPress och WooCommerce erbjuder
ett internt API för att utöka eller förändra funktionaliteter. För att skicka en order
kan WooCommerce ”action-hook”, ”woocommerce_recorded_sales” användas för
att koppla en metod som skickar orderdata till Monitor.
4.4.5 Ta emot order
Det finns två möjligheter att ta emot och bearbeta en order med ett REST API. Antingen kan man utöka Monitors API med endpoints som är specifikt avsedda för att
användas av WooCommerce-sidan, eller så kan man ha en intilliggande webbtjänst
på samma maskin som Monitors server (affärssystemet), som tar emot data, bearbetar det, ställer nödvändiga frågor till Monitors databas, antingen direkt eller via Monitors API. Prototypen som utvecklats har visat att detta är möjligt igenom att använda sig av en extern webbtjänst som kör på samma maskin som Monitor. Prototypen använder sig av Monitors REST API för att lägga till order till systemet.
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4.4.6 Lägg in order i Monitor
Innan ordern skapas måste webbtjänsten som tar emot ordern fråga Monitor om
värdet på följande nycklar:
4.4.6.1 Kund-id

För att lägga till en order i Monitor behövs kundens id. Varje kund har dessutom en
kundkod, som är det unikt identifierande id som visas i Monitors klient, dvs det grafiska gränssnittet. Det är därför ett lämpligt värde att använda för att identifiera kunder.
4.4.6.2 Ordertyp-id

I Monitor kan en kundorder ha olika ordertyper. De olika ordertyperna som finns är
sparade i en tabell i Monitors databas. Förutom primärnyckeln, Id har ordertyperna
även ett unikt identifierande nummer som visas i Monitors klient, dvs grafiska gränssnitt. Det numret är därför lämpligt att använda för att identifiera ordertyper mellan
system. En kundorder har en främmande nyckel som refererar till en ordertyp, när
en order skapas via REST API ska Id till rätt ordertyp anges. I intervjuerna nämnde
en kund att de behövde fylla i ordertyp till webborder manuellt. Igenom att skapa
order i Monitor via REST API kan ordertypen väljas automatiskt, vilket visas av prototypen. Webborder finns inte med i Monitor G5 (version 2.25.7.18015) vid installation, utan måste skapas i Monitor av användaren. Med hjälp av WooCommerce-tilläggets inställningar kan webbshoppens administratör skriva in nummer för
önskad ordertyp. När en order skickas kan detta ordertypsnummer skickas med i
Json-filen. På Monitors server hämtas sedan id:et som ska användas till kundordern.
Detta görs genom att göra ett get-request till endpointen ”api/v1/Sales/CustomerOrderTypes” och använda filtret ”Contains” för att hitta id på rätt ordertyp.
4.4.6.3 Order-id

Nästa steg blir att skapa orderhuvudet i Monitor. Det behöver man göra nu, eftersom det är nödvändigt att ha ett order-id för att gå vidare. Order-id behövs för
att kunna koppla orderrader till ordern och för att kunna ställa in orderns egenskaper. När man skapar en order via Monitors REST API får man orderns id i det
”http response message” som skickas tillbaka.
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4.4.6.4 Artikel-id

Både i WooCommerce och i Monitor finns det en order-record (rad i en databastabell) och en orderrads-record som har en främmande nyckel till den order som raden tillhör, en främmande nyckel till en produkt som säljs samt övriga data som pris
och kvantitet. Däremot sparas de inte i sina respektive databaser på samma sätt. Monitor sparar raderna i en traditionell databasdesign, två skilda tabeller med ett en till
många förhållande. I WooCommerce sparas både ordern och orderraderna som
olika records i samma tabell. Detta beror på att WooCommerce är ett tillägg till
WordPress och i enlighet med de riktlinjer som ges i Wordpress codex [21] skapas
inga nya tabeller i WordPress-databasen. Istället sparas order och orderrader i tabellen avsedd för poster.
Artiklarna (produkter i WooCommerce) har förutom sitt id, ett unikt identifierande
artikelnummer. Artikelnummer är därför lämpligt att använda för att identifiera
produkter mellan systemen eftersom det låter administratörer hantera produkter
manuellt om behovet skulle uppstå. För varje orderrad som skapas måste artikelid:et hämtas ur Monitors affärssystem med hjälp av artikelnumret som kommer från
WooCommerce.
Ett annat alternativ vore att produkter i WooCommerce sparar både artikelnummer
och artikelns id i WooCommerce. När administratören ändrar eller fyller i ett artikelnummer till en produkt kan motsvarande id hämtas från Monitor och sparas i
WooCommerce. Metoden som skickar frågan kan kopplas till WordPress actionhook ”edit_user_profile_update”, i prototypen används denna ”hook” för att spara
metadata och visar därmed att den går att använda för att köra metoder i tillägget.
Prototypen bevisar även att det går att ställa HTTP requests till ett REST API, samt
att det går att koppla nya attribut till produkter som metadata, vilket är hur artikelnummer läggs till. Prototypen som byggts visar därmed att detta är möjligt att genomföra.
4.4.6.5 SMS-avisering

Att lägga till ett telefonnummer för SMS-aviseringar är en uppgift som vid tidigare
integrationer behövt göras manuellt. I denna lösning och i den prototyp som skapats
kan det utföras automatiskt. I den endpoint som tar emot order från WooCommerce är det möjligt att, efter att orderhuvudet skapats, lägga till kundens telefonnummer som mottagare av SMS-avisering. Detta görs via Monitors REST API, med
endpointen ”AddCommunicationAddress”. Adresstypen sätts till telefonnummer,
och fältet ”mottagare av” sätts till ”speditörens sms-avisering” i enlighet med APIdokumentationen.
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4.4.6.6 Priser

Kunder har rapporterat under intervjuerna att de manuellt behövt välja vilken prislista som ska användas för styckpris för artiklar när ordern läggs in i Monitor. Styckpriset kan sättas via API när en orderrad skapas i Monitor. Styckpriser i order i Monitors system kommer då alltid att stämma överens med det pris som presenterades i
webbshopen. Dessutom lämnas dörren öppen för att manuellt ändra pris i webbshopen om behovet skulle uppstå. Att detta fungerar visas av den prototyp som skapats.
För att rätt pris ska användas måste standardförsäljningspriset bestämmas när artiklar
laddas upp på webbshopen. För kunder som använder en prislista som inte används
som standardpris i webbshopen eller har ett kundkopplat pris, finns det möjligheten
att använda färdiga tillägg som lägger till funktionen att ha kundkopplade priser. Det
går också att lägga till specialpriser som metadata till antingen kunder eller produkter. I WooCommerce kommer då Monitors prislistor och kundkopplingar ersättas
av endast kundkopplingar.
4.4.6.7 Rabatt och rabattkoder

Ett av de fält som behövts fyllas i manuellt är rabattkoder och rabatter. Kunden
fyllde i rabattkoden i godsmärkesfältet i orderhuvudet. Det är inte något som går att
göra när orderhuvudet skapas. För att skriva till godsmärkesfältet i orderhuvudet
måste endpointen ”Sales/CustomerOrders/SetProperties” användas.
När orderrader läggs till i Monitor och en procentsats för rabatten sätts på raden,
kommer priset att räknas om. Därför måste styckpriset som läggs in via API:et vara
priset utan rabatt. Ur en orderrad för WooCommerce kan man bara se totalt pris,
före och efter rabatt, kvantitet och styckpris efter rabatt. Man får inte heller se ett
procentuellt värde av rabatten. Dessa värden måste beräknas innan orderrader
skapas.
4.4.6.8 Användare

Om en utomstående webbtjänst ska användas krävs det att ett användarkonto till
Monitors affärssystem skapas vilket är till för endast webbtjänsten. HTTP-klienten
som används för att kommunicera med Monitors system måste kunna hantera kakor
för att spara sessions-id.
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4.4.6.9 Beräkna priser

Några av de viktiga variablerna i WooCommerce-orderrader (line item) är (förutom
produkt-id) ”Quantity”, ”Line Subtotal”, ”Line Total” och ”price”. ”Quantity” är
kvantitet, antalet produkter av den typ som produkt-id:et tillhör. ”Line total” är orderradens pris innan rabatter dragits av och ”Line Subtotal” är orderradens pris efter
att rabatter dragits av. ”Price” är styckpris för produkten efter rabatter dras av. När
orderrader läggs till i Monitors affärssystem är däremot styckpriset innan rabatter
dras av. På grund av skillnaden mellan systemen måste därför styckpriset innan rabatter dras av beräknas innan orderraden kan läggas in i Monitors affärssystem.
4.4.7 Extra attribut i WooCommerce
I tillägget till WooCommerce behövs extra attribut och inställningar läggas till för
att kunna koppla kunder och produkter i WooCommerce till motsvarande kunder
och produkter i Monitor.
4.4.7.1 Kundkod

Kunder behöver ett extra fält, kundkod så att de kan kopplas till rätt kund i Monitor
när de lägger en beställning. Kunder ska inte kunna skriva in sin egen kundkod, den
måste registreras av webbshopens administratör. Om en kund som saknar en kundkod lägger en beställning kommer en default-kundkod att användas. För att lägga till
fältet används en funktion som kopplas till action-hooken ”edit_user_profile”.
Denna ”action hook” aktiveras när administratören öppnar en användare. Funktionen
använder WooCommerce-metoden ”woocommerce_wp_text_input” för att skapa
ett textfält där användaren (administratören) kan fylla i kundens kundkod. För att
texten i textfältet ska sparas måste en annan funktion användas, vilken kopplas till
den ”action hook” som heter ”edit_user_profile_update”. Denna ”action hook” aktiveras när användaren trycker på ”update” för att spara ändringar som gjorts. Funktionen som kopplas till denna ”action hook” lägger till kundkoden som metadata för
kundens användarkonto.

25

4.4.7.2 Artikelnummer

För att produkten i WooCommerce ska kopplas till rätt artikel i affärssystemet behöver produkterna ett artikelnummer som identifierare. Det är dock inte nödvändigt att visa detta nummer för någon annan än webbshopens administratör. Även här
bör informationen sparas som metadata. Det görs lämpligast när artikeln laddas upp
på webbshopen via WooCommerce API. Att detta är möjligt visas i prototypen. För
att administratören ska kunna se artikelnumret, eller till och med ändra det om det
skulle behövas, läggs ett extra textfält till där användaren redigerar produkter. Det
sker på samma sätt som när man skapar textfält för kundkoder, men funktionen
kopplas till en annan ”action hook”, ”woocommerce_product_options_general_product_data”. En funktion som sparar artikelnumret till produktens metadata kan läggas till den ”action hook” som heter ”woocommerce_process_product_meta”.
Om en artikel läggs till i webbshopen från Monitor, kan artikelns id läggas till som
metadata, precis som artikelnumret. Då behöver inte webbtjänsten fråga Monitor
efter artikelns id när den ska skapa en orderrad.
4.4.8 Inställningar
Tillägget till integrationen kommer att behöva ett antal olika inställningar. En flik
med inställningar kommer att behöva läggas till. Filtret ”woocommerce_setttings_tabs_array” kan användas för att lägga till en flik med inställningar. Filtret
skickar en array av inställningsflikar till funktionen som kopplas till filtret. I funktionen som tar emot arrayen kan ett extra element läggas till, med en nyckel. Elementet består av en array med flikens titel, samt ett namn/id. För att skapa inställningsfälten som ska ligga under fliken används en dynamisk WooCommerce ”action
hook”. Namnet på denna ”action hook” är ”woocommerce_settings_” följt av inställningsflikens nyckel i arrayen med inställningsflikar. Funktionen ”woocommerce_admin_fields” kan användas för att lägga till inställningsfält.
För att spara inställningar används en dynamiska ”action hook”, ”woocommerce_update_options_integration_settings” och WooCommerce-funktionen ”woocommerce_update_options”.
I integrationstillägget behövs en funktion som definierar en array med inställningsfält. Arrayen kommer att vara argument i både funktionen som skapar inställningsfält och funktionen som sparar inställningar. För mer information, se avsnitt Prototyp och bilaga C. I arrayen får alla inställningsfält ett id. Detta id används där man
vill hämta värdet som skrevs in i inställningsfältet. Värdet hämtas med funktionen
”get_option[’id’]”.
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4.4.8.1 Ordertyp

När en order skickas från WooCommerce kommer, som nämns ovan, ett ordertypsnummer att skickas med i Json-filen. Ordertypsnumret ska motsvara det nummer
som ordertypen användaren önskar att order från WooCommerce ska ha. För att
användaren ska kunna välja ett ordernummer behövs ett inställningsfält där användaren kan skriva in numret.
4.4.8.2 Monitorserver URI

För att tillägget ska kunna skicka en order behövs en URI (Uniform Resource Identifier) som pekar mot webbtjänsten som ska ta emot Json-filen. Den kan inte vara
hårdkodad om lösningen ska vara generell för alla användare av Monitor som vill integrera med WoCommerce. Därför läggs ett inställningsfält till för att skriva in rätt
URI.
4.4.8.3 Default-kund

I Monitor kommer en kund att skapas som är avsatt för order som läggs i WooCommerce. Denna kunds kunkod måste kunna skrivas in WooCommerce-inställningarna
så att denna kundkod används som default-kundkod. Default-kundkoden kommer
att användas när en order läggs av någon som inte är inloggad eller en användare som
inte har en kundkod (figur 9).

Figur 9. Integrationsinställningarna i WooCommerce

4.4.9 Process
I detta avsnitt beskrivs händelseförloppet från den stund då en kund lägger en order i
WooCommerce (figur 10) till dess att ordern lagts till i Monitor.
När en kund lägger en beställning på webbshopen skickas ordern med HTTP-post
till webbtjänsten där den deserialiseras till ett objekt av en klass som motsvarar
WooCommerce-order.
När webbtjänsten tagit emot orderna så skickas användarnamnet och lösenordet till
Monitors server. Webbtjänsten får ett sessions-id som svar.
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Hämta ordertypsnumret ur WooCommerce-ordern och använd det för att fråga efter ordertypens id via REST API.
Fråga på samma sätt efter id till kunden som har kundkoden som skickats med
WooCommerce-ordern.
Nu har webbtjänsten ordertyps-id och kund-id, då skapas orderhuvudet. Id på ordern returneras som svar från Monitor.
Om en rabattkod har använts i WooCommerce, skriv den till godsmärkesfältet.
Loopa igenom WooCommerce orderrader. För varje rad, hämta artikel-id med
hjälp av artikelnumret och beräkna styckpriset för produkten. Lägg sedan till orderraden i Montitor till rätt kundorder.
Hämta kundens telefonnummer ur WooCommerce-ordern och lägg till telefonnumret som mottagare av sms-avisering.
Till sist uppdateras faktureringsadressen och leveransadressen.
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Figur 10. Sekvensdiagram
4.5

Prototyp

I detta avsnitt beskrivs den prototyp som gjorts av integrationen. Prototypen består
av en webbtjänst som tar emot en order som läggs i WooCoommerce och lägger in
den i Monitors affärssystem, ett tillägg till WooCommerce och ett program som
hämtar artiklar i Monitors affärssystem och lägger upp dem som produkter i
WooCommerce. För teknisk beskrivning av hur Monitors och WooCommerce
API:er används, se bilaga D.
4.5.1 Klasser från externa bibliotek
I webbtjänsten som tar emot order används ett antal klasser från externa bibliotek.
Från .NET används HttpClient, CookieContainer, HttpRequestMessage, HttpResponseMessage, StringContent, MediaTypeWithQualittyHeaderValue och CacheControlHeaderValue. Från Newtonsoft används JObject, JsonConvert.
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4.5.2 Ta emot order
För att ta emot order som skickas i Json-format från webbshopen har en webbtjänst
skrivit med AspNet 2.1.1. Applikationen har en Controller, WooCommerceOrderController, som har en post endpoint som tar emot ett objekt av klassen WooCommerceOrder (figur 11) som argument. Json-filer som skickas i ”http message body”
kommer då att deserialiseras till ett hanterbart kompositobjekt.

Figur 11. UML över WooCommerceOrder och relaterade klasser

I Controller-klassens konstruktor så deklareras och initieras ett objekt av klassen
HttpClient och ett objekt av CookieContainer.
HttpClient-objektet används för att skicka HTTP-meddelanden till Monitors API
och CookieContainern används för att spara sessions-id som tillhandahålls av Monitor servern efter en lyckad autentisering. Klienten (HttpClient-objektet), har ett attribut BaseAddress som sätts till Monitors API:s URI. Efter att attributet är satt
kommer alla HTTP-meddelanden som skickas med klienten att skickas till den URI
som specificeras i BaseAddress. För att rikta meddelanden till specifika endpoints
med relativa URI:er. Klienten ställs också in så att metoden som verifierar certifikat
alltid returnerar true, se bilaga A. Detta görs i utvecklingssyfte.
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När HTTP-meddelanden ska skickas skapas ett HttpRequestMessage-objekt där
HTTP-metoden och den relativa URI:en sätts i konstruktorn. HTTP-metoderna
som används i webbtjänsten är post och get. Om HTTP-meddelandet är en post som
ska ha ett innehåll, ”request message”, så sätts attributet Content till ett objekt av
klassen StringContent. I StringContent konstruktorn sätts Json-objektet som innehåll, teckenkodning till UTF8 och ”mediaType” till strängen ”application/json”. När
meddelandeobjektet (HttpRequestMessage) är skapat skickas det med klientens metod sendAsync. Om svarsmeddelandet innehåller nödvändig information så tilldelas
svaret till ett HttpResponseMessage objekt och innehållet hämtas ur Content variabeln metod ReadAsStringAsync.
När Monitors API ska användas för annat än att bara läsa data skickas ett Json-objekt
som HTTP-meddelande med olika attribut som behövs för den operation som ska
utföras. Varje endpoint har ett visst format, ett visst antal attribut som måste finnas
med. För att skapa Json-objekten har klasser skapats som är mallar för meddelandet
som ska skickas till en viss endpoint. Objektens serialiseras efter att attributen tilldelats rätt värde för att skapa giltiga meddelanden.
För att logga in med Monitors REST API skickas ett Json-objekt med användarnamn
och lösenord som attribut och en boolean, ”ForceRelogin”, som är true om andra
sessioner med samma användare ska avslutas. För att skapa Json-objektet har en klass
skapats, MonitorsAuthenticationBody, som är en mall för den ”http message body”
som ska skickas (figur 12). När autentiseringsmeddelandet skall skickas så serialiseras ett objekt av MonitorsAuthenticationBody med hjälp av JsonConvert klassen. I
prototypen är användarnamn och lösenord hårdkodade och en användare med motsvarande användarnamn och lösenord har skapats i Monitors affärssystem.

Figur 12. Klass för att skapa autentiserings http message
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När ordertyps-id och kund-id ska hämtas från Monitors server används en HTTP
get till endpoints för kunder och ordertyper. I slutet av URL:en läggs ett filter på för
att endast hämta den ordertyp och kund som har rätt ordertypsnummer respektive
kundkod. Svaren deserialiseras med JsonConvert till en lista av JObject. Listorna
kommer bara att innehålla ett objekt eftersom ordertypsnummer och kundkod är
unika. Ur dessa objekt hämtas variablerna som heter Id.
När orderhuvudet ska skapas används klassen MonitorCustomerOrder (figur 13) för
att skapa HTTP-meddelandet. Ur svaret hämtas variabeln ”Id” och sparas till variabeln orderID.

Figur 13. MonitorCustomerOrder UML

När rabattkoder ska läggas till i godsmärkesfältet loopas listan coupon_lines i
WooCommerce-ordern igenom med en foreach-loop. För varje WooCommerceCoupon i listan (figur 11) hämtas koden ut och läggs till i en sträng som är värdet
som ska skrivas till godsmärkesfältet. När rabattkoderna samlats ihop kan de skrivas
till godsmärkesfältet via ”CustomerOrders/SetProperties” endpointen. Innehållet i
HTTP-meddelandet skapas med hjälp av klassen MonitorOrderProperties (figur
14).

Figur 14. MonitorOrderProperties UML

När orderrader ska läggas till i Monitors affärssystem så loopas listan ”line_items” i
WooCommers-ordern genom med en foreach-loop och för varje rad hämtas rätt artikelnummer och raden skapas med klassen MonitorOrderItemRow (figur 15).
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Figur 15. MonitorOrderItem UML

För att lägga till SMS-avisering ska en kontaktuppgift av typen ”Communication
Address” läggas till. Klassen som används i webbtjänsten för att skapa meddelandet
som lägger till kontaktuppgifter kallas MonitorCommunicationAddress (figur 16).

Figur 16. MonitorCommunicationAddress UML

Integern Type talar om vilken typ av kontaktuppgift som avses (mobiltelefon, e-post
etcetera). För mobiltelefon ska Type sättas till 3. RecipientOf integern fungerar på
ett liknande sätt, här sätts telefonnumret till mottagare av sms-avisering genom att
sätta värdet till 1024.
Om kundkoden är den kundkod som används för webbordrar så måste faktureringsadress och leveransadress hämtas från WooCommerceordern. Fakturerings- och leveransadresser uppdateras med olika endpoints men strukturen på Json-objektet
som skickas är likadan, i webbtjänsten används samma klass MonitorUpdateAddressBody (figur 17) för att skapa HTTP-meddelandet. Ett av attributen i MonitorUpdateAddressBody är ett objekt av klassen MonitorSetCountry, som innehåller information om landet som adressen tillhör. Data till MonitorSetCountry-objekt hämtas ur Monitor innan adressen läggs in med hjälp av landskoden som hittas i
WooCommerce-adresserna.
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Figur 17. MonitorUpdateAddressBody UML

Det är bara faktureringsadress som kunder behöver fylla i, i WooCommerce. Finns
ingen leveransadress används samma adress som faktureringsadressen.
4.5.3 Tillägg till WooCommerce
Tillägget till Monitor består av fyra PHP-filer, varav en endast används i utvecklingssyfte.
4.5.3.1 order_json_getter.php

I denna fil definieras en klass, Get_Json_Order som har en statisk metod ”Get” som
med ett order-id som argument och returnerar WooCommerce-ordern i Json-format. I WooCommerce REST API finns det endpoints som hämtar order i Json-format. Metoden ”Get” är en modifierad kopia av koden som används i REST API:et.
Json-filen kommer att behålla samma struktur som de har i REST API:et.
Skillnaden är att bland annat ordertypsnummer och kundkod läggs till i ordern.
Även den default-kundkod som ska användas för webborder läggs till, så att webbtjänsten som tar emot ordern kan jämföra kundkoderna. I line_items (orderrader)
läggs även artikelnummer till i variabeln ”part_num”. För mer detaljer, se bilaga C.
4.5.3.2 https_sender.php

Här definieras klassen HTTPS_Sender_M som har en statisk metod send. Metoden
tar emot en sträng och skickar den till webbtjänsten som tar emot order. Ordern ska
alltså redan vara i Json-format innan den skickas med hjälp av klassen.
En cURL-klient används för att skicka HTTP-post till den URI som skrivits in i inställningar som serverns URI. Port och endpoint läggs på automatiskt.
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I utvecklingssyfte har villkoret CURLOPT_SSL_VERIFYPEER sätts till ”false”. Det
innebär att certifikat inte verifieras.
4.5.3.3 Integration.php

All kod i denna fil är inkapslad i en if-sats som kontrollerar om WooCommerce tilllägg är aktiv. På så vis kommer tillägget inte att vara aktivt om inte WooCommerce
är aktivt.
En klass, Monitor_Integration definieras. För att undvika att två versioner av tillägg
är aktiva samtidigt är det vanligt att klasser definieras i en if-sats som kontrollerar
om det redan finns en klass med samma namn, Monitor_Integration är definierad i
en sådan if-sats. Om klassen inte redan finns så definieras den och ett objekt av klassen initieras och läggs till en array GLOBALS, som gör objektet tillgängligt i hela
PHP-programmet [20].
I Monitor_Integration-klassens konstruktor kopplas funktioner och ”action hooks”
ihop.
4.5.3.4 ftp_sender.php

I denna fil definieras en klass Ftp_Sender_M som har använts för att parallellt skicka
order till en lokal FTP-server.
4.5.4 Lägg upp artiklar
Ett desktopprogram som låter användaren lägga upp artiklar från Monitor till
WooCommerce via REST API har skapats med hjälp av WPF (Windows Presentation Foundation), som är ett ramverk för att skapa användargränssnitt till applikationer i Windows. Syftet med programmet är inte att vara prototyp för frontend,
utan att demonstrera att lösningsmodellen kan utvecklas till en fullständig integration, där artiklar läggs upp ifrån Monitors affärssystem och inte från ett utomstående
program. I programmet kan man skriva in en produkts artikelnummer i ett textfält
och när man trycker på skicka så hämtas produkten ur Monitors affärssystem och
läggs upp på WooCommerce.
När HTTP-post med Json-objekt som innehåll gjordes i webbtjänsten så har klasser
skapats som mallar för Json-objekten. HTTP-post, get och autentisering mot Monitors affärssystem görs på samma sätt som beskrivs i avsnitt 4.4.2.
I denna prototyp är användarnamn och lösenord till Monitors affärssystem, webborder kundens kundkod och nycklarna till autentisering i WooCommerce hårdkodade.
När artikeln har hämtats från Monitors affärssystem deserialiseras den till ett objekt
av klassen MonitorPart (figur 18).
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Figur 18. MonitorPart UML

För att hämta försäljningspris som ska gälla på webbshopen (här priset i prislistan
”Normalpris”), används endpointen ”GetPriceInfo” [21], för att fråga efter priset för
webborderkunden. För att skapa innehållet i HTTP-meddelandet används klassen
MonitorGetPriceBody (figur 19).

Figur 19. MonitorGetPriceBody UML

När artikeln ska läggas upp används WooCommerce endpointen ”products”. Klassen
som används för att skapa meddelandet är WCProduct (figur 20), som har en lista av
WCProductMeta-objekt. WCProductMeta används för att spara metadata. Varje artikel får två metadata-objekt i listan, ett för det id som artikeln har i Monitors affärssystem och ett för artikelns artikelnummer.

Figur 20. WCProduct UML

36

5 Diskussion
I studien har det framgått att den främsta anledningen till att kunderna inte vill använda sig av Monitors webbshop är att möjligheten att anpassa det grafiska gränssnittet är för begränsat.
I lösningsmodellen, samt prototypen, demonstreras hur en integrationslösning som
går att anpassa till olika kunders behov med hjälp av inställningar i WooCommerce
kan byggas. Principerna kan användas för att bygga ett integrationstillägg som alla
användare av Monitor och WooCommerce kan använda sig av. Genom att använda
WooCommerce till webbshopen uppfyller man de krav som kunden ansåg att Monitors webbshop inte uppfyller. Lösningsmodellen bidrar med att skapa en integrationslösning där nedladdningen av order från webbshopen till Monitors affärssystem
inte kräver användarinteraktion, jämför figur 10 som visar lösningsmodellens sekvensdiagram och figur 21 som visar sekvensdiagram vid import av XML-fil. Att order laddas ned automatiskt, utan användarinteraktion besparar Monitors användare
tidsödande, repetitiva arbetsuppgifter.

Figur 21. Integration med e-post och XML

37

I prototypen har det visats hur man kan lägga upp en artikel på WooCommercewebbshopen via REST API, samt hur metadata kan skickas med artikeln. Detta ska
inte göras från ett separat program, istället bör ett tillägg till Monitor utvecklas som
kan användas i kombination med tillägget till WooCommerce för att integrera systemen.
I tillägget ska det gå att välja vilka artiklar som ska ligga på webbshopen och om förändringar av artikeln och de tillhörande kundkopplade priserna eller prislistorna
uppdateras automatiskt mot webbshopen eller om förändringar först ska godkännas
av någon användare. Av intervjuerna framgår att automatisk uppdatering bör vara
default-inställningen.
Lösningsmodellen som föreslås kan till stor del användas av andra som vill integrera
ett ERP-system med WooCommerce, eller vill ladda orderinformation för något annat syfte. I modellen visas hur man kan skicka en order från WooCommerce i Jsonformat med en HTTP-post.
Arbetets fokus har inte legat på kryptering och säkerhet, men i en vidareutveckling
av integrationslösningen måste man fundera på vilken sorts lösning man vill ha. För
att API-anrop ska kunna göras måste man antingen spara användarnamn och lösenord till Monitors system i WordPress/WooCommerce-sidan och vice versa. Problemet med det är att om någon tar sig in på WordPress-sidan får de tillgång till användarnamn och lösenord till Monitors system och kan använda API för att fritt läsa eller manipulera data. För att lösa detta skulle man kunna göra som i prototypen, att
man delar på Monitors vanliga API och den utökade delen som är till för integrationen. Skulle någon få tag i nycklarna/inloggningsuppgifterna till tjänsten har man
begränsat vilka funktioner de skulle få tillgång till. Det kan alltså finnas en fördel
med att använda Monitors REST API istället för att arbeta direkt mot databasen från
webbtjänsten som tar emot webbordrar. API:et blir då en abstraktionsnivå mot Monitors system. Integrations koden blir också oberoende av affärslogiken i Monitors
affärssystem.
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En av kunderna nämnde att de hade planer på att expandera verksamheten för försäljning runt om i Europa. Om det skulle bli aktuellt kan det vara bra att försöka begränsa antalet meddelanden som skickas mellan systemen, speciellt på sådana ställen
där det skulle kunna vara märkbart för användaren. Till exempel om produkter på
webbshopen laddas direkt ur Monitors databas varje gång en användare går in på sidan. Om det är många användare samtidigt kan sidan bli långsam. Istället för att
webbshopen frågar Monitors system efter priser varje gång en användare tittar på eller beställer produkter så kan det vara bättre att se till att priserna blir rätt när man
laddar upp artiklar och använda metadata för att spara specialpriser. Skulle kommunikationskanalen brytas mellan webbshopen och Monitor kan kunder fortsätta att
lägga order eller inspektera sortimentet utan avbrott. Order som lades under avbrottet kan då laddas ned till Monitor i efterhand utan att kunderna behöver märka
någonting.
I litteraturstudien av integration mellan ERP-system och e-handelssystem hade ett
stort antal fristående studier föreslagit att SOAP skulle användas för att skicka data
mellan applikationerna. Vid undersökningen av olika tänkbara e-handelssystem visade det sig att endast en av de 13 e-handelssystemen som undersökts hade ett SOAP
API. REST API:n var vanligare och ibland var det inte tydligt vad för typ av webbAPI som erbjöds. Studien som jämförde prestanda mellan REST och SOAP visade
inte några större skillnader och de skillnader som fanns var till REST:s fördel. Då jag
saknar erfarenhet av SOAP kan jag inte säga om det vore lättare att implementera,
som studiens författare påstår, men jag kan säga att det inte är någon större utmaning att implementera ett REST API med de verktyg som finns idag. Det finns därför ingen övertygande anledning att i detta fall använda ett SOAP API för att ta emot
data från webbshopen. Det finns heller inga skäl att välja e-handelssystem på grund
av att de har ett SOAP API.
5.1

Förbättringsförslag

I och med att erfarenhet inom WordPress-utveckling införskaffades och stora delar
av prototypen var klar, togs ett förbättringsförslag till lösningsmodellen fram vilket
kan minska antalet HTTP-anrop webbtjänsten som tar emot WooCommerce-ordern
behöver göra.
Hittills har artikelnummer använts som en unik identifierare för produkter/artiklar
som både Monitors affärssystem och WooCommerce haft gemensamt, eftersom de
kommer att ha olika id i respektive system. Artikelnummer är dessutom mer lätthanterligt för användare vilket möjliggör att de kan skapa artiklar manuellt i
WooCommerce ifall det skulle behövas. Av samma anledning har kundkoden använts som gemensam identifierare för kunders konton i WooCommerce och kunder
i Monitors affärssystem.
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Förbättringsförslaget går ut på att använda de id som finns i Monitors affärssystem
som gemensamma identifierare i backend, men fortfarande visa kundkoder och artikelnummer för administratören av webbshopen. För att administratören ska kunna
skapa användarkonton måste de fortfarande kunna fylla i kundkoder och för att lägga
upp artiklar manuellt behöver de kunna fylla i artikelnumret. Med hjälp av samma
”action hook” som används i prototypen och lösningsmodellen när artikelnummer
används för att via webbtjänsten hämta motsvarande id från Monitors affärssystem
och spara det som metadata. Med denna lösning blir antalet steg under nedladdningen av order färre och koden kommer att bli mer kompakt och överskådlig. Figur
22 visar ett sekvensdiagram över den förbättrade lösningen, jämför med figur 10.

Figur 22. Sekvensdiagram efter förbättring
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5.2

Uppdatering av WooCommerce

Under utvecklandet av integrationstillägget till WooCommerce var ett problem att
”action hooks” och ”filter hooks” skulle användas när olika API-endpoints anropades.
Ingenting hände, funktionerna som kopplats till olika ”hooks” exekverades aldrig. Efter att noggrant tittat igenom de olika klasserna som bygger upp API:et och följt arven till högsta nivån kunde det tillslut härledas att de ”hooks” som försökts att användas tillhörde en äldre version av API:et, men de gamla filerna ligger kvar i filhierarkin. På grund av att de gamla filerna finns kvar kommer man inte få ett felmeddelande när man försöker lägga till funktioner till dessa ”action hooks”. Detta på
grund av att alla ”action hooks” existerar, så det går att koppla funktioner till dem.
Däremot kommer koden där de ligger kommer aldrig att exekvera. Lärdomen att
dra från detta är att det är möjligt att vid uppdateringar av WooCommerce eller
WordPress, vissa av de ”action hooks” eller ”filter hooks” som används i tillägget försvinner eller byts ut av någon annan. Om den gamla filen ändå finns kvar i filhierarkin, som situationen var i detta fall, kan det resultera i att integrationen slutar fungera efter en uppdatering, utan några felmeddelanden visas. När utvecklaren söker
bland filerna för att hitta rätt ”action hook” för att kontrollera att koden stämmer
kan det se ut som om allting är rätt. Detta innebär att WordPress och WooCommerce inte kan uppdateras utan att först testas för kompatibilitet med tillägget som
integrerar Monitor med WooCommerce.
5.3

Fortsatt utveckling

Ett problem som behöver lösas vid en vidareutveckling är att den nuvarande lösningsmodellen fungerar för enklare artiklar, som inte har olika varianter, det vill
säga att produkterna kommer i olika storlekar, färger etcetera. I WooCommerce
finns den typen av produkter redan och de kallas produktvarianter.
Det finns även en del, mer tekniska problem som behöver lösas.
5.3.1 Betalningssätt
I Monitors affärssystem måste olika betalningssätt skapas och konfigureras för att
koppla ett bankkonto som mottagare av betalningar. I figur 23 har ett betalningssätt
som kallas WooCommerce skapats. Vid en vidareutveckling av integrationen måste
det kontrolleras att verifiering av betalningar fungerar, även i detta scenario, när order läggs hos WooCommerce. Ordertypen som används för webborder kan konfigureras att använda betalsättet. Om Monitors kunder vill att deras egna kunder ska
kunna välja mellan olika betalningslösningar, till exempel välja mellan PayPal eller
Klarna så måste en kod för betalningssättet skickas med ordern från WooCommerce. Betalningssättet kan sedan ställas in via Monitors API.
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Figur 23. Betalningssätt i Monitor

5.3.2 Certifikat
I prototypen som utvecklats kontrolleras inte certifikaten som används då de inte är
registrerade hos någon certificate authority. Det behöver naturligtvis ändras innan
integrationen kan anses vara färdig och tas i bruk. Man behöver också se till att alla
portar som ska användas är öppna och inte stoppas av någon brandvägg. Det har inte
tagits upp i examensarbetet då det inte har något vetenskapligt värde.
5.3.3 Saldo
Man måste besluta om hur saldo ska visas för slutkunder respektive återförsäljare.
Detta är något som måste diskuteras fram med Monitors kunder.
Man kan, i WooCommerce sätta ett lagerstatus på produkter, man kan också sätta
en lagerkvantitet som uppdateras automatiskt av WooCommerce, utan att skicka en
förfrågan till Monitor. Uppdateringar av disponibelt saldo kan triggas av händelser i
Monitor och skickas till webbshopen.”action hooks”, ”filter hooks” och teman kan
användas för att styra vad som visas för slutkunder och återförsäljare.
5.3.4 Priser
När artiklar läggs upp på WooCommerce kan endpointen ”GetPriceInfo” användas
för att bestämma det vanliga försäljningspriset. I endpointen anges, förutom en artikel också en kund. Här kan man använda den kund som är avsatt för webborder.
Webborderkunden kan då användas för att konfigurera priser. I prototypen skapades
kunden utan ändra vilka prislistor som skulle användas för olika artiklar och då användes listan ”Normalpris” som default.
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5.3.5 Matris
För produkter som har flera olika valbara alternativ, som till exempel färg och storlek väljs alternativen normal med en ”drop-down” lista när produkten beställs i
WooCommerce. Återförsäljare däremot, ska kunna beställa produkter med en matris. Om en produkt har, till exempel, olika färger och storlekar kan rader representera färg och kolumner storlekar. Då kan återförsäljaren fylla i hur många produkter
de vill ha av varje tänkbar kombination.
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Bilaga A WooCommerceOrderReceiver
WooCommerceOrderController
using
using
using
using
using
using
using
using
using
using
using
using
using

System;
System.Collections.Generic;
System.Linq;
System.Threading.Tasks;
Microsoft.AspNetCore.Mvc;
Microsoft.EntityFrameworkCore;
WebApplication1.Models;
System.Net.Http;
Newtonsoft.Json;
System.Text;
System.Net.Http.Headers;
System.Net;
Newtonsoft.Json.Linq;

// For more information on enabling Web API for empty projects, visit
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=397860
namespace WebApplication1.Controllers
{
[Route("api/[controller]")]
[ApiController]
public class WooCommerceOrderController : Controller
{
private static readonly CookieContainer cookieContainer = new CookieContainer();
private static readonly HttpClient client = GetClient(cookieContainer);
// POST: api/WooCommerceOrder
[HttpPost]
public async Task<HttpResponseMessage> PostWooCommerceOrder(WooCommerceOrder order)
{
// authenticate
MonitorAuthenticationBody auth =
new MonitorAuthenticationBody { Username = "RESTAPI", ForceRelogin = true, Password =
"" };
HttpRequestMessage logInRequest = new HttpRequestMessage(HttpMethod.Post, "login");
logInRequest.Content = new StringContent(JsonConvert.SerializeObject(auth),
Encoding.UTF8,
"application/json");//CONTENT-TYPE header
HttpResponseMessage login = await client.SendAsync(logInRequest);
// get ordertype id
string ordertypepath = "api/v1/Sales/CustomerOrderTypes?$filter=contains(Number, '"
+ order.order_type_number + "')";
HttpRequestMessage ordertypeRequest = new HttpRequestMessage(HttpMethod.Get,
ordertypepath);
ordertypeRequest.Headers.CacheControl = (new CacheControlHeaderValue() { NoCache = true });
HttpResponseMessage ordertypeResponse = await client.SendAsync(ordertypeRequest);
string orderTypeString = await ordertypeResponse.Content.ReadAsStringAsync();
List<JObject> orderTypeJson =
JsonConvert.DeserializeObject<List<JObject>>(orderTypeString);
long orderTypeID = orderTypeJson[0].Value<long>("Id");
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// get customer id
string customerPath = "api/v1/Sales/Customers?$filter=contains(Code, '" +
order.customer_code
+ "')&$select=Id";
HttpRequestMessage customerRequest = new HttpRequestMessage(HttpMethod.Get, customerPath);
customerRequest.Headers.CacheControl = (new CacheControlHeaderValue() { NoCache = true });
HttpResponseMessage customerResponse = await client.SendAsync(customerRequest);
string customerString = await customerResponse.Content.ReadAsStringAsync();
List<JObject> customerJson = JsonConvert.DeserializeObject<List<JObject>>(customerString);
long customerID = customerJson[0].Value<long>("Id");
// Create order head
MonitorCustomerOrder monitorOrder =
new MonitorCustomerOrder { CustomerId = customerID, OrderTypeId = orderTypeID };
HttpRequestMessage postOrderReqest =
new HttpRequestMessage(HttpMethod.Post, "api/v1/Sales/CustomerOrders/Create");
postOrderReqest.Content = new StringContent(JsonConvert.SerializeObject(monitorOrder),
Encoding.UTF8,
"application/json");//CONTENT-TYPE header);
HttpResponseMessage postOrder = await client.SendAsync(postOrderReqest);
string orderString = await postOrder.Content.ReadAsStringAsync();
dynamic data = JObject.Parse(orderString);
long orderID = data.EntityId;
// coupon code
string couponCode = "";
foreach (WooCommerceCoupon coupon in order.coupon_lines)
{
couponCode += "Rabbatkod: " + coupon.code + "\n";
}
// set coupon code
if (order.coupon_lines.Count > 0)
{
couponCode = couponCode.Substring(0, couponCode.Length - 1);
MonitorOrderProperties newProperties =
new MonitorOrderProperties { CustomerOrderId = orderID, GoodsLabel1 =
new MonitorStringInput { Value = couponCode }
};
HttpRequestMessage postPropertiesReqest =
new HttpRequestMessage(HttpMethod.Post,
"api/v1/Sales/CustomerOrders/SetProperties");
postPropertiesReqest.Content =
new StringContent(JsonConvert.SerializeObject(newProperties),
Encoding.UTF8,
"application/json");//CONTENT-TYPE header);
HttpResponseMessage postProperties = await client.SendAsync(postPropertiesReqest);
}
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// Create order lines
foreach (WooCommerceLineItem line in order.line_items )
{
string partIdpath = "api/v1/Inventory/Parts?$filter=contains(PartNumber, '"
+ line.part_num + "')";
HttpRequestMessage partIdRequest =
new HttpRequestMessage(HttpMethod.Get, partIdpath);
partIdRequest.Headers.CacheControl =
(new CacheControlHeaderValue() { NoCache = true });
HttpResponseMessage partIdResponse = await client.SendAsync(partIdRequest);
string partIdString = await partIdResponse.Content.ReadAsStringAsync();
List<JObject> partIdJson = JsonConvert.DeserializeObject<List<JObject>>(partIdString);
long partId = partIdJson[0].Value<long>("Id");
// Subtotal/quantity since price is after discounts
HttpResponseMessage lineResponse =
await client.SendAsync(GetRequest("api/v1/Sales/CustomerOrders/AddRow",
new MonitorOrderItemRow()
{
CustomerOrderId = orderID,
OrderedQuantity = line.quantity,
PartId = partId,
Price = line.subtotal / line.quantity,
Discount = 100 - 100 * line.total / line.subtotal }));
}
// avisering
if (order.billing_address.phone != null && (order.billing_address.phone.Length > 0))
{
HttpResponseMessage lineResponse = await client.SendAsync(
GetRequest("api/v1/Sales/CustomerOrders/AddCommunicationAddress",
new MonitorCommunicationAddress()
{ CustomerOrderId = orderID,
CommunicationAddressValue = order.billing_address.phone,
Type = MonitorCommunicationAddress.Types.CellPhone,
RecipientOf = MonitorCommunicationAddress.Recieve.ShippingAgentSmsAdvice}));
}
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// billing address
MonitorUpdateAddressBody monitorUpdateAddressBodyBilling = null;
if (order.customer_code == order.webborder_customer_code) // Customer id is 0 if the user
was not logged in
{
MonitorCountry billingCountry = null;
HttpRequestMessage getBillingCountryFromCode =
new HttpRequestMessage(HttpMethod.Get,
"api/v1/Common/Countries?$filter=Contains(Code, '"
+ order.billing_address.country + "')");
getBillingCountryFromCode.Headers.CacheControl = (new CacheControlHeaderValue() {
NoCache = true });
HttpResponseMessage billingCountryResponseMessage = await
client.SendAsync(getBillingCountryFromCode);
string billingCountryResponseString = await
billingCountryResponseMessage.Content.ReadAsStringAsync();
List<MonitorCountry> monitorCountries =
JsonConvert.DeserializeObject<List<MonitorCountry>>(billingCountryResponseString);
billingCountry = monitorCountries[0];
monitorUpdateAddressBodyBilling = new MonitorUpdateAddressBody {
SetAddressCountry = new MonitorSetCountry {
CountryId = billingCountry.Id,
AddressFormatType = billingCountry.AddressFormatType,
LanguageId = billingCountry.LanguageId,
Code = billingCountry.Code},
CustomerOrderId = orderID,
PostalCode = new MonitorStringInput { Value = order.billing_address.postcode },
Locality = new MonitorStringInput { Value = order.billing_address.city },
Region = new MonitorStringInput { Value = order.billing_address.state },
Field1 = new MonitorStringInput { Value = order.billing_address.address_1 },
Field2 = new MonitorStringInput { Value = order.billing_address.address_2 },
Addressee = new MonitorStringInput { Value = order.billing_address.first_name + " "
+ order.billing_address.last_name}
};
HttpRequestMessage uppdateBillingAddressRequest =
GetRequest("api/v1/Sales/CustomerOrders/UpdateDeliveryAddress",
monitorUpdateAddressBodyBilling);
HttpResponseMessage httpResponseMessage = await
client.SendAsync(uppdateBillingAddressRequest);
}

A4

// Shipping address
MonitorUpdateAddressBody monitorUpdateAddressBodyShipping =
monitorUpdateAddressBodyBilling;
if (order.customer_id == 0 && order.shipping_address.country.Length != 0)
// If no shipping address is given, send to billing address (Only billing address is
mandatory in WooCommerce)
{
MonitorCountry shippinggCountry = null;
HttpRequestMessage getBillingCountryFromCode =
new HttpRequestMessage(HttpMethod.Get,
"api/v1/Common/Countries?$filter=Contains(Code, '"
+ order.billing_address.country + "')");
getBillingCountryFromCode.Headers.CacheControl = (new CacheControlHeaderValue() {
NoCache = true });
HttpResponseMessage billingCountryResponseMessage = await
client.SendAsync(getBillingCountryFromCode);
string billingCountryResponseString = await
billingCountryResponseMessage.Content.ReadAsStringAsync();
List<MonitorCountry> monitorCountries =
JsonConvert.DeserializeObject<List<MonitorCountry>>(billingCountryResponseString);
shippinggCountry = monitorCountries[0];
monitorUpdateAddressBodyShipping = new MonitorUpdateAddressBody
{
SetAddressCountry = new MonitorSetCountry
{
CountryId = shippinggCountry.Id,
AddressFormatType = shippinggCountry.AddressFormatType,
LanguageId = shippinggCountry.LanguageId,
Code = shippinggCountry.Code
},
CustomerOrderId = orderID,
PostalCode = new MonitorStringInput { Value = order.billing_address.postcode },
Locality = new MonitorStringInput { Value = order.billing_address.city },
Region = new MonitorStringInput { Value = order.billing_address.state },
Field1 = new MonitorStringInput { Value = order.billing_address.address_1 },
Field2 = new MonitorStringInput { Value = order.billing_address.address_2 },
Addressee = new MonitorStringInput { Value = order.billing_address.first_name + " "
+ order.billing_address.last_name }
};
}
if(order.customer_id == 0)
{
HttpRequestMessage uppdateShippingAddressRequest =
GetRequest("api/v1/Sales/CustomerOrders/UpdateInvoiceAddress",
monitorUpdateAddressBodyShipping);
HttpResponseMessage httpResponseMessage = await
client.SendAsync(uppdateShippingAddressRequest);
}
return postOrder;
}
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private static HttpClient GetClient(CookieContainer cookieContainer)
{
HttpClientHandler handler = new HttpClientHandler();
handler.ClientCertificateOptions = ClientCertificateOption.Manual;
handler.ServerCertificateCustomValidationCallback =
(httpRequestMessage, cert, cetChain, policyErrors) =>
{
return true;
};
handler.CookieContainer = cookieContainer;
HttpClient client = new HttpClient(handler);
client.BaseAddress = new Uri("https://127.0.0.1:8001/sv/004.1/");
client.DefaultRequestHeaders.Add("Accept", "application/json");
return client;
}
private static HttpRequestMessage GetRequest(string relativePath, Object content)
{
HttpRequestMessage request = new HttpRequestMessage(HttpMethod.Post, relativePath);
request.Content = new StringContent(JsonConvert.SerializeObject(content),
Encoding.UTF8,
"application/json");//CONTENT-TYPE header
return request;
}
}
}

MonitorAuthenticationBody
using
using
using
using

System;
System.Collections.Generic;
System.Linq;
System.Threading.Tasks;

namespace WebApplication1.Models
{
public class MonitorAuthenticationBody
{
public string Username { set; get; }
public string Password { set; get; }
public bool ForceRelogin { set; get; }
}
}
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MonitorCommunicationAddress
using
using
using
using

System;
System.Collections.Generic;
System.Linq;
System.Threading.Tasks;

namespace WebApplication1.Models
{
// For use in add CommunicationAddress to CustomerOrder
public class MonitorCommunicationAddress
{
public int Type { set; get; }
public long CustomerOrderId { get; set; }
public string CommunicationAddressValue { set; get; }
public string Remarks { set; get; }
public int RecipientOf { set; get; }
public static class Types
{
public static readonly int Phone = 0;
public static readonly int Email = 1;
public static readonly int Fax = 2;
public static readonly int CellPhone = 3;
}
public static class Recieve
{
public static readonly int ShippingAgentSmsAdvice = 1024;
}
}
}

MonitorCountry
using
using
using
using

System;
System.Collections.Generic;
System.Linq;
System.Threading.Tasks;

namespace WebApplication1.Models
{
public class MonitorCountry
{
public long Id { set; get; }
public string Code { set; get; }
public long LanguageId { set; get; }
public int AddressFormatType { set; get; }
}
}
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MonitorCustomerOrder
using
using
using
using

System;
System.Collections.Generic;
System.Linq;
System.Threading.Tasks;

namespace WebApplication1.Models
{
public class MonitorCustomerOrder
{
public long CustomerId { set; get; }
public long OrderTypeId { set; get; }
//public MonitorStringInput GoodsLabel { set; get; }
}
}

MonitorLongInput
using
using
using
using

System;
System.Collections.Generic;
System.Linq;
System.Threading.Tasks;

namespace WebApplication1.Models
{
public class MonitorLongInput
{
public long Value { set; get; }
}
}

MonitorOrderItemRow
using
using
using
using

System;
System.Collections.Generic;
System.Linq;
System.Threading.Tasks;

namespace WebApplication1.Models
{
public class MonitorOrderItemRow
{
public static readonly int OrderRowType = 1;
public long CustomerOrderId { set; get; }
public double OrderedQuantity { set; get; }
public long PartId { set; get; }
public double Price { set; get; }
public double Discount { set; get; }
}
}
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MonitorOrderProperties
using
using
using
using

System;
System.Collections.Generic;
System.Linq;
System.Threading.Tasks;

namespace WebApplication1.Models
{
public class MonitorOrderProperties
{
public long CustomerOrderId { set; get; }
public MonitorStringInput GoodsLabel1 { set; get; }
}
}

MonitorSetCountry
using
using
using
using

System;
System.Collections.Generic;
System.Linq;
System.Threading.Tasks;

namespace WebApplication1.Models
{
public class MonitorSetCountry
{
public long CountryId { set; get; }
public string Code { set; get; }
public long LanguageId { set; get; }
public int AddressFormatType { set; get; }
}
}

MonitorStringInput
using
using
using
using

System;
System.Collections.Generic;
System.Linq;
System.Threading.Tasks;

namespace WebApplication1.Models
{
public class MonitorStringInput
{
public string Value { set; get; }
}
}
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MonitorUpdateAddressBody
using
using
using
using

System;
System.Collections.Generic;
System.Linq;
System.Threading.Tasks;

namespace WebApplication1.Models
{
public class MonitorUpdateAddressBody
{
public long CustomerOrderId { set; get; }
public MonitorStringInput Addressee { set; get; }
public MonitorStringInput Field1 { set; get; }
public MonitorStringInput Field2 { set; get; }
public MonitorStringInput Locality { set; get; }
public MonitorStringInput Region { set; get; }
public MonitorStringInput PostalCode { set; get; }
public MonitorSetCountry SetAddressCountry { set; get; }
}
}

WooCommerceAddress
using
using
using
using

System;
System.Collections.Generic;
System.Linq;
System.Threading.Tasks;

namespace WebApplication1.Models
{
public class WooCommerceAddress
{
public string id { set; get; } // for debugg
public string first_name { set; get; }
public string last_name { set; get; }
public string company { set; get; }
public string address_1 { set; get; }
public string address_2 { set; get; }
public string city { set; get; }
public string state { set; get; }
public string postcode { set; get; }
public string country { set; get; }
}
}
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WooCommerceBillingAddress
using
using
using
using

System;
System.Collections.Generic;
System.Linq;
System.Threading.Tasks;

namespace WebApplication1.Models
{
public class WooCommerceBillingAddress : WooCommerceAddress
{
public string email { set; get; }
public string phone { set; get; }
}
}

WooCommerceCoupon
using
using
using
using

System;
System.Collections.Generic;
System.Linq;
System.Threading.Tasks;

namespace WebApplication1.Models
{
public class WooCommerceCoupon
{
public string code { set; get; }
}
}

WooCommerceLineItem
using
using
using
using

System;
System.Collections.Generic;
System.Linq;
System.Threading.Tasks;

namespace WebApplication1.Models
{
public class WooCommerceLineItem
{
public int id { set; get; } // for debugg
public double subtotal { set; get; }
public double subtotal_tax { set; get; }
public double total { set; get; }
public double total_tax { set; get; }
public double price { set; get; }
public int quantity { set; get; }
public string tax_class { set; get; }
public string name { set; get; }
public int product_id { set; get; }
public string sku { set; get; }
public string part_num { get; set; }
}
}
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WooCommerceOrder
using
using
using
using

System;
System.Collections.Generic;
System.Linq;
System.Threading.Tasks;

namespace WebApplication1.Models
{
public class WooCommerceOrder
{
public long Id { get; set; }
// WooCommerce id
public long wc_id { get; set; }
public long order_number { get; set; }
public string Name { get; set; }
public
public
public
public
public
public
public
public
public
public
public
public
public
public
public
public
public
public
public

string status { get; set; }
string currency { get; set; }
float total { get; set; }
float subtotal { get; set; }
int total_line_items_quantity { get; set; }
double total_tax { get; set; }
double total_shipping { get; set; }
double cart_tax { get; set; }
double shipping_tax { get; set; }
double total_discount { get; set; }
string shipping_methods { get; set; }
long customer_id { get; set; }
long customer_code { get; set; }
long webborder_customer_code { get; set; }
WooCommerceBillingAddress billing_address {
WooCommerceShippingAddress shipping_address
long order_type_number { get; set; }
List<WooCommerceLineItem> line_items { get;
List<WooCommerceCoupon> coupon_lines { get;

}
}
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get; set; }
{ get; set; }
set; }
set; }

WooCommercePaymentDetails
using
using
using
using

System;
System.Collections.Generic;
System.Linq;
System.Threading.Tasks;

namespace WebApplication1.Models
{
public class WooCommercePaymentDetails
{
public string method_id { set; get; }
public string method_title { set; get; }
public bool paid { set; get; }
}
}

WooCommerceShippingAddress
using
using
using
using

System;
System.Collections.Generic;
System.Linq;
System.Threading.Tasks;

namespace WebApplication1.Models
{
public class WooCommerceShippingAddress : WooCommerceAddress
{
}
}

A13

Bilaga B UpLoadProductsClient
MainWindow.xaml
<Window x:Class="UploadProductsClient.MainWindow"
xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008"
xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"
xmlns:local="clr-namespace:UploadProductsClient"
mc:Ignorable="d"
Title="Demo" Height="150.00" Width="400.00">
<Grid>
<Grid.ColumnDefinitions>
<ColumnDefinition Width="50*" />
<ColumnDefinition Width="50*" />
</Grid.ColumnDefinitions>
<Grid.RowDefinitions>
<RowDefinition Height="50*" />
<RowDefinition Height="150*" />
</Grid.RowDefinitions>
<Label Grid.Column="0" Grid.Row="0">Skriv in artikelnummer: </Label>
<TextBox Name="PartNumber" Grid.Column="1" Grid.Row="0"></TextBox>
<Label Grid.Column="0" Grid.Row="1" VerticalAlignment="Center">Skicka artikel till webbshopen:
</Label>
<Button Grid.Column="1" Grid.Row="1" Height="25" Width="100" Click="Send_To_Web">Skicka</Button>
</Grid>
</Window>
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MainWindow.xaml.cs
using
using
using
using
using
using
using
using
using
using
using
using
using
using
using
using
using
using
using
using
using
using

System;
System.Collections.Generic;
System.Linq;
System.Text;
System.Threading.Tasks;
System.Windows;
System.Windows.Controls;
System.Windows.Data;
System.Windows.Documents;
System.Windows.Input;
System.Windows.Media;
System.Windows.Media.Imaging;
System.Windows.Navigation;
System.Windows.Shapes;
System.Net.Http.Headers;
System.Net;
System.Net.Http;
Newtonsoft.Json;
Newtonsoft.Json.Linq;
UploadProductsClient.WooCommerceModel;
UploadProductsClient.Model;
UploadProductsClient.MonitorModel;

namespace UploadProductsClient
{
/// <summary>
/// Interaction logic for MainWindow.xaml
/// </summary>
public partial class MainWindow : Window
{
private static readonly CookieContainer cookieContainerMonitor = new CookieContainer();
private static readonly HttpClient clientMonitor = GetClient(cookieContainerMonitor,
"https://127.0.0.1:8001/sv/004.1/");
private static readonly CookieContainer cookieContainerWC = new CookieContainer();
private static readonly HttpClient clientWC = GetClient(cookieContainerMonitor,
"https://localhost/wordpress/wp-json/wc/v3/");
public MainWindow()
{
InitializeComponent();
}
public async void Send_To_Web(object sender, RoutedEventArgs e)
{
// authenticate
MonitorAuthenticationBody auth = new MonitorAuthenticationBody { Username = "RESTAPI",
ForceRelogin = true, Password = "" };
HttpRequestMessage logInRequest = new HttpRequestMessage(HttpMethod.Post, "login");
logInRequest.Content = new StringContent(JsonConvert.SerializeObject(auth),
Encoding.UTF8,
"application/json");//CONTENT-TYPE header
logInRequest.Headers.Accept.Add(new MediaTypeWithQualityHeaderValue("application/json"));
logInRequest.Content.Headers.ContentType = new
MediaTypeWithQualityHeaderValue("application/json");
logInRequest.Headers.CacheControl = (new CacheControlHeaderValue() { NoCache = true });
HttpResponseMessage login = await clientMonitor.SendAsync(logInRequest);
//// Hämta string
string partNumber = this.PartNumber.Text;
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//// Hämta part
string partIdpath = "api/v1/Inventory/Parts?$filter=contains(PartNumber, '" + partNumber +
"')";
HttpRequestMessage partIdRequest = new HttpRequestMessage(HttpMethod.Get, partIdpath);
partIdRequest.Headers.CacheControl = (new CacheControlHeaderValue() { NoCache = true });
HttpResponseMessage partIdResponse = await clientMonitor.SendAsync(partIdRequest);
string partIdString = await partIdResponse.Content.ReadAsStringAsync();
List<JObject> partIdJson = JsonConvert.DeserializeObject<List<JObject>>(partIdString);
MonitorPart monitorPart = partIdJson[0].ToObject< MonitorPart>();
List<WCProductMeta> metaData = new List<WCProductMeta>();
metaData.Add(new WCProductMeta { key = "erp_id_field", value = monitorPart.PartNumber});
metaData.Add(new WCProductMeta { key = "erp_part_id_field", value = monitorPart.Id.ToString()
});
// Hämta webbkund id
string customerPath = "api/v1/Sales/Customers?$filter=contains(Code, '" + "1003" +
"')&$select=Id";
HttpRequestMessage customerRequest = new HttpRequestMessage(HttpMethod.Get, customerPath);
customerRequest.Headers.CacheControl = (new CacheControlHeaderValue() { NoCache = true });
HttpResponseMessage customerResponse = await clientMonitor.SendAsync(customerRequest);
string customerString = await customerResponse.Content.ReadAsStringAsync();
List<JObject> customerJson = JsonConvert.DeserializeObject<List<JObject>>(customerString);
long customerID = customerJson[0].Value<long>("Id");
// Hämta part normal pris
string pricePath = "api/v1/Sales/CustomerOrders/GetPriceInfo";
HttpRequestMessage askForPrice = new HttpRequestMessage(HttpMethod.Post, pricePath);
MonitorGetPriceBody monitorGetPriceBody = new MonitorGetPriceBody { CustomerId =
479616119122565828, PartId = monitorPart.Id }; // Webbkunden är hårdkodad i prototypen
askForPrice.Content = new StringContent(JsonConvert.SerializeObject(monitorGetPriceBody),
Encoding.UTF8,
"application/json");//CONTENT-TYPE header
askForPrice.Headers.Accept.Add(new MediaTypeWithQualityHeaderValue("application/json"));
askForPrice.Content.Headers.ContentType = new
MediaTypeWithQualityHeaderValue("application/json");
HttpResponseMessage priceResponse = await clientMonitor.SendAsync(askForPrice);
string priceString = await priceResponse.Content.ReadAsStringAsync();
JObject priceJobj = JsonConvert.DeserializeObject<JObject>(priceString);
string price = priceJobj.Value<string>("SuggestedPrice");
// Skapa produkt
WCProduct product = new WCProduct { name = monitorPart.Description, regular_price = price,
meta_data = metaData };
HttpRequestMessage createProduct = new HttpRequestMessage(HttpMethod.Post, "products/");
string postProductrequestbody = JsonConvert.SerializeObject(product);
createProduct.Content = new StringContent(postProductrequestbody,
Encoding.UTF8,
"application/json");//CONTENT-TYPE header
createProduct.Headers.Accept.Add(new MediaTypeWithQualityHeaderValue("application/json"));
createProduct.Content.Headers.ContentType = new
MediaTypeWithQualityHeaderValue("application/json");
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clientWC.DefaultRequestHeaders.Authorization =
new AuthenticationHeaderValue(
"Basic",
Convert.ToBase64String(
System.Text.ASCIIEncoding.ASCII.GetBytes(
string.Format("{0}:{1}", "ck_b58d1435d5f0adb7ce08dd403306ef60cc4769cb",
"cs_0385daf06eb7edebe17741bffc78c4f336853843"))));
HttpResponseMessage response = await clientWC.SendAsync(createProduct);
}
private static HttpClient GetClient(CookieContainer cookieContainer, string baseaddressPath)
{
HttpClientHandler handler = new HttpClientHandler();
handler.ClientCertificateOptions = ClientCertificateOption.Manual;
handler.ServerCertificateCustomValidationCallback =
(httpRequestMessage, cert, cetChain, policyErrors) =>
{
return true;
};
handler.CookieContainer = cookieContainer;
HttpClient client = new HttpClient(handler);
client.BaseAddress = new Uri(baseaddressPath);
client.DefaultRequestHeaders.Add("Accept", "application/json");
return client;
}
}
}

WCProduct
using
using
using
using
using

System;
System.Collections.Generic;
System.Linq;
System.Text;
System.Threading.Tasks;

namespace UploadProductsClient.WooCommerceModel
{
class WCProduct
{
public string name { set; get; }
public string regular_price { set; get; }
public List<WCProductMeta> meta_data {set; get;}
}
}
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WCProductMeta
using
using
using
using
using

System;
System.Collections.Generic;
System.Linq;
System.Text;
System.Threading.Tasks;

namespace UploadProductsClient.WooCommerceModel
{
class WCProductMeta
{
public string key { set; get; }
public string value { set; get; }
}
}
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Bilaga C Tillägg till WooCommerce
Integration.php

C1

C2

order_json_getter.php

C3

C4

C5

C6

https_sender.php

ftp_sender.php
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Bilaga D Användning av REST API
Referenserna i denna bilaga avser samma referenslista som ordinarie rapporten.
För att använda WooCommerce REST API måste administratören till WordPresssidan gå in på inställningar för WooCommerce och under Advanced>Legacy API
klicka i checkrutan ”Enable the legacy REST API” [15]. Administratören måste också
skapa ett par API-nycklar som används för autentisering. Under WooCommerce>Advanced>REST API kan man generera nycklarna. Det finns en Consumer
key som fungerar som ett användarnamn och en Consumer secret som fungerar som
ett lösenord. När nycklarna är genererade kan API-anrop göras mot WordPress-sidan, där varje anrop autentiseras. Om HTTPS används så kan autentisering göras
med HTTP Basic Auth [15]. URI för REST API är hemsidans URL/wp-json/wc/v3.
API:ets URI är [Monitor serverns URI]:8001/[språkkod]/[företagsnummer]. För att
autentisering så görs en HTTP post till endpointen ”/login” med användarnamn och
lösenord i ett Json-objekt [16]. Användarnamnet tillhör ett vanligt användarkonto.
Resten av alla endpoints hittas genom att utöka API:ets URI med ”/api/v1”. För att
hämta alla kundorder skickas HTTP-get till endpointen ”Sales/CustomerOrders”.
För att skapa en kundorder däremot, måste en post göras mot ”Sales/CustomerOrders/Create” [17]. Generellt sett görs get requests som en vanlig REST-tjänst medan anrop som påverkar data i Monitors system måste göras via en kommando-endpoint.
För att skapa en orderrad används endpointen ”Sales/CustomerOrders/AddRow”.
Endpointen ” Sales/CustomerOrders/SetProperties” används för att modifiera olika
typer av metadata. Det går att lägga till kontaktinformation till en order via ” Sales/CustomerOrders/AddCommunicationAddresses”. Typen av kontaktinformation
kan vara telefon (fast telefon), mobiltelefon, e-post eller fax. För att ändra leveransadress och faktureringsadress används ”Sales/CustomerOrders/UpdateDeliveryAddress” respektive ”Sales/CustomerOrders/UpdateInvoiceAddress”. För att
en adress ska kunna läggas till behövs id som adressens land har i Monitor. Det går
att hämta land-objekt med API:et via endpointen ”Common/Countries”.
Det går att filtrera svaren från get request genom att lägga till extra villkor till endpointens URL. Filtreringsvillkoren är baserade på OData protokollet, men det finns
skillnader i funktionsnamn och syntax. För att lägga på ett filter på requests skrivs
”?$filter=” till i slutet av endpoint URL:en. Följt av de filter som ska användas.
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