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Abstrakt 
Denna rapport tar upp grunderna inom programmering mot Windows Outlook 2007. 

Den är tänkt att ge en inblick i hur man kan gå till väga och vilka verktyg man kan 

välja för sitt projekt. Den innefattar en jämförelse mellan användning av det 

inbyggda Visual Basic for Applications och att skapa ett insticksprogram med 

Visual Basic. Rapporten innefattar även en textuell beskrivning hur man kan skapa 

ett enkelt ärendehanteringssystem i Outlook 2007 med möjlighet till registrering av 

ett nytt ärende via en webbapplikation. 

 

 

Nyckelord: Office 2007, Outlook, Programmering, Visual Studio, Visual Basic, 
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1 Inledning 

Valet av ämne på examensarbetet gjordes dels på grund utav att jag under 

utbildningen inte kommit i kontakt med Microsofts produkter och dels i 

sammarbete med företaget ITsquad AB i Stockholm. Microsoft har en stor del av 

marknaden och sannolikheten att jag kommer att jobba mot någon av deras 

produkter är relativt stor, jag ville därför få lite inblick i hur deras system är 

tillgängligt för utvecklare. 

ITsquad jobbar med IT lösningar för små och medelstora företag, de är 

specialister inom Microsoft lösningar. ITsquad var i behov av ett internt 

ärendehanteringsystem som skulle jobba helt inom Outlook det vill säga utan att 

koppla upp sig mot någon databas. 

1.1 Problem  

Uppgiften som skall lösas är att kontrollera möjligheter och lämpliga tekniker för 

att konstruera ett Ärendehanteringssystem i Microsoft Outlook 2007, med 

möjlighet till återkomst från Internet, samt att konstruera detta system.  

1.2 Syfte  

Syftet med rapporten är att ge en inblick i utveckling mot Microsoft och speciellt 

Microsoft Outlook 2007. Att undersöka de utvecklingsverktyg och 

programmeringsspråk som finns tillgängliga och vilka som är lämpliga i 

sammanhanget. Syftet är även att ge några tydliga exempel på hur man kan skapa 

ett tillägg i Outlook i form av ett ärendehanteringssystem så att läsaren kan skaffa 

sig de grundläggande färdigheter som behövs för att skapa sina egna tillägg. 

1.3 Frågeställningar 

 Vilket utvecklingsverktyg är lämpligt att använda för att utveckla ett 

ärendehanteringssystem till Outlook 2007 

 Vilket programmeringsspråk är lämpligt att använda för att utveckla ett 

ärendehanteringssystem till Outlook 2007 

 Hur kan man skapa ärendehanteringssystem som tillägg till Outlook 2007 

 Vilka egenskaper skall och bör ett ärendehanteringssystem för IT support 

ha 

 Hur kan man implementera ovanstående egenskaper i Outlook 2007 

 

1.4 Förväntat resultat  

De förväntade resultaten är en utförlig rapport på hur man kommer igång med 

programmering mot Microsoft Office paketet och särskilt då Outlook 2007. De 

kodexempel som skapas skall ge tillräcklig och tydlig information för att en 

användare med medelgod erfarenhet av programmering skall kunna förstå de olika 

kodavsnitten och kunna skapa sin egen add-in till Outlook 2007. 

I slutet av projektet förväntas även ett färdigt system presenteras. Detta skall ha 

de egenskaper som i kravspecifikationen definieras som grundkrav och bör ha de 

egenskaper som definieras under önskvärda. 
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2 TEORETISK BAKGRUND  

Vid programmering mot Outlook finns ett antal tekniker att tillgå beroende på hur 

du vill utforma din applikation. Jag kommer närmast ta upp de olika verktygen som 

jag anser vara aktuella i valet av utvecklingsteknik. 

2.1 Information om Outlook 

Outlook är ett Microsoftprogram som hjälper till med den dagliga planeringen. Den 

kan hantera bland annat E-post, uppgifter, kalender och kontakter. Outlook består 

av två typer av objekt för grafiska användarinterfacet, Explorers och Inspectors. 

Explorern är det objekt som visar navigeringssidan i Outlook, denna är olika 

beroende på vilken mapp som visas och kan modifieras av användaren men 

innehåller normalt ett navigeringsfönster, en lista på objekt i specificerad mapp och 

ett Att göra-fält. Inspectorn är den vy som visas när ett objekt eller ”item” öppnas, 

denna innehåller olika formulär beroende på vad det är för typ av objekt som 

öppnas exempelvis en uppgift eller en kontakt.  Se bilaga 4 för exempel. 

Outlook 2007 ingår i Office 2007 och är ett dynamiskt program med många 

möjligheter för användaren att anpassa systemet efter sina behov. Många av dessa 

är tillgängliga via grafiskt användarinterface, och operationerna är relativt lätta att 

utföra. Man kan exempelvis lätt skapa enkla formulär med hjälp av den inbyggda 

funktionen ”Designa formulär” under Verktyg/Formulär i Outlook, dessa kan 

innehålla funktioner för behandling av aktuell data. Om man använder denna 

teknik kan man infoga upp till fem extra sidor till de standardiserade formulären, 

samt ändra första/default sidan på Kontakter, Inlägg och Meddelande. Detta är ett 

relativt enkelt sätt att ändra layouten och de fält som visas i ett formulär. 

Vill man istället ha lite mer avancerade funktioner och affärslogik bakom 

formulären, alternativt ändra på menyer så kan man använda sig av den inbyggda 

utvecklingsmiljön Visual Basic for Applications, VBA. Denna startas lätt genom 

att trycka alt+F11. I VBA kan man skapa sitt formulär alternativt kopiera in ett från 

design vyn som nämnts ovan. Här kan man även skriva sin kod som skall köras vid 

de händelser som formuläret genererar. 

2.2 Användning av ”Designa ett formulär” 

Som jag nämnde ovan finns det ett inbyggt stöd i Outlook för att designa egna 

formulär. Denna funktion heter ”Designa formulär” och ligger under Verktyg/ 

Formulär. Med hjälp av denna funktion kan man utforma nya formulär eller 

modifiera vissa befintliga default sidor. De befintliga formulär som går att 

modifiera är Kontakter, Inlägg och Meddelande. När du väljer att designa ett 

formulär kommer en prompt upp som ber dig välja vilken typ av formulär du vill 

designa, beroende på ditt val laddas en sida med de aktuella formulären.  

Väljer du exempelvis att designa en Uppgift så kommer alla sidor som är 

kopplade till uppgiftmappen att visas. Det är dock fler än de standardsidor som kan 

väljas i fältet ”Visa” när du öppnat en uppgift. Titta på fliken för varje sida så ser 

du vilka som är aktiverade dvs de utan parantes. Du kan välja vilka sidor som skall 

vara aktiva genom att i design menyn klicka på ”sida”. 

Om man väljer den flik man är intresserad av ser man direkt om den är 

modifierbar genom att kontrollerna i verktygsmenyn blir tillgängliga, vilket inte är 

fallet för några av de fördesignade sidorna. Du har dock möjlighet att lägga till upp 

till fem nya sidor s.2 till s.6, samt att gömma default sidan för att kringgå att man 

inte kan designa om första sidan. Det är då din sida/sidor som visas när du öppnar 

ett objekt av den aktuella typen. Se bild nedan. 
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Bild 2. 1 Designa formulär fönster med default sidan gömd. 

 

Det finns ett annat sätt att designa ett formulär och det är att använda sig av 

formulärområden, eller Formregions. Ett formulärområde kan designas på två sätt, 

som en hel sida eller som ett tillägg till en befintlig sida. Här efter kallar jag de 

gamla formulären formulärsidor dessa nya formulärområden och hela 

formsamlingen som öppnas när man öppnar exempelvis en uppgift för formulär. 

Ett formulärområde designat som en hel sida kan implementeras hur som helst i 

ett formulär. Antingen lägger man till det till de övriga sidorna eller så ersätter man 

det första eller samtliga formulärsidor. Man är heller inte begränsad till de fem 

sidor som finns tillgängliga för formulärsidor. Ytterligare en fördel är att 

formulärområden kan förhandsvisas i läsfönstret precis som 

standardformulärsidorna. Vill man behålla ett formulär och bara kompletera med 

egna kontroller kan man skapa ett tillägsområde i nederkant av den befintliga 

förstasidan. För att publisera ett formulärområde måste man skapa en XML fil som 

beskriver regionen samt ett registerinlägg. Då dessa inte kan implementeras med 

bakgrundskod i Outlook utan att man skapar en add-in, går jag inte igenom 

detaljerna kring hur dessa utformas och implementeras här, utan under rubriken 

Användning av Visual Studio med Tools for Office. För en jämförelse mellan 

formulärsidor och formulärregioner se bilaga 1. 

2.3 Användning av Visual Basic for Applications 

Om du önskar att skapa dina egna formulär med kod som utför något i bakgrunden 

så kan du använda dig av det inbyggda Visual Basic for Applications i Outlook. Du 

märker även ganska snart att VBA även har en annan uppbyggnad som underlättar 

arbetet vid programmering. VBA är lite mer som ett ”riktigt ” 

programmeringsspråk. VBA ger även fler möjligheter till modifiering av Outlook. 

Till exempel så kommer man åt hela Outlook object model och därmed även de 

variabler som ligger i de olika Outlook mapparna. Detta gör man genom att sätta 

och utgå ifrån Application-objektet som är den aktuella Outlook sessionen och 

namespace skall sättas till MAPI. Det är just denna MAPI som ger dig tillgång till 

de inre delarna av Outlook, MAPI står för Messaging Application Programming 

Interface och fungerar som ett interface in till Outlook Object Model. Denna 

modell behandlas mer under egen rubrik (avsnitt 2.5). 

Här kommer ett litet exempel på hur detta fungerar. Börja med att starta 

Outlook och trycka Alt+F11 expandera Projekt och Microsoft Office Outlook, 

dubbelklicka på ThisOutlooksession och ett kodfönster öppnas. Skriv eller kopiera 

in följande kod. 
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Sub TittaIMappar() 

 

  Dim minApplication As Outlook.Application 

  Dim fldKontakter As Outlook.MAPIFolder 

  Dim fldPost As Outlook.MAPIFolder 

  Dim minNameSp As Outlook.NameSpace 

 

' Sätter applikationen och MAPI interfacet 

  Set minApplication = Application 

  Set minNameSp = minApplication.GetNamespace("MAPI") 

' Sätter variabler för återkomst till standardmapparna 

  Set fldKontakter = 

minNameSp.GetDefaultFolder(olFolderContacts) 

  Set fldPost = minNameSp.GetDefaultFolder(olFolderInbox)  

' En prompt med första kontakten i dina kontakter 

  MsgBox fldKontakter.Items.GetFirst 

' Öppnar ett nytt fönster med din inkorg öppnad 

  fldPost.GetExplorer.Activate 

 

'Städarupp... Lämna inget som kan ligga och spöka... 

  Set minApplication = Nothing 

  Set minNameSpace = Nothing 

  Set fldKontakter = Nothing 

  Set fldPost = Nothing 

 

End Sub 

 

När det är inskrivet i editorn är det bara att trycka Alt+F11 för att komma tillbaka 

till Outlook och alt+F8 för att öppna Makro fönstret välj ”TittaIMappar” och kör. 

Gå gärna tillbaka och navigera/lek lite i objekten genom att exempelvis skriva 

fldPost. på en ny rad och se vad editorn föreslår. 

VBA hjälper till och ger förslag på möjliga variabler till objekt men ger 

begränsad aktiv hjälp med att visa felaktigheter eller kompletteringar under 

kodningsarbetet. Formulärområden går inte att designa i VBA men det går att 

designa ett formulärområde med Outlooks inbyggda Designa Formulär och skapa 

en egen registry key samt XML fil för formulärregionen. En nackdel är att man kan 

inte skapa formulärområden med bakomliggande skript. Egendesignade 

formulärsidor visas heller inte i läsfönstret, det vill säga förhandsvisningen, det 

måste öppnas till ett Inspector fönster. Med VBA kommer du dock åt de variabler 

som ligger bakom ett formulärområde det vill säga i objektet som visas av denna 

och andra delar av Outlook Object Model[1]. Denna modell behandlas mer 

utförligt i avsnitt 2.5. 

2.4 Användning av Visual Studio med Tools for Office 

Visual Studio ger användaren möjlighet att anpassa fönstret till det 

programmeringsspråk han/hon är van vid. Det som finns tillgängligt är Visual 

Basic, C# och C++ alternativt en generell inställning om man använder sig av olika 

språk. 

Det finns en del bra beskrivningar på MSDN hur man kan gå tillväga för att 

skapa en add-in med ett formulärområde exempelvis Steve Hansens Creating 

Outlook 2007 Form Regions Using Visual Studio Tools for the Office System (3.0) 

[2]. Man kan från och med version 2008 skapa hela projektet i VS. 

När du skapar ett projekt i Visual Studio 2008 eller senare, väljer du add-in till 

Outlook 2008 och VS sköter alla inställningar åt dig. För att skapa ett 

formulärområde utför du följande steg. 

 Högerklicka på projektet i Solution Explorer 
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 Välj Outlook Formregion i prompten namnge och klicka OK 

 Välj skapa ny Formregion, alternativt om du skapat en i Outlook väljer du 

”Import from…” 

 Välj vilken typ av formulärområde du vill skapa promten visar hur ditt val 

kommer att se ut 

 Namnge formulärområdet 

 Välj vilket formulär som skall visa formulärområdet, har du valt replace all 

måste du ange <ersatta_formuläret>.<eget_namn> till exempel 

IPM.Task.Testregion. 

 Nu skapas ett designområde, dra och släpp de kontroller du önskar från 

toolboxen Ctrl+Alt+x visar toolboxen om den är gömd. 

 

För att visa koden till formulärområdet högerklicka i designfönstret och välj View 

Code. Två procedurer ligger fördefinierade en som körs vid visning och en vid 

stängning. Om du lägger till kontroller i formuläret har du tillgång till dess metoder 

med de två dropdownlistorna i överkant. 

Ett alternativ till att skapa formulärområdet i Visual Studio är att skapa det i 

Outlook med det tidigare nämnda verktyget Designa formulär. Man får då tillgång 

till fält verktyget som skapar kontroller direkt länkade till formulärets 

standardvariabler alternativt hjälper till att skapa nya variabler. Väljer du detta sätt 

sparar du formulärregionen med spara formulärområdet som och spara inte igen 

när du stänger designern. Där efter kan du importera formulärområdet till Visual 

Studio, se stegen ovan. 

Nu har du en utvecklingsmiljö med många verktyg som underlättar vid 

utformningen av din add-in. Du kan när som helst testa ditt system genom att 

trycka på F5 eller gröna ”play” knappen. 

När du är färdig med projektet och vill publicera ditt projekt använder du 

lämpligen Visual Studios Publish Wizard som genererar de installationsfiler som 

behövs för att installera programmet på en klient som har Microsoft Outlook 2007 

installerat. 

 Högerklicka Solution Explorer välj Publish 

 Ange var du vill att installationsfilerna skall sparas 

 Ange vilken default sätt användarna kommer att installera programmet 

2.5 Outlook Object Model 

När man programmerar I Outlook är det väsentligt att ha kunskap om Outlooks 

Object Model. Trots att VSTO 3.0 underlättar programmeringen enormt måste man 

veta hur man kommer åt de olika objekten. Nedan följer en genomgång av några av 

de viktigaste objekten. Samtliga av dessa definieras som 

Microsoft.Office.Interop.Outlook.<obj>.[3] 

2.5.1 Application klassen 

Applicationobjektet är högst upp i modellen och kan användas för åtkomst till 

samtliga metoder och egenskaper. Bland annat finns egenskaperna Explorers och 

Inspectors som kan användas för att komma åt de olika fönstren man använder i 

Outlook. Detta objekt använder man med metoden CreateItem för att skapa nya 

objekt som till exempel en ny kontakt eller en uppgift. Du kommer lämpligast åt 

detta objekt genom exempelvis ActiveExplorer().Application. 

2.5.2 Explorer klassen 

Detta objekt representerar huvudfönstret I Outlook. Det är detta som visas när man 

startar Outlook på vanligt sätt, inte genom att skapa mail i exempelvis Word. Vill 
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du få återkomst till det aktuella explorerobjektet från exempelvis ditt 

formulärområdes kod kan du ange 

Me.OutlookFormRegion.Application.ActiveExplorer(), 

vill du istället referera till en given mapps fönster använder du 
minMapp.GetExplorer  

där min mapp är en definierad mapp. 

2.5.3 Inspector klassen 

Detta objekt representerar det fönster som visas när du öppnar ett objekt som till 

exempel en uppgift eller ett mail. Det är denna som visar formregionen du designar 

samt den aktuella commandbaren om du behöver lägga till en kontroll i 

formulärområdets meny. Från ett formulärområdes kod kan du ange 

Me.OutlookFormRegion.Application.ActiveExplorer(). 

Vill du istället komma åt ett objekts Inspector så anger du 
myItem.GetInspector  

för att komma åt inspektorn som håller formulärområdet. myItem i detta fall är det 

aktuella objektet, till exempel ett MailItem. 

2.5.4 Mapp klassen och några objekts klasser av vikt 

MAPIFolder klassen hanterar mapparna I Outlook, använd den för att skapa eller få 

tillgång till en mapp. 

ContactItem, MailItem, TaskItem och CalendarItem används för 

att skapa nya eller hitta befintliga objekt. Du kan exempelvis skriva 
mittMail = PostFolder.Items.GetFirst  

för att hämta den första E-posten i din mailbox. Se även exemplet 

TittaIMappar() under VBA avsnittet då strukturen är den samma i VB. 

StorageItem är ett dolt objekt som kan skapas i en mapp. Dessa objekt kan 

användas för att spara variabler och värden som används av applikationen, men 

som inte bör vara tillgängliga för användaren. 

2.5.5 Hantera variabler till Outlooks object 

När man skapar en add-in till Outlook kan man behöva få åtkomst till de variabler 

som tillhör de olika objekten. Det finns ett par sätt att göra detta på beroende på 

vad du är ute efter. Om det är en enstaka standardvariabel är det ofta lättast att 

skapa en referens till objektet och på så sätt få tillgång till variablerna. 
Dim myMail As Outlook.MailItem  

myMail = CType(Me.OutlookItem, Outlook.MailItem) 

MyMail.Subject = “sätt ämne” 

Ctype() är ett sätt att kontrollera att tilldelningen blir rätt. Denna används 

lämpligen tillsammans med en try catch sats. 

Om det är en egenkonstruerad egenskap det gäller kan man inte göra på detta 

sätt utan måste använda sig av UserProperties och/eller UserPropety. Då 

kan man inte få hjälp av motorn i Visual Studio och det är viktigt att kontrollera sin 

stavning. 
Dim Uprops as Outlook.UserProperties 

Dim Uprop as Outlook.UserProperty 

Uprops = objektet.UserProperties ‟Objektet är ex ett mailitem 

Uprop = Uprops.Item(”Egenskapen”)  

Uprop.value = ”värde” ‟Sätter egenskapen 

värde = Uprop.value ‟Hämtar egenskapen  

 

Ett sista sätt är att använda sig av en propertyaccessor. Detta är lite mer 

komplicerat men nödvändigt om man inte kommer åt variabeln på något annat sätt. 
Dim PAobj As Object 
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Dim PA As Outlook.PropertyAccessor 

PAobj = „något objekt 

PA = PAobj.PropertyAccessor 

String  = oPA.GetProperty(Egenskap) 

Det finns lite olika sätt att skriva namnet på egenskapen se nästa avsnitt, 2.6 

Outlook spy och egenskapsnamn, för hur man kan göra. 

Om du bara är ute efter att söka efter en egenskap eller ett värde, inte sätta 

värdet, kan du använda dig av funktionen getTable(). Fördelen med denna är 

att den är mycket snabbare på att hämta data än att exempelvis iterera en 

kollektion, Ken Slovak[4]. Nedanstående är ett exempel på hur denna kan 

användas för att kontrollera om en E-postavsändares adress finns bland dina 

kontakter. För jämförelse så är bilaga 2 samma funktion men den använder sig av 

iteration av aktuell mapp. 
'Kontrollerar om avsändarens adress finns bland dina 

'kontakter med getTable. 

Private Sub nyKontakt1() 

  Dim kontaktfldr As Outlook.MAPIFolder 

  Dim myAppl As Outlook.Application 

  Dim nyKontakt As Outlook.ContactItem 

  Dim myMail As Outlook.MailItem  

  'Referens till Outlook 

  Myappl  = Me.OutlookFormRegion.Application 

  'Referens till aktuellt objekt 

  myMail = = CType(Me.OutlookItem, Outlook.MailItem) 

  'Referens till användarens defaultfolder för kontakter 

  kontaktfldr = myAppl.ActiveExplorer.Session. _ 

  GetDefaultFolder(Outlook.OlDefaultFolders.olFolderContacts) 

  'Skapa ett kontakt objekt i defaultfoldern 

  nyKontakt = myAppl.CreateItem _ 

  (Outlook.OlItemType.olContactItem) 

 

  MessageBox.Show("Kollar adress " + 

myMail.SenderEmailAddress) 

  'Skapa filter där variabeln Email1Address skall vara 

  'avsändarens mejladress 

  Dim filter As String = "[Email1Address] = " + myMail. _ 

  SenderEmailAddress 

  'Skapa och hämta tabell 

  Dim table As Outlook.Table = _ 

  kontaktfldr.GetTable(filter, _ 

  Outlook.OlTableContents.olUserItems) 

  'kontrollera om adressen existerar 

  If table.GetRowCount > 0 Then 

    MessageBox.Show("Adressen finns i kontakter") 

  Else 

  'Skapa ny kontakt med aktuella adressen 

    Try 

      With nyKontakt 

        .Email1Address = myMail.SenderEmailAddress 

        'Spara och öppna kontakten 

        .Save() 

        .Display(True) 

      End With 

    Catch 

      MessageBox.Show("The new contact was not saved.") 

    End Try 

  End If 

  'Glöm inte att städa 

End Sub 
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2.6 Outlook spy och egenskapsnamn 

För att se vilka värden olika egenskaper har i outlook för att kontrollera vad som 

händer i Outlook när du kör din add-in finns det ett tillägg, Outlookspy, till 

Outlook som du kan installera. Här kan du exempelvis se om du har lyckats sätta 

ett värde eller lägga till en egenskap på ett objekt. Du kan markera en folder och 

välja IMAPIfolder och sedan getContentsTable för att visa de objekt som ligger i 

foldern. Välj sedan open entry för att utforska det specifika objektets egenskaper. 

Detta verktyg kan vara till stor hjälp när du exempelvis vill skapa sökningar eller 

listor med filter, som i ovanstående exempel. Namnet på sökta variabeln som skall 

ligga i filtret i detta fall Email1Adress, eller andra variabler du söker, hittar du då 

med Outlook Spy. Alternativet är att i Outlook generera ett nytt filter till den 

aktuella vyn i Visa/definiera vyer, välj nytt och skapa filtret under Avancerat, titta 

under SQL för att se den aktuella egenskapen.  

3 Kravspecifikation för ärendehanteringssystem 

3.1 Hantering av ärende i Outlook - Grundkrav 

 Outlook skall hantera all nödvändig data, det vill säga inga data skall ligga 

i en extern databas. 

 Användaren skall kunna skapa ett nytt ärende i Outlook 

 Användaren skall kunna uppdatera ett ärende i Outlook 

 De variabler som skall finnas med är 

 Ämne 

 Namn på skaparen av ärendet 

 Företag som skapat ärendet 

 Deadline 

 Status 

 Prioritet 

 Hur mycket som är avklarat exempelvis i procent 

 Beskrivning 

 Privata anteckningar 

 Totalt arbetade timmar 

 Anställdas arbetade timmar 

 Det skall finnas möjlighet att lägga till ny personal 

 List vy med möjlighet till sortering efter olika kriterier som företag och 

deadline 

 Länkad till lämpliga delar så som Kalender, Kontakter och E-post 

3.2 Nytt ärende från kund - Önskvärt 

 Kunden skall kunna skapa ett nytt ärende med hjälp av ett webbgränssnitt 

 Kunden skall kunna ange följande information 

 Ämne 

 Namn på skaparen av ärendet 

 Företag som skapat ärendet 

 Mejladress till den som skapat ärendet 

 Deadline 

 Status 

 Prioritet 
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 Beskrivning 

 Webbgränssnittet skall ha en login sida 

 Login uppgifterna skall generera kundens användaruppgifter 

 Ett kundregistrerat ärende skall kunna godkännas eller avvisas av ITSquad 

 Ett godkänt ärende skall läggas i en specifik mapp i Outlook 

 Ett avvisat ärende skall meddelas till kunden via mejl och inget ärende 

skall skapas för detta 

3.3 Hantering av ärende via mobiltelefon- Önskvärt 

 Personalen skall kunna göra sin tidrapportering via ett webbgränssnitt 

anpassat för mobil. 

 Automatisk loggin skall generera användaruppgifterna 

 Funktion för att välja ärende att uppdatera tiden på 

 Webbsidan skall ha en droppdown lista med timmar som skall registreras 

 

4 METOD  

4.1 Val av metod  

Då projektet till en början var menat att behandla själva utvecklingen av ett 

ärendesystem, men sedan styrdes om till att även utvärdera de verktyg och vägar 

som finns att tillgå har metoden ändrats något under projektets gång. Arbetet med 

att välja metod inför projektet blev därför själva huvud arbetet. Därför blev valet av 

metod försenat i projektet och metoden inledningsvis något odefinierad. 

Att utveckla ett ärendehanteringssystem med alla önskade funktioner kräver en 

del bakgrundskod. Därför anser jag att det mest lämpade tillvägagångssättet är 

implementering med hjälp av Visual Studio 2008 med Tools for Office eller nyare. 

Och mitt val av språk blev Visual Basic då det fanns något mer och bättre 

exempelkod i VB än i C# som var mitt andra val. Jag tycker dock att detta val var 

mindre relevant och kan i stället väljas med hänsyn till tidigare erfarenheter av 

språken. 

Vad gäller själva utvecklingsarbetet så valde jag att använda en metod baserad 

på användaren. Alla tester var användarfokuserade för att få fram en tydlig och 

lättanvänd produkt. Jag skapade först en funktionalitet i användarinterfacet, eller en 

papperslapp, och definierade vad den skulle göra. Sedan implementerade jag 

funktionaliteten i kod. 

 

 

4.2 Metodbeskrivning  

 Skapa en kravspecifikation i samarbete med ITSquad AB vilka funktioner 

de önskar att ett ärendesystem till Outlook skall ha. 

 Inskaffa information om de verktyg och miljöer som finns tillgängliga. 

 Skapa funktioner operationer som skall ingå i systemet. 

 Implementera funktioner och operationer samt testa dessa kontinuerligt 

under utvecklingsprocessen. 

 Sammanfoga alla delfunktioner och operationer i systemet och testa 

systemet i helhet. 

 Utvärdera systemet. 
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5 GENOMFÖRANDE  

5.1 Förberedande 

Inför detta examensprojekt hade jag ambitionen att skapa ett 

ärendehanteringssystem till Outlook som skulle bestå av tre delar. Det första skulle 

vara en add-in till Outlook som skulle hantera all data och presentera denna på ett 

lämpligt sätt. Den andra skulle vara ett webbgränssnitt som en klient skulle kunna 

använda sig av för att registrera nya ärenden och den tredje skulle vara en 

mobilapplikation eller webbgränssnitt som skulle ge åtkomst till de aktuella 

ärenden som låg i systemet. 

Jag började med att utforska de utvecklingsverktyg som fanns tillgängliga. 

Detta visade sig vara nog så stort arbete då jag inte tidigare under kursen kommit i 

kontakt med utveckling mot Microsofts produkter. Jag hade heller inte använt 

Visual Studio som verkade vara det verktyg som var bäst lämpat. Ganska snart 

insåg jag att vidden av projektet var lite stort för att hinna med under de tio veckor 

jag hade till förfogande. Då jag inte hade tillgång till någon som kunde peka mig i 

rätt riktning vad gäller valet av verktyg startade ett intensivt arbete med att hitta 

och testa dessa verktyg. 

Inledningsvis inhämtade jag information från internetkällor om hur jag skulle 

kunna implementera ett ärendehanterinssystem i Outlook. Mycket av den 

dokumentation som finns i ämnet är framtagen av Microsoft. De har en 

Internetportal som tillhandahåller information till utvecklare, Microsoft Developers 

Network, msdn.com[5]. Under denna portal ligger bland annat ett bibliotek med 

referenser och artiklar om utveckling mot Microsofts produkter. Det är från denna 

portal jag har inhämtat den mesta informationen, men även från OutlookCode.com 

som har varit en oberoende utvecklingscentral för Outlookprogrammering driven 

av Sue Mosher, och nu ägs av Add-in Express ltd [6]. Utöver dessa huvudsakliga 

källor har jag använt övriga Internet och Professional Outlook 2007 Programming 

av Ken Slovak.  

Ganska snart stod det klart att något av Microsofts egna verktyg var lämpligast. 

Delvis på grund av kompabiliteten men även på grund av tillgången av exempelkod 

som kunde underlätta intåget i Microsofts värld. Efter att ha scannat av Internet 

efter information om vilket av Microsofts verktyg som skulle passa mina behov, 

hade jag fortfarande inte kommit fram till något säkert svar på denna fråga. På 

grund av att jag var inne på ny mark kände jag att det var svårt att ta till sig av 

informationen jag hittade, jag visste helt enkelt inte var jag skulle börja leta, eller 

riktigt vad jag letade efter. 

För att få lite mer insyn började jag testa verktygen. Jag skapade en del test kod 

och utvärderade resultaten och möjligheterna till vidareutveckling av det jag 

konstruerat. Det första jag testade var Visual Basic for Applications som var 

inbyggt i Outlook. Jag skrev lite testkod och försökte sätta mig in i hur miljön 

fungerade. Nu började jag få mig en bild av Outlook Object Model och de vägar 

man skulle gå för att få återkomst till de funktioner och variabler jag sökte. Editorn 

med aktiv VBA motor som föreslår de tillgängliga variablerna och metoderna 

underlättade även arbetet enormt. 

Nästa verktyg jag testade var den inbyggda funktionen för att skapa formulär. 

Detta var ett lättanvänt användarinterface med ”drag and drop” funktionalitet för 

att lägga till kontroller. Det var under testningen av denna som jag upptäckte 

formulärområden eller Formregions, som är en nyhet i Outlook 2007. Dessa har 

som jag nämnt tidigare utökad funktionalitet från de vanliga formulärsidorna vilket 

fick mig att utforska denna linje mer utförligt. Denna insikt ledde mig även till 

Visual Studio och Visual Studio Tools for Office. Jag hade Visual Studio 2005 

med VSTO 2005 installerat på labbdatorn vilket, visade det sig, var föråldrat och 
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krångligt i jämförelse med VS 2008 och VSTO 3.0. Jag uppdaterade Visual Studio 

till 2008 och skapade en test add-in som jag provkörde mot Outlook. 

Då denna utvärderingsprocess drog ut på tiden och visade sig vara ett projekt i sig 

ändrade jag fokus för projektet till att även inkludera denna utvärdering. När väl 

projektets fokus var satt, gick jag tillbaka och systematiskt samlade ihop den 

information och de källor jag samlat på mig, för att kunna sammanställa denna i 

min rapport.  

 

5.2 Design av formregion 

Denna del av utvecklingen behandlar det grafiska användarinterface som 

personalen på ITSquad AB kommer att jobba i. Därför höll jag en dialog med 

personalen och undersökte hur de kommer att arbeta mad systemet och om de hade 

några specifika önskemål om hur interfacet skulle se ut. Jag baserade min design på 

standardformuläret Uppgifter och valde att skapa ett formulärområde som 

kompletterade standardsidan för uppgifter.  

Utöver de standardvariabler som ligger i ett uppgiftformulär ville de ha 

möjlighet att registrera arbetstiden på uppgifterna. Det finns en variabel TotalWork 

i Uppgifter men problemet är att det kan skilja i pris beroende på vilken personal 

som har arbetat på uppgiften. Detta innebär att jag behövde något sätt att spara en 

lista med personal och deras respektive arbetsinsats. 

Mitt första försök att lösa detta blev mindre lyckat då jag sparade listan i det 

aktuella objektet, detta innebar att användaren skulle bli tvungen att skapa en lista 

för varje objekt vilket kan bli tröttsamt. Istället skapade jag ett StorageItem, 

Staf_List, i mappen som håller de registrerade ärendena. När en ny användare 

skapas i något av ärendena så läggs denna till som en variabel i Staf_List, 

denna variabel döps till STAFnamn, och får värdet namn där namn är namnet på 

personen som läggs till. En mer utförlig beskrivning och illustration ligger i avsnitt 

6.3. Orsaken till att jag använde denna lösning var dels att det ger möjligheter att 

med några små ändringar utveckla programmet, och dels att det var ett smidigt sätt 

att spara de variabler jag behövde för att fylla kontrollen med de anställda i. 

Det enskilda uppgiftsobjektet var också tvunget att ha någon form av variabler 

som sparar tiden de anställda har arbetat. Här gjorde jag en kod som skapade en ny 

variabel för varje anställd och värdet satte jag till de timmar som de arbetat. Jag 

gav användaren möjlighet att skapa en ny instans av denna variabeluppsättning, det 

vill säga en ny anställd, i ärendeformuläret genom att klicka på knappen AddStaff 

och fylla i namnet på personen i en promt. 

För att användaren skulle kunna hantera arbetstiderna fick jag lägga till två 

knappar addHours och showHours. Den första knappen, addhours, tittar vilken 

anställd som är vald i CaseStafCombo, tiden från inmatningsfältet BoxAddHours 

adderas sedan till respektive variabler, den anställdes tid och totala tiden. 

showHours knappen visar bara tiden för den anställde. 

Outlook har en inbyggd funktion som letar efter namnet som matas in i 

Kontakter fältet bland användarens kontakter och man kan på detta sätt komma åt 

dess kontaktuppgifter. I vissa fall kanske inte kontakten finns med och därför fick 

denna variabel följa med från inmatningen i webbformuläret och jag lade den i 

textboxen för detaljer. 

5.3 Utformning av webbgränssnitt 

Tanken var att jag skulle ha tillgång till en server med Microsoft Exchange under 

hela utvecklingen av ärendehanteringssystemet, men då mycket av arbetet gjordes 

hemifrån, där jag inte kunde virtualisera en server, valde jag att skapa ett system 

som inte var beroende av en Exchange server. 
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Jag behövde en HTMLsida med ett formulär där användaren matar in det 

aktuella ärendets data som skickas in i systemet. För att lösa detta utan att använda 

några avancerade databaslösningar och även utan att ha tillgång till en Exchange 

Server så vägde det mot att på något sätt generera ett mail som kunde behandlas i 

Outlook. 

För att kunna ”packa upp” informationen i Outlook på ett smidigt sätt valde jag 

att spara in datat i en XML text. HTMLsidan fick skicka ett formulär med post 

metoden till en webserver som paketerade informationen med en XML sträng i 

texten på ett mail. För att Outlook ska kunna veta att det är ett registreringsmail 

skapade jag en egen meddelandeklass på mejlet. 

Sedan var det bara en fråga om att designa ett formulärområde med en 

uppackningsfunktion för dessa meddelanden. Jag valde att redan i denna ge 

personalen möjlighet att avvisa eller godkänna ärendet. Ett godkännande skapar ett 

nytt ärende och ett avvisande skickar ett meddelande om detta till kunden. 

 

 

 

 

6 RESULTAT  

Ärendehanteringssystemet jag presenterar har inte uppnått alla de krav jag hade på 

systemet i kravspecifikationen. Det har dock uppfyllt de väsentligaste delarna som 

är markerade som grundkrav och även några av dem som markerats som 

önskvärda. En annan egenskap som systemet har är att det finns möjligheter till 

vidareutveckling då jag varit noga med att inte designa så att jag hamnar i en 

återvändsgränd. Huvuddelen av projektet är den add-in som installeras på 

användarklientens dator. Den fungerar som en komplettering till Outlook för att ge 

Outlook den funktionalitet som eftersträvats. Se även bilaga 3 för en tabellöversikt 

på de olika klasserna. 

6.1 Huvudapplikationen i Outlook 2007 

ThisAddin är den klass som hanterar uppstart och stängning av programmet. 

Den startas så fort Outlook startas och utför några operationer. Den skapar en 

knapp i dropdownlistan ”Nytt” där man kan klicka för att skapa ett nytt ärende och 

om det inte finns skapar den en mapp för de inkommande ärenderegistreringarna 

från webbapplikationen. För att testa systemet skickas ett testärende första gången 

applikationen startas. 

6.2 Formulärregionen för registreringar från webbapplikationen 

Denna formulärregion fungerar som ett användarinterface för de inkommande 

ärenderegistreringarna från webbapplikationen, den implementeras av klassen 

EpostXML. Webbapplikationen skickar ett mail innehållande en xml sträng, och 

utifrån de variabler som hämtas från XML-strängen skapas formulärregionen 

IPM.Note.CaseXML. Detta utförs i operationen setXMLtext()genom att hämta 

de angivna variablerna i XML dokumentet och sätta motsvarande textrader i 

formulärområdet. Nedanstående kod är ett exempel på kod som genererats i 

registrerings mejlet. 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<Case> 

  <Subject>Nytt ärende 1</Subject> 

  <Contact>Matts Jöhncke</Contact> 

  <Company>Plugg AB</Company> 
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  <Priority>Normal</Priority> 

  <DueDate>2010-06-03</DueDate> 

  <mejl>minmail@mail.se</mejl> 

  <Details>Det här skall stå i detaljer...</Details> 

</Case> 

 

Två knappar presenteras för användaren Godkänn ärendet och Neka ärendet. 

Om ärendet godkänns anropas proceduren SaveCasebtn_Click som skapar ett 

nytt Taskitem med meddelandeklassen IPM.Task.Case i ärende mappen under 

uppgifter. Först så kontrolleras dock om mappen existerar annars skapas den. 

Caseobjektet fylls med de data som ligger i caseXMLobjektet och Caseobjektet 

sparas. Om användaren nekar ärendet anropar DenyCasebtn_Click operationen  

skickaMail, denna genererar ett informationsmejl som skickas till personen som 

registrerade ärendet på webbsidan, eller rättare sagt till den mejladress som angavs, 

med operationen. 

För att hålla ordning på registreringsmejlen ändras rubriken/ämnet till antingen 

”företagnamn  - Avvisat ärende” eller ”företagsnamn  - Godkänt ärende” och 

knapparna döljs när ett inkommande ärende har behandlats. Om användaren vill ta 

bort registreringsmejlen från datorn måste det ske mauellt, detta för att även 

avvisade ärenden skall finnas dokumenterade. Användaren ställer lämpligen även 

in en E-postregel i Outlook som flyttar registreringsmejlen till en angiven mapp i 

inkorgen. 

6.3 Formulärregionen för ärenden 

Formulärregionen som visas i inspectorfönstret när ett ärende öppnas eller i 

explorerns läsfönster bygger på stadardformuläret uppgift och hanteras av klassen 

adjoiningCase. Vid uppstart anropas operationen fyllKontroller() som 

fyller i de anställdas namn i comboboxen, skriver ut de totala arbets timmarna samt 

det extra anteckningsfältet i formulärregionen. För att göra detta hämtas variabler 

från storageitem Staf_List i ärendefoldern. Dessa variabler är namnet på de 

antällda och har värdet STAFnamn och värdet namn där namn är den anställdes 

namn, värdena läggs till i comboboxen. Totala arbetstiden ligger sparad i en 

inbyggd variabel som tar minuter, vilket inte skall visas, utan denna variabel 

omvandlas till timmar och skrivs ut. Formulärområdets textruta matas med värdet i 

den användardefinierade egenskapen SquadCaseInfo (se Illustration). Alla 

dessa variabler kontrolleras så att programmet inte försöker läsa eller skriva ett 

nullvärde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration på: 

Mappar under Uppgifter 

Objekten 

Variablerna 

Uppgifter Ärendemapp 

Ärende 2 -adjoiningCaseItem 

SquadQaseInfo;Exempeltext… 

STAFMasse;7 

StafThomas;13 

 

Ärende 1 -adjoiningCaseItem 

SquadQaseInfo;Text exempel… 

STAFMasse;0 

StafThomas;14 

 

Staf_list -StorageItem 

STAFMasse;Masse 

StafThomas;Tomas 

Vanlig uppgift 

Innehåller 

standardvariabler 

Annan mapp 
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Formulärområdet har tre knappar med tillhörande events. 

 AddHours_Click hämtar värdet i textrutan BoxAddHours och 

BoxTotHours konverterar till integer,  adderar dem och skickar tillbaka 

dem i textrutan BoxTotHours. Dessutom läser den av det namn som är 

valt i comboboxen CaseStafCombo hämtar värdet på variabeln med 

detta namn utför samma additions procedur och skickar värdet till 

BoxStHours. 

 ShowHours_Click läser av det namn som är valt i comboboxen 

CaseStafCombo hämtar värdet på variabeln med detta namn och skickar 

värdet till BoxStHours. 

 AddStaf_Click genererar en promt där användaren får mata in namnet 

på en ny personal. Namnet skickas till AddStafSub som lägger till 

värdet som en variabel i ärendemappens storageItem Staf_List och en 

variabel med värdet 0 i det aktuella ärendeobjektet. Namnet på variabeln i 

Staf_list får prefacet STAF och värdet blir endast det inmatade 

namnet. 

6.4 Funktioner klassen 

Denna klass hanterar funktionen SkapaMapp och GetMapp. Dessa används av 

de andra klasserna för att hitta de angivna mapparna där adjoiningCase och 

EpostXML objekten ligger. SkapaMapp är deklarerad som Friend och är den 

som anropas av de andra klasserna, denna funktion anropar i sin tur GetMapp för 

att se om mappen existerar, om GetMapp returnerar Nothing skapas en ny mapp 

av angiven typ på angiven plats. GetMapp funktionen itererar den angivna parent 

mappen och kontrollerar namnen på undermapparna, om mappen hittas returneras 

den annars returneras Nothing. 

6.5 Webbgränssnittet 

Webbgränsnittet består av en HTMLsida med ett post formulär där kunden kan 

mata in de aktuella uppgifterna, dessa är: 

 Ämne 

 Kontakt 

 Mail 

 Företag 

 Prioritet 

 Beskrivning 

Alla fält är textfält utom Prioritet som är av typen select med de fördefinierade 

valen Låg, Mellan och Hög. Formulärdatat paketeras som XMLformaterad text i 

boddyn på ett mail och skickas till en angiven mejladress. På denna adress skall 

ärende systemet vara installerat och behandlingen av ärendet sker som beskrivet 

ovan. 

6.6 Tester 

Jag har under utvecklingen gjort kontinuerliga tester genom att jag använt en metod 

baserad på integrerad testning. Resultaten av dessa tester har jag inte dokumenterat 

utan bara det avslutande testet på det färdiga systemet. Detta ligger under bilaga 4. 
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7 DISKUSSION  

7.1 Av resultatet  

Den del av projektet som består av insamlingen och presentationen av information 

om hur man kan skapa tilläggsapplikationer till Outlook, har varit den största 

utmaningen under arbetets gång. Då jag tidigare inte hade någon erfarenhet av 

programmering mot Microsofts produkter eller användning av Visual Studio, tog 

det mycket tid att bara ta reda på var jag skulle leta och vad jag letade efter 

egentligen. Det finns oerhört mycket information att tillgå på framför allt Microsoft 

Developer Network, www.msdn.com, och det har skrivits tjocka böcker för den 

som vill fördjupa sig i ämnet. Det jag har presenterat behandlar endast de absoluta 

grunderna som behövs för att komma igång med programmering mot Outlook. För 

det rena utbildningsvärdet kunde resultatet för denna del varit bättre med en annan 

grafisk design, antingen bara med fler illustationer och tydligare presentation av 

texten, eller med ett helt annat verktyg så som exempelvis Powerpoint. 

Resultatet av utvecklings delen tycker jag har gått över förväntan. Outlook har 

många inbyggda verktyg och funktioner man kan ta hjälp av, det är även mycket 

dynamiskt i grunden, så att man med enkla medel kan implementera sina 

anpassningar. En rekommendation är, om man inte redan är insatt i hur man kan 

använda Outlook i grundutförandet, att sätta sig en dag och klicka sig igenom 

användarinterfacet och testa programmet utförligt, kanske finns de funktioner du 

söker redan implementerade. 

Då jag under utvecklingsarbetet inte visste hur långt jag skulle komma, 

utvärderade jag i varje delmoment om det skulle vara möjligt att vidareutveckla 

produkten om jag valde det spåret. Därför har det resulterande systemet lämnats 

med goda möjligheter till vidareutveckling. 

7.2 Av metoden  

Som jag varit inne på tidigare ändrades fokus på projektet något då inhämtingen av 

information var en större uppgift än vad jag hade räknat med. Om jag vetat detta 

från början hade jag kunnat vara lite mer metodisk och dokumenterat denna 

process bättre. Vad som nu skedde var att jag fick gå tillbaka och leta upp 

informationen igen, för att kunna sammanfoga denna i rapporten. 

Metoden under utvecklingsarbetet har fungerat bra. Jag har först skapat en 

användarfunktionalitet och sedan backat in i sytemet genom att skapa procedurer 

för hantera denna funktionalitet. När procedurerna var skapade testade jag 

funktionaliteten och korrigerade eventuella fel. 

Jag började med att titta på de möjligheter som fanns för att komma åt variabler 

utifrån och testade några av dessa vägar. Det blev dock svårt att hitta lämplig väg 

då jag inte hade klart för mig hur ärendet skulle behandlas och sparas i Outlook. 

Jag avbröt därför detta och implementerade istället först det formulärområde som 

hanterar ärenden i Outlook, därefter attackerade jag problemet med att få in 

information till det från en kund. 

 

7.3 Av erhållet versus förväntat resultat  

Om man tittar på kravspecifikationen och jämför med resulatet så finns det en del 

kvar att göra. Exempelvis har jag inte tittat något på möjlighteterna för personalen 

att hantera tidrapportering via sin mobiltelefon. Även webbinterfacet för kunden är 

hastigt ihopsatt och saknar mycket i den grafiska designen samt 

inloggningsmöjligheter. Huvudfokus har i stället legat på att få den del av systemet 
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som integreras i Outlook att fungera som specificerat, och här har alla krav 

implementerats.  

 

8 SLUTSATSER  

Jag bedömmer Outlook och Visual Studio som en utmärkt plattform för skapandet 

av ett ärendesystem. Denna bedömning baserar jag på de möjligheter till 

anpassning användaren ges i grundsystemet och de verktyg som tillhandahålls för 

utvecklare. Oavsett om du vill göra mindre justeringar på din egna Outlook eller 

om det handlar om att skapa ett helt insticksprogram, så tycker jag att Outlook 

och/eller Visual Studio förser utvecklaren med allt de behöver. Självklart finns det 

några nackdelar med ett system baserat på en Microsoft produkt, bland annat 

relativt dyra licenser och bristen på aktuella open source resurser. Kanske kan 

exempelvis Mozillas Thunderbird vara ett alternativ om man inte är bunden till att 

använda just Outlook, men det ämnet sparar vi till en annan gång. 

8.1 Förslag till fortsatt utveckling  

Jag har inte till fullo utforskat de möjliga vägar man kan ta för att utveckla en 

tidrapporteringsapplikation för mobiler, men en möjlig väg är att även här generera 

ett mail som behandlas av Outlooktillägget. Här kan man tänka sig en automatisk 

hantering som, utan användarens interaktion, uppdaterar ett ärende. Nackdelen med 

denna väg är dock svårigheten att hitta rätt ärende, det måste anges en sökvariabel 

som är svår för användaren att komma ihåg. Kanske kan man lägga till en 

ÄrendeID variabel i varje ärende som är lättare att minnas. En användarvänligare 

lösning är att användaren kan välja i en lista bland aktiva ärenden som uppdateras i 

mobilen, denna väg är möjlig om systemet ligger och jobbar mot en Microsoft 

Exchange Server. 

Tillägget i Outlook kan också vidareutvecklas med exempelvis intern 

tidrapportering för fakturering, kanske till och med koppling till ett 

bokföringssystem. Även webbinterfacet skulle behöva ett layoutlyft samt en 

inloggningsfunktion. 
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Bilagor 

Bilaga 1 - Jämförelse mellan formulärsidor och formulärområden 

Jämförelse mellan formulärsidor och formulärområden från Microsofts Developer 

Network av Randy Byrne och Ryan Gregg. Tabellen är en direktöversättning och 

återfinns i original på: 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc513845(office.12).aspx 

 

 Formulärsidor Formulärområden 

Outlook 

versioner 

Outlook 97 till Outlook 2010. Outlook 2007 till Outlook 2010 

Visuella teman Använder Microsoft Windows 95 visuella 

tema. 

Fullt stöd för Windows teman; 

formulären matchar Outlook tema. 

Formulär 

layout 

Designade med Outlook Formulär 

Designer. 

Designade med Outlook Formulär 

Designer alternativt Visual studio. 

Stöd för  

kontroller 

Standard kontroller, ActiveX kontroller. Enhanced form kontroller, Outlook 

kontroller, ActiveX kontroller. 

Läsfönster Endast standardformulär utan script Ersättnings- och tilläggsformulär visas. 

Affärslogistik Microsoft Visual Basic Scripting Edition 

(VBScript) med Outlook script editor. 

Component Object Model (COM) add-in 

skrivet på valfritt språk. 

Installation Publiceras i ett formulär bibliotek. Installeras som en add-in. 

Språkstöd Inget stöd, kräver separata formulär. Integrerat stöd för formulärtext och 

valfria design ändringar. 
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Bilaga 2 – Kodexempel med iteration 

 
'Kontrollerar om avsändarens adress finns bland kontakter med 

iteration av mapp 

Private Sub nyKontakt() 

    Dim kontaktfldr As Outlook.MAPIFolder 

    Dim myAppl As Outlook.Application = 

Me.OutlookFormRegion.Application 

    Dim nyKontakt As Outlook.ContactItem 

    Dim myMail As Outlook.MailItem = CType(Me.OutlookItem, 

Outlook.MailItem) 

    kontaktfldr = myAppl.ActiveExplorer.Session. _ 

GetDefaultFolder(Outlook.OlDefaultFolders.olFolderContacts) 

    nyKontakt = 

myAppl.CreateItem(Outlook.OlItemType.olContactItem) 

 

    Dim letamapp As Outlook.Items = kontaktfldr.Items 

    Dim nyadress As Boolean = True 

    For Each kontakt As Outlook.ContactItem In letamapp 

        If 

kontakt.Email1Address.Contains(myMail.SenderEmailAddress) 

Then 

            MessageBox.Show("Adressen finns i kontakter") 

            nyadress = False 

        End If 

    Next 

    If nyadress = True Then 

        Try 

            With nyKontakt 

                .Email1Address = myMail.SenderEmailAddress 

                .Save() 

                .Display(True) 

            End With 

        Catch 

            MessageBox.Show("The new contact was not saved.") 

        End Try 

    End If 

    kontaktfldr = Nothing 

    myAppl = Nothing 

    nyKontakt = Nothing 

    myMail = Nothing 

 End Sub 
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Bilaga 3 – Aktivitets tabeller 

Huvudapplikationen hanteras av klassen ThisAddin  

Händelser Detaljer 

Starting - Kontrollerar om det finns en registrerings mapp i inkorgen 

om inte skapas en sådan. 

- Om registreringsmappen är tom skickas en test registrering. 

-Kontrollerar om det finns en ”Nytt ärende” knapp i 

explorerfönstret under Nytt, om inte skapas knappen. 

_btnNyttCase - Kontrollerar om det finns en mapp ”Ärenden” under 

Uppgifter om inte skapas mappen. 

- Skapar ett nytt medelande med typen IPM.Task.Case i 

mappen Ärenden. 

 

 

Formulärregionen Case registreringar – IPM.Note.CaseXML hanteras av 

klassen epostXML  

Händelser Detaljer 

Showing - Sätter variablerna i uppgiften från de XML värden som ligger 

i registreringsmejlets body. 

- Om det är registrerat eller avvisat döljs dessa knappar. 

denycase - Skapar och skickar ett mejl till den som registrerat ärendet att 

ärendet är avböjt. 

- Döljer knappen Avvisa ärende så att det inte går att upprepa 

proceduren av misstag. 

- Ändrar ämnet på registreringen till ”företag  -Avvisat ärende” 

där företag är aktuellt företagsnamn. 

SaveCasebtn - Skapar en ny uppgift med meddelande typen IPM.Task.Case i 

mappen Ärenden. 

- Kopierar över och sparar variablerna till den nya uppgiften. 

- Ändrar ämnet på registreringen till ”företag -Godkänt 

ärende”. 

showHours - Uppdaterar BoxStHours med de tiderna från aktuell staff 

variabel med namnet hämtat från CaseStafCombo. 

 

 

Formulärregionen Uppgift – IPM.Task.Case hanteras av klassen 
adjoiningCase 

Händelser Detaljer 

Showing - Listan i droppdownkontrollen CaseStafCombo fylls med 

namnet på variablerna i mappens dolda StorageItem 

Staf_List. 

-Om det är ett nytt objekt så skapas en personal variabel i 

obektet för varje variabel i mappens dolda StorageItem 

Staf_List, värdet på dessa variabler är arbetade timmar och 

sätts till noll. 

- Skriver värdet på variabeln TotalWork till BoxTotWork. 
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addStaff - Lägger till en ny variabel i mappens dolda StorageItem 

Staf_List. Denna har namnet STAFnamn och värdet namn 

där hämtas in från användaren. 

- Lägger till en ny variabel i det aktuella TaskItem med namnet 

namn och värdet 0 som är antalet timmar personen jobbat. 

- Lägger till namn i CaseStafCombo. 

addHours - Adderar till tiden i BoxAddHours till variabeln med namnet 

hämtat från CaseStafCombo, det vill säga aktuell staff, samt 

till inbyggda variabeln TotalWork. 

- Uppdaterar BoxStHours och BoxAddHours med de aktuella 

tiderna från TotalWork och aktuell staff variabel. 

showHours - Uppdaterar BoxStHours med de tiderna från aktuell staff 

variabel med namnet hämtat från CaseStafCombo. 
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Bilaga 4 - Tester 

1 Webbapplikationen 

HTMLsidan fungerar som den skall, trots att designen är väldikt spartansk. Den tar 

emot Användarinput och skickar datat med post metoden. 

 

 
Bild 1 Webbinterfacet 

2 Menyknappen 

När systemet startas första gången skapas en ny knapp i Nytt menyn. Denna heter 

”Nytt ärende” och skapar ett nytt ärende. 

 
Bild 2 Infogad knapp i "Nytt" menyn 
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3 Registrering av ärende 

När ett ärende registrerats av en kund via webbinterfacet skickas ett mail till 

angiven mottagare. Detta mail öppnas som ett EpostXML och visas även i explorer 

fönstret. Alla dessa meddelanden har änmet ärende_registrering. Efter att 

ärenderegistreringen behandlats byts ämnet till antingen Godkänt ärende eller 

Avvisat ärende, företagsnamnet läggs även till som ett prefix i ämnet. 

 

 
Bild 3 Inspectorfönstret för epostXML formulär med Explorerfönstret bakom 
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4 Hantering av ärenden 

Ett godkänt ärende skapar ett nytt formulär av typen Case i ärende mappen 

variablerna från den inkomna registreringen kopieras till det nya formuläret. Dessa 

kan visas i Explorerfönstret eller i ett egen inspektor fönster. I Explorer fönstret 

kan man skapa olika sorteringsvilkor och filter. I exemplet nedan har jag sorterat 

efter företag och anställd samt visar hur många timmar varje anställd, och företaget 

totalt, har lagt ner på ärendet. Jag har även lagt till en bifogning för att visa att 

denna funktion fungerar. 

 
Bild 4 Explorerfönster för ärendemappen med sorteringar.  

 

I ärende formuläret kan man lägga till en ny anställd eller lägga till arbetade 

timmar för en befintlig anställd utöver de standard operationer som en uppgift i 

Outlook har. 

 
Bild 5 Inspectorfönstret för ett ärende 


