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Abstrakt

Detta  projekt  drevs  på  uppdrag  av  Flex  Datasystem  som  behövde  en
vidareutveckling  av deras  aktuella  hemsida.  Här  finns  bland  annat  möjlighet  att
direkt ladda ner uppdateringar för kundernas program. Problemet var att hemsidan
inte innehöll någon information om uppdateringarna. Kunderna måste då vända sig
direkt  till  supporten  för  att  få  information  om vad som har  åtgärdats.  Det  här
projektet gick ut på att utveckla en funktionalitet som, med automatik, publicerar
information  om  varje  uppdatering.  Informationen  skulle  föras  över  från  Flex
Datasystems  interna  system  till  kundzonen  med  hjälp av  en  webbtjänst.
Utvecklingen skedde mestadels i Visual Studio miljö. I projektets början infördes
några  nya  funktioner  till  företagets  interna  system.  Därefter  skapades  själva
webbtjänsten och till sist lades en ny sida till på företagets hemsida som använde sig
av denna webbtjänst. De krav som ställdes upp för det här projektet blev uppfyllda.
Det visade sig att användandet av en webbtjänst fungerade mycket bra för det här
ändamålet.
Nyckelord: web, service, asp, visual, basic, personal, system, c, sharp
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1 Inledning

Det här projektet drivs på uppdrag av Flex Datasystem. Företaget har funnits i
Örebro  sedan  1990  (dåvarande  Miranda  Software  AB).  Företaget  utvecklar
personaladministrativa program bland annat för lön, resor och schemaläggning.
Flex Datasystem har som strategi att erbjuda flexibla program som är anpassade
efter kundernas direkta behov. I utvecklingsarbetet tas även hänsyn till kundernas
befintliga teknik- och systemmiljöer.

Flex Datasystem använder sig av ett internt Datasystem, Customer Relationship
Management (CRM[1]), som bland annat används som ett verktyg i samband
med supportärenden. Då en kund ringer och beskriver ett problem som dykt upp i
en programvara kan supporten föra anteckningar i CRM. Detta sparas som ett
supportärende. Om det rör sig om ett programmeringsmässigt fel så läggs ärendet
till en åtgärdslista. På så vis får systemutvecklarna tillgång till ärendet och kan
både läsa och lägga till egna anteckningar i CRM. Se även avsnitt 2.2 för vidare
information.

På företagets publika hemsida[2] finns en kundzon där kunderna har tillgång till
uppdateringar,  nyheter,  produktinformation, svar på vanliga frågor med mera.
Det som däremot saknas idag är information om de uppdateringar som kunderna
har tillgång till. Det finns instruktioner för hur en uppdatering ska installeras och
vilka  övriga  åtgärder  som  krävs  efter  installationen  men  det  finns  ingen
information om vad det är som har åtgärdats i och med en uppdatering. 

Målet med det här projektet är att ge kunderna tillgång till relevant information
om de felärenden som har resulterat i  en uppdatering. Denna information ska
med automatik föras över från CRM till  kundzonen. För att  möjliggöra detta
behöver  ny  funktionalitet  läggas  till  i  både kundzonen  och  CRM.  Dessutom
behövs någon form av logisk ”koppling” mellan dessa båda för att automatisera
överförandet av informationen. ( Se avsnitt 2.3 ).

Under projektets inledningsfas fick jag muntliga direktiv för de krav som skulle
uppfyllas.  Den  resterande  delen  av  rapportens  inledningen  är  min  egen
återbeskrivning av dessa krav. Allting var inte helt klart från början vilket gjorde
att kravspecifikationen utökades under projektets gång. 

1.1 Kravspecifikation för kundzonen

Kundzonen  ger  i  dagsläget  ingen  information  om  de  problem  som  blivit
åtgärdade. Kunden har endast tillgång till  de senaste uppdateringarna men får
ingen information kring dessa. På så vis finns risken att kunder hör av sig till
supporten angående fel som redan är åtgärdade. I vissa fall kan det även krävas
manuella inställningar som måste utföras i samband med en uppdatering. Detta
framkommer inte heller av kundzonen. Därmed ska följande införas:

1. En helt ny sida som innehåller information enligt punkterna nedan.
2. En lista på de fel som blivit åtgärdade sedan årsskiftet. 
3. Möjlighet ska finnas att läsa mer om varje åtgärd genom att klicka på dem i

listan. 
4. All information som presenteras ska hämtas med automatik från CRM.

Sid. 4



5. En sökfunktion där det går att välja urval efter programtyp, välja datumspann
och göra en textsökning.

Listan med åtgärder ska innehålla följande:

1. Åtgärdens ID nummer
2. Datum
3. Vilken typ av program det gäller
4. Programversion
5. Rubrik som beskriver åtgärden

Den mer detaljerade beskrivningen av en åtgärd ska innehålla samma information
som i punkterna ovan och dessutom följande:

• En beskrivning av problemet
• En beskrivning av åtgärden

 
Då det gäller det grafiska gränssnittet är det viktigaste att det ger ett enhetligt
intryck och ”smälter in” i den layout som är övergripande för Flex Datasystems
hemsida. Listan med felåtgärder ska däremot vara så lik åtgärdslisten från CRM
som möjligt. 

1.2 Kravspecifikation för CRM

När ett nytt ärende läggs till i CRM finns det möjlighet att beskriva ärendet under
”rubrik”, ”beskrivning” och ”kommentar”. Det som skrivs i dessa fält är information
som ska användas för internt bruk. Både systemutvecklare och support har möjlighet
att ta del av den här informationen och även lägga till ny information. Det som saknas
i CRM-systemet idag är möjligheten att  skriva in information som är relevant för
kunden. 

Följande krav ska uppfyllas:

1. Nya fält (”rubrik”, ”beskrivning” och ”åtgärd”) ska läggas till  under en separat
flik.  Dessa fält  ska användas till  att  beskriva felet för  kunderna och till  sist  vilka
åtgärder som utförts för att rätta till felet.
2. Tillägg av nya fält i databasen som gör det möjligt att spara ner de här fälten.
3. Ny  funktionalitet  som  gör  det  möjligt  att  informationen  kan  sparas  ner  till
databasen och läsas in från databasen då en åtgärd granskas.

Informationen som sedan läggs in under dessa textfält ska föras över med automatik
till kundzonen. Det är viktigt att endast helt åtgärdade fel presenteras på hemsidan. En
kund ska inte  få  tillgång till  oavslutade ärenden.  Det  är  först  då ett  felärende är
markerat som ”publicerad” ( se teknisk bakgrund avsnitt 2.2 ) som dessa textfält ska
presenteras på hemsidan.
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1.3 Kravspecifikation för webbtjänsten

Själva sammankopplingen mellan CRM och kundzonen ska ske med hjälp av en
webbtjänst. I dagsläget existerar det redan en webbtjänst internt inom Flex men
den  har  ingen  koppling  till  CRM  utan  används  som  hjälpmedel  i  olika
kundprogram. 

En ny separat webbtjänst ska byggas upp med hjälp av den redan existerande
webbtjänsten  som  mall.  All  information  från  CRM  som ska  presenteras  på
kundzonen ska hämtas med hjälp av webbtjänsten. I dagsläget är det inte bestämt
om den ska användas separat eller om den ska sammanfogas med den tjänst som
redan finns. För att underlätta en eventuell sammanfogning bör den byggas på ett
sådant sätt att den är enhetlig med den nuvarande webbtjänsten men det är inte ett
formellt krav för projektet.

Sid. 6



2 Teknisk bakgrund

Det  här avsnittet  beskriver  kundzonen på Flex Datasystems publika hemsida.
Vidare beskrivs det interna CRM systemet där framför allt databashanteringen
beskrivs  något  utförligare.  Till  sist  ges  en  allmän beskrivning  av  begreppet
webbtjänst.

2.1 Kundzonens uppbyggnad

Kundzonen  är  en  del  av  företagets  hemsida  och  är  placerad  på  ett  externt
webbhotell. Varje kund behöver användaruppgifter för att ta del av kundzonen. 

Hemsidan är uppbyggd i klassisk asp[6] och dess design styrs nästan uteslutande av
en enda css-mall (layout.css). Strukturen är relativt enkel och tydlig och det är därför
inga större svårigheter att tillföra nytt innehåll till hemsidan.

Varje sida inkluderar en standardfil (head.asp) som bygger upp själva huvudmenyn.
Menyn bygger på ett av två javascript (script.js och script_kundzon.js) beroende på
om en användare är inloggad eller inte. Det finns även fler sidor (kundzonlogin.asp,
aktuellt_prod.asp och kontaktuppg.asp) som inkluderas på varje sida för att bygga
upp  den  ”vänstra  delen”  av  hemsidan.  Här  ligger  bland  annat  en
inloggningsfunktion. De filer som nämnts måste inkluderas på varje ny sida som
skapas för att alla sidor ska fungera och se ut på samma sätt.

2.2 CRM och dess uppbyggnad

CRM  (Customer  Relationship  Management)  är  uppbyggt  i  asp.net[4] med  en
bakomliggande kod skriven i Visual Basic .net[5]. Det består av många olika delar
men det som är relevant för det här projektet är den del som används till att hantera
felärenden. 

Felärenden visas först upp i en lista och användaren kan klicka på en rad i listan för
att  få  detaljerad  information  om  ärendet.  Ett  felärende  kan  presenteras  i
”visningsläge” där ett sparat felärende presenteras och ”ändringsläge” där det går att
ändra och lägga till data. Dessutom finns alternativet ”nytt fel” som låter användaren
skapa ett nytt felärende. Ett antal element bestående av textfält, listor och kryssrutor
används för att beskriva ett ärende. Några exempel på dessa element är:

• Status: med alternativ såsom ”påbörjat”, ”ej påbörjat” och ”avslutat”
• Datum: då felärendet skapades
• Kundnamn
• System: som beskriver vilken typ av program som avses (tid/res/lön).
• Åtgärd: talar om vilka åtgärder som har utförts (testad, granskat, publicerad)
• Rubrik
• Beskrivning
• Kommentar

Då en användare kryssar i alternativet åtgärd → publicerad så talar detta om att
felet är åtgärdat och att en ny uppdatering finns tillgänglig på hemsidan. 
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2.2.1 Databasfunktioner för läsning

För att kunna nyttja de nya textfälten, som beskrivs i inledningen, behöver vissa
ändringar göras i de funktioner som hanterar läsning och skrivning till databasen.  I
det här sammanhanget kan det vara till nytta att känna till  hur CRM systemet är
uppbyggt för att hantera detta. För att illustrera det här följer nedan ett exempel på
en programexekvering där CRM kommer i kontakt med databasen för inläsning av
data. Se figur 2.1 för en schematisk överblick som beskriver händelseförloppet. Som
tidigare konstaterats  är  den här bakomliggande koden till  CRM skrivet  i  Visual
Basic . net

grdFelIndexChanged ( funktion ) 
Triggas med automatik varje gång en användare klickar på ett felärende i listan.

editFelBind (funktion)
Sätter propertyn ”AktivtFel” till ett värde som representerar det felärende som är
markerat i listan. En property skulle kunna beskrivas som en avancerad variabel.
Den består av två huvudfunktioner: ”set” och ”get”. Set funktionen anropas varje
gång ett värde tilldelas. ”Get” funktionen anropas då ett värde hämtas från variabeln.
De här funktionerna innehåller programsatser som ska köras då en användare sätter
eller hämtar ett värde från propertyn.

AktivtFel (property)
Då set metoden anropas i AktivtFel kommer denna att ställa in en viewstate till ett
visst värde. En viewstate är en global variabel som är är aktiv under den tid en
användare  är  ansluten  till  systemet.  Viewstates  är  en  vidareutveckling  av  den
tidigare session (vilket användes i klassisk asp). 
Propertyn AktivtFel sätts att peka på det felärende som användaren klickade på i
listan.

editFelDatakälla (funktion)
Här anropas propertyn ”Fellista” för att hämta upp data från det felärende som är
markerat. Resultatet lagras i en formview (editFel). En formview används i asp.net
för  att  presentera  data  i  form av  en  tabell  eller  annan  grafisk  struktur.  Då  en
datakälla  binds  till  en formview kan  denna data  användas  direkt  i  det  grafiska
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gränssnittet.  Fellista  propertyn  kommer  att  returnera  data  från  det  fel  som
markerades i listan och resultatdata binds till en formview. 

Fellista (property)
Denna  property  hämtar  upp  ett  specifikt  fel  genom  att  anropa  funktionen
HämtaMedId och lagrar sedan resultatet (felet) i form av en viewstate. Lägg märke
till att det specifika felet dels lagras som en viewstate och dels returneras till den
funktion  som  anropat  propertyns  set  metod  (  vilket  i  det  här  fallet  är
editFelDatakälla). 

HämtaMedId( felId ) (funktion)
Finnes i klassen Fel och returnerar ett specifikt fel baserat på dess felid. Det är denna
funktion som har direkt kontakt med databasen.

Fel (klass)
Beskriver ett felärende och innehåller alla de element som är karakteristiska för ett
felärende (såsom ”system”, ”åtgärd”, ”rubrik”, ”beskrivning”, ”kommentar”).

Själva uppkopplingen mot databasen sker med en SqlConnection. Ett  kommando
(sqlCommand) skapas som innehåller följande sql fråga:

"SELECT {0} FROM [vyFel] WHERE id=@id"

{0} ersätts sedan med en lista på de kolumner som är relevanta för en felåtgärd. Det
är den här informationen som sedan kommer att visas i det grafiska gränssnittet.

2.2.2 Databasfunktioner för skrivning

Nedan följer ett exempel på en programexekvering i CRM som kommer i kontakt
med  skrivning  till  databasen.  Se  figur  2.2  för  en  schematisk  bild  över
händelseförloppet.
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editFel_ItemCommand (Funktion)
Den här funktionen hanterar olika kommandon som exempelvis exekveras då en
användare klickar på ”spara ärende” eller ”nytt ärende”. Om kommandot är ”spara
ärende” så kommer funktionen uppdateraFel att köras.

UppdateraFel (funktion)
Här körs två viktiga funktioner, FyllFel och spara. Den första hämtar in data från de
fält som är inskrivna i det grafiska gränssnittet och sparar det i ett nytt objekt av
klassen Fel (mFel). Den andra funktionen är en del  av Fel  klassen och körs här
genom följande androp:

mFel.spara()

Eftersom funktionen anropas direkt i objektet mFel har det tillgång till alla attribut
som funktionen FyllFel redan har ”fyllt i”. Funktionen spara lagrar  dessa attribut i
databasen. En SqlConnection används  och följande sql fråga skickas till databasen:

"INSERT INTO Fel ( kolumner ) VALUES ( värden ); 

där kolumner är de kolumner i tabellen fel som värden ska införas i. Värdena tas
från objektets (mFel) egna attribut såsom ”skapatdatum”, ”status”, ”rubrik” m.fl.

2.3 Vad är en webbtjänst?

Eftersom  det  inte  finns  någon  direkt  logisk  kontakt mellan  Flex  Datasystems
hemsida och CRM behövs det någon form av gränssnitt mellan dessa. En webbtjänst
(web  service)  byggs  upp  som  en  vanlig  applikation  skriven  i  ett  allmänt
programspråk (såsom visual basic .net). En webbtjänst definieras av organisationen
W3C[3] enligt följande:

”A  Web  service  is  a  software  system  designed  to  support  interoperable
machine-to-machine interaction over a network. It has an interface described
in a machine-processable format (specifically WSDL). Other systems interact
with the Web service in a manner prescribed by its description using SOAP
messages,  typically  conveyed  using  HTTP  with  an  XML  serialization  in
conjunction with other Web-related standards” 1

Poängen med den webbtjänst som kommer att utvecklas i det här projektet är att
göra funktioner i applikationen tillgängliga för omvärlden. Webbtjänstens funktioner
kan anropas på flera olika sätt. Ett av dessa är med hjälp av HTTP-protokollet vilket
gör att en webbtjänst går att anropa direkt från en hemsida. Svaret på ett anrop består
av en genererad sida i XML-format. 

Det finns även andra sätt att anropa en webbtjänst. En av dessa är att använda SOAP
,  som  är  standardiserat  av  W3C.  Det  här  är  ett  eget protokoll  som  använder
standardiserade XML anrop. SOAP kan användas över olika protokoll där ett  av
dessa är HTTP-protokollet.

I det här projektet är vi intresserade av att föra över information från den interna
databasen till hemsidan. Med hjälp av en webbtjänst kan vi nyttja olika funktioner
som ställer specifika frågor till den interna databasen och returnerar den information
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som är relevant. Det här innebär att information från databasen blir publik men ändå
på ett begränsat sätt vilket styrs helt av funktionerna i webbtjänsten.

Företaget använder redan idag en webbtjänst som anropas av kundprogrammen. En
av funktionerna som finns tillgängliga är valutakonvertering.  Webbtjänsten finns
placerad på företagets publika server. För att få åtkomst till denna krävs en nyckel
som förändras över tid och genereras av användarprogrammet. Programmet besöker
Flex Datasystems hemsida och skickar med nyckeln. Hemsidan anropar i  sin tur
webbtjänsten och använder den här nyckeln för att få behörighet.
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3 Genomförande 

Utvecklingsbiten i CRM utfördes i Microsoft Visual Studio 2008 och hemsidan
med  Visual  Studio  2006.  Debugfunktionen  i  Visual  Studio  visade  sig  vara
oerhört användbar under hela projektet. Att följa programflödet steg för steg kan
vara ett sätt att få en förståelse för ett program. Särskilt stor nytta hade jag av
möjligheten  att  läsa  ut  information  ur  objekt  och  variabler.  Det  här  var  ett
effektivt sätt att bland annat få kunskap i hur ett felärendeobjekt används i CRM
(se 2.2.1).

3.1 Gränssnitt och databashantering i CRM

Gränssnittet var det som först utvecklades och det enda som krävdes här var att
lägga till de nya textfälten ”rubrik”, ”beskrivning” och åtgärd och att dessa skulle
ligga  placerade bakom en flik.  Till  en  början var  det  oklart  hur  det  här  skulle
implementeras på ett snyggt sätt eftersom det inte finns någon färdig funktionalitet
för detta i asp .net. Det visade sig sedan att flikar redan användes på andra ställen i
CRM och jag kunde därför återanvända den här koden för eget syfte. Det här blev en
snygg lösning och enhetlig med resten av CRM.

Databashanteringen krävde däremot en större ansträngning eftersom det tog relativt
lång tid att sätta sig in i hur felärenden sparas och läses in från databasen. Inläsning
tog längst tid att sätta mig in i eftersom jag inte förstod hur det grafiska gränssnittet
”fick tag på” data efter att det hämtats från databasen. När detta blev tydligt kunde
samma tankesätt användas för att läsa in data till mina egna textfält. Då det gäller
sparande till databas behövde jag, på liknande sätt, förstå hur data hämtades in från
det grafiska gränssnittet för att sedan sparas till ett felärende. 

Den  direkta  databashanteringen  var  något  enklare  att  hantera  eftersom  min
erfarenhet här är betydligt större. Eftersom jag redan hade kunskaper i SQL kunde
jag relativt lätt förstå hanteringen och även lägga till det som krävdes för att hantera
de nya textfälten.

Det krävdes också ändringar i CRM-databasen för att rymma informationen från de
nya textfälten. En frågeställning som dök upp här var  om en egen tabell  skulle
användas  för  det  här  ändamålet  eller  om  nya  fält  skulle  infogas  i  en  redan
existerande tabell. Jag tog beslutet att göra det senare. Det här kan motiveras med att
de nya textfälten är en del av ett felärende i lika stor grad som de övriga textfälten
som redan finns där idag. Det skulle endast syfta till att ”splittra upp” databasens
logik om en helt ny tabell skapades för det här ändamålet.

3.2 Att skapa en webbtjänst

I  projektets  början visste  jag inte  hur  en  webbtjänst  fungerar  och  vad  den kan
användas till. Efter att ha fått mer kunskap om detta så insåg jag hur användbar en
webbtjänst kan vara. Med hjälp av den här tekniken kunde funktioner skapas som
hade direkt åtkomst till databasen. Sedan kunde kundzonen använda webbtjänstens
gränssnitt för att få åtkomst till dessa funktioner. På så vis gavs en indirekt koppling
till den interna databasen.
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Till att börja med studerade jag den webbtjänst som redan fanns inom företaget. Den
nya webbtjänsten byggdes upp så lik den andra som möjligt. Det här skulle förenkla
arbetet om det blev ett beslut på att integrera dessa båda till en enda webbtjänst. Den
sammanslagna webbtjänsten skulle då bli mer enhetlig och det skulle bli lättare att
tolka dess kod. Mer specifikt innebar det här att framför allt hantera databasen med
samma teknik som i den nuvarande webbtjänsten och att använda programspråket C
sharp. 

Tre publika funktioner skapades där varje returnerar information från databasen på
olika  sätt.  Det  gemensamma  för  dessa  är  att  de  returnerar  en  samling/lista  på
felärenden.  Den  första  funktionen  ger  de  senast  avslutade  felärendena  och  hur
många som returneras baseras på ett  argument som användaren skickar med vid
anropet. Den andra funktionen returnerar endast ett felärende baserat på ett specifikt
identifikationsnummer.  Den tredje funktionen returnerar  en  lista  med felärenden
baserat på flera argument. Denna funktion är tänkt att användas vid en sökning i
kundzonen där användaren själv har möjlighet att göra ett eget urval. Syftet med att
skapa dessa tre funktioner var att täcka upp alla de behov som kan tänkas uppstå vid
anrop från kundzonen. 

3.3 Nyttjandet av webbtjänst i asp

För  att  det  skulle  bli  möjligt  att  använda  den  information  som returneras  från
webbtjänsten behövdes någon typ av funktionalitet som kunde hantera XML-data.
Det visade sig att fanns en sådan funktionalitet inbyggt i asp som lagrar resultatet i
ett  objekt.  Därför  kunde  jag  låta  anrop  och  hantering  av  XML  ske  helt  på
serversidan. Eftersom en webbtjänst redan används på företagets hemsida kunde jag
gå in i redan existerande kod för att se hur ett anrop till webbtjänst kan se ut. (Se
avsnitt 2.3)

Det  krävdes en hel  del  ”sorteringsarbete”  för  att  hantera det  data som sparats i
objektet. För att komma åt relevanta delar av XML-resultatet krävdes det först att
detta sparades ner i ett XML-struktursobjekt. Vidare krävdes en hel del traversering
av så kallade noder i det här XML-objektet för att hämta ut data som var relevant.
Att få klarhet i detta tog relativt lång tid eftersom jag upplevde det svårt att bland
annat få grepp om nodstrukturen.

Webbtjänsten behövde anropas på två olika ställen på den nya aspsidan (se avsnitt
1.1). Det ena anropet görs för att presentera data i fellistan och det andra anropet
sker då en användare klickar på ett av felärendena i listan. I det första fallet sker det
en sökning, baserat på urval, och i det andra fallet är det en begäran baserat på ett
fel-id. Då ett fel väljs ur listan eller en sökning utförs så laddas hela sidan om i en så
kallad  ”postback”.  Det  här  skickar,  antingen  felärendets  id  nummer  eller
sökparametrarna, tillbaka till servern. 

Jag valde att använda ”sessions” för att lagra den information som skickas vid en
postback. Till exempel sparas fel-id från det felärende som väljs ur listan. Det här
resulterar i att ett valt felärende från listan, fortfarande visas som aktivt, även om en
kund besöker en annan sida emellan. Jag anser att det här ger ett mycket dynamiskt
intryck och ett mer praktiskt användande av den här nya delen av kundzonen.

Det behövdes också tas fram en lösning på hur listan skulle genereras rent grafiskt.
Här fanns det åtminstone två alternativ. Det ena var att åtskilja sorteringsarbetet av
XML data och presentationen av denna. Det andra var att utföra en utskrift av listan
samtidigt som traverseringen skedde. Jag valde det senare. Listans design och dess
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innehåll skapas alltså på samma ställe i koden. Ur praktisk synvinkel såg jag ingen
anledning att skilja på sortering och presentation. 

Webbtjänsten anropas, som tidigare konstaterats, även då en användare klickar på ett
felärende i listan. Här behövde flera beslut fattas. Då ett felärende väljs ur listan ville
jag att dess data skulle presenteras i en ”ruta” strax nedanför. Dessutom ville jag att
det aktuella felet skulle bli markerat i listan. Det sker alltid en omladdning av hela
sidan då användaren klickar på ett felärende (det sker en så kallad ”postback”). Så
även om ett fel markeras i listan så kommer den här markeringen direkt att försvinna
vid en omladdning. För att lösa det här problemet lät jag det aktuella felets id sparas
i en session. Då listan skrevs ut på nytt, vid sidans omladdning, markerades det
valda felet baserat på sessionens aktuella id. 

Dessvärre uppstod senare ytterligare ett problem som liknade detta. Jag ville införa
paginering där listan delades upp i  olika delar  och en användare kunde bläddra
mellan dessa genom att klicka på länkar. Problemet var att då en av dessa sidor
valdes och det sedan skedde en omladdning av sidan så återställdes dess paginer till
original läget. Med andra ord visades hela tiden första sidan i listan så fort ett nytt
felärende valdes. Tillslut införde jag en iframe som löste det här problemet. Det här
innebar att då en användare väljer ett fel så sker själva omladdningen i iframen och
inte i huvudsidan. På så vis förändras inte fellistans innehåll vid omladdning. Den
här tekniken löste problemet.

Till  en början hade jag även tänkt  skapa en kort  lista  med  de  senast  avslutade
felärendena. Den här listan skulle ha varit placerad på kundzonen under en redan
existerande  aspsida.  Tanken  här  var  att  ge  besökarna  en  snabb  inblick  i  vilka
åtgärder som nyligen hanterats. Efter en del resonerande blev det beslutat att denna
lista inte skulle tas med. Risken kunde finnas att  kundzonen hade gett ett  något
splittrat intryck där den här fellistan skulle bli något malplacerad. Konsekvensen av
detta beslut blev att en av webbtjänstens funktioner aldrig användes på kundzonen.
Dock anser jag att den kan fylla en funktion i framtiden och lät den därför finnas
kvar.
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4 Resultat

Den här delen presenterar det färdiga resultatet i  tre olika avsnitt i  ordningen
CRM, webbtjänst och kundzonen. De delar som består av någon form av grafisk
utveckling illustreras med figurer. De viktigaste funktionerna presenteras med
hjälp av programkod.

4.1 Slutresultat CRM

Figur 4.1 visar resultatet av de ändringar som gjordes i CRM. Det mesta som visas i
figuren är systemet som helhet  med flikarna längst  ner till  höger (”Internt”  och
”Externt”) är mina egna tillägg. Den här typerna av flikar användes redan i CRM-
systemet i ett kundregister och jag kunde därför nyttja en redan existerande CSS-
mall för att få samma utseende på flikarna. 

Då det gäller databashanteringen utgick jag ifrån det jag hade kommit fram till i
avsnitt 2.2.1 och 2.2.2 (databasfunktioner för läsning och skrivning). Jag insåg att
jag behövde lägga till följande attribut i klassen Fel:

• rubrikExt
• brödtextExt
• kommentarExt

De här behövdes eftersom CRM använder sig av klassen Fel då ett felärende
sparas eller hämtas från databasen. För att den här informationen skulle kunna
sparas rent fysiskt i databasen behövde jag även lägga till tre kolumner i tabellen
Fel. Dessa fick namnen:
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• rubrik_ext
• brödtext_ext
• kommentar_ext

För att en hämtning från databasen skulle inkludera de här nya fälten behövdes
en ändring göras i  attributet  vyFelKolumnListaFull  (från klassen Fel).  Denna
anger fält från databastabellen och jag behövde här endast lägga till de tre nya
fältnamnen för att även dessa skulle inkluderas vid en läsning.

Det behövdes även göras tillägg i  funktionen Spara (från klassen Fel)  för att
hantera de nya textfälten vid databaslagring. Här behövdes ändringar göras i två
SQL frågor:

UPDATE Fel SET version_id = @version_id,  … … , rubrik_ext = @rubrik_ext,
brödtext_ext = @brödtext_ext, kommentar_ext = @kommentar_ext  WHERE (id =
@id)

INSERT INTO Fel (version_id, … … ,@rubrik_ext,@brödtext_ext,@kommentar_ext);
SELECT @id = SCOPE_IDENTITY()

I CRM accepteras det att en användare utelämnar inmatning av text i de nya
fälten. På så vis kan värden av typ NULL uppstå. Eftersom det blir problem då
ett sådant värde försöks sparas ner till databasen behövde en kontroll av detta
införas.

If Me.RubrikExt <> String.Empty And Me.RubrikExt <> Nothing Then
.AddWithValue("@rubrik_ext", Me.RubrikExt)
Else
.AddWithValue("@rubrik_ext", DBNull.Value)
End If

Det här resulterar i att ett värde av typen DBNull.Value sparas i databasen då en
användare låter bli att skriva in text i fältet istället för ett ogiltligt NULL-värde. 
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4.2 Slutresultat webbtjänst

Webbtjänsten har  ingen direkt  koppling till  CRM men har åtkomst till
samma databas  som CRM använder  för  att  spara  ner  information  om
felärenden (Se figur 4.2). Figuren illustrerar också att kundzonen ligger
placerad  på  ett  externt  webbhotell  varvid  webbtjänsten  blir  själva
kopplingen till Flex Datasystems interna struktur.

Webbtjänsten består i huvudsak av tre viktiga delar:

1. Gränssnittet som gör utvalda funktioner tillgängliga för omvärlden.
2. Datalagret som innehåller de huvudsakliga funktionerna och

databashantering.
3. Klassen fel som är en enkel datastruktur för att hantera information om

felärenden.

Klassen Fel är implementerad enligt:

    public class Fel
    {
        public int id;
        public int systemKod;
        public String version;
        public String datum;
        public String rubrik;
        public String brödtext;
        public String kommentar;

        public Fel()
        {
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            id = -1;
            systemKod = 0;
            version = "";
            datum = "";
            rubrik = "";
            brödtext = "";
            kommentar = "";
        }
    }
}

Nedan  följer  en  beskrivning  av  de  funktioner  som finns  definierade  i
datalagret. 

4.2.1 Funktioner definierade i datalagret

▪ getListFromDB

Den  här  funktionen  tar  hand  om själva  databashanteringen  och  används  av
samtliga funktioner i webbtjänsten. Den returnerar en lista på objekt av klassen
Fel.  Om  en  träff  uteblir  vid  sökning  i  databasen  returneras  ett  ”tomt”  fel.
Funktionen tar  två argument,  sqlString och parameters.  Den första  innehåller
själva SQL-frågan och den andra innehåller eventuella parametrar som behövs
vid  databassökningen.  En  SqlDataReader  används  vid  inläsning  av  data  från
databasen. Ett typexempel på inläsning ser ut enligt:

if (reader["rubrik_ext"] != DBNull.Value)
{

fel.rubrik = reader.GetString(reader.GetOrdinal("rubrik_ext"));
}

Detta upprepas för alla de attribut som klassen fel består av. 

▪ getCRMFel

Funktionen returnerar  ett  specifikt  antal  fel,  sorterat  efter  datum. Den tar
emot ett argument som anger det antal fel som ska returneras. Följande SQL-
fråga används:

SELECT TOP _nr FEL.id, FEL.version_namn, åtgärddatum, rubrik_ext, brödtext_ext,
kommentar_ext, system_kod 
FROM [vyFel] AS FEL, [vyFelÅtgärder] AS ÅTG 
WHERE FEL.system_kod <> 4 AND 
FEL.status_kod=3 AND 
ÅTG.fel_id = FEL.id AND
ÅTG.åtgärd_kod = 6 
ORDER BY ÅTG.åtgärddatum DESC

_nr ersätts med antalet  fel  som ska returneras (vilket  anges i  funktionens
argument). System_kod beskriver vilken programtyp det handlar om. I SQL
frågan  utesluts  programtyp  4  vilket  beskriver  fel  som  gäller  CRM.
Felärenden som rör CRM är inte relevanta för kunden vilket är anledningen
till att de inte inkluderas.
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Enligt specifikationen ska endast felärenden returneras som är avslutade och
markerade som publicerat. Detta styrs i SQL frågan med Fel.status_kod = 3
och  Åtg.åtgärd_kod  =  6.  (statuskod  3  betyder  avslutat  och  åtgärdkod  6
innebär publicerad).

▪ getCRMFelID

Denna funktion returnerar ett enda felärende baserat på dess ID nummer. Det
här numret skickas med som funktionens argument. SQL frågan som används
är näst intill identisk med den i getCRMFel.

SELECT FEL.id, FEL.version_namn, åtgärddatum, rubrik_ext, brödtext_ext,
kommentar_ext, system_kod 
FROM [vyFel] AS FEL, [vyFelÅtgärder] AS ÅTG 
WHERE FEL.system_kod <> 4 AND 
FEL.id = _ID AND
FEL.status_kod=3 AND 
ÅTG.fel_id = FEL.id AND
ÅTG.åtgärd_kod = 6 

Skillnaden är att resultatet måste innehålla ett felärende med det specificerade
idnumret och att det därmed resulterar i en enda radretur från databasen.

▪ getCRMFelSearch

Tanken  med  den  här  funktionen  är  att  använda  den  i  samband  med  en
sökning på kundzonens hemsida. Funktionen tar följande argument:

• system: En array med heltal som innehåller de systemtyper som ska tas
med i sökningen.

• search:  Innehåller en fri söktext.
• dateStart: Anger hur tidiga felärenden som ska tas med i urvalet.
• dateEnd: Anger hur sena felärenden som ska tas med i urvalet.

 De här argumenten används sedan i SQL frågan:

SELECT FEL.id, FEL.version_namn, åtgärddatum, rubrik_ext, brödtext_ext,
kommentar_ext, system_kod 
FROM [vyFel] AS FEL, [vyFelÅtgärder] AS ÅTG
WHERE status_kod=3 AND 
system_kod <> 4 AND
( string1 ) AND 
( rubrik_ext LIKE @string2 OR brödtext_ext LIKE @string2) AND 
( åtgärddatum >= @string3 AND åtgärddatum <= @string4 ) AND
ÅTG.fel_id = FEL.id AND
ÅTG.åtgärd_kod = 6 
ORDER BY åtgärddatum DESC
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”string1”  byts  ut  till  en  speciell  textsträng  som  baseras  på  det  första
argumentet i funktionen (system).  Den här textsträngen byggs upp med hjälp
av följande procedur:

sbSystemString.Append("1=0 OR system_kod=5");
for (int i = 0; i < system.Length; i++)
{

if (system[i] > 0)
sbSystemString.Append(" OR system_kod=" + system[i]);

}
sbSQLString.Replace("string1", sbSystemString.ToString());

sbSystemString  är  en  StringBuilder.  Som  framgår  ovan  har  den,  till  en
början, innehållet:

1=0 OR system_kod=5

Systemkod 5 innebär att felärendet beskriver fel som är gemensamt för flera
olika programtyper. Felärenden av denna systemkod ska alltid tas med. Sedan
läggs de systemkoder till som är angivna i argumentet system. 

Följande rad:

( rubrik_ext LIKE @string2 OR brödtext_ext LIKE @string2)

behandlar  själva  fritextsökningen.  String2  i  det  här  sammanhanget  är
parametrar  som  innehåller  söktexten.  Sökning  görs  i de  två  textfälten
rubrik_ext och brödtext_ext.

En av de sista raderna i SQL-frågan:

( åtgärddatum >= @string3 AND åtgärddatum <= @string4 )

avgränsar datumspannet för de felärenden som ska returneras. String3 och
string4 innehåller startdatum och slutdatum.
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4.3 Kundzonen

Resultatet  består  grundläggande  av  två  aspsidor.  Den  ena
( kundzon_uppd_info.asp ) innehåller det synliga resultatet som visas i figur
4.3. Den andra sidan ( CRMFunktioner.asp ) innehåller funktioner skrivna i
asp och javascript. Denna sida är inkluderad till kundzon_uppd_info.asp och
tanken är att  den på ett  smidigt sätt  ska kunna användas som en mall  till
framtida sidor.

Själva tabellen med felärenden är strukturerad med hjälp av paginering. Det
här  innebär  att  endast  tio  ärenden  visas  åt  gången. Resten  kommer
användaren åt genom att klicka på siffror som är numrerade med heltal. För
att få en beskrivning på dess uppbyggnad se avsnitt 4.3.2 och 4.3.5.

Då sidan startas sker först en initiering av sessionsvariabler. 

<%
'Initiering
if Session("init") <> "done" then

Session("boxRes") = "2"
Session("boxTid") = "1"
Session("boxLon") = "3"
Session("selectYearStart") = year(now())
Session("selectMonthStart") = "1"
Session("selectDayStart") = "1"
Session("selectYearEnd") = year(now())
Session("selectMonthEnd") = month(now())
Session("selectDayEnd") = day(now())
Session("txtSearch") = ""
Session("init") = "done"

end if
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if Request.Form("doSearch") = 1 then
'Om en sökning utförs: ersätt sessionsvariabler

Session("boxRes") = Request.form("boxRes")
Session("boxTid") = Request.form("boxTid")
Session("boxLon") = Request.form("boxLon")
Session("selectYearStart") = Request.form("selectYearStart")
Session("selectMonthStart") = Request.form("selectMonthStart")
Session("selectDayStart") = Request.form("selectDayStart")
Session("selectYearEnd") = Request.form("selectYearEnd")
Session("selectMonthEnd") = Request.form("selectMonthEnd")
Session("selectDayEnd") = Request.form("selectDayEnd")
Session("txtSearch") = Request.Form("txtSearch")

end if

if Request.QueryString("id") <> "" then
Session("selectedID") = Request.QueryString("id")

end if
%>

Till en början sätts variablerna till några initieringsvärden. Då sidan startas så
använder  sig  formuläret  av  de  här  värdena  för  att  ställa  in  exempelvis
datumavgränsningen eller söktexten. 

<input type="text" value="<%=Session("txtSearch")%>" class="text" style="width:
277px" name="txtSearch"/> 

Det här sker varje gång sidan laddas om, till exempel då en användare utför
en sökning. På så vis stannar de val som gjorts kvar i formuläret och behöver
inte skrivas om av användaren.  

Då en sökning utförs får sessionsvariablerna nya värden baserat på det som
matats  in  i  formuläret  vid  sökningen.  Då  webbtjänsten  anropas  kommer
värdena  att  användas  på  nytt  genom  att  skickas  med  som argument  till
webbtjänsten ( se avsnitt 4.3.5 ). 

4.3.1 Funktioner i JavaScript

▪ hideRows

Döljer fält i tabeller baserat på tablerow (<tr>) attributet ”grpName”. Därefter
visas  de  rader  som  har  samma  attributnamn  men  där  attributet  har  ett
specifikt värde. Funktionen får det här värdet från ett argument och kommer
därmed att visa just dessa rader. Med andra ord kommer endast de rader med
”rätt”  värde  att  visas  medan  de  övriga  raderna   som har  attributnamnet
”grpName” döljs. Det här sker med följande teknik:

if ( tr[i].getAttribute("grpName") )
{

tr[i].style.display = 'none';
}
if (tr[i].getAttribute("grpName") == groupNr )
{
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tr[i].style.display = "";
}

där groupNr är funktionens argument.

▪ rowColorChanger, linkColorChanger

Den första funktionen (rowColorChanger) byter färg på en specifik rad i en
specifik tabell då en användare klickar på raden. Dessutom kommer scriptet
ihåg  de  färger  som  fanns  i  tabellen  i  början  och  återställer  dessa  om
användaren klickar på en annan rad. Funktionen tar två argument, tableName
och color. Det första anger vilken tabell som byte av färg ska ske i. Det andra
bestämmer vilken färg som ska användas vid bytet. 

Den andra funktionen (linkColorChanger) byter färg på en länk baserat på
dess attributnamn som anges i funktionens enda argument. En av skillnaderna
mot det förra funktionen är att det endast är en enda färg som den lagrar och
byter tillbaks till. Den andra funktionen lagrar radfärgerna unikt för varje rad.

Båda funktionerna bygger på att events bifogas de element som färgen ska
ändras på. I första funktionen sker detta på följande vis:

if(document.addEventListener) 
{

for(var i=0; i<n; ++i) 
{

if ( rows[i].id != "noEvent" )
rows[i].addEventListener("click", changeColor, false);

}
}
else 
{

for(var i=0; i<n; ++i)
{

if ( rows[i].id != "noEvent" )
row[i].attachEvent("onclick", changeColor);

}
}

4.3.2 Funktioner i ASP (VB Script)

▪ GetDataFromService

Den här funktionen tar hand om själva kommunikationen mot webbtjänsten.
Med hjälp av ett så kallat ServerXMLHTTP objekt går det att direkt begära
data från en webbtjänst. Objektet skapas och används enligt metoden nedan: 

Set XmlHttp = server.Createobject("Msxml2.ServerXMLHTTP") 
XmlHttp.Open "GET",sUrl,false 
XmlHttp.send ""

För att hantera den XML-sida som returneras från anropet används ett annat
objekt som bygger på en DOM-struktur.
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Set XmlDoc = CreateObject("Msxml2.DOMDocument")     
XmlDoc.load(XmlHttp.responseXml)
set felNodes = XmlDoc.lastChild.childNodes

Variabeln felNodes (som visas ovan) är en global variabel som här initieras
till att innehålla XML-dokumentets noder. Den här variabeln används sedan
av den funktion som har anropat getDataFromService.

Funktionens argument innehåller en textsträng som skickas med i anropet till
webbtjänsten. Som exempel kan textsträngen innehålla ett ID-nummer på det
felärende som ska returneras.

▪ GetCRMFelID

Här hämtas ett felärende baserat på dess ID-nummer. Resultatet lagras i olika
globala variabler; en variabel för varje attribut i felärendet ( se koden nedan ).

For each node in felValues
if node.nodeName = "id" then

sID = node.text
end if
if node.nodeName = "systemKod" then

sSysKod = sysKodtoString( node.text )
end if
if node.nodeName = "datum" then

sDatum = node.text
end if
if node.nodeName = "rubrik" then

sRubrik = node.text
end if
if node.nodeName = "brödtext" then

sBrodtext = node.text
end if
if node.nodeName = "kommentar" then

sKommentar = node.text
end if

next 

Variabeln  felValues  får  sina  värden  från  webbtjänsten  genom  att  anropa
getDataFromService.

▪ ShowCRMFelBySearch

Funktionen  körs  utan  argument.  Den  ritar  ut  en  komplett  tabell  med
felärenden  vars  design  är  uppstrukturerat  med  CSS  och  javascript.  Här
används  javascripten  hideRows,  rowColorChanger  och  linkColorChanger.
Dessa används för att uppnå den struktur som presenteras i figur 4.2. Den
första funktionen gömmer alla rader förutom de som är markerade med ett
specifikt attributvärde. Radernas attributvärden tas fram med hjälp av:

grpNr = CStr( (cnt-(cnt mod nrOfGroups))/nrOfGroups + 1 )
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Det här upprepas för varje rad och ger att raderna får unika attributvärden i
grupper  om  tio.  Konsekvensen  av  detta  blir  att  det  då  går  att  använda
hideRows  för  att  dölja  alla  rader  utom  tio  rader  som  har  ett  specifikt
attributvärde. 

Radernas värden och färger sätts på följande vis:

if cnt mod 2 = 0 then
Response.Write("<tr onclick=""navigateTo('kundzon_uppd_info_result.asp?id=" + sID 
+ "');"" grpName=" + grpNr + ">")

else
Response.Write("<tr onclick=""navigateTo('kundzon_uppd_info_result.asp?id=" + sID 
+ "');"" grpName=" + grpNr + " style=""background-color: #DDDDDD;"">")

end if

Detta upprepas för varje rad. Lägg märke till här att samtliga rader får samma
attributnamn men att värdet kan variera beroendes på variabeln grpNr.

rowColorChanger  körs  med  attributen  tableName=”CRMResult”  och
color=”4EA9D7”. Det här gör att den rad som en användare klickar på byter
färg till den angivna färgkoden.

linkColorChanger anropas med attributet groupName=”CRMLinks”. Det här
scriptet ”minns” vilken sida som har valts i listan med felärenden och byter
färg på denna länk.

För  att  fånga  in  själva  felärendena  från  webbtjänsten  behöver  först  en
”söksträng” skapas som skickas med som argument till getDataFromService.
Söksträngen byggs upp på följande vis:

searchString = "getCRMFelSearch?
string1search=string2&dateStart=string3&dateEnd=string4"

dateStart = Session("selectYearStart") & "-" & Session("selectMonthStart") & "-" &
Session("selectDayStart")

dateEnd = Session("selectYearEnd") & "-" & Session("selectMonthEnd") & "-" &
Session("selectDayEnd")

sSystems = "system=0&"

if Session("boxRes") > 0 then
sSystems = sSystems + "system=" + Session("boxRes") + "&"

end if
if Session("boxLon") > 0 then

sSystems = sSystems + "system=" + Session("boxLon") + "&"
end if
if Session("boxTid") > 0 then

sSystems = sSystems + "system=" + Session("boxTid") + "&"
end if

searchString = Replace(searchString,"string1", sSystems)
searchString = Replace(searchString,"string2", Session("txtSearch") )
searchString = Replace(searchString,"string3",dateStart)
searchString = Replace(searchString,"string4",dateEnd)
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getDataFromService(searchString)

Argumentet som skickas med till funktionen byggs alltså upp med en helt
vanlig textsträng.  Värdena hämtas från de sessionsvariabler  som initierats
tidigare  (se  inledningen  till  4.3).  Lägg  märke  till att  variabeln  sSystems
initieras till ”system=0&”. Detta är ett pseudovärde som säkerhetsställer att
inte ett nullvärde skickas om kunden väljer bort systemen res, tid och lön från
formuläret.

Då felärendena har lästs in behöver relevant data läsas ut ur nodstrukturen.
Detta sker på följande sätt:

for each felNode in felNodes

Set felValues = felNode.childNodes
For each node in felValues

if node.nodeName = "id" then
sID = node.text

end if
if node.nodeName = "datum" then

sDatum = node.text
end if
if node.nodeName = "rubrik" then

sRubrik = node.text
end if
if node.nodeName = "systemKod" then

sSystem = node.text
end if
if node.nodeName = "version" then

sVersion = node.text
end if

next

Efter detta nyttjas de olika variablerna som informationen lästs in i direkt i
radutskrifterna.  Det  här  upprepas för  varje  rad.  Själva innehållet  i  en rad
(radens kolumner) skrivs ut med följande struktur:

%>
<td> </td>
<td ><%=sID%></td>
<td style="border-right: 1px solid #c1c4cb;"> &nbsp</td>
<td><nobr><%=sDatum%></nobr></td>
<td style="border-right: 1px solid #c1c4cb;"> &nbsp</td>
<td><%=sysKodtoString(sSystem)%></td>
<td style="border-right: 1px solid #c1c4cb;"> &nbsp</td>
<td><%=sVersion%></td>
<td style="border-right: 1px solid #c1c4cb;"> &nbsp</td>
<td><a href="kundzon_uppd_info_result.asp?id=<%=sID%>" target="iframe" 
class="nedLadd"><%=stripText(sRubrik, 40)%></a></td>
</tr>
<%
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5 Diskussion

I ett tidigt skede var det osäkert vilket projekt som skulle drivas. Eftersom jag var helt
ny på Microsofts utvecklingsverktyg skulle det krävas en hel del inlärning innan jag
kunde sätta igång med själva utvecklandet. Av den anledningen var det tveksamt om
tiden skulle räcka till för det här projektet. Det visade sig ändå tillslut att omfattningen
var alldeles lagom för projektets tidsspann.

För att klara av projektet behövdes alltså en del nya kunskaper, framförallt då det
gäller  programmeringsmässig  syntax.  Däremot  behövdes  inte  särskilt  djupgående
kunskaper utan endast tillräckligt för att kunna förstå och tolka olika programflöden.
Projektet  bestod  mestadels  i  att  lägga  till  ny  funktionalitet  till  redan  existerande
system. Det hade varit skillnad om ett helt nytt system skulle utvecklas från grunden
då det hade gått åt mer tid till att hämta in all kunskap som krävs för detta.

Att använda en webbtjänst i det här projektet gav en snygg, enkel och robust lösning.
Det kan här vara intressant att ställa sig frågan hur en alternativ lösning skulle kunna
formas. Enligt min uppfattning skulle det då krävas någon form av egen server som
har kontakt med den interna databasen. Dessutom skulle det krävas en mjukvara på
hemsidan som kan  kommunicera med servern med ett  gemensamt  språk.  Det  här
skulle möjligtvis kunna resultera i ett system som fungerar. Troligtvis skulle det dyka
upp en hel del utmaningar på vägen. Det skulle bland annat krävs en hantering av
dataöverföring på ett problemfritt sätt. Min uppfattning är här att en webbtjänst är ett
mycket bättre val för det här projektet.

Det går även att resonera kring en alternativ hantering av felärendena som presenteras
på kundzonen. Som tidigare har beskrivits består felärendelistan av resultatet från ett
anrop till  webbtjänsten. Om detta innehåller  relativt  många element ställs  vi  inför
prestandaproblem.  Är  det  en  optimal  lösning  att  alla  resultat  returneras  från
webbtjänsten? Vore det bättre att till exempel tio stycken returneras till en början och
att ett nytt anrop sker då en användare bläddrar i listan. Fördelen med den nuvarande
lösningen är att listan blir snabb att navigera i. Nackdelen är att om relativt många
felärenden tas emot från webbtjänsten så kan detta skapa en upplevelse av en lång
inläsningstid. Det här gäller då endast vid första laddningen av sidan eller vid en ny
sökning. Alternativet är att det blir extra väntetider varje gång en användare navigerar
i  listan  eftersom  webbtjänsten  då  anropas  varje  tillfälle.  Jag  anser  här  att  den
nuvarande lösningen är tillräckligt bra. En ändring till en alternativ lösning skulle ge
en prestandaökning i ett avseende men en försämring i ett annat. 

Då ett projekt inriktar sig på specifika resultat i form av funktionalitet kan det vara lätt
att glömma bort att tänka på säkerhet. Även om det här projektet inte producerade
någon direkt säkerhetsfunktion så har jag ändå haft med säkerhetstänket under hela
utvecklingsperioden. Ett exempel på detta var då jag blev medveten om att det gick att
utföra SQL-injections i samband med en tidig version av webbtjänsten. Med hjälp av
en sådan attack går det att föra in SQL instruktioner i en av webbtjänstens argument
som då utför  oönskade åtgärder  i  databasen.  Ett  exempel  på detta  är  radering av
tabeller vilket naturligtvis är mycket oönskat. 

I ganska sent skede under projektets gång upptäcktes det att det inte gick att använda
den säkerhetsfunktion som fanns inbyggd i den redan existerande webbtjänsten. Detta
berodde  på  att  själva  funktionen  var  inbyggd  i  ett  av  användarprogrammen.  Det
återstår alltså till  framtida utveckling att  ta fram en sådan funktion som begränsar
åtkomsten till endast behöriga användare.
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Projektet har ännu inte ingått någon direkt testfas. Det här kommer troligtvis att ske i
samband med publiceringen. Värt att nämna är också att det här projektet kommer att
vidareutvecklas i en ny fas. Det här projektresultatet kommer då att användas som
mall. Utvecklingen handlar om att ge kunderna möjlighet att se de supportärenden
som är direkt kopplat till kunden. 

Funktionerna som uppfylldes i det här projektet har varit önskat av Flex Datasystems
kunder sedan en tid tillbaka. Några av företagets kunder har vid flera tillfällen hört av
sig med önskemål om möjligheten att kunna gå in och se åtgärder. Det här gav en
speciell motivation till att utföra ett ingenjörsarbete med lyckat resultat.
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6 Slutsats

Uppdraget var alltså att utöka kundzonen till att presentera information om
uppdateringar.  Det  här  skulle  föras  över  från  CRM  och  publiceras  med
automatik på kundzonen med hjälp av en webbtjänst.  Projektet blev klart i
tid och kraven blev uppfyllda enligt  den framtagna specifikationen.  CRM
fick nya inmatningsfält under tabbar. Det här gav enhetligt intryck mot resten
av  systemet.  Dessa  nya  fält  hanteras  nu  på  ett  bra  sätt  mot  databasen.
Webbtjänsten  fick  de  funktioner  som  krävdes  och  går att  anropa  på  ett
smidigt  sätt  från  kundzonen.  För  övrig  gav  den nya  aspsidan  ett  mycket
enhetligt intryck med den övriga layouten.

De funktioner som har implementerats i det här projektet har visat sig vara
mycket eftertraktade från många av Flex Datasystems kunder.  Efterfrågan
beror på avsaknaden av information kring uppdateringar. Troligen kommer
den nya funktionaliteten att underlätta för kunder som stöter på problem i
något  av  Flex  Datasstems  programvaror.  Med  hjälp  av kundzonen  kan
kunden då snabbt få reda på vilka fel som redan har åtgärdats och dessutom
vad som behöver göras i samband med en uppdatering.

Att använda en webbtjänst var en mycket givande lösning. Det var relativt
enkelt att utveckla en sådan men visade sig vara ett mycket kraftfullt verktyg
i sammanhanget. Resultatet av det här projektet kommer med all sannolikhet
att användas i praktiken inom en snar framtid. 
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