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Abstrakt 
Med anledning av den snabbt växande populariteten för mobila enheter såsom 

iPad/iPhone, Android och Windows Phone 7 öppnas nya möjligheter för 

affärsverksamheten. Ett exempel är mobil åtkomst till Microsoft SharePoint, en 

webbplattform som erbjuder en bred uppsättning verktyg för bland annat 

dokumenthantering och projektsamarbete. Den här studien har utvärderat ett antal 

lösningar för att tillgängliggöra SharePoint på mobila enheter. Utvärderingen har 

fokuserat på de två huvudaspekterna användarvänlighet och säkerhet, eftersom 

studien utfördes på ett företag med omfattande hantering av sekretessbelagda filer. 

Lösningarna i studien har delvis testats via mobila enheter och delvis endast 

undersökts genom dokumentation på grund av brist på möjlighet till driftsättning av 

de mer avancerade lösningarna. Studien visar att de flesta av de undersökta 

lösningarna har brister i något eller några avseenden. Det var nämligen endast en av 

de undersökta lösningarna som bedömdes uppfylla de krav uppdragsgivaren ställer 

på användarvänlighet och säkerhet. 

 

Nyckelord: mobila enheter, SharePoint, säkerhet 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

 

Sedan introduktionen av smartphones på den mobila marknaden har försäljningen av smartphones de 

senaste åren skjutit i höjden. Tillväxten under 2010 jämfört med föregående år visar att försäljningen 

ökade med hela 87% [1]. Under 2012 förväntas försäljning av smartphones passera stationära och 

bärbara datorer kombinerat [2].  Framgången för smartphones beror dels på hårdvaran som motsvarar 

en mindre kraftfull dator för en lägre kostnad och dels bättre portabilitet [3]. En annan faktor är 

smartphones övertag när det gäller möjligheten att köra avancerade internetapplikationer och tjänster 

[4]. 

Med mobila enheter åsyftas både smartphones och dess större motsvarighet kallade tablets. 

Tablets har liknande syfte som persondatorer men de består av en touchscreen i stället för mus och 

tangentbord vilket gör dem mer portabla. De har större skärmar än smartphones vilket gör dem till ett 

mellanting mellan persondatorer och smartphones. Bland de mest kända tablets finns iPad som kör 

operativsystemet iOS precis som sin mindre motsvarighet iPhone. 

Inom affärsverksamhet har applikationer för mobiltelefoner fått en viktigare roll de senaste åren. 

De är inte längre betraktade som en ”bra att ha”-funktion utan snarare ansett som strategiskt viktiga 

komponenter för hela affärsverksamheten. Mobiltelefonerna och deras applikationer ger ökad 

produktivitet och förbättrade förutsättningar för folk ute på fältet. Det gynnar även de personer som 

jobbar på chefspositioner i och med att de smidigt, snabbt och enkelt kan få data i realtid [2].  

Detta orsakar dock flera problem ur ett säkerhetsperspektiv, vilket anses vara det viktigaste 

kriteriet för integration mobila enheter i affärsverksamheten enligt professionella IT-ansvariga, se 

Figur 1. Det gör att ett företag måste ha en strikt policy när det gäller hur smartphones får användas. 

Dessvärre kan policys vara impopulära bland anställda då de kan anses som störande för deras jobb 

och privatliv. Därför är det viktigt att hitta en balans mellan säkerhetspolicyn för smartphones och de 

anställdas krav, vilket dock kan vara svårt [6]. Tyvärr är det inte effektivt att använda samma policy 

till både telefoner och persondatorer. Det beror på att det är en mycket större utmaning att 

tillhandahålla säkerhet på telefoner bland annat eftersom det inte finns någon allmänt accepterad 

säkerhetsstandard för smartphones som inkluderar VPN (Virtual Private Network) och filkryptering 

[6].  

En annan viktig sak som bör has i åtanke vid användning av mobila applikationer och tjänster är 

att gränssnittet är bra utformat för användaren. Användaren interagerar med telefonen via gester och 

rörelser istället för mus och tangentbord. Dessutom är skärmen mycket mer begränsad vilket betyder 

att gränssnittets design får betydligt större roll och måste anpassas efter användarnas behov [7].  

Ett system som är relativt vanligt i affärsverksamhet är Microsoft SharePoint. Det stödjer företag 

med många olika funktioner, till exempel genom att hjälpa användarna att samla, hantera och arbeta 

med olika typer av information. Det kan vara allt från Office-dokument och pdf-filer till videofiler. Ett 

exempel på en praktisk funktion är att användare kan komma åt ett dokument i ett gemensamt 

bibliotek, ändra i det och sedan spara en ny version av det. SharePoint håller själv reda på alla 

ändringar och äldre versioner av dokumentet. Detta förenklar det gamla systemet där användare var 

tvungna att leta reda på ett dokument som var utdelat på en filserver och sedan fundera ut varför 

”Dokument ABC 1.0” är nyare än ”Dokument ABC 2.0” [8]. SharePoint ger två möjligheter till 

hantering av dokument. Det ena är att användaren laddar ner dokumentet till sin dator och tittar på det 

genom en Office-applikation. Det andra alternativet kallat Office Web Apps ger användaren 

möjligheten att ändra i dokumenten direkt genom webbsidan dock med mindre funktionalitet. Dessa 

alternativ fungerar oavsett om SharePoint visas genom mobil webbläsare eller vanlig PC-webbläsare. 

SharePoint kan även hantera andra saker såsom kontaktlistor, databaser, kalendrar och nyhetsflöden 

[9].  Att kunna komma åt all denna information via mobila enheter tar bort begränsningen att endast 

komma åt den via en PC vilket underlättar i och med att de kan komma åt informationen oavsett vart 

de befinner sig. 
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Figur 1. De viktigaste egenskaperna för smartphones i affärsverksamhet. Figuren hämtad och översatt till 

svenska från [5]. 

1.2 Syfte med studien 

Syftet med den här studien är att undersöka och utvärdera ett antal lösningsalternativ för koppling av 

mobila enheter mot Microsoft SharePoint för att sedan producera rekommendationer och riktlinjer. 

Lösningsalternativen har valts efter råd från uppdragsgivaren, från författarens egna erfarenheter med 

SharePoint och eftersökning via internet. 

Uppdragsgivaren (Sandvik AB) är ett företag inom verkstadsindustrin med cirka 50 000 anställda 

över 130 länder [10]. De två huvudsakliga aspekterna företaget har i åtanke är säkerhet och 

användargränssnitt, vilka därför kommer att vara i fokus under utvärderingen. 

1.2.1 Aspekt 1: Gränssnitt 

Eftersom användarvänlighet är en viktig aspekt vid nyttjande av SharePoint undersöks därför hur bra 

det går att navigera och använda funktioner med de olika mobila lösningsalternativen. Det gränssnitt 

som idag används är via webbläsare på PC. PC gränssnittets funktionalitet har används som grund för 

undersökningen av grässnittet på de mobila enheterna. 

1.2.2 Aspekt 2: Säkerhet 

För ett företag som hanterar sekretessbelagda filer är säkerhet en stor utmaning om användare önskar 

ha tillgång till dessa filer via mobila enheter. En anledning är att telefonen kan bli stulen eller 

borttappad, och då uppstår ett problem om filerna ligger lokalt lagrade på telefonen. Även fler problem 

kan uppstå, i och med att telefoner använder en mängd olika nätverksuppkopplingar finns risken att 

trafiken till och från telefonen avlyssnas därför måste man noga överväga säkerheten med de mobila 

enheterna. Därför kommer säkerhet vara indelat i tre delaspekter: 

 Caching 

 Transport 

 Autentisering 

Delaspekten caching har fokus på att undersöka om de olika lösningsalternativen lagrar till 

exempel dokument lokalt på telefonen och i så fall om de lagras okrypterat. Om de inte krypteras ökar 

risken att dokumenten hamnar i fel händer om den mobila enheten skulle bli stulen eller får virus. 

68%

68%

63%

46%

41%

39%

37%

13%

10%

12%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Säkerhet

Hanterbar av IT-administratörer

Enkel att integrera med Windowsdatorer

Antalet och kategorier av tillgängliga applikationer

Support för trådlösa e-mail tjänster

Stöd för 3G

Stöd för Wi-fi

API:er och utvecklingsverktyg

Multimedia funktioner, så som video och musik

Övrigt

Vilken funktionalitet är viktigast vid 
övervägande av smarta telefoner i 

affärsverksamhet?



 

  3             

 

Uppdragsgivaren i det här fallet har en säkerhetsklassning på dokument med en grad på 1 - 4 där 3 och 

4 innebär hemliga dokument. Sådana dokument får definitivt inte hamna hos utomstående personer. 

Med anledning av detta är det viktigt att undersöka vilka av lösningsalternativen som kan garantera 

cachingsaspekten. 

Under delaspekten transport utreds det huruvida lösningsalternativen använder en säker 

anslutning mellan SharePoint-miljö och mobil enhet. Detta är en viktig aspekt, annars kan trafiken 

mellan dessa avlyssnas av utomstående. 

Den tredje delaspekten fokuserar på hur användaren autentiserar sig vid inloggning. Framförallt 

eftertraktas en tvåfaktorsautentisering då det anses vara säkrare än enfaktorsautentisering. Skillnaden 

mellan dessa är att tvåfaktorsautentisering endast består av användarnamn och lösenord. 

Tvåfaktorsautentisering kräver även ett fysiskt föremål utöver användarnamn och lösenord. Det 

fysiska föremålet kan till exempel vara fingeravtryck eller en token i from av ett SMS-meddelande. 

Därför kommer det undersökas om de olika lösningsalternativen har stöd för tvåfaktorsautentisering 

och vad de har för autentiseringsmetod idag.  

Målen med denna studie är dels att ge översikt över olika lösningsalternativ som finns för 

integration av mobila enheter mot uppdragsgivarens SharePoint-miljö, att ge rekommendationer om 

vilken eller vilka lösningar som uppfyller de gränssnittskrav och de säkerhetsaspekter som 

uppdragsgivaren har, samt ge en översikt över vilka mobilplattformar som har stöd för Flash, 

Silverlight samt Microsoft Office-dokument. 

 

1.3 Lösningsalternativ att utvärdera 

1.3.1 Introduktion 

Ett lösningsalternativ som kommer undersökas är SharePoints inbyggda standardwebbgränssnitt för 

mobila enheter. Uppfyller gränssnittet de krav som specificerats eller behöver det finjusteras innan det 

kan tas i bruk? En annan möjlighet är att använda färdigskrivna applikationer som finns tillgängliga på 

olika marketplaces som har syfte att koppla upp sig mot SharePoint. Ett antal sådana applikationer 

finns tillgängliga på de olika mobilplattformarnas marketplace, dock finns det ingen som fungerar på 

flera olika plattformar. En annan möjlighet är att köpa in mjukvara från företag som tillhandahåller 

färdiga SharePoint-lösningar för mobila enheter. Dessa kräver extra konfiguration av mjukvara på 

serversidan till skillnad från de tidigare nämnda applikationer som endast kräver en mobil applikation. 

Eftersom det finns många olika möjligheter att ansluta till SharePoint kommer studien att 

undersöka vilket som är det mest lämpliga alternativet för det här företaget utifrån gränssnitt- och 

säkerhetsaspekterna. 

I och med att SharePoint har stöd för att visa Flash- och Silverlightapplikationer vilka båda 

används till bland annat Business Intelligence-funktioner som tillhandahåller verktyg för analys av 

data kommer denna studie även undersöka vilka av de tre plattformarna iPhone, Android och 

Windows Phone 7 som har stöd för detta. 

En sammanställningstabell av vilka mobila enheter som stöds av de undersökta lösningarna finns 

under kapitel 3.3.3. 

 

1.3.2 SharePoints inbygga mobila webbläsargränssnitt 

SharePoint levereras med ett inbyggt webbläsargränssnitt som är anpassat för mobila webbläsare. Man 

kommer åt mobila webbgränssnittet genom att lägga till ett ”/m” i SharePoint 2007 och ett 

”?Mobile=1” i SharePoint 2010 i slutet av URL:en. Hela gränssnittet skalas då om för att anpassas 

efter de mindre skärmarna och för att ta mindre bandbredd. Det medför att gränssnittet får mindre 

detaljrikedom jämfört med det normala PC-gränssnittet vilket i sin tur kan leda till mer begränsade 

möjligheter.  
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1.3.3 Färdiga marketplace-appar 

De appar som valts för granskning är SharePoint QuickBrowser för Android och Office SharePoint för 

Windows Phone 7. De är båda gratis varav Office SharePoint kommer inbyggd med operativsystemet 

och är utvecklad av Microsoft. 

Skillnaden mellan dessa appar och SharePoints webbgränssnitt är att dessa inte använder sig av 

en webbläsare för att ansluta till SharePoint-miljön utan i stället använder de SharePoints inbygga web 

services när de hämtar data. 

 

1.3.4 Kommersiella lösningar 

RoverApps är en produkt från företaget RoverApps. Den består av en server-programvara kallad 

Gateway som måste vara placerad på insidan av företagets brandvägg som koordinerar trafiken mellan 

SharePoint och mobiltelefonerna. Alla inställningar av systemet sker genom Gatewayen och även det 

mobila gränssnittet definieras där. Gateway-servern etablerar en kommunikationslänk till RoverLink. 

RoverLink är en molnbaserad tjänst (av RoverApps) som dirigerar trafiken mellan de mobila 

enheterna och Gatewayen. Gatewayen består av så kallade Connectors och ger tillgång till företagets 

andra system, såsom SharePoint. Man kan även bygga egna Connectors till andra existerande system, 

det är alltså inte begränsat till endast SharePoint, se Figur 2. Dock följer det med en färdigbyggd (se 

Figur 3) Connector för just SharePoint i Gateway-programvaran vilket betyder att man inte behöver 

utveckla den själv. Utvecklingen av egna Connectors sker i Visual Studio genom den medföljande 

SDK:n (Software Development Kit). 

Mobilerna kommunicerar med Gatewayen genom en app för varje mobilplattform, något 

RoverApps utvecklar och underhåller. App:en hämtar gränssnittets utseende från Gatewayen där det är 

definierat av administratörerna för systemet.  

 

 

 
Figur 2. Arkitekturen av RoverApps Gateway placerad innanför företagets brandvägg.  

Bilden används med tillåtelse från RoverApps, LLC. 
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Mobile Entrée är ett plugin för SharePoint och är utvecklat av företaget H3 Solutions. 

Programmet installeras på servern tillsammans med SharePoint och den sköter hanteringen av 

det mobila gränssnittet.  

Mobile Entrée (ME) är uppbyggt som ett ramverk i .NET där utvecklare själv kan anpassa hur 

utseendet ska se ut via Microsofts Visual Studio. I ME ingår en SharePoint lösning som inte behöver 

modifieras för att få Mobile Entrée att fungera, se Figur 4. Exempel på hur standardgränssnittet ser ut i 

Mobile Entrée.. Eftersom det ger ett ramverk för .NET ger det möjlighet att integrera det med 

existerande Visual Studio-projekt. 

 

 

Mobile Entrée skapar en ny webbsida skapad utifrån ramverket. Temat för utseendet ändras 

genom XML- och CSS-filer till skillnad från funktionerna som ändras genom .NET-ramverket.  

När en mobil webbläsare navigerar till SharePoint-siten visas den mobila sidan istället för PC-

webbsidan, eftersom Mobile Entrée känner av typen av webbläsare.  

 

1.3.5 SharePoints inbyggda web services 

Vid installation av SharePoint medföljer inbyggda web services som kan användas för att skicka och 

hämta data mot miljön.  Externa applikationer använder dessa web services för att kommunicera med 

SharePoint. QuickBrowser och Office SharePoint är två exempel som utnyttjar dem. 

 

 
Figur 3. Exempel på hur en dokumentlista ser ut i iPhone med RoverApps. 
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Figur 4. Exempel på hur standardgränssnittet ser ut i Mobile Entrée. 
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2 Metod 

2.1 Introduktion 

Detta arbete använder som metod en jämförande studie där ett antal lösningsalternativ har utvärderats 

med hänsyn på de två huvudaspekterna, gränssnitt och säkerhet. Utvärderingen av 

användargränssnittet grundar sig på egna tester, som beskrivs i nästa avsnitt. Anledningen till de egna 

testerna är att det inte funnits tidigare studier som utvärderat de mobila lösningarna mot just Microsoft 

SharePoint.  

Säkerhetsaspekterna har varit svårare att testa, studien har då utgått från andra studier [6, 11] av 

hur säkerhetsproblem kan lösas. Förslag och synpunkter på lösningar från dessa studier har använts 

som grund för att föreslå lösningar på säkerhetsaspekterna. 

2.2 Datainsamling 

Under testningen av de grafiska gränssnittens tillräcklighet, har uppkoppling via persondator mot 

SharePoints webbgränssnitt (se Figur 5) använts som referensmetod. PC-gränssnittets funktionalitet 

har ansetts som det optimala och något som bör eftersträvas även i mobila enheter. Därför har fördelar 

och nackdelar jämförts mellan persondatorernas webbgränssnitt och de mobila möjligheterna. Det har 

skett genom testning av en funktion via dator och sedan försökt åstadkomma samma sak via en mobil 

enhet. Sedan har en bedömning gjorts på hur bra funktionen stämde överrens med persondatorns sätt 

att göra det och om det var tillräckligt för att kunna tänkas användas av företaget. 

De SharePoint-miljöer som använts under testning var av versionerna 2003, 2007 och 2010. 

Framförallt i början har gratis öppna SharePoint-siter används, men har under studiens gång har 

testningen övergått till trial-siter med administratörsrättigheter. Under den sista tiden skedde testning 

mot Office 365 Beta som är en molnbaserad tjänst av Microsoft.  

 

 
Figur 5. Exempel på hur en SharePoint-site ser ut i webbläsare via en PC. 
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2.3 Avgränsningar  

De mobila alternativ den här studien valt att studera är begränsad till Mobile Entrée och RoverApps. 

Det finns fler företag som erbjuder lösningar liknande de i studien.  Två exempel är: 

 SharePoint Mobile Extensions av kWizCom (http://www.kwizcom.com) 

 Formotus Mobile Business Apps (http://www.formotus.com) 

Båda dessa lösningar kan användas på flera olika mobilplattformar. Det finns även andra 

lösningar som är begränsade till en plattform. Eftersom en app för både Windows Phone 7 och 

Android har undersökts planerades det även att undersöka iShare för iPhone. iShare är en app från 

Spyk Software som har uppgift att ansluta sig till en SharePoint-miljö. Tyvärr har det inte funnits 

någon tillgång till en iPhone-telefon för att utföra testning av iShare. 

Att inte undersökning av fler SharePoint-lösningar utfördes var framförallt den begränsade 

tidsramen för projektet. Det har inte heller varit möjligt att testa Mobile Entrée och RoverApps på 

driftsatta SharePoint-servrar. De huvudsakliga anledningarna till det är dels att uppdragsgivaren inte 

tillåter att mobila enheter kopplas upp mot deras intranät i dagsläget och dels svårigheter att driftsätta 

en SharePoint 2010-miljö utanför företaget. Anledningen till att inte en egen SharePoint-server 

driftsatts är de höga prestandakraven mjukvaran ställer på hårdvaran, vilket inte har funnits 

tillgängligt. Det fanns inte heller möjlighet att installera mjukvaran på Office 365 eftersom användaren 

inte har någon kontroll över filsystemet där. 

Kostnad var en faktor som inte haft någon betydelse i den här undersökningen. Anledningen till 

denna avgränsning var att uppdragsgivaren inte hade kostnadsfaktor som en aspekt och som var i 

behov av att undersökas.  

Det var från början planerat att skapa en enkel app för Windows Phone 7 mot en av SharePoints 

inbyggda web service för att hämta en lista med dokument från ett bibliotek. Anledningen till detta var 

att visa ett exempel på hur man kunde konsumera en av SharePoints web services. Appen skulle ha till 

uppgift att via en listbox lista alla dokument med en ikon för filtypen och olika attribut, såsom storlek, 

datum och liknande. Detta bort av två anledningar: argumenten som skall skickas med till SharePoint 

servern visade sig vara invecklade och skulle ha tagit onödigt mycket tid för att få att fungerade. Den 

andra anledningen var att kravet på att kunna köra utvecklingsmiljön för Windows Phone 7 är att den 

installeras på Windows Vista eller Windows 7, något som författaren inte hade tillgång till på 

arbetsplatsen. 
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3 Resultat 

3.1 Gränssnitt 

3.1.1 SharePoints inbygga mobila webbläsargränssnitt 

Det mobila webbgränssnittet består i princip av samma layout som PC-gränssnittet men är omskalat 

för att ta mindre bandbredd och passa de mindre skärmarna. I stort sett finns det samma funktioner 

som i PC-gränssnittet, till exempel sökning, nyhetsnotiser och dokumentlistor.  

Gällande editering av Office-dokument finns det två alternativ: 

 Webbläsaren laddar ner dokumentet och visar det via en app på telefonen. 

 Titta på dokumentet i webbsidan via Office Web Apps. 

Office Web Apps saknade funktionalitet att ändra dokumenten via telefonen. Anledning till detta 

var att de sidor där Office Web Apps var aktiverat endast var demostrationssidor där användarna inte 

hade rättigheter att ändra i dokument. Istället kunde man välja att ladda ner filen till telefonen och 

editera dem, men det var inte möjligt att ladda upp ändringarna till SharePoint-siten igen. Samma sak 

gällde när man direkt laddade ner dokumentet till en Office-app på telefonen - det gick inte att ladda 

upp ändringarna.   

Hela det mobila webbgränssnittet förde med sig fler nackdelar än fördelar. Den största och mest 

frustrerande var att även om sidan var gjord för mobila enheter var man tvungen att zooma in och ut 

för att kunna läsa texten. Navigationen var missledande och förvirrande om SharePoint-siten innehöll 

många sub-siter. Det stämde inte helt överens med PC-gränssnittet då vissa sidor togs bort på grund av 

de inte stöddes av det mobila gränssnittet. Listor med dokument var svårnavigerade och otydliga 

eftersom bilder med ikon-typer och kolumner saknades, se Figur 6. 

 
Figur 6. Utseendet av ett dokumentbibliotek i det mobila webbgränssnittet. 
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Det mobila webbgränssnittet har betydligt fler liknande svagheter. Sammanlagt utgör dessa 

svagheter det mobila webbgränssnittet till en dålig lösning om man vill kunna dra fördel av SharePoint 

genom en mobil enhet. Om en användare endast har behov av att kunna se saker som nyhetsnotiser 

skulle den fungera. Men för mer avancerade användare som vill kunna titta och editera dokument, till 

exempel, är det inte en rekommenderad lösning. 

Det är värt att notera att det mobila webbgränssnittet som undersöktes här var endast det 

inbyggda som följer med SharePoint, och att det finns möjlighet att anpassa det efter behov. 

 

3.1.2 Färdiga marketplace-appar 

De två appar som testats under detta avsnitt beskrivs i avsnitt 1.2.3. 

 

QuickBrowser tillhandahåller grundläggande funktioner med listor(se Figur 7) på objekt (bilder, 

dokument och liknande). Det är ett fungerande interface där alla funktioner ligger i en lista. Tyvärr går 

det inte att modifiera egenskaper på alla typer av objekt vilket är en stor nackdel. 

Applikationen kräver också högre användarbehörigheter eftersom den använder SharePoints 

inbygga web services. Därför har det inte varit möjligt att testa den mot fria SharePoint 2007 

demostrationssidor. Detta medförde att QuickBrowser endast var möjlig att testa mot en SharePoint 

2003 miljö. Det var inte heller möjligt att ansluta till SharePoint 2010 i Microsofts molntjänst Office 

365 då appen gav ifrån sig ett felmeddelande. 

 

 
Figur 7. Exempel på hur QuickBrowser ser ut på en Android-telefon. 

 

Windows Phone 7 har en inbyggd Office-app utvecklad av Microsoft, i den finns det stöd för att 

ansluta till en SharePoint-miljö. En av nackdelarna är att den kräver speciella autentiserings-

inställningar på server-sidan. De flesta SharePoint-miljöer använder sig av något som kallas NTLM 
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(NT LAN Manager) autentisering, något SharePoint-appen för Windows Phone 7 inte stödjer. Det kan 

dock lösas på två sätt [12]: 

 

 Implementera en Forefront UAG server 

 Aktivera Forms Based Autentisering på SharePoint-servern  

Detta resulterade i att appen inte kunde ansluta till någon av de testade SharePoint-sidorna utom 

Office 365 som tydligen hade någon av dessa lösningar aktiverade. Appens funktionalitet fungerade 

dock bra gällande Office-dokument. Den hade möjlighet att visa och editera filerna, se Figur 8. När 

man sedan valde att spara laddades ändringarna automatiskt upp igen till SharePoint. Nackdelarna var 

dock att man endast kunde titta på andra objekt och inte kunde ändra egenskaper i till exempel 

nyhetsnotiser och filer.  

Båda dessa appar saknar viktiga egenskaper som en SharePoint-användare skulle kräva vilket 

inte gör någon av dem till en bra valmöjlighet. Båda är dock gratis vilket är en rimlig förklaring till 

den begränsade funktionaliteten.  

 
Figur 8. Exempel på hur editering av ett excel-dokument ser ut i Windows Phone 7. Appen är utvecklad av 

Microsoft och kommer installerad vid leverans. 

 

 

3.1.3 Kommersiella lösningar 

De två kommersiella lösningar som har undersökts under denna rubrik finns beskrivna närmare under 

avsnitt 1.2.4. 

Till RoverApps finns det för tillfället appar för iPhone och Android. En app för Windows Phone 

7 kommer under tredje kvartalet 2011 [13] och app-stöd för BlackBerry är under utveckling. Genom 

Gatewayen har administratörerna möjlighet bestämma vilka specifika menyer och applikationer en 
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användare ska komma åt tillsammans med vilka specifika mobila enheter användaren kan logga in 

med. Det finns även möjlighet att sätta tidsbegränsningar på tillgång till systemet, till exempel att ge 

en konsult en månads tillgång då han bara har anställning under den perioden. Möjligheten att 

gruppera användare under olika avdelningar finns också. Detta medför lättare administration då man 

kan ge tillgång gruppvis istället för en person i taget.  

Det finns två sätt att logga in mot Gatewayens tjänster och applikationer: 

 Windows-autentisering med befintliga Windows-referenser 

 E-mail och lösenord 

Detta medför att man inte behöver skapa nya inloggningsrättigheter för redan anställda om man 

använder sig av Windows-autentisering. Det finns även möjlighet för användare utan Windows-

inloggning att komma åt systemet. 

För Mobile Entrée behövs ingen app på mobilen eftersom användarna ansluter till gränssnittet 

via webbläsaren på telefonen. Mobile Entrée har garanterats att fungera mot följande webbläsare: 

 iPhone/iPod 2.x and above – Safari 

 Windows Phone 7 – IE 

 BlackBerry – BlackBerry Browser 

 Symbian – Built-in Browser 

 Android 1.5+  - Built-in Browser 

 Plam WebOS – Built-in Browser 

Mobile Entrée finns i två versioner, Enterprise och Basic varav Enterprise har betydligt fler 

funktioner. Ett exempel är diverse Business Intelligence verktyg som inte finns med i Basic-versionen. 

 
Tabell 1. Skillnaden i funktionalitet mellan Enterprise och Basic versionerna av Mobile Entrée.  

Tabellen är lånad och översatt till svenska från [14]. 

Funktion Enterprise licens Basic licens 

Bas Plugin  

 •Tillgång till listor  

•Tillgång till Dokument bibliotek  

•Tillgång till diskussionstrådar  

•Tillgång till undersökningar  

Content Navigator App 

  •Tillgång till Wiki & publicerat innehåll 

 My Site App 

  •Plats insamling 

 Anpassningsbar hemskärm 

  •Listobjekt 

  •Visning av anpassade app flöden 

  App instanser 

  •App inriktning 

 Mobila dokumenttjänster 

 Anpassningsbara teman 

 Anpassningsbara mobila applikationer 

  •Anpassningsbara app flöden 
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Att använda SharePoint 2010 över 2007 med Mobile Entrée medför också stor fördel när det 

gäller Excel Services eftersom samtliga funktioner kan användas. Till skillnad från 2007 där endast 2 

av dessa 5 funktioner stöds [14]. 

   

3.1.4 Egenutvecklade lösningar 

Med SharePoint-miljön följer ett 30-tal inbyggda web services [15] som går att anropa från andra 

applikationer. Allt ifrån dokumentlistor till administrationsegenskaper går att styra via dessa services. 

Detta gör att utvecklare får möjlighet till att skapa samma förutsättningar i externa applikationer som 

via webbläsargränssnittet på en PC. Ett exempel på en web service som hanterar arbetsytor för 

dokument och data är “http://SharePointsite/_vti_bin/DWS.asmx”. 

Det går även att skapa egna tjänster för att få skräddarsydda lösningar om de inbyggda inte är 

tillräckliga. Microsoft har en detaljerad handledning på hur man skapar sådana tjänster [16].  

Dessa tjänster medför att företag själv kan skräddarsy en lösning för varje mobilplattform efter 

behov. Man kan således anpassa sin mobila SharePoint-app från grunden och detta skulle definitivt 

vara den mest flexibla lösningen. Dock krävs det utvecklare för varje vald mobilplattform som skulle 

utveckla och underhålla apparna, vilket möjligtvis skulle göra detta till ett av de dyrare alternativen.  

3.2 Säkerhet 

3.2.1 Caching 

Att använda det mobila webbgränssnittet till att öppna dokument via en app leder mycket troligt till att 

filerna cachas i telefonens filsystem. Det beror dock på vilken plattform och app som används till att 

öppna dokument. Om användaren istället väljer ”Save As…” på dokumentet lagras filen i okrypterad 

form på telefonen. Det var fallet med både QuickBrowser på Android och Office på Windows Phone 

7. Det enda sättet att förhindra caching av dokument var om SharePoint använde Office Web Apps för 

att titta på filer och tog bort möjligheten att välja ”Download a copy” på webbsidan.   

Mobile Entrée är endast en utökad och mer avancerad form av SharePoints inbyggda mobila 

webbgränssnitt vilket betyder att det inte tillhandahåller mer säkerhet. Eftersom Mobile Entrée också 

använder de mobila enheternas webbläsare hanteras inte cachingen av dokument på något annat sätt än 

det mobila standardwebbgränssnittet. 

RoverApps är den enda lösningen som garanterar att filerna lagras krypterad enligt AES256. 

Ingen data är lagras på telefonen och all data som cachas är krypterad för att säkerhetsställa att inga 

andra appar kan läsa dem. Systemadministratörerna av systemet har möjlighet att begränsa 

användarnas möjlighet att skicka vidare informationen utanför telefonen, se Figur 9. 

 

 
Figur 9. Administratörernas möjlighet att sätta säkerhetspolicies för användarna. 
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3.2.2 Transport 

Nästan alla metoder att ansluta till SharePoint använder HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) 

vilket även kan tvingas fram av administratör. 

Mobile Entrée inför inte någon extra säkerhet utanför det SharePoint redan tillhandahåller. 

Tillverkaren påpekar att problem kan uppstå om SharePoint är placerad innanför en brandvägg. De 

refererar istället till andra företag som tillhandahåller VPN-tjänster till exempel Microsoft Forefront 

UAG, RIM, BitKoo och GOOD för att lösa dessa problem. 

RoverApps sköter kommunikationen utan några ingående TCP/IP anslutningar från mobila 

enheter utanför det lokala nätverket. RoverApps använder HTTPS för att validera 

användarinloggningen och efter det sköts kommunikationen mellan Gateway och mobil via ett 

modifierat HTTPS protokoll. Trots att anslutningen redan använder HTTPS krypteras också data som 

skickas med AES256-kryptering. Varje anrop mellan klient och server måste innehålla de 

säkerhetsreferenser som etablerades vid inloggning. En annan fördel med RoverApps är att varken 

mobilerna eller appen ser företagets nätverk; all trafik går endast igenom Gatewayen.  

3.2.3 Autentisering 

Både det mobila webbgränssnittet och de testade apparna (QuickBrowser och Office SharePoint) 

använder enfaktorautentisering vid inloggning, ett användarnamn och lösenord. Därefter är 

referenserna lagrade på telefonen utan några behov att skriva in dem igen. Detta är något som inte kan 

modifieras via inställningar i apparna. Samma sak gäller för Mobile Entrée, och som nämnts tidigare 

gör inte mjukvaran något utöver vad SharePoint gör gällande säkerhet.  

RoverApps använder också användarnamn och lösenord. Vid en lyckad inloggning sparas 

inloggnings-referenserna krypterat på telefonen i 24 timmar (tiden kan modifieras av administratören) 

för att användaren inte ska behöva skriva in dem varje gång han eller hon startar appen. 

Administratören har även möjlighet att bestämma om användaren måste mata in PIN-koden för 

telefonen när appen startas, detta för att förhindra någon obehörig tillgång om användaren har loggat 

in tidigare under dagen. 

3.3 Mobila enheter 

3.3.1 Stöd för Flash och Silverlight 

Tabell 2 visar en sammanställning över vilka mobila plattformar som har stöd för Flash och 

Silverlight. För närvarande är Android den enda plattformen som har stöd för Flash. Windows Phone 7 

har Flash stöd under utveckling, men det är inte garanterat det blir implementerat.  

Dessutom finns inte en enda plattform som har stöd för Microsofts Silverlight. Android har det 

under utveckling medan iPhone överhuvudtaget inte kommer få det på grund av bristande stöd i dess 

webbläsare [17]. Windows Phone 7 får det möjligtvis i slutet av 2011 i och med att den får en stor 

uppdatering av operativsystemet kallad ManGo. 

 
Tabell 2. Stöd för Flash och Silverlight på de mobila enheterna. 

Plattform Windows Phone 7 Android iPhone 

Silverlight Nej* Nej* Nej 

Flash Nej* Ja Nej 
               *Under utveckling 

 

 

3.3.2 Stöd för Office 

Tabell 3 visar en sammanställning över stöd för olika typer av dokument på mobila plattformar. Att 

alla tre plattformarna har stöd för visning av Office-dokument. På Android och iPhone finns det ett 
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antal appar tillgängliga från olika tillverkare, både gratis och betal-appar. På Windows Phone 7 finns 

det en medföljande app från Microsoft som utöver Office-dokument också har stöd för OneNote och 

SharePoint. 

 
Tabell 3. Stöd för Office-dokument och pdf-dokument på de mobila enheterna. 

Plattform Windows Phone 7 Android iPhone 

Powerpoint Inbyggd App App App 

Word Inbyggd App App App 

Excel Inbyggd App App App 

PDF App App App 

Office 2007 Dokument Ja Ja Ja 
 

 

 

 

3.3.3 Mobil-stöd på undersökta lösningar – sammanställning 

Tabell 4 visar en sammanställning av vilka mobila enheter som stöds av de undersökta 

lösningsalternativen. SharePoints webbgränssnitt, web services och Mobile Entrée är de tre 

alternativen som har bredast stöd för mobila enheter. Office SharePoint på Windows Phone 7 

och QuickBrowser på Android stödjer endast respektive plattform. RoverApps har i dagsläget 

endast stöd för iPhone och Android. 
Tabell 4. Sammanställning av vilka mobila enheter som stöds av de undersökta lösningarna. 

Plattform iPhone Android Windows Phone 7 BlackBerry 

SharePoints Webbgränssnitt    

Office SharePoint    

SharePoint QuickBrowser    

RoverApps    

Mobile Entrée    

SharePoint Web Services    

 

Som nämnts tidigare (se rubrik 3.1.3) får RoverApps stöd för både Windows Phone 7 och BlackBerry 

i framtiden. 
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4 Diskussion 

4.1 Metod 

Det är möjligt att utvärderingsmetoden för gränssnitten hade kunnat struktureras på ett annat sätt, men 

det fanns inga klara anvisningar på exakt vad som skulle utvärderas från uppdragsgivarens sida. 

Därför valdes grundläggande saker såsom hantering av nyhetsnotiser, diskussionstrådar och 

dokumenthantering. En annan och antagligen bättre metod hade varit om essentiella funktioner i 

SharePoint i förväg hade bestämts som utgångspunkt för testning av de olika lösningsalternativen. 

Utöver det skulle personer som dagligen jobbar inom SharePoint haft möjlighet att visa sin åsikt om de 

olika lösningsalternativen, speciellt från användargränssnittaspekten.  

Tyvärr har det inte varit möjligt att testa hur gränssnittet fungerar med RoverApps och Mobile 

Entrée. Istället har kraft lagts på att undersöka hur gränssnitten konstrueras genom sökning via Internet 

hur det kan se ut. Det hade dessutom varit svårt att testa dessa gränssnitt djupare under utsatt tid 

eftersom det skulle kräva en viss inlärning av hur dess .NET-ramverk fungerar. 

För att få ett ännu bredare perspektiv på studien skulle även de två lösningarna som nämndes 

under Avgränsningar ha undersökts. Emellertid är studien relativt bred sett till hur man implementerar 

de undersökta lösningarna. Den har undersökt alltifrån ett simpelt webbläsargränssnitt till det betydligt 

mer avancerade RoverApps med serverkomponenter, vilket visar att det finns många olika sorters 

mobila möjligheter till SharePoint. 

4.2 Gränssnitt 

De flesta av de beskrivna och testade produkterna hade mycket troligt fungerat som en lösning 

gällande gränssnittsaspekten. Den frågan man får ställa sig är hur mycket resurser som är värt att 

spendera för att få det fungerande. Den lösning ett företag skulle ha mest kontroll över är definitivt att 

skapa en app för varje plattform via dess SDK. Dock skulle det kräva mest ansträngning.  

Att använda mobila standardwebbgränssnittet är ingen bra lösning då användarna med största 

sannolikhet inte skulle uppskatta det. Dock finns möjligheten att göra det bättre, men då är frågan om 

det inte är bättre att spendera den tiden på att undersöka RoverApps eller Mobile Entrée istället. Båda 

är i slutändan troligtvis bättre lösningar. Eftersom båda är ett .NET-ramverk borde de undersökas 

närmare och framför allt testas för att se vilken skillnad det är  mellan dessa. Rent driftmässigt är 

Mobile Entrée lättare att komma igång med eftersom det endast kräver installation på SharePoint-

servern. RoverApps kräver en server med Gateway-mjukvara som måste konfigureras mot SharePoint-

miljön. Eftersom RoverApps ger en bättre möjlighet att koppla mobila enheter även till andra system 

kan det i slutändan vara den bättre lösningen.  

En annan aspekt är också de stödda mobila enheterna. Mobile Entrée körs via en webbläsare 

vilket betyder att den inte är begränsad till några specifika telefoner. RoverApps däremot körs via 

deras egna app som i dagsläget endast finns till iPhone och Android.  

4.3 Säkerhet 

Säkerheten mellan alla lösningar skiljer sig mycket. Vad alla har gemensamt är att de körs via HTTPS 

vilket är något SharePoint-miljön bestämmer. Utöver det är det bara RoverApps som har omfattande 

säkerhet när det gäller caching och autentisering. Den enda nackdelen är att RoverApps inte använder 

tvåfaktorsautentisering vilket kan vara önskvärt om det handlar om säkerhetsklassade dokument. En 

studie [11] visar att det kan vara svårt att med tvåfaktorsautentisering via till exempel smartcards på 

grund av variationen av mobila plattformar och stöd för dessa. Företag använder istället one-off 

metoder vilket istället visar sig vara svårt och dyrt att implementera. Att använda SMS som 

engångslösenord är inte säkert då de kan avlyssnas. Ett sätt att lösa problemet är att använda MMS-

meddelande som visar ett antal bilder som användaren identifierar genom att klicka på eller skriver in 

den bokstav som visas på bilderna [18]. Tillverkare av säkerhetsprodukter till persondatorer har 

mobila säkerhetslösningar och de tillhandahåller en viss säkerhet, men det går tyvärr inte att bara 

överföra PC-säkerheten till mobila enheter på grund av att utmaningarna är väldigt annorlunda och 

oftast mer komplexa [19].  
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5 Slutsats 

5.1 Slutsats 

I takt med att mobila enheter får allt större roll i dagens samhälle borde även affärsverksamheter ta 

detta till sig genom att sammanföra dessa med sina system. SharePoint är ett exempel där det finns ett 

antal möjliga lösningar beroende på vilken typ av behov företaget har. Den här studien visar att valet 

av SharePoint lösning för mobila enheter beror mycket på vilka krav användaren efterfrågar. Sett till 

gränssnittsaspekten hade Mobile Entrée fungerat minst lika bra som RoverApps, möjligtvis bättre med 

tanke på att stödet för mobila enheter till och med är större. Men eftersom säkerhet var en viktig 

aspekt i den här undersökningen finns det inget annat alternativ än RoverApps av de lösningar som 

undersöktes. RoverApps är den enda lösning som tillhandahåller säkerhet till den nivån att den kan 

användas till hantering av sekretessbelagda filer och dokument.  

Ett annat möjligt alternativ är att skapa en app via SharePoints web services för varje mobil 

plattform som behöver ha tillgång till en SharePoint-miljö, vilket skulle ge ett företag full kontroll 

över användargränssnitt- och säkerhetsaspekterna.  
 

5.2 Fortsatt arbete 

För att få en mer fullständig översikt över mobila SharePoint lösningar skulle det vara intressant 

att inkludera de två lösningsalternativen nämnda under avsnitt 2.3. Det skulle även ge bättre 

insikt om alla alternativ var möjliga att testa, vilket inte var möjligt i denna studie med 

RoverApps, Mobile Entrée och SharePoints inbyggda web services.  En annan viktig faktor vore 

att kunna utföra testerna på alla de större mobila plattformarna för att se vilka skillnader som 

uppstår mellan dem.  
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