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Abstrakt 
Ett nystartat företag ville skapa en hemsida som såg ut och fungerade som Outlook.  

Denna sida skulle senare kunna kopplas till Exchange eller något liknande  

e-postserverprogram. Under arbetets gång så installerades en labbserver med Exchange. 

När servern var färdig så skulle det gå att koppla upp företaget Teleriks webmaillösning 

för att sedan kolla om den klarar av Exchange. Målet var att en sida liknande Outlook, till 

utseende samt funktion, skulle skapas. Denna sida skulle sedan kopplas ihop med en 

fungerande Exchange server. En fungerande Exchange server samt hemsida kopplades 

ihop men det uppstod problem då betrott certifikat saknades/fungerade inte. 

 

 

Nyckelord: Windows Server 2008 R2, Microsoft Exchange 2010, Telerik, webmail 

klient. 
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1 Inledning 

1.1 Problemdefinition 

Det finns många datorer samt mobila enheter som använder Outlook eller liknande 

applikationer. Med hjälp av en molntjänst är det möjligt att hålla ner kostnaderna samt 

möjligöra funktioner som normalt kanske hade varit för avancerade för små enheter [5] . Den 

största anledningen till att sidan skulle likna Outlook var att underlätta för gamla användare av 

Outlook. Denna sida skulle sedan kunna jobba mot en Exchange server. 

1.2 Syfte 

Examensarbetets syfte var att ta reda på om Teleriks webmail fungerar med Exchange 

eller en liknande server. 

 

1.3 Frågeställningar 

 Fungerar en server med open source operativsystemet Ubuntu tillsammans med 

Openchange lika bra som Windows Server samt Microsoft Exchange? 

 

 Går det att framställa en hemsida som liknar Outlook till utseendet samt funktion med 

Teleriks komponenter och om inte, finns det något annat företag som klarar av det? 

 

 Går sidan att koppla upp mot en webmailserver på ett enkelt och säkert sätt? 

2 Teknisk Bakgrund 

2.1 Outlook 

Outlook är ett program som på ett enkelt sätt kan hantera användarens kalender samt e-post (Se 

Bilaga 1). En anslutning mellan ett e-postkonto och Outlook behövs för att den ska fungera [7]. 

2.2 Telerik 

Telerik tillhandahåller komponenter som sedan kan användas för att framställa snygga hemsidor. Om 

en blogg ska utvecklas och det finns ett behov av en kalender så går det att hämta hem en 

kalenderkomponent från Telerik. Det kan ta flera månader att utveckla en egen kalender så tid går att 

spara med hjälp av Telerikkomponenter [8]. 

 

  



2 

 

2.3 Windows Server 2008 R2 

Windows Server är ett operativsystem gjort för serverdatorer. Operativsystemet är skapat för att 

vara säkert och stabilt för program som körs på datorn. Det finns olika versioner av Windows 

Server som alla är specialiserade mot vissa typer av organisationer eller uppgifter. Ta till 

exempel Standard Edition som är designad för små eller medelstora företag och Datacenter 

Edition som designad för stora organisationer [19]. 

 

2.4 Microsoft Exchange 2010 

Med hjälp av Exchange 2010 så går det att starta en egen e-postserver. Konton som är sparade 

på e-postservern kan skicka, ta emot epost, spara kontakter samt använda en personlig kalender 

[20]. 

3 Genomförande 

3.1 Hemsidan 

På Teleriks hemsida går det att inhämta källkod[2] för en Outlook liknande sida (Se Bilaga 2). 

 

Komponenter som Telerik säljer via sin sida samt används i källkoden är som följer. 

3.1.1 RadCalendar 

Kalenderkomponenten visar alla dagar på månaden samt vecka. Det går att bläddra månader genom att 

klicka på en pil till höger, Se Figur 1. Det ska även gå att se mer detaljerad information genom att 

klicka på veckodagen. 

 

 

Figur 1 Telerik kalender 
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3.1.2 RadSplitter 

Splitter används för att kunna dela på sidan och för att maximera samt minimera en utav dem. 

Komponenten är bra om det behövs dölja en del av sidan vid behov, Se Figur 2. 

 

 

 

 

 

 

3.1.3 RadMenu 

Menu är ett enkelt sätt att få fram en meny, antingen genom att högerklicka eller genom att klicka på 

en knapp. I menyn går det att klicka på knappar som länkar vidare till andra sidor eller filer, Se Figur 

3. Det går även att sätta en undermeny i menyn. 

 

Figur 3 Telerik Menu 

 

 
  

Figur 2 Telerik Splitter 
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3.1.4 RadPanelBar 

PanelBar komponenten fungerar som en byrolåda. Det går att klicka på knappen och fler knappar 

dyker då upp, Se Figur 4. 

 

 

Figur 4 PanelBar 

 

3.1.5 RadGrid 

Om en tabell med information ska visas på hemsidan så ska det gå att använda Gridkomponenten från 

Telerik, Se Figur 5. 

 

 

Figur 5 RadGrid 

 
 
Outlook liknande sidan som Telerik har konstruerat är snygg men några ändringar bör göras innan den 

är klar. Namnen på alla knappar bör ändras till svenska. Kalendern bör ha en knapp som ställer in så 

den visar alla dagar på veckan och inte bara arbetsdagarna, det vill säga måndag till fredag. Nere till 

vänster är det tänkt att ytterligare två knappar skulle läggas till. Första knappen skulle vara en 

chattklient och den andra en CRM-sida. 

 

För att kunna utföra ändringarna som krävs för kalenderkomponenten så bör det tas en närmare titt i 

koden (Se Bilaga 3).  
 

I RadScheduler sektionen gick det att ändra på namnen för kalendern i Localization. Där döptes 

Multiday om till Arbetsvecka, Month till Månad, Week till Vecka och så vidare. Inställningen 

EnableExactTimeRenndering var satt som False, vilket gjorde att kalendern visade tiderna i 
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perioder av 30 min. Så om en tid på 15 eller 20 min bokas så skulle den fortfarande visas som 

en halvtimme, Se Figur 6.  

 

 

 

Figur 6 Visar skillnad på före och efter ändring 

 

Dra och släppa med musen går fortfarande bara i perioder av 30 minuter. 

 

För att kunna koppla upp servern mot en Exchangeserver så krävs mer kod. Denna kod gick att finna i 

programmappen efter installation av Telerik på datorn.  

 
Filerna som ligger i mappen Exchange skall sedan läggas i AppCod-mappen. Denna mapp finns direkt 

i projektet. Det går att koppla upp sig till Exchange på två sätt. Antingen genom att skriva i web-

config eller i klassfilen för kalendern.  

Om Exchange ska kopplas upp mot hemsidan via klassfil så skall ett par rader kod lägga till i filen 

Calendar.aspx.cs. Kodraderna placeras i metoden Page_Init. 

 
 

ExchangeSchedulerProvider provider = 

new ExchangeSchedulerProvider("https://dc1.litwareinc.com/EWS/Exchange.asmx", 

"username", "password", "domain"); 

 

RadScheduler1.Provider = provider; 

 

 

För att koden i klassfilen ska fungera så måste även using och det template som du har lagt i 

Exchange koden skrivas. 

 

Det andra sättet att koppla upp sig mot Exchange sker genom att lägga till de här raderna först i 

web.config filen. 

 
<configSections> 

    <sectionGroup name="telerik.web.ui"> 

      <section name="radScheduler" 

type="Telerik.Web.UI.RadSchedulerConfigurationSection, Telerik.Web.UI, 

PublicKeyToken=121fae78165ba3d4" allowDefinition="MachineToApplication" 

requirePermission="false" /> 

    </sectionGroup> 

</configSections> 
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Sedan måste själva providersektionen läggas till. Där ska adressen, användarnamnet, lösenordet 

och domän till servern skrivas så en uppkopling till vald server fungerar.  
 

<telerik.web.ui> 

    <radScheduler defaultAppointmentProvider="Integrated"> 

      <appointmentProviders> 

        <add name="ExchangeSchedulerProvider" 

type="Telerik.Web.Examples.Scheduler.ExchangeSchedulerProvider" 

serverUrl="https://dc1.litwareinc.com/EWS/Exchange.asmx" username="username" 

password="password" domain="domain" /> 

      </appointmentProviders> 

    </radScheduler> 

</telerik.web.ui> 

 

Provider är nu inställd och kommer att delas av alla RadScheduler-instanser som är 

konfigurerade för att använda den. Detta görs genom att sätta följande kod i RadScheduler 

sektionen: 
 
ProviderName="ExchangeSchedulerProvider"> 

 

Nu bör det gå att koppla upp sig mot servern om den är rätt konfigurerad med SSL-certifikatet. 

3.2 Server 

Det fanns väldigt lite litteratur om hur en installation samt konfiguration av Opechange 

genomförs. Det bestämdes följaktligen i början av arbetet att Exchange skulle användas istället.  

Exchange 2010 valdes och då krävdes det att operativsystemet Windows 2008 R2 64 bit 

installerades på datorn också. 

 

 Exchange 2010 stöder inte operativsystem som är lägre än 64 bit.[10] Skulle det visa sig att 

operativsystemet som redan är installerad på servern är 32 bit så går det dock att leta efter en 

äldre version av Exchange som klarar av just detta. 

 

Innan installationen av Exchange börjades så behövdes ett antal roller och program installeras. 

.Net framework måste installeras på datorn och det går att göra via Server Manager.  

 

Gå in på Features och klicka sedan på ”Add Features”. Där går det att kryssa i .NET Framework 

3.5.1 samt installera. För att .NET Framework ska fungera så måste Web Server(IIS) samt 

Windows Process Activation Service role installeras. Detta görs genom att klicka ”Add 

Required Role Services” samt ”Next” tills installknappen dyker upp och då kan installationen 

slutföras. När installationen var klar så dök det upp en ruta som bekräftade att installation gick 

bra (Se Bilaga 4)Figur som visar installations resultat.. 

 

När .NET Framework är installerad så ska Microsoft Filter Pack installeras också. Microsoft 

Filter Pack finns att ladda hem från Microsoft hemsida. Sedan så måste Import-Module 

ServerManager skrivas i PowerShell som går att hitta i start menyn Start >> All Programs >> 

Accessories >> Windows PowerShell >> Windows PowerShell. 

 

Sedan följande kod för att installera Windows komponenter som krävdes för Exchange-server 

roller. Men innan installationen startades så avslutades allt annat arbete på datorn då den startar 

om efter installation. 

 
Add-WindowsFeature NET-Framework,RSAT-ADDS,Web-Server,Web-Basic-

Auth,Web-Windows-Auth,Web-Metabase,Web-Net-Ext,Web-Lgcy-Mgmt-

Console,WAS-Process-Model,RSAT-Web-Server,Web-ISAPI-Ext,Web-Digest-

Auth,Web-Dyn-Compression,NET-HTTP-Activation,RPC-Over-HTTP-Proxy –

Restart 
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Om Exchange-servern skulle ha Client Access Server Role så var Net.Tcp Port Sharing Service  

tvungen att ställas in så att den startade automatiskt. Detta gjordes genom att skriva följande rad 

I PowerShell. 

 
Set-Service NetTcpPortSharing -StartupType Automatic 

 

Det sista som utfördes innan installationen av Exchange började var installationen av en ny roll. 

Detta gjordes genom att gå in i Server Manager och klicka på ”Roles” och ”Add Roles”. 

Klickade sedan ”Next” så en lista av roller som går att lägga till dykte upp. Det som behövdes 

lägga till var ”Active Directory Domain Services”. Sedan var det bara att klicka ”Next” tills 

”Install”-knappen dykte upp och installationen startades. 

 

”Close” klickades inte på när installationen var genomförd. Det visades information som 

meddelade att det gick att använda dcpromo.exe för att göra ”Active Directory Domain 

Services” till fullt funktionell domänkontroller, detta genom att klicka på länken som startade 

upp dcpromo.exe. Detta utfördes (Se Bilaga 5).   

 

Efter detta klickades på ”Next” tills tre valmöjligheter dök upp. Den första stod undrade om det 

skulle vara en ny domän i en ny forest, den andra om det skulle vara en ny domänkontroller till 

en redan existerande domän och den tredje om det skulle läggas till en ny domän  i en redan 

existerande forest. I examensarbetet så valdes det att skapa en ny domän i en ny forest. Ett fullt 

kvalificerat domän namn(FQDN) var tvungen att ges för rotdomänen. Här gick det att skriva ett 

valfritt namn, .local eller DNS-adressen till servern. I de två nästa stegen skulle forest samt 

domänfunktionsnivå sättas. Windows Server 2003-nivå är förvald och går att lägga till 

domänkontroller som kör Windows Server 2003 eller senare. Om en äldre variant sätts så 

kommer mindre funktioner att stödjas. Windows Server 2003 valdes vid detta examensarbete. 

När de valda inställningarna gjordes så rekommenderades det att installera DNS server, då 

servern var den första domänkontrollanten.  

 

Skulle det visa sig att fast IP-adress(er) inte har tilldelats i IP-inställningarna så kommer 

troligtvis en varning att komma upp där två valmöjligheter dyker upp ”Ignorera(inte 

rekommenderat)” eller att ”tilldela fasta IP-adresser på en gång”. Detta hände under 

examensarbetet då internetleverantören bara gav dynamiskt IP så det var bara att ignorera 

varningen.  För att undvika att få problem med att IP-numret byttes hela tiden så installerades 

dynamiskt DNS till datorn.  

 

Det var bara att klicka ”next” tills det kom upp att ett lösenord skulle skrivas för Directory 

Services Restore Mode(DSRM) Administrator. 

 

När servern var klar med installationen så startades den om för få allting att fungera. 

 

Efter den här delen så var datorn klar för installation av Microsoft Exchange 2010. 

 

3.3 Exchange 

När Exchange Dvd-skivan startade så kom det upp ett fönster med fem steg under install-delen. 

Då del 3.2 redan var klar så gick det att gå direkt till steg tre. Här var det möjligt att installera 

språk från Dvd:n. Sedan var det bara att starta installationen av Exchange. 

 

När installationen startade så dök det upp en kort introduktion i text samt licensavtal som måste 

läsas igenom och accepteras. Efter det så kom det ett val om huruvida felrapporterna skulle 

skickas till Microsoft så att de kunde göra produkten bättre. Här går det att välja vad som helst 

då det inte påverkar Exchange märkvärt. 
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När installationen hade kommit så långt var det dags att välja installations typ. I detta fall valdes 

Typical Exchange Server Installation då de mer avancerade funktionerna inte behövdes för det 

här exjobbet.  

 

Sedan var det bara fyra inställningar som behövdes göras innan installation startades: 

 

1. Skriva ett valfritt namn för Exchange organisationen. 

2. Här skulle organisation kontrolleras, om någon körde Outlook 2003 eller Entourage. Då 

ingen gjorde det så kryssades nej i. 

3. Om Exchange ska kunna nås via internet genom t.ex. Exchange ActiveSync, Outlook 

Web App, Outlook Anywhere, så då måste Client Access server roll kryssas i så 

Exchange servern kan jobba mot internet. Domännamnet som kommer att användas av 

externa klienter var även tvungen att skrivas. Detta möjliggjorde för klienter att koppla 

upp sig mot Exchange från utsidan av domänen. Då detta projekt handlade om att 

koppla upp en extern klient så var Client access server roll ikryssat. 

4. Ska information om hur Microsoft Exchange används kunna skickas iväg för att hjälpa 

Microsoft utveckla sin produkt kan detta kryssas i under denna punkt. Det är ingenting 

som påverkar Exchange-programmet märkvärt förutom att viss information hamnar hos 

Microsoft. Detta valdes inte. 

 

När de tidiga stegen var färdiga så gjordes en Readiness Checks. Testet utfördes på alla fem 

punkter. Men en varning skrevs även i Organixation Prerequisites (Se Bilaga 6). Det var 

ingenting allvarligt då den varnade för att en äldre variant av Exchange inte går att installera i 

organisationen efter installationen. 

 

Som det går att se på bilden så godkändes alla fem stegen fast en varning uppstod. Detta har 

varierat från att vara varningar på alla steg till att inte vara någon varning alls trots att det har 

varit exakt samma inställningar. Så länge det inte uppstod något riktigt felmedelande så går det 

att installera Exchange.  Efter det här steget så startades installationen. 

 

För att Exchange skulle fungera så var servern tvungen att startas om. 
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3.3.1 Send Connector 

I Exchange-versioner som är äldre än 2010 så går det att skicka e-post till externa e-postserverar 

direkt efter installation. Detta har ändrats i Exchange 2010 då en Send Connector inte finns[4]. I 

Organization Configuration, sedan Hub Transport, gick det att skapa en Send Connector genom 

att klicka på ”New Send Connector” och ett nytt fönster öppnades, Se Figur 7.  

 

 

 

Figur 7 Vart New Send Connector finns. 

 

När fönstret för skapa new Send Connector öppnades så var det sex steg att gå igenom: 

 

1. I första fönstret skulle ett valfritt namn skrivas och välja det som Send Connector ska 

göra. Det som gick att välja var Custom, Internal, Internet, Partner. Då det skulle gå att 

skicka e-post mot externa domäner, till exempel Gmail, så är det Internet som skall 

väljas. 

2. På nästa sida ska en ny SMTP-adress läggas in i Address space. ”Add” klickades för att 

sedan skriva * (asterisk) i adressfältet så det gick att skicka till alla externa domäner (Se 

Bilaga 7). 

3. Om det visar sig att servern inte sitter med företagsinternet så är det väldigt stor chans 

att port 25 är blockerad av internetleverantören. För att komma runt det här problemet 

så går det att skaffa en smart host. En smart host går ofta att få genom att ringa sin 

internetleverantör som sedan tillhandahålla en adress. Sitter servern på ett 

företagsinternet så är port 25 ofta inte blockerad och lägga till en smart host är då inte 

nödvändigt. Under examensarbetet så visade det sig att port 25 var blockerad så efter ett 

samtal med internetleverantören Bahnhof så fick vi tag i adressen mail2.bahnhof.se (Se 

Bilaga 8).  

 

4. I detta steg kunde Hub Transport-servrar samt Edge Subscriptions läggas i en lista. Om 

det bara finns en server med Exchange 2010, vilket var fallet under exjobbet, så räcker 

det med källservern i listan.   

 

5. Det här är en sammanfattningssida för den nya Send Connector som skapades (Se 

Bilaga 9). 

 

6. I sista steget i installationen gick det att se syntaxen för skapandet av en ny Send 

Connector (Se Bilaga 10). Det går att kopiera texten och köra den i PowerShell istället, 

om det finns anledning till detta. 
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Ett ytterligare moment var viktigt att genomföras innan Send Connectorn blev klar. På Send 

Connectorn som skapades gick det att högerklicka för att sedan klicka Properties. Där måste serverns 

fullt kvalificerade domännamn (FQDN) skrivas in (Se Bilaga 11). Den gick att se i kontrolpanelen >> 

System. Detta behövdes för att komma förbi några av de hårdaste spamfilterna. 

 

Nu går det att skicka e-post till externa domäner. 
 

3.3.2 Receive Connectors 

Om externa domäner ska kunna skicka e-post till Exchange 2010-servern måste det göras en 

inställning på Receive Connector. Det går att hitta Recive Connectors i Server Configuration >> 

Hub Transport.  Default Connectior markerades för att sedan klicka på properties, Se Figur 8. 

 

 

 

Figur 8 Hub Transport 

 

Under fliken Permission Groups går det att bestämma vilka som kan koppla upp sig mot 

Receive Connectorn. Här skulle anonyma användare ”Anonymous Users” kryssas i samt klicka 

Ok. Nu går det att skicka e-post från en extern domän till servern. 

 

3.3.3 Skapa request-fil 

För att skapa ett certifikat måste en request-fil först genereras. Att färdigställa certifikatet kan 

antingen göras av en betrodd certifikatutfärdare eller av den egna servern. Görs certifieringen på 

egen hand så måste mycket arbete läggas på att alla klienter får tillit till certifikatet. För att få en 

dator att lita på certifikatet måste den läggas bland betrodda certifikatmappar på klientdatorn. 

Om en betrodd certifikatutfärdare utför certifieringen är det möjligt att slippa allt arbete på 

klientdatorerna då certifikatutfärdaren redan är betrodd. 
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I Exchange Manager Console, sedan Server Configuration, gick det att klicka på ”New Exchange 

Certificat” för att skapa en ny certificate request, Se Figur 9. 
 

 

 

Figur 9 visar New Exchange certicate knappen. 

 
1. Under första steget skulle namnet för certifikatet skrivas. 

2. Under andra steget skulle ”Wildcard certificate” kryssas i om den borde vara aktiverad. Detta 

resulterar i att subdomänen under rotdomänen också blir certifierade. Detta är positivt då det 

går att undvika uppdatering av certifikatet om subdomäner skulle läggas till senare. Här skrevs 

serverns DNS-adress och rotdomän holten.no-ip.biz. ”Wildcard certificate” valdes för att 

undvika framtida problem om en ny rotdomän skulle bli tvungen att installeras. 

3. Under detta steg skrevs lite om organisationen som senare sparades i certifikatet (Se Bilaga 

12). Var request-filen sparas är viktigt då den behövs för att skapa certifikatet senare. 
4. Under det sista steget, innan filen skapades, kom det en konfigurationssammanfattning. Här 

såg allting bra ut och det klickades på ”New”. 

5. Allting gick bra och filen sparades på datorn. Request-filen behövdes senare för att skapa 

certifikatet. 
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3.3.4 Självsignera certifikat 

För att kunna signera certifikaten på egen hand med hjälp av servern så måste Active Directory 

Certificate Services roll installeras på servern. Med det går det att skicka ett certifikat request 

och ladda hem certifikatet. Certifikatet kan senare användas till Exchangeservern. Om en 

betrodd certifikatutgivare certifierar så undviks mycket arbete på klientdatorerna men detta 

kostar ofta pengar. 

 

3.3.4.1 Installera Active Directory Certificate Services 

I Server Manager går det att välja ”Add roles”. Där gick det att installera ”Active Directory Certificate 

Services”. Det krävdes elva delsteg för att installationen skulle börja, samt bli färdig. 

 
1. För att kunna signera en request-fil samt hämta hem den. var ”Certification Authority” samt 

”Certification Authoity Web Enrollment” tvunget att kryssas i. 

När Certification Authority Web Enrollment kryssades i så kom det upp en ruta där det stod 

att ett antal services krävdes. Dessa installerades efter att ha klickat ”Add Required Role 

Services” (Se Bilaga 13). 

2. Det gick att välja mellan Enterprise och Standalone. I länken till vänster som beskriver 

skillnaden mellan Enterprise samt Standalone stod det att Standalone-certifikatet ska manuellt 

läggas i klientens betrodda rotcertifikatutfärdare. Då det var tänkt att alla certifikat som 

servern utfärdade manuellt skulle installeras på alla klienter så valdes Standalone. 

3. Root CA samt Subordinate CA gick att välja i det här steget. Då servern var den enda och 

första certifieringsauktoriteten så valdes Root CA. 

4. För att genera ett certifikat till klienter krävs det att CA har en privat nyckel [6]. I den här 

delen gick det att välja huruvida en helt ny nyckel ska skapas eller om en redan existerande 

nyckel ska användas. En ny privat nyckel skapades under exjobbet. 

5. När en ny privat nyckel ska skapas måste krypteringstjänst-tillhandahållare, hash algoritm 

samt nyckellängd väljas. Här valdes default inställning RSA #Microsoft Software Key Storage 

Provider, SHA1 samt 2048. 

6. I denna del gick det att skriva namn som identifierar certifieringsauktoritet. Namnet skrevs 

sedan i alla certifikat som skapades. Namnen genereras automatiskt och ändrades inte under 

examensarbetet. 

7. Valideringsperioden för certifikaten som generades var tvungen att anges. Fem år valdes vid 

installations tillfälle. 

8. Certifikatdatabasen sparar alla certifikat- requests, utfärdade certifikat, återkallade samt 

certifikat som har utgått. Deufalt plats för databasen valdes vilket blev 

C:\Windows\system32\CertLog 

9. En kort introduktion av Web Server (IIS) stod på den här sidan. Gå vidare efter att ha läst 

igenom texten. 

10. I det här steget visades ett antal roller som behövdes installeras för Web Server (IIS). Det var 

inget som behövdes ändras.  

11. I sista delen visades inställningarna som valdes för installationen. Dessa lästes igenom och 

bekräftades. Sedan klickades ”Install” (Se Bilaga 14). Denna information går att spara. 

 

. 
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3.3.4.2 Begär certifikiat 

När Active Directory Certificate Services har installerats på datorn samt startats om går det att komma 

åt serverns hemsida för att begära ett certifikat. Adressen för serverns sida var https://holten.no-

ip.biz/CertSrv. För att hämta hem ett certifikat gick det att klicka på länken ”Request a certificate” (Se 

Bilaga 15). 

 
När ”Request a Certificate”-sidan hade laddats gick det sedan att klicka på ”submit an advanced 

certificate request” (Se Bilaga 16). 

 
Med hjälp av Notepad gick det att öppna upp requestfilen som skapades i avsnitt 3.3.3. Det som 

visades i filen går att se i Se Figur 10. 

 

 

Figur 10 Inehållet i Request filen 

 

Texten klistrades sedan in på sidan för att sedan klicka ”submit” (Se Bilaga 17). 

 

Efter detta kom det upp en bild som bekräftade att det hade skickats, men en administratör var 

tvungen att utfärda certifikatet (Se Bilaga 18). 

 

Sedan var administratorn tvungen att godkänna certifikatet. Detta gjordes i Active Directory 

Certificate Services-mapp Pending Requests i holten-HAL –CA. För godkänna detta krävdes att 

administratören högerklickar på den skapade request-filen och sedan klickar ”Issue” (Se Bilaga 

19).  

 

Nu var certifikatet klart att hämtas från hemsidan. I länken “View the status of a pending 

certificate request”, sedan “saved- Request certificate (daturm)”, gick det att ladda hem 

certifikatet (Se Bilaga 20). 

 

Certifikatet som laddades ner användes sedan i Exchange för att slutföra pågående begäran. 

Under Server Configuration i Exchange gick det att markera ”Holten” som skapades i stycke 

3.3.3 och klicka ”Complete Pending Request” (Se Bilaga 21). 

 

I fönstret som kom upp lades det nedladdade certifikatet in för att sedan gå vidare. Då blev 

certifikatet klart. 

 

  

https://holten.no-ip.biz/CertSrv
https://holten.no-ip.biz/CertSrv
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3.3.4.3 Tilldela tjänster till Certifikat 

Nu var det bara att tilldela tjänster till det nya certifikatet. Detta gjordes genom att högerklicka 

på det nya certifikatet i Exchange samt Server Configuration: 

 

1. En ruta där servern som redan har certifikatet ska markeras (Se Bilaga 22). Namnet på 

Servern fanns förvald i listan och det var bara att gå vidare. 

2. I andra steget skulle rätt tjänster tilldelas certifikatet. Det som valdes var Internet 

Message Access Protocol, Post Office Protocol, Simple Mail Transfer Protocol samt 

Internet Information Services. 

3. Tredje steget innehöll endast en sammanfattning av alla inställningar och var bara att 

läsa igenom samt bekräfta att allting var bra. Efter att ha klickat på ”Assign” kommer en 

ruta som frågar om det redan existerande default SMTP-certifikatet ska ersättas. Här 

valdes ”Ja” (Se Bilaga 23). 

4. Efter att ha tilldelat tjänster till certifikatet blev inställningen lyckad men inte utan ett 

par varningar. Adressen *.holten.no-ip.biz är inte ett Fully Qualified Domain Name 

(FQDN), så IMAP samt POP SSL/TLS går inte att använda. 

 

 

3.4 Tester 

När sidan och servern var klar utfördes tester med vanligt Outlook program samt med hemsidan 

som skapades. 

 

E-postservern testades med Outlookprogram via LAN. Uppkopplingen fungerade men det 

uppstod certifikatfel varenda gång en anslutning upprättades. Detta gick dock att ignorera.  

 

När sidan startade uppstod det ett felmedelande i Visual studio med texten ”Den underliggande 

anslutningen stängdes: Det gick inte att upprätta en förtroenderelation för den säkra SSL/TLS-

kanalen” (Se Bilaga 24). 

  

I Telerik gjordes det tester med koden som upprättar förbindelsen mellan Exchange och 

hemsidan. När de använde sig av sin egen Exchange-server så fungerade allt som det skulle. 
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4 Resultat 

En Windows Server 2008 R2 installerades med Exchange 2010. E-postservern konfigurerades 

så att det gick att skicka och ta emot e-post från externa e-postservrar. Då internet-IP var 

dynamiskt skaffades en dynamiskt DNS för att få en stabil uppkoppling mellan hemsidan och 

servern.  

 

På slutet av examenarbetet var knapparna i kalendern ändrade till svensk text. Om en bokning 

skedde visades exakt storlek i det stora fönstret istället för i perioder av 30 minuter. Kod som 

möjliggjorde en koppling mellan Exchange och hemsidan byggdes även in i källkoden.  

 

En riktigt fungerande uppkoppling mellan hemsidan och servern lyckades aldrig då ett betrott 

certifikat mellan servern och klienten inte kunde upprättas. 

5 Diskussion 

Examensarbetet har krävt mycket ensamt arbete samt ansvar. De områden som examensarbetet har 

omfattat är Html, Javascript, Microsoft Exchange 2010, Windows server 2008 R2, samt några fler.  

 

När projektet började var den allmänna inställingen att det skulle gå fort att installera en Exchange-

server. Men direkt efter att servern var installerad märktes det att allt var mycket mer komplicerat än 

förväntat. I Windows-server installeras många funktioner genom att installera roller på datorn. Enkla 

saker som att sätta upp en VPN-tunnel mellan två datorer är mycket svårare att fixa mot en server då 

det krävs många konfigurationer. Vissa roller kan göra andra program obrukbara som ”active directory 

domain service” stänger ner SQL-servern som Visual studio använder. En stor utmaning har varit att 

hitta kompetent hjälp i områdena Windows server 2008 samt Exchange 2010. Litteratur och artiklar 

inom ämnet har inte varit lätt att hitta, varken på biblioteket eller på Internet. Däremot har det på 

diverse forum på Internet varit lättare att få kontakt med kunniga människor, men de är inga trovärdiga 

referenskällor. Inom html samt JavaScript har det däremot varit enklare att hitta personer med relevant 

kompetents.. 

5.1 Servern 

Det var meningen att en Ubuntu-server skulle användas istället för Windows. Istället för Microsoft 

Exchange var det även tänkt att Openchange skulle köras igång. Efter någon dag bestämdes det dock 

att Microsoft Windows-server samt Exchange var bättra att börja med då det var betydligt vanligar 

samt lättare att få tag i support för detta.  Efter att ha läst i böcker samt pratat med andra  har fler 

servrar än en rekommenderats för användning. Det skulle kunna gå att installera tre stycken virtuella 

servrar på en stor fysisk dator. Det krävs dock flera licenser av Windows samt att servern är tillräckligt 

kraftfull, vilket den stationära datorn som användes i detta fall troligtvis inte var. Med lite hjälp av IT-

avdelningen på Högskolan i Gävle samt diverse forum på internet lyckades Exchange-servern köras 

igång. När perioden för examensarbetet var slut kunde servern sända, ta emot e-post samt spara i 

kalender. Servern gick att komma åt via ett Local Area Network med Outlook som klientapplikation. 

Det gick även att komma åt Exchange-servern genom en hemsida. Till exempel: www.holten.no-

ip.biz/exchange, som det hette i detta fall (Se Bilaga 25). Hemsidan var väldigt lik Outlook-

applikationen också. 

 

Det som har varit svårt med servern är alla säkerhetsinställningar, det vill säga certifikaten. Ett bra 

certifikat bör köpas av en betrodd certifikatutfärdare om organisationen är medelstor eller stor. Ett 

certifikat kan kosta runt 8000 kronor. Det går dock att göra ett eget certifikat, men detta resulterar i 

mycket mer arbete på klientdatorerna. 
 

http://www.holten.no-ip.biz/exchange
http://www.holten.no-ip.biz/exchange
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6 Slutsats 

Examensarbete hade tre stycken frågeställningar:  

 

 Fungerar en server med open source operativsystemet Ubuntu tillsammans med 

Openchange lika bra som Windows Server samt Microsoft Exchange?  

 

Det visades sig att hjälpmaterialet till Openchange var nästan obefintligt så Exchange-server 

valdes istället som labbserver. 

 

 Går det att framställa en hemsida som liknar Outlook till utseendet samt funktion med 

Teleriks komponenter och om inte, finns det något annat företag som klarar av det?   

 

Denna fråga löstes under examensarbetet ganska snabbt då källkoden redan fanns färdig hos 

Telerik. Med lite hjälp av supporten hos Telerik gick det även att ta fram kod som möjliggjorde 

en koppling mellan servern och sidan. 

 

 Går sidan att koppla upp mot en e-postserver på ett enkelt och säkert sätt?  

 

Denna fråga utmynnande inte i det resultat som hade förväntats under examenarbetets gång. 

Sidan verkar känna av Exchange-servern men då ett fungerande certifikat saknades kom det upp 

ett felmedelande som sa att SSL-certifikatet inte stämde. Med de tester som gjordes gick det att 

konstatera att hemsidan fungerade och att felet fanns hos servern. Troligtvis var det 

självsignerande certifikatet som det var fel på. Hade certifikatet fungerat hade sidan med stor 

sannolikhet också fungerat. 

 

6.1 Fortsatt arbete 

Ett förslag på framtida examensarbeten är att sätta upp en fullt funktionell Exchange-server. En annan 

möjlighet är att ta en närmare titt på huruvida det går att bygga upp en Openchange-server samt om 

den fungerar lika bra som Exchange tillsammans med en Windows-server. För små- och medelstora 

företag kan denna kunskap vara till stor nytta då kostnaderna blir lägre. Slutligen kan vara passande att 

titta på om det är möjligt att hitta ett certifikat som fungerar, och om den ska vara köpt av en betrodd 

certifierare eller självcertifierad.  
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7 Ordlista 

.NET Framework 

.NET Framework består av komponenter som kan hantera och exekvera program som är skrivna i 

.NET. Java och .NET Framework är väldigt lika varandra då Microsoft började utveckla .Net som ett 

svar från Suns Java-plattform [12]. 

 

Active Directory Cerificate Services 
Active Directory Certificate Services skapar och hanterar certifikat som kan användas vid VPN-

tunnel, https eller andra säkerhetssystem som kräver certifikat [12]. 

 

Active Directory Domain Services 
En server som kör (Active Directory Domain Services) brukar kallas domänkontrollant. AD håller koll 

på alla användare som är registrerade på servern [12]. 

 

Directory Services Restore Mode 
Directory Services Restore Mode (DSRM) är en variant av felsäkert läge i Windows server 2003 eller 

senare. Lösenordet för administrator skapas när Active Directory Domain Services Installation 

Wizard(dcpromo.exe) körs [17]. 

 

DNS-Server 
DNS-server används för att namnge dator i en hierarki av domännamn. Ligger servern i en 

organisation som har domännamnet namn.local så kan servern namnges med adressen 

server.namn.local[16].  

 

Domain Controller 
Domänkontroller är en server som tar hand om säkerhet och autentiseringsbegäranden (inloggning, 

kontrollera behörigheter, och så vidare) i en Windows server-domän [18].   

 

Windows Server Domain 

Är ett ställe där användare kan komma åt vissa resurser med ett användarnamn samt lösenord [15].  
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Domain Forest 
Inom ramen för Active Directory är en Forest en samling av domäner som har tillit till varandra och 

andra tjänster i samma Forest [13], Se Figur 11. 

 

 

Figur 11 Bildbeskrivning av en forest 

 

Dynamiskt DNS 
Dynamiskt DNS är en vanlig DNS-adress fast med ett program installerat på datorn. Programmet 

känner hela tiden av vilken adress datorn har och uppdaterar DNS-adressen om det skulle bli IP-

ändring [11]. 
 

File Services 
Denna roll i Windows server 2008 hjälpar att hantera och lagra filer, fil kopiering, snabb fil sökning 

och klient åtkomst till filer [12]. 
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Hub Transport 

Hub Transport server roll hanterar allt e-post flöde innanför en organisation. Om e-post ska skickas 

via internet så skickas e-posten från Hub Transport server roll till Edge Transport Server roll [13]. 

 

 

PowerShell 
Power Shell består av ett kommandotolkskal som tillhörande skriptspråk är byggt ovanpå. Det är 

också integrerat med .NET Framework. Med hjälp av programmet kan administratören göra 

administrativa uppgifter både lokalt samt fjärrstyra servrar [12]. 

 

Smart Host 

Smart Host är en form av relä som det går att skicka e-post till för att sedan skickas vidare mot 

slutmotagaren. Vissa interne leverantörer blockerar ofta alla e-post som går på port 80. Det går dock 

ofta att kringgå detta genom att använda internetleverantörens egen smart host [9]. 

 

Web Server (IIS) 
Denna roll möjliggör delning av filer mot internet [12]. 

 

Microsoft Windows Server 2008 R2 

Windows server är ett operativsystem byggt för att användas i en server miljö [14]. 
 

SSL 

SSL (Secure Sockets Layer) är ett protokoll som säkerställer kommunikationen mellan server 

och en klient dator. Med hjälp av publik nyckel så går det att skicka krypterad information 

mellan klient dator och servern. Det går även att bekräfta om servern är äkta med hjälp av 

nyckeln [21]. 
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Printscreen på Outlook 
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Telerik´s Outlook lösning. 
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<telerik:RadScheduler runat="server" ID="RadScheduler1" EnableEmbeddedSkins="True" 
ShowFooter="false" TimeZoneOffset="03:00:00" SelectedView="DayView" Height="100%" 
Width="100%" 
OnNavigationComplete="RadScheduler1_NavigationComplete" 
OnAppointmentDataBound="RadScheduler1_AppointmentDataBound" 
OnAppointmentDelete="RadScheduler1_AppointmentDelete" 
OnAppointmentUpdate="RadScheduler1_AppointmentUpdate" 
OnAppointmentInsert="RadScheduler1_AppointmentInsert" FirstDayOfWeek="Monday"  
LastDayOfWeek="Sunday" AdvancedForm-Modal="true" EnableExactTimeRendering="true" 
HoursPanelTimeFormat="H:mm" OnFormCreated="RadScheduler1_FormCreated"> 
         <TimelineView UserSelectable="false" /> 
         <Localization 
            HeaderToday="Idag" 
            AllDay="Heldag" 
            HeaderDay="Dag"  
            HeaderWeek="Vecka" 
            HeaderMonth="Månad"  
            HeaderMultiDay="Arbetsvecka"> 
         </Localization> 
         <MultiDayView  
            UserSelectable="true"  
            DayStartTime="08:00:00"  
            DayEndTime="21:00:00" > 
         </MultiDayView> 

<ResourceStyles> 
<telerik:ResourceStyleMapping Type="Calendar" Text="Development" 

ApplyCssClass="rsCategoryGreen" /> 
 <telerik:ResourceStyleMapping Type="Calendar" Text="Marketing" 
ApplyCssClass="rsCategoryRed" /> 
 <telerik:ResourceStyleMapping Type="Calendar" Text="Work" 
ApplyCssClass="rsCategoryOrange" /> 
 </ResourceStyles> 
</telerik:RadScheduler> 
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Figur som visar installations resultat. 
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Slutet på installation av ADDS
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Readiness Checks 
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Lägga till SMTP Adress space 
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Hur en smart host läggs in i listan 
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Sammanfattning för den Connectorn 
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Visar syntaxen för att skapa en ny Send Connector. 
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Visar Properties för Send Connectorn 
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Information om organizationen och plats skrivs 
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Services som krävs för CAWE 
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Confirm Installation Selections 
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Start sidan för ADCS 
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Submit cert request. 
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Texten kopieras in på CA sidan. 
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Certifikat väntar 
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Utfärda certifikat 
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Nedladdning länk för certifikat 
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Slutför pågående begäran 
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Vald server som har certifikatet 
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Fråga om SMTP ska skrivas över 
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SSL/TLS felmedelande 
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En screenshot på Outlook web app 

 


