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Abstrakt 
Denna rapport är avsedd för läsare med baskunskaper inom programmering och 

webbutveckling. Texten tar upp lösningar för hur en effektivisering av 

programhantering för Interlan och hur dessa har implementerats i deras nuvarande 

system. Resultat blev att nu kan de importera program från det ena systemet till det 

andra, de kan lägga till dynamiska attribut och deras kunder kan göra 

paketförfrågningar i deras webbapplikation. 

 

 



             

 

   

   

   

 

 

Innehåll 

1 Inledning ................................................................................................................... 1 
1.1 Bakgrund ......................................................................................................................... 1 

1.2 Syfte ................................................................................................................................ 1 

1.3 Mål .................................................................................................................................. 1 

2 Ordförklaringar ....................................................................................................... 2 

3 Genomförande .......................................................................................................... 3 
3.1 Analys av paketeringsprocessen ...................................................................................... 3 

3.2 Jämförelse av UsourceManagers och webbapplikationens paketinformation ................. 7 

3.3 Förslag på förbättringar för USourceManager och webbapplikationen ........................... 8 

3.3.1 Importera paket .................................................................................................... 8 
3.3.2 Ändring av status .................................................................................................. 8 
3.3.3 Dynamiska attribut ............................................................................................... 8 
3.3.4 Förfrågan av paket ............................................................................................... 8 

3.4 Genomförande av förbättringar ....................................................................................... 8 

3.4.1 Dynamiska attribut ............................................................................................... 8 

3.4.2 Importera paket .................................................................................................... 9 

3.4.3 Ändring av status ................................................................................................ 10 

3.4.4 Förfrågan av paket ............................................................................................. 10 

4 Resultat ................................................................................................................... 11 
4.1 Dynamiska attribut ........................................................................................................ 11 
4.2 Importera paket .............................................................................................................. 12 
4.3 Ändring av status ........................................................................................................... 13 
4.3 Förfrågan av paket ......................................................................................................... 13 

5 Diskussion ............................................................................................................... 15 

6 Slutsats .................................................................................................................... 16 
6.1 Vidareutveckling i framtiden ......................................................................................... 16 

Referenser ................................................................................................................... 17 
 

 



 

  1             

 

1 Inledning 

Bakgrunden till det här uppdraget är att Interlan vill jämföra paketinformation som de 

har i deras två system och se om de kan koppla ihop dem. Syfte och mål är att 

effektivisera arbetet vid pakethantering, komma fram till lösningsförslag på 

förbättringar och genomföra dessa. 

1.1 Bakgrund 

Interlan är ett IT-konsultföretag med huvudkontor i Gävle. De har utvecklat ett system 

för underhåll av IT-miljöer, som heter USource. USource kan sköta installationer, 

uppdateringar, inventeringar och underhåll av datorer på distans. 

Interlan har lång erfarenhet av paketering av mjukvara och paketerar 

mjukvarupaket åt sina kunder som är inom både den privata och den offentliga 

sektorn.  

De har en webbapplikation där de registrerar och hanterar mjukvarupaket de har 

paketerat åt kunder. I webbapplikationen kan de se vilken kund som programmet hör 

till och vilken status mjukvaran har med mera. De vill undersöka om 

webbapplikationen kan  kopplas ihop med USource och vilka funktioner som skulle 

kunna förbättras.  

Uppgiften blir att jämföra programinformation som finns i de båda systemen, ta 

reda på hur Interlan arbetar i dessa idag och hur de skulle kunna arbeta. 

1.2 Syfte 

Syftet med att undersöka om webbapplikationen och USourceManager kan kopplas 

ihop och att jämföra programinformation är att underlätta arbetet vid pakethantering 

för paketerarna. 

1.3 Mål 

Målet är att komma fram till ett lösningsförslag med förbättringar som underlättar 

pakethanteringen och implementera lösningen i de båda systemen. 

 

  



 

  2             

 

2 Ordförklaringar 

Web Service – En web service är en applikation i en klient eller en server som 

kommunicerar över HTTP. Web servicen gör att applikationer som körs på olika 

plattformar kan kommunicera med varandra. [1] 

 

HTTP – HyperText Transfer Protocol  gör det möjligt för klienter och servrar att 

kommunicera med varandra. Klienten kan vara en webbläsare till exempel Mozilla 

Firefox eller Google Chrome och servern kan vara en dator som ”hostar” en 

hemsida.[2] 

 

FTP – File Transfer Protocol används för att överföra filer från en dator till en annan 

dator över Internet. FTP skickar all trafik med vanlig text.[3] 

 

SFTP – Secure File Transfer Protocol är som en säker form av FTP. SFTP krypterar 

all trafik, vilket gör det svårare att avlyssna. [4] 

 

C# - Ett objektorienterat programspråk som liknar C, C++ och Java. [5] 

 

JavaScript – Ett scriptspråk som är baserat på Java och används för att skapa 

interaktiva och dynamiska hemsidor. [6] 

 

Paket – Program till exempel Adobe Reader. 
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3 Genomförande 

3.1 Analys av paketeringsprocessen 

Interlans paketerare får en beställning av en kund på paket, information om paketen 

läggs in i webbapplikationen se figur 1.  

 

 

Figur 1. Lägg till information om ett nytt paket i webbapplikationen.  

Paketeraren fyller i information om paketet exempelvis Tillverkare: ”Adobe”, 

Paketnamn: ”Reader”, Version: ”10.1.6”, Beskrivning: ”Läser pdf-filer med mera”, 

Status: ”Paketeras”, Ansvarig: ”Curt”, Kund: ”Luleå” och Projekt/Delprojekt: ”Skola” 

och ”Administration”.  

Därefter trycker paketeraren på sparaknappen och då spars paketet i 

webbapplikationens  SQL-databas i Microsoft SQL Server 2008 se figur 2. 
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Figur 2. Webbapplikationens pakettabell i SQL-databasen. 

Pakettabellen har attributen pkID (Primärnyckel, ett unikt paketid), Vendor 

(Tillverkare), Name (Paketnamn), Version, fkStatus (främmande nyckel från 

Statustabellen), Description (Beskrivning), fkCustomer (främmande nyckel från 

Kundtabellen), fkAssigned (främmande nyckel från Ansvarigtabellen), Deleted 

(Borttagen, om satt till 1 är den borttagen), CreationDate (datum paketet skapades) 

och UpdateDate (datum då paketet senast uppdaterades). 

Paketet är nu skapat och efter ett antal steg kommer paketet till statusen ”Klar för 

test”. Då lägger paketerarna in paketet manuellt i USourceManager se figur 3. 



 

  5             

 

 

Figur 3. Lägg till nytt paket i USourceManager. 

Här fyller paketeraren i information om paketet igen och klicka på OK då spars 

paketet i UsourceManagers SQL-databas i Microsoft SQL server 2008 se figur 4. 
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Figur 4. USourceManagers pakettabell. 

Pakettabellen har attributen PKT_ID (Primärnyckel, unikt paketid), PKT_NAMN 

(Paketnamn), PKT_PATH (Sökvägen till installationsfilerna), PKT_INSTORDER 

(Paketets installationsordning), PKT_MAXDELAY (Paketets max tillåtna försening), 

PKT_VERSION (Version), PKT_BESKRIVNING (Beskrivning), PKT_MANUELL 

(Om manuell handpåläggning vid installation krävs), PKT_STIL (används inte), 

PKT_IKONNAMN (Namn på ikon till exempel adobe.ico), PKT_BORTTAGEN (Om 

satt till j är paketet borttaget), PKT_INSDT (Paketets installationsdatum), 

PKT_UPDDT (Datum då paketet senast uppdaterades) och PKT_UPDUSERID 

(Användarid på den användare som senast ändrade på paketet). 

Till pakettabellen hör en attributtabell med ytterligare attribut. Attributen är: 

VENDOR  (Tillverkare), LICENSE_NUMBER (Licensantal), PACKAGE_SIZE 

(Storlek på applikation), PLATFORM (Plattform), MSI_GUID (Main MSI GUID), 

CERTIFIED_OS (Certifierad för följande OS). 

Därefter installeras paketet och provas på olika plattformar, om allt fungerar som 

det ska blir paketet certifierat för de plattformarna se figur 5. 

 

 

Figur 5. Standardattribut för paket i USourceManager där väljsbland annat vilka 

operativsystem som paketet är certifierat för. 

Paket kan också importeras i USourceManager; för att importera ett paket anges 

en sökväg till paketet och startar sökning. Då fylls listan i med de programpaket som 

är tillgängliga att importeras, användaren väljer de paket som ska importeras. När 

paketen importeras kollas det i databasen om paketet redan existerar, se figur 6. 
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Figur 6. Importering av paket i USourceManager. 

3.2 Jämförelse av UsourceManagers och webbapplikationens 
paketinformation 

Se figur 7 nedan för att se attributen för de båda pakettabellerna. 

 

 

Figur 7. Till vänster pakettabellen för USourceManager, till höger pakettabellen för 

webbapplikationen. Gemensamma attribut för pakettabellerna. 
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Tabellerna visar att de gemensamma attributen är paketid, paketnamn, version och 

beskrivning. Båda tabellerna har även attribut som visar om paketet är borttaget, 

installationsdatum och senast uppdaterad datum. Resten av attributen är specifika för 

de båda systemen. 

3.3 Förslag på förbättringar för USourceManager och 
webbapplikationen 

3.3.1 Importera paket 

Att kunna importera paket i USourceManager från webbapplikationen skulle 

underlätta pakethanteringsprocessen. Det skulle medföra att paketerarna inte skulle 

behöva lägga in paketen manuellt i USourceManager.  

Kunden som ska testa paketet kan själv gå in i USourceManager och importera 

paket från webbapplikationen och börja testa. 

3.3.2 Ändring av status 

När ett paket är importerat till USourceManager och kunden har testat den skulle det 

behövas en funktion där kunden kan säga att paketet är färdigtestat och godkänt. Den 

funktionen skulle ändra statusen på paketet i webbapplikationen till exempelvis 

”Godkänt”.  

3.3.3 Dynamiska attribut 

I USourceManager kan dynamiska attribut läggas till och det skulle vara bra om  

webbapplikationen också skulle kunna det. Paketen har attributen namn och tillverkare 

med mera, som är bestämda i pakettabellen i databasen, med dynamiska attribut skulle 

användaren kunna lägga till egna attribut till paketen.  

Med dynamiska attribut skulle man lätt kunna lägga till de attribut som finns i 

USourceManager i webbapplikationen, vilket skulle underlätta arbetet vid en 

importering av paket.  

3.3.4 Förfrågan av paket 

Om kunderna skulle kunna göra en förfrågan av paket i webbapplikationen skulle de 

inte behöva ringa till paketerarna för att göra detta. 

Användare med rollen ”Gäst” som är kopplade till en kund skulle kunna få fylla i 

ett formulär där de anger till exempel tillverkare, namn och version på det paket de vill 

ha. 

3.4 Genomförande av förbättringar 

3.4.1 Dynamiska attribut 

För att kunna lägga till dynamiska attribut behövdes det läggas till tabeller i databasen.  

En attributtabell med namn på attributen och ett värde som visar om attributet ska 

gälla för alla paket. En kontrolltabell som innehåller vilken sorts attribut, den ska vara 

till exempel en dropdownlista, en textruta eller en checkboxlista. En datatyptabell som 

talar om vilken typ attributet är till exempel text eller siffror. En kopplingstabell som 

kopplar ihop attributet med en kontroll och en datatyp. 

En tabell över värden som attributen kan innehålla till exempel om attributet är 

en dropdownlista då spars värdena som ska finnas i listan i den här tabellen. En 

kopplingstabell mellan attribut och värde. En tabell över vilka paket som är kopplade 

till vilka attribut och vilket valt värde den är kopplad till.  

Under inställningar i webbapplikationen har en attributflik lagts till, där kan 

användare med rollen Administratör se alla dynamiska attribut och har möjlighet att 

redigera dem samt lägga till nya. För att lägga till ett nytt attribut skriver användaren 
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in det önskade namnet, väljer om attributet ska höra till alla paket, väljer om attributet 

ska ha fri inmatning eller en lista, om användaren väljer fri inmatning får de sedan 

välja datatyp (text, siffra, JA/NEJ) och sedan är attributet klart. Om användaren inte 

väljer fri inmatning  får de välja om listan ska ha enval (dropdownlista) eller flerval 

(checkboxlista) och till sist lägga till de alternativ som ska finnas i listan. 

När användaren väljer att redigera ett paket kommer attributen som gäller för alla 

paket att ritas ut och kallas för standard attribut. Här kan användaren välja att lägga till 

dynamiska attribut, då ser de en lista över attribut som inte gäller för alla paket och 

kan välja vilka attribut som ska tillhöra paketet och kan även här skapa nya attribut. 

De valda attributen kommer att ritas ut i paketredigeraren och kallas dynamiska 

attribut.  

För att rita ut attributen dynamiskt kommunicerar JavaScript via Ajax som pratar 

med C#-koden, som kollar i databasen om attributet ska vara en dropdownlista, 

checkboxlista eller en textruta. Om det är en lista hämtas de värden som listan ska 

innehålla från databasen.  

När användaren är klar med redigeringen av paketet och trycker på spara, kollar 

JavaScript i genom de dynamiskt utritade attributen och hämtar värdena ifrån dem och 

sparar i databasen. Om attributet är en textruta hämtas det inskrivna värdet; om det är 

en lista hämtas det valda värdet. 

3.4.2 Importera paket 

Till att börja med behövde USourceManager få en lista över de paket som skulle 

kunna importeras. Det löstes med att skapa en web service i webbapplikationen med 

en metod för att hämta alla paket med statusen ”Klar för test” från webbapplikationen. 

Knappen ”Importera från webb” har lagts till i USourceManager, vid tryck på 

denna använder USourceManager metoden ”Hämta alla paket” och får tillbaka en lista 

över paket. Listan presenteras i USourceManager och användaren kan välja vilka 

paket som ska importeras. 

För att inte vem som helst ska kunna hämta listan på alla paket  skapades en 

logga in metod i web servicen som ger tillbaka en nyckel. För att hämta paket måste 

nyckeln anges som en parameter i metoden. C#-koden anropar metoden för att logga 

in och anger användarnamn och lösenord, metoden returnerar en nyckel som sedan 

används när alla paket ska hämtas. 

När ett paket importeras ska det sparas som ett vanligt paket i USourceManager, 

och en zipfil innehållande installationsfiler för paketet ska laddas ned från en ftpserver 

till datorn.  

För att kunna spara paketet i USourceManager måste information om paketnamn, 

version, beskrivning, sökväg till fil, installationsordning, maxfördröjning, om manuell 

handpåläggning vid installation krävs, ikonnamn, borttagen, installations- och senast 

uppdaterad datum och användarid anges.  

Paketnamn, version och beskrivning kommer att kunna anges direkt från 

paketlistan. För att kunna ange sökväg till installationsfiler har ett dynamiskt attribut i 

webbapplikationen lagts till. Attributet heter ”Sökväg till zip” och har en textruta där 

paketerarna får fylla i sökvägen.  

Installationsordning sätts automatiskt till 99 och maxfördröjning sätts till 3. 

Manuell handpåläggning vid installation sätts automatiskt till ”Nej”. Ikonnamn sätts 

till ”default.ico” som är en standardikon. Borttagen sätts automatiskt till ”Nej”. 

Installations- och senast uppdaterad datum sätts automatiskt till dagens datum. Även 

id på den avändare som uppdaterade senast kan automatiskt sättas till den inloggade 

användaren på datorn. När paketet är sparat kan en koppling till en flik läggas till i 

koden. En ny flik har lagts till som heter ”Att verifieras”. Paket som importeras från 

webbapplikationen kommer läggas till under fliken ”Att verifieras”. 

En kontroll utförs för att kontrollera om något av standardattributen i 

USourceManager är lika som något standard eller dynamiskt attribut ifrån 
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webbapplikationen. Om lika attribut hittas kommer värdena från webbapplikationen 

att läggas till i USourceManager. 

3.4.3 Ändring av status 

För att USourceManager ska kunna ändra statusen på ett paket i webbapplikationen 

behöver USourceManager veta vad paketet som statusen ska ändras på har för paketid 

i webbapplikationen. För att lösa detta lades ett dynamiskt attribut till i 

USourceManager där paketid från webbapplikationen sparades för varje importerat 

paket. 

Statusen ska ändras när ett importerat paket läggs till i en annan flik, när detta 

sker ska användaren få en fråga om de vill godkänna paketet. Om användaren väljer 

att godkänna paketet ska paketet ändra status i webbapplikationen.  

I webbapplikationen skapades en metod i web servicen som ändrar statusen på ett 

paket. Statusen kommer att sättas till den status som kommer efter ”Klar för test” 

statusen i listan över alla statusar. Den här metoden tar emot parametrarna paketid och 

en nyckel för att inte vem som helst ska kunna ändra statusen. 

USourceManager kan nu anropa metoden i web servicen och ange paketid på 

paketet som ska ändra status och anropa metoden ”Logga in” för att kunna ange en 

nyckel. 

3.4.4 Förfrågan av paket 

För att kunna spara paketförfrågningarna har en ny tabell skapats i databasen. I 

tabellen för paketförfrågningar sparas ett id på paketförfrågningen, paketets 

tillverkare, paketnamn, version, beskrivning, datum förfrågningen gjordes och 

användarid på den användare som gör förfrågningen. 

För användare med rollen ”Gäst” har ett formulär skapats där de får fylla i 

tillverkare, namn, version och beskrivning. De kan också välja att se historik över 

paketförfrågningar de har gjort.  

För att kunna lägga till dynamiska attribut även här i formuläret gjordes 

ändringar för de dynamiska attributen. Nu måste administratören välja när de skapar 

ett dynamiskt attribut om det ska vara synligt vid paketförfrågan och om det är 

obligatoriskt för användarna att fylla i den. 

De dynamiska attributen som är synliga vid paketförfrågan kommer att ritas ut i 

formuläret. Om attributet är en textruta och är obligatoriskt kommer ett rött kryss att 

visas om fältet inte är ifyllt och om det är ifyllt visas en grön bock. Paketförfrågan 

kommer inte att skickas förrän alla obligatoriska fält är ifyllda.  

Värdena som användaren fyller i de dynamiska attributen med måste sparas med 

en koppling till attributet den hör till och en koppling till paketförfrågan. Detta sparas i 

en kopplingstabell.  

De dynamiska attributen kan vara språk och kontaktuppgifter. För att användaren 

inte ska behöva fylla i dessa varje gång de gör en paketförfrågan kommer de fälten att 

fyllas i med de uppgifter användaren angav vid föregående paketförfrågan.   
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4 Resultat 

4.1 Dynamiska attribut 

Fliken ”Attribut” har lagts till på sidan ”Inställningar” i webbapplikationen, nu kan 

användare med rollen ”Administratör” se en lista över standard attribut och en lista 

över dynamiska attribut. De kan redigera attributen och lägg till nya attribut. 

 

 

Figur 8. Listor över standard- och dynamiska attribut.  

Om paketeraren väljer att lägga till ett nytt attribut får de ange ett beskrivande och ett 

internt namn, om den ska vara synlig vid för alla paket, om den ska vara synlig vid 

paketförfrågan, om attributet är obligatoriskt att fylla i och om den ska ha fri 

inmatning eller lista. Om attributet ska ha fri inmatning får användaren välja om den 

ska innehålla heltal eller text. Om attributet ska vara en lista får användaren välja om 

listan ska vara en enval- eller flervalslista. När användaren har fyllt i allt detta trycker 

de på ”Spara”, om attributet som sparas är en lista kommer de att få lägga till värden 

som ska finnas i listan 

Användaren kan även välja att redigera ett attribut, då kan endast beskrivande 

namn, om attributet är synligt för alla paket, om attributet är synligt vid paketförfrågan 

och om attributet är obligatoriskt att fylla i redigeras. Om attributet är en lista kan 

värdena i denna ändras, se Figur 9 nedan. 

 

Figur 9. Redigera ett attribut.  
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Dialogrutan för att redigera paket visar nu standard attribut och dynamiska attribut, se 

figur 10 nedan. Här kan användaren välja att lägga till attribut, de får då välja i en lista 

över dynamiska attribut vilket attribut de vill lägga till. De kan även här välja skapa ett 

nytt attribut som de sedan kan lägga till. 

 

 

Figur 10. Redigera paket.  

4.2 Importera paket 

Användaren kan nu klicka på knappen ”Importera från webb” och få en lista över 

paket som har statusen ”Färdig för test”. Användaren får kryssa i de paket som ska 

importeras, se Figur 11 nedan. Paketen som importeras sparas i databasen och en zipfil 

med installationsfiler hämtas via ftp och packas upp.  

 

 

Figur 11. Importera paket från webben 
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4.3 Ändring av status 

När ett paket importeras i USourceManager hamnar det under fliken ”Att verifieras”. 

När kunden väljer att flytta paketet till en annan flik, till exempel ”Certifierad”, 

kommer de att få frågan om de vill godkänna paketet. Om de godkänner paketet 

ändras statusen för paketet i webbapplikationen. 

4.4 Förfrågan av paket 

Nu kan användare med rollen ”Gäst” göra en paketförfrågan. De får fylla tillverkare, 

namn, version, beskrivning och de dynamiska attributen som administratören har valt 

att ska vara synliga vid paketförfrågan, se figur 12 nedan. I figuren nedan har ”Språk” 

och ”Person som verifierar” lagts till som dynamiska attribut. De dynamiska attributen 

fylls automatiskt i med de senaste uppgifterna användaren angav vid föregående 

paketförfrågan.  

När användaren börjar att skriva i textrutan för tillverkare kommer förslag att ges 

utifrån alla sparade tillverkare i databasen. Om användaren skriver in till exempel 

”Adobe” i tillverkarrutan då kommer de när de börjar skriva i namn i textrutan att få 

förslag på paketnamn som tillhör tillverkaren Adobe. 

 

 

Figur 12. Paketförfrågan. 

Användaren kan också se historik över tidigare paketförfrågningar som de har gjort, se 

Figur 13 nedan.  
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Figur 13. Historik över paketförfrågningar. 

Användare med rollen ”Administratör” kan se en lista över alla paketförfrågningar, se 

figur 14 nedan. I listan ser de paketet, vilket datum förfrågan gjordes, vilken 

användare som gjorde förfrågan och vilken kund den tillhör. 

De kan klicka på raderna i listan och då se information som paket, version, 

beskrivning och de dynamiska attributen. 

 

 

Figur 14. Administratörens sida över paketförfrågningar. 
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5 Diskussion 

Det här projektet har varit väldigt intressesant och lärorikt. En av sakerna som jag har 

blivit bättre på är att koda i C# och JavaScript. Samarbetet med Interlan har fungerat 

väldigt bra, jag har suttit på deras kontor varje dag och jobbat med projeket. 

Jag valde att importera installationsfiler via FTP eftersom Interlan redan hade en 

FTP-server där de la upp filerna. 

Det huvudsakliga målet var att hitta lösningar och implementera dessa för att 

underlätta pakethanteringen och det tycker jag att jag har lyckats med. Importeringen 

av paket med statusändring, dynamiska attribut och paketförfrågningar resulterade i att 

arbetet för paketerarna har blivit mer effektivt.  
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6 Slutsats 

Projeketet har uppfyllt sitt syfte som var att underlätta pakethanteringen för 

paketerarna. Nu kan användarna importera paket i USourceManager från 

webbapplikationen vilket gör att de slipper lägga till paketet manuellt i de båda 

systemen. När paketet är testat och flyttas till en annan flik kan de välja att godkänna 

paketet och då får paketet en ny status i webbapplikation, vilket gör att paketerarna 

kan se när paketet är färdig testat.  

Nu kan paketerarna lägga till dynamiska attribut till paketen i webbapplikationen 

lika som i USourceManager, vilket gör det lätt för användarna att lägga till de attribut 

som saknas till paketen. 

Nu när kunderna kan göra paketförfrågningar i webbapplikationen underlättar det 

för paketerarna som inte behöver få en förfrågan över telefon eller mail. Paketerarna 

kan nu se alla paketförfrågningar samlade på ett och samma ställe. 

6.1 Vidareutveckling i framtiden 

För att öka säkerheten skulle importeringen av installationsfiler för paket kunna ske 

via SFTP istället för FTP. Det skulle innebära att all kommunikation vid överföring av 

filer skulle vara krypterad. Utan kryptering som det är nu kan vem som helst avlyssna 

kommuniktionen och lätt se användarnamn och lösenord som skickas till ftpservern.  

Som det ser nu kan paketerarna bara se paketförfrågningar som har gjorts men de 

kan inte göra något med dem. Det skulle vara bra om de i framtiden skulle kunna sätta 

en status på paketförfrågningen så att kunden som har gjort paketförfrågningen kan se 

vilken status den har. De skulle kunna lägga till attributet status för 

paketförfrågningar. När en paketförfrågan görs skulle den automatiskt kunna få 

statusen ”Paketförfrågan skickad”, därefter skulle paketerarna kunna ändra statusen till 

”Behandlas”. När paketerarna har behandlat paketförfrågan skulle de kunna sätta 

statusen till ”Klar för paketering” och då skulle paketförfrågningen läggas till som ett 

nytt paket i pakettabellen.  

  



 

  17             

 

 

Referenser 

[1] Web service, Oracle, 2013. 

http://docs.oracle.com/javaee/6/tutorial/doc/gijvh.html (besökt 2013-04-05) 

[2] HTTP, W3Schools, 2013. 

http://www.w3schools.com/tags/ref_httpmethods.asp (besökt 20-13-05-13) 

[3] FTP, Techterms, 2013. 

http://www.techterms.com/definition/ftp (besökt 2013-04-26) 

[4] SFTP, CCS, 2013. 

https://www.ccs.uky.edu/machines/sftp.html (besökt 2013-05-29) 

[5] C#, Microsoft, 2013. 

http://msdn.microsoft.com/SV-SE/library/z1zx9t92.aspx  (besökt 2013-04-26) 

[6] JavaScript, Techterms, 2013. 

http://www.techterms.com/definition/javascript (besökt 2013-04-26) 

http://docs.oracle.com/javaee/6/tutorial/doc/gijvh.html
http://www.w3schools.com/tags/ref_httpmethods.asp
http://www.techterms.com/definition/ftp
https://www.ccs.uky.edu/machines/sftp.html
http://msdn.microsoft.com/SV-SE/library/z1zx9t92.aspx
http://www.techterms.com/definition/javascript

