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Sammanfattning 
Abstract 
IT-avdelningen på Billerud på Skärblacka bruk i Östergötland har efterfrågat ett mer avancerat 
ärendehanteringssystem. Systemet är tänkt att användas för att dokumentera och följa upp 
kundkontakter i det dagliga arbetet samt skapa underlag för att mäta svarstider, tillgänglighet 
och förbättra rutiner. För att minska tiden för installation ska systemet vara webbaserat och gå 
att använda från en dator med webbläsaren Internet Explorer. 
 
I det här examensarbetet har vi utvecklat ett webbaserat ärendehanteringssystem åt IT-
avdelningen på Skärblacka bruk. Systemet är modulbaserat och hanterar ärenden via 
webbformulär. Kontoinformation hämtas från katalogtjänst och kunduppgifter hämtas ur 
telefonväxelns databas. En separat databas lagrar ärendena och information om dessa. 
Webbgränssnittet är lättanvänt och det går att hantera ärenden och systeminställningar via det. 
Ikoner används för att göra det enklare att förstå formulären i så lång utsträckning som möjligt. 
 
Det går att utöka ärendehanteringssystemet med en statistikmodul som sammanställer 
rapporter, för t.ex. svarstider och antal behandlade ärenden. Systemet är förberett för 
framtagning av statistik och användning som kunskapsbank för framtida förbättring av rutiner. 
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Sammanfattning 
IT-avdelningen på Billerud på Skärblacka bruk i Östergötland har efterfrågat ett 
mer avancerat ärendehanteringssystem. Systemet är tänkt att användas för att 
dokumentera och följa upp kundkontakter i det dagliga arbetet samt skapa 
underlag för att mäta svarstider, tillgänglighet och förbättra rutiner. För att 
minska tiden för installation ska systemet vara webbaserat och gå att använda 
från en dator med webbläsaren Internet Explorer.  
 
I det här examensarbetet har vi utvecklat ett webbaserat ärendehanteringssystem 
åt IT-avdelningen på Skärblacka bruk. Systemet är modulbaserat och hanterar 
ärenden via webbformulär. Kontoinformation hämtas från katalogtjänst och 
kunduppgifter hämtas ur telefonväxelns databas. En separat databas lagrar 
ärendena och information om dessa. Webbgränssnittet är lättanvänt och det går 
att hantera ärenden och systeminställningar via det. Ikoner används för att göra 
det enklare att förstå formulären i så lång utsträckning som möjligt.  
 
Det går att utöka ärendehanteringssystemet med en statistikmodul som 
sammanställer rapporter, för t.ex. svarstider och antal behandlade ärenden. 
Systemet är förberett för framtagning av statistik och användning som 
kunskapsbank för framtida förbättring av rutiner. 
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Förord 
Vi vill börja med att tacka Billerud AB som genom sin verksamhet har gjort det 
möjligt för oss att göra vårt examensarbete. Ett speciellt tack riktar vi till vår 
handledare Magnus Averkvist och Robert Johansson på Billerud AB. Slutligen 
vill vi tacka vår examinator Juha Takkinen för de tips och råd som vi har fått.  
Linköping den 13:e september 2004. 
 
Andreas Johansson 
Christer Ottosson 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Billerud [URL 1] tillverkar och marknadsför förpackningspapper som t.ex. 
wellpapp, papperssäckar och livsmedelsförpackningar. Papperstillverkning sker 
i Grums, Skärblacka och Karlsborg i Sverige och Beetham i England. Billerud 
hade 2003 en årlig kapacitet på ca 1,4 miljoner ton förpackningspapper och 
massa varav mer än 80 % säljs inom Europa [URL 2]. Av produktionen är 40 % 
kraftpapper, 35 % wellpapp och 25 % pappersmassa. Företaget har 2400 
anställda och omsätter ca sju miljarder kr per år. På varje bruk finns en IT-
avdelning som fungerar som en intern servicebyrå. IT-avdelningen på 
Skärblacka bruk ansvarar även för centrala funktioner för hela koncernen, som 
t.ex. e-posthantering och ordersystem. Den interna servicen omfattar bl.a. drift 
av inköps-, marknads- och lagersystem.  
 
Det finns för närvarande ett ärendehanteringssystem för att dokumentera de 
ärenden servicebyrån behandlar. Ärendehanteringssystemet består av ett 
formulär där kunder kan anmäla ärenden, ett formulär för utredare av ärenden 
och ett för administratörer av systemet. Ärendehanteringssystemet är 
implementerat med ASP [2] och ärendena sparas i en SQL-databas. Det har 
uppkommit ytterligare krav på att servicebyrån ska föra statistik över 
behandlade ärenden, detta för att det ska gå att mäta tillgänglighet, svarstider 
och för att förbättra rutiner.  

1.2 Syfte och motivation 
Examensarbetet består av att vidareutveckla ärendehanteringssystemet åt  
IT-avdelningen på Skärblacka bruk.  
 
Ärendehanteringssystemet ska vara webbaserat och ska kunna skapa underlag 
för statistik på antalet ärenden som behandlas och vilka fel som uppstår. 
Systemet ska även kunna användas till att identifiera vanligt förekommande 
problem, för att t.ex. kunna hjälpa användare som behöver speciellt stöd.  

1.3 Avgränsningar 
Eftersom IT-miljön på Billerud nästan uteslutande består av 
Windowsplattformar har företaget följande önskemål. Ärendehanteringssystemet 
ska vara en webbaserad webbapplikation, som används från klientdatorer med 
operativsystemet Windows och webbläsaren Internet Explorer. Ärenden ska 
lagras i en databas, för att möjliggöra sökningar på tidigare ärenden och 
sammanställning av statistik. För att underlätta framtida underhåll ska systemet 
skapas i C# [8], uttalas c-sharp, med utvecklingsmiljön Microsoft Visual Studio 
.Net [9], efter avdelningens önskemål. 
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1.4 Metod 
Eftersom vi saknar erfarenhet av C# kommer vi lära oss detta 
programmeringsspråk genom att läsa böcker, titta i hjälpfiler och studera 
programexempel på webben [URL 11].  
 
Vi kommer att använda extremprogrammering [1] som utvecklingsmetod, vilket 
betyder att vi kommer att lägga till moduler, klasser och funktioner när vi 
upplever ett behov av dem. Test av moduler kommer att ske successivt under 
arbetets gång.  
 
I inledningsskedet ska en kravspecifikation upprättas, tillsammans med 
uppdragsgivaren. När kraven är dokumenterade följer design, implementation 
och testning. Implementationen kommer att ske med Microsoft Visual Studio 
och SQL Server Enterprise Manager [URL 3]. Ärendehanteringssystemet 
kommer att utvecklas på Skärblacka bruk i Skärblacka. Under utvecklingen 
kommer systemet visas för uppdragsgivaren. Ett systemtest kommer att göras 
innan programmet börjar användas.  

1.5 Rapportens struktur & tänkt läsare  
Resten av rapporten är indelad i följande kapitel: 

 
2. Analys av ärendeflöden. Analyskapitlet innehåller en beskrivning av 

servicebyråns arbetssätt och kraven på ärendehanteringssystemet som ligger 
till grund för designen. 

3. Design av ärendehanteringssystemet. Designkapitlet innehåller skisser på 
systemets formulär och en översikt av programstrukturen som ligger till 
grund för vad som ska implementeras. 

4. Implementation. Implementationskapitlet består av en beskrivning av hur 
systemet är uppbyggt och hur programkoden har strukturerats.  

5. Testning. Kapitlet beskriver hur ärendehanteringssystemet har testats. 
6. Slutsatser. Kapitlet innehåller en resultatdel, resultatdiskussion, framtida 

utvecklingsmöjligheter och personliga erfarenheter av examensarbetet. 
 
Vi förutsätter att läsaren har kunskaper inom objektorienterad programmering, 
databashantering, processprogrammering, datornät och webbteknik.  

1.6 Begrepp 
I begreppsförklaringen finns ord som är centrala för detta examensarbete som 
t.ex. intern servicebyrå, kund, utredare och ärende. Dessa ord förklaras nedan. 

Intern servicebyrå 
Svenska datatermgruppen [URL 9] föreslår att: 
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”Eng. helpdesk kan översättas med hjälpcentral.  Man kan också namnge 
hjälpcentralen mer precist alltefter arten av hjälp som tillhandahålls, t.ex. 
användarhjälp, användarstöd, informationstjänst, kundservice, 
kundtjänst, språkrådgivning, termtjänst, datorhjälp, datorjour, dataakut.” 

 
Vi har valt att använda intern servicebyrå eftersom det förekommer i Billeruds 
IT-strategi. 

”IT-avdelningen fungerar som en intern servicebyrå åt Billerud” 

• Katalogtjänst 
En katalogtjänst [3] kan enklast jämföras med en vanlig telefonkatalog, där 
informationen lagras på ett sätt som gör det möjligt att enkelt och snabbt hämta 
och läsa information från den. Innehållet i katalogen kan vara kontouppgifter om 
en kund eller uppgifter om en dator.  

• Koppla ett ärende 
Att koppla ett ärende innebär att ett ärende sammankopplas med en kund i 
ärendehanteringssystemet.  

• Kund 
En kund är en person som kontaktar Skärblackas IT-avdelning för att få hjälp 
med dator, datorutrustning eller datorsystem. 

• Telefonist 
En telefonist är en person vars arbetsuppgifter bl.a. består av att svara i telefonen 
när en kund ringer till IT-service. Vi har övervägt att använda något annat ord, 
då telefonisten även arbetar som utredare, men ändå valt att behålla detta 
eftersom begreppet är vedertaget på Billerud. 

• Telefonväxel 
Telefonväxelns databas innehåller de anställdas förnamn, efternamn, 
anställningsnummer och telefonnummer. Det går även att via telefonen mata in 
en hänvisning. En hänvisning kan vara möte, ledighet, tjänsteresa eller sjukdom. 

• Utredare 
En utredare är en person anställd på IT-avdelningen som har kunskaper inom 
delsystem och arbetar med att lösa ärenden. 

• Ärende 
Ett ärende är ett problem eller fråga som en kund har till den interna 
servicebyrån. 

• Ärendehanteringssystem 
Ett ärendehanteringssystem är en samling program som hanterar information 
knuten till ett ärende. Systemet används av telefonist, utredare och kunder. 
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2 Analys av ärendeflöden 
I analysen beskriver vi servicebyråns arbetssätt samt de krav som vi identifierat i 
samtal med uppdragsgivaren.  

2.1 Ärendeflödet vid Billeruds interna servicebyrå 
IT-avdelningen fungerar som en intern servicebyrå för Billeruds centrala 
funktioner och för Skärblacka bruk. Service ges till servicebyråns kunder vilka 
arbetar på bruket och på försäljningskontor i Europa. IT-avdelningens telefon är 
bemannad dagtid, men pappersproduktionen vid bruket sker dygnet runt.  
 
När en kund (se fig. 1) behöver hjälp med ett problem, kontaktar kunden 
servicebyrån per telefon (1) eller via ett webbformulär (2) på intranätet. Det 
finns en person som är kombinerad utredare och telefonist. Telefonisten 
registrerar (3) ärendet genom att skriva in kundens namn, konto, telefonnummer 
och en ärendebeskrivning. Vissa ärenden blir lösta direkt (4), medan andra 
slussas vidare (5) till utredare med högre kunskaper om ärendet. Om kunden 
behöver kontaktas under utredningens gång och kunden inte går att nå, får 
telefonisten ringa växeln för att få veta anledning och när kunden kan nås. I 
växeln finns kundens hänvisningar som t.ex. kan vara möte, tjänsteresa, sjukdom 
eller ledighet. 
 

 
På intranätet finns det ett webbformulär för inmatning av ärenden (2). Via 
formuläret kan en kund anmäla ett nytt ärende och titta på sina tidigare ärenden. 
Formuläret läser automatiskt av vem som är inloggad på datorn och fyller i 
användarnamnet i ett textfält. Anmälan av ett nytt ärende sker genom att kunden 
skriver in namn, telefonnummer, e-postadress och problembeskrivning i textfält. 

Telefonist Webbformulär 

Utredare 
Ärende slutfört 

Fig. 1. Ärendeflödet vid Billeruds interna servicebyrå.   

Kund 

Registrering av 
ärende 

(3) 

(1) 

(6) 

(7) 

(4) 
(8) 

(9) 

(2) 

(5) 
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Ärendet skickas till IT-avdelningen (6) när kunden trycker på knappen Skicka. 
Om en utredare inte skulle klara av att lösa ett ärende kan han välja att 
vidarebefordra ärendet till en annan utredare (7). I de fall en utredare behöver 
komplettera uppgifter om ett ärende tar han kontakt med kunden genom de 
uppgifter kunden anmält då han registrerat ett ärende (8), samma sak gäller 
telefonisten om han behöver mer uppgifter om ett ärende från kunden (9). 

2.2 Kravspecifikation för ärendehanteringssystemet 
Eftersom IT-miljön på Billerud nästan uteslutande består av 
Windowsplattformar har företaget följande önskemål. Ärendehanteringssystemet 
ska vara webbaserat och skrivet i Microsoft Visual Studio .Net för att  
IT-avdelningen senare ska kunna underhålla programmet. Det ska vara anpassat 
för Internet Explorer [6], utan att kräva installation av insticksprogram, så 
kallade ”plugins”. Programmet kommer att användas av IT-avdelningen och 
deras kunder.  
 
Kunderna ska kunna anmäla ärenden via telefon eller via ett kundformulär på 
intranätet. Ärenden ska lagras i en databas (se fig. 2). Information om kunder 
ska hämtas ur telefonväxelns databas (1) och ur katalogtjänsten (2). 
Telefonväxelns databas används för att hämta uppgifter om kundens namn, 
telefonnummer och hänvisning. Katalogtjänsten används för att hämta kundens 
kontouppgifter.  
 
Ärendehanteringssystemet ska vara modulbaserat för att underlätta byten av t.ex. 
företagets telefonväxel, så att hela systemet inte ska behöva skrivas om. 
 

 
Servicebyråformulär och 

formulär för 
telefonist/utredare 

 
 

Per Karlsson 
013-225566 
070-8811002 

Möte idag kl. 13-15 

 
Per Karlsson 
per.carlsson@billerud.com 
Avdelning: IT 
Konto: perka 
….. 

ID: 1234       Per Karlsson 
Beskrivning 
Lösning 
…. 

Statistik 

Kunskaps-
bank 

Kundformulär 

Tidigare 
ärenden 

Nytt 
ärende 

Ärende 

Katalogtjänst Telefonväxel 

(2) 

Fig. 2. Ärendehanteringssystemets kommunikation med databaser.  

(1) 
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Ärendehanteringssystemet ska göra det möjligt för utredarna att dokumentera de 
åtgärder som utredarna utför och att kategorisera behandlade ärenden. 
Telefonisten ska kunna göra en sökning i katalogtjänsten och telefonväxelns 
databas. Med hjälp av namn, konto eller telefonnummer ska telefonisten kunna 
hämta uppgifter om en kund. När kunden är identifierad ska telefonisten kunna 
skriva in en beskrivning av ärendet och sedan eventuellt utreda ärendet eller 
vidarebefordra det till en utredare. När ärendet avslutas ska det gå att meddela 
det till kunden via e-post.  
 
Utredarformuläret ska innehålla funktioner för ärendebehandling. Ärenden ska 
bara kunna avslutas om en felkategori för ärendet har valts. Ärendet ska även 
innehålla historik om när det mottogs, vidarebefordrades och avslutades. 
Sökning bland tidigare ärenden ska kunna utföras, vilket gör databasen till ett 
felsökningsverktyg för att titta på tidigare lösningar.  
 
Ärendedatabasen ska vara förberedd för att ge underlag för statistik och en 
kunskapsbank. Denna del omfattas inte av examensarbetet och därför är rutorna 
för kunskapsbank och statistik streckade i fig. 2.  
 

2.3 Krav på ett ärendes innehåll 
Genom diskussion med uppdragsgivaren kom vi fram till att ett ärende ska 
innehålla följande information: 

• Ärendebeskrivning, en text som beskriver ärendet. 
• Internanteckning, en beskrivning av frågor och händelser som 

uppkommit under utredningen.  
• Ägare, den utredare som för tillfället behandlar ärendet.  
• Åtgärd, en beskrivning av de åtgärder som vidtagits av IT-avdelningens 

utredare. 
• Status, ett ärendes status som kan vara Anmält, Mottaget, 

Vidarebefordrat, Makulerat eller Avslutat. Anmält innebär att ärendet har 
anmälts via kundformuläret och Mottaget att telefonisten har öppnat 
ärendet. Vidarebefordrat innebär att ärendet väntar på att en utredare ska 
öppna det. Makulerat innebär att inga åtgärder är aktuella och Avslutat att 
ärendet är löst.  

• Felkategori, vad ärendet är av för typ. Den är uppbyggd med en 
dynamisk struktur i två nivåer, huvudkategori och underkategori. 

• Kund, den person som har anmält ärendet. 
• Historik, består av en tid för när ärendet inkommit, när det har 

vidarebefordrats till en annan utredare och när det har avslutas.  
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• Datorinformation, information om datorn som ärendet skickades ifrån 
d.v.s. IP-nummer, Internet Explorer-version, domän och servergrupp. 
Detta alternativ används inte vid anmälan via telefon, utan används då 
ärenden har anmälts via webben. 

• Prioritering, en flagga som signalerar om ärenden ska prioriteras. 

2.4 Grundfunktioner 
Kraven på ärendehanteringssystemets funktionalitet är uppdelade i två nivåer. 
Den första nivån är grundfunktioner, som är nödvändiga för att programmet ska 
fungera på ett tillfredsställande sätt. Den andra nivån är utökade funktioner, som 
ska implementeras om och när grundfunktionerna är klara, detta för att det är 
svårt att bedöma tidsåtgången för implementation.  
 
I samråd med uppdragsgivaren kom vi fram till att systemet ska innehålla 
formulär för att presentera ärenden för utredare, telefonist och kunder.  

2.4.1 Formuläret för telefonist 

För en telefonist ska det gå snabbt och vara enkelt att registrera ett ärende. 
Formuläret för telefonisten ska vara tangentbordsstyrt eftersom registrering ska 
ske under pågående telefonsamtal. När en kund ringer servicebyrån fyller 
telefonisten i telefonnummer, namn eller kontouppgifter och söker efter 
ytterligare information om kunden efter dessa kriterier. Därför ska formuläret 
innehålla en sökfunktion för att hitta ytterligare uppgifter om en kund som t.ex. 
avdelning och e-post.  
 
Det ska gå att vidarebefordra ärenden till en utredare som då meddelas via e-
post. Tidigare ärenden ska kunna sökas grupperade efter konto, person, dator 
eller telefonnummer. Det ska även finnas en separat lista för de ärenden som har 
anmälts via kundformuläret. Denna lista bör lämpligen uppdateras baserad  
på när telefonisten är aktiv eller i intervall på ca 20 min.  
 
När ett ärende är löst ska det gå att meddela kunden, via e-post, vilka åtgärder 
som vidtagits. Formuläret ska vara designat för en skärmupplösning på 
1024x768 bildpunkter. 

2.4.2 Formulär för utredare 
När en utredare loggar in på sin pc och startar ärendehanteringssystemet ska 
formuläret känna av vem som är inloggad. Utredaren ska se en lista med sina 
egna ärenden och ärendenas innehåll. Åtgärder ska kunna dokumenteras. Det 
ska vara möjligt att lägga till historik (se 2.3) och felkategori och ändra status på 
ärendet.  
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2.4.3 Formulär för kund 
Precis som för de övriga formulären ska kunden inte behöva logga in i systemet, 
utan formuläret för kunden ska känna av vem som är inloggad. 
Ärendehanteringssystemet ska även hämta uppgifter från katalogtjänsten som 
sedan skrivs in i formuläret automatiskt. Fält som ska finnas är namn, telefon,  
e-post och beskrivning av ärendet. 

2.5 Utökade funktioner 
När grundfunktionerna är implementerade ska följande utökade funktioner 
implementeras om tid finns kvar i examensarbetet.  

2.5.1 Utökning av formulär för telefonist 
Telefonistformuläret ska utökas med en lista med lösningar på vanliga problem. 
De ska vara grupperade som t.ex. 10 vanligaste nätverksproblemen. Det ska i 
telefonväxeln vara möjligt att få reda på semester, resor, möten etc. för 
användare och utredare. Kontroller ska ske i katalogtjänsten om dator/konto 
existerar. Det ska skickas påminnelse via e-post till utredare som fått ett ärende 
vidarebefordrat till sig men inte öppnat det. Ärenden som inte har öppnats av en 
utredare inom en viss tid ska skickas tillbaka till den som vidarebefordrade det.  

2.5.2 Utökad funktion i övriga formulär 
Ett administrativt formulär ska finnas där felkategorier kan redigeras och läggas 
till. Kundformuläret ska innehålla en lista med frågor och svar, där vanligt 
förekommande problem beskrivs. Det ska vara möjligt att bifoga filer med ett 
ärende, som t.ex. skärmdumpar, dokument eller annan fil som berör ärendet.  
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3 Design av ärendehanteringssystemet 
Designen innehåller beskrivningar och skisser på de formulär som behövs i 
ärendehanteringssystemet och även en översikt av programstrukturen.  

3.1 Från två till ett formulär på servicebyrån 
Efter en mer noggrann analys av servicebyråns arbetssätt upptäckte vi att 
utredare och telefonist har i princip samma funktioner i sina formulär. Detta 
medförde att vi fick göra ändringar i kravspecifikationen under designens gång. 
Antal formulär som behövs för den interna servicebyrån har därmed minskade 
från två stycken till ett.  

3.2 Ärendehanteringssystemets formulär 
Servicebyråformuläret och kundformuläret ska uppfylla de krav som ställs i 
kravspecifikationen (se kap. 2). I servicebyråformuläret ska utredare kunna 
behandla ärenden och i kundformuläret ska kunderna anmäla ärenden.  

3.2.1 Servicebyråformuläret 
Formuläret består av paneler med grupperade objekt. En panel för att söka 
kunder kan t.ex. innehålla ett textfält för att skriva in söktexten och en knapp för 
att starta sökningen. Det ska finnas en panel för att söka kunder, en för hantering 
av ärendet, en med lista över ärenden anmälda via intranätet och en panel där 
ärenden ska listas efter olika sorteringskriterier. Fig. 3 är en förslagsskiss för 
servicebyråformuläret där de olika panelerna har placerats ut. Den har upprättats 
i samråd med uppdragsgivaren.  
 
Kundsökning 
I kundsökningspanelen längst upp till vänster i formuläret (se fig. 3) ska det gå 
att söka efter namn, telefon och konto (se 2.4.1). Det behövs tre olika knappar 
för att söka i de olika databaserna: en knapp för att söka efter personen i 
ärendedatabasen, en för att söka i telefonväxelns databas och en för att söka i 
katalogtjänsten. Vid sökning listas träffarna och vid klickning på ett resultat ska 
ytterligare information om personen visas i kundpanelen i mitten av formuläret. 
 
Ärende 
I ärendepanelen till höger i fig. 3 ska all information över ärendet visas. Det som 
ska finnas är vilken utredare som utreder ärendet, vilken kund som anmält 
ärendet, historia över hur ärendet har hanterats internt, beskrivning av ärendet, 
lösning och vilken felkategori ärendet tillhör (se 2.3). Ytterligare funktioner som 
ska kunna läggas in är bilder på kunden och information från telefonväxeln där 
man kan se om kunden är sjuk, ledig, borta eller på möte. 
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Ärendelistor 
Det ska finnas listor med ärenden sorterade efter olika kriterier (se panelen 
längst ner i fig. 3). En utredare ska se sina pågående ärenden och kunna titta på 
en lista med andra utredares ärenden. Det ska även gå att visa en lista med 
ärenden från ett specifikt telefonnummer och en lista med lösta ärenden.  
 
Kund 
I kundpanelen i mitten av formuläret i fig. 3 ska all information om en kund 
visas. Det ska gå att ändra och lägga till nya kunder i denna panel. Kunderna 
läggs till genom att en utredare först söker en person via telefonväxelns databas 
och katalogtjänst i kundsökningspanelen (se ovan) och när utredaren hittat rätt 
person i sökningen klickar utredaren på kunden och alla fält om kunden fylls i 
automatiskt. Det ska inte gå att ta bort kunder från databasen. 
 

3.2.2 Kundformuläret 
En kund som fått problem med datorn och behöver hjälp kan kontakta 
servicebyrån via telefon eller webben. Om ärendet anmäls via webben görs det i 
kundformuläret. Kundformuläret innehåller de textfält som beskrivits i 
kravspecifikationen under 2.4.3. 
 
I kundformuläret ska kunden kunna fylla i personuppgifter samt beskrivning av 
sitt ärende. En lista med kundens tidigare anmälda ärenden ska visas och det ska 
framgå vem i servicebyrån som utreder fallet. De kunduppgifter som ska anges 
är förnamn, efternamn, telefon, mobiltelefon, e-post och avdelning. 

Ärenden anmälda via webben  
Lista med obehandlade ärenden 

som anmälts via webben. 

Lista med ärenden som sorteras beroende på vad man valt för flik ovan 
 

Namn 

Fält med sökkriteria och knappar 
för att söka efter en kund samt  

plats för lista med 
resultat från sökningen. 

Telefon Konto 

Lösta    Pågående Telefon Utredare 

Kund 
 
Kundbeskrivning 

Ärende 
 

Beskrivning av ärendet.  
Det ska också framgå vem som 
anmält ärendet och vem som 

utreder det. 
 

Sök 

Fig. 3. Servicebyråformuläret där utredare kan behandla ärendena. 
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Obligatoriska uppgifter är förnamn, efternamn, telefon och beskrivning av 
ärendet. Om tid finns kommer vi att lägga till en extrafunktion som gör det 
möjligt för kunden att bifoga filer, som t.ex. skärmdumpar, dokument eller 
annan fil som berör ärendet. Fig. 4 visar ett förslag till kundformuläret.  
 

 

3.3 Objektorienterad programstruktur 
För att göra det enkelt att implementera framtida funktioner och utföra ändringar 
i ärendehanteringssystemet har vi försökt att göra det så modulbaserat [7] som 
möjligt. Klasserna har delats in i olika namnrymder [7] efter deras funktion. 
Databasklasserna ligger under namnrymden SQL, uppslagning i katalogtjänsten 
ligger under namnrymden AD, hantering av e-post ligger under namnrymden 
Mail och olika hjälpklasser ligger under namnrymden Helpers.  
 
I ASP .Net är formulären avskilda från funktionerna med applikationslogiken 
och på så sätt kan man enkelt ändra utseendet på formulären utan att behöva 
ändra någon annanstans (se 4.5). Via stilmallar kan textstorlek och färg ändras i 
formulären. Stilmallar är ett slags formatmallar som gör det möjligt att 
kontrollera layouten på en webbsida [URL 7]. Ändringar av stilmallar utförs av 
en programmerare med kunskaper om stilmallar. 

Välkommen 

Förnamn 

Efternamn 

Telefon 

E-post 

Beskrivning 

… 

Lista med tidigare 
ärenden 

Skicka 

Fig. 4. Kundformuläret för anmälan av ärenden. 
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4 Implementation 
Som tidigare nämnts (se 1.3) kommer ärendehanteringssystemet att skapas i C# 
[4] med utvecklingsmiljön Microsoft Visual Studio .Net [9]. Vi beskriver här 
hur systemet är uppbyggt och visar hur programkoden har strukturerats. 

4.1.1 Globala inställningar 
I ASP .Net finns globala inställningar i en XML-formaterad textfil (web.config) 
som ligger i webbapplikationens rotkatalog. Filen har utökats med bl.a. adresser 
till databasservern och e-postservern. I programmet hämtas inställningar från 
filen, istället för hårdkodning av t.ex. adresser till databasservern [8].   

4.1.2 Databaskommunikation 

De klasser som hanterar kommunikation med databasservern finns samlade 
under en namnrymd. I programmet heter namnrymden SQL. Sju av totalt åtta 
klasser kommunicerar med ärendehanteringssystemets databas och en klass 
kommunicerar med Billeruds telefonväxeldatabas. Hur kommunikationen sker i 
praktiken beskrivs närmare i 4.9.2. 

4.1.3 Felhantering 

Klasserna under namnrymderna AD (se 3.3) och SQL innehåller ingen 
felhantering utan den sker istället där funktionen anropas, detta för att kunna ge 
användaren information över vad som gått fel. Undantag som kastas i 
programmet loggas i den interna loggboken [URL 4] som finns i Windows och 
information om undantaget skickas till en e-postadress. E-postadressen dit 
felmeddelandet skickas är inställt i filen för globala inställningar (se 4.1.1). 

4.2 Arbetsgång 
Vi har använt extremprogrammering vilket betyder att vi lagt till klasser och 
funktioner när vi upplevt ett behov av dem. Under implementationen har vi varit 
två personer som har jobbat med samma projekt och enskilt utvecklat olika delar 
av systemet. En projekt är i det här fallet ärendehanteringssystemets 
källkodsfiler och webbsidor. Utvecklingsmiljön sköter fildelningen och varnar 
när en fil sparas om två personer har den öppen samtidigt. Klasser och 
funktioner har testats löpande. Flera mindre systemtester och ett större har gjorts 
tillsammans med uppdragsgivaren där vi har kontrollerat funktionalitet när 
ärenden har anmälts via telefon.   

4.3 Kontakt med katalogtjänst  
En katalogtjänst kan enklast jämföras med en vanlig telefonkatalog, där 
informationen lagras i en server på ett sätt som gör det möjligt att enkelt och 
snabbt hämta och läsa information från den. Informationen lagras som objekt 
vilka kan vara allt ifrån personer till datorer, servrar och applikationer bland 
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annat. Varje objekt kan sedan innehålla uppgifter, t.ex. information om e-
postadress, konto och behörigheter. Dessa uppgifter kallas för attribut.  
 
Sökningar i en katalogtjänst måste ske på ett standardiserat sätt. Det vanligaste i 
dag är att man använder sig av Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) 
[URL 6]. LDAP-standarden anger bara hur man söker, inte hur själva katalogen 
är organiserad eller den tekniska plattformen för katalogen [URL 10]. 
 
När vi söker i Billeruds katalogtjänst använder vi oss av LDAP. De attribut vi 
tar ut för personobjektet är förnamn, efternamn, e-post, avdelning och konto.  

4.4 Kontakt med telefonväxelns databas  
I telefonväxelns databas finns uppgifter om de flesta anställda inom Billerud. Ur 
databasen kan man avläsa de anställdas förnamn, efternamn, 
anställningsnummer och telefonnummer. Det går även att få reda på om en 
anställd är upptagen med något. Det kan vara t.ex. möte eller tjänsteresa eller 
sjukdom.  
 
Det fanns redan färdiga databasprocedurer, som vi har använt, för att hämta data 
ur telefonväxelns databas.  

4.5 Formulärens uppbyggnad 
Webbapplikationen använder ASP .Net. Formulären består följaktligen av en 
.aspx-sida som i grunden är en HTML-fil med ASP-specifika taggar, där 
formulärets layout är beskriven. Till formuläret finns en kodfil associerad som 
innehåller applikationslogiken för komponenterna i formuläret, till exempel 
händelser och dynamisk ifyllning av tabeller. Figur 5 visar kopplingen mellan 
filerna.  

Programmeringsspråket till applikationslogiken inuti kodfilen kan vara något av 
språken som stöds av .Net, t.ex. Visual basic, C++ eller C#. En tagg, eller en 

Formulär 
.aspx 

Applikationslogik 
.aspx.cs 

 Fig. 5. Koppling mellan formulär och applikationslogik. 
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instruktion, i början av varje .aspx-fil anger namn och plats för tillhörande 
kodfil. Kodfilerna till en .aspx-fil heter .aspx.cs (se fig. 6).   
 
Figur 6 och 7 nedan beskriver hur man får en bild i ett formulär att byta utseende 
när man klickar på den. 
 

 
 

Fig. 6. Deklaration av en knapp i formulärfilen. 
 
En knapp deklareras på rad fem i fig. 6 med ett unikt ID som används i 
applikationslogiken för att referera till den. Deklarationen innehåller även 
attribut som bredd, höjd och händelse. En händelse kan vara då man drar musen 
över knappen eller som i vårt fall då man klickar på knappen. Attributet 
OnClick=”Btn_Click” på rad fem säger att funktionen med namnet ”Btn_Click” 
ska anropas. Attributet Runat på rad sex talar om att logiken för händelser utförs 
på serversidan, alltså i .aspx.cs-filen. 
 
 

 

Fig. 7. Händelsehanterare för knappen i applikationslogiksfilen. 
 
I aspx.cs-filen finns funktionen Btn_Click deklarerad. I koden i fig. 7 byter vi 
bild på knappen genom att tilldela attributet ImageUrl sökvägen till en annan 
bild. 
 
Alla knappar med händelser i vår applikation fungerar på detta sätt. Till vissa 
knappar finns också JavaScript-kod som körs på klientsidan och inget anrop till 
servern sker för en händelse. I JavaScript-koden har vi enklare funktioner som 

Fil: Helpdesk.aspx 
<%@ Page language="c#" Codebehind="Helpdesk.aspx.cs" 
AutoEventWireup="false" Inherits="Helpdesk.Helpdesk" %> 
…… 
<asp:ImageButton ID="myButton" OnClick="Btn_Click" 
Runat=server ImageUrl="bild.gif" Width="30px" Height="30px" 
/> 
…… 

Fil: Helpdesk.aspx.cs 
public class Helpdesk : System.Web.UI.Page 
{ 
…… 
public void Btn_Click(object sender, ImageClickEventArgs e) 
{ 

  myButton.ImageUrl = "nybild.gif"; 
} 

…… 
} 
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till exempel för att byta utseende på muspekaren när vi för den över en knapp. 
Se [URL 8] för information om JavaScript. 

4.6 Kundformuläret 
I kundformuläret gör kunder felanmälan som skickas till servicebyrån. Figur 8 
nedan visar det slutliga utseendet på formuläret (jfr fig. 4). Kunderna måste fylla 
i namn, telefonnummer samt en beskrivning av ärendet. Om dessa uppgifter inte 
är ifyllda visas ett felmeddelande och kunden får komplettera sina uppgifter. 
Filer kan enkelt bifogas genom att trycka på knappen Bläddra. En ruta kommer 
då upp där kunden får välja vilken fil som ska bifogas. När fil valts klickar man 
sedan på Bifoga fil. 
 

  
 

Fig. 8. Kundformuläret. 
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4.7 Utredarformuläret 
I utredarformuläret hanteras ärenden. Formuläret består av ett flertal paneler  
(se fig 9). Varje panel innehåller textfält, knappar, listrutor och text. Knapparna 
visas med ikoner som beskriver deras respektive funktion. Ett exempel är 
sökning i telefonväxeln där ikonen är en telefon med ett förstoringsglas. Om 
man håller musen ovanför ikonen visas hjälptexten ”Sök i telefon- 
växeln”. Ikonen kan ses i panelen för användare längst ner till höger. Varje 
knapp har en liknande hjälptext. 
 
Vi beskriver nedan respektive panel i utredarformuläret i detalj.  
 

 
Fig. 9. Utredarformuläret 
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4.7.1 Ärendekönpanelen  

Ärendeköpanelen till vänster i Utredarformuläret i fig. 9 visas i detalj i fig. 10 
nedan. Där syns en lista med pågående och nyanmälda ärenden. Man kan välja 
vilka ärenden som ska visas beroende på vilken utredare som valts i listrutan 
överst i panelen. Systemet känner av vilken utredare som är inloggad på datorn 
och väljer den utredaren i listrutan. Om man klickar på ett fall som listas i 
ärendekön visas det i ärendepanelen nere till höger i Utredarformuläret (se även 
4.7.3). 
 

  

4.7.2 Kundpanelen 

I kundpanelen (se fig. 11) i mitten av Utredarformuläret i fig. 9 går det att söka 
efter och lägga till nya kunder. Inledningsvis går det att skriva in namn, 
telefonnummer och konto för att sedan söka på de uppgifterna. Om man vill 
lägga till en ny person trycker man på ”lägga till ny person”-ikonen. Då blir alla 
fälten redigerbara. Antingen skriver man in alla uppgifter själv eller så skriver 
man in förnamn, efternamn eller konto och söker upp personen i katalogtjänsten 
eller telefonväxeln varifrån uppgifterna kan hämtas automatiskt. Uppgifterna 
sparas när man klickar på spara ikonen. Vill man uppdatera en kunds uppgifter 
gör man samma procedur som när en ny person läggs till förutom att man 
trycker på ”redigera”-ikonen. 
 
Varje ärende måste ha en kund kopplad till sig och den kopplingen sker här. När 
man söker i kundpanelen efter kunder visas en lista med träffar. Genom att 
sedan klicka på ett sökresultat visas alla uppgifter om kunden i kundpanelen. 
Kunden kan sedan kopplas till ett ärende via ”koppla kund”-ikonen.  
 

Fig. 10. Ärendekön. 
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  Fig. 11. Kundpanelen. 

4.7.3 Ärendepanelen 

I ärendepanelen (se fig. 12) i nedre mitten av Utredarformuläret i fig. 9 hanteras 
ett ärende. Det går att skapa nytt, uppdatera, vidarebefordra, avsluta och 
makulera ärende. Till ett ärende går det även att bifoga filer och klassificera 
ärendet efter typ av fel. Historia över hur ärendet hanteras loggas och visas i en 
lista. Loggning av händelser sker när ärendet uppdateras, vidarebefordras, 
makuleras, avslutas eller skapas. Med den informationen går det att 
sammanställa statistik över hur lång tid ärenden hanteras och vad som händer 
med ett ärende. Statistiken är en viktig del och var ett av kraven som ställts på 
systemet.  
 
Ett ärende kan vara svårt att kategorisera när det handlar om följdfel. Om t.ex. 
programmet X inte kan skriva ut en fil är det först efteråt man vet vad felet 
berodde på. Det kan vara skrivare, program, konfiguration, nätverk eller en 
kombination av dessa. Därför bör man lägga till felkategori precis innan ärendet 
avslutas och det är följaktligen inget krav att ett ärende har en felkategori 
kopplad till sig förrän ärendet avslutas. 
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  Fig. 12. Ärendepanelen. 

4.8 Övriga formulär 

4.8.1 Konfigurationsformuläret 
I Konfigurationsformuläret (se fig. 13) sköts ärendehanteringssystemets 
inställningar. För att komma till Konfigurationsformuläret klickar man på länken 
”inställningar” uppe till vänster i servicebyråformuläret (se fig. 9). Här går det 
att ställa in vem som har rättigheter att köra/administrera programmet, lägga till 
nya utredare, ändra uppgifter om utredare, lägga till felkategorier/feltyper 
(grupperade i huvud- och underkategori), bestämma fördefinierade e-
postmeddelanden (färdiga svar) som ska gå ut till kunderna vid lösta fall och 
lägga till länkar i utredarformuläret. Länkarna kan t.ex. vara sidor på intranätet 
som är till hjälp när ett fall utreds. 
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 Fig. 13. Konfigurationsformuläret. 
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4.8.2 Sökformuläret 
Under pågående felsökning av ett ärende kan det vara intressant att se hur man 
har löst tidigare ärenden. För att komma till Sökformuläret (se fig. 14) klickar 
man på länken ”sök ärende” uppe till vänster i Utredarformuläret (se fig. 9). 
Problem som uppkommer kan vara likartade med tidigare. I sökformuläret (se 
fig. 14) går det att söka på tidigare ärenden som finns i ärendedatabasen. Vid 
sökning skriver man in en söktext och trycker på Retur-tangenten. En söktext 
kan vara ”Averkvist ifu order”. Efter sökning kommer alla ärenden som finns i 
ärendedatabasen innehållande de tre sökorden att visas. Om ytterligare 
information om ett ärende önskas går det att klicka på ärendenumret och 
resultatet visas då till höger om listan med samma utseende som fig. 12.  
 

  
  Fig. 14. Sökformulär. 
 

4.9 Ärendedatabasen 

4.9.1 Databastabeller 

När ärendedatabasen skapades användes SQL Server Enterprise Manager 
[URL 3]. Tabeller skissades i en diagramvy (se fig. 15) som medföljer SQL 
Server Enterprise Manager. Först skapades den för ärendehanteringssystemet 
centrala ärendetabellen tblCase. Runt ärendetabellen blev det ett tiotal tabeller. 
Under arbetets gång har mindre ändringar samt utökningar gjorts. I figur 15 
nedan visas den färdiga databasens tabeller med nyckelfält.  
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 Fig. 15. Databasens tabeller med nycklar. 
 
Pilarna i fig. 15 visar hur tabellerna är kopplade till varandra. Varje pil 
motsvarar en nyckel som kopplar ihop tabellerna. Nedan beskriver vi 
relationerna mellan databasens tabeller. 
 
Tabellen tblCase är central för databasen. Tabellen innehåller information om ett 
ärende. Tabellen är kopplad till följande tabeller.  

• tblExaminer håller reda på vem som utreder (se 2.3) ärendet. I 
Utredarerutan längst upp till vänster i fig. 9 visas den information som 
finns lagrad i utredartabellen.   

• tblUser beskriver vilken kund (se 2.3) som anmält ärendet.  
• tblWorkingStatus (mellan tblExaminer och tblUser) beskriver om kunden 

eller utredaren fortfarande jobbar i koncernen. 
• tblPriority beskriver ärendets prioritet (se 2.3).  
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• tblCategoryType beskriver vad det är för typ av ärende. Kategorierna är 
indelade i huvudkategorier och underkategorier. Det kan till exempel vara 
huvudkategori (tblCategory) ”nätverksfel” och underkategori 
(tblSubCategory) ”trasig sladd”. Kategorier kan läggas till och tas bort i 
konfigurationsformuläret (se 4.8.1).   

• tblHistory lagrar händelser som utförs då ett ärende behandlas. En 
händelse är t.ex. när ärendet skapas, uppdateras, vidarebefordras till ny 
utredare m.m. Detta för att göra det möjligt att få ut statistik senare. 

• tblStatus beskriver vilken status ett ärende har för tillfället. Ett ärende kan 
ha statusen anmält, mottaget, avslutat, makulerat, eller vidarebefordrat. 

• tblAttachment innehåller filnamn på filer som är kopplad till ärendet, hur 
filer kopplas kan ses kapitel 4.7.3. 

 
De tabeller som inte är kopplade till tblCase är hjälptabeller till systemet som 
gör att de blir mera dynamiskt och texter inte är hårdkodade. T.ex. kan det vara 
text som skickas ut via e-post som nu kan ändras i databasen istället för i 
programkoden (tblPredefinedMail). Tabellen tblLink innehåller länkarna som 
syns i figur 9 i utredarformuläret. tblCaseQue är inkommande ärenden som 
fortfarande inte förts in i systemet. Ärenden som anmäls via webben hamnar i en 
ärendekö (se 4.7.1, figur 10). Efter att en utredare tagit emot ett ärende och 
kopplar en kund till ärendet (se 4.7.2) så tas ärendet bort från tblCaseQue och 
sparas i tabellen tblCase istället. 



 37 

Applikation 

Databas 

Applikationslogik 
.aspx.cs 

Databasklass 
SQL.Klassnamn 

Databasprocedur 
spProcedurnamn 

Formulär 
.aspx 

4.9.2 Databaskommunikation 

Databasen och applikationens kommunikation beskrivs i fig. 16. Applikationen 
anropar databasprocedurer, t.ex. proceduren spProcedurnamn nederst i figuren, 
från en databasklass. Databasklassen anropas från applikationslogiken. Hur 
applikationslogik (.aspx.cs) kommunicerar med formulär (.aspx) har tidigare 
beskrivits (se 4.5).  
 

 
Fig. 16. Databaskommunikation. 
 
Här följer ett exempel på hur databaskommunikationen fungerar. Det är baserat 
på Konfigurationsformuläret i fig. 13. I Konfigurationsformuläret går det att 
lägga till, ändra och ta bort färdiga e-postsvar dynamiskt. E-postsvaren används 
om servicebyrån vill meddela en kund när ett ärende avslutats. Fig. 17 visar 
deklarationen av en datalista i formulärfilen (.aspx) (jfr. fig. 16). 
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Fig. 17. Deklaration av en datalista i formulärfilen. 
 
Filen innehåller en deklaration av datalistan ”dlPreDefMail”. I deklarationen av 
datalistan specificeras listans namn och vilka funktioner som ska hantera 
händelser. Strax innan listan ska renderas, anropas en funktion som fyller på 
datalistan på rad 6.  
 
Applikationslogiken i .aspx.cs-filen (se fig. 18) innehåller en händelsehanterare 
(FillPreDefMailList) för att fylla ovanstående lista med data. En 
händelsehanterare tar två parametrar, avsändare (sender) och argument (ea). 
Objektet som anropat funktionen skickas med som parameter, i det här fallet 
datalistan. Hanteraren anropar i sin tur en funktion i databasklassen som 
returnerar en datatabell. Datatabellen binds till datalistan. Om ett undantag 
skulle inträffa vid databaskommunikationen, får användaren ett meddelande och 
undantaget skrivs till loggboken i Windows (jfr. 4.1.3).  
 

Fil: Configuration.aspx 
<%@ Page language="c#" Codebehind="Configuration.aspx.cs" 
Inherits="Helpdesk.Configuration.ConfigurationForm" %> 
 ……… 
 <asp:DataList id="dlPreDefMail" Width="180" Runat="server" 
OnPreRender="FillPreDefMailList" ……….> 
 ……… 
 ……… 
 
</asp:DataList> 
……… 
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Fig. 18. Händelsehanterare för datalistan i applikationslogiken. 
 
Filen med globala inställningar (web.config) (jfr. 4.1.1 och se fig. 19) innehåller 
nycklar kopplade till ett värde. Med hjälp av nyckeln för ärendedatabasen går 
det att hämta information om databasens server, namn, användarnamn och 
lösenord. Det riktiga lösenordet är här dolt med asterisker. 
 

Fil: Configuration.aspx.cs 
……. 
namespace Helpdesk.Configuration 
{ 
 public class ConfigurationForm : System.Web.UI.Page 
 { 
  …….. 

protected System.Web.UI.WebControls.Label 
lblPreDefMailMessage; 

  protected System.Web.UI.WebControls.DataList 
dlPreDefMail; 
  ………….. 
  public void FillPreDefMailList(object sender, 
System.EventArgs ea) 
   { 
    try 
    { 
     DataTable dtMail = 
SQL.ApplicationData.GetPreDefinedMail(); 
     dlPreDefMail.DataSource = dtMail; 
     dlPreDefMail.DataBind();  
    } 
    catch(SqlException se) 
    { 
     lblPreDefMailMessage.Text = "Fel vid inläsning 
av lista."; 
     ExceptionHandler.CreateLog(se); 
    } 
   ………….. 

} 
} 
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Fig. 19. Xml-formaterad textfil med globala inställningar. 
 
Funktionen i databasklassen anropar en databasprocedur (se fig. 20). Resultatet 
från proceduren läggs i en datatabell (dtMail) som sedan returneras. Fördelen 
med att anropa procedurer i databasen är att de gör sökningar snabbare.  
 

  
 

Fig. 20. Funktion i databasklassen som anropar en databasprocedur. 

Fil: ApplicationData 
namespace Helpdesk.SQL 
{ 
 public class ApplicationData 
 { 
 …….. 
 …….. 
 public static DataTable GetPreDefinedMail() 
  { 
   DataTable dtMail = new DataTable(); 
   string connectionString = 
ConfigurationSettings.AppSettings["HelpDeskSQLServer"]; 

SqlConnection connection = new 
SqlConnection(connectionString ); 

   SqlDataAdapter dataAdapter = new 
SqlDataAdapter("spPreDefinedMail",connection); 
 
   dataAdapter.SelectCommand.CommandType = 
CommandType.StoredProcedure; 
    
   dataAdapter.Fill(dtMail); 
   connection.Close();    
   return dtMail; 
  } 
} 

} 

Fil: web.config 
<configuration> 
<appSettings> 
………….. 
<!-- Helpdesk databas server string--> 

<add key="HelpDeskSQLServer"   
  value="server=SESKBL42; 

database=HelpDeskUtv; 
Trusted_Connection=false; 
User ID=helpdesk; 
password=********"/> 

</appSettings> 
………….. 

</configuration> 



 41 

 
Databasproceduren (se fig. 21) innehåller en databasfråga i SQL [5], som tar ut 
namn och meddelande från tabellen tblPredefinedMail (jfr fig. 15).  
 

 
 

Fig. 21.  Databasprocedur. 
 
Data från relevant tabell i databasen är i och med databasfrågan i fig. 21 nu 
hämtad och bunden till datalistan. Datalistan (se fig. 22) innehåller en mall som 
talar om hur posterna i listan ska visas. Namnet på de färdiga e-postsvaren visas 
som en länk (se fig. 23). Om användaren klickar på länken öppnas raden i 
redigeringsläge. I redigeringsläget går det att redigera eller ta bort svarstexten. 
 

 
 

Fig. 22. Deklaration av en datalista i formuläret. 
 

 
 

Fig. 23. Datalistans utseende i formuläret.   
 

Fil: Configuration.aspx 
<asp:DataList id="dlPreDefMail" Width="180" 
Runat="server" OnPreRender="RenderPreDefMailList" 
EditCommand="PreDefMail_EditCommand" …. > 

  ……… 
 <ItemTemplate> 

<asp:LinkButton CommandName='edit' Runat="server" 
Font-Underline="False" ID="Linkbutton1"> 

   <%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "name") %> 
  </asp:LinkButton> 
 </ItemTemplate> 
 ……… 
</asp:DataList> 

CREATE PROCEDURE [dbo].[spPredefinedMail] AS 
SELECT name,message  
FROM tblPredefinedMail  
GO 
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I detta avsnitt har vi beskrivit hur färdiga e-postsvar hämtas från databasen till 
en datalista i ett konfigurationsformulär. Applikationen hämtar texten som ska 
visas i formuläret från ärendedatabasen (se 4.9). Texten hämtas via 
applikationens tre lager (formulär, applikationslogik och databasklass, se fig. 
16). Formuläret anropar först applikationslogiken vilken i sin tur anropar en 
databasklass som till sist hämtar texten som ska visas i formuläret från 
ärendedatabasen. 
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5 Testning 
Kontinuerliga tester av formulär och moduler skedde under implementationen, 
allt enligt valet av metod (se 1.4 och [1]). Vi provade på utredarrollen och utfört 
alla procedurer som görs då ett ärende utreds. Vi konstaterade att kraven i 
kapitel 2 uppfylldes. Den sjätte veckan demonstrerade vi programmet för två 
personer på den interna servicebyrån. En del förändringar önskades; mycket 
rörde det grafiska utseendet som t.ex. var knappar skulle placeras. I början 
använde vi oss av knappar där namnet på knappen beskrev vad som gjordes, 
såsom ”spara” och ”lägg till kund”. Knapparna tog upp mycket plats och vi kom 
fram till att det var bättre med ikoner som representerade deras respektive 
funktion.  
 
Ett logiskt programmeringsfel upptäcktes under vecka åtta: Vi hade använt 
”Sessions” i programkoden. En Session [9] skapas varje gång man går in på en 
sida och inuti en Session finns programmets variabler lagrade. Problemet är att 
efter ca 20 minuter avslutas en Session automatiskt om man inte gör något i 
systemet, vilket innebär att lagrade variabler i en Session tappar sitt värde. På 
grund av detta var Utredarformuläret inte funktionellt efter en viss tid. Detta 
kunde inte upptäckas tidigare då våra tester utfördes under en begränsad tid. 
Lösningen blev att vi fick lagra variabler i gömda fält inuti HTML-koden på 
klientsidan istället. Dessa variabler skickas med när klienten kommunicerar med 
servern och försvinner inte när en Session går ut.  
 
Vi konstaterade att programmet inte är trådsäkert, d.v.s. saknar synkronisering 
av ärenden. Om två utredare öppnar samma ärende och behandlar ärendet 
samtidigt så sparas endast ändringarna från den utredare som sparar ärendet 
senast. Det går heller inte att se om någon annan har öppnat ett ärende. Vi har 
diskuterat problemet med servicebyrån på Billerud och kommit fram till att det 
förekommer så sällan att det är obetydligt.  
 
Under nästsista veckan genomfördes en demonstration för hela avdelningen. 
Bland synpunkterna från utredarna framfördes dels att ikonen för makulera 
skulle flyttas från de övriga knapparna så att man inte råkar trycka på den av 
misstag och dels att prioriterade ärenden ska placeras överst i ärendelistan.  
 
Efter dessa tester fann vi att ärendehanteringssystemet fungerade 
tillfredsställande enligt kraven vi hade satt upp i kapitel 2. 
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6 Slutsats 

6.1 Resultat 
Resultatet av examensarbetet är ett modulbaserat ärendehanteringssystem för  
IT-avdelningen på Skärblacka bruk som hanterar ärenden via webbformulär. 
Kontoinformation hämtas från katalogtjänst och telefonuppgifter hämtas ur 
telefonväxelns databas. Ett lättanvänt användargränssnitt med ikoner 
utvecklades för webbformulären och framtida justeringar kan enkelt ändras med 
nya stilmallar. Webbformulären känner automatiskt av inloggad användare så att 
inga obehöriga får tillträde. En databas har skapats där all information rörande 
alla ärenden och programmets inställningar finns lagrade. Data hämtas 
kontinuerligt från databasen under programmets användning. Ärendedatabasen 
är förberedd för framtagning av statistik och användning som kunskapsbank. 

6.2 Diskussion 
Vi har skrivit programmet i Microsoft Visual Studio som endast finns till 
Windows. När .NET introducerades fanns endast .NET till Windows men nu har 
.NET framework portats till öppen källkod; det borde alltså gå att köra 
programmet på de flesta plattformar såsom Linux och MacOS X. Projektet 
kallas ”The Mono Project” och utvecklas av frivilliga programmerare [URL 5]. 
Vi har inte testat att köra programmet på annat operativsystem än Windows och 
är därför inte helt säkra på att det fungerar, så fler tester behövs. 

6.3 Framtida arbete 
Det går att utöka ärendehanteringssystemet med en statistikmodul som 
sammanställer rapporter, för t.ex. svarstider och antal behandlade ärenden. 
Statistikmodulen görs enklast med ett nytt formulär och statistiken kan hämtas 
från databasen genom SQL-frågor. Några exempel på statistik som kan hämtas 
är medeltid för att lösa ett ärende, hur ofta man får ärenden, när på dagen 
ärenden anmäls oftast, hur ärenden skickas internt inom servicebyrån och vad 
för typ av ärenden det är som anmäls. 

6.4 Personliga erfarenheter 
Kodande i C# har fungerat bra. Vi hade inte kommit i kontakt med C# tidigare 
innan examensarbetet och för att lära oss språket har vi mest tittat på exempel på 
nätet, vilket varit betydligt bättre än att läsa i böcker. Ganska snabbt insåg vi att 
C# är likt Java med några få undantag och då vi läst en hel del Java i 
utbildningen så gick det fort att komma igång. 
 
Utvecklingsmiljön Microsoft Visual Studio var ny för oss men det ställde inte 
till några problem. Dokumentationen i miljön är väldigt bra skriven och med 
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hjälp av den och exempel på Internet kom vi igång fort med kodandet av 
programmet.  
 
När vi stötte på problem eller skulle skriva något som vi tidigare inte haft 
erfarenhet av använde vi ofta den första lösningen som hittades. Exempel på det 
är när vi använde oss av Sessions för att lagra variabler i systemet (se kap. 5). 
Problemet var att efter en tid gick en Session ut och variabeln avallokerades ur 
minnet. På så sätt fick vi en hel del konstiga buggar innan vi upptäckte vad felet 
berodde på. Genom att läsa mer ingående hur olika lösningar fungerar skulle vi 
ha kunnat undvika problem som detta.  
 
Designspecifikationen kunde ha varit mer genomtänkt. Formulärens utseende 
och innehåll var inte detaljerat beskrivna. Detta berodde på att vi inte visste hur 
lång tid projektet skulle ta och kände oss lite stressade i början. Med en bättre 
designspecifikation hade vi inte behövt designa om formulär flera gånger vilket 
hade kunnat spara tid.  
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