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Sammanfattning 
Målet med vårt examensarbete har varit att på uppdrag från United Computer 
Systems skapa ett program som kopplar samman Visma SPCS och MS Outlook. 
Anledningen till detta program har varit att utöka den begränsade 
kontakthanteringen som finns i Visma SPCS. I större affärssystem blir det allt 
vanligare att så kallade CRM system integreras. Dock saknas oftast bra 
kontakthantering i lösningar som riktar sig till mindre företag. Genom att koppla 
samman SPCS med Outlook, ger det användaren möjligheter att lagra mer 
djupgående information om kunder, deras kontaktpersoner och leveransadresser. 
 
Programmet har utformats i Borland Delphi och vi beskriver i denna rapport hur 
vi gått till väga för att skapa ett program som uppfyller vår uppdragsgivares 
önskemål vad gäller användbarhet och användarvänlighet. 
 
Vi beskriver även några av de grundläggande begreppen för vårt projekt, så som 
Screen scraping och API för SPCS och Windows. 
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1 Inledning 
Kapitlet beskriver bland annat bakgrunden till vårt projekt, vad vi haft för 
centrala frågeställningar och hur strukturen ser ut för rapporten. 
 

1.1 Bakgrund 
Information är en av de viktigaste faktorerna i ett företag; att ha information om 
kunder samlat och organiserat och att kunna komma åt denna information när 
den som bäst behövs kan spara mycket tid och pengar, eftersom arbetet blir 
effektivare. Många företag använder affärssystem för att hålla reda på kunder, 
beställningar och liknande information. Dessa affärssystem fokuserar i många 
fall på själva affärsprocesserna (beställningar, fakturering etc.) medan 
kundhantering kommer i skymundan.  
 
Det finns ofta begränsade möjligheter att lagra information om kunder i 
affärssystem, begränsningar som blir extra tydliga i fall då man har många 
kontaktpersoner hos en kund eller kanske många olika leveransadresser till 
kunden. I dessa fall vill man kunna komma åt ytterligare information om 
kunden. För att råda bot på dessa begränsningar har man börjat integrera så 
kallade CRM (Customer Relationship Management) system i de större 
affärssystemen. För affärssystem som är riktade till mindre företag saknas det 
fortfarande bra kundinformationshantering. 
 
I Visma SPCS kan man endast lagra en kontaktperson per företag, något som 
gör att man som användare tvingas skapa en mängd olika poster för samma 
kund. Detta leder också till att samma kund kan förekomma i databasen under 
olika namn, något som innebär ytterligare svårigheter när man letar efter en viss 
kontaktperson eller en viss leveransadress. 
 
I Outlook lagras kontakter och information om dessa i så kallade kontaktkort. 
Dessa är framför allt tänkta att lagra uppgifter om en privatperson. Dock finns 
det i Outlook stora möjligheter att ändra både utseende och innehåll. På så sätt 
kan kontaktkorten anpassas så att de lagrar den information som behövs för att 
lösa uppgiften. 
 
Vår uppgift har således varit att komma fram till en användarvänlig lösning, där 
kundinformation från SPCS används för att söka upp kontakter för företaget i 
Outlook, kontaktinformationen i Outlook ska därefter kunna skrivas till SPCS. 
Denna koppling är ett enkelt CRM-system som utnyttjar de system som 
kunderna redan har tillgängliga, i det här fallet Outlook.  
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1.2 Syfte 
Resultatet vi hoppas uppnå är en förenkling i hanteringen av leverantör och 
kunduppgifter för anställda som använder affärssystemet Visma SPCS och 
MS Outlook. Fokus i projektet ligger därför på tidsbesparing för användaren 
vilket innebär användbarhet och tydlighet. 
 

1.3 Frågeställning 
Vilka möjligheter finns det att koppla samman två befintliga datorprogram; 
Visma SPCS och MS Outlook, vad skiljer lösningarna åt och vilken lösning är 
den bästa ur användarsynvinkel. 
 

1.4 Målgrupp 
Denna rapport riktar sig till vår uppdragsgivare United Computer Systems, samt 
personer med intresse av praktiskt tillämpad användbarhet. Läsaren antas ha 
vissa kunskaper vad gäller datateknisk terminologi. 
 

1.5 Avgränsningar 
Vår applikation är fokuserad på användarvänlighet och att utöka Visma SPCS 
genom att integrera det med MS Outlook. Vi har därför inte fokuserat särskilt på 
applikationens prestanda annat än att den inte får vara så långsam att den inte 
går att använda. 
Säkerheten är även det ett område vi inte har fokuserat på, eftersom 
applikationen körs med användarens säkerhetsprivilegier i all kommunikation 
tyckte vi inte det fanns något skäl att gå djupare på det området.  
 

1.6 Metod 
De olika stegen i utvecklingen av programmet är som följer:  

• Planeringsrapport 
• Kravspecifikation 
• Designspecifikation 
• Implementering/testning av prototyp 
• Utvärdering av prototyp 
• Modifikation av kravspecifikation/designspecifikation 
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I planeringsrapporten utredde vi olika alternativa lösningar till problemet, gjorde 
en litteraturstudie och forskade allmänt om hur teknikerna fungerar. En 
preliminär kravspecifikation gjordes även här utifrån företagets önskemål och 
krav. Kravspecifikationen lyftes sedan fram som ett eget dokument. Utifrån 
kravspecifikationen skapade vi en designspecifikation som till att börja med inte 
tog upp alla detaljer, utan utvecklades i takt med att vår kunskap ökade.  
 
Därefter utvecklade vi prototyper som företagets anställda fick ge synpunkter på, 
synpunkter som vi kunde använda för att utveckla vår design och i vissa fall 
även omarbeta designen i en annan riktning än vad som från början var tänkt. 
Detta var en iterativ process, efter att en prototyp utvärderats och designen 
ändrats/utvecklats så implementerade vi en ny prototyp utifrån den nya designen 
och lät personalen på företaget ge oss synpunkter.  
 

1.7 Typografiska konventioner 
Här beskrivs hur detaljer i texten återges för att underlätta läsbarheten. 
 
Moduler i vårt program är namngivna med stor bokstav som inledning av varje 
nytt ord, t.ex. EnModul och kommer i den mån de nämns i denna rapport 
återges i kursiv stil med teckensnittet Courier New. Eventuella 
funktionsnamn för egendefinierade funktioner kommer att skriva på detta 
sätt. Andra programmeringstekniska detaljer, exempelvis externa 
funktionsnamn (sådana som vi inte själva skrivit), samt allmänna 
programmeringsexempel kommer endast att skrivas i Courier New för att 
underlätta läsbarhet och förståelse. 
 

1.8 Struktur 
Inledningsvis presenteras vårt problem och rapportupplägg. Därefter tar vi upp 
bakgrundsbeskrivning där vi beskriver de tekniker som används i projektet samt 
ett avsnitt om utvecklingsmiljön. 
 
Efter detta följer ett avsnitt som tar upp planeringsstadiet av projektet och vad vi 
gjorde under denna period. 
 
Kravspecifikationen och designspecifikation beskrivs i egna kapitel. Här går vi 
igenom vad programmet ska göra och hur det fungerar. 
 
Under kapitlet Arbetsgång beskrivs hur vi har kommit fram till programmet. Här 
går vi igenom utvecklingsfasen med design, implementering och testning. 
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Efter detta följer ett analyskapitel, där vi bland annat diskuterar kring vårt 
projekt; vad vi lärt oss, vilka svagheter vårt program har och vilka uppdateringar 
som kan vara aktuella i framtiden. 
 
I slutsatsen sammanfattar vi projektet och knyter an till vår frågeställning. 

4  



 

2 Bakgrundsbeskrivning 
Här beskrivs de tekniker som har använts under utvecklingen av programmet. 
 

2.1 Windows API 
Windows API (Application Programming Interface) kallas Win32 och används 
flitigt av programmet. Grunden i Win32 är ett så kallat fönsterhandtag (Window 
handle) som är ett id-nummer för att identifiera ett fönster i Windows. I 
Windows är nästan allt fönster, även kontroller (knappar, inmatningsfält etc.) 
och menyer. Man kan därför komma åt den mesta informationen via 
fönsterhantag och Win32 erbjuder en uppsjö av funktioner till detta ändamål. [1] 
 
Innan alla funktioner kan användas behövs ett fönsterhandtag till det fönster 
man vill ha information om. För att ordna detta används funktionen 
EnumWindows som listar fönsterhandtagen för alla fönster till de program som 
körs av Windows när funktionen anropas. För att få fönsterhandtag till 
barnfönster till dessa fönster anropas funktionen EnumChildWindows som tar 
ett handtag till ett förälderfönster som argument och utifrån det listar alla 
barnfönster till denna förälder. Det vi använder Win32 API till i projektet är 
främst så kallat Screen scraping (2.2). 
 

2.2 Begreppet Screen scraping 
För att kunna identifiera vad som händer i SPCS (om användaren byter order, 
skapar ny order etc.) använder vi en metod som kallas Screen scraping. Det är ett 
samlingsnamn på metoder för att hämta information från ett programs gränssnitt. 
Metoden går ut på att via fönsterhandtag hämta information om fönstren. Den 
information som är mest intressant är fönstrets titel, klass och textinnehåll (för 
inmatningsfält). Ett fönsters klass säger vilket sorts fönster det gäller, t.ex. har 
ett inmatningsfält klassen Edit och en etikett (label) har klassen Static. För 
att kunna se vad som händer i ett program behövs först alla programmets 
fönsterhandtag (se 2.1 Windows API).  
 
När man har programmets fönsterhandtag kan man genom att se efter om vissa 
kontroller finns eller vilken text som finns angiven i en kontroll, ta reda på vilket 
tillstånd programmet befinner sig i. Allt är väldigt heuristiskt bestämt, och 
varierar stort beroende på vilket program man ”spionerar” på. Till exempel så 
vet man för SPCS att en offert är öppnad om man bland SPCS fönster kan hitta 
en kontroll av klassen Static med titeln ”Offertnr”. 
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2.3 COM 
COM är en förkortning av Component Object Model och är en standard 
utvecklad av Microsoft för att göra det möjligt för olika program att interagera 
med varandra [2]. Grunden i denna teknik är så kallade COM-objekt, dessa 
objekt implementerar vissa metoder och innehåller viss data. Vilka metoder 
objektet implementerar bestäms av vilka Interface som objektet stödjer. Ett 
interface till ett COM-objekt anger en mängd metoder som objektet 
implementerar. Klienter som vill använda ett COM-objekt vet vilka interface 
som objektet stödjer och får på så vis kännedom om hur objektets metoder kan 
anropas, samt vilka som finns. Ett interface kan således sägas vara ett kontrakt 
mellan COM-objektet och dess klienter. Interfacet säger vilka metoder som 
implementeras av objektet, samt vilka argument och vilket returvärde metoden 
har [3]. Ett objekt kan implementera flera olika interface och varje interface i 
COM har ett unikt id, kallat IID, för att säkerställa att alla interface är unika [4]. 
Samma mekanism används för att ge en klass av COM-objekt ett unikt id som 
kallas CLSID. 
 
För att sammanfatta ovanstående; en COM-klass är en implementation av en 
eller flera COM-Interfaces. En COM-klass implementeras antingen som en dll-
fil eller som ett program. Exakt hur COM-klassen implementeras beror på vilket 
språk programmet eller dll-filen är skriven i. I C++ t.ex. skulle man 
implementera en COM-klass genom att använda en C++ klass.  
 
Ett program som implementerar en COM-klass kallas en COM-server och varje 
COM-server registrerar CLSID i Windows register för den COM-klass den 
implementerar. En klient använder detta id för att instansiera ett objekt av 
COM-klassen som den kan använda för att anropa klassens metoder. Detta kan 
naturligtvis göras från ett annat program än COM-servern, det kan till och med 
göras från en annan dator. [5] 
 
Det finns ytterligare ett sätt att identifiera ett COM-objekt; genom ett så kallat 
ProgId framställs CLSID i ett mer läsvänligt format. detta är den form av 
identifikation som vi använder oss av i programmet, för att hitta COM-objekt 
registrerade av Outlook eller COM-objekt vi har registrerat själv. 
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2.4 SPCS API 
SPCS programmeringsgränssnitt kallas SPCS Integration och används för att 
läsa ut information från och skriva information till SPCS databas. SPCS 
Integration innehåller språkspecifika filer som tillhandahåller gränssnitt mot ett 
flertal programmeringsspråk, däribland Delphi. Efter att man skapat en koppling 
till den Delphi-specifika filen, SPCSAdk.pas kan programmet utnyttja 
programmeringsgränssnittet för att interagera med SPCS. 
 
För att kunna kommunicera med SPCS databas, måste funktionen AdkOpen 
anropas för att skapa en koppling till de sökvägar där SPCS och det företag man 
vill jobba med är placerade. Funktionen AdkCreateData kan nu användas för 
att erhålla en pekare till den tabell i databasen som man vill jobba med. För att 
söka efter poster, används först någon av tilldelningsfunktionerna (AdkSetStr 
etc.), där värden tilldelas de fält som man vill använda som sök-kriterium. Sedan 
används funktionen AdkFind för att plocka ut de poster som matchar sök-
kraven. Om flera poster matchar sökningen, kan man växla mellan dem med 
hjälp av AdkPrevious och AdkNext. Beroende på fältens datatyper så 
används olika funktioner för att hämta och skicka data, t.ex. AdkSetStr för att 
tilldela teckensträngar och AdkGetDouble för att hämta ut tal. Om 
informationen ändras för en post är det viktigt att anropa AdkUpdate efteråt. 
Funktionen sparar då tillbaka data från pekaren till SPCS databas så att 
ändringarna blir permanenta. [6] 
 

2.5 Programmera Outlook 
VBScript är ett scriptspråk utvecklats av Microsoft och är en nedbantad version 
av Visual Basic [7-8]. I Outlook används VBScript då man vill programmera 
händelser i kontaktkort med mera [9-10]. 
 
I designläge för ett kontaktkort kan man välja att lägga till och ta bort kontroller 
(objekt) och på så sätt styra kortets utseende. Under formulär-menyn kan man 
välja Visa kod och där skriva programkod för olika händelser. Händelserna 
skrivs som objektnamn_händelse (t.ex. knapp1_Click()). Vissa 
specialhändelser, t.ex. när fönstret öppnas kan läggas till genom att välja det i 
Scriptredigerarens händelsehanterare. I vårt kontaktkort används VBScript bl.a. 
för att uppdatera referensinformation, samt för att automatiskt kopiera 
information som ändrats till databasen. [9-10] 
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2.6 Delphi 
Delphi är ett högnivåspråk med stark typning som bygger på objektorienterad 
design. Delphi har sina rötter i Object Pascal och har gått till att bli en grafisk 
programutvecklingsmiljö. 
 
Pascal utvecklades i slutet av sextiotalet av professor Niklaus Wirth och blev en 
efterföljare till Algol, det första högnivåspråket med läsbar, strukturerad och 
systematisk syntax. Den ursprungliga definitionen av Pascal publicerades 1971 
och språket var utformat för att vara ett undervisningsverktyg i programmering. 
Några av de nya möjligheter som Pascal erbjöd, till skillnad från Algol var 
möjlighet att definiera nya datatyper, samt stöd för dynamiska datatyper. [11] 
 
I november 1983 släpptes Turbo Pascal 1.0, en händelse som betydde Borlands 
intåg på marknaden för programmeringsverktyg och utvecklingsmiljöer. Med 
Turbo Pascal introducerades också den första integrerade utvecklingsmiljön, där 
användaren kunde skriva kod, kompilera kod och hoppa till stycken i koden där 
fel uppstod. Vid utvecklingen av Turbo Pascal användes den snabba och billiga 
kompilatorkärnan från Pascal av Anders Hejlsberg. [11-12] 
 
Nästa stora steg kom 1995, då Borland introducerade utvecklingsverktyget 
Delphi på marknaden och därmed förde in Pascal som ett visuellt 
programmeringsspråk. Namnet Delphi kommer från ”Oraklet i Delfi” ur den 
grekiska mytologin och hade som mål att anspela på produktens fokus på 
verktyg för databaskoppling. Till en början var man lite tveksam till namnet då 
oraklet i Delphi var känt för att ge kryptiska svar. Enligt Danny Thorpe kom 
man dock på analogin ”Att ställa en fråga till oraklet var gratis för alla, men att 
få svaret tolkat och förklarat (kompilera?) var det som kostade” (fri översättning 
från [13]), en tolkning som uppskattades av de marknadsföringsansvariga. [11-
13] 
 
Sedan det introducerades 1995, har Delphi vuxit och utökats och är numera ett 
av de språk som stöder Microsoft .NET. Dot NET är en plattform för utveckling 
av programvara, där grunden är en virtuell maskin, att jämföra med Java Virtual 
Machine (JVM). Målet har varit att skapa en standard där program kan köras 
oberoende av maskinvara och operativsystem. Det som krävs för att kunna 
exekvera program som har utvecklats i Dot NET är att det finns ett ramverk 
implementerat för operativsystemet. Kärnan i ramverket är det så kallade 
Common Language Runtime (CLR), som erbjuder en simulerad 
exekveringsmiljö i form av fysisk maskin och operativsystem. [14-16] 
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3 Planering 
Här beskriver vi hur vi gick till väga under den inledande planeringsfasen av 
projektet. 
 

3.1 Förundersökning 
Under inledningen av projektet gjorde vi en undersökning om det fanns andra 
projekt som gjort något som påminde om vår uppgift. Med tanke på att 
hanteringen av kundreferenser i SPCS och andra ekonomiprogram i många fall 
inte uppfyller de krav som kunden har, upptäckte vi att flera företag utvecklat 
program för kundhantering. Dock fann vi inte någon befintlig lösningen som 
påminde om den vår uppdragsgivare önskade; där man utnyttjade befintlig 
informationslagring i Outlook. Nedan följer beskrivningar av några av de 
produkter som redan finns på marknaden och hur de gått till väga för att lösa 
uppgiften. 

3.1.1 LundaLogik Kontakt 
Ett program som konkurrerar på samma marknad som vårt program är Kontakt 
från LundaLogik. Liksom vår produkt används den för att utöka möjligheterna 
att spara kontaktinformation till företag i Visma SPCS. Kontakt använder en 
egen databas som synkroniseras med SPCS då man kör programmet för första 
gången. I programmet finns sedan en funktion där man kan föra över 
kundinformation till SPCS och samtidigt skapa en koppling mellan 
kundinformationen i de båda programmet. Funktionen kan köras automatiskt då 
data ändrats eller manuellt. 

3.1.2 Microsoft CRM 
Microsoft CRM är ett affärssystem som är sammankopplat med bland annat 
Outlook, för att öka möjligheterna för användaren vad gäller kundhantering. I 
programmet finns moduler för försäljning, marknadsföring och kundservice. 
Microsoft CRM är framför allt tänkt att kopplas samman med Microsofts egna 
ekonomiprodukter; Axapta, Navision och XAL, varför vi inte ser det som ett 
stort hot mot den produkt vi utvecklat. 
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3.2 Alternativa lösningsförslag 
Här står en kort beskrivning av vilka alternativa lösningar på problemet som vi 
har diskuterat, vilka för, respektive nackdelar vi har sett och vilken väg vi valt. 

3.2.1 Plugin till SPCS 
I SPCS kan man för många standardfält klicka på en ”drop-down”-meny och på 
så sätt få upp möjliga värden för fältet. Exempelvis förekommer denna lösning 
då man i SPCS skapar en order. Genom att klicka på namn eller kundnummer 
får man då upp en lista över vilka kunder som finns i kunddatabasen och då man 
väljer ett alternativ i listan skrivs det tillbaka till formuläret. 
 
Att integrera vårt program med SPCS skulle betyda att det är enkelt för 
användaren att vänja sig vid de nya möjligheterna och att vårt fält skulle smälta 
samman väl med den övergripande designen hos SPCS. Det är även däri 
problemet ligger; det finns inget stöd hos Visma SPCS att lägga till fält eller på 
annat sätt ändra i deras design. 
 
Lösningen är den mest användarvänliga, då den inte kräver att användaren måste 
lära sig något nytt program, utan att funktionaliteten utökas i det befintliga 
programmet. 

3.2.2 Plugin till Outlook 
Varje referens lagras som ett kontaktkort i Outlook. I kontaktkortet lagras allt 
från namn och telefonnummer till webbsida, e-mail adresser och smeknamn. Det 
finns stöd för att ändra utseende och innehåll hos kontaktkort i Outlook, både 
genom att lägga till extra fält för utökad kontaktinformation och att lägga till 
knappar och liknande. För att få mer avancerade funktioner i kontaktkortet kan 
man lägga till programkod i form av VBScript och på så sätt utöka 
funktionaliteten (se 2.5 Programmera Outlook). [9] 
 
En lösning på vårt problem skulle således vara att integrera vårt program med 
Outlook. Genom att lägga till knappar i ett kontaktkort skulle man få ett 
enhetligt utseende med Outlook och man har på så sätt tillgång till en mängd 
data som lagras för kontakten. Ett stort problem om man ska välja referensen 
från Outlook och sedan skicka data till SPCS är att man på något sätt måste 
skriva informationen till rätt objekt i SPCS. Utan att veta numret till ordern eller 
liknande i SPCS finns ingen möjlighet att skriva tillbaka från Outlook. 
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Om lösningen innebär att användaren manuellt måste mata in uppgifter är detta 
inte en intressant idé, eftersom det ökar felfrekvensen och inte uppfyller våra 
önskemål vad gäller användarvänlighet, användbarhet och effektivitet. Vi kan 
även fastslå att de som förväntas använda vårt program tillbringar mycket tid i 
SPCS och inte vill styra arbetet från Outlook. Om vårt program innebär att man 
måste leta upp ett kontaktkort i Outlook manuellt för att välja referensperson, 
försvinner en stor del av vitsen med produkten. Vi vill att användaren ska kunna 
effektivisera sitt arbete, något som inte är fallet om man för varje order eller 
faktura måste byta program och söka efter en kontaktperson. 

3.2.3 Fristående program 
Här beskrivs hur vi kan utforma ett program fristående från såväl SPCS som 
Outlook. 
 
I många fall är de företag som använder SPCS relativt stora och med flera 
licenser. Programmet ligger då ofta på en server och anropas av multipla 
användare, något som innebär ett ytterligare problem. 
 
Genom att lyssna på SPCS och identifiera förändringar kan man få programmet 
väldigt användarvänligt. Ju mer automatiserad processen blir, desto mer effektiv 
och intressant blir produkten att använda. Denna lösning svarar bäst mot de 
behov som uppdragsgivaren beskrivit. För ett fristående program måste 
informationen visas på ett enkelt och lättförståeligt sätt, där rätt referens kan 
väljas. 

Klient-server-lösning 
Vårt program ligger i detta fall på servern och ”lyssnar på” SPCS databas för att 
se om någon händelse inträffat, t.ex. om någon användare lagt till en ny order 
eller faktura. Om något hänt måste användaren som orsakat händelsen 
identifieras, t.ex. genom ip-adress och sedan måste ett meddelande skickas från 
programmet till rätt dator. 
 
Detta är en lösning som kräver stor fokus på hur kommunikationen sker mellan 
klient och server. Om information ändras kan man inte automatiskt veta vilken 
användare som orsakat händelsen. 
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Arbeta direkt på klienten 
Vårt program ligger på klientdatorn och lyssnar på SPCS gränssnitt med hjälp av 
Windows API för att se om någon händelse inträffat, t.ex. om någon användare 
lagt till en ny order eller faktura. Genom att ha programmet på den lokala 
arbetsstationen behöver endast de som önskar installera och använda denna 
tjänst. 
 
Fokus ligger på hur man kan läsa ut data från fält i SPCS formulär och på så sätt 
identifiera förändringar. Till skillnad från klient-server lösningen vet man här att 
det är den lokala användaren som har orsakat händelsen och man behöver inte 
lägga ner energi på att ta reda på detta. 

3.2.4 Vår lösning 
Vår lösning på problemet är en kombination av fristående program på klienten 
och utökning av Outlooks kontaktkort. Vårt program ligger på klientdatorn och 
lyssnar på SPCS gränssnitt. Om någon händelse inträffat skickar vårt program 
ett meddelande att fler referenser kan hämtas. Användaren kan nu välja att 
hämta fler referenser och då detta sker, öppnas ett egendesignat kontaktkort i 
Outlook där användaren kan välja rätt referens. Genom utökningen i Outlook 
kan användaren från kontaktkortet välja att skriva tillbaka referensinformationen 
till SPCS. 
 

3.3 Kravspecifikation 
Kravspecifikationen gjordes som en del av planeringsrapporten under första 
veckan. Vår tekniska handledare var tyvärr inte tillgänglig under större delen av 
första veckan så vi kunde inte gå in för djupt på tekniska detaljer.  
Efter en utförlig diskussion angående olika alternativa lösningar så ställde vi upp 
de krav vi hade på programmet. Dessa krav har under projektets gång ändrats, 
dessutom har krav lagts till allteftersom. Specifikt modulen för kommunikation 
med Outlook har ändrats radikalt, till en början var vi inställda på att vårt 
program skulle kommunicera med Exchange servern direkt men det visade sig 
att det räckte att kommunicera med Outlook (som i sin tur kommunicerar med 
Exchange). Detta gjorde i praktiken att vi fick helt nya krav på programmet. 
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4 Kravspecifikation 
Kravet för vårt projekt är att skapa ett program där användaren som arbetar i 
SPCS lätt kan komma åt och välja bland befintliga kontaktpersoner och 
leveransadresser som lagras i ett utökat kontaktkort i Outlook. 
 

4.1 Programmets uppgift 
Programmets huvudsakliga uppgift är att utöka kontakthanteringen i 
Visma SPCS genom att kombinera det med Outlook. Denna kombination ska 
ske utifrån SPCS perspektiv, det vill säga Outlook ska ses som ett komplement 
till SPCS, inte ersätta det. När användaren arbetar med SPCS ska 
kontaktinformation byggas upp allteftersom i Outlook, användaren kan därefter 
lägga till fler kontakter och leveransadresser till de kontaktkort som programmet 
har skapat utifrån information i SPCS. Informationen kan också skrivas tillbaks 
till SPCS från ett kontaktkort.   
 

4.2 Direktiv för programutvecklingen 
En av de instruktioner vi fick redan från start var att vårt program skulle skrivas 
i Delphi (se 2.6 Delphi). Andledningen till detta var att vår handledare hade 
goda kunskaper inom detta språk. Ett av målen är att vårt projekt ska kunna 
byggas vidare och utökas av företaget och det är därför naturligt att välja ett 
språk som man behärskar hos uppdragsgivaren. Vi hade innan projektets början 
inga kunskaper i Delphi-programmering, men det är med gedigen 
programmeringsvana inga problem att lära in ett nytt programmeringsspråk, då 
man följer samma regler vid programutvecklingen. 
 

4.3 Kommunikation med SPCS 
Programmet ska identifiera att något har ändrats i SPCS; om användaren skapar 
en offert, order, faktura eller beställning samt om användaren växlar mellan 
olika offerter, order, fakturor eller beställningar. Programmet ska även detektera 
om användaren skapar en ny kund eller leverantör samt om användaren växlar 
mellan olika kunder i kundregistret eller olika leverantörer i leverantörsregistret. 
Till exempel ska programmet märka att användaren visar kund2 istället för 
kund1.  
 
Det ska vara möjligt att läsa information om en order, offert etc. från SPCS 
databas utifrån ett id-nummer. På samma sätt gäller att det ska vara möjligt att 
skriva information till en post i databasen som identifieras av ett id-nummer.  
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4.4 Kommunikation med Outlook 
Systemet ska kunna öppna ett kontaktkort i Outlook. Vilket kort som ska öppnas 
beror på vilken kontakt som information ska visas för. Om Outlook inte 
exekverar så ska en ny instans av programmet startas med kontaktkortet öppnat. 
För att kunna utöka kontaktinformation ska nya kontaktkort kunna skapas om ett 
kontaktkort inte hittas för en viss kontakt. 
 
Från ett öppnat kontaktkort ska informationen skrivas till SPCS via vårt 
program, om det är möjligt att göra det. Detta är inte möjligt i vissa fall på grund 
av egenskaper hos SPCS. För att kunna skriva tillbaka information till SPCS 
krävs att vårt program kör, annars ges ett felmeddelande Det ska alltså inte vara 
möjligt att öppna ett kontaktkort direkt i Outlook för att skriva information till 
SPCS.  
 

4.5 Kommunikation med användaren 
Systemet ska informera användaren när ytterligare kontaktinformation finns att 
hämta i Outlook för en kontakt i SPCS. Användaren ska därefter kunna ta fram 
detaljerad information om dessa kontakter genom att ett kontaktkort visas i 
Outlook där kontaktinformation kan läggas till, tas bort eller ändras. 
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5 Designspecifikation 
Vi tar i detta kapitel upp den övergripande designen och beskriver sedan de olika 
moduler som programmet är uppbyggt av. 
 

5.1 Övergripande design 
Här följer ett flödesschema som ska redogöra för hur vårt program arbetar. 
 
En av de grundläggande delarna i programmet är den timer som ligger och kör 
med jämna mellanrum. Då timern körs anropas SPCSIdentifyChange, som 
med hjälp av SPCSInterfaceReader kontrollerar om något har inträffat 
sedan förra gången den kördes. Om något hänt under tiden identifieras 
händelsen och användaren informeras att det finns ytterligare information om 
företaget. 
 
Om användaren väljer att visa informationen så hämtas rätt data ut ur SPCS 
databas genom SPCSDatabaseReader. Efter detta undersöker programmet 
om det företag som aktiviteten gäller har ett företagskort sparat i Outlook. Om 
företagskort saknas skapar programmet ett nytt kort och sparar detta i Outlook. 
Om användaren nu klickar för att visa denna information öppnas företagskortet i 
Outlook. Där kan användaren se befintliga referenspersoner för företaget, lägga 
till eller ändra referenser och välja att skriva tillbaka en referensperson till den 
offert, order eller liknande, som för närvarande behandlas. 
 
För att skriva informationen till SPCS databas anropas funktionen 
WriteToSPCS i huvudprogrammet TucsApplication, som i sin tur ropar 
på SPCSDatabaseWriter, för att skriva informationen till rätt tabell i 
databasen. 
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Figur 1 Övergripande programflöde 

 
Som vid all form av programutveckling är designen av yttersta vikt. Ju större ett 
projekt är, desto viktigare är planeringen av arbetet. Även antalet personer som 
håller på med ett projekt är också en viktig aspekt. Ett projekt där många 
personer arbetar parallellt kräver snabbt otroliga mängder tid för att integrera 
med varandra, om man inte har en bra design. Då moduler kommunicerar med 
varandra måste man ha ett väldefinierat gränssnitt för hur kommunikationen 
sker, vilka funktioner som finns tillgängliga och vilka parametrar som de kräver. 
Inkapsling eller abstraktion är i detta fall ett nyckelbegrepp. Genom att kapsla in 
objekt och lägga samman funktioner som hör ihop gör detta huvudprogrammet 
mycket mer lättläst. Inkapslingen innebär också att programmet blir mer skalbart 
och enklare kan anpassas om vissa externa förutsättningar ändras. Själva 
programmeringen underlättas också. Man får ett stort antal funktioner, men 
dessa utför i sig ett mycket liten, väldefinierad uppgift som är lättare att 
implementera. 
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5.2 Övergripande arkitektur 
Diagrammet nedan visar en översikt av programmets arkitektur, dvs. vilka 
moduler som finns och lite om hur de hänger samman. Avsnitten som följer 
beskriver delarna mer i detalj.  
 

 
Figur 2 Övergripande arkitektur, visar hur programmets moduler samarbetar 
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5.3 Kommunikation med SPCS 
Här beskrivs hur de moduler som sköter utläsning av data från och skrivning av 
data till Visma SPCS fungerar. 

5.3.1 Kommunikation med SPCS databas 
Kommunikationen med SPCS databas sker genom två moduler, 
SPCSDatabaseReader och SPCSDatabaseWriter. I 
SPCSDatabaseReader finns en mängd funktioner för att hämta ut data från 
tabellerna för offert, order, faktura och beställning. Stöd finns även för att läsa ut 
data direkt från kund och leverantörsdatabaserna. SPCSDatabaseWriter har 
motsvarande funktionalitet för att skriva tillbaka informationen från vårt 
program till SPCS databas. Speciella funktioner finns för att skriva till tabellerna 
offert, order, faktura, beställning, leverantörer och kunder. 
 
För att underlätta användning av funktioner och vidareutveckling av 
programmet har abstrahering skett där funktioner från SPCS Integration kapslats 
in [6]. Inkapslingen underlättar även framtida anpassning om SPCS beslutar att 
ändra sättet på vilket funktioner i deras API ska anropas, eftersom det endast är 
hjälpfunktionerna som vet hur den underliggande kommunikationen med SPCS 
sker. 

5.3.2 Kommunikation med SPCS gränssnitt 
Den modul som innehåller funktionalitet för att hämta information från SPCS 
gränssnitt kallas SPCSInterfaceReader. Dess huvudsakliga användning är 
att erbjuda möjligheter för andra moduler i programmet att ta reda på 
användarens aktiviteter i SPCS. Det kan t.ex. vara information om någon offert 
är öppnad och i så fall vilken eller vilket kund-id som en öppnad order har. 
Metoden som modulen använder för att ta reda på denna information kallas 
Screen scraping (se 2.2 Begreppet Screen scraping).  
 
Med hjälp av modulen är det möjligt att ta reda på om en offert, order, faktura, 
beställning, kunduppgift eller leverantörsuppgift är öppnad i SPCS. Från 
respektive öppnat dokument kan man hämta id-nummer för dokumentet samt 
kundnummer (om man har öppnat information om en kund i kundregistret så 
kan man istället hämta ut kundnummer eller för en leverantör i 
leverantörsregistret ett leverantörsnummer). 
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Figur 3 Generell bild av hur informationen hämtas från SPCS gränssnitt 

 

5.4 Kommunikation med Outlook 
Här beskrivs hur kommunikationen till och från Outlook sker i vårt program. 

5.4.1 Kommunikation till Outlook 
För att programmet ska kunna kommunicera med Outlook skapar man i Delphi 
en koppling via ett OLE objekt. Med den fördefinierade datatypen 
TOutlookApplication kan man på ett enkelt sätt skapa en koppling till 
Outlook och hämta objekt från dess olika mappar. 
 
Efter att ha skapat kopplingen till Outlook söker vi efter ett kontaktkort med 
företagsnamn som överensstämmer med det från SPCS. Om inget kontaktkort 
hittas skapar vi ett nytt där vi använder vårt anpassade företagskort (se 5.4.2 
Kontaktkort i Outlook) som mall. 
 
För att skicka data till Outlook måste det skrivas till fält i kontaktkortet. Bland 
annat använder vi denna metod för att informera kontaktkorten om vilken 
referensperson som ska vara förvald när kortet öppnas. 

5.4.2 Kontaktkort i Outlook 
Ett begrepp som kommit att bli av stor betydelse i vårt projekt är kontaktkort 
(address card) i Outlook. Kontaktinformation (contact record) lagras som en post 
i Outlooks databas. I vårt projekt har vi utökat funktionaliteten, genom att utöka 
kontaktinformationen att omfatta extra fält för referenser och information om 
dessa. På detta sätt har vi gjort så att informationen som sparas är mer anpassad 
till ett företag, istället för en enskild person. [17] 
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I designläge för kontaktkorten har vi sedan lagt till textrutor för att manipulera 
data som ska sparas i de utökade fälten[9]. Målet har varit att det färdiga 
företagskortet ska kännas som en naturlig utökning av det standardkort 
användaren är van vid och att det ska kännas enkelt och självklart att använda. 
 
För att kunna göra mer avancerade saker i kontaktkortet måste man skriva 
programkod i form av VBScript (se 2.5 Programmera Outlook). I vårt 
kontaktkort innebär detta bland annat att ge användaren möjlighet att klicka på 
en knapp för att skriva informationen till SPCS. Andra uppgifter som utförs 
genom programkod är att automatiskt spara information som ändras i 
kontaktkortet och att visa information för olika kontakter i samma textruta, 
beroende på vilken kontaktperson som väljs i en lista. [9-10] 
 
Om man öppnar ett företagskort och ordern eller liknande, som man arbetar med 
i SPCS redan är utskriven eller makulerad är fälten för referensinformation är 
gråfärgade för att göra detta extra tydligt. Användaren kan dock fortfarande 
ändra på referensinformation i kontaktkortet och spara det. I samband med att 
man klickar på knappen för att skriva referens till SPCS uppdateras 
dokumentinformationen från SPCS så att kontaktkortet kan utnyttja de senaste 
uppgifterna. På så sätt kan användaren klicka ur att ett dokument är utskrivet i 
SPCS och få möjlighet att skriva tillbaka uppgifterna från företagskortet. 
Försöker användaren att skriva informationen till SPCS och detta inte är möjligt 
kommer ett felmeddelande upp som informerar om att dokumentet redan är 
utskrivet. 
 

 
Figur 4 Kontaktkortet i Outlook 
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Figur 5 Design-vy av kontaktkort i Outlook 

 

5.4.3 Kommunikation från Outlook 
Den modul som hanterar inkommande kommunikation från Outlook heter 
TUCSApplication. I denna fil deklareras klassen TTUCSApplication 
som är en COM-klass som implementerar ett interface (se 2.3 COM) kallat 
ITUCSApplication. Detta interface definierar metoderna WriteToSPCS, 
WriteCompanyAddressToSPCS, SameCompany och CanBeWritten. 
 
WriteToSPCS är den metod som faktiskt skriver referensinformationen till 
SPCS databas. WriteCompanyAddressToSPCS används för att skriva en 
ny adress till kund eller leverantörsdatabasen. SameCompany används av 
kontaktkortet för att undersöka så att det företag som kortet gäller är det som är 
aktivt i vårt program. CanBeWritten kan anropas av kontaktkortet för att 
undersöka huruvida det aktiva dokumentet är utskrivet eller ej, detta används för 
att kunna få uppdaterad information då användaren försöker skriva data till 
SPCS. 
 
Eftersom TTUCSApplication är en COM-klass så kan dess metoder 
anropas från andra program eller script. Klassen registreras automatiskt i 
Windows register när programmet körs. Det som registreras är klassens CLSID, 
ProgId samt var programmet som implementerar klassen ligger (alltså var vårt 
program ligger). Utifall programmet som implementerar klassen flyttas så 
kommer även registret att uppdateras nästa gång programmet körs vilket innebär 
att det alltid kommer att innehålla information om var programmet ligger i 
systemet. Genom att referera till klassens ProgId kan man från ett VBScript i 
Outlook instansiera ett objekt av klassen TTUCSApplication för att anropa 
dess metoder. [18] 
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Figur 6 Hur programdelarna kommunicerar med externa resurser 

 

5.5 Kommunikation med användaren  
Kommunikation med användaren sker genom Windows s.k. system tray. Detta 
är området med ikoner som återfinns i nedre högra hörnet av startmenyn i 
Windows. När programmet startas så läggs en ikon till i system tray samt 
kopplas till vår applikation genom att ange vilket fönsterhandtag vår applikation 
har och vilket meddelande som ska genereras när användaren klickar på ikonen. 
Koden som gör detta ligger i TUCSMain.pas. Varje gång en förändring 
detekteras i SPCS gränssnitt så kör applikationen metoden NotifyUser som 
skapar en så kallad balloon-tooltip kopplad till vår ikon i system tray (se Figur 7 
Balloon-tooltip). 
 

 
Figur 7 Balloon-tooltip 

 
Ett meddelande genereras av Windows när användaren klickar på denna tooltip 
eller på ikonen och skickas detta meddelande skickas till vår applikation. I vårt 
program har vi deklarerat en metod, TrayMessage som lyssnar på just det 
meddelande som kommer att skickas. Denna metod kan se efter vad användaren 
har klickat på och utföra lämpliga åtgärder. 
 
Om användare högerklickar på ikonen så körs en popup-meny igång (se Figur 8 
Popup-meny) som ger användaren ytterligare valmöjligheter.  
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Figur 8 Popup-meny 

 
Om användaren klickar med vänster musknapp på ikonen så öppnas det 
företagskort som senast har hämtats från SPCS (om inget har hämtats så skickas 
ett meddelande upp om att inget företagskort finns aktivt).  
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6 Arbetsgång 
Här beskriver vi hur vi gått till väga under projektet. Vi har försökt att lägga 
rubrikerna i kronologisk ordning för att underlätta för läsaren. 
 

6.1 Design 
Vi beskriver här hur vår ursprungliga design såg ut och hur den ändrades under 
projektets gång. 

6.1.1 Ursprunglig 
Den ursprungliga designen uppfyllde väl kravspecifikationen vi då hade. 
Eftersom vi inte riktigt visste hur vi skulle koppla programmet mot Outlook så 
blev just den delen av designen ganska vag. Vi hade då tänkt oss en modul som 
hämtade information från Outlook för att vårt program skulle kunna presentera 
denna för användaren via ett eget gränssnitt. Designen utarbetades samtidigt som 
vi studerade olika sätt att kommunicera med SPCS och Outlook. 
 
I designen utarbetades vilka moduler som programmet skulle bestå av, samt hur 
dessa skulle kommunicera. Samtidigt som designen fortlöpte utvecklades en 
prototyp som främst implementerade kopplingen till SPCS utifrån designen för 
att lättare kunna visa för företaget hur programmet var tänkt att fungera.  

6.1.2 Omarbetad 
Efter visningen av den första prototypen fick vi in åsikter från företaget 
angående hur vi hade tänkt koppla programmet mot Outlook. Vår tanke var att 
vi skulle visa information från Outlook i ett eget gränssnitt. VD på företaget 
tyckte att det skulle vara bättre om vårt program endast skulle öppna Outlook 
och leta rätt på informationen och sedan låta Outlook visa den. 
 
Flera nya idéer introducerades efter visningen av prototypen och vi insåg att 
designen och till och med kravspecifikationen delvis behövde göras om. Istället 
för att ha en modul som hämtar information från Outlook skulle programmet nu 
starta Outlook från kod i Delphi; samtidigt behövde vi ett sätt att representera 
information om en kund i Outlook (vi hade tills då räknat med att informationen 
redan fanns klar i Outlook). Informationen i Outlook behövde nu även skrivas 
till SPCS direkt från Outlook istället för att skrivas till SPCS direkt från vårt 
program som var tanken från början.  
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Resultatet blev att vi började testa och designa fram ett kontaktkort i Outlook (se 
5.4.2 Kontaktkort i Outlook) samt fundera på hur man skulle kunna kontakta 
vårt program från ett sådant kontaktkort i Outlook. Eftersom ingen av oss hade 
gjort något liknande förut och vi inte hade räknat med att göra det när vi 
planerade examensarbetet så fick vi göra omfattande efterforskningar för att 
hitta olika tekniker för att klara detta. 
 
Vi lyckades ta fram en ny design som faktiskt visade sig innebära enklare 
struktur på programmet eftersom kontaktkort används med kontakter samlade 
(d.v.s. ett kontaktkort innehåller information om flera kontakter) istället för att 
ha kontakterna spridda utan att vara knutna till ett visst företag eller 
organisation. Det enda som behöver sökas reda på av programmet är det 
kontaktkort med samma namn som kundnamnet vi har hämtat från SPCS. 
Kommunikationen med vårt program från ett kontaktkort löstes genom att vi lät 
ett script i kortet kontakta vårt program och be det skriva information till SPCS.  
 

6.2 Implementering 
Kapitlet beskriver hur vi implementerat de olika delar som berör SPCS, Outlook 
och kommunikation med användaren. 
 
Vårt utvecklingsarbete har skett med hjälp av gradvis förbättrade prototyper. 
Metoden anser vi är speciellt bra, om man arbetar med uppgifter som är tämligen 
begränsade i omfattning. Då vi under projektets gång haft nära kontakt med 
uppdragsgivaren har även detta varit ett idealiskt sätt att gå till väga på. 
 
Till en början bestod programmet enbart av ett designförslag i form av 
användargränssnittet. Programmet hade då ingen funktionalitet, utan endast ett 
utkast till hur miljön kunde se ut då användaren skulle jobba i programmet. 
Under arbetets gång har prototypen utvecklats och fått allt mer funktionalitet. 
Delphi är som vi ser det, ett mycket bra språk då man arbetar med 
programutveckling i form av prototyper. Det är mycket enkelt att måla upp ett 
användargränssnitt till en början för att senare fylla det med meningsfullt 
innehåll. Just att snabbt kunna få fram ett gränssnitt gör att man också tidigt kan 
få respons från uppdragsgivaren om hur utseendet bör utformas och vilken 
funktionalitet som bör finnas. Detta är speciellt användbart, då uppdragsgivaren 
ofta har en klar bild av hur programmet ska se ut och fungera, medan 
programmeraren eller designern av programmet oftast inte har samma 
bakgrundskunskaper om hur arbetet sker och hur programmet bör utformas för 
att arbetet ska bli så effektivt som möjligt. Oftast är det även så att 
uppdragsgivaren tänker på funktionalitet och gränssnitt, medan programmerare i 
större utsträckning fokuserar på den bakomliggande tekniken. Genom att 
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utnyttja prototyper vid programutveckling kan programmeraren redan i ett tidigt 
skede göra avstämningar med uppdragsgivaren, för att försäkra sig om att de har 
samma syn på problemet och hur den färdiga produkten ska se ut och fungera. Ju 
tidigare i utvecklingsarbetet som meningsskiljaktigheter kan upptäckas, desto 
mer tid kan man spara in. En förändring som i inledningsskedet på ett projekt 
kan betyda några timmars eller dagars arbete, kan lätt medföra flera dagar eller 
veckor med extra arbete vid större uppgifter, om det inte åtgärdas förrän vid ett 
senare skede av programutveckling. 
 
Under utvecklingens gång stötte vi på många problem inom områden där vi inte 
hade någon erfarenhet eller kunskap. Detta gjorde att vi var tvungna att testa 
olika tekniker samt hämta in information om dessa områden. I flera fall kunde vi 
sedan bryta ut funktionalitet ur testprogrammen och integrera detta i vår 
prototyp. 
 
Under projektets gång har vi haft fyra olika projektmöten där vi visat upp våra 
prototyper och diskuterat den fortsatta utvecklingen med de ansvariga på 
företaget. Mycket av vår prototyputveckling har styrts av de riktlinjer och 
förslag som kommit fram vid dessa möten. 

6.2.1 Kommunikation med SPCS gränssnitt 
Till att börja med skapades ett program för att testa hur man kan få information 
om ett annat programs fönster i Windows. Här tog vi reda på hur 
fönsterhanteringen sker i Windows samt översiktligt vilka metoder som existerar 
för att hämta information om ett fönster. Resultatet blev ett testprogram som 
kunde lista alla SPCS fönster som finns på skrivbordet i Windows samt alla 
barnfönster till dessa. 
  
Utifrån detta testprogram utvecklades en metod för att hämta ett offertnummer 
från en öppnad offert i SPCS. Det var nu möjligt att bygga vidare för att kunna 
implementera den del av designen som hade med kommunikationen med SPCS 
gränssnitt att göra. 

6.2.2 Kommunikation med SPCS databas 
För att få en känsla för hur man kommunicerade med SPCS databas gjorde vi till 
en början ett enkelt program där man angav ett ordernummer och fick upp 
information om vilket företag som ordern gällde. Man kunde även få upp 
information om företagets kundnummer och referensperson. Liksom 
projektuppgiften löstes detta testprogram genom en prototyp som efterhand 
utökades att få mer och mer funktionalitet. 
 
Testprogrammet utvecklades gradvis till att omfatta kommunikation mot fler 
tabeller. Förutom order kunde man nu även hämta information om offerter, 
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fakturor och beställningar och visa ytterligare information om dessa. Mängden 
information som kunde hämtas från ett dokument utökades också och förutom 
företagsinformationen som nämns ovan, fanns även fält för leveransadress och 
extra text. I det första testprogrammet skedde all kommunikation med SPCS 
databas från huvudprogrammet självt, något som här hade ändrats till att hamna i 
en egen modul; SPCSDatabaseReader. Denna modul hade de publika 
funktionerna GetOrder, GetOffer, GetInvoice och GetBooking. 
Dessa funktioner användes nu av huvudprogrammet för att hämta ut ett objekt 
med rätt dokumentnummer. SPCSData introducerades även och användes som 
returvärde från ovan nämnda funktioner. I SPCSData samlades alla data om ett 
visst dokument, så att det på ett enkelt sätt kunde skickas och läsas av 
huvudprogrammet. Man kunde i denna version av testprogrammet se om ett 
dokument var utskrivet. Detta var en egenskap som också den lagrades i 
SPCSData. Om ett utskrivet dokument öppnades kunde användaren inte ändra 
på de värden som stod i de olika fälten, utan dessa var låsta. I denna version 
fanns även möjlighet att ändra och spara företagsnamn och referensnamn. Om 
användaren försökte spara ett utskrivet dokument, kom en varningstext upp och 
inget skrivning skedde. 
 
I den sista versionen av testprogrammet bakades även skrivning till databasen in 
i en egen modul; SPCSDatabaseWriter. Även här användes SPCSData för 
att skicka data om ett dokument. Då SPCSData objektet inte hade någon aning 
om vilken typ den tillhörde hade huvudprogrammet en etikett som hela tiden 
visste vilken typ av dokument som hade öppnats senaste gången. Texten på 
denna etikett användes sedan för att informationen skulle skrivas till rätt tabell i 
databasen. Liksom modulen för läsning, fanns i SPCSDatabaseWriter fyra 
funktioner för skrivning till olika tabeller: SetOrder, SetOffer, 
SetInvoice och SetBooking. 
 

6.2.3 Kommunikation med Outlook 
Det första testprogrammet som gjordes försökte kommunicera direkt med MS 
Exchange via tekniker i Dot NET. Det gick inte så bra. Efter en diskussion med 
handledaren kom vi fram till att det var bättre att försöka hämta information från 
programmet Outlook istället. 
 
Ett testprogram gjordes som lyckades hämta information från Outlook, men 
dessvärre fick vi varningar från Outlook att ett externt program försökte hämta 
information. 
 
Efter ytterligare en diskussion med handledaren fick vi tipset att använda en 
komponent som finns tillgänglig i Delphi som var speciellt gjord för att 
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kommunicera med just Outlook. Det tredje testprogrammet fungerade utmärkt 
och lyckades hämta förnamnet på en kontakt från den publika kontaktlistan i 
Outlook samt visa detta i vårt programs gränssnitt. 
 
Kommunikationen med Outlook visade sig behövas åt båda håll. Det vill säga 
även kommunikation från ett kontaktkort i Outlook till vårt program behövdes. 
För att lösa detta behövde vi ett sätt för ett script i Outlook att kontakta vårt 
program. En klass definierades med hjälp av en guide i Delphi för att skapa 
COM-objekt. Delphi sköter det mesta av skapandet, det enda som man själv 
behöver göra är att definiera vilka metoder och medlemsvariabler som klassen 
ska ha (detta görs även det med hjälp av gränssnittet i Delphi). Det första 
testprogrammet implementerade ett COM-objekt som hade en metod och vi 
lyckades få till ett script i Outlook som kunde använda denna metod. Metoden i 
fråga skrev en variabel till det aktiva dokumentet som var öppnat i SPCS.  
 

6.3 Utveckling av kontaktkort 
Tanken var när vi började att programmet skulle läsa information från SPCS, 
utifrån detta hämta in kontaktinformation från Outlook och sedan själv 
presentera informationen för användaren. Redan efter vårt första möte, då vi 
visade upp en prototyp med föreslagen design stod det klart att vår 
uppdragsgivare ville att vårt program endast skulle ligga som en länk och inte 
själv ha något direkt användargränssnitt. Informationsvisningen skulle istället 
ske via ett kontaktkort i Outlook. Då de befintliga kontaktkorten endast var 
anpassade för att lagra information om privatpersoner, fick vi i uppgift att 
utforma ett nytt kontaktkort med utökade fält, där man kunde hantera data om 
företag och deras referenspersoner. 

6.3.1 Kontaktkort i Outlook 
För att bekanta oss med programmering av kontaktkort i Outlook gjorde vi tester 
inom detta område. Vi testade bland annat hur det fungerade att definiera egna 
fält för ett objekt och lägga till visning av dessa värden. Vi provade även att göra 
enkel programmering i Outlook, där vi kopplade händelse till knappar. Liksom i 
det vanliga programmet användes en teknik, där vi skapade prototyper som vi 
sedan utvecklade för att få allt mer funktioner. Vid utvecklingen använde vi 
bland annat textrutor för att visa värdet på olika parametrar och för att kunna 
felsöka programmet. Bland annat använde vi denna teknik för att undersöka hur 
vissa fördefinierade händelser i Outlook fungerar. 
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Det första företagskortet som implementerades var bara ett utkast på hur 
företagskortet kund se ut. Vi funderade och diskuterade vilka fält som behövdes 
finnas med och funderade på hur kontaktkortet skulle utökas så att det skulle få 
ett homogent utseende. 
 
Vi utformade sedan ett kort där man kunde skriva in tre olika referenser och lite 
information om dessa. I första fallet gjorde vi en varsin textrutan för 
referenspersonerna och såg till att det fungerade som vi ville. 
 
I nästa steg arbetade vi på att koppla samman en textruta med flera olika fält i 
tabellen. Vi kom fram till att man inte kunde ändra på källan för ett 
formulärobjekt under tiden som det kördes, utan var tvungna att lösa det på 
något annat sätt. Problemet löstes genom att läsa ut värden direkt från tabellen 
och kopiera in dem i rätt textruta. Vi utnyttjade att det i Outlook finns en 
fördefinierad funktion som körs varje gång då ett fält ändras. Man kan sedan 
identifiera vilket fält det rör sig om och i det fall det är fältväljaren som ändras 
kan man kopiera in rätt information. Eftersom den källa som vi angett för en 
kontroll inte var densamma som det fält dit vi ville spara informationen var vi 
tvungna att kopiera tillbaka till texten till rätt fält i tabellen. 
 
I nästa steg gjorde vi även tester för att undersöka möjligheterna att låta 
företagskortet kommunicera med vårt program. Vi utförde både tester vad gällde 
möjlighet att tilldela värden på fält i kontaktkortet och att anropa funktioner i 
programmet genom kod i VBScript. 

6.3.2 Utformning av kontaktkort 
Som beskrivs ovan, inledde vi arbetet med att undersöka möjligheterna i 
Outlook genom att göra diverse tester där vi utvecklade enklare kontaktkort. 
 
Eftersom huvudtanken med programmet var att ge användaren möjligheter att 
spara information om flera referenspersoner för ett företag valde vi att låta 
användaren välja ett referensnummer i en ”drop down”-lista. Vi använde sedan 
kod för att identifiera när man valde en ny referens i listan och sedan ladda in 
uppgifter om just den referenspersonen. Vi lade också till en knapp för att spara 
informationen, som då man klickade på den kände av vilken referens som var 
aktiv och kopierade informationen till rätt fält i tabellen. 
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Figur 9 Utvecklingen av företagskortet, steg 1 

6.3.3 Automatisering och användaranpassning 
Ett liknande problem som vi sedan löste var hur man kunde få informationen att 
sparas automatiskt då man ändrat några uppgifter. Som i ovanstående problem, 
där vi ville läsa in rätt data till textfälten utnyttjade vi även här möjligheten att 
identifiera om något värde ändrats. Genom att känna efter huruvida 
informationen i ett visst fält ändrats kunde vi göra så att informationen 
kopierades i detta fall. 
 
Efter detta lade vi in möjligheter att skriva tillbaka referensnamn och 
adressuppgifter till SPCS. Genom att klicka på en knapp kördes nu programkod 
som anropade en funktion i vårt program. Användaren kunde alltså påverka 
SPCS från Outlook, något som vi inte trodde var möjligt till en början. 
Referensnamnet skrevs till fältet ”Er referens”, medan de adressuppgifter som 
kom från Outlook skrevs till fälten för avvikande leveransadress. Vi hade dock 
ett problem då SPCS inte uppdaterade sina källdata automatiskt. 
 
Nästa steg blev således att fixa så att man kunde se ändringarna i SPCS utan att 
manuellt uppdatera fönstret. Uppdatering hade tidigare skett genom att man gick 
till SPCS fönster och klickade på F5. Då vi letade efter lösningar på problemet 
hittade vi en modul som simulerade tangenttryckningar och skickade dem till 
aktivt fönster. Genom att sätta fokus på SPCS fönstret och sedan skicka F5 med 
hjälp av modulen kunde vi automatisera uppdateringen. 
 

30  



 

Då vi kommit till denna punkt lade vi till funktionalitet för att öppna ett 
kontaktkort från vårt program. Funktionen som styrde detta använde befintliga 
funktioner för att söka upp ett företagskort som överensstämde med ett visst 
företagsnamn. Vi skrev även information om huruvida dokumentet var utskrivet 
till ett extra fält i kontaktkortet. När kontaktkortet öppnas sker en händelse som 
kan fångas och vi använde denna för att se till så kortet speglar huruvida 
dokumentet i SPCS är utskrivet eller ej.  
 
Efter ytterligare ett möte och en diskussion med företaget kom vi fram till vissa 
förändringar som behövde göras. Bland annat upplevde man att det var krångligt 
och aningen oöverskådligt att ha referenserna i en ”drop down”-lista, utan att det 
vore enklare och snyggare att använda en listruta. 
 

 
Figur 10 Utvecklingen av företagskortet, steg 2 

När detta var avklarat arbetade vi på att synkronisera informationen i 
kontaktkortet med den företagsinformation som fanns i SPCS. På så sätt ska den 
adress som finns lagrad för företaget i SPCS uppdatera adressfälten i 
företagskortet. En funktion implementerades även för att användaren kunde 
ändra adressen i Outlook och sedan med en enkel knapptryckning uppdatera 
adressuppgifterna i SPCS. På liknande sätt som ovan beskrivs för att skriva 
tillbaka referensinformation kunde nu användaren klicka på en knapp och 
uppdatera information i SPCS. 
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Vi lade även till funktionalitet för att jämföra adressen i SPCS med den i 
Outlook när man öppnade ett kontaktkort. Om dessa två adresser inte stämde 
överens kom en fråga upp där användaren klickade ja för att synkronisera 
adressuppgifterna i kontaktkortet mot SPCS. 
 

 
Figur 11 Uppdatering av företagsadress från Outlook 

6.3.4 Fristående referenser och leveransadresser 
I vårt ursprungliga kontaktkort var referensperson och avvikande leveransadress 
kopplade till varandra, d.v.s. en referens hade en leveransadress. Det kom nu 
upp att uppdragsgivaren önskade att dessa skulle vara fristående från varandra. 
 
Vår nästa prototyp av kontaktkortet hade därför en extra listruta där användaren 
kunde välja en adress. På detta vis fick vi en koppling där en referensperson kan 
ha flera adresser och en adress kan vara knuten till flera referenser. 
 
Vi ändrade också så att referensens namn och första delen av adressen visades i 
respektive listruta, för att användaren enklare skulle kunna hitta inskrivna 
referenser. Vi ordnade även så att innehållet i listorna uppdaterades automatiskt 
när ett namn eller en adress ändrades så att innehållet i listrutorna alltid speglar 
informationen i dessa fält. 
 

 
Figur 12 Utvecklingen av företagskortet, steg 3 
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En annan uppgift vi löste var att lägga till säkerhetsvarningar om en användare 
försökte ändra en befintlig referens eller adress, eftersom vi fick åsikter om att 
det var för enkelt att skriva över redan befintliga uppgifter. Om användaren 
svarade nej på frågan om att ändra informationen, återställdes namn eller adress. 
 

 
Figur 13 Säkerhetsvarning, ändring av namn 

6.3.5 Det slutliga företagskortet 
Efter en ny diskussion med företaget kom vi fram till att det behövdes en knapp 
där användaren kunde ange en standardadress för en referens. Detta var en 
möjlighet vi även själva diskuterat. Fram till denna punkt hade vi dock gjort så 
att den aktuella adressen i SPCS blev den adress som visades för en referens när 
kortet öppnades. 
 
Vi ändrade även så att synkroniseringen mellan adressen i företagskortet och den 
i SPCS skedde automatiskt. När adressen i företagskortet ändrades fångades 
händelsen upp och vi skickade ut en fråga om användaren ville uppdatera 
företagsadressen i SPCS. Om användaren då klickade nej skrevs ingen data till 
SPCS, men det fanns fortfarande möjlighet att uppdatera adressen genom att 
klicka på knappen ”Skriv adress till SPCS kundkort”. Knappen inaktiverade 
annars om adresserna överensstämde. 
 

 
Figur 14 Synkronisering mellan SPCS och Outlook 

Vi lade även till små detaljer som att inaktivera knappen ”Ange som 
standardreferens” om den aktuella adressen var tom och inaktivera ”Skriv 
referens till SPCS” om en tom referens valdes. 
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Sedan tidigare hade vi endast uppdaterat information om huruvida data kunde 
skrivas till SPCS då kontaktkortet öppnades. Detta ändrade vi nu så att en 
funktion i vårt program anropades och i sin tur berättade för kontaktkortet vilken 
status flaggan hade för närvarande. På så sätt kunde användaren gå till SPCS och 
klicka ur utskriftsflaggan och på så vis ha möjlighet att ändra informationen i 
SPCS databas för dokumentet. Om informationen inte kunde skrivas till SPCS 
skickade företagskortet ut en meddelanderuta som informerade om detta. 
 

 
Figur 15 Utskrivet dokument 

Vi lade även till ett extra fält för minnesanteckningar, där användaren kunde 
skriva in sammanfattningar av t.ex. vad som diskuterats med kunden och det 
befintliga anteckningsfält som finns i Outlooks kontaktkort flyttades till en egen 
flik. 
 

 
Figur 16 Utvecklingen av företagskortet, steg 4 
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6.4 Projektmöten 
Under de projektmöten som genomförts har vi fått mycket respons på hur 
utvecklingen av programmet borde fortgå. 
 
Under det första mötet som hölls efter drygt tre veckors planerande och 
programmerande visade vi upp prototyp som hade grundläggande funktionalitet. 
Vi hade då även implementerat ett enkelt användargränssnitt. Efter en diskussion 
framkom dock nya förhållningsregler, som gick ut på att information om 
referenserna skulle visas genom ett kontaktkort i Outlook istället för genom vårt 
eget program. 
 
Nästa projektmöte hölls två veckor senare. Vi hade då arbetat på att utveckla ett 
gränssnitt i form av ett företagskort, varifrån mycket av kommunikationen kunde 
ske. Många av de åsikter som kom fram handlade nu om företagskortets 
funktionalitet och vad man behövde utveckla för att göra det bättre. Vi 
diskuterade bland annat att företagets adress borde synkroniseras mellan SPCS 
och företagskortet i Outlook, så att när användaren ändrade leveransadress i 
SPCS, så skulle det komma upp en fråga där användaren hade möjlighet att 
uppdatera företagsadressen i Outlook. Vi fick även instruktioner att man från 
företagskortet skulle kunna uppdatera adressen i SPCS. Man tyckte även från 
uppdragsgivarens sida att det var för enkelt att råka ändra information och på så 
sätt skriva över en befintlig referens eller adress. Vi hade även skrivit tillbaka 
den adress som fanns för en referens till fel fält. Vi skrev informationen till 
leveransadress, medan företaget ville att detta skulle skrivas till avvikande 
leveransadress. Vi fick också i uppgift att ändra så att referenspersonerna valdes 
ur en listruta istället för en ”drop down”-ruta, som då var fallet. 
 
Ytterligare en vecka senare stämde vi av med företaget vilka förändringar vi 
gjort. Vi fick då några fler uppgifter, som man ansåg behövde ändras. En av 
dessa var att vårt program var skiftlägeskänsligt, d.v.s. om man hade ett 
företagsnamn med små bokstäver och samma företagsnamn med stora bokstäver, 
så uppfattades detta som två olika företag. Detta gällde även adresserna och 
referenspersonerna. Fram till dess hade vi dessutom knutit samman en adress till 
en viss referens, något som gav uppenbara begränsningar. Vi fick istället i 
uppgift att ändra så att en adress kunde användas av flera referenser och vice 
versa. Man ville även att referensens namn och första raden ur adressen var det 
som skulle visas i listrutan där man valde dem, istället för ”Referens 1” och 
”Adress 1”. På så sätt skulle det bli enklare att hitta en befintlig referens. 
 
Då vi efter en vecka visade upp vårt program igen var det mest mindre detaljer 
som avhandlades. Man skulle t.ex. inaktivera knappen ”Skriv adress till SPCS” 
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om adressen inte hade ändrats och man ville från uppdragsgivaren gärna ha ett 
fält för att skriva ”kom ihåg” anteckningar. 
 

6.5 Testning 
Här följer en beskrivning av vilka tester vi utfört för att försäkra oss om att 
programmet fungerar som vi förväntat oss. 

6.5.1 Testning av delprogram 
För att göra de programmeringstekniska uppgifterna enklare, delade vi tidigt upp 
projektet i några väl definierade delmoment. På så sätt kunde vi koda och testa 
dessa små uppgifter var och en för sig. Testningen skedde till stor del av samma 
person som skrev koden och bestod av att se till att funktioners utvärden stämde 
överens med det som stod i designspecifikationen.  

6.5.2 Prototyping 
Som nämns ovan har vi använt oss av gradvis förfinade prototyper vid 
utvecklingen av systemet. 

Egna tester 
Under arbetets gång har vi fortlöpande testat våra prototyper och undersökt så de 
uppfyller de målsättningar vi haft. 
 
Vi har under våra tester använt oss av ett övningsföretag som finns som standard 
i SPCS och där man kan testa och göra ändringar utan att det påverkar något 
riktigt företag. Tyvärr var dessa övningsföretag inte särskilt utförliga vilket 
innebar att våra tester inte heller blev så utförliga, vilket märktes när vi testade 
systemet på de riktiga databaserna. 
 
Testerna har varit sådana att testat olika scenarion i SPCS för att se att vårt 
program fungerar på det sätt vi förväntat oss. Genom att gå in på olika 
dokument, öppna företagskort och skriva referenser och adressuppgifter har vi 
kunnat kartlägga programmets beteende. 
 
Till en början använde vi oss av spårutskrifter i form av meddelanderutor och 
liknande för att felsöka buggar som vi hittade. För att underlätta felsökning nu 
och i framtiden skapade vi under den senare delen av projektet modulen 
TUCSLog. Med hjälp av denna modul kunde vi skriva händelser i programmet 
till en loggfil för att sedan kunna undersöka om något gick fel. Skrivning till 
loggen skedde genom att anropa funktionen WriteToLog, som i sin tur skrev 
en textsträng till den fil som angivits vid initieringen. Fördelen med denna 
loggningsmodul är att den är inkapslad och på så sätt enkelt kan användas i 
framtida projekt. 
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Användartester 
I slutet av vårt projekt lät vi företagets SPCS-ansvarig använda vårt program i ett 
försök att hitta fler buggar. Då en van användare testar vårt program är det 
lättare att hitta fel som är relativt vanliga, men i scenarion som kanske inte 
uppkommer när man som ovan användare sitter och testar och felsöker. 
 
Ett av de fel som vi upptäckte här berodde på att det testföretag som vi arbetat 
med i SPCS under vår egen testning hade en begränsad uppsättning av data. 

6.5.3 Prestanda 
Vid ett flertal tillfällen har programmets prestanda varit så dålig att funktionen 
har påverkats. De första prototyperna läste från SPCS databas för att upptäcka 
förändringar i ett givet dokument istället för att hämta värden direkt från SPCS 
gränssnitt, något som vi till varje pris ville undvika. Tyvärr visade det sig att 
SPCS API var alldeles för långsamt för att denna metod skulle fungera 
(programmet tog konstant mellan 70 % och 100 % CPU). 
 
När vi testade programmet på en databas som låg på en server istället för att 
ligga lokalt så upptäckte vi att programmet var extremt långsamt, det tog nästan 
15 sekunder att öppna ett företagskort. Detta var oacceptabelt då det skulle göra 
användarens arbete mer ineffektivt istället för tvärtom. Det visade sig att vi 
gjorde en uppkoppling till SPCS databas varje gång en metod i 
SPCSDatabaseWriter/Reader användes samtidigt som just 
uppkopplingen tog längst tid i kommunikationen med SPCS, ingen bra 
kombination alltså. 
 
Lösningen var att bryta ut koden för att koppla upp mot SPCS databas till en 
egen klass och bara skapa en koppling per program.  
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6.5.4 Problem som uppkommit 
Under arbetets gång har vi vid flertalet tillfället råkat ut för mer eller mindre 
krångliga problem att lösa. 

Uppdatera textfält i SPCS 
Problemet låg i att den nya informationen inte visades om man hade ett 
dokument öppet i SPCS och sedan skrev information till den. Vi hade uppfattat 
det som att SPCS målade om sitt fönster med jämna mellanrum. Detta stämde 
bra, men att måla om betydde inte att informationen som kontrollerna grundade 
sig på lästes om. För att komma åt detta fel var vi alltså tvungna att hitta ett sätt 
att uppdatera fönstrets källdata. 
 
Vi upptäckte dock att källan uppdaterades om man klickade på <F5>, något som 
vi trodde oss kunna ha nytta av. Vi sökte därför på Internet efter ett sätt att 
skicka en simulerad knapptryckning till SPCS fönster. Efter en stunds sökande 
hittade vi en modul för Delphi som implementerade just vad vi sökte; funktioner 
för att generera knapptryckningar och skicka till ett fönster. Modulen som heter 
sndkey32 är kodad av Ken Henderson och finns tillgänglig på Internet. Tack 
vare denna modul kunde vi alltså skicka en signal motsvarande tryck på <F5>. 

Postlåsning i SPCS 
Då man skapade en ny post eller gick in och redigerade en befintlig post låste 
SPCS posten för andra ändringar, detta för att hindra att flera användare skulle 
kunna redigera samma post och därigenom skriva över varandras ändringar. 
Felet gav sig till känna när man med SPCS API anropade kommandot för att 
uppdatera databasen. Man fick då felet ”. Till en början hade vi inte anropat 
funktionen ErrorException som kastar själva felet, utan det enda vi såg var 
att informationen inte uppdaterades i databasen. Vi gjorde ett flertal 
spårutskrifter för att försöka komma på vad som var fel, men inte förrän vi 
upptäckte att vi saknade ErrorException efter att vi gjort uppdateringen 
upptäckte vi vad som var felet. 
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Otillräckligt antal licenser för SPCS 
Varje företag som köper SPCS har ett bestämt antal licenser. När SPCS API 
skapar kopplingen till databasen valideras serienummer, licensnummer och 
antalet licenser. Om antalet licenser skulle överskridas inträffar ett fel, detta 
returneras till programmet i form av en AkdErrorRec, som är en intern 
datatyp för SPCS API. För att undersöka huruvida ett fel har inträffat måste 
detta värde skickas till en funktion ErrorException, där eventuella fel 
kastas. Om man glömmer att skicka in värdena till ErrorException kastas 
istället felet när funktionen körs nästa gång, vilket kan göra att det 
felmeddelande man får i själva verket är ett följdfel. 

Sökvägar till SPCS databas 
Ett problem som kunde ha blivit svårlöst var en miss vi gjorde när det gällde 
sökvägen till SPCS databas och själva programmet SPCS. Dessa sökvägar ligger 
i en init-fil på hårddisken. Till en början hårdkodade vi dessa sökvägar i vårt 
program, men när vi närmade oss testning av programmet på användares datorer 
på företaget så ändrade vi så att dessa sökvägar lästes från init-filen istället. 
Tyvärr så glömde vi att ändra alla hårdkodade sökvägar i programmet, vilket 
fick till följd att vi vissa gånger läste information från en databas och i andra fall 
från en helt annan databas som ibland inte ens existerade. 

Asynkron exekvering 
Ett problem som var väldigt svårt att upptäcka uppstod slumpartat när koden för 
att öppna ett kontaktkort kördes. Vi fick felmeddelanden från funktioner i 
SPCSInterfaceReader om att värden inte kunde konverteras till nummer. 
Detta problem verkade inte ha någon förklaring i koden för 
SPCSInterfaceReader, den koden fungerade nämligen utmärkt vid exakt 
samma situation med skillnaden att vi endast körde den koden utan att köra hela 
programmet. Problemet var att vi hade missat att timern faktiskt körde asynkront 
och avbröt därför den kod som för tillfället kördes. Detta ledde till en hel massa 
problem, speciellt i koden som öppnar ett kontaktkort. Lösningen var 
naturligtvis att stänga av timern när kritisk kod kördes. 
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Ta bort mellanrum ur dokumentnummer 
För att komma åt numret på ett öppet dokument använde vi oss av Screen 
scraping. Ett problem var att kontroller i SPCS hade tusentalsavdelare. Eftersom 
vi ville hämta ut numret som ett heltal var vi tvungna att konvertera det. 
 
För att kunna göra det var vi tvungna att ersätta mellanrummet med en tom 
sträng. Detta kan enkelt göras med funktionen StringReplace. Det vi inte 
visste var att det mellanrum vi såg inte var ett vanligt mellanslag utan ”no break 
space”. Detta fick till följd att inget hände när vi försökte ersätta mellanrummet 
med ett annat tecken. 
 
Samma fel återkom sedan då vi skulle testa programmet under verkliga 
förutsättningar. Eftersom övningsbolaget vi hela tiden arbetat med i SPCS har 
ett begränsat antal inlagda data hade vi inte råkat ut för dokumentnummer med 
värde större än en miljon. Det vi hade gjort var att endast ersätta den första 
förekomsten av mellanrummet. 
 
Vi löste detta nya snarlika fel genom att skicka inparametern rfReplaceAll 
till StringReplace så att alla förekomster av tecknet ersattes. 

Flera adressrader i samma fält i Outlook 
Ett av de problem vi råkade ut för var att multipla rader för gatuadress i Outlook 
kontaktkort sparades i ett och samma fält med radbrytning mellan dem. I SPCS 
sparas motsvarande adress i två fält; adress1 och adress2. 
 
För att kunna skriva adressuppgifterna till kunddatabasen var vi därför tvungna 
att dela strängen i två. Vi letade till en början efter en fördefinierad funktion för 
att dela upp en sträng. Slutligen hittade vi en beskrivning av hur man skapade en 
sådan funktion i Delphi. [19] Med denna beskrivning som grund utvecklade vi 
en egen funktion som utförde vad vi ville. Till funktionen skickades en sträng 
och vilket tecken man ville använda som avgränsare. Vi använde nu radbrytning 
(line feed) som avgränsare, genom att skicka dess ASCII kod till funktionen. 
Trots detta fick vi ett underligt tecken i slutet av den första delsträngen. Det 
visade sig att när man hade två rader med adresser från Outlook så delades dem 
med först vagnretur och radbrytning. 
 
Lösningen på detta problem blev att söka i den första delsträngen efter ASCII 
koden för vagnretur (carriage return). Om man hittade ett sådant tecken 
kopierade man allt före tecknet. 

40  



 

Bundna listrutor 
I Outlook använde vi oss av listrutor för att visa referenser och leveransadresser. 
Ett av de problem vi stötte på var när vi ville markera en viss rad i rutorna. Detta 
var önskvärt eftersom vi per automatik visade referenspersonen för aktuellt 
dokument i SPCS och leveransadress för denne. För att markera rader hittade vi 
en egenskap som hette ListIndex och som innehöll index för den markerade 
raden i listrutan. Genom att sätta värdet på ListIndex kunde vi alltså ändra vilken 
rad som skulle vara markerad. Till vår förvåning märkte vi att detta fungerade 
utmärkt i vissa lägen, medan den i andra lägen inte visade att något element var 
markerat i listan. Vi försökte utan större framgång att komma fram till någon 
regel för när man markerade raden och när det inte skedde. Till sist hittade vi en 
förklaring som sa att man inte skulle göra direkt tilldelning av egenskaper på 
bundna kontroller. Med bundna menas kontroller som är kopplade till ett 
databasfält. 
 
Lösningen var alltså att göra så att listorna inte längre kontrollerades av ett fält i 
databasen. Ett annat fel som också det uppstod på grund av bundna listrutor var 
att scriptet slutade fungera när det innehöll kod som fyllde rutorna med data. 
Koden kördes och fungerade alldeles utmärkt när man skapade ett nytt 
kontaktkort, men när ett befintligt kort skulle öppnas kördes inte koden över 
huvudtaget. Ytterligare ett problem kopplat till de bundna listorna var att man 
inte kunde använda metoden Click. Den fungerade nämligen endast för 
obundna listor. Detta upplevdes som väldigt underligt när vi började skapa 
kontaktkortet, eftersom vi hittade att man skulle kunna använda Click på 
listrutor. 
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7 Analys 
Vid ett stort projekt är det mycket viktigt att planering och design är väl 
genomarbetade. Med en bra inkapsling av moduler och ett väl definierat 
gränssnitt mellan dessa underlättas parallellt arbete och skalbarheten ökar. En 
bra design med väl definierade uppgifter för såväl moduler som funktioner 
underlättar också arbetet. Man får då istället för en stor och ytterst komplex 
uppgift, flera mindre och enklare delar. 
 

7.1 Vad gick bra? 
Över lag gick de programmeringsmässiga delarna väldigt bra. Mycket av detta 
kan vi tacka den design som vi utvecklade redan på ett tidigt stadium. Genom att 
dela upp ett stort projekt i små delar har det varit mycket enklare att både skriva 
kod och felsöka detta i de fall komplikationer uppstått. 
 
I ett stort projekt är det en dödssynd att ge sig in och programmera utan att ha en 
klar bild av hur man vill att det programmet ska vara uppbyggt. Risken är då stor 
att man fastnar, eftersom man försökt lösa en alltför stor bit på en gång. 
 
Tack vare en väl genomarbetad design och modulspecifikation är det också 
möjligt att arbeta parallellt i allt större utsträckning. Så länge man har en klar 
bild av hur programmets olika delar ska kommunicera med varandra kan man 
dela upp arbetet och utveckla flera delar samtidigt. 
 

7.2 Lärdomar 
Vi beskriver hur nya tekniker och ändrade förutsättningar påverkat vårt projekt. 
Vi tar även upp övriga erfarenheter vi fått under projektets gång. 

7.2.1 Ändrade förutsättningar 
Vi har lärt oss att vara uppmärksamma på att en design kanske inte alls fungerar 
som uppdragsgivaren tycker att den ska göra och att man kan få göra om 
designen helt eller delvis. Det är därför bra att hela tiden ha en dialog med 
personerna som ska använda programmet så att man inte gör en massa jobb i 
onödan. Prototyper fungerar bra här. 
 
Att försöka ställa alltför detaljerade krav på systemet tjänade inget till, 
allteftersom vi fick mer kunskap så ändrades kraven och förutsättningarna, det är 
alltså bäst att hålla kravspecifikationen så generell som möjligt vad gäller de 
tekniska bitarna. 
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7.2.2 Nya tekniker 
Under arbetets gång har vi snubblat över ett flertal svårlösta problem. Många av 
dessa har berott på okunskap och missförstånd om hur systemen fungerar eller 
antaganden som inte varit riktiga. Detta är alltid en risk när man ska arbeta med 
en teknik som man inte sedan tidigare är bekant med. Det är lätt man läsa 
igenom en handledning och sedan ge sig in och försöka programmera och då tro 
att man förstår hur saker och ting fungerar. 
 
En lärdom vi kan dra från det är att alltid vara noga med att skaffa sig kunskap 
om en teknik innan man försöker använda den, åtminstone måste man kunna 
tillräckligt för att kunna använda tekniken till det man tänkt sig. Det är t.ex. 
onödigt att lära sig allt som finns om en teknik om man bara ska använda en 
liten del av den. Vi försökte i vissa fall lära oss tekniker medan vi utvecklade, 
detta fungerade i stort sett bra men nackdelen är att man lättare får konstiga 
problem och fel som man inte skulle ha fått om man redan från början hade 
kunskap om teknikerna. Det viktiga är då att man till en början testar olika 
funktioner i mindre skala. Genom att skapa testprogram kan man ofta snabbare 
felsöka och hitta vad som blivit fel.  

7.2.3 Felhantering i API 
En metod som används av SPCS API och som vi förstått även utnyttjas av 
många andra programmeringsgränssnitt är att fel inte kastas automatiskt av 
funktioner när de körs. Istället måste man själv undersöka om något fel inträffat. 
Att glömma bort att anropa funktionen som detekterar fel kan ge konstiga 
felmeddelanden. Risken är stor att när man väl anropar feldetekteringen, så är 
inte det som visas det ursprungliga felet, utan något följdfel, vilket gör det 
mycket svårare att felsöka. 

7.2.4 Fleranvändarsystem och samtidighet 
Till en början utvecklade vi testprogram och prototyper som hela tiden 
fungerade som ett en-användarsystem, när vi sedan testade systemet med fler 
användare fick en del problem med samtidig åtkomst av data. 
 
Eftersom vi inte hade designat för fler användare så fick vi lägga till en del till 
designen vilket fungerade bra men kanske inte är så önskvärt (designen bör vara 
så fullständig som möjligt innan man börjar implementera) 
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7.3 Programmet 
Här följer en analys av vilka prioriteringar vi gjort i programmet, samt vilka 
kända buggar programmet har och vilka utökningar som kan vara aktuella i 
framtida versioner av programmet. 

7.3.1 Prioriteringar 
Då vi började utvecklingen av programmet var vårt mål ett program där man 
kunde hämta information från Visma SPCS om en viss order, faktura eller 
liknande och grundat på detta visa information om vilka kontakter som fanns för 
företaget som dokumentet gällde. 
 
Eftersom en av anledningarna till projektet var att åstadkomma ett 
användarvänligt program som förenklade och effektiviserade arbetet för 
befintliga användare låg även en automatiserad lösning högt upp på önskelistan. 
Även möjlighet för programmet att självt skriva tillbaka kontaktinformation till 
SPCS var en önskvärd uppgift. 
 
Ett annat önskemål var också möjlighet att se vilken kommunikation som 
förekommit mellan det egna företaget och den aktuella kunden. 

7.3.2 Kända fel 
Vi har under utvecklingens gång stött på ett par buggar som vi inte hunnit med 
eller kunnat lösa. 

Krock mellan meny och tooltip 
När en förändring i SPCS identifieras av vårt program skickar den upp en så 
kallad tooltip, det vill säga en pratbubbla som användaren kan klicka på för att 
visa kontaktkortet för det aktuella företaget. Användaren kan samtidigt som 
tooltip är uppe klicka på programmets ikon med höger musknapp för att på så 
sätt visa programmets meny. Programmet anser då både att användaren klickat 
på tooltip och på ikonen, så när användaren sedan väljer något alternativ i 
menyn eller klickar på en tom yta för att stänga menyn, skickas en andra impuls 
som i sin tur öppnar kontaktkortet för det aktuella företaget. 
 
Vi försökte att lösa problemet genom att använda semaforer, men detta hjälpte 
inte. En kvalificerad gissning var nämligen att impulsen för att öppna menyn 
(klick på höger musknapp) kördes först. Om detta hade varit korrekt, skulle det 
ha varit möjligt att vid identifieringen av klickningen sätta en flagga som 
berättade att användaren klickat för att få upp menyn. Flaggan kunde sedan 
återställas när man fångat att användaren klickat på tooltip. 
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Detta visade sig inte stämma. Vi kan dock inte förklara varför, men det beror 
sannolikt på att båda impulserna skickas samtidigt och att visningen av menyn 
gör så att klick på tooltip blockeras. Eftersom man endast kan identifiera 
huruvida användaren klickat på tooltip och inte med vilken musknapp detta skett 
innebär detta vissa problem. Om vi på något sätt skulle veta om vilken 
musknapp som klickats på skulle vi kunna säga att vi endast ville köra koden för 
tooltip om man klickat med vänster musknapp. 

Flera användare av samma företagskort 
I Outlook kan ett kontaktkort endast köras i en instans i taget. För att förhindra 
det synkroniseringsfel vi annars skulle få har vi lagt in en räknare i kontaktkortet 
som ökas då kortet öppnas och minskas då kortet stängs. Om räknaren har ett 
värde större än 0, får man upp ett meddelande att det redan används. 
Problematiken beror på en inbyggd, men förståelig begränsning i Outlook. Om 
flera instanser skulle vara öppna samtidigt kan detta innebära att sparad 
information går förlorad. På sätt och vis är detta inte ett fel utan endast en 
begränsning i vårt program. 
 
Önskvärt skulle vara om man som användare fick upp en skrivskyddad version 
av företagskortet, där man kunde välja bland befintliga referenser. Vi har 
diskuterat möjligheten, men till följd av begränsad tid har vi dock valt att inte 
göra denna uppdatering. För mera information se 7.3.4 Framtida utökningar. 
 

7.3.3 Kända svagheter 
En av de största svagheterna med den lösning vi har valt är att programmet är 
väldigt beroende på hur SPCS gränssnitt är konstruerat. Detta innebär att om 
gränssnittet ändras i en kommande version av SPCS så måste eventuellt även 
vårt program ändras för att det ska fortsätta fungera vilket naturligtvis är en 
begränsning av programmets livslängd och användbarhet.  
 
Allteftersom programmet används kommer en större och större databas att 
byggas upp med referensinformation lagrade i kontaktkort för olika företag. En 
svaghet med detta kommer när man vill uppdatera kontaktkortsmallen med 
ytterligare funktionalitet eller av något annat skäl behöver uppdatera mallen. De 
kontaktkort som redan finns lagrade kommer nu att fortsätta använda den gamla 
mallen medan nya kort kommer använda den nya mallen, detta leder till 
kompabilitetsproblem eftersom de gamla korten kanske inte kommer att kunna 
användas av vårt program (fält som behövs kanske inte finns i de gamla korten 
etc.). 
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7.3.4 Framtida utökningar 
Här nedan beskrivs några möjliga utökningar som skulle ge programmet bättre 
funktionalitet. 

Temporära företagskort vid samtidig användning 
Som beskrivs under 7.3.2 Kända fel kan inte samma företagskort öppnas av flera 
användare samtidigt. Istället för den lösning som vi för närvarande har där 
användaren får upp en dialogruta som informerar att kontaktkortet redan 
används, borde användaren få möjlighet att öppna en lokal kopia av 
företagskortet, så att referenser kan väljas, men där ändringar i företagskortet 
inte kan skrivas tillbaka. 
 
Detta skulle kunna åstadkommas genom att skapa en kopia av företagskortet i 
användarens privata mapp i Outlook, om det redan är öppet och sedan radera 
detta temporära kontaktkort när det stängs. 

Automatisk uppdatering av företagskort 
En begränsning som vi insett är eventuellt framtida behov att skapa nya 
versioner av vårt företagskort. Vi har undersökt möjligheten att automatiskt 
uppdatera befintliga företagskort då mall-filen ändras, men inte funnit något stöd 
för detta i Outlook. I dagsläget är det enbart de kort som skapas nya efter det att 
mallen publicerats som får den utökade funktionaliteten. Detta skulle alltså 
betyda att användaren skulle behöva kopiera data manuellt från redan 
existerande kontaktkort. 
 
En möjlighet skulle vara att skapa ett program som kunde köras av 
systemadministratören, då mallen för företagskortet uppdaterats. På så sätt 
kunde nya kopior skapas av korten och man kunde i detta läge lägga över den 
information som lagrats i ett befintligt företagskort. 
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8 Slutsats 
Att koppla samman två eller flera befintliga datorprogram är i sig en invecklad 
uppgift. Du har oftast inte tillgång till programkod eller möjlighet att på annat 
sätt kan komma åt eller anropa programmets funktioner. 
 
Vårt program är en fristående applikation som hjälper användare av SPCS att 
snabbt få tillgång till kontaktinformation. Dessa uppgifter presenteras som ett 
utökat kontaktkort i Outlook. Detta gör att användaren själv slipper leta upp 
informationen, något som effektiviserar arbetet. Samtidigt behöver inte 
användaren vänja sig vid en ny programmiljö.
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På svenska 
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