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Sammanfattning 
 

SharePoint är en webbaserad plattform skapad för att bland annat tillhandahålla 

intern kommunikation och fildelning för företag och organisationer.  

Vi har i detta projekt skapat ett system till SharePoint, menat att förenkla arbetsflödet 

vid interna beställningar av produkter. Systemet riktas mot företag som inte redan har 

ett smidigt digitalt tillvägagångssätt för beställningar och företag som vill integrera 

denna funktionalitet i sin SharePoint-miljö. 

 

Projeket innefattar, utöver skapandet av systemet, installation av den mjukvara och 

de servrar som behövs för att driva en SharePoint-miljö samt deras konfiguration. 

Systemet består av fyra applikationer där en av dessa, butikapplikationen, krävs för 

att systemet ska kunna användas överhuvudtaget. De andra applikationerna är en för 

orderhantering, en för inköp och en för inleverans. Av dessa fyra har vi implementerat 

butik och orderhanteringsapplikationen. 

 

Våra förhoppningar är att användare ska finna systemet lättanvänt och grafiskt 

tilltalande. 
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Internal order system development for 
SharePoint 

 

Abstract 
 

SharePoint is a web based platform designed to provide internal communications and 

file sharing for businesses and organizations.  

In this project we have created a system, for SharePoint, that is meant to simplify the 

process of internal product orders. The system is targeted towards companies that do 

not have a flexible approach to digital orders or companies that want to integrate this 

functionality into their SharePoint platform. 

 

The project includes, in addition to the creation of the system, installation of the 

software and the servers needed to run a SharePoint environment and their 

configurations.  

The system consists of four applications where one of these, the store application, is 

required for the system to be used at all. The other applications are an order 

management application, a purchase application and an incoming delivery 

application. Of these four, we have implemented the store application and the order 

management application. 

 

Our hope is that users will find the system easy to use and graphically appealing. 
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1. Introduktion 
 

Vi har på uppdrag av CGI[1] skapat ett system till SharePoint[2] för att simplifiera 

deras beställningsprocedur av interna produktbeställningar. CGI är ett internationellt 

företag med basen i Kanada och är idag ett av Sveriges största  IT-tjänsteföretag. 

CGI i Karlstad har ett behov av SharePoint-utvecklare då användningen av 

SharePoint har ökat för företag i närområdet och CGI vill kunna matcha efterfrågan 

av SharePoint-konsulter. CGI gav oss fria händer att skapa ett system i SharePoint-

miljö. Efter att ha pratat med CGI om deras system för inköp av produkter för internt 

bruk tyckte vi och de att en e-shop-liknande applikation  var ett lämpligt projekt. 

 

1.1 Uppdrag 

Vårt uppdrag från CGI var att installera och konfigurera den miljö som krävs för att 

driva en SharePoint-lösning samt att utveckla ett mindre system för att hantera 

interna produktbeställningar till lösningen. Syftet med systemet är att förse företaget 

med en mer automatiserad procedur för produktbeställning. En mer automatiserad 

beställningsprocedur bör minimera antalet mänskliga fel som kan uppstå, spara tid 

och ge användare av systemet en trevligare upplevelse. 

 

1.2 Resultat 

Systemet vi utvecklat består av två applikationer. Den första applikationen är en 

intern e-shop där användare kan beställa material och produkter som beställnings- 

och lagerförda varor. Den andra applikationen används för att godkänna eller neka 

lagda ordrar. Utöver detta har vi även installerat och konfigurerat en server-farm för 

att driva vår SharePoint-lösning på. Server-farmen består av hyrda servrar från 

Microsofts tjänsteplattform Azure[3] (se avsnitt 2.5.2). 
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1.3 Disposition 

Denna uppsats är strukturerad på följande vis. 

Kapitel 2 - Bakgrund  

Kapitlet beskriver övergripande vad SharePoint är och vilken hårdvara samt 

programvara som är nödvändig för att utveckla lösningar med SharePoint. 

Kapitel 3 - Krav och analys  

Kapitlet förklarar först CGIs nuvarande beställningsprocedur. Därefter tar vi upp hur 

vi analyserat uppgiften och vilka övergripande krav vi ställt på systemet. Sist förklarar 

vi mer detaljerat de krav vi ställt på de olika delarna av systemet och dess grafiska 

komponenter. 

Kapitel 4 - Design 

Kapitlet beskriver systemets uppbyggnad och hur systemets olika delar samverkar 

med varandra.   

Kapitel 5 - Implementation 

Kapitlet beskriver vad, hur och varför vi implementerat vår lösning som vi gjort.  

Kapitel 6 - Resultat 

Kapitlet beskriver det resultat vi uppnått med projektet samt de utmaningar vi ställts 

inför och saker vi skulle gjort annorlunda. 

Kapitel 7 - Slutsats 

Kapitlet ger en kortare slutsats om projektet i sin helhet.  
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2. Bakgrund 

 

Detta kapitel beskriver övergripande vad SharePoint är och vilken hårdvara samt 

programvara som är nödvändig för att utveckla lösningar med SharePoint. 

I avsnitt 2.1 ges en översikt av SharePoint. SharePoints funktionalitet beskrivs sedan 

i avsnitt 2.2, där SharePoints primära användningsområde tas upp. Hur SharePoints 

underliggande struktur fungerar förklaras i avsnitt 2.3. Avsnitt 2.4 förklarar hur 

utveckling av applikationer till SharePoint går till. Vidare presenteras de olika 

versionerna av SharePoint i avsnitt 2.5. Gränssnittet i SharePoint gås igenom i 

avsnitt 2.6 och sist förklaras de utvecklingsverktyg och hjälpmedel vi använt oss av 

under projektets gång i avsnitt 2.7. 

 

2.1 Översikt 

Microsoft SharePoint är en webb-baserad plattform skapad för att tillhandahålla it-

lösningar för företag samt organisationer. Plattformen används med hjälp av en 

webbläsare där upplägget påminner mycket om Microsoft Office[4] gränssnitt. 

SharePoint tillhandahåller funktionalitet för att skapa lösningar som behandlar 

information, system och affärsprocesser. Bland denna funktionalitet finns möjligheten 

att driva intranät[5], extranät[2] och publika webbsidor. Användare kan även använda 

SharePoints funktionalitet för dokument och filhantering[2], företagskommunikation[2] 

och sökfunktionalitet. 
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2.2 SharePoints funktionalitet 

Detta avsnitt beskriver de viktigaste funktionerna i SharePoint. Dessa funktioner 

berör intranät, extranät, dokument- och filhantering, företagskommunikation och 

sökning. 

 

Intranät 

Intranät kan förklaras som ett nätverk av sammankopplade datorer för 

kommunikation inom ett företag/organisation, där nätverket är skilt från omvärlden via 

nätverksbrandväggar. I SharePoint används intranät för att hantera ett företags data, 

applikationer och information på ett enkelt sätt. 

 

Extranät 

Extranät används för att ge utomstående företag/organisationer tillgång till intranät. 

Värt att notera är att extranätet likt intranätet är skilt från resten av internet om inte 

annat önskas. SharePoint erbjuder ett lösenordsskyddat webb-gränssnitt för 

utomstående användare. 

 

Dokument- och filhantering 

Dokument- och filhantering är en av de mest centrala delarna i SharePoint, 

där tanken är att användare snabbt och smidigt ska kunna dela dokument och filer 

med varandra. Dokument och filer laddas upp till så kallade bibliotek på vilka olika 

säkerhetsnivåer kan sättas. 

 

Företagskommunikation 

Med SharePoint kan användare enkelt kommunicera med varandra via SharePoints 

verktyg för företagskommunikation. 

Några av de verktyg som tillhandahålls är diskussionsforum, bloggfunktionalitet och 

personliga sidor, där användaren kan följa andra användares bloggar och 

diskussioner. 

Från och med år 2013 ingår Yammer[6] i SharePoint Online. Yammer är ett socialt 

nätverk med fokus på företag och organisationer. 
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Sökning 

Microsoft anförskaffade år 2008 det norska företaget “Fast Search & Transfer ASA 

(FAST)” som utvecklat en sökmotor med namnet FAST[7]. 

FAST blev fullständigt intregerat i SharePoint 2013 vid lansering och har ökat 

prestandan vid sökningar i SharePoint markant mot tidigare versioner. 

Sökfunktionaliteten kan snabbt hitta data och information samt användas i utveckling 

av applikationer till SharePoint, så kallade sökdrivna applikationer. 

 

2.3 SharePoints underliggande struktur 

SharePoints fundament[8] består av en eller flera sammankopplade servrar som 

utgör en så kallad farm. Ett exempel på hur en farm kan se ut visas i figur 2.1 nedan. 

Installation av SharePoint förutsätter att farmen består av en databas-server och en 

eller flera webbservrar. SharePoint skapar en instans på databas-servern som kallas 

för en konfigurationsdatabas. Konfigurationsdatabasen lagrar alla 

konfigurationsinställningar för farmen.  

 

 

Figur 2.1 - Övergripande farmstruktur 
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I de fall där fler än en webbserver används i farmen kan funktionalitet i SharePoint 

delegeras mellan de olika webbservrarna. Farmar med endast en server, där 

databasserver och webbserver kombineras, lämpar sig enbart som utvecklingsmiljö 

och testmiljö då det blir för mycket overhead på servern för att vara hållbart i en skarp 

miljö.  

All information som finns i SharePoint lagras i så kallade innehållsdatabaser (Content 

Databases). Likt konfigurationsdatabasen så är innehållsdatabaserna instanser på 

farmens databas-server. Skillnaden är dock att en innehållsdatabas kan finnas i flera 

databas-instanser på samma farm. Innehållsdatabaser i farmen är kopplade till 

webbapplikationer (Web Application). En webbapplikation är en webbaserad 

representation av sin givna innehållsdatabas. Webbapplikationen tillhandahåller en 

eller flera HTTP-adresser för extern åtkomst, där alla webbsidor som skapas inom 

webbapplikationen utgår från samma rot-adress. 

Figuren 1.2 nedan visar hur webbapplikationer relaterar till andra delar i en farm. 

 

 

Figur 2.2 - Webbapplikationer i en farm 

 

Inom varje webbapplikation skapas sajtkollektioner (site collections) som är en 

samling av underliggande sajter (site) som i sin tur fungerar som gränssnitt utåt och 

är det som användarna ser vid användning av SharePoint. 

Hierarkin i en webbapplikation förklaras i figuren 2.3 nedan. 
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Figur 2.3 - Överblick av en webbapplikation 

 

Mycket av funktionaliteten i SharePoint kommer från så kallade tjänsteapplikationer 

(Service application). En tjänsteapplikation, när den är aktiverad, tillhandahåller en 

viss tjänst eller service som kan användas i SharePoint, exempelvis funktionalitet för 

att söka efter information på farmen. Tjänsteapplikationer kan sträcka sig över flera 

farmar och webbapplikationer. 

 

2.3.1 Listor 

I SharePoint lagras huvuddelen av all information i listor och bibliotek. Listor i 

SharePoint kan liknas vid tabeller där varje kolumn i listan motsvarar en viss 

metadata. Bibliotek i SharePoint är listor som pekar på en viss fil, såsom ett PDF-

dokument eller en JPG-bild.  

 

2.4 Utveckling av applikationer för SharePoint 

För att utveckla externa applikationer till SharePoint används Microsofts 

utvecklingsverktyg Visual Studio[9] (se avsnitt 2.7.1). Applikationerna kan delas in i 

tre kategorier; farmlösningar (farm solutions), sandlådelösningar (sandbox solution) 

samt appar (apps). 
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Farmlösningar är applikationer som kan hantera funktionalitet över en hel 

SharePoint-farm. Applikationerna baseras på serverbaserad kod skriven i 

programspråk såsom C#[10] och Visual Basic[11]. 

Sandlådelösningar drivs likt farmlösningar primärt på serverbaserad kod men har 

även visst stöd för klientbaserad kod via JavaScript[12] (se avsnitt 2.7.2). En 

sandlådelösning fungerar endast under en enskild sajtkollektion och har därmed inte 

tillgång till någon information utanför sajtkollektionen. 

Appar är applikationer som bygger på klientbaserad kod. Likt sandlådelösningar har 

appar bara tillgång till informationen inom en sajtkollektion. Några fördelar med att 

använda appar i SharePoint är att delegera bort beräkningskraft från servern till 

klienten samt att främja säkerheten på servern då appar inte har tillgång till vitala 

serverinställningar som till exempel farmlösningar har. 

 

2.4.1 Kommunikation mellan klient och server 

I detta avsnitt kommer vi att beskriva hur kommunikation mellan klient och server 

sker i SharePoint-miljö. 

 

Ett typiskt scenario för kommunikation mellan klient och server i SharePoint är att 

klienten skickar en förfrågan till servern. Servern granskar klientens förfrågan och 

skickar tillbaka ett svar till klienten. En beskrivande bild visas i figur 2.4. 

 

 

 

Figur 2.4 - Kommunikation mellan klient och server via nätverk. 
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För att kommunicera med servern krävs att programmerare använder sig av 

SharePoints ramverk för funktionalitet, ett så kallat API (Application Programming 

Interface[26]).  

 

2.5 Olika versioner av SharePoint 

SharePoint finns tillgängligt i två olika versioner, SharePoint Server 2013[2] där 

kunden ansvarar för drift samt underhåll av programvaran och en internetbaserad 

version vid namn SharePoint Online[2] som är en del av Microsoft Office 365[13]. 

Microsoft Office 365 är en internetbaserad tjänsteplattform utvecklad av Microsoft 

och lanserades  år 2011. Tjänsteplattformen, som är en abonnemangstjänst, består 

av flera olika tjänster där SharePoint Online är en av tjänsterna. 

 

2.5.1 SharePoint Online 

När en kund väljer att använda sig av SharePoint Online är det Microsoft som 

tillhandahåller servrar och kunden behöver inte tänka på att underhålla servrarna då 

detta utförs av Microsoft.  

 

 

2.5.2 SharePoint Server 2013 

Det finns tre versioner av SharePoint Server 2013 att välja mellan. SharePoint 

Foundation 2013 är gratis men tillhandahåller begränsad funktionalitet. SharePoint 

Server 2013 Standard Edition innehåller ytterligare funktionalitiet men till en kostnad. 

SharePoint Server 2013 Enterprise Edition innehåller all funktionalitet som erbjuds 

och är det dyraste alternativet. Gemensamt för alla versioner är att de kräver en 

Windows Server-licens. Vi använder oss av Enterprise Edition för vårt projekt. 

 

Den version av SharePoint Server 2013 kunden väljer ligger till grund för vilken 

funktionalitet som finns tillgänglig, vilket medför att kunden behöver väga de olika 

versionernas fördelar och nackdelar mot pris och behov. Vid nyttjande av SharePoint 

Server 2013 har kunden kontroll över serverns strukturella miljö samt åtkomst och 

flexibilitet att skapa egna lösningar och/eller implementera tredjepartslösningar. 
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SharePoint Server 2013 måste installeras på en lokal server hos användaren eller på 

en extern server via exempelvis Windows Azure. Windows Azure är en 

internetbaserad applikationsplattform skapad av Microsoft, där kunder kan hyra 

servrar och applikationer som Microsoft tillhandahåller. Väljer kunden SharePoint 

Server 2013 måste kunden installera, konfigurera och underhålla servern. Ett 

grundkrav för att mjukvaran ska fungera på kundens servrar är att en kompatibel 

version av Microsoft Windows Server, som är serveranpassade operativsystem 

utvecklade av Microsoft , är installerad. 

 

2.6 Användargränssnittet i SharePoint  

Användargränssnittet i SharePoint ser likadant ut i både SharePoint Online och 

SharePoint Server 2013. Microsoft har valt att följa sitt designmönster “Modern 

UI”[14], som Microsoft introducerade i och med Windows 8[15] och som numera är 

ett genomgående tema i väldigt stor del av Microsofts mjukvaror. Exempel på en 

väldigt enkel startsida i SharePoint visas i figur 2.5 nedan. 

 

 

 

Figur 2.5 - SharePoints gränssnitt 
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En stor del av funktionaliteten, såsom att editera sidor och applikationer i SharePoint 

sköts via gränssnittet “Ribbon”[16]. Ribbon är ett gränssnitt vars utseende kan liknas 

vid ett avlångt fält i toppen av skärmen, uppdelat i kategorier, där varje kategori 

presenterar den vanligaste funktionaliteten för användaren. Figur 2.6 nedan visar hur 

“Ribbon”-fältet ser ut för en lista (se avsnitt 2.3.1) i SharePoint. 

 

 

 

Figur 2.6 - "Ribbon"-fältet för en lista i SharePoint 

 

2.7 Utvecklingsverktyg och hjälpmedel 
I detta avsnitt förklaras de utvecklingsverktyg, hjälpmedel och begrepp vi använt oss 

av under projektets gång, vilka är Visual Studio, JavaScript, Bootstrap, JQuery, 

JSOM och CRUD. 

 

2.7.1 Visual Studio 2012 

Vårt primära verktyg i utvecklandet av applikationer till SharePoint har varit 

Microsofts Visual Studio 2012. Visual Studio 2012 är en mjukvaruutvecklingsmiljö 

skapad av Microsoft. Eftersom vårt system ska byggas för att fungera med 

SharePoint behövde vi installera ett tillägg till Visual Studio vid namn Microsoft Office 

Developer Tools. Detta tillägg gav oss möjligheten att skapa så kallade appar till 

SharePoint (Apps for SharePoint)(Se figur 2.7). 
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Figur 2.7 - Menyval för att skapa en SharePoint-app i Visual Studio 2012 

 

Det är utifrån denna mall vi har utvecklat våra applikationer till SharePoint. Denna 

mall består i basutförandet av en html-sida som agerar startsida för vår app samt 

tillhörande JavaScript-filer (se avsnitt 2.7.2) och CSS[17]-filer. 

 

2.7.2 JavaScript 

JavaScript är ett programmeringsspråk utvecklat av Netscape Communications 

Corporation. 

JavaScript används ofta på klientsidan i webbtillämpningar där koden exekveras i 

användarens webbläsare, vilket leder till att arbetsbördan för servrar klienten har 

kontakt med minskas. Tack vare att koden exekveras på klientsidan blir applikationer 

som bygger på JavaScript mer responsiva än applikationer som exekveras på 

serversidan. 
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2.7.3 Bootstrap 

Bootstrap[18] är ett gratis ramverk utvecklat av Twitter. Ramverket består av färdiga 

grafiska komponenter att applicera på sin hemsida. Bootstrap är kanske mest känt 

för sitt fokus på att underlätta utveckling av så kallade responsiva hemsidor, vilket 

betyder att hemsidan anpassar sitt utseende beroende på vilken enhet man 

använder sig av för att besöka den. Vi har dock främst använt oss av de CSS-filer 

och JavaScript-filer Bootstrap tillhandahåller för att på ett enkelt sätt förbättra den 

grafiska designen på vår apps användargränssnitt.  

 

2.7.4 JQuery 

JQuery[19] är ett bibliotek till JavaScript. Tanken bakom JQuery är dels att underlätta 

modifikation av HTML och CSS, dels att förenkla animering, händelsehantering och 

AJAX[20]. 

Ett exempel på hur man anropar objektmodellen med hjälp av JQuery är som följer 

 

$(‘#test’).html(‘Hej’); 

 

“$” är en förkortning på JQuery, “(‘#test’)” anropar objektet med id satt till “test” och 

den sista satsen “.html(‘Hej’);” berättar vad du vill göra med objektet, i detta fall 

justera den HTML som finns i objektet "test" till "Hej". 

 

2.7.5 JSOM 

JSOM (JavaScript Object Model)[21] är namnet på ett ramverk till SharePoint. 

Ramverket utvecklades med syftet att underlätta förfrågningar mellan klient och 

server samt för att effektivisera dessa förfrågningar gentemot servern genom att 

skicka flera förfrågningar samtidigt istället för en och en. 
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2.7.6 CRUD 

CRUD[22] är en förkortning av create, read, update, delete och beskriver operationer 

som utförs på data i system. I vårt fall har vi valt att till en början fokusera på create, 

read och update.  

 

2.8 Summering 
Kapitlet har introducerat information om den hårdvara och mjukvara som behövs för 

att läsaren ska förstå SharePoints uppbyggnad och förbereda läsaren för projektets 

implementation. 

 

Läsaren ska efter att ha läst kapitlet ha större förståelse för: 

 Vilken funktionalitet SharePoint tillhandahåller. 

 SharePoints strukturella uppbyggnad. 

 Vilka typer av applikationer och verktyg SharePoint stödjer. 

 Skillnaden mellan SharePoint Server och SharePoint Online. 

 Hur användargränssnittet i SharePoint är uppbyggt. 

 Vilka utvecklingsverktyg som används i projektet. 
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3. Krav och Analys 

 

Kapitlet förklarar först CGIs nuvarande beställningsprocedur i avsnitt 3.1. Därefter i 

avsnitt 3.2 tar vi upp hur vi analyserat och satt krav för vårt system. I avsnitt 3.3 

förklarar vi vilka övergripande krav vi ställt på systemet och sist, i avsnitt 3.4, förklarar 

vi mer detaljerat de krav vi ställt på de olika delarna av systemet och dess grafiska 

komponenter. 

 

3.1 CGIs nuvarande beställningsprocedur 

Systemet är menat att förenkla beställning av produkter och tjänster inom företag. 

Exempel på produkter och tjänster som kan ingå i systemet är: datorer, 

mobiltelefoner, kontorsmöbler, kontorsmaterial, litteratur och kurser.  

Vi har utgått ifrån den information vi fått angående CGIs nuvarande 

beställningsprocedur för att försöka förbättra den. Denna beställningsprocedur är 

som följer: 

Beställaren fyller i ett Excel-formulär med uppgifter om produkten och produktens 

återförsäljare. Beställaren skickar sedan formuläret till en orderansvarig som lägger 

in förfrågan i CGIs interna system. Orderansvarig skickar vidare ordern till en 

konsultchef för godkännande samt skickar en kopia tillbaka till beställaren för kontroll 

om ordern är korrekt. Konsultchefen meddelar sedan beställaren om utfall och om 

parterna är överens så läggs ordern. 

 

3.2 Kravställning och projektanalys 

Inför uppdraget på CGI fick vi mycket fria händer. Vi fick göra våra egna antaganden 

angående analys, design och projektet i sin helhet, vilket har varit väldigt lärorikt då vi 

bland annat har fått specificera våra egna krav. Vi valde att vara väldigt grundliga i 

vår kravställning, så att vi skulle ha mycket information att falla tillbaka på senare i 

projektet. Efter att vi hade konfigurerat SharePoint-servern (se avsnitt 5.1) började vi 

fundera över de krav vi skulle ställa på vårt system. Vi skapade först användarfall för 
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systemet. Exempel på användarfall kan vara att kunna lägga till en produkt i 

kundvagnen eller att kunna söka på en produkt (se avsnitt 3.4).  

 

3.2.1 Generell design 

Vi bestämde oss tidigt för att skapa ett system som inte är knutet specifikt till CGI. Vi 

tror att ett system utvecklat med en generell design gynnar alla inblandade parter. 

Det gynnar oss som utvecklare då vi kan sälja produkten till fler företag. Det är även 

till fördel för CGI då ju fler företag som använder systemet ju snabbare får vi 

utvecklare information om buggar och förbättringsförslag. 

 

3.2.2 Flera applikationer 

När vi funderade över vilka funktioner programmet skulle bestå av slog oss tanken att 

dela upp olika funktionalitet i olika applikationer. Det finns företag som inte behöver 

mer än grundläggande funktionalitet och företag som behöver mer avancerad 

funktionalitet. Vi ville att grundfunktionaliteten för vår virtuella butik skulle vara 

stommen i systemet. Tanken bakom en uppdelning av systemet i olika applikationer 

var att olika företag har olika behov. 

 

3.3 Övergripande systemkrav 

Utifrån de krav vi ställt valde vi att låta systemet bestå av fyra applikationer; butik, 

inköp, orderhantering och inleverans. Den enda applikation som måste installeras för 

att systemet ska fungera är butik-applikationen, vilken ska innehålla den funktionalitet 

som krävs för att företagets användare ska kunna lägga produktbeställningar. 

Installeras inköps-applikationen får specifika användare/användargrupper 

möjligheten att, via applikationen, hantera listan över sortimentet och återförsäljare. 

Med orderhanterings-applikationen installerad finns också möjligheten att ansöka om 

beställningsvaror ur sortimentet. Beställningsvaror ska inte lagerhållas och ska kräva 

godkännande av orderansvarig personal. Beställaren ska få ett meddelande om utfall 

av ordern. Inleverans-applikationen förser företaget med ett smidigt sätt att sköta 

inleveranser av lagerförda produkter i systemet. 
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3.4 Krav-specifikationer 

I detta avsnitt beskriver vi de användarfall och krav för de applikationer (se avsnitt 

3.2) vi valt baserat på vår analys. I avsnitt 3.4.1 förklarar vi vilken funktionalitet butik-

applikationen ska bestå av och vilka krav vi ställer på den applikationen. Avsnitten 

efter 3.4.1 följer samma struktur men för resterande applikationer. 

3.4.1 Butik-applikationen 

Grundfunktionaliteten av systemet ligger i den 

så kallade butik-applikationen. 

Användare av butik-applikationen ska kunna 

söka efter produkter, sortera produktlistor, 

lägga till produkter till kundvagn, ta bort 

produkter från kundvagn och lägga 

beställningar av produkter. En bild över de 

olika användarfallen visas i figur 3.1. I de fall 

där inköps-applikationen inte är installerad 

sköts produktregistrering direkt i produktlistan i 

SharePoint av administratör. Detsamma gäller 

för inleverans av varor när inleverans-

applikationen inte är installerad. 

 

För att enklare förstå vad som ska implementeras har vi skapat en kravlista där vi 

försöker sätta oss in i rollen som en användare av systemet. 

 

 

Punktlista över krav: 

 Användaren ska kunna söka efter specifika produkter genom inmatning av en 

sök-sträng. Resultatet av sökningen ska presenteras för användaren.  

 Användaren ska kunna välja olika kategorier för att lista produkter utifrån vald 

kategori.  

Figur 3.1 - Butik-applikationens användarfall 
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 Det ska gå att sortera resultatet utifrån tre val; produktnamn, kostnad eller 

kategori. Funktionalitet för att kunna sortera resultatet i stigande led eller 

fallande led ska finnas.  

 Användaren ska kunna välja en produkt ur resultatet och lägga till i 

kundvagnen via ett knapptryck. 

 Vid flera knapptryck på samma produkt ska antalet i kundvagnen ökas.  

 Kundvagnen ska lista de produkter som användaren har valt att lägga till.  

 För varje produkt i kundvagnen ska funktionalitet finnas för att ta bort 

produkten samt möjlighet att uppdatera antalet produkter. 

 Användaren ska kunna lägga en beställning av produkterna i kundvagnen 

genom att trycka på en knapp. 

 Vid beställning ska en kontroll göras om antalet beställda lagerförda produkter 

inte överstiger det lagerhållna antalet. I fallet där antalet i kundvagnen är 

högre än lagerantalet så ska ett felmeddelande skrivas ut, annars ska ordern 

läggas och lagret uppdateras. 
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3.4.2 Inköps-applikationen 

Inköps-applikationen är tänkt att underlätta 

administrationen av produkter och återförsäljare i 

sortimentet genom att möjliggöra administration 

från en separat applikation. Användaren ska 

utifrån inköps-applikationen kunna lägga till, ta 

bort och uppdatera produkter i sortimentet. Det 

ska också vara möjligt att lägga till, ta bort och 

uppdatera listan av återförsäljare (se figur  3.2). 

 

Nedan följer en kravlista med de krav vi ansett 

oss behöva uppfylla för att en användare ska 

kunna använda sig av applikationen.  

 

Punktlista över krav: 

 Det ska finnas ett grafiskt element med fält för en produkts alla attribut där 

användaren kan: 

o Lägga till produkt 

o Ta bort produkt 

o Uppdatera produkt 

 Det ska finnas ett grafiskt element med fält för en leverantörs alla attribut där 

användaren kan: 

o Lägga till återförsäljare 

o Ta bort återförsäljare 

o Uppdatera återförsäljare 

 

  

Figur 3.2 - Inköps-applikaitonens 
användarfall 
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3.4.3 Orderhanterings-applikationen 

Orderhanterings-applikationen ska hantera godkännandet av ordrar innehållandes 

beställningsvaror. Vid orderläggning ska en orderansvarig kunna gå igenom ordern 

och godkänna ordern eller neka ordern (se figur 

3.3).  

 

För att förstå vad kraven ska reflektera har vi valt 

att tänka oss olika situationer godkännaren kan 

befinna sig i. Nedan följer en lista över den 

funktionalitet vi anser är obligatorisk för  

applikationen. 

 

Punktlista över krav: 

 Orderansvarig ska ha tillgång till en lista över alla ordrar som väntar på 

godkännande.  

 Orderansvarig ska kunna titta på en specifik order för att se vad den innehåller 

och den totala kostnaden för ordern.  

 I listan över ordrar ska det finnas möjlighet att godkänna eller avslå en order.  

 Det ska vara möjligt att skicka med ett meddelande till beställare i samband 

med godkännade/avslag.  

 När en order är behandlad ska den tas bort från listan.   

  

Figur 3.3 - Orderhanterings-applikationens 
användarfall 
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3.4.4 Inleverans-applikationen  

Inleverans-applikationen är tänkt att underlätta 

inleverans av produkter för personal (se figur 

3.4). 

 

De flesta företag har någon form av 

inleverans. För att applikationen ska vara av 

värde för den personal som hanterar 

inleverans har vi valt att fokusera på de listade 

kraven nedan. 

 

Punktlista över krav: 

 Det ska finnas ett grafiskt element där användaren ska kunna: 

o Lägga till en leverans 

o Uppdatera en leverans 

o Ta bort en leverans 

o Ta bort en specifik produkt ur en leverans 

 

3.5 Summering 

I detta kapitel ska läsaren ha fått god inblick i hur vi valt att kravställa och analysera vårt 

system. Mer specifikt hur: 

 CGIs nuvarande beställningsprocedur ser ut. 

 Vi kommit fram till våra krav gällande projektet. 

 De övergripande systemkraven tagits fram och hur dom ser ut. 

 De applikations-specifika kraven ser ut. 

Figur 3.4 - Inleverans - applikationens 
användarfall 
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4. Design 

 

Kapitlet beskriver i avsnitt 4.1 systemets uppbyggnad med enkla förklaringar om hur 

systemets olika delar samverkar med varandra. 

I avsnitt 4.2 beskrivs den övergripande designen av butik-applikationen och 

orderhantering-applikationen. 

 

4.1 Systemets design 

Vi valde att fokusera på butik-applikationen och orderhanterings-applikationen för att 

i mån av tid fortsätta att designa de övriga applikationerna. 

Baserat på våra tidigare krav och vår analys har vi bestämt oss för att systemet ska 

se ut som i figur 4.1.  

 

 

Figur 4.1 - Överblick över systemet. 
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De två applikationerna har grafiska gränssnitt och även funktionalitet för att bearbeta 

och hantera den data som ska presenteras för användaren. Vi har därför valt att 

beskriva gränssnitts-delen med begreppet “Front-End” och bearbetningen av data för 

“Back-End”. Vi kommer nu att beskriva de olika delarna i designen. 

 

4.1.1 Front-End 

Vi valde att utveckla gränssnitten för våra applikationer så nära våra tidigare krav 

som möjligt samtidigt som vi ville hålla de lättförståeliga och grafiskt stilrena.  

I detta avsnitt beskriver vi först butik-applikationens gränssnitt och sedan 

orderhanterings-applikationens gränssnitt. 

 

Butiksvy 

Vi valde att dela upp sidan i två fält, ett fält för kontrollpanelen och ett fält för att visa 

valt innehåll (se figur 4.2 nedan). 

 

 

Figur 4.2 - De två primära fälten i butik-applikationen 

Utifrån dessa två fält började vi sedan bygga upp de grafiska komponenter vi skulle 

behöva för att få en fungerande applikation.  
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Kontrollpanelen 

Kontrollpanelen i det vänstra fältet består av följande komponenter: 

 

 Sökfält med knapp 

 Lista på de kategorier av produkter som finns 

 Knapp för att komma åt kundvagnen 

 Knapp för att komma åt orderhistorik 

 

Under sökfältet valde vi sedan att skapa en lista över produktkategorier. Vi har med 

hjälp av JQuery (se avsnitt 2.7.4) lagt till funktionalitet som gör att när användaren 

klickar på en av kategorierna visas de produkter som ingår i vald kategori i det högra 

fältet.  

Längst ner på kontrollpanelen har vi valt att lägga knapparna för kundvagn samt 

orderhistorik. Kundvagns-knappen (se figur 4.3 nedan) skapades så att användaren 

hela tiden ser hur många produkter kundvagnen innehåller. Antalet ändras dynamiskt 

då man lägger till eller tar bort produkter ur vagnen. 

 

 

Figur 4.3 - Kundvagns-knappen. 

 

Visningsfältet 

I det högra fältet har vi valt att visa produkter användaren söker efter. Längst upp i 

detta fält har vi skapat en liten list med olika val att sortera de sökta produkterna 

efter. Dessa val är produktens namn, produktens kategori och produktens kostnad. 

Genom att trycka på någon av dessa sorteras produkterna således i fallande eller 

stigande ordning. Sorteringsfältet skapades med Bootstraps (se avsnitt 2.7.3) 

komponent “Breadcrumbs” som grund. 
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Vi har valt att presentera produkterna (se figur 4.4 nedan) på så sätt att vi längst till 

vänster visar en bild av produkten. Till höger om denna bild finns titel samt 

beskrivning av produkten och längst till höger finns produktens lagerstatus, dess pris 

och en knapp för att lägga till produkten i kundvagnen. Produktens lagerstatus visar 

om produkten är lagerförd eller inte. Om produkten inte är lagerförd sätts 

lagerstatusen till “Needs Approval”, alltså att någon överordnad måste godkänna 

ordern innan den skickas iväg till återförsäljaren. För de lagerhållna produkterna visar 

statusfältet istället hur många produkter det är kvar i lager. Om  produkten är slutsåld 

visas meddelandet i rött, om det finns färre än fem produkter i lager visas 

meddelandet i gult och i övriga fall visas det i grönt.  

När användaren klickar på “Add to cart”-knappen läggs produkten till i kundvagnen 

och ett meddelande skrivs ut i toppen av skärmen som säger att en produkt har lagts 

till i kundvagnen samt att siffran på kundvagns-knappen ökar med ett. 

 

 

Figur 4.4 - Presentation av produkt i butik-applikationen. 

 

Visningsfältet används även för att presentera orderhistoriken för en användare när 

denne trycker på “My Orders”-knappen. Orderhistoriken presenteras i form av tre 

listor; väntande ordrar (Pending Orders), Godkända ordrar (Approved Orders) och Ej 

Godkända ordrar (Rejected Orders). Dessa listor har en genomgående design där 

varje element i listan presenteras i form av en ruta med datum när ordern lades och 

dess ordernummer. När man klickar på denna ruta fälls rutan ned och ytterligare 

information visas, såsom vilka varor ordern innehåller samt antal och kostnad. 

Bootstraps komponent “accordion” användes för att få till dragspels-effekten på rutan 

(Se figur 4.5 nedan). 
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Figur 4.5 - Vyn över ordrar i "My Orders". 

Kundvagnen 

När användaren klickar på kundvagnen visas den med hjälp av ett dialogfönster. I 

detta fönster visas en lista på alla de produkter användaren valt att lägga i 

kundvagnen. Dessa presenteras enligt figuren 4.6 nedan. Varje produkts antal kan 

ändras via plus- och minus-knapparna vid sidan av antalet. Den totala kostnaden 

räknas sedan ut utifrån detta antal. Man kan via “x”-knapparna längst till höger ta bort 

en produkt ur kundvagnen eller ta bort alla produkter genom att trycka på soptunnan 

över dessa knappar. När man väljer att skicka ordern genom att trycka på “Place 

order”-knappen kommer klienten först att skicka en förfrågan till servern där klienten 

frågar om önskat antal lagerhållna varor finns i lager. Om svaret är nej visas ett 

felmeddelande där information om hur många varor som finns kvar visas och ordern 

avbryts. Om varorna finns godkänns ordern och kundvagnen töms. 

 

 

Figur 4.6 - Vy över kundvagnen 



28 
 

 

För att skapa kundvagnsvyn har vi använt oss av JQuery UI [27], ett gratis bibliotek 

till JQuery innehållandes grafiska komponenter i form av css- och JavaScript-kod. 

Just denna komponent heter “Dialog”. Inne i detta fönster presenterar vi sedan 

produkterna i form av en lista. 

 

Orderhanteringsvy 

Orderhanterings-applikationens gränssnitt är väldigt minimalistiskt, då vi valt att det 

endast innehåller en lista över de ordrar som är väntande. Varje order visas med 

datum och namn på användaren som lagt ordern. Vi har utvecklat gränssnittet så att 

användaren kan klicka på en vald order för att få ytterligare information om vad 

ordern innehåller och vidare godkänna eller neka ordern samt ge en kommentar (Se 

figur 4.7).  

 

 

Figur 4.7 - Orderhanterings-applikationens vy 
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4.1.2 Listor 

Vi bestämde oss för att skapa tre olika SharePoint-listor. Vi kommer i detta avsnitt att 

beskriva listorna var för sig och vad de används till. 

 

Sortiment 

Sortiment-listan används för att lagra information om våra produkter. För att beskriva 

en produkt har vi valt att använda oss av nio attribut. Dessa attribut är Produktnamn, 

Produktbeskrivning, Produkt ID, Bild, Kategori, Kostnad, Återförsäljare, Antal och 

Lagervara.  

För att minimera komplexiteten valde vi att låta sortiment-listan logga antalet 

produkter. När en produkt läggs till sortimentet måste återförsäljaren finnas i 

återförsäljare-listan. Det ska alltså inte vara möjligt att registrera nya återförsäljare 

direkt i sortiment-listan. Användaren kommer istället få möjligheten att välja bland 

redan registrerade återfösäljare. 

Order 

Order-listan används för att spara information om vilka beställningar som utförts. 

Order-lista bestårav de åtta attributen Produktnamn, Ordernummer, Produkt ID, 

Antal, Kostnad, Lagervara, Kommentarer och Status. 

Status är tänkt att vara antingen väntande, accepterad eller nekad och behövs för att 

kunna veta vilka ordrar som är behandlade eller inte. 

 

Återförsäljare 

Återförsäljare-listan innehåller information om de återförsäljare som förser företaget 

med produkter som ska finnas i sortiment-listan.  Denna lista består av de sex fälten 

Namn, Adress, Telefon, Email, Beskrivning och Organisationsnummer. 

Listan är också tänkt att användas av inköp-applikationen som kommer att utvecklas i 

mån av tid och applikationen finns därför inte med i bilden av systemets design (se 

figur 4.8).  
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Figur 4.8 - De olika listor vi har implementerat 

 

4.2 Back-end 

Vi kommer i detta avsnitt förklara designen av back-end för butik-applikationen och 

orderhanterings-applikationen.  

 

4.2.1 Butik-applikationen 
Nedan visas, i figur 4.9, de klasser butik-applikationens back-end består av. Dessa är 

skapade utifrån våra tidigare användarfall (se avsnitt 3.4.1). 

 

Figur 4.9 - De klasser som används i butik-applikationen 
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Produkt-klassen används för att beskriva en produkt ur sortiment-listan. Klienten 

importerar och lagrar de produkter som finns i sortimentet.  

Varje order är tänkt att lagras i ett OrderEntry-objekt och alla OrderEntry-objekt med 

samma ordernummer ska lagras i ett Order-objekt. 

En del av metoderna i butik-applikationen (ShopApp i figur 4.9) är tagna från våra 

krav (se kapitel 3.4.1) och ger användaren möjlighet att söka efter produkt, sortera 

produktlista, lägga till en produkt i kundvagnen,  ta bort en produkt ur kundvagnen 

och lägga en beställning.  

Övriga metoder används för att vi ska kunna skapa listor samt läsa, skapa och 

uppdatera listelement. Denna grundläggande funktionalitet (se avsnitt 5.2.1) behövs 

för att applikationen ska fungera. 

 

4.2.2 Orderhanterings-applikationen 

Nedan visas, i figur 4.10, de klasser orderhanterings-applikationens back-end består 

av. Dessa är skapade utifrån våra tidigare användarfall (se avsnitt 3.4.3). 

 

 

Figur 4.10 - De klasser som använts i orderhanterings-applikationen 
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Orderhanterings-applikationen (OrderManagmentApp i figur 4.10)  använder sig av 

funktionalitet  beskriven i avsnitt 4.2. De gemensamma delarna är Order-klassen 

samt OrderEntry-klassen. I övrigt krävs bara funktionalitet för att uppdatera status 

och kommentar för tupler i order-listan.  

 

4.3 Sammanfattning 

Efter att ha läst detta kapitel ska läsaren har förståelse för: 

 Den övergripande designen av vårt system. 

 Hur systemets front-end är designat. 

 De olika listornas betydelse. 

 Hur systemets back-end är designat.  
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5. Implementation 

 

Vi kommer i detta kapitel skriva om hur vi implementerat vårt system. Vi börjar med 

att beskriva installation av servrar och mjukvara i avsnitt 5.1. Sedan beskrivs i avsnitt 

5.2 butik- och orderhanterings-applikationernas implementation av back-end 

och  utvalda implementationsdetaljer (se avsnitt 5.2.2)  som är tänkta att ge läsaren 

en tydligare bild av hur systemet fungerar. 

 

5.1 Installation av servrar och mjukvara 

Vi valde i ett tidigt skede att använda oss av Microsofts molnplattform Azure som 

distributör för vår SharePoint-farm. Anledningen till detta var att inte skulle behöva 

hantera vår egen serverhårdvara men också för att Azure har förkonfigurerarde 

virtuella maskiner för de servertyper som behövdes för att driva SharePoint. Vi 

testade i första hand en färdig servermall (template). En sådan servermall innehåller 

alla de beståndsdelar som behövs för att driva en utvecklingsajt/testsajt i SharePoint. 

Efter några misslyckade försök att få app-utvecklingen konfigurerad och körbar på 

den färdiga servermallen bestämde vi oss istället för att installera vår egen 

SharePoint-farm i Azure.  Denna farm består av en databas-server och en 

SharePoint-server. Vi valde även att lägga till en extra server i farmen för att hantera 

användare och domäner, en så kallad AD-server1(Active Directory[23]). Vi började 

med att skapa ett virtuellt nätverk i Azure där våra servrar skulle ingå, varpå vi lade 

till AD-servern i vår farm. Användare av systemet skapades på servern och vi delade 

sedan in användarna i olika användarroller, såsom administratörer, medlemmar och 

gäster. Dessa roller gavs sedan olika rättigheter. Vi konfigurerade till sist en DNS-

server (Domain Name System[24]) för att kunna kommunicera, via domännamn 

istället för IP-addresser, servrar emellan.    

Efter att vårt AD installerats startade vi konfigurationen av databas-servern. Vi 

öppnade några portar i brandväggen på servern, för att SharePoint ska få tillgång att 

skriva information på servern. 

                                            
1
 En AD-server hanterar användare och användargrupper.  
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Till sist lade vi till SharePoint-servern i det virtuella nätverket. När mjukvaran var 

installerad och både databas-servern och SharePoint-servern var konfigurerade att 

använda sig av vårt AD började vi ställa in funktionaliteten för vår app-webb[25] som 

kortfattat är den domän där egenutvecklade appar lagras i SharePoint. 

 

5.2 Implementation av applikationer 

I detta avsnitt beskrivs hur vi implementerat back-end i vår butik-applikation och vår 

orderhanterings-applikation (se figur 4.1) samt implementationsdetaljer som kan vara 

av intresse för att läsaren ska få en förståelse av hur systemet begär den information 

som behövs för att presentera relevant data för användaren av applikationerna.  

 

5.2.1 Back-end 

Vi börjar med att beskriva applikationernas grundläggande funktionalitet och 

beskriver sedan implementation av intresse för att ge läsaren en klarare bild av hur 

systemet  fungerar. 

 

Grundläggande funktionalitet  

Vi har valt att fokusera på att skapa, läsa och uppdatera data. Dessa operationer är 

nödvändiga för att klienten ska kunna kommunicera med servern (se figur 2.8) och 

används för att skapa listor, skapa listelement, uppdatera listelement och läsa listor 

samt dess listelement på servern. Då varken butik-applikationen eller 

orderhanterings-applikationen behöver funktionalitet för att ta bort data har vi valt att 

vänta med att lägga till den funktionaliteten. 

För vårt system har vi valt att skapa tre listor (se avsnitt 4.1.2) i host-webben (se figur 

4.1) av vår SharePoint-lösning. 

Anledningen till att skapa listorna i host-webben var att ge applikationer global 

tillgång till listorna då vi skulle utveckla flera applikationer med tillgång till samma 

data. 

Skulle vi valt att skapa listorna i butik-applikationen hade åtkomst av listorna 

försvårats från andra applikationer.  

För att skapa en lista i SharePoint använder vi oss av ListCreationInformation-

objekt[30]. Med objektet bestämmer vi listans namn, vilken listmall som ska 
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användas och vart listan ska skapas. För att lägga till fält i listan använder vi oss 

sedan av xml[31]. Ett exempel på hur en sträng med informationen om vad ett fält 

kan innehålla är följande: 

 

"<Field Name='sadr'  Type='Note' DisplayName='Address' NumLines='4' />". 

 

En fullständig lista över tillgängliga attribut och dess värden finns att se på msdn[28]. 

Baserat på användarfallen av butik-applikationen har vi identifierat behovet av två 

olika listor att använda i SharePoint. Butiken ska kunna hantera produkter och kräver 

således en lista för sortiment och då vi vill att systemet ska logga vilka beställningar 

som lagts krävs en lista för ordrar. Sortiment-listan delades i sin tur sedan upp i två 

olika listor där den nya listan hanterar information om återförsäljare. Information om 

varje listas beståndsdelar och anledningen till uppdelningen av sortiment-listan 

beskrivs nedan. 

Sortimentlistan innehåller information om de produkter som finns i sortimentet, såsom 

produktens namn, id, återförsäljare, kostnad och antal samt om produkten är 

lagerhållen eller en beställningsvara. 

Sortimentlistan består av de nio fälten Produktnamn, Produktbeskrivning, Produkt ID, 

Bild, Kategori, Kostnad, Återförsäljare, Antal och Lagervara (se figur 5.1). 

 

 

Figur 5.1 - XML-kod för skapandet av sortimentslistan 

 

Varje tupel i listan är tänkt att representera en produkt i sortimentet. De fält 

användaren måste fylla i för att få skapa ett listelement är Produktnamn, 

Produktbeskrivning, Produkt ID, Återförsäljare, Kategori, Kostnad, Antal och Lager. 
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Återförsäljare-attributet listar alla de olika återförsäljare som finns i återförsäljare-

listan. 

 

Orderlistan sparar alla ordrar som lagts, för varje enskild produkt, i orderlistan. Varje 

order i orderlistan får även ett unikt ordernummer. Orderlistan består av de åtta fälten 

Produktnamn, Ordernummer, Produkt ID, Antal, Kostnad, Lagervara, Kommentarer 

och Status (se figur 5.2). 

 

 

Figur 5.2 - XML-kod för skapandet av orderlistan 

 

Varje tupel i listan representerar en produkt kunden har beställt. Status-attributet 

används för att programmet ska veta om i vilket stadium en order befinner sig. En 

order kan var väntande, godkänd eller nekad. 

 

Listan över återförsäljare innehåller information om vilka återförsäljare som finns 

inlagda i systemet, återförsäljarnas kontaktinformation samt organisationsnummer. 

Återförsäljare-listan består av de sex fälten Namn, Address, Telefon, Email, 

Beskrivning och Organisationsnummer (se figur 5.3). 

 

 

Figur 5.3 - XML-kod för skapandet av återförsäljarlistan 

 

Utav dessa attribut är Namn och Organisationsnummer obligatoriska för att få skapa 

ett listelement i listan. 
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I vår lösning är det viktigt att återförsäljare-listan skapas först av listorna då 

sortimentlistans attribut för återförsäljare ska kunna lista alla de olika återförsäljarna 

som är registrerade i återförsäljare-listan. 

Vi hade diskussioner om huruvida vi skulle ha en egen lista för lagerhållningen av 

varor men beslutade oss för att hålla antalet listor till ett minimum för att snabbare 

kunna påbörja arbetet med implementationen av butikens CRUD-funktionalitet (se 

avsnitt 2.7.6). 

Listornas olika fält har ändrats flera gånger under utvecklingens gång när vi upptäckt 

att vi behövt ny funktionalitet för att uppnå våra mål. 

 

Till orderhanterings-applikationens back-end har vi valt att ta den redan existerande 

funktionaliteten vi skapat för att kommunicera med server (se avsnitt 2.4.1) och 

modifierat den funtionaliteten för att vi ska kunna uppdatera ordrars status samt 

kommentarer i orderlistan. 

 

5.2.2 Implementationsdetaljer 

Nedan beskrivs några enklare implementationsdetaljer. Vi har valt att beskriva 

uppstart av applikationen, hantering av kundvagn samt presentation av ordrar. 

 

Uppstart 

Applikationen begär listan över de produkter som finns i sortimentet och presenterar 

dessa för användaren. Listinformationen sparas i klienten för att minimera antalet 

anrop till server. 

 

Hantering av kundvagn  

Vi har valt att, från serverns sortimentlista, bara begära de produkter som finns i 

kundvagnen för att bespara både server och klient extra arbete.  

 

  



38 
 

Presentation av ordrar  

Applikationen begär orderlistan av servern (se figur 5.4) och bearbetar sedan listan 

för att skapa en samling ordrar (se figur 5.5) som sedan presenteras för användaren.  

 

 

 

Figur 5.4 - Klienten begär orderlista från server 

 

Figur 5.5 - Struktur för samling av ordrar 
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5.3 Sammanfattning 

Efter att ha läst detta kapitel ska läsaren förstå: 

 

 Vilka mjukvaror och tjänster vi installerat samt använder oss av. 

 Övergripande implementation av butik-applikationen. 

 Övergripande implementation av orderhanterings-applikationen. 
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6. Resultat och utvärdering 
 

Vi kommer i detta kapitel först presentera våra resultat i avsnitt 6.1. Därefter kommer 

vi att beskriva de utmaningar vi haft och hur vi överkommit utmaningarna i avsnitt 6.2. 

Slutligen, i avsnitt 6.3, skriver vi om vad vi lärt oss under projektets gång .  

 

6.1 Resultat 

I detta avsnitt förklarar vi de resultat vi fått ut av vårt projekt.  

 

6.1.1 Server-installation 

Vi hade till en början svårt att få vår SharePoint-lösning att fungera som det var tänkt. 

Meningen var att vi skulle använda oss av en mall för installation av den SharePoint-

miljö vi skulle använda oss av. När vi inte fick detta att fungera beslutade vi oss för 

att installera alla servrar och den mjukvara som behövs själva. I slutändan anser vi 

att resultatet av detta gett oss en större kontroll och förståelse för vår server-farm. 

6.1.2 Butik-applikation 

För butik-applikationen hade vi som krav (se avsnitt 3.4.1) att applikationens 

användare ska kunna söka efter produkter, sortera produktlistor, lägga till produkter 

till kundvagn, ta bort produkter från kundvagn och lägga beställningar av produkter. I 

nuvarande version av applikationen har vi stöd för alla kraven vi satt. 

6.1.3 Orderhanterings-applikation 

Orderhanterings-applikationen har varit lätt att utveckla och implementera då 

mestadelen av funktionaliteten redan fanns att ta ifrån vår butik-applikation. 

Målen som var satta för orderhanterings-applikationen var att en beslutsfattare ska 

kunna godkänna eller neka ordrar. Vi har utöver möjligheten att neka eller godkänna 

ordrar även implementerat funktionalitet som gör det möjligt för beslutsfattare att 

associera en order med en kommentar. Detta har vi gjort för att beställaren ska få 

veta varför ett beslut fattats som det gjorts. 
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6.1.4 Ej uppnådda mål 

Det var tänkt att vi skulle utveckla fyra separata applikationer. Vi hann tyvärr inte 

designa och implementera inköps-applikationen och inleverans-applikationen, då vi 

ville vara säkra på att systemets basfunktionalitet (butik-applikation) skulle vara på 

plats innan deadline. Att skapa systemet från början har krävt mer tid än vi först 

trodde. 

 

6.2 Utmaningar och lösningar 

Under utvecklingens gång har vi haft många utmaningar och vi kommer i detta avsnitt 

att beskriva en del av dessa utmaningar och vad vi gjort för att överkomma dem. 

 

CRUD 

När vi implementerade CRUD-funktionalitet följde vi Microsofts JSOM-ramverk. 

Ramverket visar på ett förhållandevis lättförståeligt sätt hur implementation av 

CRUD-funktionalitet kan se ut. En utmaning vi stötte på var att anrop i JSOM sker 

asynkront och när vi försökte skapa tre listor i sekvens kunde vi inte garantera att 

listorna skapades i den ordning de anropades i koden. Listan över återförsäljare 

måste skapas först då ett av attributen i sortiment-listan är beroende av ett attribut i 

återförsäljare-listan. Lösningen på våra bekymmer finns inbyggd i JQuery. I JQuery 

finns möjligheten att använda sig av ett så kallat “deferred object[29]”. Detta objekt 

gör det möjligt för programmerare att garantera att operationer sker i sekvens. 

 

Ramverk 

Vid implementationens start var vi inte bekanta med JSOM (JavaScript Object Model) 

-ramverket som används för utveckling av appar i SharePoint. Vi visste inte i det 

skedet att man kan be servern att utföra många operationer vid samma anrop, vilket 

ledde till att vi bad servern att utföra en operation per anrop. Vi fick då problem med 

asynkrona anrop. När vi insåg att man kan be servern att utföra flera operationer per 

anrop ändrade vi vår tidigare implementation och problemen med asynkrona anrop 

försvann. 
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Serverförfrågan 

Vid implementation av funktionen som används för att visa användaren av butik-

applikationen produkterna i sortimentet begärde vi produktinformationen från servern 

varje gång användaren sökte efter produkter. Nackdelen med denna lösning är att 

klienten och servern kommunicerar med varandra onödigt mycket. Fördelen är att 

användaren alltid får den senaste informationen från servern vid varje sökning. 

Vi valde att istället implementera en lösning där klienten, vid start av applikationen, 

begär produktinformationen för att lagra den i en datastruktur i klienten. På detta sätt 

kan vi arbeta mot klienten istället för mot servern och kommunikationen mellan klient 

och server hålls till ett minimum. För att användaren ska kunna söka i klientens 

sortiment bestämde vi oss för att skapa ännu en struktur vars syfte är att lagra en del 

av sortimentet och det är informationen i den strukturen vi presenterar för 

användaren. 

 

6.3 Lärdomar 
 

Det är alltid lätt att vara efterklok men om vi skulle få ändra något skulle det vara 

följande. 

Vi skulle lagt ned mer tid på designen av vårt system då vi tagit många snabba beslut 

i vår utveckling. Dessa snabba beslut har resulterat i att implementationen av 

systemet försvårats. Med en bättre och mer genomtänkt design skulle många av de 

utmaningar vi haft aldrig uppstått.  

Vi skulle avlagt tid för refaktorisering av kod varje vecka för att underlätta vår egen 

samt andras förståelse av vår implementation. I nuvarande skick är det svårt även för 

oss som utvecklat systemet att snabbt förstå vissa delar av implementationen. 

Hade vi efterforskat vår utvecklingsmiljö mer innan implementation påbörjades hade 

vi  också kunnat begå färre misstag under utvecklingens gång och vi hade haft mer 

tid över till de applikationer vi inte hann implementera. Ett exempel på detta är vår 

förståelse av hur kommunikationen mellan klient och server går till. Till en början sa 

vi till servern att  göra en sak och sedan ge tillbaka resultatet. Detta ledde till att vi 

fick anropa servern många gånger för att till exempel lägga till en mängd nya element 



44 
 

i en lista.  Vi tänkte i det skedet inte på att många av serverns operationer sker 

asynkront och fick därför problem att hantera resultaten i den ordning vi ville. För att 

kringå detta fick vi lära oss om hur asynkron programmering sker i vår 

utvecklingsmijö.  

Det visade sig att det är möjligt att säga till servern att göra en mängd olika 

operationer efter varandra och på det viset behövde vi inte längre anropa servern lika 

många gånger och kunde därmed  hantera resultatet på ett lättare sätt samtidigt som 

antalet anrop mellan klient och server minskades.  

 

6.4 Sammanfattning 

I detta kapitel har vi gått igenom huruvida vi uppnått de krav vi själva satt på 

systemet. Vi har förklarat en del av de utmaningar som uppstått och vad vi gjort för 

att överkomma dessa. 

Vi har även skrivit om de mål vi inte uppnått och varför vi inte uppnått dem. 
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7. Slutsatser 

 

I detta projekt har vi utvecklat ett system som bygger på Microsofts SharePoint-

plattform åt CGI Karlstad. Företag som använder sig av systemet får ett smidigt sätt 

för anställda att lägga interna produktbeställningar och för beslutsfattare att hantera 

lagda ordrar. 

 

CGI tycker att vårt system på ett bra sätt visar möjligheterna att utveckla en mer 

automatiserad process för beställning av interna produkter. CGI är överlag väldigt 

nöjda med slutresultatet. 

 

I nuvarande skede finns många möjligheter för vidare utveckling av systemet. 

För att slutföra vår vision om hur systemet var tänkt att se ut finns möjligheten för 

andra utvecklare att implementera inköps-applikationen och inleverans-applikationen. 

Dessa applikationers krav och analys finns redan dokumenterade och bör därför inte 

ta allt för lång tid att implementera. 

 

Vi ser även behov av en dialog mellan beställare och beslutsfattare. I nuvarande 

version av systemet kan endast beslutsfattaren kommentera en order. I en framtida 

version skulle det kunna vara lämpligt att även låta beställaren lämna en kommentar 

vid beställning. 

 

En stor fördel med ett digitaliserat system av interna produktbeställningar för företag 

är att det blir möjligt att på ett enkelt sätt föra statistik. Vi anser därför att funktionalitet 

för statistik skulle vara lämpligt att implementera. 

 

Vi vill slutligen tacka CGI för att vi fått möjligheten att utveckla ett system för dem. 

Det har varit en lärorik upplevelse med många roliga utmaningar. Vi vill även tacka 

Katarina Asplund för all hjälp och input hon givit oss för att skapa denna uppsats. 
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