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Abstract 

The author of this report has created a Web-based invoice system and CRM at the 
request of the company Webhouse.se. The purpose of the System is to make 
everyday tasks in the company easier. The system also needed to prevent mistakes 
and errors by managing orders and invoices. 

The system has been created with the company’s requests in focus. During the 
development of the system information security and interaction design have been 
important aspects that have been taken into consideration. 

The system has been created using techniques such as PHP and MYSQL. The 
interface of the system has been created using HTML and CSS. During the 
development the student used different tools and software to aid the process. 

This work resulted in a system that supports the needs of Webhouse.se by 
managing invoices and making sure that clients get an invoice for the services they 
have bought. 

The process of developing the system has increased the knowledge of the student 
and helped gaining valuable experience. It also helped the student to test his 
knowledge after three years of studies. 
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Sammanfattning 

Genom detta arbete har ett webbaserat CRM och fakturahanteringssystem skapats 
på begäran av Webhouse.se. Systemets syfte är att underlätta det dagliga arbetet 
för anställda och förhindra fel genom att hantera order och fakturor på ett 
effektivt sätt. Systemet ska se till att fakturor faktureras i tid, att säljare kan spara 
nya order och att all information finns samlad på en plats. 

Systemet har skapats med Webhouse.se’s krav i fokus. Utöver kraven har 
informationssäkerhet och interaktionsdesign varit viktiga aspekter av arbetet. 

Systemet skapades i språket PHP med en MYSQL databas. Till de grafiska delarna 
användes HTML och CSS. Till sin hjälp hade studenten olika programvaror och 
verktyg som Adobe Dreamweaver, Photoshop och XAMPP. 

Resultatet av arbetet är ett webbaserat CRM och fakturahanteringssystem som ser 
till att fakturor skickas ut i tid och att säljare på företaget lättare kan göra sitt jobb. 
Systemet samlar all information på ett ställe och gör det därför lättare för en 
administratör att få en översikt. 
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1 Inledning 
Denna rapport är en del av det examensarbete som författaren utfört den sista 
terminen på programmet datateknik med inriktning webbutveckling på Tekniska 
Högskolan i Jönköping. 

Idén till examensarbetet kommer från webbyrån Webhouse.se som tog initiativet 
till att kontakta en student för utförande. Webhouse.se är ett ungt företag som 
tillverkar webbplatser till både små och medelstora företag. De har även ett 
webbhotells koncept där varje kund får gratis uppdateringar i form av bild och 
textförändringar på sin webbplats. 

På grund av att företaget hade expanderat snabbt uppstod ett behov av bättre 
system för kundhantering, orderhantering, support, fakturahantering samt 
projekthantering. Alla dessa delar sköttes tidigare med hjälp av programmet 
Outlook och företaget hade börjat upptäcka felaktigheter i fakturering, 
uppdateringar som ej hade utförts och order som var felaktiga.  

Anställda på företaget hade den senaste tiden känt att det vardagliga arbetet blev 
lidande och att enkla sysslor tog längre tid än vad som var nödvändigt. Det var 
ofta inaktuell information de hade tillgång till och ibland ingen alls. 

CRM, Customer Relationship Management, systemet som utvecklats av studenten 
bygger på språket PHP för mekanismer samt HTML och CSS för layout. Mindre 
delar av systemet bygger även på Javascript, men fokus i denna rapport ligger på 
PHP. 

 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 
I detta kapitel beskrivs företagets bakgrund, studentens bakgrund samt andra 
CRM på marknaden. Företagets problem och anledningen till att de ville ha ett 
nytt system beskrivs här djupare än i inledningen. 

1.1.1 Företagets bakgrund 

Webhouse.se är en webbyrå som startades 2008. De tillhandahåller utveckling av 
webbplatser till små och medelstora företag i Sverige och Norge. Företaget 
tillverkar även olika specialanpassade webbaserade system enligt kundens 
önskemål.  

Under 2010 har Webhouse.se vuxit snabbt och kommer under 2011 att omvandlas 
till ett aktiebolag, flytta in i nya lokaler samt anställa ytterligare tre personer till 
olika delar av verksamheten. 

Webhouse har vid skrivandet av denna rapport ca 600-700 kunder och dessa 
förväntas öka till minst 1000 andra halvan av 2011.  
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1.1.2 Studentens bakgrund 

Den treåriga utbildningen datateknik med inriktning webbutveckling har givit 
studenten goda förutsättningar att genomföra ett större webbutvecklingsprojekt. 
Examensarbetet kommer även hjälpa studenten att fördjupa kunskaperna inom 
programmering, design samt projektplanering.  

Arbetet kommer att ge studenten en bra erfarenhet inför framtida projekt. 

1.1.3 Problembeskrivning 

På grund av den ökade arbetsbelastningen hade företaget vuxit ur de gamla 
rutinerna och systemet för kundhantering, fakturahantering etc. Outlook 
fungerade som nav för verksamheten då företaget hade mindre än 100 kunder och 
faktureringen av kunder var utspridd över året. Det största problemet vid tiden för 
denna rapport var att få rätt information vid rätt tidpunkt samt fakturering av 
kunder.  

Problem kunde uppstå när en kund ringde in och bad om hjälp. Det tog då 
personal ca tio minuter att leta upp all information som behövdes för att svara 
kunden. De anställda var tvungna att bland annat söka i Outlook efter e-post från 
kunden och utvecklaren. Anställda var även tvungna att kontrollera med olika 
pappersanteckningar för att sedan kunna ge ett svar. 

Om det tar fem extra minuter för varje samtal och företaget har ca tio samtal per 
dag blir det 50 minuter som försvinner om dagen. Detta resulterar i att ca 4 
timmar i veckan försvinner, en halv arbetsdag. 

Under den senaste tiden hade många brister och fel i företaget uppmärksammats. 
Flera kunder hade inte fakturerats på grund av informationsbrist. Det hade 
dessutom varit svårt att fastställa beloppet en kund skulle betala eftersom ordern 
kunde ha ändrats under årets gång men inte noterats.  

Företaget ville inte att alla dessa problem skulle leda till en ond cirkel där de inte 
bara förlorade pengar utan även tappade kundernas förtroende. 

 

1.1.4 Andra CRM på marknaden 

Det fanns ett stort antal olika CRM och fakturahanteringssystem på marknaden 
vid skrivandet av denna rapport. En sökning på Web-based CRM gav ca 
9 500 000 träffar på Google.  

Webhouse hade tittat på olika lösningar men ingen av dessa passade. De ville ha 
ett system som de själva kunde utöka och som dessutom var byggt baserat på 
deras verksamhet och rutiner. 
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Många av de CRM-lösningar som fanns var anpassade för att passa många olika 
typer av företag vilket gjorde att de innehöll många extra och onödiga fält och 
funktioner som Webhouse inte behövde. Många av systemen saknade dessutom 
den användarvänlighet och de funktioner företaget hade behov av och var 
överdrivet komplicerade.  

När alla faktorer som krävdes för systemet vägdes in fanns inget annat alternativ 
än att skapa ett nytt system som från grunden var anpassat efter Webhouse behov. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Då både företaget och studenten hade ett eget syfte med examensarbetet som 
ledde till samma mål, har dessa medvetet delats upp i rapporten. Uppdelningen 
gjordes i första hand för att påvisa skillnader men även för att läsaren lättare ska få 
en överblick över situationen. 

1.2.1 Företagets syfte 

Uppdragsgivaren ville att detta examensarbete skulle resultera i ett system som 
ökade motivationen på företaget genom att underlätta rutiner som utfördes varje 
dag. För företaget var det viktigt att få ett färdigt system för fakturahantering som 
passade deras behov då det vid denna tidpunkt var mest akut. 

Uppdragsgivaren hade även som syfte att för första gången vara delaktig i ett 
examensarbete. Studenten var den första som gjorde ett examensarbete på 
företaget och därför var de väldigt intresserade och ville veta mer om vad en 
student kan och vad de kunde förvänta sig när de i framtiden nyanställer. 

1.2.2 Studentens syfte 

Studentens syfte med detta examensarbete var att skapa ett skräddarsytt system 
efter Webhouse behov och kravspecifikation. Syftet var även att få en djupare 
förståelse för programmering, projektplanering samt hur det var att som konsult 
gå in i ett företag, förstå vad problemen var, för att sedan skapa ett system som 
underlättar och avlastar personalen. 

1.2.3 Frågeställningar 

 Hur skapas ett system som kan stödja företagets och flera avdelningars 
behov samtidigt? 

 Hur skapas ett användarvänligt och lättförståeligt gränssnitt? 

 Hur skapas ett säkert system, skyddat från potentiella attacker? 

 Hur delas kod upp på ett sätt som gör det lätt att ändra och underhålla? 
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1.2.4 Mål 

Följande mål hade tillsammans med uppdragsgivaren satts upp i samband med en 
genomgång av kravspecifikation i början av projektet. 

 Systemet skall underlätta det dagliga arbetet på Webhouse.se genom att 
vara en plattform med information för företagets anställda. 

 Systemet skall vara skapat med hjälp av PHP som serverspråk, MySQL 
som databas, HTML och CSS för layout samt JavaScript om nödvändigt. 

 Systemet skall spara order med ljudinspelning som utförs vid beställningar 
av tjänster från Webhouse.se 

 Systemet skall vara åtkomligt via webben. 

 Systemet skall kunna administrera användare med olika behörighet. 

 Systemet skall visa en administratör när en kund skall faktureras. 

 

1.3 Avgränsningar 
Att avgränsa ett system där varje del bidrar till helheten och kvaliteten är svårt. 
Avgränsningarna gjordes i första hand för att stämma överens med 
examensarbetets omfattning.  

Nedan följer de delar av systemet som blev påverkade av avgränsningen. 

1.3.1 Support & projekthantering 

Support och projekthantering skulle vara en stor del av systemet som skulle hjälpa 
tekniker och support att hantera ärenden och webbutvecklingsprojekt. Efter en 
diskussion med uppdragsgivaren togs denna del bort helt då tiden inte skulle räckt 
till. Dessutom klargjordes det i ett tidigt skede att fakturahanteringen hade högsta 
prioritet. 

1.3.2 Etapper 

Systemet hade många stora delar som skulle hänga ihop. Därför delades hela 
systemet upp i etapper där en etapp först gjordes klart innan nästa påbörjades. 
Detta skulle göra det möjligt för Webhouse att slutföra de delar som inte blev 
klara under projektet.  

 

1.4 Disposition 
Denna rapport börjar med att beskriva den teori som har använts i detta projekt. 
Dessa teorier ligger till grund för olika beslut som har fattats.  
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Efter den teoretiska bakgrunden följer metod och genomförande där rapporten 
först beskriver de olika verktyg som använts under projektets gång för att senare 
gå över till själva implementeringen av systemet. 

I metod- och genomförandedelen får läsaren veta hur studenten gått till väga för 
att skapa systemet, hur det ser ut och hur det fungerar. 

Rapporten avslutas med en resultatdel där bland annat en diskussion/analys av 
projektet görs.
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2 Teoretisk bakgrund 
Den teori som använts i detta projekt har samlats in under utbildningen samt 
genom litteraturstudier i förberedelse för detta examensarbete. 

 

2.1 Databas & DBMS 
En databas kan definieras som en samling av relaterad data[1]. Den används för 
att lagra data i strukturerad form. Ändringar i en databas sker med hjälp av 
transaktioner och ett DBMS(Database Manager System). Ett DBMS, på svenska 
databashanterare, är den mjukvara som hanterar transaktioner och åtkomst till 
databasen.  

Med en databashanterare är det möjligt att lägga till ny data, ändra och radera 
befintlig data. Transaktionerna skapas med hjälp av ett DML, Data Manipulation 
Language, exempelvis SQL.  

En databashanterare kan förutom att tillhandahålla transaktionsmöjligheter även 
bestå av mekanismer som förhindrar att data anges i fel format, hantering av 
användarrättigheter, felkorrigering etc.  

2.1.1 RelationsDBMS 

RDBMS är en databas hanterare som använder sig av data som är logiskt 
strukturerad i tabeller. En tabell kallas även för en relation. Varje relation består av 
attribut i form av kolumner. En rad, tupel innehåller ett värde från varje attribut, 
se fig.1. 

 
Figur 1 - Exempel på attribut, tupel och värde i en relation. 

 

Relations DBMS bygger på en relations modell som presenterades av E. F Codd 
1970 titulerat ’A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks’. 

Varje rad i en tabell måste kunna identifieras. För att det ska vara möjligt får det 
inte finnas en exakt kopia av en existerande rad. Närmare bestämt får ingen rad i 
en tabell bestå av exakt likadana attributvärden som en redan existerande rad. 
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Unik identifiering möjliggörs med så kallade superkeys. En superkey är ett attribut 
eller en samling attribut i en tabell som möjliggör unik identifiering av varje rad. 
Exempel på en superkey är personnumret i en tabell med data om Sveriges alla 
invånare. I denna samling skulle personnumret vara en superkey eftersom den 
unikt identifierar varje rad. 

Vid implementering av en databas väljs den superkey som unikt identifierar varje 
rad. Den superkey som väljs att unikt identifiera varje rad kallas för primary key. 
Det är ett eller en samling attribut som kommer användas för att unikt identifiera 
en rad. 

En foreign key är attribut eller en samling attribut i en tabell som matchar en 
primary key i en annan eller samma tabell se fig. 2. Foreign key används för att 
skapa relationer mellan tabeller. 

 
Figur 2 - Exempel på primary key och foreign key. 

2.1.2 Normaliseringsformer 

Normalisering är en formell teknik för att analysera en databas uppbyggnad. Vid 
normalisering undersöks relationerna mellan attribut i en tabell. Teknikens mål är 
att identifiera överflödig data och på så sätt komma fram till den minimala 
uppsättning attribut som behövs för att stödja systemet det skall serva. 

Normalisering av en tabell leder till att den får minimalt antal attribut vilket i sin 
tur sparar utrymme. En viktig egenskap med normalisering är att det skapar en 
databas som förhindrar felaktigheter vid uppdatering av rader. 

En icke normaliserad databas innehåller flera uppsättningar av samma attribut. Vid 
en uppdatering av data finns det en möjlighet att en av dessa kopior i en eller 
samma tabell inte ändras. Detta leder till integritetsproblem då det inte längre går 
att säkerhetskälla vilket av attributen som är rätt. 

Normalisering hade från början tre normaliseringsformer, de som listas nedan. I 
ett senare skede introducerades BCNF(Boyce Codd Normal Form) av R. Boyce 
och E.F. Codd, en striktare definition av NF3. 1977 och 1979 introducerades 
ytterligare NF4 och NF5. Nedan beskrivs de tre ursprungliga formerna. 
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 NF1(Första normaliseringsformen) 
Elimination av återkommande attribut i en tabell. 
Relaterad data flyttas till en ny tabell. 
Identifiera varje rad med ett unikt attribut eller samling attribut. 

 NF2(Andra normaliseringsformen) 
En tabell måste vara i Första normaliseringsformen 
Eliminera attribut som gäller flera poster och lägg dessa i en ny tabell 
Skapa relationer mellan de nya tabellerna genom att använda foreign keys. 

 NF3(Tredje normaliseringsformen) 
En tabell måste vara i Andra normaliseringsformen 
Det får inte finnas beroenden mellan attribut utanför primärnyckeln. 

2.1.3 SQL 

SQL är ett språk som gör det möjligt att kommunicera med en databas. SQL är en 
akronym för Structured Query Language. Det är ett språk som möjliggör 
kommunikation med och exekvering av operationer i en databas. I SQL finns det 
två grupper av kommandon som har olika uppgifter. Den första kallas för 
DDL(Data Definition Language) och används för att skapa nya tabeller, ändra 
attribut i en tabell etc. DML(Data Manipulation Language) används för att ta bort, 
uppdatera och hämta information från databasen. 

SQLs utveckling började indirekt som ett resultat av E. F Codd’s relations modell 
på 70 talet. Språket är inte begränsat till en typ av databashanterare utan används 
även av bland annat MySQL, Microsoft SQL, Oracle etc. 

Ett SQL kommando brukar i facktermer kallas för en Query, fråga på svenska. 
Kommandot SELECT används för att hämta data. UPDATE för att uppdatera 
och DELETE för att ta bort. En SELECT fråga kan användas för att exempelvis 
svara på frågan, hur många produkter finns det totalt i databasen?  

När SQL används är det viktigt att varje kommando avslutas med ett semikolon 
för att undvika syntax fel. Ett exempel på en SQL-fråga som hämtar alla rader där 
personen heter Martin kan vara: SELECT * FROM clients WHERE name = 
’Martin’. 



Teoretisk bakgrund 

13 

 

2.1.4 Transaktioner 

En transaktion är en logisk enhet av arbete som består av ett eller flera SQL 
kommandon. En transaktion utför ett arbete i en databas. Det kan vara att lägga 
till en ny rad i en tabell eller att ändra ett attribut för en rad. En transaktion är 
garanterad att utföras helt eller inte alls och kan beskrivas som Atomic. Det 
innebär att risken för att korrumpera data minskar då transaktionen inte får stanna 
mitt i arbetet. 

Atomic transaktioner förhindrar följande scenario: 

 Om en transaktion i en bank innebär följande: 

1. Ta 100 kr från person A:s bankkonto 

2. Placera 100 kr på person B:s bankkonto. 

Om transaktionen inte är Atomic kan den avbrytas mitt i exekveringen. Resultatet 
blir att 100 kr dras från A:s bankkonto men B får aldrig några pengar. Om detta 
sker skapas korrupt data, data som längre inte går att lita på.  

Om allt sker via Atomic transaktioner sker följande: Om ett fel sker direkt efter 
steg ett utförs en så kallad rollback. Det innebär att 100 kr lämnas tillbaka på A:s 
konto och transaktionen avbryts.   

 

2.2 Design och utformning 

2.2.1 Interaktionsdesign 

Interaktionsdesign definieras som: Design av interaktiva produkter som stödjer 
sättet människor kommunicerar och samspelar i deras dagliga liv och arbetsliv.[2] 

Varje system som ska användas av en människa har ett gränssnitt mot användaren. 
Designen av detta gränssnitt är ytterst viktig för att en användare skall kunna lära 
sig hur systemet fungerar, utvecklas och på så sätt utnyttja systemets fulla 
potential. 

Interaktions design handlar om allt från färg och form av ett gränssnitt till hur vi 
människor tänker, ser och reagerar på olika händelser, kognition och perception. 

Ett system skall vara designat för att stödja användaren i att fullgöra sitt mål. För 
att möjliggöra detta är det viktigt att användarna ställs i främsta rummet och inte 
tekniken. Detta är en av de viktigaste principerna inom interaktionsdesign. 

Inom interaktionsdesignen finns det generella principer för gränssnittsdesign som 
kan användas för att förbättra användarvänligheten i ett system. Ett av de mer 
kända utvecklades av Jacob Nielsen och hans kollegor 1990. Genom en empirisk 
analys av 295 användarproblem definierades tio principer. Principerna kan följas 
för att förbättra användarvänligheten i ett system. 
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Det är dock viktigt att poängtera att Jacob Nielsens tio principer inte är en garanti 
för att en design ska bli användarvänlig. Principerna är framförallt en bra riktlinje 
för att undvika de vanligaste fallgroparna inom interaktionsdesign. 

2.3 PHP, HTML, CSS & Javascript 

2.3.1 PHP 

Förkortningen PHP är en rekursiv akronym för Hypertext Preprocessor [3]. Det 
är ett programmeringsspråk som designades för att skapa dynamiska hemsidor.  

Instruktioner skrivna med PHP exekveras på servern innan en hemsida skickas till 
en användare. Det gör det möjligt att ändra text eller utseende på sidan baserat på 
användarens val i ett föregående steg. Ett val som en användare gör i exempelvis 
ett formulär måste skickas till servern för att PHP ska kunna tolka valet. 

PHP’s främsta styrkor är dess enkla implementering för hantering av formulär 
samt stöd för databaskommunikation. Med hjälp av PHP kan formulärdata 
kontrolleras och godkännas innan den introduceras till en databas. 

För att kunna använda PHP måste webbservern som PHP filerna finns på stödja 
PHP. En Apache server kan användas tillsammans med en PHP installation för att 
det ska fungera. 

Syntax: 

PHP liknar många andra programmeringsspråk i det avseendet att varje rad måste 
avslutas med ett semikolon. Om webbplatsen skall innehålla PHP kod måste 
filändelsen vara .php. Avsnittet med PHP kod måste börja med ett <?php eller <? 
beroende på hur webbservern är konfigurerad och avslutas med ?>. Ett exempel 
som skriver ut dagens datum på en sida följer: echo date(”Y-m-D”). 

En PHP fil kan innehålla HTML. Tack vare det kan datumet skrivas ut i en så 
kallad div tagg som placeras på önskad plats i hemsidan med hjälp av CSS. 

PHP kod hanteras av servern och är därför oberoende av användarens webbläsare 
eller operativsystem. 

2.3.2 HTML 

HTML, Hypertext Markup Language är ett grundläggande språk som används för 
att skapa hemsidor. Med hjälp av HTML beskrivs en hemsida med så kallade 
taggar. En webbläsare tolkar sedan dessa taggar och visar detta grafiskt för 
användaren. Ett exempel på en div tagg följer: <div id=”banner”></div> 

Med hjälp av HTML skapas de grundläggande block som bygger upp en hemsida. 
Det kan användas för att skapa formulär, tabeller, div taggar(formaterbara 
områden) och att placera bilder på hemsidan. 

HTML taggar kan användas tillsammans med CSS(Cascading Style Sheets). Med 
hjälp av CSS kan utseendet för dessa taggar bestämmas.  
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Med hjälp av HTML kan en ruta med text skapas. I CSS kan bakgrundsfärg, 
storlek, ram, textplacering, textfärg, textstorlek etc. anges för rutan. 

2.3.3 CSS 

CSS, akronym för Cascading Style Sheet är ett språk som beskriver en HTML 
taggs utseende. CSS har inget stöd för variabler eller operatorer utan är ett 
stilspråk som används för att definiera utseendet av taggar på en webbplats.  

Fig. 3 visar hur div taggen banner kan formateras så att den blir kvadratisk med 
sidor som är 200 pixlar långa, får en blå bakgrundsfärg samt vit text i stilen 
Verdana med 10 pixlars storlek. 

 
Figur 3 - Exempel på CSS för div taggen banner. 

 

2.3.4 Javascript 

Javascript är ett så kallat client-side språk. Till skillnad från PHP behöver inte ett 
val en användare gjort i ett formulär skickas till servern för att kunna tolkas. 
Javascript tolkas istället i användarens webbläsare. 

Javascript kan användas för att kontrollera ett formulär innan det skickas till 
servern. Det kan även användas för att ändra något i en sida baserat på 
användarens val utan att behöva ladda om sidan. 

När Javascript används är det viktigt att användaren inte har stängt av det i sin 
webbläsare. Eftersom Javascript kan stängas av är det viktigt att inte använda det 
för vitala funktioner i ett system. 

 

2.4 Informationssäkerhet 
Informationssäkerhet är en viktig del av ett webbaserat system. När ett system är 
åtkomligt från internet är det också sårbart för attacker. Informationssäkerhet 
handlar i grunden om att ”rätt användare skall få rätt information i rätt tid”. 
Ämnet behandlar i huvudsak tre primära områden[4]. 
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2.4.1 Tre grundläggande områden inom informationssäkerhet  

Konfidentialitet, information till rätt användare. 

Konfidentialitet innebär att information skall visas för rätt användare. Systemet 
skall skyddas från användare som inte har rätt att ta del av informationen. Det kan 
också innebära att olika användare har olika rättigheter till information. 
Exempelvis kan chefen i ett företag se alla anställdas löner medan de anställda 
endast kan se sin egna. Konfidentialitet är en viktig faktor inom områden som 
vård och militärt försvar där uppgifter ofta är sekretessbelagda.  

I begreppet konfidentialitet ingår även döljandet av resurser och kryptografi som 
tas upp närmare i ett eget avsnitt. Döljande av resurser innebär att ett system inte 
skall visa hur det är uppbyggt eller fungerar utåt mot omvärlden då detta 
underlättar en potentiell attack. 

 

Integritet, rätt information till användaren. 

Integritet är en term för tronivån av data och resurser. Integritet svarar på frågan, 
går det att lita på det data som finns? Integritet kan delas upp i två typer, 
dataintegritet och källintegritet.  

Dataintegritet är koncentrerat på att innehållet av informationen är det korrekta 
dvs. en uppgift som skall vara ett personnummer och saknar en siffra har 
korrumperad dataintegritet. 

Källintegritet är koncentrerat på tronivån av informationens källa. Ett 
personnummer som mottagits från skatteverket har högre tronivå än ett 
personnummer som mottagits från en användare.  

Integritet behandlar även frågor som: Vem ska få ändra data? Hur ska data ändras? 
Vem har ansvaret för en ändring? 

Exempel på data och källintegritet kan exemplifieras inom journalismen. En 
journalist som fått information från riksdagen, ändrar godtyckligt informationen 
men anger i artikeln att det är från riksdagen. Det är ett exempel på att 
dataintegriteten korrumperats medan källintegriteten är korrekt. 

Integritet i ett system möjliggörs med hjälp av användarrättigheter och loggning av 
utförda ändringar. Genom rättigheter kan det i ett system bestämmas vem som får 
ändra informationen. En logg medför att ingen användare kan förneka en utförd 
handling i ett system. Med hjälp av en logg kan även felaktigeter snabbt upptäckas 
och korrigeras innan de hunnit sprida sig vidare i systemet. 

 

Tillgång, information i rätt tid. 

En användare skall kunna använda informationssystemet vid behov. Tillgång 
handlar om att systemet ska fungera och finnas tillgängligt när det behövs. Det 
kan innefatta allt från diesel generatorer som tar över elförsörjningen vid 
strömavbrott till förhindring av sabotage, med hjälp av låsta serverrum och 
kameraövervakning. 
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Nedan beskrivs olika intrångsmetoder, exempel och teorier om hur ett system 
skall följa informationssäkerhetens tre grundprinciper. Principerna är viktiga för 
att ett system skall fungera, förhindra felaktigheter, intrångsförsök, misstag vid 
inmatning av data samt sabotageförsök av anställda. 

2.4.2 SQL-Injektion 

I de flesta webbapplikationer där en databas används finns det formulär för att 
erhålla indata. Användaren skriver in uppgifter i ett formulär skapat med HTML. 
All data som skrevs in i formulärets fält skickas sedan till ett PHP script som 
behandlar och placerar in det i en SQL-fråga. Frågan exekveras sedan i databasen. 

SQL-injektion är en teknik som genom att manipulera en SQL-fråga kan få den att 
utföra en transaktion som inte var planerad vid implementeringen[5]. En SQL-
injektion kan användas för att logga in i ett system eller för att hämta uppgifter 
från en databas som vanligtvis inte skulle visas. 

Exempel på SQL-injektion 

En SQL-fråga kan exempelvis hämta alla order från tabellen orders som hör till 
kunden Martin. SQL koden skulle se ut som följande:  

SELECT * FROM orders WHERE kundID = ’Martin’; 

KundID hämtas från ett formulär där en inloggad användare får fylla i önskat id. 

Ponera att användaren anger: Martin’ OR ’1’=’1 

Frågan kommer att förändras och utföra något som inte var tänkt vid 
implementering. Följande fråga skulle skapas. 

SELECT * FROM orders WHERE kundID = ’Martin’ OR ’1’=’1’; 

Frågan resulterar i att alla order från tabellen orders skrivs ut eftersom 1=1 är sant 
för varje rad i tabellen. Användaren får nu se alla order i systemet vilket inte skulle 
vara möjligt utan en SQL-injektion. 

Det finns andra, mer problematiska typer av SQL-injektioner som kan radera en 
hel tabell i en databas. Det kan leda till att ett företag förlorar all information om 
sina kunder och skulle leda till enorma problem. 

I språket PHP finns det färdiga funktioner för att förhindra SQL-Injektioner. En 
funktion skapad för det ändamålet heter mysql_real_escape_string[6]. Funktionen 
kan användas på variabler för att placera backslash på följande tecken \x00, \n, \r, 
\, ', " och \x1a. Funktionen eliminerar möjligheten att utföra en SQL-injektion 
pga. värden med \ inte utvärderas av SQL motorn. 

För att ett system ska vara skyddat från SQL-injektioner måste funktionen utföras 
på all data som placeras i en SQL-fråga där data kan påverkas av användaren via 
exempelvis ett formulär. 
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2.4.3 Brute Force 

Brute force är en intrångsmetod där en dator försöker gissa sig fram till rätt 
lösenord och på så sätt ge ägaren tillgång till ett lösenordsskyddat system[7][8]. 
Idag finns det två vanliga sätt att implementera metoden.  

Ett tillvägagångssätt låter en dator testa alla möjliga kombinationer av bokstäver i 
alfabetet och siffror genom att börja på a sedan aa, ab, ac osv. Den andra metoden 
är att testa hundratusentals ord från en ordbok som innehåller vanliga lösenord. 

Det är viktigt att poängtera att den första metoden påverkas i mycket hög grad av 
hur långt lösenordet är. Den andra metoden är mycket snabbare om lösenordet är 
ett riktigt ord. 

En bruteforce attack lyckas ofta då lösenordet är svagt, dvs. få tecken från samma 
teckengrupp. Första åtgärden för att skydda system mot ett intrångsförsök är att 
tvinga användare att ha lösenord som består av många tecken, innehåller versaler, 
gemener, specialtecken som # samt siffror. Ju fler tecken som används desto 
längre tid kommer gå åt för att gissa rätt lösenord. 

Ett system kan ha inbyggda skyddsåtgärder för att förhindra en brute force attack. 
Bra lösenord i kombination med en gräns på maximalt antal felaktiga 
inloggningsförsök kan försvåra försöket avsevärt. Om fel lösenord anges 3 gånger 
kan IP numret nekas inloggningsförsök en viss tid. Detta resulterar i att tiden för 
en attack ökar även vid korta lösenord. 

Det finns andra lösningar som är effektiva för att skydda systemet från 
intrångsförsök. Ett system kan efter tre inloggningsförsök implementera en så 
kallad CAPTCHA(Completely Automated Public Turing-test to tell Computers 
and Humans Apart). Ett problem som är lätt för en människa att lösa men svårt 
för ett datorprogram. Exempelvis kan användaren vara tvungen att ange ett ord, 
fig. 4, som är svårt att segmentera för en dator men simpelt för en människa.  

 
Figur 4 - CAPTCHA. 

 

Genom att implementera lösningen förhindras en dator från att fortsätta gissa 
lösenord eftersom systemet inte accepterar fler lösenord utan att CAPTCHA har 
angivits. 

2.4.4 Kryptografi 

Kryptografi är ett ord som härstammar från två grekiska ord och betyder dold 
mening[4]. Kryptering är koncentrat på att dölja informationens mening för de 
som inte har rätt att veta den. Det betyder att information, i krypterad form skall 
kunna läsas av tredje part utan att avslöja vad informationens mening är. 
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En känd krypterings funktion kallas Ceasar kryptot och användes av Julius Ceasar 
för att skicka hemliga meddelanden till sina generaler. Kryptering går ut på att 
använda en funktion som med hjälp av en nyckel skiftar om bokstäver i 
meddelandet. Om Ceasar kryptot används, måste, som det ofta är med kryptering, 
nyckeln förbli hemlig för utomstående.  

Om nyckeln är 3 och meddelandet i klartext lyder HELLO så kommer det 
krypterade meddelande bli KHOOR. 

Följande förklaring visar hur krypteringen går till:  

Alfabetet, i detta fall det engelska a-z representeras av nummer. Bokstaven a 
representeras av siffran 0 och z av siffran 26. HELLO kan med hjälp av denna 
notation representeras som en samling siffror som vardera relaterar till en bokstav 
i ordet. H=7, E=4 osv. Ordet HELLO blir sifferkombinationen 7 4 11 11 14.  

Nyckeln adderas nu till varje nummer. Om nyckeln är 3 adderas tre till varje siffra 
och resultatet blir 10 7 14 14 17. Nu omvandlas meddelandet till bokstäver igen 
genom att använda det numrerade alfabetet och resultat blir KHOOR. 
Meddelandet KHOOR skickas sedan över en osäker kanal till en mottagare. 

Mottagaren, som kan nyckeln gör sedan om meddelandet till nummer, 10 7 14 14 
17 och applicerar den matematiska funktionen Dk(c) = (26+c-k)mod 26 där 
k=nyckeln och c=siffran i meddelandet. 

Siffran 10 blir då 26+10-3 mod 26 = 7 och i alfabetet motsvaras detta av ett H. 
När funktionen applicerats på alla siffror och varje siffra skrivits om till 
motsvarande bokstav i alfabetet blir resultatet HELLO. 

Det är viktigt att poängtera, nyckeln är det som håller meddelandet hemligt, om 
nyckeln är känd, i detta fall 3 så kan en tredje part dekryptera meddelandet om 
krypteringsfunktionen är känd. Mottagaren av meddelandet måste känna till 
nyckeln innan dekryptering av meddelandet kan ske. 

Ceasar kryptot är ett väldigt primitivt krypto idag, men på Ceasars tid var det 
väldigt effektivt. Idag finns modernare krypton för informationsutbyte, 
exempelvis RSA som använder en publik och en privat nyckel, en för kryptering 
och en för dekryptering. 

 

2.4.5 Kryptografiska checksummor 

Kryptografiska checksummor är inte detsamma som kryptografiska meddelanden. 
Checksummor kan benämnas envägskrypto. Det är ett meddelande kan krypteras 
men inte dekrypteras. Rent mattematiskt finns det ingen invers funktion till f(x) 
sådant att F (f(x))=x. 

Kryptografiska checksummor används framförallt vid utbyte av information där 
meddelandets integritet är viktigt[10]. Om Bob vill skicka ett meddelande till Alice 
och vill vara säker på att ingen kan förfalska eller ändra meddelandet under 
överföring kan de göra följande: 



Teoretisk bakgrund 

20 

Bob skriver ett meddelande. Av hela meddelandet skapas sedan en kryptografisk 
checksumma genom att hela meddelandet körs i en funktion som returnerar en 
sträng med tecken. Både checksumman och meddelandet krypteras och skickas 
sedan till Alice. Alice dekrypterar meddelandet, men innan hon läser det skapar 
hon en egen checksumma av meddelandet och jämför den med Bobs. Är de olika 
betyder det att meddelandet har ändrats under överföringen och är därför inte 
pålitligt. 

Kryptografiska checksummor kan förutom att användas vid verifiering av 
informations integritet användas för att spara lösenord i en databas. Om 
lösenordet sparas som en checksumma hålls det hemligt även om en tredje part 
lyckas få tillgång till informationen i databasen. 

En vanlig funktion för att skapa checksummor heter MD5. Om funktionen 
appliceras på ordet hund, även kallat hashas returneras strängen 
06e2b745f3124f7d670f78eabaa94809. Strängen kan nu inte dekrypteras tillbaka till 
ordet hund. Hashfunktioner returnerar alltid samma checksumma för ett visst ord.  

Hur kontrolleras användarens lösenord vid ett inloggningsförsök om lösenordet i 
databasen inte kan dekrypteras? Istället för att dekryptera lösenordet i databasen så 
krypteras användarens angivna lösenord och jämförs med lösenordet i databasen. 
Detta är möjligt eftersom MD5 funktionen alltid kommer att hasha samma sträng 
ut om samma sträng in anges. 

Vid tiden för denna rapport är det allmänt känt att MD5 funktionen kan forceras 
med hjälp av så kallade regnbågstabeller[11]. Regnbågstabeller innehåller 
hundratusentals möjliga F(x) för x. Med hjälp av en regnbågstabell jämför en 
anfallare lösenordets checksumma med de hundratusentals checksummor i en 
regnbågstabell.  

För att skydda ett system från attacker med regnbågstabeller kan ett så kallat salt 
användas. Salt är en godtycklig slumpmässig sträng som appliceras på lösenordet 
innan en checksumma skapas. Om saltet väljs med omsorg, dvs. mer än tio tecken 
innehåller siffror, versaler, gemener och specialtecken kommer tiden vid ett 
intrångsförsök att öka drastiskt. Tiden ökar ytterligare om varje användares 
lösenord får ett unikt saltvärde. 

Vikten av salt kan enkelt exemplifieras med den tidigare strängen hund som 
hashad utan salt blev 06e2b745f3124f7d670f78eabaa94809. Om någon lyckas få 
tillgång till databasen och ser haschen kan en webbplats med regnbågstabeller 
användas för att se lösenordet i klartext.  

Ett lösenord eller system är aldrig helt säkert. Det finns alltid metoder för att ta sig 
igenom säkerhetsspärrar. Som utvecklare är det viktigt att öka tiden det tar att 
forcera systemet. Ju längre tid det tar att avslöja ett lösenord desto längre tid har 
utvecklaren på sig att hitta och täppa igen säkerhetshålet. 
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2.5 Cron 
Cron är en tidsstyrd schemaläggare i unix-operativsystem[12]. Cron kan användas 
för att schemalägga exekvering av händelser i ett system, exempelvis kontrollera 
att en sida är tillänglig eller rensa oaktuell information i en databas. 

Cron kan schemalägga ett PHP script att exekvera på specifika veckodagar, 
timmar eller månader. 

Cron drivs av en Crontab fil. Det är en konfigurations fil som innehåller 
kommandon som skall utföras en viss tid. I filen kan kommandon anges som låter 
ett PHP script exekvera på valda tidpunkter. 

Kommandot anges i formen a b c d e f. Där: 

 a, anger min 0-59. 

 b, anger timme 0-23. 

 c, anger dagen i månaden 1-31. 

 d, anger månaden 1-12. 

 e, anger veckodagen 0-6 där 0 är söndag. 

 f, kommando som skall utföras. 

Med hjälp av notationen ovan kan ett kommando anges för att exekvera filen 
kontroll.php varje dag kl 15:00. Obs asterisk betyder alla intervall. En * på timme 
hade medfört att skriptet exekveras varje timme. 

0 15 * * * minfil.php 
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3 Metod och genomförande 
I detta kapitel presenteras processen med detta arbete. Läsaren får följa stegen 
som lett till ett fungerande CRM och fakturahanteringssystem. I kapitlet får 
läsaren även ta del av de förutsättningar som fanns vid starten samt arbetsmetod. 

Först presenteras olika verktyg som användes under utvecklingen. Efter det följer 
implementering av systemet. 

3.1 Mjukvara. 
Den mjukvara som användes vid utvecklandet av systemet har studenten haft 
tillgång till sedan tidigare. 

3.1.1 Adobe Dreamweaver CS4 

I specifikationen angav Webhouse.se att systemet skulle vara programmerat med 
hjälp av språken PHP, HTML och eventuellt Javascript.  

Dreamweaver är en applikation för utveckling av webbplatser och klarar av de 
flesta programmeringsspråk. Applikationen använder sig dessutom av olika färger 
för att markera olika språk, variabler och funktioner. Färgmarkeringen gör det lätt 
att få en bra översikt. Exempel på färgmarkering visas i fig. 5. 

 
Figur 5 - Exempel på färgmarkeringar i Dreamweaver 

3.1.2 Adobe Photoshop CS5 

Photoshop är ett känt bildbehandlingsprogram. I Photoshop används så kallade 
lager för en bild. Varje lager har egna inställningar och kan bestå av en liten del av 
hela bilden. 

Tre stycken lager kan enklast beskrivas som tre genomskinliga overheadblad. Varje 
blad representerar ett lager. Ponera att en triangel ska ritas med en tuschpenna. 
Varje sida i triangeln kan ritas på ett blad och sedan sammanställas genom att 
lägga bladen ovanpå varandra. 
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Om ett av bladen blir fel, exempelvis en sida av triangeln kanske blir för lång tas 
det bladet bort. Ett nytt blad används sedan för den felaktiga sidan medan de 
andra två bladen behålls. Denna process är inte möjlig om triangeln ritas på endast 
ett blad och en av sidorna blir fel. Hela triangeln måste då slängas och göras om. 

Lager ger en enorm flexibilitet och hjälper till att skilja på bildens beståndsdelar. 
Det blir samtidigt lättare att ta bort misstag samt ändra specifika lager utan att 
behöva tänka på andra lager. Lager i Photoshop kan exempelvis användas för att 
lägga en text på en bakgrund, se fig. 6. 

 
Figur 6 - 2 lager, ett textlager ovanpå en bakgrund 

I Photoshop är lagerordningen viktig. I fig. 6 är textlagret ovanför 
bakgrundslagret. Om det hade varit tvärtom hade texten inte synts. 

Om bakgrundsfärgen skulle behöva ändras till exempelvis rött så markeras lagret 
med bakgrunden och fylls med röd färg. Detta påverkar inte texten som hela tiden 
är svart. 

3.1.3  XAMPP 

XAMPP är en gratis Apache Distribution som innehåller MySQL, PHP, 
PHPMyAdmin och Perl. Webhouse CRM-system ska använda PHP och MySQL. 
För att kunna utveckla systemet lokalt på en dator måste det finnas en webbserver 
som kan tolka PHP och har MySQL installerat. 

Webhouse har egna servrar med alla egenskaper som behövs för projektet. Där 
ska systemet till slut hamna när det är klart. 

Genom att installera XAMPP lokalt på datorn kan systemet skapas lokalt. Det 
underlättar utvecklingen då en ändring i en fil inte måste laddas upp till en server 
innan ändringen blir synlig. 



Metod och genomförande  

24 

Apache, PHP, MySQL samt PHPMyAdmin kan installeras separat genom att 
ladda ner dem från respektive organisation. Det är dock ofta ett invecklat och 
tidsödande arbete. Med hjälp av XAMPP sker endast en installation där alla delar 
installeras.  

En extra fördel med XAMPP är att en enkel kontrollpanel installeras, fig. 7 som 
kan användas för att starta och stoppa servern. 

 
Figur 7 - XAMPP kontrollpanel med Apache och Mysql startat. 

 
Webbservern har en root som ligger under c://htdocs. Där placeras alla filer för 
projektet och kan sedan testas genom att gå in på adressen http://localhost/mittprojekt. 

3.1.4 Hantering av Databas med PHPMyAdmin 

PHPMyAdmin är ett grafiskt administrationsverktyg för MySQL databaser. 
Verktyget är skrivet i språket PHP. Det tillhandahåller ett grafiskt gränssnitt och 
låter en användare skapa nya databaser, tabeller, tupler samt genomföra ändringar 
och skapa relationer mellan tabeller, se fig. 8. 
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Figur 8 - Exempel på relationshantering i PHPMyAdmin. 

 

3.1.5 Webbläsare 

Vid utveckling av ett webbaserat system är det viktigt att tänka på den uppsjö av 
olika webbläsare som används idag. Då olika webbläsare har olika standarder och 
olika parsers är det viktigt att utföra tester på sin applikation i olika webbläsare. 

Om kontroller utförs i olika webbläsare förhindras felaktigheter och layout 
skillnader mellan webbläsare. 

Till detta projekt används följande verktyg för att säkerhetsställa att webbplatsen 
presterar som väntat i olika webbläsare: 

Microsoft Expression Web 3 superpreview for Internet Explorer 
Ett verktyg som kan användas för att kontrollera en webbplats i Internet Explorer 
6,7 och 8. Med hjälp av verktyget kan två fönster användas som representerar 
olika webbläsare. Med hjälp av dessa fönster kan sedan skillnader upptäckas. Fig. 9 
visar hur inloggningen till CRM-systemet ser ut i IE6 och IE8. 
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Figur 9 - Microsoft Expression med IE6 och IE8 på CRM-systemets inloggning 

Mozilla Firefox 
En webbläsare som finns till flera operativsystem och är baserad på öppen källkod. 
 
Safari 
En webbläsare utvecklad av Apple.  
 
Google Chrome 
Webbläsare utvecklad av Google. 
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3.2 Förutsättningar och bakgrund 
Nedan presenteras olika beslut som fattats samt bakgrunden till dessa under 
utvecklingen av systemet. 

3.2.1 Prestandakrav 

Systemet hade inga prestandakrav vad gäller antal användare eller antal order. 
Prioriteten låg på integriteten och säkerheten av systemet. Det var viktigt att rätt 
kunder fakturerades för rätt belopp, att en order sparades korrekt i databasen och 
att systemet förhindrade vanliga misstag och fel. 

Även om systemet skulle ha 30 användare skulle inte det belastat systemet avsevärt 
eftersom en säljare sparar cirka 2-6 order per dag.  

Fakturahanteringsdelen av systemet, d.v.s. där administratören kontrollerar och ser 
till att fakturor har skickats och betalats belastar endast systemet en gång i 
månaden. Det sker när alla gamla fakturor som ska betalas uppdateras i databasen. 

3.2.2 Systemets storlek och implementering 

Uppdragsgivarens kravspecifikation innehöll många punkter som de ville se 
implementerade. På grund av det var det viktigt att ta beslut om avgränsning och 
tillvägagångssätt.  

Studenten hade tillsammans med uppdragsgivaren kommit överens om att kraven 
skulle delas upp i olika etapper. Varje etapp färdigställdes innan nästa påbörjades. 
Metoden gjorde det möjligt för Webhouse att slutföra de delar som saknades vid 
ett senare skede och gjorde att studenten i slutet av examensarbetet inte satt med 
ett system, där alla delar var halvt implementerade.  

Nedan listas de olika delarna i den ordning de utfördes. 

Robust och säker inloggning 
I denna etapp ingår, skapandet av en inloggningsfunktion med grafisk utformning 
samt utloggning med tillhörande databaskoppling och databastabeller. Dessutom 
ingår kodandet av funktioner som förhindrar åtkomst av skyddade sidor för 
utomstående. 

Fakturahantering och orderformulär 
Fakturahantering är den största och viktigaste delen i projektet. Här ingår bland 
annat, design av ett gränssnitt för CRM-systemet. Formulär för att spara en order 
med tillhörande databastabeller.  

Fakturakontroll där administratören automatiskt ska få ett meddelande när det är 
dags att fakturera en kund, vilka tjänster kunden skall faktureras för samt hur stort 
belopp kunden skall betala.  

Statistik 
Statistik med hjälp av diagram som visar hur de olika säljarna presterat. Diagram 
ska finnas i två modeller. Den första är för varje enskild säljare för att se sin egen 
prestation, den andra är till för administratörer, den jämför alla säljare. 
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Mina order 
En sida där varje säljare kan se alla sina order. 

To Do Lista 
En att göra lista där varje användare i systemet kan ange kom ihåg händelser för 
sitt konto. 

Supporthantering 
En separat del där supporten med hjälp av en logg kan ange utfört arbete för en 
viss kund. Dessutom skall det finnas en sökfunktion som gör det möjligt att söka 
upp en logg med hjälp av webbplatsens adress, kunder organisationsnummer eller 
namn. 

Interna meddelanden 
En funktion där en administratör kan ange ett meddelande till en annan användare 
i systemet. Meddelandet visas sedan när användaren loggar in. 

 

3.3 Implementering av en säker inloggningsfunktion 
En inloggningsfunktion måste vara säker, robust och förhindra olika försök att 
kringgå kravet på inloggning. Först och främst måste bruteforce försök hindras. 
Databastabeller och kod måste vara skyddade och designade på ett sätt som leder 
till att det tar så långt tid som möjligt för ett potentiellt intrångsförsök att lyckas. 

Gränssnittet måste visa klar och välformulerad feedback om något fel har skett. 
Det kan exempelvis vara om användaren angett fel lösenord eller angett felaktigt 
lösenord 3 gånger och blivit utelåst. 

3.3.1 Design & utformning 

Webhouse.se hade inget som helst krav på hur inloggningen skulle se ut. De ville 
endast att den skulle vara säker.  

Vid design och utformning av ett system är det viktigt att sätta användaren i fokus. 
Ett system måste tydligt visa vad som krävs av användaren för att han/hon skal 
kunna komma vidare och nå sitt mål. 

Formulär för inloggning 

Inloggningen till Webhouse CRM-system skapades med centrerad ruta på en vit 
bakgrund med stora tydliga bokstäver och fält. Ner till höger placerades en stor 
knapp som skickar formuläret. Fig. 10 visar den färdiga inloggningsrutan. 
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Figur 10 - Design av inloggningsruta 

 

Rutan är 450 pixlar bred och 230 pixlar hög. Dessutom är den förskjuten 180 
pixlar från toppen och horisontellt centrerad. 

  

Felmeddelande 

En av Jakob Nielsens Usability Heuristics säger att systemet måste tillhandahålla 
tydlig feedback till användaren. Det betyder att en användare måste få ett tydligt 
och klart meddelande om ett felaktigt lösenord angetts. Fig. 11 visar vad som sker 
om ett felaktigt lösenord anges. 

 

 
Figur 11 – Felmeddelande i inloggningsruta. 

Om användarnamnet är korrekt men lösenordet fel, visar felmeddelandet att det 
var antingen användarnamnet eller lösenordet som var fel. Det hade varit mycket 
bättre för användarvänligheten att ange om det endast var lösenordet som var 
felaktigt. Det finns dock en negativ konsekvens av detta. Det blir lättare att lista ut 
vilket användarnamn som är giltigt och då behöver en person som vill utföra ett 
intrångsförsök endast fokusera på att gissa rätt lösenord. 
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Felmeddelande efter tre inloggningsförsök. 
Då systemet måste förhindra ett intrångsförsök med hjälp av brute force så finns 
det ytterligare ett felmeddelande, Fig. 12. Det visas när en användare anger fel 
uppgifter tre gånger. 

 

Figur 12 – Felmeddelande i inloggningsrutan efter tre inloggningsförsök. 

När en användare angett fel uppgifter tre gånger så låser sig formuläret 
tillsammans med ett felmeddelande. Det är inte möjligt att skriva in några 
uppgifter eller att klicka på Logga in knappen under de fem minuter som 
formuläret är låst.  
 
Genom att visa ett felmeddelande samt låsa formuläret så att textrutorna och 
knapparna blir gråmarkerade(inaktiva) undviks blandade signaler till användaren. 
Om endast ett felmeddelande visas så kan användaren fortsätta med ytterligare 
försök att logga in. Det kan jämföras med verkliga livet där det står tryck på en 
dörr som har ett handtag. 

3.3.2 Databasdesign 

För att kunna logga in måste användaren finnas i en databastabell. Fig. 13 visar 
tabellen users. 

 
Figur 13 - Databastabell users 

I tabellen används attributet username som Primary Key. Det betyder att två 
användare inte kan ha samma användarnamn samt att username användas för att 
unikt identifiera varje användare. Som username används användarnas e-
postadresser.  
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Fälten password och salt innehåller vardera en 40 tecken lång char. Det är på 
grund av att hashfunktionen SHA1 alltid skapar en 40 tecken lång sträng. 
Password används för att spara hashen av en användarens lösenord.  
 
Saltet som används för ett lösenord kommer även det att vara 40 tecken långt. 
Saltet leder till att om någon kommer åt databasen måste han/hon fortfarande 
generera en unik hash för varje användare då varje användare har ett unikt salt. 
 
Name och lastname är användarens för och efternamn. Attributen används när 
administratören kontrollerar vilken order som har sålts av vem och används även 
till faktureringen.  
 
Fältet type innehåller ett tal. Det används för att spara en användares rättigheter. 
Siffran ett kommer användas för administratör och siffran två för säljare. Detta 
gör det även möjligt att i framtiden definiera andra grupper utan att behöva ändra i 
databastabellen. 
 
Tabell för intrångs försök 
För att veta om en person tidigare försökt att logga in med felaktiga uppgifter 
används en tabell för att spara alla felaktiga inloggningsförsök. Tabellen heter 
login_attempts och visas i fig. 14. 
 

 

Figur 14 - Databastabell login_attempts 

Ett fält som automatiskt räknar upp används som Primary Key. I tabellen sparas 
användarens ip-nummer, användarnamn och lösenord som angavs vid 
inloggningsförsöket samt ett unix timestamp(antal sekunder som passerat sedan 
midnatt 1 januari 1970).  
 
Informationen i tabellen gör det möjligt att låsa formuläret när en användare har 
angett fel uppgifter 3 gånger på fem minuter. 
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3.3.3 Källkod 

I varje PHP fil anges först och främst <?php för att PHP tolkaren ska förstå att 
det är PHP kod som följer. Sedan anges session_start(); samt ob_start();. 
 
session_start(); används för att systemet ska kunna använda sessioner. Sessioner är 
information som sparas på servern och som, till skillnad från variabler, kan 
användas mellan olika sidor på en webbplats. 
 
ob_start(); används för att förhindra ett skript att skriva output utan lagrar det 
istället i en buffert. Det förhindrar att felmeddelanden skrivs ut när användaren 
ska skickas tillbaka till föregående sida om fel information angivits i ett formulär. 
 
För att underlätta mängden kod och tid för programmeringen används funktioner 
för att exempelvis kontrollera om ett fält är tomt, ansluta till databasen samt 
kontroll av rättigheter. Fördelen med funktioner är att de kan återanvändas på 
många sidor och korrigeras i endast en fil för att påverka alla filer där funktionen 
används. 
 
Dessa funktioner inkluderas i php filen efter session_start() och ob_start() i början 
av PHP dokumentet. Genom att skriva ”require_once(’sökväg_till_fil’)” kan en fil 
inkluderas som innehåller en eller flera funktioner. Fig. 15 visar ett exempel på 
toppen av filen do_login.php där session_start och ob_start återfinns. Filen utför 
en kontroll av fälten användarnamn och lösenord och kontrollerar om användaren 
finns i databastabellen users. 
 

 

Figur 15 - PHP kod som inkluderar filer samt validerar textfält 

 
Skulle något av fälten vara tomt sätts sessionsvariabeln result till ”Inget fält får 
lämnas tomt” och användaren returneras till index.php där inloggningsformuläret 
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finns. I formuläret skrivs sedan sessionens värde, dvs. felmeddelandet ut med 
hjälp av koden i fig. 16 så att användaren kan se vad som gick fel. 
 
Koden i fig. 16 kommer även att anropa funktionen checkLoginAttempts som 
returnerar antalet felaktiga inloggningsförsök under de senaste fem minuterna. 
Om användaren har gjort tre felaktiga försök så visas felmeddelandet ”Du är 
låst…”. Samtidigt kommer formulärets fält samt knapp avaktiveras så att 
användaren inte kan göra ytterligare inloggningsförsök. 
 

 

Figur 16 - Kod för utskrift av felmeddelande samt låsning av formulär. 

 
Kontroll av antal inloggningsförsök sker även i den fil formuläret skickas till. Om 
det finns tre inloggningsförsök så skickas användaren tillbaka till 
inloggningsformuläret utan att de inmatade uppgifterna kontrolleras mot 
databasen. Det är en extra säkerhetsmekanism då det är möjligt att kringgå 
formuläret och dess låsta fält. 
 
Om båda fälten inte är tomma kommer en databasanslutning att skapas. Om en 
anslutning inte kan upprättas skickas användaren till en sida med ett 
felmeddelande.  
 
Efter databasanslutningen kontrolleras antal inloggningsförsök för den specifika ip 
adressen under de senaste fem minuterna. Om det är tre st. skickas användaren 
tillbaka till index.php(formuläret) utan kontroll av angivna uppgifter mot databas. 
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Om det finns mindre än tre försök så kommer funktionen 
Mysql_real_escape_string utföras på angivet användarnamn för att förhindra en 
SQL-injektion. Efter det utförs en SQL-fråga som hämtar salt och lösenord från 
tabellen users där användarnamnet återfinns. Ingen escape funktion utförs på 
lösenordet då det inte på något sätt skickas till databasen utan endast hashas. 
 
Skulle SQL-frågan resultera i ett tomt resultat, sparas login försöket i tabellen 
login_attempts och användaren skickas tillbaka till index.php med felmeddelandet, 
fel användarnamn eller lösenord. 
 
Om frågan returnerar ett resultat skapas en hash av användarens uppgifter enligt 
Fig. 17. 
 

 

Figur 17 - Skapandet av lösenordshash 

 
Det angivna lösenordet och användarnamnet i kombination med saltet från 
databasen läggs i en sträng och hashas 100 gånger genom en SHA1 hash funktion. 
Efter det jämförs databasens hashade lösenord med den skapade hashen. Om de 
inte är exakt likadana så sparas inloggningsförsöket i tabellen login_attempts och 
användaren skickas till index.php med felmeddelandet fel användarnamn eller 
lösenord. 
 
Om användarnamnet och lösenordet är korrekt skapas en ny session som heter 
w_crm. I den sessionen sparas användarens användarnamn i klartext tillsammans 
med ip-nummer, webbläsarinformation, användarnamn och lösenord som en 
SHA1 hashad sträng. Sessionen används på varje sida som kräver att en användare 
är inloggad, för att kontrollera att användaren har rättigheter att vara i systemet. 
 
Om angivet användarnamn och lösenord stämmer med databastabellen 
kontrolleras användarens rättigheter genom att hämta värdet från kolumnen type i 
tabellen users. En etta innebär att det är en administratör och ska skickas till 
administratörens startsida. Alla andra skickas till startsidan för säljare. Koden som 
kontrollerar lösenord och vidarebefordrar användaren visas i Fig. 18. 
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Figur 18 - Kod som utförs när korrekt inloggningsuppgifter anges. 

 

Funktion för validering av inloggad användare 

En användare som loggat in får en session tilldelad vid inloggningen med 
information som beskrivits tidigare. Varje sida som ska vara skyddad från icke 
inloggade användare måste kontrollera om användaren har rätt att vara där. 

Då systemets enda publika sida är sidan med formulär för inloggning måste 
kontrollen utföras på alla sidor utom sidan med inloggningsformuläret och sidan 
formuläret skickas till. Genom att skapa en funktion som utför kontrollen sparas 
både tid och mängden kod. Funktionen visas i fig. 19. 
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Figur 19 - Kod för kontroll av inloggad användare 
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Sessionen som användaren fick tilldelad vid inloggning innehåller användarnamnet 
i klartext samt information om webbläsare, användarnamn, ip-nummer och 
lösenord hashat med SHA1. En sådan sträng kan se ut som följande för en 
användare: info@webhouse.se:255c7bb7beb944c709e0107b853fd62cc9514215.  

Funktionen som kontrollerar användarens rättigheter plockar ut användarnamnet 
ur sessionen och hämtar lösenordet för användaren från databasen. Sedan skapas 
en ny hash med aktuellt ipnummer, lösenord och användarnamn från databasen 
samt webbläsarinformation. Den nya hashen kontrolleras mot hashen i sessionen. 
Om de inte är identiska betyder det att något är fel och det kan vara ett 
intrångsförsök. Om de inte är identiska förstörs användarens session och han 
skickas till inloggningssidan.  

I systemet finns det två olika typer av användare, administratör och säljare. 
Funktionen som kontrollerar administratörsrättigheter skiljer sig från funktionen i 
fig. 19 endast genom kontroll av värdet i databaskolumnen type. 

Funktionerna leder till att en administratör kan gå in på alla sidor i systemet 
medan säljare endast kan gå in sidor för säljare. 

 

3.4 Implementering av fakturahantering 
 
Fakturahanteringen innefattar följande delmoment. 
– Skapandet av en genomgående design och utformning av systemet. 
– Skapandet av databas för orderhantering. 
– PHP kod som sparar order. 
– PHP kod som kontrollerar om en fakturering skal ske. 
– Sidor för kontroll, validering och översikt av fakturor. 
– Sidor för orderformulär. 

3.4.1 Design & utformning 

Gränssnittet i ett system måste vara lätt att förstå. Webhouse hade inga krav på 
färg eller form av gränssnittet. De ville endast att det skulle vara simpelt, 
sammanhängande och lätt att använda. 

Grundläggande design och layout 

För systemets gränssnitt valdes neutrala färger för stora områden medan orange 
användes i menyn för att markera var en användare befinner sig i systemet. När en 
användare placerar musen över ett menyobjekt som inte är markerat med orange 
visas en orange bakgrund. Om musen sedan flyttas försvinner den orange 
bakgrunden. Det menyobjekt som representerar den aktuella sidan användaren 
befinner sig på är alltid markerad med orange. 

Bakgrunden består av endast en bild som är 1x900 pixlar stor och upprepas 
horisontellt från vänster till höger. Bakgrunden sträcker sig alltså över hela 
skärmen oavsett skärmupplösning. Det åstadkoms genom att ange CSS attributet 
background-repeat:repeat-x.  
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Div containern för texten är 955 pixlar bred. Bredden gör att ingen horisontell 
scroll visas för skärmupplösningar som är 1024x768 pixlar eller större. 
Containerns höjd anpassar sig automatiskt efter hur mycket text det finns i 
containern.  

Säjarnas första sida och systemets genomgående design och utformning visas fig. 
20.   

 

 
Figur 20 - Design av säljarnas första sida efter inloggning 

 
Design & utformning av orderformulär 
Webhouse hade stora krav på vilka uppgifter som skulle anges, hur de skulle 
sparas och vilka friheter en säljare skulle ha. Det var viktigt att formuläret var 
byggt på ett sådant sätt att säljaren hade stora friheter att påverka pris och period 
för de tjänster som Webhouse erbjuder. Systemet skulle dock begränsa dessa 
friheter med viss standardisering samt förhindra felaktiga uppgifter och misstag. 
Det färdiga formuläret visas i fig. 21.  
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Figur 21 - Design av orderformulär 

 
Alla obligatoriska fält är markerade med en asterisk. Det går inte att spara 
formuläret utan att ha fyllt i alla dessa fält. Dessutom utförs kontroller på fält som 
organisations nummer, telefonnummer och orderdatum för att säkerhetsställa att 
de är korrekt formaterade. 
 
När en användare trycker på knappen spara order mörkas hela sidan ner och en 
animerad GIF visar att systemet laddar, fig. 22. Genom att mörka ner hela sidan 
och visa en roterande GIF bild får användaren feedback på att systemet arbetar. 
Det kan ibland dröja flera sekunder innan ordern har sparats beroende på hur stor 
ljudfilen är. Rutan innehåller även en stängknapp som kan användas i nödfall om 
systemet skulle låsa sig. 
 



Metod och genomförande  

40 

 

Figur 22 - Exempel på vad som sker när användaren trycker på spara order. 

 
 
En så kallad loader förhindrar att användaren trycker på knappen spara order flera 
gånger. Den visar även användaren att systemet arbetar och är en bekräftelse på 
att han/hon tryckt på knappen spara order. 
 
För att mörka ner hela sidan används en div tagg som sträcker sig över hela 
skärmen. Effekten är möjlig tack vare CSS attributen i #Loader, fig. 23. Genom 
att ange attributet visibility:hidden döljs den mörka bakgrunden och rutan med 
GIF bild.  
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Figur 23 - CSS för mörkande av sida (#Loader) samt ruta med GIF bild(#loaderBox) 

 
När användaren klickar på spara order exekveras en Javascript funktion 
display_loader i fig. 24, som sätter visibility:visable. Det visar den mörka 
bakgrunden och rutan med den animerade GIF bilden. Funktionen close_loader 
exekveras när användaren vill stänga rutan.  
 

 

Figur 24 Javascript funktioner som visar och döljer Loader. 

 
Den genomskinliga mörka bakgrunden kan göras på två olika sätt. I detta system 
används en genomskinlig svart PNG bild som bakgrund. Det går även att använda 
sig av CSS attribut för att div-taggen ska bli genomskinlig men det påverkar även 
alla taggar innanför den genomskinliga taggen. Det gör att även all text som finns i 
den div-taggen blir genomskinlig och svårläst. 
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Om ett fel sker vid ett försök att spara order visas en avlång ruta längst upp i 
formuläret med ett meddelande enligt fig. 25. Om ordern sparas visas istället en 
grön ruta med meddelandet, ordern sparad. 
 

 

Figur 25 Felmeddelande i orderformulär 

Orderdetaljer i orderformulär 
Webhouse ger sina säljare friheten att själva erbjuda potentiella kunder olika 
rabatter och erbjudanden för att de ska anlita Webhouse. Det kan vara att ge en 
potentiell kund 20 månaders webbhotell till priset av tolv, eller en gratis domän. 
 
Tidigare har detta varit komplicerat då det har sköts via ett formulär utan 
möjlighet att påverka pris, period eller antal tjänster. Begränsningarna resulterade i 
att allt fler order som registrerades innehöll all orderinformation i rutan övrigt, 
vilket ledde till att det ofta blev fel eftersom ingen kontroll gjordes av det fältet. 
 
I det nya systemet kan säljaren påverka både pris och period eftersom han/hon 
själv anger de tjänster, priser och perioder en kund skall ha i en orderruta, fig. 26. 
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Figur - 26 Förstoring av fält för orderdetaljer 

 
I den vänstra dropdown listen kan säljaren välja en tjänst som finns i databasen. 
När ett val gjorts fylls rutorna pris och period med standardvärden för den valda 
tjänsten. Säljaren väljer sedan själv om ändringar i period eller pris ska utföras.  
 
När uppgifterna i orderraden är klara trycker säljaren på lägg till. Tjänsten kommer 
då sparas och visas under fälten. Säljaren är nu inte längre begränsad av period och 
pris utan endast tjänst. Tack vare att företaget erbjuder ett visst antal bestämda 
tjänster så kan säljaren skräddarsy varje order efter kundens behov. 
 
Säljaren har även möjlighet att ta bort orderrader som blivit felaktiga genom att 
klicka på det den röda ikonen vid varje rad. Längst ner bland orderraderna visas 
ordersumman. 
 
Design och utformning av fakturahantering 

När en administratör loggar in skickas han/hon till sidan inkomna order där 
senast inkomna order visas enligt fig. 27. Antal objekt som kräver uppmärksamhet 
visas bredvid länken i menyn. I fig. 27 står det ”Nya order (1 st). Administratören 
får tack vare det direkt översikt om vad som behöver uppmärksamhet utan att 
behöva klicka på länken först. 

Alla inkomna order visas i tabellform. Norska och Svenska order skiljs åt då 
företaget har olika rutiner för dessa. Finns det inga order för ett land visas en 
standardtext. 

 



Metod och genomförande  

44 

 
Figur 27 - Inkomna order för administratör. 

 

I tabellen kan administratören klicka på ikonen i kolumnen ljudfil för att lyssna på 
det inspelade samtalet. Administratören kan även radera ordern samt granska 
orderspecifikation genom att trycka på förstoringsglaset, då visas orderraderna 
enligt fig. 28. 

 
Figur 28 - Exempel på ruta för orderspecifikation. 
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Genom att klicka på organisationsnumret längst ut till vänster i tabellen, markerat 
med blått visas kundens uppgifter i rutan istället. 

Om administratören vill ta bort en order klickar han/hon på ikonen i kolumnen 
radera. För att förhindra misstag visas ytterligare en ruta efter det första klicket 
som kräver bekräftelse för att ordern ska raderas. 

Knappen spara, längst ut till vänster används för att spara en ny order. När en ny 
order sparas hamnar den automatiskt i sidan att fakturera, fig. 29. 

 

 
Figur 29 - Kunder att fakturera 

 

Sidan att fakturera innehåller nya order som har blivit sparade men inte skickade. 
Sidan innehåller även äldre fakturor som ska faktureras på nytt. Administratören 
får här en överblick över vilka fakturor som ska skickas innan slutet av aktuell 
månad.  

När fakturan är skickad klickar administratören på ikonen i kolumnen faktura 
skickad. Fakturan flyttas då till ej betalda fakturor enligt fig. 30. 
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Figur 30 - Skickade fakturor som ännu inte har betalats 

 

När fakturan betalats klickar administratören på faktura betald. Fakturan 
försvinner då och visas igen först när kunden ska faktureras igen.  
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3.4.2 Databasdesign 

För att systemet ska kunna spara en order krävs flera tabeller som var och en 
innehåller delar av en order. Nedan beskrivs de tabellerna. 

  
Databastabell clients 
Tabellen clients innehåller data om en kund. I tabellen sparas företagets 
organisationsnummer, namn, adress, kontaktperson och övriga kontaktuppgifter. 
Organisationsnummer används som primärnyckel i tabellen då det är unikt för 
varje företag. Databasen lagrar utöver all kontaktinformation även om kunden är 
från Sverige eller Norge så att de kan särskiljas. Databastabellens kolumnnamn 
och typer visas i fig. 31. 

 
Figur 31 - Databastabell clients lagrar kunduppgifter 

 
Databastabell order_head 
Tabellen order_head lagrar grundläggande data om en order. Tabellen har en 
relation med tabellen clients med hjälp av kolumnen organisationsnummer 
(comp_no). I order_head sparas namnet på den ljudfil som laddats upp 
tillsammans med ordern, säljarens kommentar, datum för order samt ordervecka. 
Den innehåller även attributet accepted. Det används som en flagga för att 
markera en godkänd order. Kolumner och kolumntyper visas i fig. 32. 
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Figur 32 - Databastabell order_head lagrar en order 

 

Databastabell order_spec 
Databastabellen order_spec lagrar tjänster som en order_head består av. Varje 
orderrad är kopplad till en tupel i order_head med hjälp av order_id. Order_id är 
en foreign key i tabellen order_spec. I tabellen order_spec används spec_id 
tillsammans med order_id som primary key. Kolumner och typer listas i fig. 33. 
 

 
Figur 33 - Databastabell order_spec lagrar order specifikationer för en order. 

 
Kolumnen service används för att spara namnet på tjänsten, period anger antal 
månader innan nästa fakturering och price sparar priset för tjänsten vid nästa 
fakturering. Original price sparar priset när ordern lades och används som 
underlag för statistikdelarna av systemet. 
 
Kolumnen isNew används för att kontrollera om det är en ny order, time_to_pay 
anger om fakturan ska faktureras och isSent anger om fakturan är skickad till 
kunden. 
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Databastabell products 
Databastabellen products innehåller namn och pris på de tjänster Webhouse 
erbjuder. Tabellen innehåller även en kolumn country som anger om tjänsten 
gäller för svenska eller norska kunder då olika pris gäller på grund av olika valutor 
och momsregler.  
 
Cont_period anger standardperioden för tjänsten. Den används för att ändra 
fakturaperioden för ordern efter första fakturan. Kolumner och kolumntyper visas 
i fig. 34. 

 

 
Figur 34 - Tabell products för Webhouse tjänster 

 

Relationer mellan alla databastabeller. 

Relationerna mellan databastabellerna visas i fig. 35. En användare(users) kan vara 
kopplad till noll eller flera order_head. Det betyder att en säljare är kopplad till 
noll eller flera order. 

Varje klient är kopplad till noll eller flera order. Varje order är kopplad till en eller 
flera order_spec(orderrader) där tjänster som ingår i ordern specificeras.  

Tabellen products är inte kopplad till någon tabell eftersom den används i order 
formuläret för att hjälpa säljarna. 
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Figur 35 - Relationer mellan databastabeller 
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3.4.3 Källkod 

Nedan följer den källkod som används för fakturahanteringen. Varje figur 
introduceras först och sedan beskrivs vad koden i figuren gör. 

Orderformulär 

I orderformuläret får inget fält markerat med en asterisk lämnas tomt. För ett 
kontrollera detta används funktionen i fig. 36. I PHP anses ett fält inte vara tomt 
om det endast består av mellanslag. För att förhindra detta tar funktionen bort alla 
mellanslag och kontrollerar sedan om det finns något kvar. Om det är sant så är 
variabeln inte tom. 

 
Figur 36 - Validering av variabel 

 
I orderformuläret anges orderdatum av säljaren. Orderdatum används av systemet 
för att automatiskt räkna ut faktureringsdatum och statistik. I projektets tidigare 
skede skulle systemet automatiskt spara datumet för dagen då ordern sparades. 
Det visade sig dock att säljarna inte alltid lade in en order samma dag den såldes 
utan skrev istället ner ordern och väntade till på fredag för att skicka in hela 
veckans order. 
 
Tidigt insåg studenten att det fanns ett problem med att låta säljarna ange 
orderdatum. Säljarnas lön är provisionsbaserad och bygger på föregående månads 
sålda order. Ponera att en säljare säljer en order den tionde april. Om det gick 
sämre för säljaren föregående månad kan han/hon ange orderdatumet 31 mars 
och då räknas den ordern till aprils lön. Efter en diskussion med Webhouse VD 
beslutades att bakdatering skulle förhindras. 
 
För att förhindra felaktiga orderdatum skapades en funktion som först 
kontrollerade om det som angivits i fältet orderdatum var ett verkligt datum och 
sedan om det var giltigt. Funktionen ser till att det inte går att felaktig datera en 
order till föregående månad. Se fig. 37. 
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Figur 37 - Syntax för kontroll av orderdatum 
 
Funktionen kontrollerar först att variabeln är ett datum genom att plocka ut år, 
månad och dag ur variabeln och kontrollera att det är ett giltigt datum. I den delen 
passerar alla giltiga datum. Sedan används delarna för att kontrollera att angivet år 
inte är mindre än aktuellt år och att angiven månad inte är mindre än aktuell 
månad. 
 
Ljudfil 
Varje order måste innehålla en ljudfil. Filen spelas in av säljaren under samtalet, 
med kundens samtycke, för att bekräfta en order. Ljudfilen måste vara i formatet 
wav eller mp3. För att säkerhetskälla att filen är en ljudfil kontrolleras både 
filnamnets ändelse och MIME typ. Syntax för kontroll visas i fig. 38. 
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Figur 38 - Verifiering och uppladdning av ljudfil 

 
 
Koden rensar först filnamnet och tar bort konstiga tecken och mellanslag med 
hjälp av en funktion. Sedan hämtas filändelsen med hjälp av en annan funktion. 
 
En variabel tilldelas filens storlek, och om filuppladdningen misslyckas kommer 
ett felmeddelande poängtera att det kan bero på att filen var för stor. Detta visas 
endast om variabeln visar att filen är större än 10 mb, annars visas ett 
standardmeddelande. 
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Vidare kontrollerar funktionen filändelsen och MIME typen för filen. För att 
spara filen på servern används en slumpmässigt genererad sträng tillsammans med 
filens ursprungliga namn som SHA1 hashas. Filen sparas sedan med det nya 
namnet. Det ska förhindra att två filer får samma namn och på sätt ersätter 
varandra. 
 
Orderrader 
En order måste, utöver alla fält markerade med asterisk i formuläret även innehålla 
en orderrad. En order måste alltså innehålla minst en tjänst. 
 
Orderrader läggs till av säljaren i formuläret. För att spara dessa under tiden 
säljaren fyller i hela formuläret används två sessioner. Sessioner används som 
temporär lagringsplats. En av sessionerna sparar en array med angiven tjänsts 
namn, period och pris. Den andra sessionen sparar var i arrayen den senaste raden 
lades till.  
 
När en ny orderrad ska läggas till hämtas antal rader från sessionen, ökas på med 
ett och sedan sparas den nya orderraden på den positionen i arrayen. När en tjänst 
raderas skickas radens position i arrayen till en fil som kopierar den gamla arrayen 
till en ny array men hoppar över den rad som skulle raderas.  
 
Koden som sparar orderrader måste särskilja på första raden och resterande rader. 
Vid första raden skapas två nya sessioner, vid nästföljande orderrader används de 
existerande sessionerna för att lägga till rader. Fig. 39 visar koden som sparar 
orderrader. 
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Figur 39 - Kod för att lägga till en orderrad i orderformuläret 

 

När säljaren trycker på spara order skickas all data från formuläret till sidan som 
sparar all information. Där hämtas även alla orderrader från sessionen och fyller 
tabellen order_spec med alla tjänster ordern innehåller enligt fig. 40. 
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Figur 40 Kod som hämtar alla orderrader från sessionen spec_rows 

 
Skulle ett fel ske mitt i infogandet av orderrader kommer ett försök göras att ta 
bort både orderhuvud och alla orderrader för att undvika att en halv order sparas i 
databasen. Skulle det inte gå får användaren veta att ett fel skett och då måste 
någon manuellt rensa databasen. 
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Cron som kontrollerar vilka order som ska faktureras 

Systemet ska se till att kunder med abonnemang faktureras i tid. Nya order 
faktureras när administratören godkänt dem. Abonnemang som redan finns i 
systemet måste kontrolleras om fakturering är aktuellt. Det görs med ett Cron 
jobb som utför koden i fig. 41.  

 
Figur 41 - Kod för markering av fakturor som ska faktureras. 

 
Koden hämtar först aktuellt år och nästkommande månad. Sedan uppdaterar den 
databastabellen order_spec genom att sätta kolumnen time_to_pay = 1 där 
orderdatum stämmer överens med det skapade datumet. 
 
Koden markerar alltså alla de fakturor som ska faktureras nästa månad. Detta ger 
administratören tid att skriva ut alla fakturor och skicka dem. En faktura som ska 
betalas den 25 april visas i systemet den första mars. 
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Bekräftelse av betald faktura 

En administratör måste bekräfta att en faktura ha blivit betalad. Det måste 
administratören göra för att datumet ska kunna uppdateras efter varje fakturering.. 
Koden som ser till att alla fakturor kan omfaktureras visas i fig. 42. 

 
Figur - 42 Kod som utförs när administratör klickar på faktura betald. 

Koden särskiljer mellan nya och gamla order. En ny order får ändrat pris och 
period efter första faktureringen till standard värden. Domän nyregistrering ändras 
till domän omfakturering. 
 
Gamla ordar får endast datumet uppdaterat med en ny period så att cron skriptet 
ska kunna hitta dem nästa gång. 

 

 

 

 

 

 

 



Metod och genomförande  

59 

Scenario för order 

För att läsaren lättare ska förstå koden och den del av systemet som sköter 
faktureringarna följer här ett exempel. 

 

 Ny Order  

Webhouse säljer olika webbtjänster som webbhotell, nyregistrering av 
domän och hela hemsidor. Ponera att en kund ringer in och väljer ett 
webbhotell med domän. Eftersom kunden ringde på ett erbjudande så får 
han webbhotell i 24 månader till priset av sex, 1995 kr. Nyregistrering av 
domän kostar 995kr. Ordern sker den 21 maj 2010. 

Säljaren skriver in alla uppgifter i orderformuläret. I orderspecifikation 
anger han: 
Web Base Hosting, 24 månader, 1995 kr 
Domän nyregistrering, 12 månader, 995 kr 

Sedan klickar säljaren på spara order. 

Ordern hamnar sedan i administratörens sida, nya order, här bekräftas 
ordern och hamnar på sidan att fakturera. När fakturan är skickad hamnar 
informationen i ej betalda fakturor i väntan på att kunden ska betala. 

När kunden har betalat fakturan klickar administratören på faktura betald. 
Systemet ändrar då faktureringsdatumet genom att plussa på perioden på 
nuvarande datum för alla tjänster. Den ändrar dessutom pris och period till 
standardpriser för Web Base Hosting och domän. 

Web Base Hosting får ett nytt faktura datum, den 21 maj 2012. 

Domän nyregistrering byter namn till domän omfakturering och nytt 
faktura datum blir 21 maj 2011. 

 Efter 11 månader  

Efter 11 månader, dvs. april 2011 visas ordern i fakturor att fakturera, det 
enda som faktureras är dock domänen då den hade en period på 12 
månader. 

 Efter 23 månader  

Efter 23 månader, dvs. april 2012 visas både Webb Base Hosting och 
domän omfakturering. Domänen ska faktureras igen då det har passerat 11 
månader sedan sist och Web Base Hosting ska faktureras för första gången 
efter första fakturan eftersom kundens 24 månader har passerat. 

Administratören skickar fakturan och när den är betald klickar han på 
faktura betald. 

Nu ändras datumet för Web Base Hosting så att det faktureras var 12 
månad. 
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 Efter 35 månader  

April 2013, faktureras både Web Base Hosting och domän på samma 
faktura. Den kommer nu att fortsätta faktureras för samma pris var 12 
månad fram till den dagen abonnemanget sägs upp. 

 

3.5 Implementering av statistik för säljare 
 
Systemet sparar all viktigt information för order och gör det möjligt att med SQL 
frågor hämta statistik som kan visas i diagram. 
 

3.5.1 Highchart 

För att korta ner utvecklingstiden samt få tydliga och enkla diagram och valde 
studenten att använda ett färdigt framework för diagram som heter Highchart. 
Highchart är ett framwork skrivet i Javascript som stödjer många olika typer av 
diagram.  

3.5.2 Exempel på statistik säljare. 

En säljare kan endast se sin egen statistik. Statistiken visas årsvis och är uppdelad i 
två rutor. Den vänstra visar ordervärde i procent per månad. Den högra visar 
ordervärde i kr per vecka under året.  

Med hjälp av pilarna på vänster och höger kant kan säljaren bläddra bland åren för 
att se statistik för ett specifikt år. Exempel på statistiksidan visas i fig. 43. 
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Figur 43 - Statistik för säljare 

3.5.3 Källkod 

För att utnyttja Highcart till systemets diagram måste Jquery samt två st. 
Highchart källfiler inkluderas i sidan som ska visa diagrammen.  
 
För att hämta data för den vänstra rutan, ordervärde/månad används koden i fig. 
44. 
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Figur 44 - Kod för statistik order/månad 

 
Koden räknar ut ordervärde per månad genom att utföra tre SQL frågor. Den 
första hämtar alla säljarens order under valt år och grupperar dessa efter månad. 
Det gör att det i ett senare skede blir enkelt att plocka ut order baserat på månad. 
Den andra frågan summerar det totala värdet av säljarens order under året. Den 
sista SQL-frågan utförs för varje månad som existerar i databasen för specifik 
säljare och år. Den hämtar totalt ordervärde för månaden. För varje månad 
divideras månadens totalsumma med årets totalsumma. På så sätt fås en procent 
på hur stor del av årets totala ordervärde utgörs av en viss månad. 
 
För att skapa den högra diagramrutan, ordervärde/vecka, används endast en SQL-
fråga tillsammans en tvådimensionell array. Frågan hämtar alla säljarens sålda 
order och visar summan för varje vecka. Fig. 45 visar syntax.  
 
Den tvådimensionella arrayen fylls sedan med data på följande sätt. 
Array[Månad][Vecka i månaden]. Första veckan i april hamnar i arrayen på 
position: array[4][1]. 
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Figur 45 - Syntax för ordervärde/vecka 

 
 
När all data har hämtats så behöver det infogas i Javascript-koden för 
diagrammen. För det vänstra diagrammet är allting sparat i en sträng och det 
räcker med att skriva echo $variabel så får Javascript funktionen all data den 
behöver. 
 
För den högra rutan, där all data sparas i en array skrivs första veckan i varje 
månad ut med en for loop, sedan andra, tredje och till slut fjärde veckan.
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4 Resultat 
Detta examensarbete har resulterat i ett fungerande Order och CRM-system, som 
uppfyller många av de krav Webhouse hade i början av projektet. Systemet 
kommer att hjälpa företaget hålla reda på faktureringar och inkomna order. 
Information de behöver varje dag finns nu samlat på en plats och är lättare 
åtkomligt för de anställda. 

För Webhouse del innebär det nya systemet mindre manuell hantering av papper 
och fakturor. Det innebär även att administrativ personal inte behöver sitta och 
manuellt kontrollera, när en viss kund ska faktureras. Systemets formulär 
förhindrar att fel begås, då en order nu är standardiserad och faktureringen sköts 
automatiskt. 

Det färdiga systemet är skapat på ett sätt som gör det lätt för Webhouse, att lägga 
till egna funktioner och förbättringar. Tack vare en fullt utvecklad databas och att 
en stor del av koden är uppdelad i funktioner, blir det lätt att utföra korrigeringar i 
framtiden. 

Systemet är skapat med säkerhet i åtanke. Därför finns en säker inloggning som 
förhindrar olika typer av intrångsförsök. Alla lösenord i databasen är krypterade 
för att ytterligare stärka säkerheten. Det innebär att en implementering av SSL på 
servern, ytterligare kommer förstärka säkerheten mellan klienten och servern.  
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5 Diskussion och slutsatser 
 

5.1 Resultatdiskussion 
Syftet med detta examensarbete var att underlätta och effektivisera det arbete som 
varje dag utförs av anställda på företaget.  Det nya systemet uppfyller det kriteriet 
genom att minska manuell hantering och standardisera orderuppgifter. 

Personalen på Webhouse har hela tiden varit med i projektet och gett feedback på 
varje ny del som utvecklats. Det gjorde att det blev flera iterationer under 
systemutvecklingen som säkerhetsställde att personalens feedback fick gehör och 
genomslag i utvecklingsprocessen. 

Resultatet blev bra, systemet tillhandahåller funktioner både för säljpersonal, 
genom säljformuläret och statistiken och administrativ personal, genom 
fakturahanteringen samt faktureringsfunktionen. Tanken från början var att skapa 
ett system som kunde fungera som en bas för de två avdelningarna. 

 

5.2 Har frågeställningen besvarats? 
Hur skapas ett system som kan stödja företagets och flera avdelningars 
behov samtidigt? 

Genom en extra datakolumn för användare i databasen och funktioner i PHP har 
två olika användartyper skapats, administratör och säljare. Det gör det möjligt att 
begränsa och utöka systemet för specifika användartyper. Tack vare de två olika 
användartyperna kan också olika interface skapas för olika avdelningar. 

Det är viktigt att i ett tidigt skede förstå de olika avdelningarnas behov och hur de 
överlappar varandra för att skapa en gemensam databas som kan stödja alla 
avdelningar. 

Hur skapas ett användarvänligt och lättförståeligt gränssnitt? 

Till grund för systemets användarvänlighet och design ligger Jakob Nielsens 10 
Usability Heurstics. Genom att följa dessa är det möjligt att undvika de vanligaste 
fallgroparna inom interaktionsdesign.  

Oavsett vilka regler och teorier som följs under designen är ett av de viktigaste 
elementen de framtida användarna av systemet. Genom att låta användarna testa 
systemet och ge feedback kan en uppfattning bildas om vad systemets användare 
tycker och tänker. Det ger dessutom utvecklaren en chans att se om systemet 
används som tänkt eller om det finns något som är oklart och skapar förvirring. 

Hur skapas ett säkert system, skyddat från potentiella attacker? 

Att skapa ett system som är skyddat från potentiella attacker kräver noggrann 
eftertanke. Det räcker med att missa en liten del för att öppna systemet för 
potentiella problem.  
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Genom att testa systemet och dubbelkontrollera kod kan många säkerhetshål 
täppas igen. Det är även viktigt att veta vilka säkerhetshål som är vanliga så att 
dessa kan undvikas. Genom litteraturstudier och en bra förståelse för 
programmering kan många säkerhetshål undvikas. 

Systemet blir dock aldrig helt säkert men det är viktigt att en potentiell attack tar 
så långt tid att genomföra och att den går att upptäcka innan någon stor skada kan 
ske. 

Hur delas kod upp på ett sätt som gör det lätt att ändra och underhålla? 

I ett system som detta finns det kodstycken som används på flera olika sidor. Ett 
exempel på ett sådant kodstycke är delen som kontrollerar om en användare får 
vara på en viss sida. Den används på alla sidor utom inloggningssidan och sidan 
som formuläret på inloggningssidan skickas till.  

Det finns även mer avancerade och långa kodstycken som tar mycket plats i kod 
editorn som gör att fel blir svåra att upptäcka. 

Genom att dela upp dessa två olika fall av kodstycken i funktioner underlättas 
ändringar och felsökning. Uppdelningen gör det också möjligt att först färdigställa 
och testa en funktion noggrant innan den används tillsammans med andra delar.  

Ett kodstycke som ofta används kan i ett senare skede visa sig innehålla fel. Om 
det ligger i en funktion som inkluderas på alla de sidor den används så är det lätt 
att korrigera felet genom att endast ändra i funktionen.  

 

5.3 Metoddiskussion 
Tidigt i projektet valde studenten att dela upp hela systemet i etapper för att 
underlätta utvecklingen. Uppdelningen gjordes även för att möjliggöra att en del 
av systemet kunde färdigställas innan deadline. Alternativet hade varit att ha alla 
delar implementerade men endast delvis då Webhouse begärde ett mycket stort 
system för faktura, order, support och projekthantering. 

Genom att dela upp systemet i etapper för att sedan göra klart varje del innan 
nästa påbörjas har inburit både svårigheter och förenklingar. Genom att dela upp 
systemet avgränsas det område studenten måste fokusera på och gör det lättare att 
utveckla en specifik del av systemet. Det kunde dock uppstå komplikationer då 
databasen kanske inte innehöll ett fält som behövdes i nästa del. Ibland var 
studenten även tvungen att gå tillbaka och ändra tidigare kod. Koden fungerade 
bra för sin del, men väl i systemet så visade det sig att det inte fungerade 
tillsammans med andra delar. 
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5.4 Slutsatser och rekommendationer 

5.4.1 Slutsatser 

Studentens tanke med systemet, och Webhouse.se förväntningar från början var 
att arbetet skulle resultera i ett system där både support, fakturahantering, projekt, 
order och CRM skulle knytas ihop till ett system. 
 
Under utvecklingen märkte studenten att delar av en kravspecifikation var svåra 
att identifiera. En funktion som finns med i kravspecifikationen kan kräva 
ytterligare två eller tre funktioner för att implementeras. Dessa dolda delar märks 
först vid implementering.  
 
Det viktigaste i systemet, enligt uppdragsgivaren, var order och 
fakturahanteringen, samt en säker inloggning. Dessa delar hann studenten göra 
klart. Webhouse kan nu använda dessa delar under tiden de gör klart resten av 
systemet internt. 

För studentens del har detta arbete resulterat i fördjupade kunskaper inom 
systemutveckling. Under projektet har studenten även fått en djup förståelse för 
de olika tekniker, program och språk som användes för att skapa systemet. 

Webhouse.se är nöjda med systemet och säger att det underlättar mycket av det 
dagliga arbetet. De tycker däremot det är synd att alla delar inte blev 
implementerade eftersom de då skulle ha ett helt färdigt system att använda. 

 

5.4.2 Rekommendationer 

Potentiella förbättringar och rekommendationer för systemet följer: 
 

- En PDF generator som automatiskt skapar fakturor. 
- Automatiskt utskick av fakturor till kundens e-post adress som angavs vid 

order. 
- Möjlighet att se alla order i gränssnittet. 
- Möjlighet att ändra order i gränssnittet. 
- Möjlighet att lägga till nya produkter i gränssnittet. 

 
Systemet är en väldigt bra grund för många av de funktioner Webhouse ville ha. 
Genom en säker inloggning, färdig databas och ett fungerande gränssnitt kan 
systemet utökas med få funktioner för att då innehålla alla de funktioner 
Webhouse ville se implementerade från början. 
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8 Bilagor 
8.1 Kravspecifikation 
System för hantering av order, fakturor, support och projekt. 

8.1.1 Systemkrav: 

 Systemet ska hjälpa Webhouse att få en bättre översikt över order, 
fakturering, projekt och supportärenden. 

 Systemet ska vara kodat i PHP, HTML, CSS och om nödvändigt får vissa 
delar vara skrivna i Javascript. 

 Databasen som ska användas är MySQL. 

 Systemet ska kodas så att Webhouse vid ett senare skede själva kan utföra 
ändringar. 

 Systemet ska vara åtkomligt från webben. 

 Systemet ska vara säkert och innehålla mekanismer för att skydda 
information för icke autentiserade besökare. 

 Det ska finnas användarkonton för olika typer av användare. 

 Systemet ska spara ljudfiler som ska kunna laddas upp i samband med 
order. 

 Systemet ska tillhandahålla ett användarvänligt formulär för att tillåta 
säljarna att spara en order. 

 Systemet ska ha genomgående röd tråd i design och layout. 

 Systemet ska tillhandahålla statistik för säljare, antal sålda order/vecka och 
sålda order/ månad. 

 Systemet ska kunna meddela en administratör när en kund ska faktureras, 
vad som ingår i fakturan och priset. 

 

8.1.2 Detaljer: 

En säljare ska ha tillgång till ett formulär där han/hon kan skapa nya order. De 
uppgifter som ska kunna anges i orderformuläret är (* markerar obligatoriskt fält): 

 Ägarens för- och efternamn* 

 Företagsnamn* 

 Kontaktperson* 

 Telefonnummer* 
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 Organisations nummer* 

 Postadress* 

 Postnummer* 

 Postort* 

 E-postadress 

 Ljudfil* 

 Domän vid order 

 Övrig information 

Det ska samtidigt finnas möjlighet för säljaren att lägga till de tjänster som kunden 
beställt. Dessa tjänster ska finnas i databasen och det ska vara möjligt för en 
administratör att lägga till ytterligare tjänster. 

Administratör 

Administratören ska i systemet kunna se nya order samt order att fakturera. Det är 
viktigt att en säljare inte kan komma åt administratörsdelen av systemet.  

Systemet måste innehålla en mekanism som kontrollerar när en kund faktureras 
och meddelar detta till administratören. 

8.1.3 Design 

Det enda krav vi har på designen är att det är stilrent och enkelt. Inga skarpa 
färger och inga krångliga navigeringsfunktioner. 

8.1.4 Slutord 

Studenten har stor frihet att utföra detta projekt. Vi vill dock ha frekvent kontakt 
och se framstegen så att vi kan besluta om projektet är på rätt väg. Vi finns 
dessutom till som bollplank, testare och hjälp. 

 

 

 


