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Sammanfattning 
I dagens samhälle blir det viktigare och viktigare med direktreklam. En del direktreklam sker via 
e-post, i vilket företagen ser ett enkelt sätt att marknadsföra sig själva. 

Jag gjorde examensarbetet på WebDoc Systems AB. De har en produkt som skapar 
webbdokument direkt i webbläsaren, ett CMS. I CMS:et har de en modul för massutskick av e-
post, men denna modul fungerar inte som den ska och WebDoc Systems AB:s kunder blir 
missnöjda med den delen av produkten. Problemet med modulen var att det inte fungerade att 
skicka ut e-brev ibland samt att det inte gick att få någon form av uppföljning på utskicket. 

Målet med det här arbetet var att utveckla en webbtjänst som på ett enkelt sätt kan skicka e-post 
till många mottagare samt på ett lika enkelt sätt kunna visa statistik på hur utskicket gått. 

Det första steget var att göra en litteraturstudie för att få en bra bild över vilken 
programmeringsplattform jag skulle använda samt för att kunna skapa en bra 
applikationsstruktur. Nästa steg blev att implementera denna design samt förbättra den 
undertiden genom att använda en iterativ utvecklingsmetod. 

Resultatet blev en applikationsinfrastruktur som består av tre huvudddelar samt ett 
insticksprogramgränssnitt. De delar som implementerades var en webbtjänstapplikation, en 
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Summary 
In today's society it is becoming more and more important with direct marketing. Some of the 
direct marketing is done through e-mail, in which companies see an easy way to advertise 
himself. 

I did this thesis work at WebDoc Systems. They have a product that creates web documents 
directly in your browser, also called CMS. The CMS has a module for sending mass e-mail, but 
this module does not function properly and WebDoc Systems customers are dissatisfied with that 
part of the product. The problem with the module was that sometimes it didn't send the e-mail, 
and that it was not possible to obtain some form of follow-up information on the e-mail. 

The goal of this work was to develop a Web service that could easily send e-mail to many 
receivers, just as easily be able to view statistics on how mailing has gone. 

The first step was to do a literature review to get a good picture of available programming 
platforms, but also to be able create a good application infrastructure. The next step was to 
implement this design and improve it over time by using an iterative development methodology. 

The result was an application infrastructure that consists of three main parts and a plugin 
interface. The parts that were implemented were a Web service application, a Web application 
and a Windows service application. The three elements cooperate with each other and share a 
database, and plugins.
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
I företagens strävan efter att få sälja mer blir det allt mer viktigt med direktreklamen och 
den upptar en allt större del av marknadsföringen på marknaden (elektronisk källa, DM-
Nämnden - Direktmarknadsföring). 

En del av direktreklamen är e-postmarknadsföring som idag är en starkt växande marknad 
(elektronisk källa, Allen, Scott - Direct Mail Marketing Continues to Grow) där annonsören 
på ett snabbt och billigt sätt kan få ut direktreklam till sina kunder, dessutom kan 
annonsörerna få snabb respons på sina utskick. Undersökningar visar att e-
postmarknadsföring har överlägset bäst ROI-index (efter engelskans Return on Investment) 
(elektronisk källa, Lapointe, Isabel - Email Marketing is still by far the Best ROI: Email in 
Recession Part 2). 

WebDoc Systems AB (webdoc.nu) är ett mindre IT-företag som säljer en produkt som 
heter WebDoc CMS som hanterar publicering av webbdokument. När användaren 
(WebDoc Systems AB:s kunder) designar ett webbdokument med deras verktyg görs det 
direkt i den webbläsare som föredras och resultat blir precis så som det ser ut i 
design/redigeringsläget. Produkten är utbyggnadsbar med olika kraftfulla moduler, till 
exempel för bildredigering. I produkten finns det även en modul för att skicka ut e-brev till 
en lista med mottagare. 

 
Figur 1 - WebDoc CMS i redigeringsläge 

1.2 Problemformulering 
Att skicka ut e-brev med den nuvarande modulen för e-postutskick fungerar inte riktigt 
som det är tänkt. När WebDoc Systems AB:s kunder (vidare kallas denna grupp för 
användare) skapar e-brevet och väljer att skicka iväg det till sin lista med mottagare så 
skickas e-brevet från den webbservern som webbplatsen ligger på och samtidigt som 
användaren väntar på respons (synkront). Det betyder att de inte kan utföra andra 
aktiviteter samtidigt som de väntar på respons från utskicket. Om de skickar iväg e-brevet 
till många mottagare så blir det en time-out, vilket betyder att de får upp ett webbdokument 
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som säger att aktiviteten de utfört har tagit för lång tid att exekvera. Då detta uppstår vet 
inte användaren vilka mottagare e-brevet har skickats till. De kan heller inte få någon som 
helst uppföljning på om e-postadresserna fortfarande finns och används, om e-breven har 
levererats eller om mottagaren har läst brevet. 

WebDoc Systems AB vill ha en webbtjänst som tar emot ett nyhetsbrev samt mottagare för 
brevet. Webbtjänsten skickar sedan ut e-brevet till samtliga mottagare. Om ett brev inte 
kommer fram till en mottagare så försöker webbtjänsten att skicka det igen ett givet antal 
gånger. Kunden ska under tiden som webbtjänsten skickar ut breven kunna se status på hur 
många som har skickats, hur många som är kvar att skicka samt hur många brev som inte 
kommit fram. Vidare så ska det finnas en möjlighet till uppföljning på hur många personer 
som faktiskt läst brevet. För att få den här webbtjänsten så dynamisk och utbyggbar som 
möjligt ska det finnas ett insticksprogramsystem för att kunna utöka funktionaliteten hos 
webbtjänsten utan att den behöver stängas av.  

I Figur 2 visas en översiktsbild över hur webbtjänsten är tänkt att interagera med WebDoc 
CMS. Modulen för e-postutskick (E-postutskicksgränssnitt i figuren) skickar mottagarlistor 
och innehåll för e-brevet till webbtjänsten som i sin tur skickar e-brevet till varje 
mottagare. 

 
Figur 2 - Interaktionsöversikt 

1.3 Syfte 
Skapa en fungerande applikationsinfrastruktur för massutskick av e-post med möjlighet till 
uppföljning och statistik. 

1.4 Mål 
Skapa en komponent för att skicka ut nyhetsbrev. Webbtjänsten ska skicka ut e-breven 
asynkront, den ska vara utbyggbar samt föra statistik över om utskicken gick fram till 
mottagaren. 

1.5 Avgränsning 
Eftersom det finns ett stort antal programmeringsplattformar på marknaden idag så tittar 
jag endast på lösningar som kan finnas inom .Net- (Microsoft) och Java- (Sun) 
plattformarna. 
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2 Metod 
I den här delen beskrivs de olika faserna som projektet kommer bestå av. 

2.1 Förstudie 
Innan beslut kan tas om hur projektet ska byggas upp och vilka tekniker som ska användas 
måste jag veta mer om ämnet samt vad som krävs av applikationen. 

2.1.1 Kravanalys 
För att få en bild av vad WebDoc Systems AB vill ha för funktionalitet i applikationen 
intervjuas valda personer på WebDoc Systems AB om vad som önskas generellt av 
applikationen, hur situationen ser ut nu, vilka funktioner som krävs, om någon speciell 
design önskas. 

2.1.2 Litteraturstudie 
I den här fasen kommer jag att studera den litteratur som behövs för att på ett korrekt sätt 
kunna besluta om vilken teknik som ska användas och hur applikationsdesignen ska se ut. 
Jag kommer även att studera litteratur som har anknytning till e-post. 

2.2 Design 
I den här fasen utvärderar jag de krav som WebDoc Systems AB har ställt samt värderar de 
hinder och möjligheter som uppstår i och med plattformsvalet och med det som grund 
skapar jag en intern applikationsdesign som jag senare följer under implementationen. 

2.3 Implementation 
I den här delen realiserar jag applikationen utefter den design som jag skapat i föregående 
fas. 

2.4.1 Iterativ utveckling 
”Till skillnad från den klassiska vattenfallsmodellen där varje steg i utvecklingsprocessen 
endast utförs en gång i en enda serie av aktiviteter går vi vid en iterativ utvecklingsprocess 
igenom serien av aktiviteter flera gånger. Varje sådan serie av aktiviteter kallas för en 
iteration och har sina separata mål. I varje iteration tas en delmängd av lösningen fram 
och testas. Applikationen växer således fram successivt genom att resultatet från en 
iteration tillförs resultatet från den föregående.” (elektronisk källa, Tieto Sweden – Iterativ 
utveckling). 

Genom att använda en iterativ utvecklingsmodell uppstår en mer levande och 
anpassningsbar utveckling där eventuella fel som uppstår kan rättas till genom att gå 
tillbaka i modellen för att göra om delar av designen. Med en iterativ utveckling låses inte 
fast i att utvecklaren måste använda sig av metoder och en design som inte är lämpad för 
eventuella förändringar som uppstått under implementeringen. Tack vare att jag kommer 
använda denna metod kommer jag komma fram till en väl fungerande 
applikationsarkitektur. 
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2.3.2 Komponentbaserad arkitektur 
Att använda sig av komponentbaserad arkitektur innebär att koden återanvänds och 
paketeras i form av ensamstående komponenter. Koden måste skrivas i ett mer generellt 
perspektiv än i traditionell utveckling men vinsten är att koden på ett lättare sätt kan 
återanvändas i andra komponenter eller applikationer. Detta blir extra viktigt då 
applikationer består av flera fristående delar men delar viss funktionalitet. 

2.3.3 Notationsform 
För att få en mer generell och lättläst kod kommer programmeringsplattformens 
rekommenderade notationsform att användas. 

2.4.2 Installation och testning 
Efter att ha realiserat de mest grundläggande delarna av applikationen installeras 
applikationen och sätts in i en skarp miljö för användning av WebDoc Systems AB:s 
kunder. 
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3 Kravanalys 
För att reda ut vad WebDoc Systems AB ville ha för applikation gjordes en personlig 
intervju med berörda personer och en sammanställning av denna följer nedan (muntliga 
källor, Stefan Persson och Mats Törnberg). 

3.1 Fristående applikation 
För att inte användaren ska behöva vänta på att breven skickas ut till mottagarna ska 
breven skickas ifrån en fristående applikation som asynkront skickar ut breven. Fördelarna 
med att ha en fristående applikation blir flera, bland annat blir det nu möjligt för fler 
användare att skicka utskick samtidigt samt att de kan se status på vilka mottagare som 
utskicket har skickats till och vilka som det inte har skickats till än. 

3.2 HTML-brev 
För att få en möjlighet att kunna formatera texten, lägga in bilder, länka och få nästan all 
funktionalitet som HTML erbjuder ska breven skickas ut som HTML-brev. 

3.3 Status på utskicken 
Det ska vara möjligt att på mottagarnivå få status för de olika utskicken. 

3.3.1 Vilka mottagare som brevet gick fram till 
Användaren ska kunna få en status på hur leveransen av brevet till varje mottagare har gått.  
Vilka mottagare som brevet kommit fram till samt vilka mottagare som brevet inte kommit 
fram till och om så är fallet varför det inte kommit fram.  

3.3.2 Vilka mottagare som läst brevet 
Användaren ska kunna se vilka mottagare som faktiskt har öppnat brevet.  

3.4 Webbversion av brevet 
Det finns fortfarande e-postklienter på marknaden som inte har tillräckligt bra stöd för 
HTML-brev. Det ska därför vara möjligt att lägga in en länk i brevet till en adress på 
Internet där mottagaren kan se brevet i webbläsaren. 

3.5 Statistik 
Det ska finnas statistik för att på ett överskådligt sätt se hur stor del av mottagarna som har 
läst breven samt hur stor del av mottagarna som e-brevet gick fram till. Den här 
informationen innebär att när användaren utvärderar hur utskicket har gått snabbt kan se 
om adresslistan de använder är giltig (väldigt liten del av mottagaradresserna är ogiltiga) 
samt om mottagarna läser utskicket. Användaren kan då snabbt se om de behöver ändra 
något i sina utskick, till exempel tidpunkten för när utskicket skickades. 

3.6 Användargränssnitt 
Det ska i ett första skede inte vara ett användargränssnitt utan tjänsten ska integreras i den 
befintliga produkten, vilket görs av WebDoc Systems AB vid ett senare tillfälle. 
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3.7 Utbyggbarhet 
För att på ett enkelt sett kunna implementera nya funktioner i lösningen utan att starta om 
den ska det finnas stöd för ett insticksprogramsystem som automatiskt känner av och läser 
in nya insticksprogram när de läggs i applikationsmappen. 
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4 Teori 

4.1 Webbtjänst 
En webbtjänst (namnet kommer från engelskans Web service) är en webbaserad 
applikation som är byggd för att samarbeta med andra applikationer, så kallad system till 
system interaktion. Kommunikationen mellan applikationerna sker med HTTP-protokollet 
som transportmedel och använder SOAP som meddelandeformat som i sin tur använder 
XML som notationsstandard. Webbtjänsten identifieras med en URI (Uniform Resource 
Identifier) (elektronisk källa, Haas, Hugo & Brown, Allen – Web Services Glossary). 

4.1.1 Användningsområden 
Det finns två användningsområden för webbtjänster. 

4.1.1.1 Återanvändningsbara funktioner 
Det är vanligt med flera applikationer som delar viss funktionalitet och ibland även data. 
Då passar det utmärkt att använda webbtjänster. Om vissa delar (komponenter) lyftes ut 
från applikationerna och istället används genom en webbtjänst blir det lättare och mer 
flexibel underhåll av komponenten och uppdateringen slår igenom samtidigt i samtliga 
applikationer. Exempel på funktioner som är lämpliga är lyfta ut till en webbtjänst är: 
valutakonvertering och matematiska beräkningar (elektronisk källa, W3Schools - Web 
Services Tutorial). 

4.1.1.2 Sammankoppla existerande applikationer 
Om två eller fler applikationer behöver kommunicera fungerar det utmärkt att använda en 
webbtjänst som mellanhand eftersom webbtjänststandarderna är plattforms- och 
platsoberoende. Exempel på sådana webbtjänster kan vara bokningstjänster där flera parter 
kan vara involverade eller en e-posttjänst som skickar massutskick via e-post (elektronisk 
källa, W3Schools - Web Services Tutorial). 

4.1.2 Vilka fördelar finns med webbtjänster? 
Hög kompatibilitet Webbtjänststandard är plattformsoberoende tack vare att de 

standarder som webbtjänsten nyttjar i sin tur är helt 
plattformoberoende. 

Platsoberoende funktionalitet Tack vare att webbtjänsterna kan använda Internet eller någon 
annan nätverkstjänst kan webbtjänsterna placeras på valfri 
fysisk plats, förutsatt att någon form av nätverkstjänst finns 
tillgänglig. Det här skapar bra förutsättningar för både 
centralisering och decentralisering. 

(Elektronisk källa, W3Schools - Web Services Tutorial) 

4.2 Webbtjänster i Java och .Net 
Både Java- och .Net-miljöerna stödjer webbtjänstteknologin med SOAP-protokollet. Båda 
miljöerna har webbservrar för testkörning väl integrerade i utvecklingsmiljöerna (Netbeans 
respektive Visual Studio) (elektroniska källor, Microsoft Corporation - Getting Started 
with Windows Communication Foundation och  Sun Microsystems, Inc. - Metro Web 
Services). 



 

8 

4.3 SMTP – Simple Mail Transfer Protocol 
SMTP är det vanligaste protokollet för att skicka e-post. Den nuvarande specifikationen 
(RFC 821) skrevs 1982 av Jonathan Postel (elektronisk källa, Postel, Jonathan - RFC 821), 
men det har gjort tillägg utanpå den nuvarande versionen efteråt. SMTP använder 
vanligtvis en TCP (Transmission Control Protocol) anslutning för överföring av data 
(elektronisk källa, Wikipedia – SMTP). 

4.3.1 Konversationer 
SMTP protokollet använder den klassiska server och klient uppbyggnaden och de överför 
data mellan varandra. Klienten skickar först ett kommando och eventuell data varpå 
servern bekräftar kommandot och gör sig redo för att ta emot data. Exempel på 
kommandon: 

 HELO – Startar konversationen 

 MAIL FROM:<name@domain.com> – E-postadressen som brevet kommer ifrån 

 250 OK – Servern meddelar att kommandot och/eller data mottogs. 

 RCPT TO:<name@domain.com> – En mottagare till e-brevet 
 DATA – Klienten meddelar att det e-brevets innehåll kommer härnäst. 
 . – Klienten meddelar att innehållet är slut. 
 QUIT – Konversationen är slut 

(elektronisk källa, Postel, Jonathan - RFC 821) 

4.3.2 Begränsningar 
Eftersom SMTP är ett väldigt enkelt protokoll så innebär det att det har en del 
begränsningar. Den största begränsningen är att det endast kan överföra 7-bitars tecken. 
Det betyder till exempel att protokollet inte kan överföra svenska tecken så som å, ä och ö. 
Protokollet kan i sitt grundutförande inte heller överföra bilagor. För att kunna överföra 
den här typen av data måste därför e-brevets innehåll kodas om men någon annan standard, 
till exempel Quoted Printable eller Base64 (elektronisk källa, Wikipedia – SMTP). 

4.3.3 Quoted Printable 
Detta är en kodningsform som konverterar icke 7-bits ASCII (American Standard Code for 
Information Interchange) text och binär data till 7-bits ASCII med möjlighet att konvertera 
tillbaka den till den ursprungliga texten. Om texten som ska konverteras inte innehåller 
många specialtecken (tecken som inte är skrivbara i ASCII-tabellen) förblir den här 
kodningen lättläst för människan även i kodad form, men om det är många specialtecken 
blir den kodade texten lång och svårläst. 

Kodningen går till så att alla 8-bits tecken (tecken som ligger utanför ASCII-tabellen) blir 
ändrade till en tre tecken lång sträng som börjar på ett = och avslutas med två 
hexadecimala tecken (0-9 eller A-F). Ett tab-tecken blir till exempel ”=09”. 

En rad i quoted printable får inte vara längre än 76 tecken och för att åstadkomma detta 
sätts ett ”=” i slutet på en rad och sen en ett nyradstecken, detta blir inte en ny rad i den 
avkodade texten (elektronisk källa, Wikipedia – Quoted-printable). 

4.3.4 Base64 
Även detta är en kodningsform som konverterar icke 7-bits ASCII text och binär data till 
7-bits ASCII. Base64 använder sig av tecknen A-Z, a-z och 0-9 för att koda alla tecken i 



 

9 

texten, resultatet blir en för människan icke läsbar textmassa som fungerar att skicka med 
SMTP-protokollet. Base64 bör främst användas när innehållet innehåller många 
specialtecken. 

I base64 är kodningen lite mer avancerad än i quoted printable. Kodningen delar först upp 
texten om tre tecken (steg 1) och sen tar ordningen i vilken tecknet kommer i (beroende på 
vilken teckenkodning som används) för varje tecken (steg 2) och gör om ordningsnumret 
till rätt binärnummer (steg 3). Därefter läggs binärnummerna ihop och resultatet blir då en 
binärsträng som är 24 bits lång. Binärsträngen delas sen på 4 lika stora delar, gör om dessa 
delar till motsvarande siffra (steg 4), index, som sen ersätts med motsvarande värde i 
base64-tabellen (steg 5). I Tabell 1 finns ett exempel där ”Man” kodas med base64 och i 
ursprungstexten använder ASCII som teckenkodning.  

Även base64 har en maxgräns för hur lång en rad får vara och det är 64 tecken, sen måste 
en radbrytning ske och om den sista delen (sektion med tre tecken) inte är tillräckligt lång 
ska den avslutas med ett ”=” (elektronisk källa, Wikipedia – Base64). 

 

1.Textinnehåll M a n 
2.ASCII-nummer 77 97 110 
3.Binärnummer 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0
4.Index 19 22 5 46 
5.Base64 T W F u 
Tabell 1 

4.3.5 Exempel 
Nedan följer ett exempel på en konversation mellan en SMTP-server, kallad S, och en 
SMTP-klient, kallad C (elektronisk källa, Wikipedia – SMTP). 

S: 220 smtp.example.com ESMTP Postfix 
C: HELO relay.example.org 
S: 250 Hello relay.example.org, I am glad to meet you 
C: MAIL FROM:<bob@example.org> 
S: 250 Ok 
C: RCPT TO:<alice@example.com> 
S: 250 Ok 
C: RCPT TO:<theboss@example.com> 
S: 250 Ok 
C: DATA 
S: 354 End data with <CR><LF>.<CR><LF> 
C: From: "Bob Example" <bob@example.org> 
C: To: Alice Example <alice@example.com> 
C: Cc: theboss@example.com 
C: Date: Tue, 15 Jan 2008 16:02:43 -0500 
C: Subject: Test message 
C: 
C: Hello Alice. 
C: This is a test message with 5 header fields and 4 lines in the message 
body. 
C: Your friend, 
C: Bob 
C: . 
S: 250 Ok: queued as 12345 
C: QUIT 
S: 221 Bye 
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4.4 Extended SMTP 
Extended SMTP (vidare kallat ESMTP) är ett protokoll som är skapat för att lägga till 
extra funktionalitet till det vanliga SMTP-protokollet. För att indikera om servern eller 
klienten som ansluts stöder ESMTP skrivs kommandot EHLO istället för HELO i början av 
konversationen. Nedan följer en lista med några av den nya funktionaliteten som finns i 
ESMTP (elektronisk källa, Wikipedia - Extended SMTP). 

 SMTP-AUTH – Autentiserad SMTP-överföring. 
 DSN – Leveransstatus rapporter. 
 SIZE – Bestämmer maxstorleken på e-brevet. 
 UTF8SMTP – Tillåter UTF-8 teckenkodning i huvudfälten. 

4.4.1 DSN – Delivery Status Notification 
I ESMTP finns det stöd för att få statusbrev som fungerar som ett kvitto för hur utskicket 
till varje mottagare har gått. I statusbrevet finns det mer detaljerad information om e-brevet 
har kommit fram till mottagaren eller om något har gått fel på vägen. Om något gick fel 
skrivs även en tresiffrig kod ut för vilket fel som uppstod, koden skrivs ut i formen 
class.subject.detail. Till exempel betyder 5.1.6 att det är ett permanent fel och 
felbeskrivningen är att adressen har flyttats men att det inte finns någon flyttadress 
(elektroniska källor, Wikipedia – Bounce Message samt Vaudreuil, G - Enhanced Mail 
System Status). 

4.5 Att undvika spamfilter 
Idag består övervägande del (97%) av all e-post trafik av spam (elektronisk källa, Waters, 
Darren - Spam overwhelms e-mail messages). Det betyder att allt fler servrar och e-
postklienter har inbyggda stöd för att filtrera bort all dessa spam. Hur undviks dessa 
spamfilter enligt litteraturen?  

4.5.1 Använd riktiga huvuden i e-brevet 
Använda riktiga huvuden i e-brevet. Använda ditt domännamn, använda riktiga till- och 
frånadresser. Anledningen till att det är noga med det här är för att spammare försöker 
dölja vart och till hur många som e-brevet skickas till och därför kommer e-brevet att 
klassas som spam om det huvuddetaljerna inte är riktiga. Se till att datumet i huvudet är 
rätt formaterat och i rätt tidszon (elektronisk källa, Spamassassin – 
AvoidingFpsForSenders). 

4.5.2 Verifieringsbara domännamn 
Använda domännamn som har en verifieringsbar ip-adress i både svara till och från 
adresserna (elektronisk källa, Spamassassin – AvoidingFpsForSenders). 

4.5.3 Riktiga meddelanden-id 
Använda meddelanden-id som går att knyta till ditt system, använd en "smart" e-
postavsändarserver, en som identifierar sig i huvudena och som inte används av spammare 
(elektronisk källa, Spamassassin – AvoidingFpsForSenders). 
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4.5.4 Tänk på vilken e-postklient du använder 
Använd inte "bulke-postklienter" som används av spammare, om din klient har en funktion 
som heter "stealth-sending" eller liknande kan du anta att den är spärrad av spamfilter 
(elektronisk källa, Spamassassin – AvoidingFpsForSenders). 

4.5.5 Använd bara textkodning om det finns behov för det 
Använd inte textkodning (till exempel base64) om det inte behövs (elektronisk källa, 
Spamassassin – AvoidingFpsForSenders). 

4.5.6 Skriv inte att ditt e-brev inte är spam 
Inkludera inte en text om att ditt e-brev inte är spam (elektronisk källa, Spamassassin – 
AvoidingFpsForSenders). 

4.5.7 Använd inte vanliga spamord 
Undvik ord och formuleringar som är starkt förknippade med spam. Några vanliga ord och 
formuleringar kan vara dessa (elektronisk källa, Waldrop, Sheri - Marketing Your Business 
Through Email: Spam Filter Words: Trigger Words That Filter Emails). 

 Free! 
 50% off! 
 Click Here 
 Call now! 
 Subscribe 
 Earn $ 
 Discount! 
 Double your income 
 You're a Winner! 
 Reverses Aging 
 Information you requested 
 Lose Weight 
 Multi level Marketing 
 Million Dollars 
 Opportunity 
 Compare 
 Removes 
 Collect 
 Amazing 
 Cash Bonus 
 Promise You 
 Credit 
 Loans 
 Satisfaction Guaranteed 
 Serious Cash 
 Search Engine Listings 

4.5.8 Använd inte bara versaler 
Det är vanligt att se spam som bara använder versaler i ämnesraden. Det är därför något 
som de olika spamfiltren slår ner på och då stoppar e-brevet (elektronisk källa, 
Spamassassin – AvoidingFpsForSenders). 
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4.5.9 Ersätt inte bokstäver med andra tecken 
Att använda tecken som liknar bokstäver istället för bokstäver är starkt förknippat med 
spam. Tecken som är vanlig i spame-brev kan vara @ istället för a och | istället för l 
(elektronisk källa, Spamassassin – AvoidingFpsForSenders). 

4.5.10 Att tänka på vi HTML-brev 
Att använda HTML-brev innebär många fördelar för användaren, men det kan även 
innebära problem. Förutom problem med kompatibiliteten mellan e-postklienter är det 
även lättare att bli klassad som spam (elektronisk källa, Spamassassin – 
AvoidingFpsForSenders). 

4.5.10.1 Använd inte osynlig text 
Att använda text som inte är synlig för användaren, till exempel genom att sätta samma 
färg på texten och bakgrunden är ett knep som spamutskickarna ofta använder sig av 
(elektronisk källa, Spamassassin – AvoidingFpsForSenders). 

4.5.10.2 Validera din HTML-kod 
Att validera sin HTML-kod innebär att koden granskas av en utomstående organisation 
som testar koden för att se att den följer vissa regler. W3C är den som sätter dessa regler 
(de bestämmer hur standarden ska se ut) och de erbjuder även en validator där koden kan 
testas. Rekommendationen är alltså att koden som ska skickas först ska valideras med 
W3Cs validator och att koden är lättläst (elektronisk källa, Spamassassin – 
AvoidingFpsForSenders). 

4.5.10.3 Använd bara synliga bilder 
Ett vanligt sätt att spåra om mottagaren har öppnat brevet eller inte är att lägga in en liten 
osynlig bild som är unik just för den mottagaren, när användaren då öppnar e-brevet och 
bilden öppnas så registreras e-brevet som läst av just den mottagaren. Den här typen av 
spårning avråds. Om öppningar ska spåras bör spårningen sättas i en bild som faktiskt 
innehåller något (elektronisk källa, Spamassassin – AvoidingFpsForSenders). 

4.5.10.4 Skriv en textdel 
Det finns fortfarande väl använda e-postklienter som inte har stöd för HTML-brev och det 
är viktigt att fånga upp även dessa användare och den som skickar bör därför även 
inkludera en del i e-brevet som bara är ren text. Det här är även något som 
spamfilterapplikationen kollar efter. 

I textdelen är det även viktigt att inte förolämpa mottagaren och säga att de ska skaffa en 
bättre e-postklient som har stöd för HTML (elektronisk källa, Spamassassin – 
AvoidingFpsForSenders). 

4.5.11 Var försiktig med vem du annonserar för 
Används reklam i e-brevet ska den som skickar vara försiktig med som det annonseras för. 
Om det annonseras för ett företag som är förknippat med spam är det stor risk att bli 
svartlistad och kan blockeras alla e-brev från den SMTP-servern automatiskt oavsett vilket 
innehåll det har (elektronisk källa, Spamassassin – AvoidingFpsForSenders). 
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4.6 SOAP - Simple Object Access Protocol 
SOAP är ett protokoll för utbyte av strukturerad data mellan webbtjänster. Det  använder 
sig av XML som meddelandeformat och använder något protokoll från applikationslagret 
för transport, ofta HTTP. (Wikipedia Foundation - SOAP) 

Exempel på en förfrågan i SOAP: 

<soapenv:Envelope 
    xmlns:soapenv=http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/ 
    xmlns:xsd=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 
  <soapenv:Body> 
    <req:echo 
xmlns:req="http://localhost:8080/axis2/services/MyService/"> 
      <req:category>classifieds</req:category> 
    </req:echo> 
  </soapenv:Body> 
</soapenv:Envelope> 
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5 Resultat 
Även om webbtjänsten utåt sett ser ganska enkel ut har den en komplex infrastruktur med 
flera fristående, men med varandra samarbetande, delar. I det här kapitlet redovisar jag hur 
applikationsinfrastrukturen som jag kom fram till ser ut. 

5.1 Programmeringsplattform 
.Net och Java har liknande stöd för webbtjänster. Dessutom är webbtjänster uppbyggt så att 
anrop till en webbtjänst ska vara plattformsoberoende. Båda plattformarna har även 
ungefär samma stöd för övriga funktioner som jag eftersökte, därför valde jag den 
plattformen som passade bäst in i situationen. Valet föll då på .Net då både jag och 
WebDoc Systems AB:s personal kunde .Net bättre än Java. Dessutom använder WebDoc 
.Net i sin befintliga produkt och hade därför den nödvändiga server- och 
utvecklingsmjukvaran som behövdes. 

5.2 Översikt 
Applikationen består av flera delar. Jag ska nedan försöka visa hur de hänger ihop. 

5.2.1 Delar 

Webbtjänst Gränssnittet mot användargränssnittet. Webbtjänsten 
lagrar nödvändig information och initierar utskicken. 

Windowstjänst (betjänande 
applikation) 

Sköter all bakgrundshantering för hela applikationen 
bland annat skickningen av e-breven. 

Webbapplikation Hanterar webbversionen av e-brevet samt lässtatusbilden 
(se 5.7 Insticksprogram) 

Insticksprogram Sköter tilläggsfunktioner, se Tabell 3. 

Tabell 2 – Delar av applikationen 

Lässtatusinsticksprogram Infogar en liten bild i e-brevet för att möjligheten till att 
spåra om mottagaren har öppnat e-brevet eller inte. 

Strängersättningsinsticksprogram Ger användaren möjlighet att personifiera e-brevet för 
varje mottagare. Användaren kan på mottagarnivå ändra 
texten i e-brevet. 

Webblänkinsticksprogram Infogar en länk i e-brevet med en länk till webbversionen 
av e-brevet. 

Tabell 3 – Insticksprogram 

5.2.2 Interaktionsöversikt 
I Figur 3 visas en översiktsbild över hur människor interagerar med applikationens delar. 
Användaren agerar (genom ett användargränssnitt) med webbtjänsten som i sin tur 
kommunicerar med Windowstjänsten. Mottagaren kommunicerar direkt med 
webbapplikationen. Webbtjänsten, Windowstjänsten, webbapplikationen läser var och en 
in de insticksprogram som finns och utnyttjar de funktioner som finns i dem. 
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Figur 3 - Interaktionsöversikt 

5.3 Generell arkitektur 

5.3.1 Databaslager 
Jag har använt WebDoc CMS kärnas databaslager för att få en naturligare koppling mellan 
kodstrukturen mellan WebDoc CMS och webbtjänsten. 

5.3.2 Kärna 
Eftersom flera delar av applikationen ska använda samma kod och samma klasser skapade 
jag en kärna som sedan implementerades i samtliga delapplikationer. Kärnan innehåller 
alla klasser som är kopplade till databaslagret, SMTP-server, SMTP-klienten, 
insticksprogramgränssnittet och klasserna för kommunikation mellan applikationens delar. 

5.3.3 Kommunikation mellan applikationens delar 
Eftersom applikationen består av flera fristående applikationer som ska kommunicera 
mellan varandra behövs det någon form av kommunikation mellan dem. För att enkelt 
kunna ändra kommunikationsmetoden implementerades två sätt att hantera den interna 
kommunikationen. Vilket sätt som applikationen ska använda ställs in i en 
konfigurationsfil. 

5.3.3.1 MSMQ - Microsoft Message Queuing 

MSMQ är en Microsoft teknologi för att skicka meddelanden mellan applikationer i 
heterogena nätverk (nätverk som består av olika komponenter, till exempel nätverk med 
både Linux och Windows klienter). Den består av en server som på ett felsäkert sätt 
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skickar meddelanden mellan applikationer (elektronisk källa, Microsoft – Microsoft 
Message Queuing). 

Jag valde att implementera MSMQ för att det är enkelt att implementera samt att det ger 
bra skalbarhet av webbtjänsten då webbtjänsten och Windowstjänsten kan läggas på 
separata servrar. Nackdelen med MSMQ är att servermjukvara för MSMQ måste 
installeras på servern för att kunna köra teknologin. 

5.3.3.2 Filsystemkommando 
Eftersom MSMQ inte finns installerat som standard i alla Windows-installationer är det 
dumt att tvinga administratören av servern att installera det. Därför har jag även 
implementerat stöd för att kommunicera mellan webbtjänsten och Windowstjänsten genom 
att skapa och läsa filer. 

När ett kommando ska skickas skapar webbtjänsten en fil i en katalog som 
Windowstjänsten bevakar. När Windowstjänsten känner av att en fil har skapats läser den 
in filen utför kommandot och därefter tar den bort filen. 

Den här implementationen har bara ett krav och det är att det ska finnas en partition som 
heter C: på servern vilket är standard i Windowsmiljöer. Därför är den här 
kommunikationsvarianten att rekommendera för den som vill ha enkelhet. 

5.4 Webbtjänst 
Det här är den delen av applikationen som användargränssnittet jobbar mot. Den är 
uppbyggd som en webbtjänst och skickar meddelanden som följer SOAP-protokollet, 
vilket är standard i .Net. 

5.4.1 Säkerhet 
För att använda webbtjänsten krävs det att användargränssnittet först autentiserar sig. 
Säkerhetskraven från WebDoc Systems AB var inte så höga, det som var viktigt var att det 
inte skulle vara lätt för vem som helst att använda webbtjänsten, utan bara de 
användargränssnitt som har fått tillåtelse ska kunna använda tjänsten. WebDocs Systems 
AB:s kunder (användarna) skulle heller inte behöva autentisera sig själva en gång till 
(användargränssnittet mot webbtjänsten implementeras i CMS:et och användarna är därför 
redan autentiserade). Därför valdes en relativt enkel lösning för säkerheten. Den går till i 
dessa steg: 

1. Användargränssnittet hämtar en token (en slumpmässigt genererad sträng) från 
webbtjänsten, tokenen sparas i webbtjänsten i fem minuter och knyts mot e-
postadressen (avsändaradressen) som användargränssnittet skickar in. 

2. Användargränssnittet saltar tokenen (lägger till en given sträng till tokenen) med ett 
salt. 

3. Användargränssnittet hashar (algoritm eller matematisk funktion som returnerar en 
sträng för det uttrycket som skickades in, strängen blir alltid samma för uttrycket 
oavsett vilken dator eller mjukvaruplattform som den beräknas på och det går inte 
att räkna ut ursprungsvärdet på denna hashade strängen) den saltade tokenen. 

4. Användargränssnittet skickar tillsammans med samma e-postadress som skickades 
in tidigare tillbaka den hashade strängen till webbtjänsten. 
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5. Webbtjänsten kontrollerar så att den hashade strängen stämmer överrens med det 
förväntade värdet och skickar tillbaka ett objekt som innehåller ett kontrollvärde, 
avsändaradressen och hur länge autentiseringen är giltig. 

6. Användargränssnittet är nu autentiserat och ska skicka med det mottagna objektet 
som en SOAP-header vid varje förfrågning till webbtjänsten. 

Med den här lösningen kontrolleras att användargränssnittet får skicka in data och skicka 
e-brev med webbtjänsten, men den gör ingen värdering att det är rätt användare som 
skickar e-breven, den värderingen ligger istället i på användargränssnittets bord. 

5.4.2 Metoder i webbtjänsten 
I Tabell 4 visas en lista med de publika metoder i webbtjänsten som användargränssnittet 
kan använda för att skicka ut e-brevet. 

Authentication Authenticate(string
fromEmail, string token) 

Autentisierar användargränssnittet. Metoden 
förväntar sig en avsändaradress (fromEmail) 
samt den hashade strängen (se beskrivning i 
5.4.1 Säkerhet). 

string GetToken(string fromEmail) Hämtar den unika tokenen som webbtjänsten 
generar för en avsändaradress. 

Mail[] GetMyMails() Returnerar alla tidigare skickade e-brev från 
given avsändaradress. 

Receiver[] GetMailRecievers(int
mailId) 

Hämtar och returnerar sändningsstatus och 
lässtatus för varje mottagare i ett givet e-brevs-
id (mailId). 

Receiver[] 
GetFailedMailRecievers(int mailId) 

Hämtar och returnerar de mottagare som e-
brevet inte gick fram till för ett givet e-brevs-id 
(mailId). 

EmailStatistics 
GetMailStatistics(int mailId) 

Hämtar statistik för ett givet e-brev (mailId). 
Returnerar antal skickade brev, antal som 
lyckades skickas samt antalet mottagare som 
läst e-brevet. 

PluginDescription[] 
GetAvailableContentPlugins() 

Returnerar de insticksprogram av typen 
IContentPlugin som finns tillgängliga för 
användning. För varje insticksprogram 
returneras plugin-id, namn, samt en beskrivning 
av insticksprogrammet. 

bool SetContentPluginsToUse(int[] 
plugins) 

Sätter vilka insticksprogram av typen 
IContentPlugin som ska användas för 
kommande utskick. Returnerar sant om det 
genomfördes utan problem. 

bool SaveContentData(int pluginId, 
object[] data) 

Vissa insticksprogram som är av typen 
IContentPlugin kräver att användargränssnittet 
skickar in extra data och det görs med den här 
funktionen. Metoden förväntar sig ett plugin-id 
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samt data i listform. Returnerar sant om allt 
gick bra. 

bool SendMail(string subject, 
string content, string fromEmail, 
string fromDisplayName, string[] 
recievers) 

Skickar ett e-brev men ett ämne (subject), 
innehåll (content), avsändaradress (fromEmail), 
namn på sändaren (fromDisplayName) och en 
lista med mottagare. Mottagare kan skrivas 
antingen genom att bara skriva en e-post adress 
eller med stilen ”Förnamn Efternamn <e-
postadress>”.  Returnerar sant om e-brevet och 
alla mottagare lagrades i databasen och 
startkommandot till Windowstjänsten skickades 
iväg. 

bool SendMailString(string
subject, string content, string
fromEmail, string fromDisplayName, 
string recievers) 

Samma som SendMail(), den enda skillnaden är 
att här förväntas mottagarna att skickas in som 
en kommaseparerad sträng. Returnerar sant om 
e-brevet och alla mottagare lagrades i databasen 
och startkommandot till Windowstjänsten 
skickades iväg. 

Mail GetLastMail() Returnerar det senaste utskicket som kom ifrån 
given avsändaradress. 

Tabell 4 - Publika funktioner i webbtjänsten 

5.5 Windowstjänst 
Det här är den delen som sköter utskicken av e-breven, det består av flera delar och kör 
multipla trådar. Den körs som en bakgrundsapplikation (även kallat service eller daemon) i 
Windows. 

5.5.1 SMTP-server 
Eftersom tjänsten ska kunna ta emot statuse-brev måste den kunna ta emot e-post från 
andra SMTP-servrar. Det kan göras på flera sätt, till exempel kan en befintlig SMTP-server 
användas för att sen hämta inkomna e-post med till exempel POP3. Ett annat alternativ är 
att skapa en egen SMTP-server som själv tar emot inkommande e-brev. 

Jag valde det senare och implementerade en enkel SMTP-server som bara tar emot e-
breven och skickar dem direkt vidare till funktioner för att läsa e-brevet. Fördelen med det 
här är att applikationen automatiskt och direkt hämtar e-breven. Om applikationen skulle 
hämta e-breven från en POP3-server hämtas inte e-breven direkt och det skulle behövas en 
process som exekverar med jämna mellanrum för att hämta e-breven vilket innebär att det 
blir en viss fördröjning i inhämtandet. 

5.5.1 SMTP-klient 
Till en början implementerade jag de inbyggda klasserna för e-post som finns i .Net (finns i 
paketet System.Net.Mail). Men efter lite försök upptäckte jag problem som de klasserna 
medföljde, de klasserna var inte anpassade efter spamreglerna. 

1. Det gick inte att ha både en HTML-del och en textdel. 

2. Om breven skickades som UTF-8 kodades automatiskt innehållet, rubriken och 
avsändarnamn som base64. 
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Detta gjorde att breven hade lätt att fastna i något spamfilter eftersom e-brevet redan i dess 
grundutförande hade höga poäng. 

Lösningen till det här var att leta på ett annat klassbibliotek för att hantera skickandet av e-
breven. Efter eftersökningar hittades ett paket som var släppt med öppen källkod och heter 
OpenSMTP.Net. 

OpenSMTP.Net har stöd för att skicka en HTML-del och en textdel och kodar bara texten 
med quoted printable om det behövs. Problemet med den här komponenten var att den inte 
hade stöd för DSN. 

Eftersom OpenSMTP.Net är öppen källkod gick det bra att modifiera komponenten efter 
de behov som fanns, i Tabell 5 visas de tillägg som gjordes i komponenten. 

Base64 implementerades Den tekniska skillnaden mellan base64 och quoted printable är 
stora, men effekterna av de olika kodningarna är väldigt 
likartade. Trots det valde jag att implementera base64 i 
komponenten då känslan är att det är säkrare och minimerar 
antalet möjliga fel. 

DSN-support implementerades För att kunna få statusrapporter för om e-brevet kommit fram 
till mottagaren eller om ett fel uppstod implementerades DSN i 
komponenten. 

Tabell 5 - Tillägg i komponenten 

5.6 Webbapplikation 
Den här delen av applikationen sköter hanteringen av webbversionen av e-breven. Om 
användaren så önskar kan denne välja att lägga in en länk i e-brevet till en webbversion av 
e-brevet. Det är till för att de användare vars e-postklienter visar e-brevet konstigt på något 
sätt (precis som olika webbläsare visar hemsidor olika visar olika e-postklienter HTML-
brev olika) kan komma till en version som öppnas i en webbläsare som är bättre på att 
tolka HTML-koden i brevet. Denna länk kommer automatiskt med i textdelen av brevet. 

Den andra uppgiften som webbapplikation har är att spåra när mottagaren öppnar e-brevet. 
För att spåra om e-brevet öppnas läggs en liten bild (1x1 tom pixel) in sist i e-brevet. Den 
här bilden har en unik sökväg och när den bilden visas kan webbapplikationen spåra vilken 
mottagare det är som öppnar bilden genom den unika sökvägen och därefter lagra 
klockslag och vilken mottagare som öppnade e-brevet och lagra det i databasen. 

5.7 Insticksprogram 
För att enkelt kunna utöka funktionaliteten i applikationen finns det stöd för 
insticksprogram som kan läggas till under körning av applikationen och läses automatiskt 
in under körning. I följande delkapitel redovisas de insticksprogram som jag har utvecklat 
enligt WebDoc Systems AB:s önskemål. 

5.7.1 Lässtatusinsticksprogram 
Det här insticksprogrammet infogar en osynlig (1x1 pixel genomskinlig) bild längst ner i 
HTML-brevet. När e-brevet öppnas hämtas bilden från webbappliaktionen och då 
registreras klockslaget och e-brevet flaggas som öppnat för den mottagaren i databasen. 

Den här lösningen fungerar inte till 100 % då många e-postklienter blockerar bilder som 
hämtas från okända webbservrar vilket innebär att användaren måste välja att visa bilder 
för att den osynliga bilden ska hämtas ifrån webbapplikationen. Men den här lösningen är 
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den bästa som finns med de funktioner som dagens e-postprotokoll (SMTP, POP med 
flera) erbjuder. 

Här följde jag inte heller de rekommendationer som jag hittat tidigare gällande 
spårningsbilder. Rekommendationen sa att om det skulle spåras om mottagaren öppnade e-
brevet skulle det inte göras med en för mottagaren osynlig bild utan skulle göras med en 
bild som finns i e-brevet och som syns för mottagaren. Jag valde att bortse ifrån den 
rekommendationen eftersom det är svårt att implementera en lösning som följer den 
rekommendationen. Ett problem är att jag inte på förhand kan veta om användaren 
använder någon bild i e-brevet. Ett annat problem som uppstår om den här 
rekommendationen ska följas är att en av bilderna i e-brevet måste sparas och läggas i 
webbapplikationen för att bli kunna användas till spårning. Efter noga övervägande valde 
jag därför att bortse från rekommendationen. 

5.7.2 Strängersättningsinsticksprogram 
För att kunna personifiera e-breven för varje mottagare implementerades 
strängersättningsinsticksprogrammet. I e-brevet specificerar användaren strängar som ska 
ersättas enligt följande standard {:tagg} där tagg ersätts med lämpligt uttryck. Innan e-
brevet skickas måste sedan användargränssnittet skicka in data för varje tagg och 
användare. 

Det finns några fördefinierade taggar som användaren kan använda utan att skicka in data 
utöver det som finns i mottagarlistan, i Tabell 6 presenteras dessa. 

{:fullname} Skriver ut hela namnet på mottagaren. 

{:firstname} Skriver ut förnamnet på mottagaren. 

{:lastname} Skriver ut efternamnet på mottagaren. 

Tabell 6 - Fördefinierade taggar 

5.7.3 Webblänkinsticksprogram 
Idag har de flesta e-postklienter stöd för HTML-brev och läser koden på ett korrekt sätt. 
Men det finns fortfarande gamla klienter som används ute på marknaden och som inte läser 
HTML-koden korrekt. Då kan de vara bra att ha med en länk till e-brevet för att öppna i en 
vanlig webbläsare som följer standarden bättre. 

För att använda det här insticksprogrammet anges en tagg ungefär som i 
strängersättningsinsticksprogrammet. I e-brevets innehåll skrivs {:webversion}en 

text{/:webversion}. Då blir ”en text” en klickbar länk som går till en webbversion av 
e-brevet. Om ingen tagg anges i e-brevet infogas en länk automatiskt högst upp i e-brevet. 

5.8 Programflöden 
För att ytterligare förtydliga och förenkla förståelse för applikationens upplägg följer här 
ett antal flödesscheman som visar hur flödet i och mellan applikationens delar ser ut. 

5.8.1 Flöde över skickningsprocessen 
I Figur 4 visas flödet för skickningsprocessen i dess enklaste form. 
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Figur 4 - Flöde över skickningsprocessen 

5.8.2 Flöde över processen för att ta emot statusbrev 
I Figur 5 visas flödet för hur mottagandet av statusbrev ser ut. 

 
Figur 5 - Flöde över processen för att ta emot statusbrev 

5.9 Kommunikationsöversikt 
I Figur 6 visas en översiktsbild över hur kommunikationen fungerar mellan de olika 
applikationsdelarna. 
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Figur 6 – Kommunikationsöversikt 
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6 Slutsats 
Webbtjänsten fungerar och användargränssnittet som WebDoc ska skapa har börjat ta form 
och än så länge har inte något problem uppstått. 

6.1 Diskussion 
Infrastrukturen som jag kom fram till under designfasen och implementeringen fungerar 
utmärkt. Att den består av flera delar har både fördelar och nackdelar. 

Nackdelen med så många delar är att det finns många så kallade points of failure. Alltså 
det kan fela på många ställen. När det är många delar som ska samarbeta i en applikation 
blir det lätt något fel i till exempel kommunikationen mellan delarna eller att en del 
uppdateras och man glömmer att uppdatera en annan del, vilket medför att det inte är 
samma version på delarna och de då kanske inte kan kommunicera med varandra eller att 
någon annan vital del har uppdaterats på en del bara. En annan nackdel är att delade 
resurser måste läsas in separat eftersom det i .Net-miljön inte är möjligt att dela på minne. 
Det innebär att det är svårare att cacha (spara tillfälligt i minnet) och mer minne används. 
Ett praktiskt exempel på det är att alla insticksprogram läses in i minnet tre gånger, en gång 
för webbapplikationen, en för Windowstjänsten samt en för webbtjänsten. 

Naturligtvis finns det fördelar med den här typen av infrastrukturen också. Till exempel 
kanske vissa uppdateringar bara behöver göras på en del av hela applikationen, då behövs 
inte hela applikationen startas om utan bara den del som faktiskt ska uppdateras, vilket ger 
högre upptid vilket innebär att användarna förhoppningsvis inte märker när uppdateringen 
utförs. En annan fördel är att det blir större skalbarhet på applikationen. Vid extremt hög 
trafik kan det kanske behövas att flera servrar används, då kan de olika delarna ligga på 
olika servrar utan att behöva skriva om i programmet. Till exempel kan en server ha 
webbtjänsten, en server för webbapplikationen samt två eller fler servrar som kör 
Windowstjänsten och sen fördelas arbetsbördan med att skicka e-breven mellan de två 
sistnämnda servrarna. Det blir alltså en design som liknar en lastbalanserare som finns till 
till exempel traditionella webbapplikationer. 

6.2 Förslag till vidare utveckling 
Komponenten saknar viss funktionalitet som kan vara användbar, men prioriterades bort på 
grund av tidsbrist. 

6.2.1 Länkspårning 
Denna funktion skulle kunna implementeras i komponenten som ett insticksprogram. 
Funktionen skulle spara alla, för användaren, klickbara länkar i ett e-brev och när denne 
klickar på länken registreras det med hjälp av webbapplikationen. Då går det även att få 
uppföljning på hur många av mottagarna som faktiskt läser brevet, inte bara öppnar det. 
Det skulle även då vara möjligt att kunna studera mönster för att se vilka delar av e-breven 
som användarna klickar på och vad de vill läsa. 

6.2.2 E-postadresslisthantering 
I nuläget skickas alla adresser in varje gång ett e-brev ska skickas, men det skulle kunna gå 
att implementera en funktionalitet att lagra listorna i webbtjänsten samt att erbjuda 
registrering och avregistrering i listorna för mottagarna. 
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6.2.3 Schemaläggning av utskick 
Vissa användare kan vilja skicka ut vissa utskick vid en viss tidpunkt, men de vill kunna 
förbereda allt innan. Då kan det vara bra med en schemaläggningsfunktion där användaren 
anger en tidpunkt då utskicket ska ske, sen skickas e-brevet automatiskt ut vid given 
tidpunkt. 
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