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Sammanfattning 
Syftet med rapporten är att presentera och beskriva vilka kriterier, enligt systemfamiljen 
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ACT är ett verktyg utvecklat av Microsoft för att samla in information om, analysera och 
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dagsläget. Målet är därför att utveckla en prototyp (CM-verktyget) för att presentera 
migreringsdata. 
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Summary 

The purpose of this thesis is to present and describe which criteria, according to the system 
family Configuration Management, should be met when developing a CM-tool to handle 
migration data.  
 
ACT is a tool developed by Microsoft to gather information about, analyze, test and mitigate 
applications in a network when migrating the IT-infrastructure of an organization to a new 
operating system. The organization that is being studied wants to present the data about the 
analyzed applications in such a way, that a customer can choose what to mitigate and migrate. 
The goal is therefore to develop a prototype (CM-tool) that will present this data. 
 
The study has shown that ACT lacks certain requirements stated by the organization when it 
comes to presentation. But when it comes to the rest of the functions, ACT performs as expected. 
The investigation resulted in specifications and technical solution for the new CM-tool. CM-
criteria for migration data was put forth and parts of the prototype were also developed. 
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1. Inledning 
Här presenteras bakgrunden och problemet  för att komma  fram  till målet med  rapporten 

och  arbetet.  Efter  detta  beskrivs  syftet med  rapporten  och  de  avgränsningar  som  görs. 

Kapitlet  avslutas  med  en  begreppsdefinition  för  de  otydliga  begrepp  i  rapporten  som 

behöver förklaras. 

1.1 Bakgrund 
Dagens organisationer har idag en mycket komplex IT‐infrastruktur. IT‐infrastruktur innebär 

all hårdvara, mjukvara, nätverk, anordningar etc. som krävs för att utveckla, testa,  leverera 

eller underhålla IT‐tjänster (Richmond Systems Ltd, 2009). Infrastrukturen består också av en 

mängd klienter och en stor mängd användare.  En klient är en nod i ett nätverk, exempelvis 

en PC,  laptop eller workstation. Varje användare har applikationer  installerade på ett antal 

klienter  och  en  klient  kan  ha  flera  användare.  Applikationer  är  benämningen  på  all 

installerad mjukvara på en klient. Mängden applikationer i en organisation växer alltså med 

varje klient och användare. 

Denna  mängd  består  dels  av  unika  applikationer,  dels  multipla  versioner  av  samma 

applikation men även olika uppdateringar av samma version.  Ibland uppstår ett behov  i en 

organisation  av  att  byta  infrastruktur,  t.ex.  operativsystem  (OS).  De  flesta  applikationer 

klarar  en  övergång  till  nytt  OS  men  vissa  av  dem  kan  få  kompabilitetsfel  vid  ett  byte. 

Kompabilitetsfel  innebär att någonting  i en applikation  slutar att  fungera  som det  tidigare 

har gjort (Microsoft, 2009 d). Kompabilitetsfel uppstår mot OS:et, mot andra applikationer i 

den  nya OS‐miljön  och mot  drivrutiner  i  den  nya miljön.  Problemen  som  resulterar  från 

dessa  kompabilitetsfel  kan  sträcka  sig  från  att  applikationen  tappar  funktionalitet 

(kommandon  i en viss meny, eller hela menyn slutar att  fungera)  till kritiska  fel på kernel‐

nivå1.  (Microsoft, 2009 d) 

Atea Falun är ett konsultföretag som erbjuder tjänster och IT‐lösningar inom IT‐infrastruktur. 

Dessa  tjänster  är  t.ex. nätverkshantering och offentlig  förvaltning. Några  IT‐lösningar  som 

Atea erbjuder är t.ex. klienthantering, server och  lagring samt Atea7.  IT‐lösningen Atea7 är 

ett samarbete mellan Microsoft och Atea  (Atea, 2010) med syfte att på bästa sätt migrera 

data  till Windows  7.  I  Atea7  används  verktygen  ACT  (Microsoft  Application  Compability 

Toolkit)  och MAP  (Microsoft Assessment  and  Planning  toolkit)  för  att  inventera  (samla  in 

data om) en organisations applikationer och hårdvara. För ytterligare  information om Atea, 

se www.atea.se. 

Verktyget  ACT  är  Microsofts  standardprodukt  för  hantering  av  migreringsdata. 

Migreringsdata är den data  som  inventeras  i kundorganisationen. Verktyget  samlar  in och 

                                                            
1  Kernel – engelska för kärna, i detta fall operativsystemskärna. Detta är den innersta nivån av OS:et, 
ansvarig för att till exempel starta system, hantera resurstilldelning, kommunikation med hårdvaran 
m.m 



2 
 

analyserar  data  om  applikationerna  i  organisationen.  Analysen  talar  om  hur  kompatibla 

applikationerna är, hur de kommer att bete sig i ett nytt OS och vilka säkerhetsrisker det kan 

medföra (Microsoft, 2009 b). Efter analys testas och korrigeras applikationerna så att de kan 

användas i den migrerade miljön. ACT beskrivs i närmare detalj i kapitel 4.  

MAP genererar  information  kring hårdvaran  som existerar  i organisationen, utifrån denna 

information  genereras  kompabilitetsinformation  för  att  föreslå Windowsapplikationer  och 

OS vid eventuell migrering till t.ex. Windows 7 eller Windows server 2008 R2. Om MAP anser 

att  migrering  inte  är  att  rekommendera  så  anges  även  varför  och  lösningar  föreslås 

(Microsoft, 2009 c). 

Systemfamiljer är ett sätt att klassificera system, detta kan liknas vid klassificeringen av djur‐ 

och plantliv,  i arter och familjer. Konfigurationshantering (Configuration Management, CM) 

är en systemfamilj som  lägger  fokus på versioner och hanteringen utav dessa. Det handlar 

om  hur  en  verksamhet  tekniskt  bör  administreras  (Nyman,  1996).  För  att  klassificera  ett 

system som tillhörande en viss systemfamilj så finns ett antal kriterier. Systemet kan sedan 

utvärderas  mot  dessa  kriterier  och  utifrån  denna  utvärdering  dras  slutsatsen  huruvida 

systemet tillhör den efterfrågade systemklassen eller inte. 

1.2 Problem 
Atea använder även ACT  för att presentera  inventariet  (eng:  inventory,  insamlad data)  till 

kund  för  att  låta  kunden  bestämma  vilka  applikationer  som  ska  korrigeras  för migrering. 

Presentationen  sker  efter  analysen  slutförts.  Kunden  får  då  se  varje  applikation  i  hela 

organisationen, även om större delen applikationer endast skiljer sig i versionsnummer. Det 

blir på så sätt ofantliga mängder data att gå igenom med kund, att gå igenom denna mängd 

fungerar inte enligt säljare på Atea och verktyget används på så sätt motvilligt av säljarna. 

På grund av denna motvilja har Ateas ledning bestämt sig för att:  

 undersöka huruvida säljarnas motvilja till ACT som presentationslösning är befogad 

 och i så fall hur en korrekt IT‐lösning för presentation bör vara utformad.  

1.3 Mål 
Målet  är  att  undersöka  varför  ACT  inte  är  ett  tillräckligt  bra  stöd  för  presentation  av 

migreringsdata samt att ta fram en kravspecifikation för ett förslag på en IT‐lösning. I mån av 

tid ska lösningsförslaget även realiseras. 

1.4 Syfte 
Att presentera och beskriva vilka kriterier enligt CM som bör uppfyllas vid utveckling av ett 

CM‐verktyg för hantering av migreringsdata. 

1.5 Avgränsning 
Avgränsning sker till företaget Atea och deras kontor i Falun, eftersom de ingår i en koncern. 

Fortsatt avgränsning sker till ACT då verktygen  (ACT, MAP) ur teoretisk synpunkt samlar  in 

ett  inventarium  av  samma  typ  av data,  skillnaden  är  vad mängden data handlar om. ACT 
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avgränsas till inventering och analys. Testning, korrigering och migrering (se kapitel 4) utförs 

efter presentation och är på så sätt inte relevant för denna studie. 

1.6 Begreppsdefinition 
Under denna punkt presenteras de begrepp som används i rapporten. 

MVC/MVC2 

MVC är ett ramverk och står för Model View Controller. Detta ramverk är till för att dela upp 

programmeringskod i data‐, affärs‐ och presentationslager på ett strukturerat sätt. ASP.NET 

MVC2  är Microsofts  uppgraderade MVC  ramverk,  uppgraderat  från  deras  första  ramverk 

som hette ASP.NET MVC .  

Modellen  tar  hand  om  data  och  returnerar  den  som  objekt. Detta  kan  ses  som  en  IKEA 

möbel, byggdelarna finns men möbeln är inte hopskruvad. I vyn presenteras modellen så att 

användaren kan arbeta med den; möbeln presenteras här hopskruvad. Kontrollen innehåller 

all funktionalitet så att användaren kan arbeta mot vyn. Om möbeln är en bokhylla så fyller 

kontrollen den med böcker. (Söderström, 2009) 

Paging 

Paging är en term som innebär att istället för att visa all information på en webbsida så delas 

webbsidan upp i sidor. Sidor där man med lätthet kan välja en viss sida med ett klick på en 

länk. 

Traversera 

Traversera används i rapporten synonymt med ”att gå igenom”/”gås igenom” då detta gäller 

listor med data, även om dessa listor ska ”gås igenom” med kund. 
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2 Metod 
I detta kapitel beskrivs tillvägagångssättet och sedan metodiken. 

2.1 Tillvägagångssätt 
Här beskrivs tillvägagångssättet för hela arbetet (undersökningen, utformningen, rapporten). 

Arbetet  delas  in  i  sex  faser.  Parallellt med  dessa  faser  utförs  litteraturstudier  för  att  ge 

djupare  förståelse  i ACT, utvecklingsmiljöerna och Configuration Management  (CM).  Först 

beskrivs faserna kortfattat i kapitel 2.1.1 och sedan beskrivs de utförligt i kapitel 2.1.2 ‐ 2.1.7. 

2.1.1 Fasindelning 
Faserna delas in i datainsamling, analys av data, funktionell kravspecifikation, utformning av 

teknisk  kravspecifikation  och  prototyp.  Illustrering  av  detta  sker  i  Figur  1.  Sedan  utförs 

datainsamling  för  att  få  förståelse  i  ACT,  dess  syfte  och  funktionalitet.  I  Analys  av  data 

identifieras  vad  som  saknas  med  ACT  som  presentationslösning.  Sedan  utförs 

kravspecifikation  för  att  föra  över  de  identifierade  problemen  till  funktioner  i  den  nya 

lösningen. Efter detta sker en utformning av en teknisk kravspecifikation för att fastställa de 

faktorer och krav som utvecklingen av den nya IT‐lösningen kräver. Utvärdering görs för att 

utvärdera kravspecifikationen och ACT mot de CM‐kriterier som har hittats. Slutligen utförs 

fasen Prototyp där kravspecifikationen och den tekniska lösningen realiseras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 1 Fasindelning 
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2.1.2 Fas 1 – Datainsamling 
För att  samla  in data användes  tre källor. Dessa  tre källor är  intervjuer,  laboration och en 

observation  för  att  ge  insikt  i  ACT.  Insikt  i  ACT  innebär  dess  funktionalitet,  syfte,  dess 

användning  i organisationen  samt personalens motvillighet  till den och  att de  vill ha mer 

presentationsmöjligheter.  Eftersom  jag har utfört metodtriangulering  (Hultgren G.  ,  2000) 

genom att använda tre insamlingsmetoder så validerar det undersökningen. Jag har valt att 

använda  triangulering  för  att  verifiera  att  de  problem  som  finns,  verkligen  beror  på  de 

orsaker som beskylls.   

Intervjuer 

Enligt  Björklund  &  Paulsson  (2003)  är  intervjuer  ett  samlingsnamn  för  att  beskriva  olika 

sorters utfrågningar, dessa utfrågningar kan  ske genom direktkontakt,  telefonsamtal,  sms, 

videokonferenser  eller  mailkonversation.  Det  finns  många  olika  slags  intervjutyper 

(ostrukturerad, semi‐strukturerad, strukturerad m.m.) och valet av och hur många svarande 

kan variera. 

Tre intervjuer genom direktkontakt utfördes i undersökningen med syftet att få insikt i ACT. 

Dessa  intervjuer  var  alla  ostrukturerade  för  att  personalen  på  Atea  skulle  få  spelrum  att 

uttrycka de brister ACT har i presentationssyfte. Intervjuerna redovisas i kapitel 5.1. 

Den första ostrukturerade  intervjun utfördes med tre personer (konsultchef, en säljare och 

en  utvecklare  från  Atea),  intervjun  skedde  på  Ateas  Falukontor  under  en  timme.  Denna 

intervju utfördes för att ge förståelse i vad ACT är, dess användning i organisationen och vad 

säljarna skulle vilja se  i en framtida IT‐lösning. Denna  intervju gav mig  insikt  i vilka problem 

och mål  som existerade  i verksamheten,  samt en del  funktioner. Dessa  redovisas  i kapitel 

6.1. 

Den andra ostrukturerade  intervjun utfördes med de  respondenter  som deltog under den 

första  intervjun. Även  detta  utförande  skedde  på Ateas  Falukontor  under  en  timmes  tid. 

Denna  intervju  utfördes  för  att  följa  upp  intervju  ett.  Med  detta  menas  att  tydligöra 

definitionen av de  funktioner som togs upp under  föregående  intervju. Denna  intervju gav 

mig tydligare definition av tidigare nämnda funktioner samt fler funktioner. 

Den  tredje  ostrukturerade  intervjun  utfördes  med  utvecklaren  från  första  och  andra 

intervjun,  på  Ateas  Falukontor  under  en  halvtimme.  Denna  intervju  utfördes  för  att  gå 

igenom  funktionerna  för den  framtida  IT‐lösningen  som  föreslagits under  intervju ett och 

två. Vi diskuterade hur dessa kunde realiseras med avseende på de utvecklingsverktyg och 

hårdvara Atea hade att tillgå. Denna intervju resulterade i underlag för den funktionella och 

tekniska kravspecifikationen. 
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Observation 

Eriksson  (2010)  beskriver  att  observation  handlar  om  att  betrakta  personer  i  en  naturlig 

kontext. Han fortskrider med att styrkan  i en observation är att forskaren ser vad personer 

faktiskt gör istället för det de påstår sig göra i en intervju. 

Observation  valdes  som  datainsamlingsmetod  för  att  studera  insamlingssteget  av  ACT  i 

verkligheten. Detta möjliggjorde  för mig att  se hur detta  steg utfördes  inom Atea  (kapitel 

5.2).  Insamlingen  skedde  hos  Ateas  kund,  Rättviks  kommun.  Jag  fick  observera  när  en 

teknikkonsult  från  Atea,  med  hjälp  av  ACT,  samlade  in  data  i  en  verklig  situation. 

Observationen  var  öppen  och  icke‐deltagande  och  utfördes  under  fyra  timmar. 

Observationen gav  insikt  i hur ACT används  i verksamheten och  inventeringssteget av ACT 

gav den data som behövdes för att laborera med ACT. Observationen redovisas i kapitel 5.2. 

Laboration 

Laboration  som datainsamlingsmetod valdes  för att utvärdera de  synpunkter  som  säljarna 

hade kring ACT’s presentationsmöjligheter under intervju ett. Laboration med ACT utfördes 

även för att se vilken ytterligare funktionalitet som behövs i den nya presentationslösningen. 

Laboration med ACT presenteras i kapitel 5.3. 

2.1.3 Fas 2 – Analys av data  
Insamlad  data  från  intervju  ett  analyserades  för  att  identifiera  problem  och  mål  i 

organisationen. Detta för att tydliggöra vad problemet med ACT är och vilka funktioner som 

ska existera i den nya IT‐lösningen. Detta ledde till att problemlista, mållista och funktioner 

togs fram. Dessa redovisas i kapitel 6.1.  

2.1.4 Fas 3 – Funktionell kravspecifikation 
Testning av problem genom  laboration och observation  i  samband med analys av  intervju 

ett,  två  och  tre  ledde  till  utformandet  av  en  funktionell  kravspecifikation  enligt 

livscykelmodellen  (se kapitel 2.2.3).  I kravspecifikationen  fastställs de  funktioner  som  togs 

fram i fas 2. Kravspecifikationen redovisas i kapitel 6.2. 

2.1.5 Fas 4 – Utformning av teknisk kravspecifikation 
Här skedde utformningen av den tekniska kravspecifikationen utifrån de kriterier som finns i 

den  funktionella  kravspecifikationen,  utifrån  informationen  om  verksamhetens 

utvecklingsmiljöer, önskade ramverk och hårdvara som togs upp under den tredje intervjun 

och slutligen utifrån den data som samlades in under observationen. Den tekniska lösningen 

redovisas i kapitel 6.3. 

2.1.6 Fas 5 – Utvärdering 
Här utvärderades ACT och CM‐verktyget (teknisk och funktionell kravspecifikation) efter de 

CM‐kriterier  som  ställts  upp  utifrån  existerande  teori  om  CM.  Detta  för  att  anpassa 

kriterierna till hantering av migreringsdata. Utvärderingen redovisas i kapitel 6.4. 
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2.1.7 Fas 6 – Prototyp 
Denna fas bestod av programmering. Prototypen utvecklades i de verktyg som specificeras i 

den  tekniska  lösningen  och  den  består  av  de  funktioner  som  specificerades  i 

kravspecifikationen. Funktionerna utvecklades enligt vattenfallsmodellen som anses vara det 

traditionella  sättet  att  bedriva  systemutveckling,  där  utvecklingens  aktiviteter  inte 

överlappar  varandra  (Rahmani  &  Stenehall,  2009).  En  funktion  gjordes  klar  innan  nästa 

påbörjades.  Prototypen  har  utvecklats  genom  att  använda  livscykelmodellen  (se  kapitel 

2.2.3), från analys till kravspec, utformning och slutligen till realisering. Parallellt med denna 

utveckling sker litteraturstudierna. Realiserad prototyp redovisas i kapitel 7. 

2.2 Metodik 
Undersökningen  är  en  kvalitativ  fallstudie  med  inslag  av  aktionsforskning.  Mitt 

kunskapsbidrag  till Atea och den akademiska världen är  i  form av en vidareutvecklad CM‐

teori. 

2.2.1 Kvalitativ studie 
Kvalitativa studier används om man vill skapa en djupare förståelse för ett specifikt ämne, en 

specifik  händelse  eller  situation  (ibidem). Den  kvalitativa  ansatsen  används  oftast  för  att 

betrakta företeelser inom den sociala världen (Goldkuhl, 2002) och används främst inom den 

humanitära skolan. 

I denna rapport används en kvalitativ ansats för att den empiriska informationen är vald att 

samlas in genom intervjuer, observationer och laborationer.  Intervjuer och observationer är 

lämpade för en kvalitativ studie då de ger djupare kunskap om den studerade företeelsen. 

2.2.2 Aktionsforskningsinspirerad studie 
Eftersom min  studie  är  aktionsforskningsinspirerad  väljer  jag  att  förklara  aktionsforskning 

först. 

”Aktionsforskning, forskning  som  innebär att man genomför noggrant planerade åtgärder 

som syftar till att eliminera eller reducera missförhållanden inom ett socialt system (t.ex. ett 

företag,  en  skola,  ett  bostadsområde)  och  analyserar  effekten  av  dem.  Det  specifika  för 

aktionsforskningen  är  ett  nära  samband  mellan  den  som  igångsätter  och  verkställer  en 

aktion  (åtgärd) och den som analyserar  förändringsprocessen och dess effekter.”  (National 

Encyklopedin, 2010 b) 

Jag bedriver denna studie med  inspiration av aktionsforskning eftersom mitt huvudfokus är 

mitt uppdrag, uppdraget att utveckla delar av en IT‐lösning för att presentera migreringsdata 

på ett ”bra” sätt. Jag är involverad i utvecklingen från början till slut och påverkar således det 

undersökta.  

Hultgren  (  (2007),  hänvisar  till Walsham  (1995)) menar  att  aktionsforskning  innebär  att 

forskaren sätts in i den grupp eller verksamhet som observeras. 
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Kort och koncist så handlar Aktionsforskning om att samtidigt som en företeelse undersöks 

så ska den påverkas. Företeelsen har två tidsstadier, nutidsstadiet och framtidsstadiet även 

kallat det eftersökta stadiet.  I andra traditioner av  informationssystemsteorier hade de två 

stadierna undersökts och analyserats, men  i  Informatik och med aktionsforskning påverkar 

undersökaren nutidsstadiet för att på ett korrekt och smidigt sätt få företeelsen att övergå i 

det eftersökta stadiet. 

2.2.3 Livscykelmodellen 
Livscykelmodellen är en modell  för att beskriva systemutveckling  (Andersen, 1991). Denna 

beskrivning kallas livscykelmodellen för att systemutvecklingen följer informationssystemets 

”liv”. Figur 2 visar en sammanfattning av livscykelmodellen och modellen i stödordsform. 

Figur 2 Sammanfattning av livscykelmodellen (Andersen, 1991) 

Livscykelmodellen är  inte den enda utvecklingsmodellen som  finns men eftersom man kan 

dra paralleller mellan modellen och att bygga ett hus  så är den  lätt att  förstå  (Andersen, 

1991). En analys av de önskemål  som existerar  i verksamheten utförs  för att generera en 

kravspecifikation, sedan utformas en  teknisk  lösning. Denna  realiseras och  implementeras, 

för  att  sedan  förvaltas  och  vid  systemets  ”död”  avvecklas  .  Systemering,  realisering  och 

implementering i Figur 2 benämns systemutveckling. Jag kommer att använda mig av de två 

första delarna av systemutveckling, alltså systemering och realisering.  

   

En sammanfattning av livscykelmodellen 

                                  Systemutveckling 
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3 Configuration Management 
Konfigurationshantering  (Configuration Management, CM) handlar om hur en  verksamhet 

tekniskt bör administreras. Detta är ett nyckelområde  inom produktutveckling och syftet är 

att  leda och hantera utveckling och  förändring av  system och produkter under hela deras 

livscykel. (Nyman, 1996) 

På svenska används ordet konfigurationshantering eller konfigurationsledning. CM omfattar 

identifiering, styrning och registrering av produktdelar. Denna produkt kan vara maskin‐ och 

programvara.  Påverkade  delar  kan  vara  t.ex.  instruktioner,  kompilator  och  styrfiler  för 

generering. CM omfattar därför både produkt  och  arbetssätt  (konfiguration och  process). 

CM är ett hjälpmedel för att styra och följa upp resultat, främst under utveckling, men även 

under förvaltning. (ibidem) 

Det förnyade sättet att se på CM  innebär att det används operativt  i centrum. Att ha CM  i 

centrum innebär en tydligare fokusering på målet, resultatet och konfigurationen snarare än 

medel, insats och projekt, vilka var fokus inom det traditionella synsättet.(ibidem) 

Inom  debatter  kring  CM  läggs  oftast  fokus  kring  olika  versioner  av  delar  som  ingår  i  en 

produkt.  Typ  av  delar  och  produkt  är  vid  användning  av  grundsynsättet  oväsentligt. 

Huvudsaken är att den kan appliceras på dem alla. Grundsynsättet illustreras i Figur 3. 

Grundsynsättet går ut på att olika  versioner av produktdelar  kan  ingå  i olika  versioner av 

”produkter”. Olika element utvecklas och finns i ett antal versioner. Element X finns i version 

X1  och  sedan  i  version  X2.  Flera  element  grupperas  och  ingår  i  namngivna 

konfigurationsartiklar  (CI  –  Configuration  Item).  För  att  dra  en  parallell  till  ACT  så  kan 

exempelvis  applikationen  ”HP Quick  Launch Button” bestå  av element X,  Y,  Z.  En  specifik 

version av ”HP Quick Launch Button” består av specifika X, Y, Z. En viss version av ”HP Quick 

Launch Buttons” består av utvalda versioner av ”HP Quick Launch Button” samt element W. 
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Figur 3 Grundmodell för versionsenheter, inspirerad av (Nyman, 1996). 

Detta grundsynsätt kan användas oavsett om elementen är dokument och programkod i ett 

system  eller  skruvar  och muttrar  i  en  bil.  En  CI  (dokument,  programkomponent)  blir  den 

lägsta nivå som administreras. (ibidem) 

Det  finns ett antal  frågor som bör  ställas vid egenutvärdering och vid  formulering av olika 

behov och krav. Detta för att användas som hjälp vid övergång till CM. 

Viktiga frågeställningar är vad vi skall använda CM till och hur detta sker? (ibidem) 

 Vilka specifika behov skall tillfredsställas? 

 Öppnas möjligheter till nya och effektivare arbetssätt? 

 Vilka befintliga arbetsuppgifter kan underlättas eller automatiseras? 

 Vilka vinster i kalendertid och arbetstimmar kan göras? 

 Vilka krav kan man ställa på en supportorganisation? 

 Vilka behov på datasäkerhet och sekretess finns? 

 Hur är kompabilitet mot nuvarande informationsformat? 

3.1 CMverktyg 
Ett  CM‐system  består  av  CM‐rutiner  och  CM‐verktyg.  Dessa  verktyg  omfattar  saker  som 

lagringsarkiv, produktstruktur, rapportdatabas, statussammanställning, m.m. Ett CM‐verktyg 

är ett hjälpmedel  för att hantera  lagring, versioner,  relationer  till omgivningen, generering 

och ”release”. (ibidem) 
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Att utveckla ett CM‐verktyg 

När det handlar om CM‐verktyg, finns det ytterligare ett antal frågor som bör ställas. Dessa 

frågor har  tagits  fram av Nyman  (1996) och kan kategoriseras  in  i områdena  identifiering, 

organisering och kontrollering. Enligt Chan & Hung (1997) är dessa områden de huvudsakliga 

kriterierna  för  ett CM‐verktyg. De  fortsätter med  att  lägga  till  att  verktyget bör  innehålla 

autentisering och bokföring av status (statussammanställning enligt Nyman (1996)). 

Dessa  fem  kriterier  (identifiering,  organisering,  kontrollering,  övervakning  (engelska: 

monitor)  och  autentisering)  styrks  av  Ying  &  Wei  (2009)  och  används  därför.  Kriteriet 

rapportgenerering  läggs även  till, då Nyman  (1996)  tagit upp denna och den bekräftas av 

Ying & Wei  (2009). De sex kriterierna är  tagna utifrån de gemensamma nämnarna  i de  tre 

källorna och kan ses nedan. 

 Identifiering är att tillgodose behovet av att känna  igen, hantera och komma åt rätt 

versioner (Chan & Hung, 1997). Identifiering och märkning, för att definiera källor för 

insamling och hantering (Ying & Wei, 2009). 

 Organisering för att få dessa versioner på ett strukturerat sätt där användaren med 

lätthet kan hitta den version som eftersöks.  

 Kontrollering  för  att  förändring  av  konfigurationer  kan  ske  av  diverse  anledningar. 

Kontrollen av dessa förändringar ska vara noggrant dokumenterade så att man med 

lätthet  kan  hitta  eventuella  fel.  Kontrollering  innebär  också  kontrollering  av 

tillverkare, så att källan och versionen kan som trovärdig. (Chan & Hung, 1997) 

 Bokföring av status (övervakning) för att lagra förändringar och fel, även detta så att 

man  kan  kontrollera historiska händelser  (ibidem). Övervakning  för  att  se otillåtna 

förändringar av data (Ying & Wei, 2009). 

 Autentisering ska krävas  för att öka  tilliten och äktheten av  informationen  (Chan & 

Hung, 1997). 

 Rapportgenerering  för  att  kunna  reflektera  över  vad  som  ska  förbättras  och 

förändras (Ying & Wei, 2009). 
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4 Application Compability Toolkit 
Här presenteras det  skrivna material  som  finns kring ACT. ACT’s kompabilitetsprocess kan 

ses  i  Figur  4.  Kompabilitetsprocessen  går  ut  på  att  först  inventera  en  verksamhet,  sedan 

analyseras inventariet, applikationerna i inventariet som ska migreras; testas och korrigeras. 

Stegen  efter  analysering  är  att  testa  och  korrigera  kompabilitetsfel  för  att  sedan migrera 

applikationerna. Detta ingår inte i målet med denna rapport och presenteras därför inte. För 

denna  rapports  mål  är  endast  inventeringen,  analyseringen  och  sedan  presentation 

(presentation är den nya processen som CM‐verktyget ska lösa) intressant.  

Figur 4 ACT’s kompabilitetsprocess, inspirerad av (Microsoft, 2010 c) 

Microsoft Application Compability Toolkit är ett  verktyg  för att  identifiera och hantera de 

applikationer  som  finns  i  en  verksamhet,  för  att  reducera  kostnader  och  tid  vid 

kompabilitetslösning  (Microsoft,  2010  b).  ACT  används  för  att  samla  in,  analysera,  testa, 

korrigera och migrera applikationerna i en organisation.  

ACT  installeras  i  en  verksamhet.  I  ACT  konfigureras  sedan  ett  insamlingspaket,  där  det 

bestäms vad paketet ska inventera och hur länge det ska inventera. Paketet skickas sedan ut 

och  inventerar verksamheten under en viss  tid.  Inventariet  lagras  i en SQL Server DB. När 

inventeringen  anses  klar  av  kunden,  så  skickas  inventariet  till Microsoft  genom  ACT  för 

analys. 

 

Figur 5 Flödesschema för ACT enligt min laboration och observation 

            Inventering              Analys              Korrigering             Testning 
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När analysen är klar ger ACT med hjälp av Microsofts supportavdelning och ACT Community 

(detta innebär privatpersoner som ej är anställda av Microsoft corp.) förslag och lösningar på 

eventuella kompabilitetsproblem. De applikationer med kompabilitetsfel som ska migreras; 

testas,  korrigeras  och migreras.  De  applikationer  som  ska migreras men  inte  fick  några 

förslag av analysen, testas och korrigeras. ACT’s flöde, som det har förståtts av mig genom 

laboration och observation av ACT, visas i Figur 5. 

De  flesta  applikationer  klarar  en  övergång  till  Windows  7  men  vissa  av  dem  kan  få 

kompabilitetsfel  vid  en  förändring  av  OS.  Dessa  kompabilitetsfel  kan  ske  mot 

operativsystemet, mot andra applikationer i det nya operativsystemet eller mot drivrutiner i 

den nya miljön. Exempel på dessa kompabilitetsfel togs upp i kapitel 1.1. 

4.1.1 Inventering 
Svårigheten i att skaffa sig ett inventarium över applikationerna beror på ett antal faktorer. 

 Reglerad eller oreglerad miljö 

En  reglerad nätverksmiljö  är  självklart enklare  att  inventera eftersom man  tidigare 

bestämt vilka applikationer som får finnas  i nätverket. På så sätt har organisationen 

troligtvis en  lista på godkända och  installerade applikationer, och utifrån detta kan 

man dra slutsatsen att alla datorer  i nätverket har eller ska ha dessa applikationer. 

Med  en  oreglerad  miljö  däremot,  har  verktyget  problem  med  att  hitta  alla 

applikationer i nätverket. Eftersom ACT endast upptäcker de applikationer som ligger 

i ”Windows Registry” på klienterna där ACT letar, behöver datorklienterna köras. När 

ingen  regel  finns  för  vilka  applikationer  som  får  köras  kan  det  finnas  en  oerhörd 

mängd som blir missade under själva insamlingen. Dessa kan då inte kontrolleras om 

de har kompabilitetsfel. (Microsoft, 2009 a) 

 Centraliserad eller självstyrande IT 

Här har en centraliserad organisation en fördel i och med att de har full kontroll över 

sina  avdelningar och  vad  för  applikationer de bör ha  installerade.  En utspridd och 

självstyrande  organisation  har  nackdelen  att  applikationsinformation  för  de  olika 

avdelningarna behöver kommuniceras mellan organisatoriska delar och geografiska 

gränser (ibidem). 

 

 Tillgängliga inventeringsverktyg 

Om  verksamheten  sedan  tidigare  har  inventeringsverktyg  och  använt  dem  så  har 

verksamheten  säkert  all data över  applikationerna  som behövs. Har  verksamheten 

inte inventerat tidigare, finns det verktyg för detta i ACT. (ibidem) 

 

 Mängden klienter i verksamheten 

Mängden  klienter  har  störst  inverkan  på  tiden  det  kommer  att  ta  att  inventera 

verksamheten. Om miljön är reglerad kan du skära ner på antalet klienter genom att 

endast skicka ut insamlingspaketet till ett urval av klienter i varje roll. (ibidem) 
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Automatisera inventeringen 

Med  inventering finns alltid valet att utföra en manuell  inventering genom att sätta sig vid 

varje klient och gå igenom den, för att sedan skriva ner alla applikationer som hittas, på ett 

papper.  Nu  finns mjukvaran  ACT  och  denna  kan  laddas  ner  gratis  från Microsoft,  vilket 

medför att detta gamla sätt bör upphöra hos alla organisationer som har en infrastruktur.  

Inventeringen kan även ske genom att skapa ett paket som distribueras till alla klienter och 

inventerar  verksamheten.  Nästa  gång  verksamheten  behöver  inventeras,  distribueras 

paketet igen. 

Det bästa valet för organisationen är troligtvis att automatisera  inventeringen. Frekvens på 

distribution  av  inventeringspaketet  ställs  in  i  verktyget  som  används  för  att  distribuera 

paket. (ibidem) 

4.1.2 Analys 
Analysering  av  insamlad  kompabilitetsdata  medför  ett  antal  svåra  val,  kring 

applikationsprioritet och  vilka  applikationer och  versioner  av dessa  som  ska  fungera efter 

migrering till nytt operativsystem. Dessa granskas genom att det bestäms vilka applikationer 

som överhuvudtaget ska testas och korrigeras, för att hitta dessa applikationer grupperas de 

efter dessa kriterier: 

 Redundanta applikationer  

Detta  innebär  att  verksamheten  har  flera  olika  applikationer  som  sköter  samma 

arbetsuppgift. 

 Relevanta applikationer 

Verksamheten  innehåller  flera  versioner  av  samma  applikation,  framförallt  gamla 

versioner.  Innan  dessa  applikationer  ignoreras  bör  eventuella  påverkade  applikationer 

granskas,  det  kan  finnas  andra  applikationer  vars  kompabilitet  beror  på  dessa  gamla 

versioner.  

 Nödvändiga applikationer 

Endast nödvändiga applikationer ska migreras, applikationer som  inte bidrar med något 

till verksamhetens dagliga arbete kan ignoreras vid migrering. 

 

Verksamheten  kan  använda  applikationsinventariet  för  att  reducera  lagret  av  redundanta 

applikationer,  för att exempelvis minska supportkostnader. T.ex. om verksamheten har två 

utvecklingsverktyg.  Genom  att  välja  ett  av  dessa  utvecklingsverktyg,  försvinner 

supportkostnaden för det andra verktyget och gamla versioner av den andra applikationen 

behöver inte tas i beaktning vid migrering. Om en av dessa applikationer även är kompatibel 

med  det  nya  operativsystemet  så  försvinner  all  testning  av  kompabilitetsfel  för 

utvecklingsverktyg. (Microsoft, 2010 a) 

Nästa steg i analysen är att avgöra vilken prioritet som applikationer i inventariet har. För att 

kategorisera  applikationer  i  prioritetsnivåer  behöver  verksamheten  arbeta  tätt med  sina 
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avdelningar  för  att  få  reda  på  vilka  applikationer  som  är  affärskritiska  för  just  deras 

avdelningar.  Ett  kompabilitetsfel med  affärskritiska  effekter  innebär  att  om  applikationen 

stannar  eller  slutar  att  fungera  så  stannar  verksamheten.  Applikationer  inom  andra 

prioritetsnivåer är också viktiga men verksamheten  stannar  inte om de  slutar att  fungera. 

Namnen på de prioritetsnivåer som används i verksamheter kan skilja, men här presenteras 

några vanliga namn (ACT saknar Hög Prioritet): 

Affärskritisk (Business Critical) 

En  applikation  som  stoppar  verksamheten  om  den  upphör  att  fungera. Här  kan  det  vara 

svårt  att  bestämma  huruvida  en  applikation  är  affärskritisk  eller  inte.  Affärskritiska 

applikationer har ofta regelverk som säger att de måste vara uppe inom 15 minuter efter att 

de gått ner. (ibidem) 

Hög prioritet (High Priority) 

Applikationer  som  utför  viktiga  arbetsuppgifter  i  verksamheten.  En  krasch  i  en  sådan 

applikation medför  kanske  att  en  verksamhetsavdelning  eller  en  viktig  funktion  slutar  att 

fungera. Om en applikation med hög prioritet slutar att fungera, kan verksamheten fortsätta 

att göra affärer men en eller flera avdelningar kan vara utslagna. Regelverk för dessa brukar 

beskriva att de endast får vara nere i ett antal timmar. (ibidem) 

Viktig (Important) 

En viktig applikation är en applikation som används ofta men som inte ställer till med allt för 

mycket problem vid krasch, varken problem för företagets affärer eller arbetande personal. 

Ett exempel  för detta kan vara Microsoft Word eller Microsoft Excel. De används dagligen 

men om det uppstår fel med dem så påverkar det inte så mycket, inte affärskritiska system 

åtminstone.    Regelverk  för  applikationer  inom  denna  prioritetsnivå  brukar  definiera  en 

maximal otillgänglighet på ett antal dagar. (ibidem) 

Trevligt att ha (Nice to have) 

Godkända  applikationer  som  används  lite  då  och  då  men  inte  direkt  har  med 

affärsverksamheten  att  göra. Applikationer  i denna prioritetsnivå  täcks ofta  inte  av några 

regelverk (ibidem). Applikationer med kompabilitetsfel som kategoriseras in i denna kategori 

bör endast testas och korrigeras i mån av tid. 

Oviktig (Unimportant) 

Applikationer i denna prioritetsnivå är de som inte ska testas, korrigeras eller migreras. 

Kategorisering  av  applikationer  är  en  tolkningsfråga  och  bör  ses  över  regelbundet,  då 

applikationer  kan  tappa  och  öka  i  nivåer.  ”Good  practice”  är  att  alltid  ha  ett  team  som 

övervakar applikationsinventariet, även mellan byte av operativsystem. (ibidem)  

Efter  att  prioritetshanteringen  är  klar  bör  verksamheten  gå  igenom  inventariet  för  att  se 

vilka  applikationer  som  kan  tas bort. Borttagning  av  gamla  versioner av  applikationer  kan 

reducera testningstiden  innan migrering avsevärt. Om valet är att behålla gamla versioner, 
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ska de ses över huruvida de versionerna fortfarande får support av tillverkaren. Att samla in 

ett inventarium över applikationer är ett bra tillfälle för att se över licenshanteringsfel, t.ex. 

att en applikation är installerad på för många klienter. (ibidem) 

Analys och slutsatser från ACT presenteras under laboration med ACT i kapitel 5.3. 
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5 Djupare beskrivning av datainsamlingen 
Här  redovisas de  iakttagelser och den  information  som  införskaffades utifrån  företeelsen. 

Först skedde  intervjuer. Efter  intervjuerna,  installerades ACT  i en kundverksamhet och ACT 

databasen hämtades efter  insamling. Under dessa steg skedde observationerna och sedan 

utfördes  laboreringen med ACT. För tydlig  illustrering av datainsamling och resultat se Figur 

6.  I  detta  kapitel  benämns  CM‐verktyget  som  webbapplikationen,  då  det  var  vad  CM‐

verktyget kallades i verksamheten. 

 

Figur 6 Flödesdiagram över datainsamlingsmetod och resultat 

5.1 Intervjuer  
Nedan beskrivs resultaten av intervjuerna för att ge förståelse i hur webbapplikationen gick 

från en bred tankekedja till definierade funktioner. 
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5.1.1 Intervju ett 
Den  första  ostrukturerade  intervjun  utfördes  med  en  säljare,  en  konsultchef  och  en 

utvecklare på Atea. Ur denna intervju kom det fram att Ateas säljare tyckte att ACT saknade 

presentationsfunktioner  och  för  mycket  redundant  data  presenterades.  De  vill  ha  en 

webbapplikation  som kan presentera ”bra”  Information  ifrån verktyget,  informationen  ska 

kunna manipuleras. Webbapplikationen ska  integreras  i Ateas  interna webbportal. Det togs 

upp att verktyget används som hjälp för teknikkonsulter vid migrering av  infrastruktur men 

gav  inget  underlag  att  diskutera  med  kund  då  samma  information  (ur  kund‐  och 

säljareperspektiv,  informationen  skiljde  sig  i  versioner,  kompabilitetsfel,  stavning  etc.) 

presenteras ett flertal gånger och var för tekniskt  lagd för att vara ett stöd vid fakturering. 

Webbapplikationen  skulle  kunna  presentera  t.ex.  en  förekomst  av  applikation  och  antal, 

istället för att applikationen presenteras 100 gånger och enda skillnaden är version. Kunden 

skulle  kunna  välja  om  applikationen  ska migreras  eller  inte  och  sedan  skulle  en  rapport 

genereras  över  det  kunden  beslutat.  Första  intervjun  ledde  till  att  funktionen  ”lista 

applikationer” blev fastställd. 

5.1.2 Intervju två 
Mellan intervju ett och två införskaffades information kring ACT (kapitel 4) för att ge djupare 

förståelse i verktyget.  

Den andra ostrukturerade  intervjun med samma  intervjudeltagare  ledde  till  fler  förslag på 

funktioner  för webbapplikationen. Den skulle  innehålla klickbara headers  (kolumnrubriker) 

för  sortering  av  applikationer  på  olika  kolumndelar.  En  fritextsökning  skulle  finnas  som 

uppdaterar  listan  vid  varje  tangentslag.  Säljaren  ville  kunna  gruppera  applikationer med 

likartade  namn  och  sätta  prioritet.  Prioritet  fanns  redan  i  ACT  men  eftersom 

webbapplikationen skulle ersätta ACT som presentationslösning, skulle även denna funktion 

in.  Det  uppkom  även  funderingar  kring  funktionen  att  ”städa  listan”,  vilket  innebar  att 

applikationer skulle kunna tas bort. Utvecklaren föreslog även att webbapplikationen skulle 

utvecklas med hjälp av MVC2 och ADO.NET Entity Framework2. Intervju två gav underlag för 

funktioner men inga fasta funktioner. 

5.1.3 Intervju tre 
Eftersom  intervju  två  gav underlag  för  vilka  funktioner  som  skulle utvecklas med hjälp  av 

MVC2 och Entity Framework, två hjälpmedel för utveckling jag inte använt tidigare, krävdes 

en ostrukturerad intervju med utvecklaren. I denna intervju skulle vi fastställa de funktioner 

webbapplikationen skulle innehålla och vilka verktyg den skulle utvecklas med. 

Denna  intervju  innehöll  till  stor  del  diskussioner  till  vad  som  gick  att  realisera med  .NET, 

Entity Framework och MVC2. Efter mycket diskussion  insåg vi att fritextsökningen skulle bli 

överflödig då hela listan av applikationer ändå behövde traverseras med kund. Det som inte 

                                                            
2 ADO.NET Entity Framework är ett ramverk som möjliggör utveckling av applikationer med datalager 
genom att programmera mot en konceptuell applikationsmodell istället för att programmera direkt 
mot en relationsdatabas (Microsoft, 2010 d) 
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skulle  traverseras  skulle  webbapplikationen  sortera  bort  från  början,  så  som 

versionsnummer  och  drivrutiner. Dessa  drivrutiner  låg  i  samma  tabell  som  applikationer. 

Denna tabell blev också  fokus  för webbapplikationen då vi under  intervjun gick  igenom de 

tabeller databasen kopplad till ACT innehöll.  

Under  intervju  tre  laborerades det även  lite  lätt med ACT  för att  se hur  stor mängd data 

verktyget fick ut ur en verksamhet. Denna mängd kunde ohållbart få plats på en webbsida 

och ett beslut togs, att webbapplikationen skulle ha paging. 

5.2 Observationer hos Rättviks kommun 
Här redovisas de observationer som gjordes under installation av ACT hos Rättviks kommun. 

5.2.1 ACT installation 
Installationen av ACT skedde hos Rättviks kommun. Detta för att migrering från Windows XP 

till Windows  7  hos  Rättviks  kommun  startades  i  samma  tidsintervall  som  arbetet  pågick. 

Denna  installation  och  insamling  av  data  gav  migreringsdata,  data  som  användes  vid 

laboration och utveckling av webbapplikationen. 

Hos Rättviks kommun skulle ACT  installeras  i två nätverk, EDU‐nätverket för Rättviks skolor 

och ADM‐nätverket för Rättvik kommuns administrativa avdelning. Rättviks kommun bidrog 

med två klienter i dessa nätverk som jag och en teknikkonsult (tidigare nämnda utvecklare) 

från  Atea  kunde  använda  för  att  skicka  ut  ACT  insamlingspaketet  i  de  två  nätverken. 

Installation  och  utskickning  av  paketen  var  identisk  hos  de  två  klienterna.  Av  de  två 

händelseförloppen beskrivs ett nedan. 

5.2.2 Händelseförlopp vid installation 
Det första som skedde var att SQL Server Express 2008 installerades, den eller motsvarande 

databashanteringssystem  (DBMS)  krävs  för  att  hålla  inventariet  som  ACT  samlar  in.  Efter 

detta  installerades ACT. Sedan konfigurerades ACT‐paketet  (paketet är  installationsfil) som 

skulle installeras på alla klienter i nätverket. De parametrar vi satte upp var att ACT paketet 

skulle  samla  in  information om de applikationer  som existerade på klienten och  för detta 

krävdes  endast  10  minuters  insamling.  Paketet  skulle  installeras  och  köras  så  fort 

användaren  loggat  in  på  klienten. Vi  ställde  även  in  att  all  data  skulle  skickas  tillbaka  till 

ACTDB direkt efter slutförd  insamling, detta  för att sprida ut belastningen på nätverket. Vi 

fick  informationen  om  inställningarna  för  paketet  från  kapitel  4.1  i  ”Deploying  a  New 

Operating System”  (Microsoft, 2009 e, ss. 20‐21).  

Efter att paketet var konfigurerat,  testade vi om det  fungerade  som det  skulle genom att 

lägga installationsfilen i en nätverksmapp som alla användare hade läsrättigheter för. Sedan 

loggade vi  in på en klient och körde  igång  installationsfilen  i mappen. När vi kontrollerade 

loggfilen  som  installationen  skapade,  såg  vi  att  allting  fungerade  som  det  skulle.  Vi 

navigerade då  in  i AD för nätverket och skapade ett GPO3 (Group Policy Object) som skulle 

                                                            
3 Group Policy är ett verktyg för att administrera användare, applikationer och OS 
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ansvara för utskicket av vårt paket. Test gjordes på ytterligare två klienter genom att logga in 

och kontrollera att  installationen av paketet  startades utan att navigering  till vår utdelade 

nätverksmapp utfördes. När det bekräftats  att dessa  fungerade  var  vårt  jobb hos  kunden 

klart. ACT  skulle nu  inventera  i  tre  veckor,  tills  vi  skulle hämta en  kopia av databasen  för 

laboration.  Tidsspannet  tre  veckor  berodde  på  att  Rättviks  kommun  efter  en  vecka  inte 

tyckte  att  ACT  samlat  in  nog med  information  om  verksamheten.  Under  vecka  två  fick 

konsulten förhinder, vilket inte gjorde hämtning av ACT DB möjlig tidigare än tre veckor efter 

installation. 

5.2.3 Hämtning av ACT Databas 
Hämtning  av  ACT’s  inventarium  gjordes,  genom  att  konsulten  i  SQL  Server management 

studio skapade en backup av ACT‐databasen. Backupfilen togs med tillbaks till Atea. Väl på 

Atea  restaurerades backupfilen  i  SQL  Server management  studio. Restaureras  innebär  att 

backupfilen återgår till att vara en databas. Den nya databasen är  identisk med den gamla. 

Kort sagt kan det ses som en kopiering och förflyttning av databasen. 

5.3 Laborering med ACT’s presentationsmöjligheter 
Här  presenteras  ACT  ur  laborationssynpunkt  (för  teori  se  kapitel  4).  I  Figur  7  visas  ACT’s 

Compability Manager  i  dess  helhet.  Compability Manager  är  det  huvudsakliga  verktyget  i 

ACT, det finns även ett administrativt verktyg (Compability Administrator), samt ett verktyg 

för att testa kompabilitet mot Internet Explorer (Internet Explorer Compability Test Tool). 

 

Figur 7 ACT i dess helhet 

I ACTs Compability Manager finns rapporter för andra operativsystem än Windows 7, och för 

olika ”Service Pack”‐versioner av dessa. Rapporterna kallas  i verktyget för ”Quick Reports”. 
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Ur Ateas synpunkt är dessa överflödiga eftersom det endast är migrering till Windows 7 som 

är intressant. En närmare titt på Quick Reports ges i Figur 8. 

   

Figur 8 Quick Reports 

De  presentationsmöjligheter  som  verktyget  erbjuder  är  de  som  kan  ses  i  huvudfönstret  i 

Figur  7.  Det  går  att  sortera med  hjälp  av  klickningar  på  header,  sortering  växlar mellan 

fallande och stigande beroende på klickningar. Med hjälp av filtreringsvalet går det att ställa 

begränsade SQL‐selectfrågor mot mängden data. Denna  funktion är oftast  till hjälp  för att 

begränsa mängden som visas  till en viss prioritetsnivå, men kan användas  för att ställa de 

flesta SQL‐selectfrågor mot de data som presenteras. Selectfrågorna är begränsade på det 

sätt att det endast går att välja fyra fält. Första valet är om frågan ska börja med AND eller 

OR,  i nästa  fält  väljs  vilket  fält  som operatorn  ska utvärderas mot  (ex. Application Name, 

Priority). Det tredje fältet innehåller vilken operator som ska användas (ex. =, !=, LIKE) och i 

det  sista  fältet  väljs  vilket  värde  som  operatorn  ska  kontrollera  fält  två  mot.  Man  kan 

applicera dessa begränsade selectsatser ett antal gånger för att specificera den mängd man 

vill se. Det går på så sätt kombinera diverse And‐ och Or‐satser. Visualisering av detta kan ses 

i Figur 7 som And/OR, Field, Operator och Value. Användning av detta filter resulterar endast 

i att poster visas eller inte visas, det går inte att ta bort versionsnummer, applikationsnamn 

eller liknande. 
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Det går även att högerklicka på posterna som visas och då visas menyn som kan ses i Figur 9. 

Här kan prioritet sättas  (Set Priority…) och en egen utvärdering skrivas  in  för vad som bör 

göras med applikationen om den har kompabilitetsfel (Set Assessment…). Det som är viktigt 

här ur presentationssynpunkt är valet: Open. 

Figur 9 Meny vid högerklick på en applikation 

Menyvalet  Open  ger  mer  detaljerad  information  om  applikationen  så  som  vad  för 

kompabilitetsfel som skett, vilka datorer den är installerad på, MAC‐adresser för klienten och 

genvägen till vart i ”Windows Registry” applikationens information ligger. MAC‐adress är en 

sex  byte  lång  hårdvaruadress,  en  unik  identifierare  som  bränns  in  i  nätverksutrustning 

(hightech‐tips.blogspot, 2010).  

Visualisering av den detaljerade informationen i Open kan ses i Figur 10.  

 

Figur 10 detaljerad info om en applikation 

5.3.1 Diskussion kring laboration med ACT 
Utifrån observation och  laborationen med ACT så bekräftade  jag att ACT är perfekt för det 

syfte det är utvecklat för. Det syftet är att samla in data från en infrastruktur och skicka iväg 

dessa data för att få feedback från Microsoft, applikationstillverkaren och ACT Community. 

Med  feedbacken  kan  man  sedan  planera  sin  migrering  genom  att  utvärdera  och  sätta 

prioritet  på  de  olika  applikationerna.  Prioriteringen  avgör  sedan  i  vilken  ordning  som 
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applikationerna ska  testas och korrigeras av migreringspersonal. ACT har på så sätt en bra 

grund enligt min åsikt. 

Det  Atea  egentligen  vill  göra  är  att  ta  presentationen  för  prioritetssättning  och  använda 

denna för att instruera kund, dels hur dennes verksamhets infrastruktur ser ut men även vad 

kund  kan  lägga  fokus  på  och  vad  detta  kommer  kosta. Detta  är  inte  vad ACT’s  befintliga 

presentation  är  till  för, men  tanken  är  god.  Eftersom  ACT  är  en  sluten  produkt  och  inte 

baserad  på  öppen  källkod  går  det  inte  att  uppgradera  det  ifrån  en  enskild  verksamhets 

perspektiv.  

Jag kan på så sätt ställa mig bakom Ateas säljares val att ta det ACT gör bäst, att samla in och 

analysera data, och  sedan bygga en egen webbapplikation  runt detta. Atea  tar visserligen 

många av de redan existerande funktionerna i ACT och för över till webbapplikationen men 

det är de nya funktionerna som är huvudsyftet med utvecklingen av en ny webbapplikation. 

Utan dessa nya funktioner finns det ingen poäng med utvecklingen och ACT kunde på så sätt 

fortsättningsvis  användas  som  presentationsalternativ  för  detaljerad  beskrivning  av 

kundverksamhetens  infrastruktur. Att man sedan kan vidareutveckla denna applikation  för 

att även ta hand om data som MAP inventerat och användardata från kundverksamheten för 

att få all data samlad under ett ställe är ett utomordentligt mål. Då har man all presentation 

för kund samlad under en flik på webbportalen istället för att utföra presentationen via olika 

verktyg. 
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6 Kravspecifikation 
Här  presenteras  kravspecifikationen,  den  består  utav  fyra  delresultat.  Resultat  ett  är  de 

identifierade  problemen,  målen  och  funktionerna  utifrån  de  utförda  intervjuerna,  alltså 

underlaget för kravspecifikationen. Resultat två är den funktionella kravspecifikationen som 

tagits fram ifrån målen, de funktioner som föreslogs i intervjuerna och laborationen. Resultat 

tre är den tekniska kravspecifikationen som togs  fram utifrån de data som samlades  in vid 

intervjuerna och observationen. Resultat fyra är utvärdering av kravspecifikationen enligt de 

CM‐kriterier  som  togs  fram  genom  litteraturstudier  i  kapitel  3.1.  Även  i  detta  kapitel 

hänvisas CM‐verktyget som ”webbapplikationen” då denna kravspecifikation presenterades 

till  Atea.  Dock  används  CM‐verktyg  som  benämning  i  kapitel  6.4,  då  utvärderingen  inte 

redovisades för Atea. 

6.1 Underlag för kravspecifikationen 
Här presenteras identifierade problem, mål och funktioner som tagits fram genom analys av 

intervjuer. 

6.1.1 Problem 
De  problem  som  existerar  i  organisationen  är  att  säljarna  saknar  funktionalitet  för  att 

manipulera data vid presentation med ACT. Det är för mycket data att gå igenom och stora 

delar av denna är  redundant ur ett presentationsperspektiv. Det underliggande problemet 

för  detta  är  att  ACT  är  ett  inventerings‐  och  korrigeringsverktyg,  inte  ett 

presentationsverktyg. Den bakomliggande  idén, att gå  igenom migreringsdata med kund är 

en bra idé men verktyget är inte anpassat efter detta. 

6.1.2 Mål 
Målen är att införa en ny presentationslösning som kan presentera ACT’s analyserade data, 

en  lösning  som  filtrerar  bort  redundant  data  och  där  användaren  kan  manipulera 

presenterad  data. Denna  lösning  är  en webbapplikation  som  ska  integreras  i  den  interna 

webbportalen. Delmål  för detta är då att  identifiera de  funktioner som ska  föras över  från 

ACT och de funktioner som ska läggas till i den nya lösningen. 

6.1.3 Funktioner 
De funktioner som identifierats är:  

 funktionen att lista applikationerna som finns i verksamheten där ACT samlat in data. 

Det som ska listas är applikationens:  

o namn  

o version  

o språk  

o prioritet  (denna  väljs  av  kund  i  dropdownlista  vid  genomgång  av 

applikationer)  

o tillverkare av applikationen  
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o antal  klienter  denna  applikation  är  installerad  på  (hopslagning  av  alla 

versioner ska resultera i antal klienter för just denna applikation).  

 Headers  (kolumnrubriker) ska vara klickbara  för sortering på vald kolumn  (stigande 

eller fallande beroende på bokstavsordning).  

 Applikationerna  ska  filtreras  så  att  versionsnummer  försvinner  och  drivrutiner  tas 

bort. 

 Gruppering ska vara möjlig ifall webbapplikationen missar hopslagning av applikation, 

alla  fall  för  detta  kan  omöjligt  testas  då  det  finns  näst  intill  ett  oändligt  antal 

applikationer  i verkligheten. Funktionen gruppering ska slå samman applikationer så 

att dessa räknas som samma applikation. Detta leder till att en databas måste skapas, 

då varken  jag eller utvecklaren vill att  insamlad ursprungsdata  i ACT databasen ska 

förändras i och med webbapplikationen. 

 Utöver  visning  ska webbapplikationen  klara  av  att  ta  bort  applikationer  som  gått 

igenom  filtret men  som  inte  skulle  ha  gjort  det. Detta  har  tidigare  under  intervju 

kallats ”städa listan”. 

 

6.2 Funktionell kravspecifikation 
Här redovisas kravspecifikationen utifrån de parametrar som anges enligt Andersen (1991). 

De parametrarna är: 

 Avsikt 

 Övergripande beskrivning 

 Förutsättningar (organisatoriska och personalmässiga) 

 Funktioner 

 Generella egenskaper 

 Funktionernas egenskaper 

 Manuella funktioner 

 Dokumentation 

 Utbildning 

Kravspecifikationen gjordes utifrån den  information som tillkännagavs genom  intervjuerna  i 

kapitel 5.1, laboration med ACT och de funktioner som togs fram i kapitel 6.1.3. 

6.2.1 Avsikten med webbapplikationen 
Webbapplikationen ska tillgodose de behov verksamheten har av att presentera information 

som  samlas  in  i  en  kundverksamhets  infrastruktur  med  hjälp  av  ACT.  Målet  är  att 

verksamheten ska kunna skicka ut ett ACT‐paket (installationsfil som konfigureras i ACT) som 

samlar  in  information om  installerade applikationer  från alla klienter  i kundverksamheten. 

Detta  görs  genom  ACT,  och  informationen  sparas  sedan  i  en  ACT  DB.  Denna  DB, 

innehållandes  information,  plockas  sedan  hem  till  verksamheten  för  att  kopplas  samman 

med webbapplikationen. Kopplingen görs med hjälp av Entity Framework. 
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6.2.2 En övergripande beskrivning av webbapplikationen 
Webbapplikationens  intressenter  är  dels  Atea  men  även  representant  från 

kundverksamheten.  Informationen  som  kommer  att  presenteras  i webbapplikationen  för 

traversering  med  kund  är  den  information  som  samlas  in  av  ACT.  Denna  information 

kommer intressenterna att ta del av. När applikationen får uppgiften att ändra befintlig data 

i  ACT DB,  kopieras  all migreringsdata  över  till  en  ny  databas  där  den  kan  korrigeras  och 

förändras. Denna databas används  sedan  för  fortsatt  traversering med kund, detta  för att 

ursprungsinformationen  i  ACT  DB  inte  ska  ändras.  Fortsatt  ändring  av  information, 

prioritetsändring och ”städning” blir på så sätt  lagrade  i en egen DB, där verksamheten har 

större kontroll på informationen.  

6.2.3 Organisatoriska och personalmässiga förutsättningar 
De  krav  som  ställs  för  att webbapplikationen  ska  kunna  utvecklas  är  att  kundverksamhet 

bidrar med  server  eller  klient med  tillgång  till  kundverksamhetens AD  (eller motsvarande 

organisatorisk  trädstruktur över  användare)  för  insamling  av migreringsdata. AD  krävs  för 

distribuering  av  ACT‐paket;  om  detta  inte  finns  tillgängligt  behöver  paketet  installeras 

manuellt på  varje  klient  i  verksamheten. Utöver detta  krävs  tillgång  till utvecklingsmiljö,  i 

detta fall Microsoft Visual Studio, samt en databasserver för den nya databasen. Tillgång till 

verksamhetens  intranät  krävs  då webbapplikationen  ska  finnas  tillgänglig  från  företagets 

interna webbportal. Personal med  kunskap om verksamhetens  interna  struktur bör  finnas 

tillgänglig, då  frågor kring  implementering av webbapplikationen på  företagets webbportal 

kan uppkomma. 

6.2.4 Webbapplikationens funktioner 
De  funktioner  som  tidigare  beskrivits  (se  kapitel  5.1,  6.1.3)  redovisas  här.  Namnen  som 

redovisas på kolumner är preliminära och är tagna direkt ifrån kolumnnamn i ACT DB. 

 Filtrering av applikationer 

Funktionen ska filtrera applikationerna som ska presenteras, versionsnummer ska tas bort ur 

applikationsnamnet  och  drivrutiner  ska  tas  bort.  Versionsnummer  i  namnet  kan  ha  olika 

syntax  (ex.  3.14,  ver.3.14,  Ver  3.14,  v.3.14)  och  fall  för  att  ta  bort  dessa måste  justeras 

utifrån de fall som hittas. Denna funktion utökas med fall allteftersom fler upptäcks. Denna 

funktion genererar inga skärmdokument. Funktionen kräver applikationsinformationen som 

samlats in i kundverksamheten. 

 Presentation av applikationerna 

Funktionen  ska  kunna  lista  de  applikationer  som  finns  i  kundverksamheten.  Funktionen 

behöver data som samlats in i kundverksamheten. Skärmdokumentet som funktionen ska ta 

fram är en lista över de applikationer som genomgått filtreringsfunktionen. Denna lista skall 

innehålla applikationens namn, version, språk, tillverkare och antal klienter applikationen är 

installerad på samt valbar prioritet. 



27 
 

 Detaljer 

Funktionen  hämtar  och  presenterar  ytterligare  information  om  vald  applikation,  så  som 

MAC‐adress för de datorer som har applikationen  installerad och genväg till applikationens 

plats  i OS. Den detaljerade  informationen är specifik  för varje  förekomst av applikationen, 

t.ex. ”Adobe Shockwave Player” är  installerad på  fem klienter,  fyra har version 1.0 och en 

har version 1.4, vilket resulterar i två rader. Väljer man ”Detaljer” på raden med fyra klienter, 

visas  information om de  fyra  klienter  som har den  installerad och har man  grupperat  (se 

nedan  för denna  funktion) de  två  raderna  så  visas  informationen  för de 5  förekomsterna 

(”Adobe  Shockwave  Player”  på  rad  ett  och  två  summeras)  .  Denna  funktion  kräver 

information om den valda applikationen. Skärmdokument som presenteras i denna vy är ett 

dokument innehållandes den mer detaljerade informationen. 

 Prioritet 

Funktionen  ska möjliggöra prioritetshantering, en dropdownlista med  fyra prioritetsnivåer 

och  en  valmöjlighet  för  ospecificerat  ska  visas. Dessa  prioritetsnivåer  ska  sträcka  sig  från 

oviktigt till affärskritisk nivå. Dessa nivåer valdes för smidig övergång till webbapplikationen, 

då samma nivåer används  i ACT  (för  information om dessa nivåer, se kapitel 4.1.2). Denna 

dropdownlista  är  sammankopplad med  applikationen  som  studeras  och  kräver  på  så  sätt 

information om den valda applikationen,  information som samlats  in  i kundverksamheten. 

Prioriteten bestäms av kund då detta rör prioritering av migrering för dennes verksamhet.  

 Paging 

Funktionen  ska möjliggöra uppdelning av mängden  information  som presenteras  så att en 

liten eller stor del visas på vald sida. Mängden poster per sida är valbar och väljs genom en 

textruta benämnd ”posts per page”. Utifrån detta val genereras hur många poster som ska 

visas på sidan och antalet sidor är direkt beroende av antalet applikationer och hur många 

som visas per sida. 

 Sortering av applikationer 

Funktionen sortering ska möjliggöra sortering av den presenterade informationen med hjälp 

av klickbara headers. Listan sorteras i stigande ordning med första klicket, med andra klicket 

sker sortering  i fallande ordning och med ett tredje klick på samma header tas sorteringen 

bort. Sorteringen återgår till stigande ordning baserat på applikationsnamnet.  

 Gruppering av applikationer 

Funktionen erbjuder möjligheten att sammanfoga applikationer med  likartade namn för att 

få en mer överskådlig  lista  vid migrering. Applikationerna  ”HP Quick  Launch Buttons” och 

”HP Quick Launch Button” kommer att listas som två separata applikationer. Dessa kan slås 

samman till ”HP Quick Launch Buttons” och kommer då listas med detta applikationsnamn, 

versionen  kommer  att  beskrivas  som  ”multiple”  och  computerCount  (antal  klienter med 
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applikationen  installerad)  kommer  att  summeras.  Language  sätts  till  det  gemensamma 

språket  om  det  är  samma  eller  ”multiple”  om  språken  skiljer  sig,  detsamma  sker  med 

vendorName (vendorName bör vara samma men det kan hända att HP (i detta exempel) har 

missat att ange det för den ena applikationen). 

 Borttagning av applikationer 

Eftersom  inte alla fall kan tas  i beaktning så behöver man kunna ”städa  listan”, alltså krävs 

en  funktion  för  att  ta  bort  applikationer  som  kund  inte  vill ha med  i migreringen. Denna 

funktion  tar  bort  förekomsten  av  applikationen  i  den  nya  databasen.  Eftersom  denna 

funktion  tar bort någonting permanent krävs även en meddelanderuta  för att bekräfta att 

applikationen verkligen ska tas bort. 

 Rapportgenerering 

Den  sista  funktionen  som webbapplikationen  ska  innehålla  är  generering  av  en  rapport. 

Denna  rapport  innehåller  alla  applikationer  som  ska  migreras  samt  kundens  val  vid 

traverseringen.  Rapporten  används  av  de  migreringsansvariga  vid  migrering,  men  den 

används även som faktureringsunderlag. Rapporten genereras utifrån den  information som 

existerar i den nya databasen. 

6.2.5 Webbapplikationens generella egenskaper 
Webbapplikationen  ska  vara  tillgänglig  enligt  de  fem  niornas  regel,  alltså  att 

webbapplikationen ska vara tillgänglig 99,999% av dess livstid vilket är ungefär fem minuters 

otillgänglighet  per  år  (bridgefieldgroup.com,  2006). Den  ska  vara  tillgänglig  denna  tid  för 

Atea på deras interna webbportal. 

Webbapplikationen  ska vara användarvänlig  så att den  inte  leder  till mer  frustrationer vid 

användning,  då  syftet  är  att minska  frustrationer.  Denna  användarvänlighet märks  i  det 

grafiska gränssnittet. 

Säkerheten ärver webbapplikationen  från webbportalen då den kräver  inloggning med ett 

användarkonto  utfärdat  av  Atea.  Indata  i  webbapplikationen  som  kan  påverkas  från 

användaren  ur  ett  säkerhetsperspektiv  är  textrutan  för  antal  poster  per  sida.  Denna 

kontrolleras och om det inte är ett heltal som anges så sätts 50 poster som det valda antalet. 

Den största felkällan är användarens förmåga att ta bort applikationer ur den nya databasen, 

detta kräver en bekräftelse via en meddelanderuta så att feltryckningar inte påverkar lagrad 

data. 

Kvaliteten på informationen som visas på sidan beror till största del på vad ACT har samlat in 

för data  ifrån kundverksamheten. Det beror även på filtret och vad det släpper  igenom för 

applikationer,  men  eftersom  filtret  endast  påverkar  det  som  samlats  in  ur 

kundverksamheten, ligger ansvaret för kvaliteten på kundverksamheten.  
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Utvecklingsmöjligheterna för webbapplikationen är stora; webbapplikationens funktioner är 

generella och  kan byggas ut med  t.ex. hårdvarudata  insamlat  från MAP. Det  går  även  att 

utöka med funktioner som upptäcks vid framtida användning. 

6.2.6 Funktionernas egenskaper 
Svarstiden från funktionerna är helt beroende av den mängd data som samlats in med ACT, 

större databaser  leder till  längre svarstider. Mängden data som behandlas av  funktionerna 

beror  på  hur  många  applikationer  som  är  installerade  i  kundverksamheten. 

Webbapplikationen  kommer på  så  sätt  att  kunna hantera den  storlek  (byte)  som ACT DB 

innehåller och inga gränser för storlek sätts för webbapplikationen. 

6.2.7 Manuella funktioner 
De manuella  funktioner  som  finns,  krävs  för  att  kunden  ska  välja  vad  som  ska migreras. 

Dessa är prioritet, sortering, gruppering och rapportgenerering. 

6.2.8 Dokumentation 
Den  dokumentation  som  finns  i  webbapplikationen  är  den  rapport  som  genereras  i 

slutsteget av webbapplikationen. Denna rapport kommer presentera en sammanställning av 

de  val  som  kunden har  gjort  tillsammans med personal  från Atea. Det  som presenteras  i 

denna  dokumentation  är  de  valda  applikationerna  för  migrering,  information  om  dessa 

applikationer samt prioritering. 

6.2.9 Utbildning 
Det som krävs  för att använda applikationen är utbildning  för att ge kunskap om hur man 

installerar ACT, sätter upp ett ACT‐paket, hur man skickar ut det  i en kundverksamhet och 

hur  man  hämtar  hem  den  insamlade  informationen.  Utbildning  i  användande  av 

webbapplikation bör  inte krävas eftersom det grafiska gränssnittet  tydligt  ska  förklara vad 

som ska göras och hur. 

6.3 Teknisk kravspecifikation 
Den  tekniska  lösningen programmeras  i utvecklingsverktyget Microsoft Visual Studio 2010 

(VS10) Ultimate beta 2, det valda programmeringsspråket är C#. Lösningen implementeras i 

en webbportal  och  blir  på  så  sätt  åtkommen  från  all  personal  på Atea,  då webbportalen 

kräver  intern  inloggning. Data  som ACT  samlar  in  lagras  i en SQL  server 2008 express DB. 

Expressversionen väljs för att den är snabb och  lätt att sätta upp och detta är en temporär 

databas  (temporär  hos  kund)  som  sedan  flyttas  till  Atea.  Den  nya  databasen,  som 

migreringsdata flyttas över till vid förändring, är en Microsoft SQL Server 2008  installation. 

Denna  DB  är  en  kopia  av  en  klassisk  ACT  DB  med  tillagda  tabeller  för  att  klara  av 

manipulering av data. Även en  tabell  för  loggning av alla  förändringar kommer att  finnas. 

Koppling till dessa två databaser sker med hjälp av Entity Framework. Eftersom huvudsyftet 

med webbapplikationen  är  att  presentera  olika  sorters  vald  data  så  är MVC  ett  perfekt 

ramverk  och  används  därför  som  det  huvudsakliga  ramverket  i  utvecklingen  av 

webbapplikationen. 
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För realisering av denna utveckling krävs en PC eller laptop att utveckla systemet på. VS10 är 

vald  till  beta  eftersom  releaseversionen  inte  var  släppt  i  början  av  detta  arbete,  vid 

vidareutveckling av funktioner eller liknande bör en släppt version av VS10 användas. Server 

för att hålla databaserna existerar och behöver inte införskaffas. 

Utöver detta krävs en klient med tillgång till AD i kundverksamheten för utskickning av ACT‐

paket. Paketet ska samla in data i 10 minuter efter installation på klient, installation startar 

när  användare  loggar  in  på  klient.  Efter  en  vecka  av  insamling  bör  kundverksamheten 

kontaktas, de ger då ett besked om ACT samlat  in  tillräckligt med data om verksamheten. 

Om  inte tillräckligt med data samlats  in, sätts ett nytt datum för kontakt eller hämtning av 

ACT DB.  

6.4 Utvärdering av kravspecifikation 
De  sex  CM‐kriterier  som  hittades  genom  litteraturstudier  om  CM  (se  kapitel  3)  är 

identifiering, organisering, kontrollering, övervakning, autentisering och rapportgenerering. 

Dessa  kriterier  har  valts,  då  de  förekommit  i  olika  källor  och  kan  appliceras  på  ACT  och 

kravspecifikationen (det nya CM‐verktyget). För att se kriterierna, se kapitel 3.1. 

6.4.1 ACT mot CMkriterier 
Här beskrivs hur ACT står sig mot dessa kriterier. Detta test utgår från mina  iakttagelser och intryck 

vid laborationen och observationen av ACT. 

 Identifiering  sker  genom  att  ACT  inventerar  de  applikationer  som  existerar  i  en 

verksamhet, insamlad data innehåller versioner m.m.  

 ACT  presenterar  sedan  inventariet  på  ett  strukturerat  sätt  för  att  underlätta  för 

migreringspersonal och på så sätt utförs organisering. 

 Kontrollering utförs inte då insamlad data inte kan påverkas. 

 Övervakning sker i begränsad skala, då prioritet och bedömning förs in (loggas) i ACT 

DB.  Denna  loggning  går  att  se  i  ett  tidsperspektiv,  men  inte  av  vem  i 

migreringspersonalen som utförde förändringen, således saknas aktörsperspektivet. 

 Autentisering saknas också  i ACT, alla som vet var ACT DB är  lokaliserad  i  intranätet 

kan manipulera inventariet genom bedömning och prioritetsändring. 

 Rapportgenerering existerar i ACT. 

6.4.2 Kravspecifikationen mot CMkriterier 
Eftersom  CM‐verktyget  (kravspecifikationen)  är  en  utbyggnad  av  ACT med  ett  ytterligare 

processteg,  uppfyller  inte  själva  utbyggnaden  alla  kriterier.  Dock  uppfylls  kriterierna  i 

samband med ACT.  

 Identifiering uppfylls av samma anledning som  i föregående kapitel. Det är ACT som 

sköter denna del. 

 Organisering  blir  tydligare  då  CM‐verktyget  innehåller  funktioner  för  att  lättare 

organisera inventariet (främst Grupperings‐funktionen). 
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 Kontrollering  utförs  i  CM‐verktyget  i  samband  med  att  inventariet  endast  kan 

påverkas  genom  fördefinierade  funktioner. Grupperingsfunktionen  kan missbrukas, 

men medsittande säljare vid traversering styr kundens handling och kontrollerar på 

så sätt grupperingen. 

 Övervakning  sker  eftersom  all  förändring  av  data  i  CM‐verktyget  registreras  i 

loggningstabellen. 

 Autentisering finns, inte direkt i CM‐verktyget, men eftersom inloggning krävs för att 

komma åt webbportalen där verktyget implementeras så ärvs autentiseringen.  

 Rapportgenerering finns  i CM‐verktyget och detta ger en hanterbar rapport över de 

beslut som tagits kring inventariet. Denna rapport kan sedan användas för att reda ut 

eventuella fel eller tvister.   
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7 Prototyp 
Här  presenteras  de  funktioner  som  realiserades.  Hela  CM‐verktyget  kunde  tyvärr  inte 

realiseras på grund av den ringa tid som gavs till arbetet. 

 

Figur 11 Verktyget ACT 

I  Figur  11  kan  verktyget  ses.  Högst  upp  visas  vilken  del  av  verktyget  som  är  vald  (ACT), 

verktyget kan således byggas ut med annan  typ av migreringsdata. Efter detta visas vilken 

sida man befinner sig på och av hur många. Sedan vilka poster som presenteras på sidan. 

Textboxen nämnd ”posts per page” är ett val där man bestämmer hur många poster som ska 

visas per  sida. Applikationerna  listas  sedan  i  stigande ordning men  kan  ändras  genom  en 

tryckning på  en header.  ”Edit”  leder  till  ett  val  av borttagning  av  applikationen.  ”Details” 

visar specifika detaljer om  just den valda applikationen. Versionsnummer är borttagna från 

applikationsnamnen och  inga drivrutiner presenteras. Prioritet  väljs  i  ”Priority”  kolumnen, 

valen kan ses i Figur 12. 

 

Figur 12 Prioritetsmeny 

I botten av verktyget kan sida väljas, illustrering för detta ges i Figur 13. Länkar till de andra 

sidorna  uppdateras  dynamiskt  beroende  på  vilken  sida  man  befinner  sig. 
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Figur 13 Sidfoten av verktyget 
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8 Diskussion och slutsatser 
Här  presenteras  diskussion  kring  arbetet  och  prototypen,  sedan  redovisas  slutsatserna  för  att 

slutligen avslutas med framtida forskning. 

8.1 Diskussion 
Här  diskuteras  arbetet  och  prototypen,  dess  kravspecifikation,  utveckling  och  realisering.  Sedan 

avslutas kapitlet med diskussion kring utveckling med hjälp av kriterier. 

8.1.1 Arbetet 
Atea hade ACT som utgångspunkt och ACT saknade funktionalitet som de vill ha. ACT är bra 

på det den gör, att hjälpa migreringspersonal att identifiera kompabilitetsfel, korrigera dessa 

och  migrera  en  verksamhets  applikationer  från  ett  operativsystem  till  ett  annat.  Som 

presentationsalternativ saknar dock ACT en hel del funktionalitet och den största orsaken till 

detta är att  insamlad ursprungsdata  inte ska  förändras. På grund av detta blir användaren 

fast vid att endast filtrera vad som ska visas och inte visas. Samma orsak (ursprungsdata kan 

inte manipuleras)  leder till att applikationer som  inte är  identiska  inom varje kolumn  listas 

som  olika  applikationer,  detta  är  till  för  versionshantering.  Dock  räknas  felstavade 

applikationer  också  som  separata  applikationer,  även  om  alla  andra  kolumner  stämmer 

överens  med  en  annan  applikation.    Detta  är  inget  problem  med  ACT  eftersom  dess 

huvudsyfte inte är att presentera migreringsdata, det är detta som prototypen löser. 

Denna  ovilja  att  förändra  insamlad  ursprungsdata  förstår  jag  och  håller  med  om.  När 

webbapplikationen  utvecklades  insåg  jag  att  jag  inte  ville  förändra  ursprungsdata  utan 

istället  flytta  förändringsbar  data  till  ny  DB.  För  om  ursprungsdata  kan  förändras  så  kan 

källan  inte  verifieras  och  om  källan  inte  kan  verifieras  så  kanske  verksamhetens 

migreringsdata inte stämmer med verkligheten. 

8.1.2 Prototypens utveckling 
Kravspecifikationen 

En kravspecifikation och utformning togs fram för att påbörja utveckling av ett CM‐verktyg 

och  denna  kravspecifikation  känns  som  en  bra  lösning.  Dels  för  att  de  funktioner  som 

verksamheten  strävade efter är  representerade, men även  för att denna webbapplikation 

kan  byggas  ut.  Utbyggnad  kan  ske  när  andra  krav  på  funktionalitet  dyker  upp  i 

verksamheten. Krav som migreringsdata om hårdvara och användare. 

Utveckling av prototypen 

Utifrån de intervjuer som gjorts har det uppkommit ganska mycket information om hur man 

bör utveckla prototypen. Nu  i efterhand skulle  jag själv kanske  inte välja Entity Framework 

och MVC, utan hålla mig  till MVC och  sedan programmera databaskopplingarna med SQL. 

Entity framework är säkert jättebra när man har många SQL‐satser som ska skrivas, så att det 

blir  lättare att bara göra anrop mot modellen. Men  i det här  fallet har det  inte behövts så 

jättemånga anrop och det hade varit lika lätt att göra SQL‐anropen. Anledningen till att det 
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hade  varit  lättare med  SQL‐anrop,  är  att det har uppstått några mindre  konflikter mellan 

MVC och Entity Framework. Det har inte lett till några större problem men konflikterna har 

ändå tagit tid att lösa och tid är något man behöver under examensarbetet. Dessa konflikter 

kan  ha  uppstått  på  grund  av  att  jag  inte  tidigare  systemutvecklat  med  hjälp  av  Entity 

Framework. 

Prototypen  

Prototypen, vars utveckling har påbörjats, är ett behov som ska fyllas, inte bara hos kontoret 

i  Falun,  utan  i  hela  Ateakoncernen.  Enligt  Atea  är  de  en  av  de  största  IT‐

infrastruktursleverantörerna  i Norden och Baltikum och man kan då dra slutsatsen att  fler 

infrastruktursföretag sitter med samma problem  i sin verksamhet. Kravspecifikationen som 

tagits fram kan då  lösa även deras problem. Den tekniska kravspecifikationen behöver  inte 

vara densamma  som  i detta  fall. Utvecklingsverktyg, databashanteringssystem och  till och 

med operativsystem kan bytas ut, det är principerna kring  funktionaliteten  som beskrivs  i 

kravspecifikationen som är det viktiga.  I princip kan det mesta bytas ut, man skulle kunna 

applicera lösningen på annan typ av migreringsdata, så som hårdvaru‐ och användardata. 

Varken presentationstillägget eller ACT i sig kunde anses som CM, men tillsammans bildade 

de prototypen och kunde då kallas CM‐verktyg eftersom prototypens funktioner stämde  in 

på de kriterier som togs fram. 

Huruvida prototypen  leder till mer eller mindre motvillighet är  inte fastställt då prototypen 

inte  implementerats och  testats. Teoretiskt sätt är prototypen bättre då den  innehåller de 

funktioner  som  ACT  har  gjort  bra men  även  de  funktioner  som  säljarna  har  saknat.  Det 

praktiska  värdet  av prototypen  inses dock  inte  innan den  implementerats  i webbportalen 

och använts ett tag utav säljarna. 

8.1.3 Att jobba med kriterier enligt CM 
Det finns både för‐ och nackdelar med att  jobba med kriterier enligt CM. En klar och tydlig 

riktlinje  etableras,  en  riktlinje  för  vad  som  ska  tas  i  åtanke  när  utvecklingen  av  verktyget 

påbörjas. Samtidigt blir också utvecklingen väldigt låst med CM‐kriterier, alla idéer som inte 

passar kriterierna kastas bort och på så sätt utvecklas kanske ett sämre verktyg. Jag anser att 

det är bättre med ett verktyg perfekt för sitt ändamål än ett verktyg som kan kategoriseras 

in i någon typ av grupp. 

8.2 Slutsats 

8.2.1 Fastställda kriterier för CMverktyg för presentation av migreringsdata 
De  sex kriterier  som  tagits  fram passar på den här  typen av verktyg, vilket har  insetts via 

utvärdering av  kravspecifikationen.  Jag har endast ett  kriterium att  tillägga och det är att 

utvidga kontrollkriteriet med kontrollering av datamängden. Det är  filtreringen som är det 

viktigaste med presentation av migreringsdata. Man får med ofantliga mängder onödig data 

vid insamling i organisation. Det är multipla poster med samma namn och ingen version, det 
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är  versionsnummer  i  namnet,  ytterligare  data  utöver  det  man  begärt  (drivers  i 

applikationstabell), stavfel som leder till olika poster, m.m. På grund av detta behövs kontroll 

och styrning för datamängden. Kriterierna är på så vis: 

 Identifiering för att tillgodose behovet av att känna igen, hantera och komma åt rätt 

versioner av data. 

 Organisering  för att  få dessa versioner av data på ett strukturerat sätt där man  lätt 

kan hitta den version man letar efter.  

 Kontrollering  av  förändringar  ska  vara  noggrant  dokumenterade  så  att man med 

lätthet  kan  hitta  eventuella  fel.  Kontrollering  innebär  också  kontrollering  av 

tillverkare.  Kontrollering  av  datamängden  ska  också  göras  för  att  underlätta  vid 

filtrering av data.  

 Övervakning för att lagra förändringar, fel och andra historiska händelser. 

 Autentisering  ska  krävas  så  att  man  kan  lita  på  äktheten  av  informationen  som 

presenteras.  

 Rapportgenerering  för  att  kunna  reflektera  över  vad  som  ska  förbättras  och 

förändras. 

8.2.2 Ateas Säljares motvilja 
Ateas säljares motvillighet till ACT var befogad och beslutet att utveckla en ny IT‐lösning var, 

i deras fall, ett korrekt beslut. Motvilligheten var befogad eftersom den enorma mängd data 

som ACT samlar  in  inte kan traverseras med kund. Detta skulle ta  flera timmar eller dagar 

beroende  på  verksamhetens  applikationsantal. Med  tanke  på  att  det mesta  som  visas  är 

redundant data ur ett presentationsperspektiv, utförs ett stort slöseri av tid, slöseri av både 

kundens och säljarens tid. 

8.3 Framtida forskning 
Att titta på andra IT‐lösningar för presentation av migreringsdata än bara de från Microsofts 

utbud, är något  jag personligen tycker kan vara ett framtida fokus för vidare forskning. Att 

analysera  och  jämföra  dessa  IT‐lösningar,  d.v.s.  om  det  finns  fler.  Jag  blev  styrd  in  på 

Microsoftspåret  från  dag  ett  av  arbetet  och  inga  tankar  fanns  på  att  titta  på  andra 

presentationsmöjligheter från andra tillverkare. Att undersöka om dessa andra  IT‐lösningar 

för presentation kan anses som CM‐verktyg är också ett fokus. 

Att studera fler fall är också något som bör göras, jag använde endast ett fall och det fallet 

var  organisationen  Atea.  Om  fler  fall  studeras  kan  en  generalisering  göras  bättre  och 

eventuellt kan ytterligare CM‐kriterier för migreringsdata tas fram. 
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