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Sammanfattning
I detta projekt har SharePoint integrerats i SiteVision. Flera av SiteVision AB:s
kunder  har  efterfrågat  en  möjlighet  att  integrera  produkten  med SharePoint.
Microsoft  tillhandahåller  inga  direkta  API:er  för  SharePoints  objektmodell  i
Java som SiteVision är skrivet i. SiteVision AB visste inte hur kunderna ville
kunna arbeta med SharePoint i SiteVision och var angelägna om att ta reda på
detta. Det övergripande syftet med denna rapport har varit att möjliggöra en at-
traktiv integration av SharePoint från SiteVision. Detta har utförts genom att
undersöka vilka delar av SharePoint som SiteVision AB:s kunder vill  kunna
komma åt från SiteVision och hur kunderna vill kunna komma åt dessa delar i
SiteVision. Undersökningen har genomförts genom kvalitativa intervjuer med
några av SiteVision AB:s kunder. Undersökningen har visat att kunderna helst
vill ha en integration mot SharePoints dokumenthanteringssystem. De vill ha
möjligheten att lista filer från SharePoint i SiteVision utifrån en given mapp el-
ler metadata. De vill även kunna söka efter SharePoint-filer i SiteVision. Ett in-
ternt API för kommunikation mot SharePoint i Java har konstruerats. Efter kun-
dernas önskemål har en SiteVision-modul som listar  filer  utifrån en angiven
mapp skapats. Dessutom har en enkel prototyp till sökmodul konstruerats. Re-
sultaten från intervjuerna kan inte anses vara representativa för hela kundkret-
sen men gav en indikation om vad som skulle utvecklas först. Projektets mål är
uppfyllda men modulerna behöver utvecklas vidare innan de kan lanseras.

Nyckelord: SiteVision, SharePoint, Java, REST, Azure AD, OAuth 2.0.
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Abstract
In this thesis project, SharePoint has been integrated in SiteVision. Several cus-
tomers of SiteVision AB have requested an integration of SharePoint from Site-
Vision. Microsoft doesn’t provide any API for Java to SharePoint object model.
SiteVision  AB did  not  know in  what  form the  customers  wanted  to  access
SharePoint from SiteVision but was keen to find out. The overall aim with this
thesis has been to make an appealing integration of SharePoint from SiteVision
possible. This has been accomplished by performing a study investigating what
parts of SharePoint the customers wanted to access from SiteVision and in what
form they wanted to access it. The study has been performed by qualitative in-
terviews with some of the customers of SiteVision AB. The study has shown
that the customers most of all wants to integrate the document management sys-
tem of SharePoint. They want to be able to view SharePoint files inside SiteVi-
sion based on a provided folder, or file meta data. They also want to search for
SharePoint files in SiteVision. An internal API for communication with Share-
Point in Java has been constructed. Based on the customers requests’, a SiteVi-
sion module that lists SharePoint files based on a folder has been created. Fur-
thermore, a simple prototype for a search module has been constructed. The re-
sults from the study cannot be considered as representative of all customers but
gave an indication of what should be developed first. The overall aim has been
fulfilled but  the modules  need additional  developing before  they can  be re-
leased.

Keywords: SiteVision, SharePoint, Java, REST, Azure AD, OAuth 2.0.
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Terminologi

Akronymer/Förkortningar

AD / AAD Active Directory / Azure Active Directory. Katalog-
tjänster för användarhantering.

ADAL4J Azure Active Directory Authentication Library for 
Java. Bibliotek för inloggning mot AAD.

API Application Programming Interface. Programme-
ringsgränssnitt för applikationer.

CMS Content Management System. Innehållshanteringssys-
tem.

HTTP Hypertext transfer protocol. Protokoll för kommuni-
kation över World Wide Web

JSON JavaScript Object Notation. Format för utbyte av 
data.

OAuth 2.0 Ramverk för auktorisering över internet.

REST REpresentational State Transfer. IT-arkitekturstil för 
att dela tjänster över Hypertext Transfer Protocol.

SP-API Internt API för kommunikation med SharePoint.
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1 Inledning
Många företag och organisationer har idag mer än ett datorsystem som är vitala
för verksamheten. Användarna är ofta ointresserade av vilket system de ska ar-
beta med, det viktigaste är att det är lättanvänt. För att tillgodose detta kan det
vara lämpligt att integrera två system för att få en bättre helhetsupplevelse[1].
Detta kommer att utföras i detta projekt mellan SiteVision[2] och SharePoint[3].

Projektet  utförs  på  företaget  SiteVision  AB i  Örebro.  SiteVision  AB är  ett
svenskt produktföretag som fokuserar på att utveckla den ledande portal- och
webbpubliceringsplattformen SiteVision.  Huvudkontoret  ligger  i  Örebro med
avdelningar i Stockholm och Göteborg. På huvudkontoret sker också vidareut-
veckling av produkten, testning, utbildning och support.

1.1 Bakgrund och problemmotivering

I SiteVision ingår en funktion för samarbete mellan användare på webbplatser.
Funktionen kallas  Social Collaboration och innehåller bland annat möjlighet
för användarna att delta i grupper, skicka meddelanden och skapa aktivitetsflö-
den[4]. Inom Social Collaboration finns även möjlighet att hantera och redigera
dokument. Ett antal av SiteVision AB:s kunder använder i dagsläget Microsofts
produkter SharePoint Online eller SharePoint Server som dokumenthanterings-
system och det finns ett behov att integrera SiteVision med SharePoint.

Microsoft  tillhandahåller  inga  direkta  applikationsprogrammeringsgränssnitt
(API) för SharePoints objektmodell i Java[5]. En grund för ett API har skapats i
ett tidigare projekt där kommunikation sker via REpresenatational State Trans-
fer (REST). Detta API behöver vidareutvecklas för att kunna implementeras i
SiteVision.

SiteVision AB vet i dagsläget inte hur kunderna vill kunna arbeta med Share-
Point i SiteVision men är angelägna om att skapa en attraktiv integration. En
färdig integration mellan SiteVision och SharePoint skulle innebära att nya kun-
der får en enklare övergång till SiteVision och att befintliga kunder kan utnyttja
båda systemens fördelar.

1.2 Övergripande syfte

Projektets övergripande syfte är att möjliggöra en attraktiv integration av Share-
Point från SiteVision. Integrationen ska låta användarna komma åt utvalda delar
av SharePoints tjänster i produkten SiteVision.

1.3 Avgränsningar

Projektet kommer framförallt att fokusera på att få till en bra struktur för att läsa
från och publicera till SharePoint från SiteVisions serversida. Endast en liten
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del användargränssnittsprogrammering kommer att utföras för att visa på funk-
tionen. Fortsatt utveckling av användargränssnittet kommer SiteVision AB att
utföra själva i ett senare skede.

1.4 Konkreta och verifierbara mål

Projektets mål är:

M1 att undersöka vilka delar av SharePoints tjänster som 
är mest attraktiva för integration bland SiteVision 
AB:s kunder.

M2 att undersöka hur SiteVision AB:s kunder vill kunna 
arbeta med SharePoint i SiteVision.

M3 att konstruera och implementera ett internt API för åt-
komst av SharePoint från SiteVision.

M4 att konstruera minst en modul i SiteVision som ligger
i linje med kundernas önskemål.

1.5 Översikt

Rapporten är uppdelad i sju kapitel och är upplagd på följande sätt:

• Kapitel 2 ger en teoretisk bakgrund inför projektet. 

• Kapitel 3 beskriver vilken metodik som kommer att användas under un-
dersökningen, samt konstruktionsarbetet. 

• Kapitel 4 presenterar resultaten från undersökningen, analyserar resulta-
ten samt presenterar en kravspecifikation inför konstruktionsarbetet. 

• Kapitel 5 presenterar den skapade konstruktionen. 

• Kapitel 6 presenterar projektets resultat.

• Kapitel 7 presenterar projektets slutsatser.

1.6 Författarens bidrag

Grunden till det interna API:et som skapats i detta projekt producerades i ett
förberedande projekt inför detta projekt. Det förberedande projektet beskrivs i
avsnitt  2.6.1. Medarbetarna på SiteVision AB har ställt upp med utbildning i
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produkten SiteVision och utvecklingsmiljön för SiteVision samt svarat på frågor
när de har dykt upp. Förutom dessa punkter så har författaren själv producerat
allt material till detta projekt.

1.7 Definitioner

I denna rapport kommer företaget och produkten SiteVision att särskiljas på föl-
jande sätt; Företaget kommer att benämnas SiteVision AB och produkten kom-
mer att benämnas SiteVision.

SharePoint finns i olika former och med olika namn. Största teknikskillnaden
ligger mellan SharePoint Server och SharePoint Online. SharePoint Server kal-
las ibland för SharePoint On-Prem och är en installation av SharePoint på en lo-
kal server. SharePoint Online är en molnbaserad installation av SharePoint. Den
levereras bland annat i paketet Office 365 och benämns ibland felaktigt som Of-
fice 365. I denna rapport kommer båda installationstyperna att benämnas Share-
Point. I de fall där det är viktigt att särskilja på typerna kommer de riktiga nam-
nen SharePoint Server och SharePoint Online att användas.

3
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2 Teori
2.1 Content Management System

Ett Content Management System (CMS) är ett system som används för att pu-
blicera och redigera digitalt innehåll genom att använda ett användargränssnitt.
Utformningen av användargränssnittet är vanligtvis så pass enkelt att webbre-
daktörskompetens inte ska behövas för att hantera innehållet i systemet[6]. Ett
CMS låter användaren skapa sina webbsidor utifrån ett antal givna stilmallar.
De användare som har kompetens inom webbprogrammering kan ofta byta ut
stilmallarna mot egna mallar.

2.2 SiteVision

SiteVision är ett publiceringsverktyg och CMS för skapande av webbinnehåll
och för sociala nät[2]. Produkten kombinerar stor funktionalitet med ett enkelt
gränssnitt. SiteVision kan användas till att skapa både publika webbplatser och
intranät. Redaktörerna i organisationen behöver inte ha några programmerings-
kunskaper då alla inställningar kan göras direkt i webbgränssnittet.  I tidigare
versioner fanns en Java-applet som användes för att göra inställningar och för
att publicera information. Idag kan allt detta göras direkt i webbläsaren från ett
redigeringsläge. Hela produktens visuella gränssnitt är uppbyggt kring moduler.
En modul är en enhet med visuell information. Detta kan t.ex. vara en textmo-
dul, en bildmodul eller en modul som visar inloggningsstatus. Redaktörerna får
endast publicera och göra ändringar i de områden på en webbplats som deras
användarroll tillåter. Det är t.ex. vanligt att det krävs en högre behörighet att få
ändra sidhuvud och sidfot på en webbplats än vad som krävs för att få publicera
en nyhet. Vilka behörigheter som krävs bestäms dock av den organisation som
använder produkten. 

Figur 1 visar ett exempel på redigeringsläget i SiteVision. Innanför den röda ru-
tan ses den sida som redigeras. I detta område ligger de olika moduler som pla-
cerats på sidan. En textmodul har valts för redigering och detta visas med den
svarta ramen. För att redigera texten placerar redaktören muspekaren i modulen
och ändrar texten. Modulerna kan flyttas genom att dra och släppa dem i fönst-
ret. Utanför den röda rutan finns mer avancerade inställningar som t.ex. att läg-
ga till nya moduler, stilsätta sidor och versionshantering av sidor.
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Figur 1: Redigeringsläget i SiteVision.

SiteVision är byggt med Java och JavaScript. Produkten körs med en TomCat-
server  och publicerar  sidor  med hjälp av Javas  portletspecifikation[7].  Varje
modul publiceras som en egen portlet. När en webbsida renderas anropas varje
portlet på sidan i tur och ordning och de svarar genom att skriva ut html-kod
inom sitt tilldelade område. Mönstret Model-View-Controller (MVC) används i
denna process där controller utgörs av portleten, model består av  Java-bönor
och view byggs upp med hjälp av Apache Velocity-mallar (se avsnitt 2.4).

2.3 SharePoint

SharePoint är ett samarbetsverktyg och ett system för versionshantering av do-
kument[3]. Det kan även användas som CMS. Med SharePoint kan en organisa-
tion skapa personliga siter och siter för samarbete mellan användare. I samarbe-
tet kring dokument finns en fördel i att dokumenten ligger lagrade i ett gemen-
samt dokumentbibliotek. Om en användare vill redigera ett dokument kan den-
ne tydliggöra detta genom att checka ut dokumentet innan arbetet påbörjas. På
detta sätt kommer dokumentet vara låst för redigering av andra användare. När
användaren sedan är klar och checkar in dokumentet kommer en ny version av
dokumentet att skapas. Det går hela tiden att återskapa tidigare versioner av do-
kumentet. Produkten kan installeras på egna servrar eller köpas som en moln-
lösning. När produkten installeras på egna servrar kallas den SharePoint Server.
SharePoint  Online  ingår  som  en  komponent  i  Microsofts  molnprodukt  Of-
fice365.
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Avancerade arbetsflöden för dokument kan konfigureras i produkten. I arbets-
flödet kan ett valfritt antal steg ställas in i ett publiceringsflöde för ett doku-
ment. Ett exempel på ett enkelt arbetsflöde visas i figur 2. Flödet börjar när ett
utkast till ett dokument publiceras. Ett mejl skickas till en granskare för att tala
om att det finns ett dokument att granska. Om granskaren inte godkänner doku-
mentet flyttas dokumentet till biblioteket för utkast och ett mejl skickas till för-
fattaren. Om granskaren istället godkänner dokumentet flyttas det till bibliote-
ket för godkända dokument och mejl skickas till alla personer som berörs av
publiceringen.

Figur 2: Exempel på arbetsflöde i SharePoint[8].

2.4 Apache Velocity

Velocity  är  en  Javamotor  för  dokumentmallar[9].  Användandet  av  Velocity
framtvingar användande av MVC eftersom Java-kod inte kan bäddas in i velo-
citymallen. I Javakoden läggs olika objekt in i en velocitykontext. Dessa objekt
kan sedan kommas åt från velocitymallen där presentationen utarbetas. På detta
sätt separeras affärslogiken i Javakoden från hur data ska presenteras för använ-
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daren. Om presentationen för användaren ska ändras räcker det att ändra i velo-
citymallen och om det behövs ändringar i hur data ska tas fram räcker det att
ändra i Javakoden.

2.5 OAuth 2.0

OAuth 2.0 är ett auktoriseringsramverk som låter applikationer komma åt skyd-
dade resurser som om de vore en särskild användare[10]. Användaren ger sitt
tillstånd till  vilka delar som applikationen ska få åtkomst till.  Inloggning via
OAuth 2.0 kan ske på ett antal sätt. Här beskrivs de olika parterna som är in-
blandade i  inloggningsflödet,  de förberedelser som behövs,  samt det inlogg-
ningsflöde som används i detta projekt.

2.5.1 Parter i inloggningsflödet

Följande parter är med i inloggningsförfarandet[11]:

Användare Den användare som vill se webbsidan.

Användaragent En agent som agerar som om den vore användaren. 
Detta är oftast en webbläsare.

Auktoriseringsserver En server som låter en användare logga in för att inty-
ga sin identitet. Detta kan t.ex. vara en Active Direc-
tory (AD).

Resursserver En server som har material tillgängligt för åtkomst 
via HTTP-protokollet. Detta kan t.ex. vara Share-
Point.

Klientapplikation En applikation som vill ha tillgång till material på en 
resursserver för att kunna presentera det för använda-
ren. Detta kan t.ex. vara SiteVision.

2.5.2 Förberedelser

Klientapplikationen behöver  registreras  hos  auktoriseringsservern  för  att  den
ska vara behörig att begära tokens. Registreringen beskrivs utförligt i Bilaga B.
Vid registreringen är följande inställningar av särskilt intresse[11] och kommer
behövas i ett senare skede.

Client Id Detta Id representerar den registrerade klientapplika-
tionen.
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Client Key Minst en klientnyckel måste skapas för klientapplika-
tionen.

Reply URL Minst en Reply URL måste skapas.

Dessutom behöver auktoriseringsservern vara konfigurerad med minst en aktiv
användare och resursservern behöver vara konfigurerad så att den litar på to-
kens som auktoriseringsservern har utfärdat. Dessa konfigurationer ligger dock
utanför detta projekts avgränsningar.

2.5.3 Authorization code grant flow

Inloggningsflödet authorization code grant flow[11] visas i figur 3 och illustre-
ras med Azure Active Directory (AAD) som auktoriseringsserver.

1. När inloggning ska ske omdirigeras användaragenten till en inloggningssida
hos auktoriseringsservern. I anropet bifogas Client Id och en webbadress dit an-
vändaragenten ska omdirigeras efter utförd inloggning. Denna webbadress mås-
te vara registrerad som Reply URL hos auktoriseringsservern. Användaren får
ange sina inloggningsuppgifter och godkänna att klientapplikation får tillgång
till resursservern.

2. Om inloggningen lyckats omdirigerar auktoriseringsservern användaragenten
till den webbadress som bifogats i steg 1. En  authorization code bifogas med
anropet.

3. Klientapplikationen kan anropa auktoriseringsservern för att byta sin mottag-
na authorization code mot en  access token. I anropet måste tre saker bifogas:
Client Id, Client Key och Id för den resursserver som efterfrågas.

4. Om anropet godkändes så svarar auktoriseringsservern med en access token
tillsammans med information om hur länge den är giltig. Eventuellt kan även en
refresh token bifogas.

5. Applikationsservern kan nu begära ut data från resursservern. En giltig access
token måste bifogas med varje anrop.

6. Resursservern svarar med den information som begärdes.

7. När en access token har blivit för gammal behöver en ny token hämtas för att
kunna göra nya anrop till resursservern. Om en refresh token har erhållits från
auktoriseringsservern kan processen upprepas från steg 3. Då skickas refresh to-
ken till auktoriseringsservern istället för authorization code. Om ingen refresh
token har erhållits får processen börjas om från steg 1 istället.
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Figur 3: OAuth 2.0 authorization code grant flow[11].

2.6 Befintliga projekt

I detta avsnitt beskrivs befintliga projekt som hanterar anslutning mot Share-
Point via REST.

2.6.1 Vägen in i SharePoint

Ett förberedande projekt har utförts av rapportförfattaren innan detta projekt.
Det förberedande projektet Vägen in i SharePoint[12] gjordes för att undersöka
vilka möjligheter som finns att ansluta till SharePoint via Web Services (infor-
mationsutbyte  mellan  webbplatser).  De  Web  Services  som  undersöktes  var
Simple Object Access Protocol (SOAP) och REST. REST var den teknik som
bedömdes som lämpligast att användas och mest framtidssäker. Tre anslutnings-
punkter för REST identifierades: Microsoft Graph API,  OneDrive API 2.0 och
SharePoint REST API. De två första fungerar endast mot SharePoint Online me-
dan den sista fungerar mot SharePoint Online såväl som SharePoint Server. I
projektet skapades gränssnittet till ett internt API för kontakt med SharePoint
och implementerades till stor del mot anslutningspunkten Microsoft Graph API.

2.6.2 Office 365 SDKs for Java

Office 365 SDKs for Java är ett bibliotek som kan användas för att ansluta till
Office  365 via  dess  olika  REST-API:er[13].  Det  tillhandahålls  av  Microsoft
Open Technologies och licensieras under Apache License 2.0. Biblioteket till-
handahåller flera Software Development Kits (SDK) som är anpassade för olika
tjänster i Office 365. En av dessa SDK:er är anpassad för SharePoint Online
men fungerar även för SharePoint Server.
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2.6.3 JShare

JShare är ett proprietärt bibliotek som används för att ansluta till SharePoint via
REST[14]. Det fungerar både med SharePoint Online och SharePoint Server.
Biblioteket hanterar en stor del av SharePoints olika funktioner via REST. T.ex.
hanterar biblioteket funktioner inom följande områden.

• Filer och mappar

• Siter

• Listor

• Vyer

• Sök

• Användare, grupper och roller

2.6.4 Azure Active Directory Authentication Library for Java

Azure Active Directory Authentication Library for Java (ADAL4J) är ett biblio-
tek som hanterar federerad inloggning till AAD via OAuth 2.0[15]. Biblioteket
hanterar  den kommunikation som sker direkt mellan klientapplikationen och
AAD. Detta motsvarar steg 3 och 4 i figur 3. Resultatet blir att Java-program-
met får en access token att använda i sina anrop mot SharePoint-servern. Even-
tuellt får programmet även en refresh token för att kunna förnya sin access to-
ken.
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3 Metod
I detta kapitel beskrivs hur arbetet kommer att genomföras under projektet. Ar-
betet kommer utföras sekventiellt där ett block med intervjuer kommer att vara
början på arbetet. Utifrån resultaten på intervjuerna kommer en kravspecifika-
tion tas fram och till sist kommer ett konstruktionsarbete utföras. Målen M1 och
M2 angrips genom intervjuer och målen M3 och M4 genom konstruktionsarbe-
te.

3.1 Datainsamling

Studier för att samla in data kan bedrivas på flera sätt. En indelning kan vara att
skilja på kvantitativa och kvalitativa studier[16]. I kvantitativa studier samlas
data in i syfte att mäta, jämföra och se siffermässiga samband. Ett större antal
respondenter  utnyttjas för att  kunna bedöma och rangordna olika parametrar
och val. Kvalitativa studier används för att skapa förståelse och att hitta mönster
bland specifika problem och situationer[17]. För kvalitativa studier är observa-
tioner och intervjuer vanliga metoder.

I detta projekt kommer kvalitativa studier bedrivas i form av intervjuer, Respon-
denterna kommer vara befintliga och presumtiva kunder till SiteVision AB. De
befintliga kunder som har valts ut för intervjuer har tidigare efterfrågat en Sha-
rePoint-integration i SiteVision för att förenkla och förbättra sitt arbete. De som
inte ännu är kunder men som ändå är intressanta för intervjuer har uttryckt att
en SharePoint-integration är nödvändig för att det ska vara aktuellt för dem att
kunna köpa SiteVision till sin organisation.

SharePoint-integration är  ett  väldigt  vitt  begrepp som kan innefatta  allt  från
några enkla länkar till SharePoint ända till att bygga ett helt nytt gränssnitt med
SharePoint som bakomliggande arkitektur. SiteVision AB har uttryckt att deras
kunder kan ha olika behov av SharePoint-integrationer och att de kan mena oli-
ka saker när de efterfrågar en integration. För att kunna leva upp till mål M4 är
det alltså nödvändigt att först uppfylla mål M1 och M2.

3.1.1 Intervjumetod

Intervjuerna kommer att genomföras över telefon. Huvudmålen med intervjuer-
na är att ta reda på vilka delar av SharePoint som kunderna anser är mest attrak-
tiva att integrera i SiteVision (M1) och att ta reda på hur kunderna vill kunna ar-
beta med SharePoint i SiteVision (M2). Ett delmål är att ta reda på vilka teknis-
ka förutsättningar som finns hos kunderna. Intervjuerna kommer att vara semis-
trukturerade där det viktiga kommer vara att låta respondenten beskriva och be-
rätta om sina önskemål. För att uppnå detta kommer alla intervjuer i stort följa
samma struktur,  men  samtalet  får  styra  ordningen  på  frågorna.  Intervjuerna
kommer att börja med en kort presentation om detta projekt och kommer däref-
ter följas av en fas med frågor kring viktiga integrationspunkter, önskade arbets-
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sätt i SiteVision och tekniska detaljer. Exempel på frågor som kommer ställas
listas nedan.

• Vilka delar av SharePoint skulle vara intressanta att integrera i SiteVi-
sion?

• Vilken/vilka av dessa skulle vara viktigast att integrera? Rangordna gär-
na.

• Hur skulle ni vilja arbeta med dessa delar i SiteVision?

• Hur vill ni att användaren ska kunna komma åt SharePoint från SiteVi-
sion?

• Vad har ni för typ av SharePoint-installation? Molnbaserad eller egen
serverinstallation?

• Vad använder ni för inloggningssystem till SharePoint?

• Om inloggningssystemet är federerat:

• Vilken federeringsteknik används?

• Vilken typ av AD används?

• Hur många siter använder ni?

• Hur används dokumentbibliotek? Ett per site eller annat upplägg?

Dessa frågor kommer att vara med och kommer att ställas i den ordning som
bedöms lämplig under intervjun. Följdfrågor kommer att ställas för att få re-
spondenten att utveckla sitt svar så mycket som möjligt. De olika frågorna föl-
jer målen med intervjuerna och kommer medvetet att ställas som öppna frågor.
Detta för att respondenterna inte ska påverkas av eventuella ledande frågor.

I den sista fasen av intervjun kommer förslag på moduler att presenteras för re-
spondenten. Dessa förslag kommer från SiteVision AB och är moduler som fö-
retaget tror passar i produkten som integrationslösningar. Målet med denna fas
är att undersöka vilket intresse som finns för de olika idéerna från kundernas
sida samt att uppmuntra till ytterligare förslag från kunden. Följande modulför-
slag kommer att presenteras:

1. Lista SharePoint-filer utifrån en given mapp i ett dokumentbibliotek.

2. Lista SharePoint-filer utifrån en sökning på attribut.

3. Låta användaren söka själv efter filer.
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4. Kunna hantera  SharePoint-filer  som ett  dokumentbibliotek.  Möjlighet
att ta bort, checka in och ut filer etc.

5. Kunna publicera dokument som skapas i SiteVision till SharePoint.

Slutligen kommer varje respondent få svara på om det är någonting som sagts
som inte får nämnas i rapporten.

Inspelning av intervjuerna kommer att ske i de fall där respondenten ger sitt
godkännande till detta. Inspelningarna görs för att ha som stöd i arbetet med
sammanställning av resultaten.

3.1.2 Trovärdighet

För att bedöma en studies trovärdighet kan de tre måtten validitet, reliabilitet
och objektivitet användas[16]. Validitet avser i vilken grad studien lyckas mäta
det den avser att mäta. Reliabilitet anger hur pass tillförlitlig studien är, alltså
om en upprepning av studien kommer att ge samma resultat. Objektivitet hand-
lar om hur pass mycket den som intervjuar påverkar resultatet med sin förför-
ståelse och sina åsikter. Trost[17] berättar att reliabilitet och validitet kommer
från kvantitativ metodologi där de kan vara lämpliga verktyg för att bedöma re-
sultaten. I kvalitativa studier anser Trost att dessa mått är malplacerade men un-
derstryker att datainsamling givetvis ska ske så att data blir trovärdiga. Trost an-
ser att det är omöjligt att hålla en kvalitativ intervju helt objektiv men tycker att
det är viktigt att den som intervjuar försöker påverka så lite som möjligt.

I detta projekts intervjuer kommer inte de kvantitativa måtten reliabilitet och
validitet att kunna uppfyllas till någon högre grad. Antalet respondenter är få
och möjligheten att generalisera resultaten till att vara representativa för kund-
kretsen eller kretsen med presumtiva kunder måste anses vara små. Möjligheten
för respondenterna att förklara och motivera sina tankegångar bidrar dock till
att höja trovärdigheten för resultaten. Objektiviteten ska hållas så hög som möj-
ligt genom att inte avslöja SiteVision AB:s planer förrän i ett sent skede av in-
tervjun.

Undersökningen bland SiteVision AB:s kunder skulle kunna göras via en enkät
istället för att göras via kvalitativa intervjuer. Detta skulle troligtvis öka antalet
svar men svaren skulle riskera att påverkas av enkätens behov av att få modul-
förslag bedömda.

3.1.3 Analys och kravspecifikation

Resultaten som framkommer under intervjuerna ska analyseras och bedömas.
Diskussioner och tolkningar kommer att genomföras tillsammans med SiteVi-
sion AB. Utifrån detta kommer en kravspecifikation att framställas. Kravspeci-
fikationen kommer sedan att ligga till grund för det konstruktionsarbete som
ska utföras
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3.2 Konstruktionsarbete

Konstruktionen kommer att utföras utefter den kravspecifikation som framkom-
mer efter intervjuerna. Arbetet kommer till en början att fokuseras på uppfyllel-
se av mål M3, alltså att skapa det interna API:et. I slutskedet av konstruktions-
arbetet kommer fokus istället att läggas på att uppfylla mål M4, att bygga en
modul. Anledningen till detta är att den eller de moduler som ska skapas är be-
roende av det interna API:et för att över huvud taget kunna leverera funktionali-
tet till användaren.

Enhetstester kommer att skrivas under projektets gång för att säkerställa att pro-
dukten fungerar på ett tillfredsställande sätt. Utöver detta ska befintliga biblio-
tek undersökas och testas under projektet. Detta för att se om det finns färdiga
lösningar eller dellösningar att använda i implementationen.

3.2.1 Språk och verktyg

SiteVision är skrivet i Java och JavaScript. Det är dessa två språk som kommer
att användas för att producera konstruktionen. Konstruktionsarbetet kommer att
bedrivas med utvecklingsmiljön IntelliJ IDEA[18]. För versionshantering kom-
mer  git[19] att  användas genom programmet  SourceTree[20].  Byggprocessen
för SiteVision genomförs i en kombination av Ant[21] och Maven[22].

För att genomföra testanrop mot SharePoint REST API kommer programmet
Postman[23] att användas. Övervakning och kontroll av vilken data som sänds
kommer att ske med hjälp av programmet Fiddler Web Debugger[24].

3.3 Sekretess

SiteVision AB har bestämt att stor del av materialet som produceras i detta pro-
jekt omfattas av sekretess. Den producerade koden får endast visas upp genom 
klassdiagram eller med kortare kodavsnitt. Namn på intervjupersoner och -före-
tag får inte publiceras på något sätt.
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4 Förstudie
I detta kapitel presenteras resultaten från de utförda intervjuerna. Sedan analy-
seras resultaten och utifrån detta skapas en kravspecifikation att använda i kon-
struktionsarbetet.

4.1 Resultat

4.1.1 Urval av respondenter

Tre intervjuer har ägt rum. Två av dessa har utförts över telefon och den tredje
via e-post. Utöver dessa intervjuer har rapportförfattaren medverkat i ett online-
möte där SiteVision AB:s kunder på eget initiativ diskuterade SharePoint-integ-
ration från SiteVision. Tre kunder var med på detta möte. De olika intervjuerna
finns sammanfattade i Bilaga A.

Urvalet av respondenter till intervjuerna gjordes i samråd med SiteVision AB:s
säljavdelning.  Denna avdelning  har  regelbunden kontakt  med  befintliga  och
presumtiva kunder och hade en bra uppfattning om vilka kunder som har ett be-
hov av integration mot SharePoint. Kontakt togs med sex företag för att boka in
intervjuer. Dessa kontakter sammanfattas nedan.

• Företag 1 – Tackade ja till en intervju. Företaget är en stor kund som ar-
betar både med SiteVision och med SharePoint. Benämns som Intervju
1.

• Företag 2 – Tackade ja till en intervju. Företaget är en stor kund som ar-
betar både med SiteVision och med SharePoint. Benämns som Intervju
2.

• Företag 3 – Tackade först ja till en intervju tillsammans med den samar-
betspartner som producerar deras webbplats i SiteVision. Företaget ång-
rade sig senare med motiveringen att SharePoint inte var så viktigt för
deras del att de ville bygga några tyngre integrationer mot det. Samar-
betspartnern tackade däremot ja till intervjun och svarade via e-post på
frågor. Benämns som Intervju 3.

• Företag 4 – Tackade först ja till en intervju. På grund av svårigheter att
samla ihop alla de personer som de ville ha med på mötet valde de istäl-
let att avstå från intervjun.

• Företag 5 – Tackade först ja till en intervju. De tackade senare nej med
av samma anledning som Företag 4.

• Företag 6 – Tackade nej till intervjun.
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4.1.2 Integrationspunkter

Två integrationspunkter har genomsyrat intervjusvaren:

• Integration mot SharePoints dokumenthanteringssystem har nämnts av
samtliga respondenter.

• Sökning  mot  SharePoints  dokumenthanteringssystem  har  nämnts  av
samtliga som blivit intervjuade. Det nämndes även av ett av företagen i
onlinemötet.

Övriga integrationspunkter som nämndes av enskilda respondenter:

• Kalendern i Outlook.

• SharePoint Grupprum

4.1.3 Önskade arbetssätt

Här listas de olika förslag som kom från respondenterna.

• Söka efter filer i SharePoint. Nämndes av tre respondenter.

• Lista filer i SharePoint utifrån en angiven mapp. Nämndes av två re-
spondenter.

• Lista filer i SharePoint utifrån angivna metadata. Nämndes av två re-
spondenter.

• Kunna använda SharePoint som generellt dokumentlager för SiteVision-
installationen.  Alltså  att  kunna länka  till  SharePoint-filer  som om de
vore interna filer i SiteVision.

• En modul som förutom att lista filer i SharePoint även kan utföra opera-
tioner på filerna såsom att checka in och ut, ta bort och redigera filer.
Även versionshantering skulle kunna implementeras.
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4.1.4 Intresse för föreslagna moduler

I tabell 1 listas hur de olika respondenterna har svarat på frågan om intresse för
de fem olika modulförslagen (se avsnitt 3.1.1).

Förslag 1 Förslag 2 Förslag 3 Förslag 4 Förslag 5

Intervju 1 Ja Ja Ja Ja Nej

Intervju 2 Ja Ja Ja Kanske Nej

Intervju 3 Ja Ja Ja Ja Ja

Tabell 1: Intresse för föreslagna SiteVision-moduler bland respondenter.

4.2 Analys

4.2.1 Intervjuer

De två integrationspsunkterna dokumenthantering samt sökning efter dokument
efterfrågades av samtliga respondenter respektive nästan alla respondenter. En
integration mot SharePoints dokumenthantering var förutsedd av SiteVision AB
och kommer vara ett viktigt område att integrera mot. Efterfrågan på sökning
efter dokument i SharePoint var större än vad SiteVision AB hade väntat sig.
Denna efterfrågan bör tillgodoses på något sätt i konstruktionen.

Den efterfrågade integrationspunkten grupprum i SharePoint kolliderar till viss
del med SiteVisions funktion Social Collaboration. Dessa två system utför un-
gefär samma sak men på olika sätt. SiteVision AB:s bedömning är att enda sät-
tet att integrera vore att bygga om SiteVisions system till att arbeta som använ-
dargränssnitt  till  SharePoints  bakomliggande arkitektur.  Detta  har  SiteVision
AB ingen avsikt att utföra.

Integrationspunkten mot kalendern i Outlook är möjlig att genomföra men lig-
ger utanför detta projekt. Outlook är, precis som SharePoint Online, en del i Of-
fice 365 men bygger på en annan struktur. Outlook skulle kunna integreras via
Exchange men detta ligger utanför detta projekts avgränsningar.

De önskade arbetssätten stämde väl överens med de som senare föreslogs av Si-
teVision AB i intervjuerna. Kunderna vill kunna lista filer utifrån en angiven
mapp eller utifrån metadata och de vill kunna söka efter SharePoint-filer i Site-
Vision. Enstaka kunder vill även kunna göra mer avancerade SharePoint-opera-
tioner från SiteVision. Utifrån detta bedöms det vara lämpligt att skapa en mo-
dul som listar SharePoint-filer från en viss mapp. Dessutom bör även sökning
efter filer undersökas på något sätt.
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4.2.2 Trovärdighet

Antalet företag som ställde upp på intervjuer var tyvärr lite få. Det arbetades
ända in i sista stund med att få till intervjuer med de två företag som sagt att de
var intresserade men som hade svårt att samla alla som de ville ha med. Till sist
tog projekttiden slut och företagen blev tvungna att tacka nej. Två kundföretag
och en samarbetspartner till SiteVision AB ställde dock upp på intervjuer och
bidrog med intressant information.

De kvantitativa måtten reliabilitet och validitet kunde inte uppfyllas till någon
större grad och det hade det inte heller gjort om alla företag kunde ha ställt upp
på intervjuer. En viktigare fundering är om resultaten kan anses vara trovärdiga
och representativa för SiteVision AB:s kunder. Under intervjuerna har kunderna
presenterat ett antal förslag på integrationspunkter utan att ha blivit påverkade
av SiteVision AB:s idéer. Deras idéer stämmer dock väldigt väl överens med de
förslag som senare presenterades  från  intervjuarens  håll.  Trovärdigheten hos
svaren bedöms som hög men svaren kan inte anses vara representativa för hela
SiteVision AB:s kundkrets. Antalet respondenter är helt enkelt för få och det
hade det varit även om alla de kontaktade kundföretagen hade ställt upp. Några
fler intervjuer kunde eventuellt ha bidragit till lite mer diversifierade svar på
frågeställningarna.

Även om respondenternas svar inte kan anses vara representativa för hela Site-
Vision AB:s kundkrets så har de ändå givit en intressant bild av efterfrågan och
ligger som grund för det inledande arbetet med en SharePoint-integration.

4.3 Kravspecifikation

4.3.1 Internt SharePoint-API

Det  interna  SharePoint-API:et  ska  abstrahera  kommunikationen  mot  Share-
Point-servern på ett objektorienterat sätt. API:et ska hantera HTTP-anslutningar
i  en pool  eller  tillåta  API:ets  klient  att  injicera denna funktionalitet.  Antalet
HTTP-anrop för varje önskad åtgärd ska hållas så lågt som möjligt. API:et ska
åtminstone exponera följande funktioner.

• Hämta en SharePoint-lista utifrån dess namn.

• Hämta basmappen för en lista.

• Hämta ett listobjekt från dess ID.

• Ta bort ett listobjekt utifrån dess ID.

• Checka ut och in fil, samt ångra utcheckning av fil.

• Kopiera och flytta fil.

• Läsa ut relevanta metadata om listobjekt.
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• Skapa ny fil.

• Uppdatera innehåll i fil.

4.3.2 Fillistningsmodul

En modul som listar filer i SharePoint ska skapas. Denna typ av modul var ef-
terfrågad av alla respondenter i intervjuerna. I modulen ska de filer som den in-
loggade användaren har behörighet att se visas. Förutom filer ska mappar visas
och användaren ska ha möjlighet att navigera runt i trädstrukturen. Modulen ska
gå att ställa in med en startmapp där listningen alltid kommer att starta. När en
användare klickar på en fil ska den öppnas/laddas ned genom att användaren
länkas till filen i SharePoint.

4.3.3 Sökmodul

En enklare undersökning av SharePoint REST Search API ska göras för att ut-
röna om det kan användas framöver i SiteVision. En sökfunktion efterfrågades
av de flesta respondenter i intervjuerna och en prototyp till en sådan modul ska
skapas. Sökningen ska kunna göras i en simpel textruta där all önskad filtrering
skrivs in på direkten. Sökresultaten ska sedan länkas mot dess plats i Share-
Point. Inget krav på objektorientering ställs för denna modul inom detta projekt.

4.3.4 Övrigt

• Alla gemensamma SharePoint-inställningar  ska placeras  i  de centrala
webbplatsinställningarna i SiteVision.

• Funktionalitet som berör fler än en modul för SharePoint ska placeras i
generella klasser för att kunna återanvändas.

• Behörighetskontroller ska skötas av SharePoint. Inloggning via en syste-
manvändare får inte användas i lösningen. Samtliga behörighetskontrol-
ler måste göras för en inloggad användare.

• Lösenord ska inte hanteras i klartext. SiteVision ska inte heller hantera
lösenorden i krypterad form. Federerad inloggning är att föredra då an-
vändarnamn och lösenord istället hanteras av kundens katalogtjänst eller
motsvarande system. Undantag från detta får ske för att kunna ansluta
till SharePoint i demonstrationssyfte, eller för att under en installations-
process kunna testa SharePoint-kopplingen innan säkerhetsfunktionali-
teten är installerad.
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5 Konstruktion
Detta kapitel beskriver resultatet av konstruktionsarbetet. Först presenteras de
bibliotek som har provats tillsammans med en motivering av varför de har tagits
med eller valts bort. Två bibliotek används i konstruktionen och två har valts
bort. Därefter beskrivs de olika delarna som konstruktionen består av.

5.1 Utvalda bibliotek

5.1.1 Vägen in i SharePoint

I förprojektet Vägen in i SharePoint[12] skapades ett skal för ett internt API för
kommunikation med SharePoint. En ofullständig implementation gjordes med
SharePoint Online via åtkomstpunkten Microsoft Graph API. Denna implemen-
tation fungerade däremot inte med SharePoint Server. Lösningen i förprojektet
byggdes som en fristående webbapplikation i en TomCat-server och integrera-
des inte med SiteVision.

API:et har i detta projekt återanvänts med ett antal korrigeringar. Implementa-
tionen med Microsoft Graph API kunde inte återanvändas då detta endast fun-
gerar med SharePoint Online. Inloggningsförfarandet med OAuth 2.0 har kun-
nat återanvändas till viss del. Ett antal anpassningar har behövts göras för att in-
loggningsflödet ska fungera i SiteVisions miljö.

5.1.2 Azure Active Directory Authentication Library for Java

ADAL4J som används för inloggningsproceduren mot AAD har bedömts vara
lämpligt att använda i projektet utan några modifieringar. Detta bibliotek har vi-
sat sig utföra precis det som det påstår sig göra utan några märkbara sidoeffek-
ter. Kommunikationen mot AAD enligt steg 3, 4 och 7 i avsnitt  2.5.3 hanteras
utav detta bibliotek. Specialfall och all formatering av anrop hanteras av biblio-
teket. Klienten till biblioteket behöver endast göra metodanrop på biblioteket.

5.2 Bortvalda bibliotek

Office 365 SDKs for Java och JShare har bedömts vara olämpliga att använda i
detta projekt. Dessa bibliotek som används för kommunikation mot SharePoint
har bedömts vara användbara först efter egen modifiering av biblioteken. Detta
riskerar att skapa problem framöver då anpassningarna behöver uppdateras vid
kommande biblioteksuppdateringar.  Utförligare motivering ses i  avsnitt  5.2.1
och i avsnitt 5.2.2.

5.2.1 Office 365 SDKs for Java

Office 365 SDKs for Java använder sig av en struktur som har bedömts vara in-
tressant. Det går att bygga upp ett anrop till SharePoint REST API genom ked-
jade Java-metodanrop. När REST-anropet är färdiguppbyggt kan detta aktive-
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ras. Detta passar bra för den relationsbaserade struktur som SharePoint REST
API är uppbyggd av.  Biblioteket har däremot andra brister.  Det använder en
egen struktur för trådhantering och HTTP-uppkopplingar som inte går att konfi-
gurera utan att källkoden modifieras. Pooler för HTTP-uppkopplingar är av stor
vikt för SiteVision och måste hanteras för att inte anslutningsproblem till Share-
Point ska skapa problem för övriga SiteVision-systemet.

Biblioteket  tillhandahåller  endast  nedladdning av filer  till  en byte-array som
lagras i minnet. Nedladdning av väldigt stora filer skulle kunna orsaka problem
med systemresurser. Modifiering av koden skulle behövas för att en dataström
skulle kunna utläsas från HTTP-svaret.

Inloggning hanteras genom att klienten får möjlighet att påverka HTTP-anropet
innan det skickas iväg. Klienten kan alltså lägga till de HTTP Headers som be-
hövs för autentisering, t.ex. en access token för OAuth 2.0.

5.2.2 JShare

JShare har visat sig tillhandahålla en stor funktionalitet, långt mer än vad som
efterfrågats i detta projekt. I biblioteket tillåts även klienten att tillhandahålla
sin egen instans av Apache HttpComponents Client[25] (HttpClient) för hante-
ring av uppkopplingspooler. Det har dock visat sig att bibliotekets grundläggan-
de funktioner inte fungerar tillräckligt bra i nuvarande version. Inloggning sköts
av biblioteket  i  form av användarnamn och lösenord.  Modifiering  av koden
skulle behöva göras för att tillåta federerad inloggning.

Biblioteket tillhandahåller nedladdning av data både till byte-array och genom
dataström. Nedladdning till byte-array har dock visat sig vara problematisk då
vissa bytes i innehållet av okänd anledning modifieras. Nedladdning via ström
och nedladdning till byte-array har genererat resultat som inte varit identiska
och detta har skapat problem med korrupta filer. Dessutom har det visat sig pro-
blematiskt att ladda upp innehåll via en ström utan att först buffra den i minnet.
Stora modifieringar av koden skulle behövas för att biblioteket ska hantera upp-
och nedladdning på ett tillförlitligt sätt.

5.3 Internt SharePoint-API

Då inget utprovat bibliotek för kommunikation med SharePoint uppfyllde de
krav som ställdes av SiteVision AB blev det nödvändigt att skapa hela API:et
från grunden. Som utgångspunkt valdes SharePoint REST API som kan hantera
både SharePoint Server och SharePoint Online. Det interna SharePoint-API:et
kommer hädanefter benämnas SP-API. För att kommunicera med SharePoint
REST API behövde lösningen klara av att sända och ta emot REST-baserade
JavaScript Object Notation-meddelanden (JSON). Denna kommunikation har
gömts undan i en objektorienterad modell av SharePoint REST API. Modellen
har delats upp i tre lager: Gränssnittslager, funktionslager och servicelager. En
schematisk bild över strukturen kan ses i Bilaga C. De olika lagren beskrivs ne-
dan.
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5.3.1 Gränssnittslager

Gränssnittslagret är det enda lagret som exponeras mot klienten. Det består av
sex olika gränssnitt som visas i tabell 2. Gränssnittet SharePointApi motsvarar
den normala kontaktpunkten mot API:et. De övriga gränssnitten representerar
olika entiteter i SharePoints objektmodell. Varje gränssnitt ansvarar för att leve-
rera den data och funktionalitet som logiskt sett tillhör entiteten. Till exempel så
används SharePointFile om en fil ska laddas ned och SharePointFolder används
om en ny fil ska skapas i en mapp.

Namn Ansvar Exempel på anrop

SharePointApi Generell kontaktpunkt mot 
SharePoint

Hämta samtliga 
dokumentbibliotek.

SharePointLibrary Representerar 
dokumentbibliotek i 
SharePoint.

Hämta rotmappen för 
biblioteket

SharePointFolder Representerar en mapp i ett 
dokumentbibliotek.

Hämta samtliga filer i 
mappen.

SharePointFile Representerar en fil i ett 
dokumentbibliotek.

Checka ut fil.

SharePointContextInfo Innehåller data om 
anslutningen till 
SharePoint.

Hämta data om vilken 
server som anslutningen 
är gjord mot.

SharePointUser Representerar en användare
i SharePoint.

Hämta inloggningsnamn 
för användaren.

Tabell 2: Gränssnittslagret i SP-API.

5.3.2 Funktionslager

I  funktionslagret  samordnas  funktionaliteten  i  de  olika  gränssnitten  i  gräns-
snittslagret för vidare anrop mot servicelagret. Samtliga klasser i detta lager im-
plementerar ett  gränssnitt  från det övre lagret och dessutom finns ett  internt
gränssnitt inom lagret. SharePointApiImpl har en central roll i detta lager och är
den enda klass som har kontakt med lagret under. Vid samtliga anrop via någon
av de övriga klasserna så kommer SharePointApiImpl anropas för vidare anrop
mot servicelagret.

Vid nästan samtliga anrop till servicelagret så kommer resultatet komma i form
av en databärare. Dessa databärare är simpla Java-klasser i form av JavaBeans.
Alla klasser i funktionslagret förutom SharePointApiIml har en databärarklass
som motsvarar dess egen entitet. SharePointApiImpl säkerställer att funktions-
klassen skapas på ett korrekt sätt med en referens till den mottagna databäraren
och referenser för att kunna göra framtida anrop via SharePointApiImpl. Syste-
met med databärare har valts för att underlätta vid ett eventuellt utbyte av bak-
omliggande REST-anslutningspunkt. Ett sådant byte gjordes vid utprovningen
av JShare. Ifall detta bibliotek, eller något annat liknande, skulle bli aktuellt i
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framtiden går det lätt att implementera detta. Relationerna mellan de olika ob-
jekten fungerar då likadant men datahämtningen skiljer.

I figur 4 visas ett exempel på flödet genom funktionslagret. En klient har en re-
ferens till en SharePointFile och begär att få dess föräldramapp. SharePointFile
gör ett anrop till SharePointFileImpl där den begär att få den mapp som har
samma sökväg som filens förälder. SharePointFileImpl gör ett anrop till SpSer-
vice för att få den SpFolder som matchar sökvägen. SpFolder är en av de olika
databärarklasserna som finns.  SpService gör ett  HTTP-anrop till  SharePoint,
vilket beskrivs i avsnitt 5.3.3, och returnerar därefter en SpFolder med den data
som levererats  från  SharePoint.  SharePointApiImpl  skapar  nu  en  instans  av
SharePointFolderImpl och ger det nyskapade objektet en referens till det mot-
tagna SpFolder-objektet. SharePointApiImpl ser till att en referens till sig själv
finns hos SharePointFolderImpl. Avslutningsvis typar den om objektet till Sha-
rePointFolder och returnerar till SharePointFile. Denna returnerar i sin tur ob-
jektet till klienten som efterfrågade mappen. Efter allt detta kan mappen använ-
das av klienten.

Figur 4: Exempel på flöde genom funktionslagret.

Det finns bara två undantag från resultatformen med databärare från servicelag-
ret; När innehållet i en SharePointFile ska laddas hem kommer detta antingen
att levereras som en byte-array där innehållet redan är inläst i minnet, eller som
en öppen InputStream där klienten själv ansvarar för läsning från och stängning
av den returnerade strömmen.

5.3.3 Servicelager

I detta lager tas alla förfrågningar emot av klassen SpService som har till upp-
gift att förbereda och sända iväg HTTP-anrop. Klassen använder sig av HttpCli-
ent för kommunikationen mot SharePoint. Varje anrop som görs mot SharePoint
REST API följer de krav på format som anges av Microsoft[26].

Ett anrop görs mot en speciell adress för ändamålet, med HTTP-metoden GET
eller  POST.  Metoderna  PUT och  DELETE används  också  men  dessa  måste
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skickas via ett POST-anrop. Samtliga anrop mot SharePoint REST API börjar
med följande adress.

http[s]://[server-url]/[eventuell-site]/_api/

Figur 5 visar ett exempel på ett anrop för borttagning av fil. I detta fall pekas en
fil ut utifrån dess serverrelativa adress. Anropet görs med POST men eftersom
X-HTTP-Method är satt till DELETE kommer det hanteras som ett DELETE-
anrop. För att visa att anropet görs av en behörig användare skickas en access
token med i anropet. Mer om detta i avsnitt 5.5.2. Den HTTP Header som heter
IF-MATCH anger att filen ska tas bort oavsett vilken version som finns på ser-
vern. Om det hade varit av vikt att ta bort filen endast om den var av en viss
version hade asterisken kunnat bytas ut mot en textsträng som identifierar ver-
sionen, en så kallad E-tag.

URL http://[server-url]/[site]/_api/web/GetFileByServer-
RelativeUrl('/Folder Name/file name')

Method POST

Headers Authorization: "Bearer " + accessToken

IF-MATCH: "*"

X-HTTP-Method: "DELETE"

Figur 5: Exempel på HTTP-anrop. Tar bort en fil från SharePoint.

I många fall av POST och i nästan alla fall av GET så räknar avsändaren med
att få data tillbaka från SharePoint-servern. Denna datamängd kan fås i  Exten-
sible  Markup Language-format  (XML) eller JSON-format.  För att  minimera
mängden data som behöver sändas så har det mer kompakta JSON-formatet
valts i anropen. JSON-resultatet läses in till en textsträng med hjälp av HttpCli-
ent och  textsträngen  används  sedan  för  att  skapa  ett  JSONObject från
Json-lib[27]. Med hjälp av detta JSONObject kan nu den information som är in-
tressant enkelt läsas ut och rätt databärare kan skapas. Databäraren returneras
sedan till funktionslagret.

I de anrop där data ska hämtas från SharePoint-servern kan det uppstå situatio-
ner när svaret inte innehåller all den information som är intressant, eller att sva-
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ret innehåller allt för mycket information som inte är av intresse. I den första si-
tuationen kan det innebära att fler anrop måste göras för att all önskvärd data
finns tillgänglig och i den andra situationen så läggs en onödig belastning på
nätverkskommunikationen. För att hantera dessa situationer stödjer SharePoint
REST API utvalda delar av OData 2.0 Query Operations[28]. Tabell 3 visar de
huvudoperationer som kan användas i anropen och används i det interna API:et.
Fullständig specifikation listas i [29].

$select Anger vilka fält som ska returneras med svaret.

$orderby Anger hur resultatet ska sorteras.

$top Anger hur många resultat som ska returneras.

$skip Anger hur många resultat från början som ska ignore-
ras.

$filter Anger genom filtrering vilka objekt som ska returne-
ras.

$expand Anger vilka fält som ska inkluderas, även om de sor-
teras bort som standard av SharePoint.

Tabell 3: Tillgängliga operationer av OData Query Operations i SharePoint REST API.

Operationerna är ett kraftfullt verktyg för att detaljstyra ett anrop och resultatet
beror på i vilken ordning de olika operationerna anges. För att göra ett anrop
där resultat nummer 6-15 ska returneras kan en kombination av $top och $skip
användas. Korrekt ordning för detta syfte visas i exempel 1 i figur 6. Först ap-
pliceras $skip som tar bort de fem första resultaten, därefter $top som väljer ut
de 10 första kvarvarande resultaten. Exempel 2 i samma figur ger ett annat re-
sultat än det önskade. Först appliceras $top som väljer ut de tio första resulta-
ten, därefter tar $skip bort de fem första resultaten. I detta fall returneras alltså
resultat 6-10 istället för de önskade 6-15.

(1) http://[rest-url]?$skip=5&$top=10

(2) http://[rest-url]?$top=10&$skip=5

Figur 6: Exempel på olika beteende beroende på ordning för OData Query Operations.
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SharePoints tillåtna Query Operations har implementerats i en objektorienterad
lösning där varje huvudoperation är en egen klass som implementerar gränssnit-
tet QueryOption. Klassen Filter, som är en typ av QueryOption, tar hjälp av ett
antal klasser som implementerar gränssnittet  FilterRestriction. SpService ska-
par QueryOption-objekt i den ordning som är önskvärd för varje anrop och pla-
cerar dessa i en lista. När anropen förbereds för att skickas med HttpClient ite-
reras denna lista och läggs i tur och ordning till i anropssträngen.

Om HTTP-anslutningen returnerar en felkod så kastas ett undantag som mot-
svarar felet. Tabell 4 listar undantagsklasser som har skapats för att representera
olika felkoder.

SharePointApiGeneral-
Exception

Generell undantagsklass som används om ingen mer
specifik klass kan användas.

UnauthorizedAccess-
Exception

Används om statuskod 401 Unauthorized  eller  403
Forbidden returneras.

ObjectNotFoundExcep-
tion

Används om statuskod 404 Not Found returneras.

BadRequestException Används om statuskod 400 Bad Request returneras.
Denna klass används endast inom service- och funk-
tionslagren. I funktionslagret översätts undantaget till
den klass som logiskt sett motsvarar felet. Detta över-
sätts oftast  till  ObjectNotFoundException  eller
SharePointApiGeneralException.  Felet  kan  uppstå
t.ex. om anropet försöker checka ut en fil med ett id
som är felaktigt. Då anropet försöker checka ut på ett
nullobjekt  kommer statuskod 400 returneras  istället
för det, ur vår klients perspektiv, mer logiska 404.

FailedOperationExcep-
tion

Denna undantagsklass är inte kopplad till någon spe-
cifik statuskod. Ovanstående undantagsklasser över-
sätts  till  denna klass vid strategiska platser i koden
för att generera logiska undantag.

Tabell 4: Undantagsklasser i SP-API.
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5.4 Generella interceptorer

SiteVision AB har presenterat visioner för ett flertal moduler i SiteVision som
kan integreras mot SharePoint. De två moduler som presenteras i denna rapport,
samt kommande moduler för SharePoint, har några generella flöden som ser li-
kadana ut och behöver utföras oavsett vilken modul som visas för tillfället. Des-
sa generella aspekter har generaliserats och placerats som interceptorer som ex-
ekveras innan koden för en modul körs. En abstrakt basklass, SharePointBase,
för SharePoint-moduler har skapats där en referens till ett SharePointApi-objekt
finns tillgänglig för  den konkreta  modulen.  De generella  interceptorerna har
lagts som en interceptorstack som kan användas av de olika modulerna för Sha-
rePoint. Dessa interceptorer beskrivs nedan.

5.4.1 Kontroll av inställningar

Ett antal  inställningar är generella för kommunikationen mot SharePoint och
har placerats i webbplatsens centrala inställningar i SiteVision. Dessa inställ-
ningar som rör inloggningsval och adresser till servrar måste vara ifyllda för att
det över huvud taget ska gå att göra några kommunikationsanrop mot Share-
Point. Den första generella interceptorn kontrollerar att inställningarna är ifyll-
da. Om någon inställning saknas kommer interceptorn att avbryta exekveringen
och skriva ut ett felmeddelande i modulens tilldelade område. Om allting där-
emot är korrekt inställt kommer dessa värden att sättas på SharePointBase-ob-
jektet och exekveringen får fortsätta.

5.4.2 Förberedelse av inloggningskontext

Interceptor nummer två i den gemensamma interceptorstacken säkerställer att
tillräckligt mycket information om inloggningen finns i HTTP-sessionen. Den
information som behövs för inloggningsprocessen lagras i ett objekt som imple-
menterar  gränssnittet  LoginContext.  Om  en  instans  av  LoginContext  redan
finns i sessionen kontrolleras att detta objekt är uppdaterat med de senaste in-
ställningarna. Om det inte finns någon LoginContext i sessionen kommer ett
nytt objekt att skapas och placeras där.

5.4.3 Hantering av ej inloggad användare

Den tredje av de generella interceptorerna har i uppgift att fånga upp Unauthori-
zedAccessException. Ett sådant undantag kan kastas vid varje enskilt anrop mot
gränssnittslagret där kommunikation mot SharePoint sker. När detta undantag
fångas avbryts exekveringen och information om inloggningskontexten läses ut
ur det LoginContext-objekt som ligger sparad i sessionen. Informationen place-
ras  i  velocitykontexten  och  en  inloggningsmall  renderas.  Inloggningsmallen
kommer presentera en länk för användaren där denne uppmanas att ansluta till
SharePoint  (figur  7).  Autentiseringen  som  kommer  att  ske  när  användaren
klickar på länken beskrivs i avsnitt 5.5.1.
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Figur 7: Vy som visas när användaren inte är inloggad.

5.4.4 Kontroll av inloggning

Detta är det första steget där UnauthorizedAccessException, som hanteras en-
ligt avsnitt 5.4.3, kan kastas på ett säkert sätt. Denna sista generella interceptor
kontrollerar ifall användaren är inloggad och kastar annars detta undantag. In-
loggningskontrollen  delegeras  till  LoginContext-objektet  och  utförs  på  olika
sätt beroende på vilken inloggningsmetod som har konfigurerats i de centrala
inställningarna.

5.5 Inloggning

Inloggningen ska enligt SiteVision AB:s krav ske via federering, men med möj-
lighet att logga in direkt med användarnamn och lösenord för att kunna använ-
das i en uppstartsprocess. Kontroll och hantering av ej inloggad användare styrs
av interceptorerna som beskrivs i avsnitt 5.4.3 och 5.4.4. Inloggningen kan kon-
figureras med antingen OAuth 2.0 eller formulärinloggning. I detta avsnitt be-
skrivs den autentisering och auktorisering som utförs med de skillnader som
gäller för inloggningsalternativen.

5.5.1 Autentisering

Autentiseringen utförs på olika sätt beroende på vilken inloggningsmetod som
har valts. Vid formulärinloggning kommer en modal ruta att visas för använda-
ren där användaruppgifter kan skrivas in. När användaren klickar på logga in så
skickas ett anrop till en servlet som provar att logga in mot SharePoint med de
angivna uppgifterna. För detta utnyttjas den inbyggda funktionaliteten i HttpC-
lient som hanterar autentisering och auktorisering i ett och samma flöde. Fi-
gur 8 listar och beskriver kort de inloggningstekniker som stöds av HttpClient
som standard[30]. Servleten gör ett anrop SharePoint för att aktivera inlogg-

28



SharePoints hemligheter – Ett integrationsprojekt i SiteVision
Daniel Rehnberg 2016-06-03

ningsmekanismen. Om det misslyckas returneras ett felmeddelande till inlogg-
ningssidan. Om inloggningen skulle lyckas uppdateras objektet i sessionen med
de data som behövs vid vidare anrop. Därefter utförs en omdirigering till sidan
som anropet kom från. Omdirigeringen görs för att andra eventuella moduler
för SharePoint på sidan också ska uppdateras och visas i inloggat läge.

Basic Autentiseringsprotokoll, definierad i RFC 2617[31].

Digest Autentiseringsprotokoll, definierad i RFC 2617.

NTLM Proprietärt  autentiseringsschema,  utvecklat  av
Microsoft.

Kerberos Autentiseringsprotokoll, definierad i RFC4 120[32].

SPNEGO Mekanism som används för att förhandla om under-
liggande  inloggningsmekanism[33].  SPNEGO  stöds
endast med Kerberos i HttpClient.

Figur 8: Inloggningstekniker som stöds av HttpClient.

Vid inloggning via OAuth 2.0 så skickas ett anrop direkt mot en servlet utan att
visa en modal ruta först. Denna servlet utför anrop mot auktoriseringsservern
enligt steg 1 till 4 i Authorization code flow (figur 3). Exempel på inloggnings-
ruta hos AAD visas i figur  9. Vid misslyckad inloggning kommer auktorise-
ringsservern att visa ett felmeddelande för användaren. Vid lyckad inloggning
uppdateras objektet i sessionen med aktuell inloggningsinformation och använ-
daren omdirigeras till den sida där det ursprungliga anropet kom ifrån.

Figur 9: Inloggningsruta vid inloggning via OAuth2 och AAD.

Inga andra inloggningstekniker än de som nämnts ovan stöds i lösningen. In-
loggningen är inte heller integrerad som Single Sign On (SSO) tillsammans med
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övriga SiteVision-inloggningar. Ett manuellt, extra, inloggningssteg behövs så-
ledes en gång per session för användaren.

5.5.2 Auktorisering

Klassen  SpService,  i  SP-API:s  servicelager,  har  en  referens  till  ett  Share-
PointCredentials-objekt som den får av LoginContext. Detta objekt får möjlig-
het att påverka varje anrop som görs till SharePoint REST API för att utföra det
som krävs för auktoriseringen.

Om formulärinloggning används så utnyttjas funktionaliteten i HttpClient. Ef-
tersom inloggning redan skett i ett tidigare steg så är auktoriseringen redan klar
om ett GET-anrop utförs. Om anropet däremot är POST, PUT eller DELETE
måste ett Form Digest Value skickas med. Detta är en textsträng som går att få
tag i genom ett enskilt anrop till SharePoint REST API. Textsträngen skickas
sedan med i en HTTP Header enligt formen i figur 10.

X-RequestDigest: formDigestValue

Figur 10: HTTP Header-format for Form Digest Value.

Om OAuth 2.0 används så lägger objektet till en HTTP Header enligt formen i
figur  11. Detta talar om för SharePoint att en access token ska användas för
auktoriseringen och motsvarar steg 5 i figur  3. SharePoint kontrollerar att den
token som skickats med är giltig och returnerar sedan det eller de resultat som
användaren är behörig att se.

Authorization: ”Bearer: ” + accessToken

Figur 11: HTTP Header-format för OAuth 2.0 access token.

5.6 Moduler

Två moduler har skapats i detta projekt: en modul som listar SharePoint-filer
för användaren och en modul där användaren kan söka efter innehåll i Share-
Point. Dessa beskrivs nedan.

5.6.1 Fillistningsmodul

Fillistningsmodulen är en modul som visar en lista med filer för användaren.
När en redaktör lägger ut denna modul på en sida får denne ange vilken Share-
Point-site och vilket specifikt dokumentbibliotek som ska användas i modulen.
Redaktören har även möjlighet att välja en mapp i dokumentbiblioteket som ska
visas från start. Dessutom kan denne ställa in hur mycket information som ska
visas för användaren i listan. När listan renderas visas de mappar och filer som
finns i den aktuella mappen. Det går att navigera ned i mappstrukturen och till-
baka till ursprungsläget igen. Endast de objekt som den inloggade användaren
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har behörighet att se visas, eftersom all behörighetskontroll och -styrning hante-
ras  av  SharePoint-servern.  Filer  kan  laddas  ned  direkt  till  klienten.  För
Microsoft Office-dokument finns även möjligheten att öppna filen i redigerings-
läge. Detta innebär att en förfrågan skickas till användarens webbläsare om att
öppna det Office-program som matchar filen. Programmet kommer då öppna fi-
len i redigeringsläge vilket innebär att den är låst för redigering från andra an-
vändare. Så fort användaren sparar dokumentet så laddas förändringarna upp till
SharePoint. Detta ger en användarvänlig lösning där SharePoints styrkor utnytt-
jas utan att användaren ens uppfattar att den arbetar med SharePoint. Fillist-
ningsmodulen visas i figur 12.

Figur 12: Fillistningsmodul.

Innan modulen kan anses vara helt klar behöver användargränssnittet förfinas.
Detta arbete kommer att göras av SiteVision AB.

5.6.2 Sökmodul

Denna modulprototyp har skapats av det enkla syftet att kunna utreda hur sök-
delen av SharePoints REST API kan utnyttjas och implementeras i SiteVision.
Funktionaliteten är inte implementerad på ett objektorienterat sätt i SP-API utan
skickar  bara  en  simpel  söksträng  till  SharePoint-servern  och  returnerar  en
JSONArray[27] till modulen. Användaren har tillgång till en textruta där denne
får  skriva in  en söksträng i  exakt  det  format  som efterfrågas  av  SharePoint
REST API. Sökfrågans resultat har visat sig innehålla en stor mängd informa-
tion om filnamn, länkar, sökförslag och stavningsförslag. Mycket arbete återstår
för denna modul, både för det interna API:et och för användargränssnittet. Sök-
modulen visas i figur 13.
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Figur 13: Sökmodul.

SiteVision AB ser två olika användningsområden för denna modul. Det första
området är att låta användaren söka efter filer precis som modulen är uppbyggd
nu, men i en mer förfinad och användarvänlig form. Det andra användningsom-
rådet är att skapa en modul som visuellt är lik fillistningsmodulen. I denna mo-
dul kommer dock urvalet av filer inte baseras på en viss mapp i dokumentbibli-
oteket utan kommer att baseras på en sökfråga som redaktören får definiera i in-
ställningarna när modulen placeras ut på en sida. På detta sätt kan t.ex. alla do-
kument som har en viss tagg i sina metadata listas för användaren.

5.7 Testning

SP-API är  vältestat  med hjälp av enhetstester.  Ett  kodtäckningstest  visar  att
98 % av metoderna och 96 % av raderna testas. De metoder som inte är testade
tillhör sökmodulens ofullständiga funktionalitet. I testningen används bibliote-
ket  Mockito[34] för att simulera nätverkskommunikationen mot SharePoint. I
simuleringen  anges  vilken  HTTP-statuskod  som  returneras  från  SharePoint
samt en textsträng med resultatet. Utifrån detta har API:et testats så att rätt data
har returnerats för varje metod. Dessutom har det testats så att rätt undantag
kastas för alla olika statuskoder.

Modulerna har ännu bara testats manuellt. SiteVision AB:s testavdelning kom-
mer att skriva gränssnittstester för dessa innan modulerna kan släppas till deras
kunder.
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6 Resultat
I detta kapitel presenteras först resultaten för förstudien och sedan presenteras
resultaten för konstruktionsarbetet.

6.1 Förstudie

6.1.1 Integrationspunkter

Följande delar av SharePoint efterfrågas som integrationspunkt av en majoritet
av respondenterna:

• SharePoints dokumenthanteringssystem.

• SharePoints sökfunktionalitet.

6.1.2 Arbetssätt

De flesta  av  respondenterna  vill  kunna  komma åt  ovanstående  integrations-
punkter utifrån följande moduler:

• Söka efter filer i SharePoint.

• Lista filer i SharePoint utifrån en given mapp.

• Lista filer i SharePoint utifrån metadata.

Enskilda respondenter är intresserade av följande funktioner:

• Använda SharePoint som generellt dokumentlager för en SiteVision-in-
stallation.

• Kunna publicera dokument som skapats i SiteVision till SharePoint.

• En modul där avancerade filoperationer kan utföras, T.ex. checka in och
ut, ta bort och redigera filer.

6.1.3 Kravspecifikation

En kravspecifikation skapades där följande delar kravställdes:

• Ett internt API för åtkomst av Sharepoint från SiteVision skulle kon-
strueras.

• En fillistningsmodul som listar filer utifrån en mapp i SharePoint skulle
skapas.
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• En prototyp till en sökmodul för sökning efter dokument i SharePoint
skulle skapas.

• Lösningen skulle göras så generell som möjligt  för att  kunna byta ut
SharePoint  mot  andra  dokumenthanteringssystem,  som  t.ex.  Alfre-
sco[35].

• Behörighetskontroller  skulle skötas av SharePoint,  helst  via federerad
inloggning.

6.2 Konstruktion

Konstruktionsarbetet har resulterat i att ett internt API har skapats samt två mo-
duler. Resultaten för dessa delar beskrivs nedan.

• Ett  internt  API  har  konstruerats  för  kommunikation  mot  SharePoint.
API:et klarar bl.a. av att hämta listor, filer och mappar från SharePoint.
Det klarar av att skapa nya filer och mappar och det kan även kopiera
och flytta filer. Filer kan checkas in och ut, och det går att ladda upp och
ned filinnehåll.  API:et kan användas tillsammans med inloggningslös-
ningar implementerade med OAuth 2.0, Basic, Digest, NTLM, SPNE-
GO  och  Kerberos.  Övriga  inloggningslösningar  stöds  inte.  API:et  är
skrivet på ett sådant sätt att det enkelt kan bytas ut mot andra dokument-
hanteringssystem.

• En fillistningsmodul har konstruerats där det går att lista SharePoint-fi-
ler i SiteVision utifrån en vald mapp i SharePoint-strukturen. Använda-
ren kan navigera upp och ned i strukturen som den själv önskar. Modu-
len är färdig till den grad att logiken fungerar. Användargränssnittet åter-
står att förfinas tillsammans med gränssnittstester.

• En sökmodul  har  skapats  som en prototyp.  Denna modul  har  endast
snuddat vid möjligheterna som finns att utveckla. Modulen har visat att
det  går  att  få tag på en stor mängd data  via  sökdelen av SharePoint
REST API.
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7 Slutsatser
Detta projekt har utforskat och utvecklat möjligheten att ansluta till SharePoint
via dess REST API. Det inledande problemet för projektet var att SiteVision AB
visste att deras kunder efterfrågade en SharePoint-integration, men inte i vilken
form eller omfattning det efterfrågades. Dessutom saknades kunskap om Share-
Points möjligheter till integration.

Förstudiens resultat kan inte anses vara representativa för hela SiteVision AB:s
kundkrets, men de gav en tydlig indikation på hur integrationsarbetet kunde in-
ledas. Resultaten kan således inte heller anses vara representativa för någon an-
nan kundkrets. För att veta hur en annan kundkrets vill integrera en produkt
med SharePoint kan resultaten från förstudien användas som utgångspunkt men
ytterligare en undersökning skulle behövas för det specifika fallet. 

Resultatet för konstruktionsarbetet är relativt specifikt för problematiken med
att integrera SharePoint mot SiteVision. Delar av lösningen kan ändå vara till
nytta för andra projekt. För kommunikation med SharePoint så kan strukturen
för det interna API:et användas. Källkoden är sekretessbelagd av SiteVision AB
men strukturen går att utläsa ur denna rapport. Den generella strukturen kan tro-
ligtvis även användas till andra dokumenthanteringssystem som t.ex. Alfresco.

7.1 Måluppfyllelse

Projektets övergripande syfte var att möjliggöra en attraktiv integration av Sha-
rePoint från SiteVision. Integrationen skulle låta användarna komma åt utvalda
delar av SharePoints tjänster i produkten SiteVision. Genom skapandet av det
interna API:et är det nu möjligt att integrera SharePoint i SiteVision. Hur attrak-
tiv integrationen blir kommer att bero på de som skapar modulerna som kom-
mer att publiceras.

Projektet hade fyra mål. Dessa listas nedan tillsammans med en kommentar om
dess måluppfyllelse.

M1 Målet var att undersöka vilka delar av SharePoints 
tjänster som är mest attraktiva för integration bland 
SiteVision AB:s kunder. Målet har uppfyllts genom 
slutsatsen att integration mot SharePoints dokument-
hanteringssystem och dess sökfunktionalitet är mest 
attraktiva.

M2 Målet var att undersöka hur SiteVision AB:s kunder 
vill kunna arbeta med SharePoint i SiteVision. Målet 
har uppfyllts genom slutsatsen att kunderna vill kun-
na se en listning av SharePoint-filer i SiteVision samt
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att kunna söka efter SharePoint-filer från SiteVision.

M3 Målet var att konstruera och implementera ett internt 
API för åtkomst av SharePoint från SiteVision. Målet
har uppfyllts genom skapandet av ett internt API för 
detta syfte.

M4 Målet var att konstruera minst en modul i SiteVision 
som ligger i linje med kundernas önskemål. Målet har
uppfyllts genom skapandet av fillistningsmodulen.

Resultatet av projektet är att målen är uppfyllda och att projektet blev lyckat.
Produkten behöver dock utvecklas vidare innan det kan lanseras till kunderna.

7.2 Alternativa lösningar

Undersökningen bland SiteVision AB:s kunder hade kunnat göras via en enkät
istället för att göras via kvalitativa intervjuer. Detta hade troligtvis ökat antalet
svar men svaren riskerade att bli färgade av undersökningens förslag på modu-
ler som skulle bedömas.

Inloggning via OAuth 2.0 hade kunnat lösas med en egen implementation istäl-
let för att ta hjälp av ADAL4J. Detta bibliotek underlättar dock arbetet betydligt
och det utför sin uppgift på ett bra sätt. Av dessa anledningar används lösning-
en.

De olika biblioteken för kommunikation med SharePoint skulle ha kunnat an-
vändas istället för den egenimplementerade lösningen.

7.3 Framtida arbete

Förutom att utveckla klart de moduler som producerats i detta projekt har några
andra möjliga utvecklingsförslag identifierats.

• Fler moduler som utnyttjar det interna API:et kan produceras.

• SP-API kan utvecklas med mer funktionalitet.  Exempel på funktioner
som kan läggas till:  hantera filversioner, hantera användare och roller
samt utökad listhantering.

• Inloggningsfunktionaliteten kan implementeras för fler inloggningstek-
niker.

• Inloggningsfunktionaliteten kan integreras  med SiteVisions övriga in-
loggningsmekanism för att kunna logga in med SSO.
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• Fler delar av Microsofts molnprodukter kan integreras via REST. I detta
fall är det nog lämpligt att vänta in färdigställandet av Microsoft Graph
API, som är en gemensam anslutningspunkt för tjänster som t.ex. grup-
per, filer och e-post.
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Bilaga A: Intervjusammanfattningar
Intervju 1 2016-04-25

Plats: Telefonintervju från SiteVision Örebro.
Närvarande:

SiteVision Daniel Rehnberg, Rapportförfattare
Karl Eklöf , Head of innovation
Erik Stenman, Säljare

Kundföretag 1 webbutvecklare
1 IT-chef
1 projektledare
1 IT-strateg

Inledning

Kundföretaget beskriver att de har startat ett webbprojekt där ett öppet intranät 
ska skapas i SiteVision. Intranätet kallas medarbetarsidor och kommer att vara 
synliga även för användare utanför organisationen. Vissa delar av intranätet 
kommer dock att vara skyddade genom ett inloggat läge. 

Parallellt med detta projekt så drivs ett annat projekt kring Office 365 och Sha-
rePoint. Kundföretaget har nyligen fattat beslut om att all dokumentlagring ska 
ske i Public 360 eller SharePoint online. De arbetar just nu med att ta fram en 
samarbetsplattform, verksamhetsbaserat stöd, projekt-siter, integration med 
andra liknande organisationer. De är just nu i uppstartsfasen för att använda 
SharePoint och kommer att rekrytera en samarbetsansvarig för samarbetsplatt-
formen. Lösningen kommer att införas steg för steg med de olika projektdelar-
na.

Företaget presenterar en krav-/önskelista

Krav All dokumentlagring kommer att ske i primärt Public 
360 och sekundärt i SharePoint Online.

De kommer inte att arbeta med dokument i SiteVi-
sion.

Önskemål Sökmotorer. De vill kunna söka efter dokument i 
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SharePoint från SiteVision.

Visa dokument som har publicerats i SharePoint i Si-
teVision.

En integrationspunkt mot Microsoft Visio önskas i 
någon form, men oklart hur det ska kunna se ut.

Nyckelord för integra-
tion

Sökbarhet

Versionshantering

Kommentar: Fler förslag nämndes som önskemål men som inte handlar om 
SharePoint. Bland dessa nämndes en integration mot Skype for business och 
mot ett positioneringssystem.

Sammanfattade punkter:

Vilka delar av SharePoint skulle vara intressanta att integrera i SiteVision?

Dokumenthantering, sökning

Vilken/vilka av dessa skulle vara viktigast att integrera? Rangordna gärna.

Likvärdiga, båda bedöms som viktiga.

Hur skulle ni vilja arbeta med dessa delar i SiteVision?

Eftersom SiteVision ännu inte är installerat vet inte kundföretaget riktigt hur an-
vändarna vill kunna handskas med detta.

Hur vill ni att användaren ska kunna komma åt SharePoint från SiteVision?

Samma svar som föregående.

Vad har ni för typ av SharePoint-installation? Molnbaserad eller egen server-
installation?

SharePoint online samt en SharePoint On Prem kopplat mot Public 360.

Vad använder ni för inloggningssystem till SharePoint?

Federerad inloggning via ADFS, osäker på inloggningsteknik
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Vilken typ av AD används?

Lokalt installerad Active Directory.

Hur många siter använder ni?

Detta är oklart för tillfället. Planeringen har inte kommit så långt.

Hur används dokumentbibliotek? Ett per site eller annat upplägg?

Samma svar som föregående.

Intresse för SiteVisions förslag på moduler

• Lista SharePoint-filer utifrån en given mapp i ett dokumentbibliotek. 
Kundföretaget tycker att det låter intressant.

• Lista SharePoint-filer utifrån en sökning på attribut. Kundföretaget tyck-
er att det låter intressant.

• Låta användaren söka själv efter filer. Kundföretaget tycker att det låter 
intressant.

• Kunna hantera SharePoint-filer som ett dokumentbibliotek. Möjlighet 
att ta bort, checka in och ut filer etc. Kundföretaget tycker att det låter 
intressant.

• Kunna publicera dokument som skapas i SiteVision till SharePoint. 
Kunden vill inte arbeta med dokumenthantering i SiteVision och är inte 
intresserade av denna modul.
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Intervju 2 2016-04-25

Plats: Telefonintervju från SiteVision Örebro.
Närvarande:

SiteVision Daniel Rehnberg, Rapportförfattare
Karl Eklöf , Head of innovation

Kundföretag 1 webbutvecklare

Inledning

Kundföretaget berättar att deras IT-avdelning har fattat beslut om att SharePoint
ska användas för dokumentlagring. De berättar att webbutvecklaren har hanterat
intranätet i SiteVision och att IT-avdelningar har hanterat SharePoint. Nu är de i
en uppstartsprocess där de ska börja samarbeta i samband med att intranätet ska
byggas om. Det är tidigt i processen för tillfället och har inte börjat titta på vil-
ket eller vilka verktyg som ska användas i bygget. De kan därför inte ge några
exakta svar om hur de vill kunna arbeta mot SharePoint men kommer att funde-
ra fritt kring området

Sammanfattade punkter:

Vilka delar av SharePoint skulle vara intressanta att integrera i SiteVision?

Sökning, och dokumenthantering. Kalendern i Outlook(Exchange).

Vilken/vilka av dessa skulle vara viktigast att integrera? Rangordna gärna.

Sökning är viktigast men även dokumenthanteringen är viktig.

Hur skulle ni vilja arbeta med dessa delar i SiteVision?

Lista filer på olika sidor, och att kunna söka efter dokument i SharePoint.

Hur vill ni att användaren ska kunna komma åt SharePoint från SiteVision?

Intressant om en fillistningsmodul kan ställas in så att den visar filer utifrån me-
tadata.

Vad har ni för typ av SharePoint-installation? Molnbaserad eller egen server-
installation?

Sharepoint On Prem.
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Vad använder ni för inloggningssystem till SharePoint?

Federerad inloggning via Kerberos i en Single-sign-on-lösning. Oklart om sam-
ma teknik används mot SharePoint.

Vilken typ av AD används?

Lokalt installerad Active Directory.

Hur många siter använder ni?

5-6 st.

Hur används dokumentbibliotek? Ett per site eller annat upplägg?

Ett dokumentbibliotek per site.

Intresse för SiteVisions förslag på moduler

• Lista SharePoint-filer utifrån en given mapp i ett dokumentbibliotek. 
Kunden tycker att det låter intressant.

• Lista SharePoint-filer utifrån en sökning på attribut. Kunden tycker att 
det låter intressant.

• Låta användaren söka själv efter filer. Kunden tycker att det låter intres-
sant men är orolig för komplexiteten i sökningen.

• Kunna hantera SharePoint-filer som ett dokumentbibliotek. Möjlighet 
att ta bort, checka in och ut filer etc. Kunden bedömer att det till viss del
är intressant.

• Kunna publicera dokument som skapas i SiteVision till SharePoint. 
Kunden är inte intresserad.
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Intervju 3 2016-04-26

Plats: Utförd via e-post.

Kommentar: Det intervjuade företaget är en samarbetspartner till SiteVision. 
Företaget producerar webbplatser i SiteVision åt sina kunder och har varit in-
blandade i många projekt där integration har diskuterats. Företaget har erfaren-
het av liknande integrationsprojekt mot andra dokumentsystem.

Inledning

Företaget berättar att svaren de ger kommer från erfarenheter från dem själva 
och deras olika kunder. Svaren är applicerbara även för andra dokumentlager än
SharePoint, som t.ex. Alfresco ECM.

Sammanfattade punkter:

Vilka delar av SharePoint skulle vara intressanta att integrera i SiteVision?

Framförallt dokumenthanteringen.

Hur skulle ni vilja arbeta med dessa delar i SiteVision?

En möjlighet vore att ange SharePoint som ett generellt dokumentlager för en 
SiteVision-installation. Då menar vi att det behövs en typ av länk som säkerstäl-
ler att SharePoint-länkar fungerar som om de vore SiteVision-länkar med sam-
ma stöd som interna SiteVision-länkar ger med avseende på kontroller om län-
kintegritet. Dessutom skulle det behöva gå att bläddra sig fram till en Share-
Point-fil i SiteVisions redigeringsläge för att länka till den på samma sätt som är
möjligt i SiteVision.

Ett annat förslag är att kunna använda SharePoint som dokumenthanterare i So-
cial Collaboration i SiteVision. En modul där som ger möjligheten ges att utföra
SharePoint-operationerna sortera, ändra vyer, checka ut/in filer, redigera doku-
ment och skapa nya versioner av filer. 

Ett tredje förslag kan vara att utveckla den befintliga CMIS-modulen för att i 
SiteVision kunna lista dokument som finns i SharePoint. Den skulle dock behö-
va vara mer utvecklad med möjlighet att peka ut mer än bara en SharePoint-
mapp/katalog/lista. Exempel på detta kan vara metadata-filtrering eller endast 
se de filer som användaren har rätt att se.

Hur vill ni att användaren ska kunna komma åt SharePoint från SiteVision?

Dels enligt svaret på föregående fråga, men även följande delar skulle vara in-
tressanta:
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Integrera sökfunktionerna. Alltså att det går att söka i SharePoint från SiteVi-
sions vanliga sökruta.

Synka rättigheter. Väldigt viktigt att användaren bara får se det material som 
denna har rätt att se.

Synka metadata. SharePoint utnyttjar metadata till stor del. Detta skulle kunna 
komma till nytta i SiteVision.

Definierat arbetsflöde i SharePoint som matchar det ”paket” av integration som 
SiteVision-integrationen kräver.. Detta kan t.ex. vara att rätt metadata finns på 
plats, att specifika funktioner som krävs körs, publicerade/fastställda versioner 
av dokument exponeras efter rätt principer. Modellen för flödet bör sättas upp 
av SiteVision och sedan får kunderna anpassa sin SharePoint-lösning efter detta.
Omvänt kommer att bli för svårt.

Intresse för SiteVisions förslag på moduler

• Lista SharePoint-filer utifrån en given mapp i ett dokumentbibliotek. 

• Lista SharePoint-filer utifrån en sökning på attribut. 

• Låta användaren söka själv efter filer.

• Kunna hantera SharePoint-filer som ett dokumentbibliotek. Möjlighet 
att ta bort, checka in och ut filer etc. 

• Kunna publicera dokument som skapas i SiteVision till SharePoint. 

Företaget tycker att samtliga förslag ser intressanta ut men att olika förslag 
kommer att passa olika kunder beroende på vilken miljö och vilken kravbild de 
har.
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Onlinemöte 2016-04-14

Plats: Onlinemöte via Google Hangout.

Närvarande:

SiteVision Daniel Rehnberg, Rapportförfattare

Kundföretag 3 kundföretag

Kommentar: Detta var ett möte som planerades spontant av kundföretagen. Si-
teVision passade på att sitta med som åhörare, men på grund av tekniska miss-
öden gavs ingen möjlighet att ställa frågor till deltagarna. Alla resultat kommer
från deras egna diskussioner. Generellt pratades mycket kring för- och nackde-
lar med SharePoint kontra SiteVision. Dessa diskussioner har lämnats utanför
protokollet.

Kundföretag 1

Idag har de sin publika site i SiteVision och intranätet i SharePoint. Deltagaren
från företaget vill lansera ett nytt intranät skapat i SiteVision. Vissa valda delar
av SharePoint vill de behålla och vill kunna integrera mot. Dokumenthantering
nämns som exempel på integrationspunkt. Även SharePoints grupprum skulle
vara intressanta att integrera mot.

Kundföretag 2

Företaget arbetar med ett projekt att bygga upp ett nytt intranät. De använder
SiteVision till detta men organisationen använder sig av SharePoint till doku-
menthantering. De vill kunna komma åt detta från intranätet för att underlätta
för medarbetarna. Organisationen har själva skapat en egen prototyp för sök-
ning efter filer i SharePoint från SiteVision men tycker inte att den fungerar till-
fredsställande. De nämner att samarbetsfunktioner mellan användare idag an-
vänds både från SiteVision och SharePoint. Denna dubbelfunktionalitet är inte
önskvärd för företaget.

Kundföretag 3

De använder idag EpiServer för sitt intranät men är på gång att uppgradera det-
ta. Företaget har tittat på flera olika plattformar som ersättare till intranätet men
har ännu inte bestämt sig för hur de ska göra. De har fattat ett beslut om att all
dokumenthantering ska skötas via Office 365. I Office 365 kommer användarna
att ha 15-16 olika dokumentbibliotek att lägga sina dokument i. Detta riskerar
att skapa oordning och de har därför fattat ett beslut om att samtliga dokument i
organisationen ska läggas in i deras dokumenthanteringssystem i SharePoint.
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Integration från intranätet mot SharePoint/Office 365 bedöms av företaget som
nödvändigt för att ett system ska kunna bli aktuellt för deras del.
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Bilaga B: Användarinstruktion, 
Registrera app i Azure AD

Förkrav

• Ett befintligt abonnemang på Office 365 Business1.

• En befintlig prenumeration på Azure Active Directory2.

Registrera app i Azure AD

1. Logga in på Azure Management Portal3.

2. Klicka på Active Directory i den vänstra menyn, välj fliken Directory 
och klicka på den Directory som är kopplad till ditt Office 365-abonne-
mang.

1 https://products.office.com/sv-se/business/office-365-business
2 https://azure.microsoft.com/sv-se/pricing/details/active-directory/
3 https://manage.windowsazure.com/ 
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3. Klicka på fliken Applications och därefter på Add längst ned på sidan.

4. Klicka på Add an application my organization is developing.
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5. Välj ett namn för applikationen (t.ex. SiteVision) och välj Web applica-
tion and/or web API. Klicka på pilen för att gå vidare.
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6. I rutan för Sign-On URL skriver ni in följande: 

http://[adressen till er sitevisionsida]/oauth2/response. 

I rutan för App Id URI skriver ni in ett valfritt värde. Värdet måste inte 
peka på en giltig adress men den måste vara unik inom er organisations 
Azure AD. Klicka därefter på bocken.

7. Klicka på fliken Configure och anteckna värdet i rutan för Client ID. 
Detta värde behöver anges i SiteVisions centrala inställningar.
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8. Scrolla till sektionen Keys. Skapa en Client Key genom att klicka på 
dropdown-listan och välja giltighetstid för din nyckel. 2 år är rekom-
menderat värde. Klicka på Save längst ned på sidan.

9. Efter att du sparat inställningarna visas den Client Key som nu genere-
rats. Anteckna detta värde, det behöver anges i SiteVision-inställningar-
na. Kontrollera dessutom att värdet i Reply URL stämmer överens med 
det värde som angavs i Sign-On URL.

Viktigt 1: Värde för Client Key visas bara vid detta tillfälle, det går inte 
att återvända och hämta värdet på nytt senare. Vid behov så får istället 
en ny Client Key skapas.

Viktigt 2: Om SharePoint-kopplingen med SiteVision ska fungera utan 
störningar behöver en ny Client Key genereras och inställningarna i Site-
Vision uppdateras innan den föregående expirerar. Sätt en påminnelse 
för att komma ihåg denna åtgärd.
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10. Klicka på Add Application långt ned på sidan. Lägg till SharePoint Onli-
ne genom att klicka på Office 365 SharePoint Online och därefter på 
bocken i nedre högra hörnet.
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11. På raden för Office 365 SharePoint Online, klicka på Delegated Permis-
sions och lägg till följande behörigheter:

• Read and write managed metadata

• Read and write items in all site collections

• Read and write user files

Klicka därefter på Save

56



SharePoints hemligheter – Ett integrationsprojekt i SiteVision
Daniel Rehnberg 2016-06-03

Bilaga C: Internt SharePoint-API
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