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Sammanfattning 

Det denna rapport kommer att avhandla är ett projekt genomfört hos Roxtec AB, syftet har i 

detta projekt varit att underlätta hanteringen av så kallade utm-adresser. Vi kommer att gå 

igenom problemställning, hur vi väljer att lösa samma problem. Senare kommer vi att 

behandla hur vi löste de här problemen, huvudsyftet har varit att skapa ett enkelt verktyg för 

att generera nyss nämnda adresser. Lite extrafunktioner runt de här funktionerna kommer att 

avhandlas såsom sparning av historik, inlogg och så vidare. Projektet kom att innehålla många 

rader kod, de här kommer inte rapporten att avhandla i detalj, förutom vissa mer 

betydelsefulla delar av projektet. I de mer betydelsefulla avsnittet går vi igenom dess funktion 

samt med illustrationer försöker vi förklara dess syfte på ett enkelt sätt. Hur väl vi lyckats att 

lösa de uppställda problemen vi ställs inför går vi igenom och diskuterar även de här till sist. 

Projektet kommer att skapas i .NET och i lämplig programvara för att utföra och lösa senare 

uppställd problematik. 

Nyckelord: utm, förenkla, .NET, Roxtec. 
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Abstract 

This report handle a project conducted by Roxtec AB, the purpose of this project has been to 

simplify the management of so-called UTM-adresses. We will go through the problems. Later 

we will go through how we choose to solve them, the main purpose has been to create a 

simple tool for generating earlier mentioned addresses. A few extra features around these 

main features will be handled as well, such as storage of history, login functions and so on. 

The project came to contain many lines of code, all of this code will not be handled in detail 

except some more important parts of this project. In the more important section, we review its 

function as well as illustrations, we try to explain its purpose in an easy way. How well we 

managed to solve the problems we face are handled and finally discussed. The project will be 

created in .NET and in appropriate software for performing and solving problems encountered 

later.  

Keywords: utm, simplify, .NET, Roxtec. 
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Inledning 

Denna rapport ska avhandla mitt examensarbete som jag har utfört hos Roxtec Int AB.  

Det projekt jag ska göra är en UTM-generator. UTM används för att spåra varifrån besökare 

kommer, ifrån vilka kampanjer, sidor etc. Detta ska göras på Roxtec int AB som idag 

använder sig utav ett excel-blad för att göra uppgifterna i fråga, detta ser man för stor 

felmarginal i och söker därför ett annat sätt att göra det på. Projektet ska efter önskemål ifrån 

kund byggas i .NET. 

1.1 Bakgrund och problemmotivering 

För att få korrekt data presenterad så kräver det att samtliga användare använder sig utav 

samma standard och matar in konsekventa parametrar. En felaktig parameter såsom versal 

eller felstavning leder direkt till sammanställningen ej blir konsekvent och därför inte lika 

matnyttig. Detta kan snabbt bli ett problem om man har användare och kollegor som sitter 

världen över och inte i samma byggnad. Därför har Roxtec framfört ett önskemål om att 

kunna ha ett eget system för att kunna hantera sin spårning av trafik som leder till deras 

webbplats. Denna spårning är en viktig del i arbetet med att för företaget framåt och viktig för 

att se hur olika kampanjer och event leder till eventuell ökad kundbasis.  

Inom Roxtec, som är ett världsledande företag inom kabeltätningar, efterfrågas ett verktyg för 

att på ett konsekvent sätt kunna generera Urchin Trackin Module(UTM). Med kontor och 

användare över hela världen så har det varit svårt att få samtliga att jobba efter samma 

standarder och det system Roxtec hade innebar alltför stora felmarginaler. Felgenererade 

UTM’er medför också att trafik blir svår att spåra samt ett missvisade resultat när man 

presenterar hur mycket trafik endera kampanjer generar. Därför har ett ökande behov av ett 

standardiserat sätt lett till att man sökt andra vägar att utföra uppgiften på.  

I dagsläget finns flertalet tjänster som gör detta men de är ofta belagda med höga 

licenskostnader och ett generaliserat gränssnitt. Önskemål ifrån Roxtec finns om att bygga ett 

eget system för att kunna implementera denna på deras intranet för användande av kontor runt 

om i världen. Verktyget ska följa Roxtec’s grafiska profil och kännas igen gentemot deras 

övriga webb-element. 
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1.2 Övergripande syfte  

Syftet med projektet är att kunna leverera ett enkelt verktyg som på ett tillfredställande sätt 

kan förenkla för Roxtec att kunna spåra och presentera efterfrågad data. Att i och med detta 

vara en del av Roxtec och kunna bidra med något som mina kunskaper som förskaffats genom 

utbildningen.  

Syftet kommer även att vara att bygga en tjänst som byggs på ett sätt som vi inte är vana vid 

att arbeta på och därför kommer många nya kunskaper att samlas in och implementeras i 

projektet.  

1.3 Konkreta och verifierbara mål 

Vad är UTM? Hur ska vi bygga en tjänst som byggs i .NET och kommunicerar med en 

MySQL-server? Detta är två frågor som uppkommit tidigt i specificeringen av detta projekt. 

Det som efterfrågas är en .NET baserad webbtjänst som ska kunna generera webbadresser 

baserade på olika val som gjorts, sedan behandlas och presenteras denna informationen som 

denna adress ger av en tredje aktör som till exempel Google Analytics. Användaren ska efter 

att först ha valt ett huvudmål, den webbadress som man vill leda trafiken till, kunna välja på 

fyra olika källor som tillsammans ska skapa en fullständig webbadress med tillhörande utm-

taggar. Den genererade adressen ska presenteras direkt och enkelt kunna kopieras. 

För att även kunna spåra och se hur tidigare adresser genererats så finns önskemål om en 

historik sparad i en MySQL-server. Här vill Roxtec även kunna skilja på dom olika länder och 

marknader som genererar vad, så därför ska vi även kunna skilja på vem som gör vad i vår 

webbtjänst. Detta gör vi genom att vi på vår förstasida sätter som krav att användaren här 

väljer en användare, i detta fall då vilket land som kampanjen tillhör. Med det sätter vi en 

kaka och en session och skickar oss vidare till vårt utm-verktyg, på så sätt kommer vi att 

kunna ha koll på vilka olika adresser som genereras av vilka användare. 

Att kunna administrera användare såsom radera och lägga till görs genom att inlogg mot en 

särskild admin-sida. På admin-sidan ska ett gränssnitt för att utföra detta på finnas. 

Vi kommer inte att jobba något med presentationen som insamlingen av data medför i detta 

projekt, utan vi kommer enbart tillhandahålla verktygen för en tredjeparts mjukvara så att den 

kan presentera vidare resultat. 
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En responsiv layout för att sidan ska fungera även vid användning av mindre skärmar ska 

göras. 

Vi sätter upp en lista över våra problem som vi ska lösa i detta projekt. 

 Ett inloggningssystem som antingen leder till en admin-sida eller mot ett 

användargränssnitt. 

 Ett admin-gränssnitt för att administrera användare. 

 Ett verktyg för att kunna generera utm-adresser, detta verktyg ska kunna följande: 

o Generera en enkel utm adress efter de val man gjort. 

o Generera flera utm adresser gentemot samma huvudadress. Så kallad bulkning. 

 Möjlighet att sätta dit nya värde att välja på dom olika parametrarna. 

 Detta utm-verktyg ska vara kopplat med historik gentemot en vald användare.  

 De olika valen som kan väljas på dom olika utm-parametrarna ska vara baserade på 

vald användare. 

 Sätta en kaka vid inloggning för att undvika att behöva välja användare varje gång, 

och även möjlighet att förstöra kakan för att logga in på nytt. 

 Hela webbplatsen sak följa Roxtec’s grafiska profil, man ska känna igen sig. 

 Responsivitet för att även fungera på mindre skärmar. 

 Ska fungera väl och testas i olika webbläsare, samt validera korrekt. 

1.4 Översikt 

I kapitel 2 går det att läsa om den teori som kan behövas för att kunna följa med i denna 

rapport. Metoderna vi valt att använda går vi igenom i kapitel 3. Hur vi valt att konstruera 

våra lösningar går igenom i kapitel 4. Kapitel 5 går vi igenom resultatet av projekt, och i 

kapitel 6 diskuterar vi det resultat. 
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1.5 Författarens bidrag 

Författaren har skapat den kod som projektet är uppbyggt på och är ensam författare till denna 

rapport. 
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2 Teori  

En UTM-generator ska generera en UTM-adress, en Uniform Resors Locater(URL). En URL 

är en webbadress som leder dig till en webbsida eller någon annan resurs på internet eller 

liknande nät till exempel ett intranet. En UTM med UTM taggar är då en adress med vissa 

hänvisningar i, som till exempel ska visa på att ett visst besök på webbsidan kommer ifrån en 

viss kampanj. För att man ska kunna se vart det kommer ifrån så sätts då en eller flera taggar 

som en textsträng efter den grundläggande adress och inleds med ”&utm_”, som till exempel 

(UTM-taggarna är markerade med röd text):  

”http:www.roxtec.com&utm_campaign=addon&utm_medium=cpc&utm_source=linkedIn&ut

m_content=answer” 

De här taggarna fångas upp av ett analys-program och kommer då att sammanställa den 

information om vart ifrån trafiken kommer i någon form av rapport.  

Vi kommer att använda fyra olika parametrar i detta projekt, utm_source, utm_medium, 

utm_campaign och utm_content. Utm_source berättar vilken sida som trafiken kommer ifrån, 

utm_medium innehåller information om vilken typ av länk besöket kommer ifrån. 

Utm_campaign identifierar huruvida och vilken kampanj besökaren har gått via för att besöka 

vår webbplats och utm_content mer specifikt om vilket element som klickats på till exempel 

ifall det är en banner eller liknande.  

Att tänka på när man sätter de här parametrarna är att hålla ett konsekvent sätt att namnge 

dom, att ha logiska namn, inga dubbletter av parametrar och alltid hålla sig till små bokstäver 

(eller stora om så önskas, men att vara konsekvent). 

Med hjälp av de här taggarna och den information som samlas in med dom kan man snabbt 

och enkelt se vad som genererar flest besök, vilken typ av annonser, kampanjer eller dylikt 

som lockar flest potentiella kunder. När du har denna information kan du på ett mer konkret 

sätt vart du bör lägga mest resurser på[1]. Tidigt 1900-tal sade John Wannamaker: “Half the 

money I spend on advertising is wasted; the trouble is I don’t know which half.”[2] Detta citat 

belyser och sätter ord på hur viktigt det är att hålla koll på vad som genererar vad i sin 

marknadsföring. Ett utmärkt hjälpmedel för att göra detta är just att använda sig utav UTM-

taggar. 
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Att tänka på när man sätter de här parametrarna är att hålla ett konsekvent sätt att namnge 

dom, att ha logiska namn, inga dubbletter av parametrar och alltid hålla sig till små bokstäver 

(eller stora om så önskas, men att vara konsekvent). 

Vid användning av små och stora bokstäver blandat kommer det att ge olika resultat och ge 

felaktig information om trafiken. Det är här vårt projekt kommer in i bilden, just det är ett 

problem som följer med det tidigare sättet som använts vid generering av de här 

komponenterna. 

Efter önskemål kommer sidan att byggas i ASP.NET som är ett ramverk skapat av Microsoft, 

ramverket innehåller många färdiga funktioner och lösningar och är uppbyggd med klasser. 

Detta ramverk är väl integrerat med att jobba emot databaser som till exempel Microsofts 

SQL-server (MS SQL), dock i detta projekt vill vi ansluta och jobba emot MySQL som är ett 

relationsbaserat databas-system med öppen källkod. 

 

2.1 Definition av termer och förkortningar 

UTM - Urchin Tracking Module, är en bit kod som läggs till en webbadress för att 

kunna spåra vartrifrån denna trafiken kommer.[3] 

URL - Uniform Resource Locator, är en webb-adress som refererar och leder till en 

specifik webbplats.[4] 

ASP.NET - Ett dynamiskt ramverk skapat i öppen källkod av Microsoft, används för att 

utveckla dynamiska webbsidor och tjänster.[5] 

MS SQL - Microsoft SQL Server, ett databas-system utvecklat av Microsoft. 

MySQL - Ett databas-system som enligt dom själva är det mest populära systemen med 

öppne källkod.[6] 
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3 Metod 

Först bokades ett möte där vi gick igenom vad som efterfrågades, och där bestämdes det för 

att vi skulle undersöka lite närmre vad de tjänster som finns idag erbjuder för lösningar. 

Därefter vid ett andra möte gick vi igenom mer i detalj vad som önskades och efter detta 

började arbetet med byggandet av sidan som detta projekt består utav.  

I januari 2017 använde sig 95% utav upplösning 1024x768 eller högre  [7], därför valde vi att 

jobba med vår design i en 1200 grid som vi hämtat ifrån ”https://1200px.com/” [8]. Med detta 

skapar vi en grid i Photoshop och placerar där ut de element på dess tänkta platser. Här skapar 

vi en enkel första skiss som synes i figur 1. När vi skapade designen använde vi oss utav den 

frågeställning som Steve Krug ställer sig i boken ”Don’t make me think”, ”Where am I?, 

Where should I begin?, Where did they put __?, What are the most important things on this 

page?, Why did they call it that?”[9]. För att besvara dessa frågor så väljer vi att först tydligt 

visa vart vi är, detta är extra viktig då denna sida är tänkt att vara en del av ett intranet, vi 

loser det genom att sätta en logga med undertext stor och tydlig I vänstra hornet. Vårt flöde i 

verktyget går från höger till vänster för att påvisa vart man ska börja och vad som är nästa 

steg. Då vi inte kommer att ha så många komponenter så kommer användaren inte behöva leta 

efter något element och sedermera behöver vi inte lägga för stor vikt på just den punkten. 

Dom viktigaste punkterna kommer att vara knapparna, så vi väljer här att göra dom stora och 

tydligt klickbara, helt enligt den grafiska profil Roxtec har. 
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     Figur 1.”1a grid-skiss”. 

Menyn som synes i figur 1 är ett element som finns på Roxtec’s webbplats[10] och är lånad 

därifrån bara för illustrativa syften. 

Efter denna första skiss började vi bygga våra funktioner, och eftersom kunden efterfrågar en 

sida byggd i .NET använder vi oss utav Visual Studio när vi konstruerar sidans funktioner och 

utformning av kod. Möjligheten att koppla oss via ASP.NET till MySQL är ett främmande 

sätt för oss att arbeta så därför behöver detta undersökas innan vi kan fortsätta med vårt 

projekt. Efter att vi undersökt de här möjligheterna och kommit fram till några alternativ att 

lösa det på går vi vidare till nästa steg. 

Vi placerar ut elementen i vår grid för att få en layout att presentera för kunden. Sedan skapar 

vi viss funktionalitet, och efter det har vi en mail-kontakt med kund där vi visar vart vi står i 

dagsläget, varpå vi får en önskan att göra en annan layout och får då tillgång till deras 

bibliotek över hur olika element bör se ut. Vi bygger då om allt från grunden och hamnar 

någonstans runt det resultat som blev det slutgiltiga, figur 2 visar hur sidan kom att se ut efter 

mail konversationer.  
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     Figur 2.”resultat”. 

Vi kommer inte att ha någon möjlighet att publicera denna sida på vårt webbhotell utan vi har 

över olika verktyg kontakt med kund för att dela skärm och visa sidan live på det sättet. Under 

dessa möten kommer det att framkomma nya önskemål som vi ska uppfylla i största mån om 

tid. 

I utvecklingssyfte kommer vi att sätta upp en egen MySQL-databas på vårt eget webbhotell 

för att sedan ändra och flytta över den till en som vi blir tillhandahållen av Roxtec, detta 

kommer att ske först när allt är godkänt och genom-arbetat utav Roxtec. Det kommer att 

finnas delar som kommer att behöva ändras före en publik publicering.  

För att logga in mot vårt admin-gränssnitt så kommer vi att lagra användaruppgifter i den 

tidigare nämnda MySQL-databas. Det gränssnitt man väl möter när man är inloggad kommer 

att hållas enkelt med få funktioner. 

De olika värde vi kommer att ha i våra prametrar kommer att hårdkodas samt att vi via vår 

MySQL-databas kommer att hämta användar-specifika värde som där finn lagrade. 

Verktyget som är det primära är det som ger en möjlighet att generera våra efterfrågade UTM-

URL’er, detta verktyg är tanken att vi löser med jQuery för det visuella samt C# för vår 

koppling emot databasen. 
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Vi kommer att använda oss utav CSS för att göra sidan responsiv. 

Koden som detta projekt byggs på kommer att utvecklas i HTML, CSS, jQuery som frontEnd, 

som backEnd använder vi C#. Även en del ASP:NET verktyg kommer att användas för att 

underlätta kopplingen mellan frontEnd och backEnd. Detta kommer att göras i Visual Studio 

2015, det finns en nyare version -2017 men eftersom vi känner oss hemma och har mycket 

annat och sätta oss in i så väljer vi att jobba vidare med den sedan tidigare kända versionen. 

Färgvalen samt val av typsnitt som gjorts är redan satta efter den grafiska profil Roxtec har 

arbetat fram tidigare. Just typsnittet är ett typsnitt som det ligger licens på och den har vi blivit 

tilldelade av Roxtec nämligen ”Averta”. 

För att göra sidan responsiv så använder vi oss utav media queries som låter oss tillsätta en 

egen CSS beroende på vilken upplösning skärmen besökaren har och kommer här att välja 

lämpliga upplösningar som vi bryter vid för att få önskvärda effekter. 

För att testa sidan kommer vi att använda oss utav tre olika webbläsare, Chrome, Firefox och 

Microsoft Edge. Vi kommer även att validera vår kod med något online-baserat verktyg. 
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4 Konstruktion 

4.1 Huvud-tema 

Vi bygger sidan med en master-page som innehåller det material som kommer att finnas på 

samtliga sidor, såsom länkar till script, css och cdns-länkar som samtliga under-sidor ska 

jobba under. På vår master-page sätter vi också ut vårt huvud-element som även den ska 

finnas representerat på samtliga sidor.  

Vi har sedan tidigare fått tillgång till ett bibliotek över olika elements layout och hur dom ter 

sig vid exempelvis hoovring av elementen. Dessa aspekter har vi tagit med och försökt 

uppfylla. Vid just hoovring av en knap är tanken att den ska via en animation fyllas med en 

blå respektive en orange färg som finns representerad i Roxtec’s Brand Guide, för att lösa 

detta gör vi genom CSS att vi använder ”::before” på elementet som säger att vi sätter in nåt i 

elementet före den text som finns i valt element, här en absolut position med en 

bakgrundsfärg och sätter detta element till en bredd på 0% för att vi vill att den ska dyka upp 

först vid en hoovring. Genom att sätta ”:hover::before” och dess bredd till 100% så får vi nu 

en animationseffekt som fyller elementet med en bakgrundsfärg. I dom här elementet vill vi 

också ändra dess textfärg och får då lägga en hoover direkt på elementet och sätter där dess 

färg till vit. 

4.2 Login-lösning 

När vi först landar på vår webbplats vi byggt möts vi av en företags-loga och ett 

inloggningsformulär, vi får valet att antingen välja en användare i en dropdownlista (som 

representeras av i detta fall olika länder) eller så kan vi välja att logga in mot vår admin-sida. 

Om vi här väljer ett av valen i vår dropdownlista så skickas vi direkt vid klick vidare till vår 

default-page som är vår sida där huvud-verktygen finns. För att lösa detta har vi skapat en 

dropdown med hjälp utav de färdiga verktyg som följer med ASP.NET se figur 3, i vår 

dropdown specificerar vi vad som ska hända när värdet i listan ändras genom att vi sätter vår 

funktion på ”OnSelectedIndexChanged”. Vi hårdkodar här in ett alternativ som ”rubrik” i vår 

lista men sätter detta objekt till disabled, detta val gör att det inte kommer att vara klickbart. 
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     Figur 3.”dropdown”. 

Efter önskemål så hårdkodar vi inte resten utav värdena som finns representerade utan dom 

läses in ifrån vår MySQL-databas, detta gör vi på vår kod-sida. Genom att vi ställer en SQL-

fråga emot vår databas så får vi ett resultat som vi fyller ut vår lista med. Frågan vi ställer 

frågar efter att hämta en viss kolumn ifrån en viss tabell och göra detta en gång per värde. 

Resultatet ifrån den frågan fyller vi ut vår lista med. Denna lista stylas och hanteras med script 

ifrån ett jQuery plugin vid namn ”jQuery Nice Select”[11], detta plugin har vi modifierat en 

del i dess CSS för att få det att se ut som vi ville. 

När vi ändrar värde i vår lista så kommer vi direkt att sätta en kaka som vi sedan baserar vår 

session som sätts på och som används vid verifiering av användare samt bestämmer vilka 

alternativ som kommer att visas vid senare utm-generering. Detta gör under funktionen som 

till synes i figur 3 heter ”DropDownlist1_SelectedIndexChanged”. 

Om vi istället väljer att logga in emot vårt admin-gränssnitt så har vi två textfält som vi loggar 

in med användarnamn och lösenord, de här uppgifterna finns även dom lagrade i vår MySQL-

databas och jämför helt enkelt mot den lagrade datan vid en inloggning. Väl inne på admin-

sidan möts vi av ett enkelt gränssnitt med två val, ett är att lägga till en ny användare, och ett 

är att ta bort en användare, detta presenterat på ett sätt som ska smälta in i övrig miljö enligt 

figur 4. 

 

     Figur 4.”admin”. 
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4.3 Default-page 

Efter att vi tidigare gjort ett val på vår login sida så slussas vi vidare till det verktyg som ska 

lösa de problemen vi ställts inför, och det som ska tillhandahålla den tjänst vi blivit ombedda 

att göra. 

Det vi gör är att först välkomna användaren genom att sätta ut det namn på den session som 

satts vid valet på inlogg-sidan. Därefter placerar vi ut en tabell som vi delar upp på följande 

sätt (se figur 5 för att se hur det ter sig i layout): 

 En rad med(tr, tablerow) tabellhuvuden med rubriker (th, tablehead). 

 En ny rad(tr) med en input för att fylla i en url och sedan fyra stycken dropdown-listor. 

Vi placerar även ut två knappar i denna rad för att generera nya rader och url’er. 

 

     Figur 5.”default-page”. 

Även dom här dropdownlistorna har vi valt att ej hårdkoda utan de fylls i med hjälp av en 

funktion som hämtar data ifrån vår databas och baseras där på den session som satts för att vi 

ska kunna skilja på vilka värden som visas så att enbart de som används av en viss användare 

också presenteras för denne. Vi har valt att sätta några standard värde som följer med alla 

användare och även om de här ej har några nyinsatta värden så kommer alltså de här standard 

värdena ligga med och synas och vara valbara i våra listor.  
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I figur 6 visas hur vi gör för att fylla ut en av våra dropdowns, vi ser även i samma figur hur vi 

sätter våra standard-värde. 

 

     Figur 6.”dropdown-populate”. 

Det som händer i denna funktion är att vi ställer frågan, hämta ”value” ifrån tabellen ”utms” 

där kolumnen ”parameter” är content(specifikt i detta fall) och kolumn ”session” är samma 

som den inloggade sessionen vi befinner oss i. Därefter om vi får några träffar så skriver vi ut 

träffen och sätter dess värde till samma som då är det som återfinns i kolumnen ”value”. I 

samma figur ser vi även hur vi sätter de standard-värdena, det görs genom att vi först letar upp 

id’t på den dropdown vi vill fylla ut, därefter sätter vi ett ”item” och sedan ”add”, då lägger vi 

till ett nytt listobjekt till vår dropdown och benämner sedan text och värde på objektet. För att 

sedan fylla ut resten av resterande listor så gör vi samma procedur men sätter då villkoret vid 

”parameter” till de olika utm-parametrar vi har representerat, till ”medium”, ”source” och 

”content”. 
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Vi har med en funktion som gör det möjligt att lägga till källor till våra parametrar och vi har 

då löst det genom att vi genom en text-input skriver vi in önskat innehåll, väljer därefter 

vilken kategori källan ska tillhöra. Därefter görs en input i vår databas där vi genom ett 

AJAX-anrop tillkallar en webmethod och med anropet så skickar vi med parametrar som gör 

det enkelt att sedan plocka ut värdena och sätta in dom på rätt plats. Det vi skickar med vårt 

anrop i detta fall är tre textsträngar, ”value”, ”parameter” och ”session”. Med dom värdena 

med oss skickar vi in i vår databas vilket värde vi vill ha in och till vilken utm-parameter den 

ska tillhöra samt vilken användare som ska få detta val valbart i framtiden. Vi kan även här 

välja att radera en källa genom att 

enkelt skriva in vilken källa och 

välja vilken utm-parameter den 

tillhör och sedan klicka på ”Delete 

source”. När vi använder oss utav 

de här metoderna som kallas 

webmethod så kan vi enkelt kalla på 

denna metod genom AJAX på det 

vis att vi använder webmetoden 

som en länk som vi skickar datan 

till. Webmetoden tar då emot 

informationen och genomför det 

som vi sätter upp inom dess ramar. 

Kollar vi på figur 7 så ser vi hur vi 

specificerar viss data och genom 

AJAX skickar det till vår 

webmetod. Vi passar även på att ladda om sidan efter att AJAX-anropet är genomfört för att 

uppdatera listorna och på så sätt få in dom nya värdena. 

När vi ska använda den bulk-funktion som gör att vi genererar flera rader som baseras på den 

första huvud-adressen så har vi gjort en knapp som vid klick via javascript sätter ut en ny rad 

med tillhörande element. Vi använder oss utav jQuery’s .append för att göra detta. Sedan 

tidigare i vårt script finns en variabel satt, en ”counter” som är satt till vara siffran ett, denna 

använder vi oss utav för att få unika id’n på de nya objektet. Det här är nödvändigt för att 

sedan kunna skapa en url utifrån valen som görs på den nya raden.  Bekymret med att göra på 

detta sätt blir att eftersom de här nyutsatta listorna som vi nu sätter ut inte finns där när sidan 

Figur 7.”AJAX-WebMethod”. 
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laddas in, följden blir då att de ej blir ifyllda med data ifrån vår bakgrundskod. Vi löste då 

detta problem med att hämta ut en array ifrån dom första listorna, dela upp dessa arrayer och 

sätta det till en variabel. För att vi nu inte ska dubblera alla objekten i listorna vid generering 

av nya rader så tömmer vi dom innan vi fyller ut dom, det gör vi enkelt med .empty() 

funktionen som finns med i jQuery. För att sedan fylla ut våra listor med de här arrayerna så 

sätter vi en for-loop som säger att så länge i är mindre än antal objekt i vår array så sätter vi 

ett objekt, samtidigt plussar vi på ett till i vid varje loop. På detta sätt får vi nu ut kompletta 

listor ifyllda med uppdaterade värden och korrekt data. 

Vidare så sätts även en klass till den nya knappen vi skapat på detta vis, med hjälp utav nyss 

nämnda variabel som räknar uppifrån ett kan vi här sätta ut en klass med detta värde. Denna 

klass använder vi senare i vårt script när vi ska generera nya url’er. Eftersom denna knapps id 

blir ”multiGenBtn1” nästa blir ”multiGenBtn2” så letar vi efter ett klick som görs på någon 

knapp med ett id som innehåller ”multiGenBtn”. Ur denna knapp plockar vi ut dess klass som 

vi dessutom måste dela upp då den har flera klasser som vi använder fr dess animation och 

css. Denna klass vet vi sedan tidigare är samma siffra som resten av elementens id slutar på, 

och på så vis kan vi fånga upp just de efterfrågade elements valda värde, se figur 8 för att se 

dess skript. 

 

Figur 8,"mutliKlick". 

      

4.4 Logout 

Vi sätter ju efter önskemål en kaka vid inloggningen och vi har satt en den går ut efter 30 

dagar. På grund av att man kanske skulle vilja logga in som admin eller liknande har vi också 

gjort en funktion för att förstöra denna kaka och ”logga ut”. För att lösa detta skapar vi en sida 

som vi döper till logout.aspx som ej har något direkt innehåll förutom bakgrundskoden och 

det som följer med ifrån vår master-page. Det vi gör där är att vi först rensar och tar bort den 

session vi har skapat och sedan sätter vi om kakans utgångsdatum till dagen före tillfället 

funktionen anropas på, alltså minus en dag. 
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4.5 CSS 

För att få sidan att se bra ut på flertalet webbläsare så väljer vi att först i vår CSS-fil nollställa 

den CSS som finns med som standard med dagens webbläsare. För att göra detta finns det 

flera olika varianter, vi har i detta projekt valt en variant skapad av Eric Meyer[12]. Det vi gör 

är att sätta värden till noll på utvalda element, samt justerar hur vi ska se andra element såsom 

radhöjd och så vidare. 

Vi delar upp vår css-kod i olika ”segment” som vi avgränsar till vilken sida de berör. På detta 

sätt håller vi en välstrukturerad kod som är lätt att hitta i och logisk att följa. 

För att få en responsiv design använder vi oss utav 

media queries för att på sätt kunna begränsa css till 

vilken upplösning besökarens skärm har, se figur 9 

för att se hur den responsiva designen lyder.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Figur 9.”Responsiv”. 
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5 Resultat 

Vi möts först utav ett inloggnings-gränssnitt detta är som önskat, detta formulär skickar oss 

vidare till vårt admin-gränssnitt där man kan administrera användare enligt önskemål. 

Vårt verktyg vi skapat uppfyller de krav som sattes upp i början av detta projekt, det har 

hållits enkelt och följer de riktlinjer vi fått angående layout på våra element. Den efterfrågade 

bulk-funktionen finns också den representerad. 

Användaren kan lägga till källor som kopplas till deras konto, de här värdena sparas 

sedermera för vidare användning.  

De adresser som vi skapar genom verktyget sparas i en databas över historik, dock har vi här 

inte uppfyllt kravet om att få detta presenterat. Backend till funktionen finns dock. 

Vid inloggning så sätts en kaka för att undvika onödiga moment. 

När vi haft en visning för kund framkom det önskemål om att ändra en del saker, detta är ett 

resultat som inte kommer att uppfyllas inom ramen av detta projekt. 

Sidan validerar med påpekande fel att vi inte får använda ”onserverclick” på ett a-element. 

Layouten på webbsidan följer Roxtec’s brand guide och är responsiv. 

Efter ytterligare änskemål ifrån kund kom vi att ändra vår layout något till då hamnar vi på ett 

tredje resultat, se figur 10. 

 

     Figur 10.”Responsiv”. 
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6 Diskussion 

De resultat vi har uppnått har till största del uppnått de krav vi har, det vi inte lyckats ro hem 

är det moment där vi ska presentera den historiken som hämtas ut ifrån vår databas. Vi hade 

kunnat få en mer välfungerande kontakt med kund om vi haft tätare kontakt, fler möten där vi 

visar vad vi i dagsläget har. På så vis hade vi sluppit att behöva gå tillbaka och göra om hela 

verktyg då vi istället hade kunna korrigera små felsteg.  

Den tidsplan som sattes upp initialt i projektet höll inte till punkt och pricka, dock så höll vi 

slutdatum. I figur 11 ser vi hur vi planerade upp arbetet, punkten ”Layout” blev lite utspridd 

över hela projektet istället för att och godkännande med färdigt resultat satt önskat datum. 

Anledningen till detta var alltför utspridd och få kontakter med kunden, med tätare kontakter 

hade vi snabbare kunnat få ihop en layout som både utvecklare och kund var överens om. 

 

     Figur 11.”Tidsplan”. 

Vidare i vår tidsplan ser vi även att byggandet och implementeringen av vårt backend även 

dragit ut på tiden, då vi även har missat att leverera punkten att presentera historik. Detta har 

berott på att mer jobb krävts än vad som räknats med vid byggandet, främst då vi saknar 

erfarenhet av att skriva kod i det språk som efterfrågats. Rapporten har skrivits och 
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redovisningen har också den levererats i tid, dock har rapporten blivit lite åsidosatt i början då 

vi snabbt ville ha resultat att visa upp för kund. 

För att få våra element att agera likadant som de som återfinns i Roxtec Brand Guide så har vi 

valt att göra en egen animation och justerat för att få den att efterlikna de redan befintliga 

element på webbplatsen. Vi har här laborerat med olika lösningar både med och utan jQuery 

och hamnade till slut på en lösning som gjorde att enbart behövde använda oss utav CSS. 

Detta blev den enklaste lösningen även om det finns flera sätt att lösa det på. 

Sättet vi löst att koppla upp oss mot vår MySQL-databas har vi under projektets gång hittat 

flera vägar att göra det på, har testat några olika i projektet och har senare kommit fram till att 

det bästa sättet och det absolut säkraste sättet vore att installera någon form av connector som 

sköter uppgifterna som behövs för att komma åt databasen i config-filen. På så vis skapar vi 

en säkrare miljö för att spara uppgifterna vi använder för att kopplas upp mot databasen. 

Ett säkerhetsproblem vi har i verktyget är att lösenordet sparas i direkt text i vår databas, dock 

behandlar vi ingen känslig information, men detta är ändå något man bör beakta och fortsätta 

utveckla. 

Att sidan validerar men med något fel som gör att den inte får ett helt ok resultat väljer vi att 

bortse ifrån då sidans funktion fortfarande fungerar som önskvärt.  

En slutsats vi drar ifrån detta projekt är att en tätare kundkontakt är av största vikt, vilket vi 

inte hade i detta projekt. Ett mer uppstrukturerat sätt att arbeta på vore också önskvärt då det 

varit mycket fram och tillbaka. Kanske vore här önskvärt att tillämpa ett mer agilt arbetssätt?.  
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