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Sammanfattning
Detta projekt har, för företaget Gisys räkning, gått ut på att från grunden skapa
en applikation som förenklar processen när en nyanställning sker i företaget.
Med detta menas ett gränssnitt där man kan lägga upp nya personer, utskick av
formulär där den kommande medarbetaren får fylla i uppgifter och önskemål,
utskick av övriga mail och checklistor där ansvarig på Gisys kan bocka av vad
som är gjort och inte. Resultatet av denna applikation ses nu som en start på
något större, efter många avstämningsmöten har kallar vi nu detta ett mindre
intranät där nyanställningsprocessen snarare är en modul utav den större
applikationen. Efter ett lyckat arbete och god respons från Gisys så finns planer
alltså på att vidareutveckla applikationen med fler moduler.

Nyckelord: Asp.NET CORE, Entity Framework CORE, Angular, Semantic Ui,
Auth0
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Abstract
This project has, on behalf of the IT-company Gisys, been based on creating an
application that simplifies the process when a new employee is hired to the
company. This means an interface where you can add new employees, send out
forms where the prospective employee can fill in their information and
desirements, send out other e-mails and checklists where Gisys managers can
check what has been completed or not. The result of this application is now
seen as a start to something bigger, after many reconciliation meetings, we now
call this a smaller intranet where the recruitment process is rather a smaller
module of the larger application. After successful work and good response from
Gisys, plans are therefore on further developing the application with more
modules

Keywords: Asp.NET CORE, Entity Framework CORE, Angular, Semantic Ui,
Auth0
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Förord
Tack till Gisys för förtroendet att skapa denna applikation i samarbete med er.
Tack även till de lärare på Mittuniversitetet som är inblandade i
Webbutvecklingsprogrammet som gjord dessa två år i utbildningen både roliga
och utmanande.
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Terminologi
I rapporten används en del förkortningar, nedan förklaras dess innebörd.

Förkortningar

EF Core Entity Framework Core

MSSQL Microsoft SQL-server

API Application Programming Interface – Datautbyte 
mellan server och klient

REST Representational State Transfer – Http-kommandon 
som GET och POST som används mot API:et

GDPR The General Data Protection Regulation

GUID Globally Unique Identifier

SDK Software Development Kit

UX User Experience

viii
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1 Inledning
1.1 Bakgrund och problemmotivering

Gisys är ett IT-konsultbolag beläget i Solna Strand i Stockholm. Idag har de
cirka 30 anställda varav hälften är ute hos kund och jobbar medan den andra
hälften sitter internt och utvecklar system åt kunder. Kundbasen består
framförallt av vårdgivare där de hjälper till att digitalisera sjukvården i form av
digitala formulär infår vårdbesök och liknande. 

Under en period så har Gisys växt fort med nya uppdrag och många
nyanställningar. Detta har gjort administrationen kring det som ska göras och
beställas tung när en nyanställd är på väg in. Detta vill de göra någonting åt och
de har funderat ett tag på hur de kan göra denna process smidigare. De kom då
på att man skulle kunna bygga en applikation för detta men tyvärr så finns det
ju inte så mycket tid över till icke vinstdrivande projekt inom en
konsultverksamhet. Ungefär i den vevan hörde jag av mig och frågade om de
hade något projekt jag kunde få jobba med i under denna kurs.

1.2 Övergripande syfte

Syftet är alltså att förenkla processen när företaget ska nyanställa personal. En
process som idag är spridd på olika personer och som ofta skapar förvirring
samlas till en och samma portal med ett tydligt och enkelt gränssnitt. Under
tidens gång ska det mer övergripande syftet utvärderas, det vill säga om vi nöjer
oss med denna funktionalitet eller om applikationen ska vidareutvecklas.

1.3 Konkreta och verifierbara mål

När en nyanställd har skrivit under anställningsavtalet ska ansvarig på Gisys
kunna lägga upp en ny profil i applikationen. Ett automatiskt mail ska då gå till
den nyanställde innehållandes ett formulär. Formuläret innehåller uppgifter så
som bankuppgifter, godkännande av GDPR, önskemål om dator/telefon och så
vidare. När personen är klar med formuläret ska en checklista genereras i
applikationen och samtidigt ska det gå ut ett automatiskt mail till personer som
är ansvariga för att beställa saker (dator, mobil, mailadress osv.). Dessa
personer ska i applikationen kunna se vad som ska beställas och även kunna
checka av när detta är gjort. När alla uppgifter är klara ska nyanställningen
”klarmarkeras” och även här ska automatiskt mail gå ut till dem som berörs av
detta. Alla förändringar som sker ska sparas i en logg (namn, datum, ändring).
Se detta flöde i figur 1. 

Ovan är själva grundfunktionaliteten som applikationen bygger på. Utöver detta
så ska eventuellt alla tidigare anställda matas in i applikationen med data om
deras roller och behörigheter. Detta för att kunna styra behörigheter i vem som
får göra vad och mejlutskickningarna. 
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I mån om tid kommer fler funktionaliteter att tillkomma. Det har pratats om
semesterlistor, inventarieadministration och andra funktioner för de anställda
som står på ”nice to have”-listan som alltså tas i mån om tid. 

Grundmålen som Gisys och jag satt upp för detta projekt är att applikationen
ska hantera:

• Inloggning

• Uppläggning av nyanställda

• Mejlutskick – formulär till nyanställd (med GUID), infomejl och
beställningsmejl.

• Checklista för beställning av material/utrustning till nyanställd

• Loggning av förändringar

• Rollbaserad funktionalitet – man ska bara exempelvis kunna checka av
en dator om man har rätt roll/behörighet

2
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Detta ska utföras med versionshantering, kryptering av känslig data och
givetvis generellt bra säkerhet. 

Utöver grundmålen kommer följande mål att eftersträvas:

• Semesterlistor

• Profilsida – personliga profiler där man kan hantera saker så som sin
semester

• Adminsida – sida med utökad funktionalitet för administratörer

1.4 Översikt

Kapitel 1 går igenom varför denna applikation skapas, bakgrunden, vilka mål
som sätts upp. I kapitel 2 tas grundläggande teori upp om de tekniker som
används i applikationen. Kapitel 3, metod, beskriver sedan varför dessa tekniker
valts och andra viktiga val som tagits och generelle hur arbetsprocessen har gått
till. Kapitel 4, konstruktion, går detaljerat igenom hur teknikerna har används
och generellt hur applikationens olika komponenter har byggts. I kapitel 5, tas
resultatet upp, om målen har uppfyllts och om applikationen fungerar som
tänkt. I det sista kapitlet diskuteras utfallet av projektet – vad har gått bra och
mindre bra, vad som kunde gjorts bättre och så vidare.

1.5 Författarens bidrag

Detta arbete utförs i sin helhet på distans av författaren själv. Företaget Gisys 
fungerar mer som en beställare och kommer med synpunkter på veckovisa 
avstämningsmöten.
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2 Teori
Denna rapport är skriven på ett så enkelt sätt som möjligt med detaljerad
beskrivning om hur jag har gått tillväga för att skapa denna applikation.
Däremot förutsätter läsningen att man har ganska stor kännedom inom
webbutveckling. Grundläggande HTML, CSS och liknande beskrivs alltså ej i
denna rapport.

2.1 ASP.NET CORE 2

Plockar man isär ovan, ASP.NET CORE 2, får man följande komponenter:

• .NET – Är en utvecklarplattform skapad av Microsoft vars funktion är
att hjälpa till med skapandet av applikationer i olika sorter (Windows-
applikationer exempelvis)., detta med ett stort bibliotek av metoder,
klasser med mera. I .Net kan man använda olika programmeringsspråk
som C#, F# och Visual Basic [1]. I denna applikation används C#.

• ASP.NET – Är en del utav .NET och riktar sig mot webbapplikationer.
Här använder man metoder och klasser från .NET men får också mer
specifika metoder för att skapa applikationer mot webben [2].

• CORE 2 – Core är en nyutvecklad version av .NET. Denna version är
cross-plattform vilket innebär att det går bra att köra det på MAC. Core
ska även vara snabbare än dess föregångare [7].

I denna applikation används ASP.NET Core 2 för att bygga hela backend-sidan,
det vill säga REST API:er, mejlutskick med mera. 

2.2 Entity Framework Core 2

Med EF (Entity Framework) använder man C#-kod för att kommunicera med
databasen istället för exempelvis Sql. Man bygger upp klasser precis som i C#
och använder dessa som datahantering – EF bygger sedan upp databasen (vid
Code First). Core-versionen möjliggör även cross-plattform [3].

2.3 Angular

Angular är ett JavaScript-ramverk som används för att bygga client-side-
applikationer. Här använder man moduler där man kan infoga komponenter
som bygger upp applikationen. Med Angular får man variabler som alltid är
uppdaterade (”data-binding”), dynamiska formulär med validering, routing
(SPA – single page application) med mera [4]. 
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2.4 Semantic UI

Semantiv UI är ett CSS-ramverk som erbjuder färdiga klasser för layout och
design. I detta ingår knappar, formulär, tabeller meny med mera [13]. Här kan
man även använda deras grid som är uppdelat i sexton kolumner och
exempelvis välja ett element ska täcka upp fyra av dessa kolumner [15].

2.4.1 ng2-semantic

Semantic UI använder jQuery i många dynamiska komponenter så som popups
och modals. I denna applikation används dock inte jQuery då Typescript är
språket i Angular. Lyckligtvis finns det ett Angular-tillägg som heter ng2-
semantic som kan inkludera i applikationen som möjliggör alla dessa Semantic-
komponenter utan att behöva inkludera jQuery [5].

2.5 Auth0

Auth0 erbjuder en autentisering-service som man kan inkludera i sin
applikation för att låta användare logga in. Detta görs genom att lägga till sin
applikation hos dem och sedan använda deras API:er för att kontrollera om
användaren är ok eller inte. Från Auth0 skickas en token som sedan kan
användas för att autentisera som sin egen backend. De erbjuder även inloggning
via exempelvis Facebook och Microsoft. På detta sätt minimeras känslig data i
sin egna databas [6]. 

5
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3 Metod
I figur 2 visas det generella arbetsflödet för detta projekt. Det börjar givetvis
med en uppstart hos Gisys där applikationen beskrivs och mål sätts upp. Stegen
efter detta är praktiska och innebär mycket utvecklingsarbete. Under detta
arbete testas applikationen noggrant och en dagbok förs för att underlätta denna
rapportskrivning.

Stegen bryts ned till mindre steg, ”stories”, som sätts upp i Microsoft-
programmet Team Foundation Services. Här kan man sedan bocka av när en
”storie” är utförd.

3.1 Arbetssätt

Strävan efter att förhindra upprepad kod finns alltid med i bakhuvudet. Därför
försöks klasser och metoder göras så generella som möjligt för att kunna
återanvändas senare i projektet

I figur 3 visas hur flödet ser ut när en ny funktion implementeras i
applikationen.

3.2 Tekniker

När det gäller denna del finns det givetvis en uppsjö av olika tekniker man kan
bygga applikationen med. Här fick jag från Gisys sida rätt så fria val,

6
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åtminstone när det gäller client-side, att se mig om och själv välja vilka tekniker
jag ville satsa på. Så som en uppstart i detta projekt har jag, på en överskådlig
nivå, undersökt vilka olika varianter som finns.

3.2.1 Server-side

I backend, alltså på servern, används ASP.NET med C#. Detta är någon jag inte
valt själv utan det ville Gisys att jag använder då de själva gör det. Däremot
finns det en del alternativ inom ASP-världen att välja på. Då jag är en MAC-
användare faller dock valet rätt så enkelt på ASP.NET CORE istället för
ASP.NET, detta då på grund av att core-ramverket är crossplattform vilket
innebär att jag kan köra det på Mac [7]. Gisys vill inte heller vara låsta till
Windows och Visual Studio och tyckte därför att detta var en bra idé. Microsoft
själva säger även att core har högre prestanda än föregående ramverket vilket är
ett plus i kanten [7].

När det gäller databashantering faller valet enkelt på Entity Framework Core då
vanliga Entity Framework inte fungerar med core-ramverket [8]. Här följer
även två alternativ, bygga databas först och importera med EF(Entity
Framework) (Database first) eller bygga dataklasser i applikationen och låta EF
bygga ut databasen allt eftersom (Code first). Här rekommenderade Gisys att
man kör med Code First vilket jag också har valt. Anledningen till detta är att
det blir ett mer agilt arbetssätt. Jag har tidigare jobbat med Database First och
tycker det blir lite hackigt då det först och främst krävs ett väldigt noggrant
förarbete och en detaljerad databas-design. Missar man något i databas-
skapandet måste man gå tillbaka och bygga ut databasen med vanlig sql och
sedan uppdatera för att kunna gå vidare. Med Code First är det bara att lägga till
egenskapen i dataklassen, skapa en migration och uppdatera databasen, detta
tycker jag blir smidigare i denna applikation då jag inte vet exakt hur den
kommer se ut i slutändan. Jobbar man på detta sätt med migrations får man
även en bra struktur vad gäller versionshistorik av databasen, är det något som
inte blev bra kan man alltså hoppa tillbaks till den förra uppdateringen och göra
om [9]. 

Gisys använder Microsofts SQL-lösning (MSSQL) vilket innebär att denna
applikation även kommer att använda detta. För en Windows-användare blir
detta en enkel historia, det följer med Visual Studio – men för oss Mac-
användare får man gå en liten omväg för att komma igång då detta inte följer
med ”Visual Studio for Mac” eller ”Visual Studio Code”. För detta krävs
ytterligare ett program, Docker, vilket innehåller en ”mssql-image” som
möjliggör det hela på Mac [10]. 

3.2.2 Client-side

När det gäller Javascript-ramverk stod valet mellan Angular 2+, React och
VueJS. Alla dessa tre har något gemensamt, man kan bygga så kallade ”SPA-
applications”, Single Page Application vilket är ett krav för denna applikation.
Angular 2+ har jag jobbat med i en tidigare kurs (Javascriptbaserad
webbutveckling DT162G på Mittuniversitetet). För att göra valet lite enklare
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plockar jag bort React ur ekvationen direkt och anledningen till detta är att
huvudmålet med detta projekt inte är att utvärdera ramverk utan det är att
leverera en applikation på en relativt kort tidsspann. React väljs därför bort då
jag tidigare arbetat med Angular och jag är generellt mer intresserad av Vue.

Snabb genomgång av de båda:

• VueJs: Komponentbaserat ramverk där koden skrivs i JavaScript. Enligt
dem själva kommer man snabbt igång med ramverket då det är mindre
och mer lätthanterligt än Angular. Det är även lite mindre i storlek än
Angular och sägs därmed vara snabbare [11]. Vue är ett relativt nytt
ramverk och har därför ett ganska litet community bakom sig jämfört
med Angular [12].

• Angular 2+: Även det komponentbaserat där koden skrivs i Typescript.
Angular har funnits längre och har en enorm dokumentation med
funktioner och användningsområden, vilket både kan vara positivt (fler
metoder) och negativt (svårgreppat).

Efter att ha testat dem båda lite snabbt så kan jag tycka att skillnaderna är rätt så
små vad gäller användningsområde och funktion. Men då jag har använt
Angular sedan tidigare och då Gisys kör med detta så faller valet dit då det
känns mer tryggt i dagsläget. Därför lämnar jag VueJS till ett senare skede i
min karriär och startar igång projektet med Angular 2+.

3.3 Design och layout

Detta område har som känt också mängder av valmöjligheter. Antingen kör
man på helt egen layout och stil, vilket innebär rätt mycket extra arbete när
detta gäller CSS. Då detta arbete är rätt tungt vad gäller funktionalitet bestäms
dock fort att ett ramverk ska användas även för denna del. Detta medför en rad
olika förenklade processer i och med att det ofta medföljer ett gridsystem och
en mängd olika färdiga klasser i dessa CSS-ramverk.

Det ramverk som väljs är Semantic UI [13] och detta valde jag istället för
Bootstrap som Gisys använder och som kommer automatisk med asp.net:s core
mall. Anledningen till detta val är att jag har använt Bootstrap förut och är rätt
så trött på det och tycker att Semantic ser bättre ut generellt. Semantic använder
också mer förståeliga klassnamn än Bootstrap i mitt tycke. Exempelvis så
skriver man klassnamnen ”col-md-4” i Bootstrap [14] respektive ”four wide
column” i Semantic, för att få en 4-bred kolumn [15].

3.4 Etik

3.4.1 Versionshantering

Ett krav från Gisys är att versionshistorik ska vara med i projektet. Varje gång
en större funktion eller liknande implementeras så pushas detta till
versionshanteringen som tillhandahålls av Gisys. På detta sätt säkras tidigare

8
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funktioner upp och hela projektet blir sparat på molnet så att det inte försvinner
om ett datorhaveri här skulle inträffa. Då denna applikation ”tillhör” Gisys är
detta ett led i att säkra upp en eventuellt framtida inkomstdrivande applikation.

3.4.2 Inloggning och känsliga uppgifter

En viktig aspekt i detta arbete är givetvis att applikationen ska vara säker och
upprätthålla GDPR:s regelverk. Då jag inte är någon säkerhetsexpert har jag
valt att använda Auth0 som erbjuder autentisering via deras API. Anledningen
till detta är dels för att jag vill minimera känslig data i databasen. I och med
detta val så överlåter jag denna del till experter istället för att själv sitta och vara
orolig för att applikationen inte ska vara säker. En till stor anledning till varför
jag valde detta är på grund av att alla Gisys-anställde får ett Microsoft-konto
när de börjar och med Auth0 kan man logga in via sitt Microsoft-konto [16]. På
detta sätt sparas lösenordet endast på en plats, hos Microsoft, vilket helt klart
känns tryggt. I denna applikation kommer inloggningen alltså att begränsas
endast till Microsoft-konton. Auth0 följer även GDPR:s regelverk [17] vilket
givetvis är positivt. 
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4 Konstruktion
Nedan följer en detaljerad beskrivning hur denna applikation har byggts.
Följande tekniker har använts:

Teknik Användningsområde Pris Källa

ASP.NET CORE 2 Backend-server som används 
tillsammans med deras 
Angular-template som grund 
för applikationen

Gratis Länk

Entity Framework 
Core 2.0

Datahantering mot databas. 
Detta används med Code First 
vilket innebär att EF 
automatiskt skapar upp 
databasen utifrån de 
datamodeller som skapas.

Gratis Länk

Docker Används för att kunna köra 
Microsoft SQL-server på Mac.

Gratis Länk

SQLPro for MSSQL Databashanterare som kan 
köra Mssql på Mac

En databas
gratis

Länk

Visual Studio Code IDE för att hantera och skriva 
kod

Gratis Länk

Postman Chrome-tillägg som används 
för att testa de API:er som 
byggs i applikationen

Gratis Länk

Auth0 Autentisering-service för 
inloggning

Gratis-
version

Länk

4.1 Skiss över layout – statisk HTML

Photoshop och andra design-program hoppas över helt i detta projekt. Istället
skapas en webbskiss direkt med HTML och CSS, en statisk HTML-sida. Även
Semantic UI infogas i denna sida så skissen blir så lik som möjligt. Denna
publiceras sedan på mitt webbhotell och kan på så sätt skickas till de som är
intresserade av att se detta. Här skapas klickbara element med modals och så
vidare så att man får en känsla över hur projektet kommer att se ut.

4.2 Projekt-setup

Först och främst installeras alla nödvändiga program enligt tabellen ovan.
När .Net core-ramverket är installerat får man möjligheten att köra kommandot
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”dotnet new angular” i terminalen vilket automatiskt skapar upp en projektmall
med alla nödvändiga filer som krävs för att köra applikationen.

4.2.1 Versionshantering

Gisys tillhandahåller versionshantering via Visual Studio Team Services [18]
och via ett plugin i Visual Studio Code [19] loggar jag in och kan direkt där
ifrån skjuta in nya uppdateringar i versionshistoriken.

4.2.2 ASP.NET core- och databasstruktur(Server side)

Efter kommandot ”dotnet new angular” så skapat som sagt .net:s SDK upp en
mappstruktur innehållande rätt filer.  Utöver grundstrukturen skapas följande
mappar i backend-strukturen:

• Persistence – Här sparas klassen som innehåller konfigurationen för
databaskontexterna. Det vill säga vilka klasser som ska importeras till
databasen.

• Models – Här sparas alla datamodeller som ligger till grund för
databasen.

• Controllers – Här sparas alla API-controllers som sedan kan anropas
från client-side

◦ Resources - (undermapp till Controllers) – Här sparas alla
resursmodeller. Detta är datamodeller för ut och inkommande data
som antingen mappas till eller från databasmodellerna. Detta på
grund av att vill kunna begränsa vilken data som skickas ut från
databasen.

• Mapping – Här sparas klassen som innehåller mappningsprofilen för
Automapper. Denna ansvarar för att mappa data antingen till eller från
en databasmodell.

För att komma igång med EF core (Entity Framework Core) kör man i
t e r m i n a l e n k o m m a n d o t ”d o t n e t a d d p a c k a g e
Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer” och för att kunna använda ef core-
k o m m a n d o n l ä g g e r m a n ä v e n t i l l  ”dotnet add package
Microsoft.EntityFrameworkCore.Design” [20]. Efter detta körs kommandot
”dotnet restore” för att uppdatera applikationen (detta måste göras varje gång
man lägger till ett nytt paket [21]. När man sedan har skapat sin nya
databasmodell kör man kommandot ”dotnet ef migrations add
NamnPåMigration” för att lägga till en ny migration (version) och sedan
”dotnet ef database update” för att infoga uppdateringen till databasen.

Hur vet då EF var databasen finns. Jo detta anger man i filen i ”Persistence”-
mappen. Denna fil kallas PhwDbContext och ansvarar för att hantera
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databasens struktur. Här skapas två klasser, en som innehåller alla olika
DbContexts – det vill säga vilka datamodeller som ska inkluderas och även en
setup class där man anger samma uppgifter som man gjorde när man initierade
Mssql-databasen i Docker. På så sätt vet EF exakt var databasen ligger och vad
den ska innehålla.

4.2.3 Mailutskick från server

För att hantera mejlutskick från servern används två plugin, ”MimeKit” och
”MailKit” [22]. För att minimera repetitiv kod skapas en egen klass för detta
”MailService” som ska hantera all mejlutskick. Tanken är alltså att man endast
ska behöva anropa en metod. Så om man exempelvis ska skicka iväg ett
vä l k om s tm e j l s å be h ö ve r m a n ba r a a n r op a d e t t a e n g å n g :
emailService.SendWelcomeMessage(args). Skulle man istället skapa om alla
mejlinställningar i varje metod där man vill skicka ett mail så skulle det hela bli
väldigt repetitivt.

I klassen EmailService skapas metoden ”sendMessage” som ansvarar för att
skicka iväg mailet. Denna metod tar in namn, mailadress, ämnesrad och
meddelandet som argument. Här byggs först meddelandet upp med hjälp av
MimeKit [22] där man lägger till From, To Subject och Message för att skapa
ett komplett mail. Sedan används MailKits SmtpClient [22] för att skicka iväg
mailet.

Ett antal metoder skapas sedan vars enda uppgift är att skapa ett meddelande
(dvs ett MimeKit Message) som sedan anges som argument när SendMessage
anropas i slutet av denna metod.

I figur 4 visas metoden för att skicka välkomstmejl till en nyanställd med en
länk till deras personliga välkomstformulär.
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4.2.4 Angular-struktur (Frontend)

I den färdiga mallen man får från SDK:n så får man en mapp som heter
”ClientApp”, här ligger samtliga Angular-filer som används i projektet och
denna struktur ser ut som ett vanligt Angular-projekt som man kan skapa via
Angulars CLI. 

Utöver grundfilerna och mapparna man får automatiskt skapas följande mappar:

• Components – Här placeras alla komponenter som skapas i
applikationen. Tanken med en komponent är att den ska hantera en
specifik sak – exempelvis en lista över alla anställda. Fler komponenter
kan sedan infogas på samma sida

• Services – Här placeras alla services. Dessa ansvarar för att göra anrop
mot API:erna. När en service ska användas i en komponent infogas
denna i komponentens constructor

• Models – Här placeras alla Angular-datamodeller som används för att
exempelvis kontrollera att ett formulär är korrekt ifyllt. Det är dessa
modeller som skickas med i service-metoderna och tanken är alltså att
de ska matcha resource-modellerna på server-sidan.
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I övrigt så är filen ”app.module.ts” en viktig fil. Det är själva grundmodulen
som där alla olika delar infogas och beskrivs var de är placerade i strukturen. Så
fort man skapar en ny komponent (via Angular CLI: ng g c Namn) ska denna
också placeras i App.Module för att få in den i applikationen [23].

4.2.5 Struktur för Angular-formulär med client-side validering

Då det i denna applikation ingår många formulär används samma struktur för
dessa så att det inte blir för rörigt i koden. Dessa skapas via via Angulars
”Template-driven forms” där varje input-fält är direkt kopplade mot en
Angular-data-modell som skapas för formuläret. På så sätt sätter man upp
vilken datatyp det ska vara och Angular känner av direkt om formuläret är ok
eller inte, den känner även av om man exempelvis har rört ett fält men lämnat
det tomt och sätter då en speciell klass för det fältet [24]. På så sätt kan man
styra exakt hur man vill att felmeddelanden ska se ut baserat på vilket scenario
det är. I figur 5 visas ett utav formulären. Här saknas gatuadress och detta får
användare veta direkt genom att visa en liten ikon efter labeln (med CSS
::after). Även ”submit”-knappen är disabled om inte hela formuläret är korrekt.
Större formulär delas också upp i olika delar, med knappar för nästa och
föregående ruta, se figur 5.

4.3 Lägga upp nyanställning

För att hantera denna funktionalitet så skapas en ny komponent, via terminalen i
mappen ClientApp (ng g n add-employee). Till detta skapas en ny Angular
datamodell ”NewEmployeeForm” som innehåller fälten Förnamn, Efternamn,
Privat Email, Roll och Anställningsdatum. Utifrån denna modell skapas ett
Angular-formulär på html-sidan i komponenten (se mer om hur formulär skapas
i projektet i kapitel 4.2.5). När ett formulär är komplett, validerat och
användaren klickar på ”lägg upp” anropas metoden ”addEmployeeToDb” som i
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sin tur anropar Employee-service-metoden ”addEmployee”. Denna service-
metod är den som anropar Api:et som infogar den nya personen till databasen.

På backend-sidan tas anropet emot och plockar ut datan som är lika med
Employee-klassen. Varje gång ett nytt Employee-objekt skapas, så skapas även
ett nytt GUID, vilket är en globalt unik kombination av tecken [25], detta GUID
är det som senare används för att identifiera formuläret som skickas (guid:en
skickas med i url:en). Här anropas metoden enligt figur 4 för att skicka mejlet.

När den anställde skickar in formuläret används HttpPut, det vill säga en
ändring. På detta sätt används precis samma datamodell som ovan för att ändra
på den data som är null från början, exempevis ”desired computer”. Här ändras
också en boolean, ”formComplete”, till true för att visa att formuläret är ifyllt.

4.4 Dashboard

Routen ”Dashboard” fungerar som en samlingssida där flera olika moduler
syns. Längst upp ska alla inkommande anställningar synas som brickor som
man kan klicka på som då leder till en modal med mer information om den
nyanställde. I övrigt så finns här också logg med mera.

4.4.1 Hämta icke färdigställda nyanställda

För att hämta inkommande personal skapas en egen controller, alltså ett eget
API för detta ändamål, detta api får namnet NewEmployee och nås då via
domän/api/NewEmployee. Eftersom att vi endast vill hämta just de anställda
som inte börjat ännu men inte vill göra några ändringar på dessa (via denna
route) så skapas endast en metod, ”GetNoneCompleteEmployees”, som nås via
HttpGet. Denna returnerar en IEnumerable av modellen Employee – en array av
json-objekt. Detta sker via linq-utrycket Where (se figur 6) som letar efter rader
som har kolumnen ”IsComplete” satt till false – alltså de som inte har börjat
ännu.

Detta API används sedan i klienten via en Angular-service som skapas,
”NoneCompleteEmployeesService”. Denna innehåller en metod som ansvarar
för att gör ett request mot API:et och returnera data via en observable som kan
utnyttjas i dashboard-komponenten.

I komponenten skapas en metod som anropar ovan service. Här används
metoden .subscribe där man då kan utföra olika kodsnuttar beroende på vilket
svar man fick. Är det ett lyckat resultat (res =>) läggs de anställda i en variabel
och load-variabeln sätts till true. Fick vi något error som resultat (err =>) så
loggas detta i konsolen. Vid ett lyckat resultat finns alltså en array av javascript-
objekt som kan utnyttjas på html-sidan.
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På html-sidan kollas först om api-requestet är färdigställt, via en *ngIf-sats på
variabeln loadComplete. Vid false på denna visas en laddningsruta och vis true
skapas div-en som innehåller alla utskrifter. Här används Semantic UI:s Cards
[26] med en ngFor-loop som loopar igenom alla objekt i employee-arrayen. All
data som ska visas här skrivs ut med Angular Interpolation (ex.
{{emp.firstName}}). På kortet sätts även ett Angular-event – (click) som
anropar metoden ”selectEmployee(guid)” och det är denna metod som ansvarar
för att öppna modalen genom att sätta ”viewEmployee” till true.

4.5 Employee Modal

4.5.1 Initiera modal

När variabeln ”viewEmployee” sätts till true i Dashboard-komponenten så visas
komponenten employeeModal som annars är gömd via denna boolean.
Komponenten employeeModal får egna CSS-regler och sätts till position
absolute med ett högt z-index för att visas över allt annat, den fadeas också in
från höger med lite css-animations (opacity och transform). En heltäckande div
läggs även bakom med låg opacity och mörk färg för att mörka ned
bakomliggande element något se figur 7.

Denna komponent ärver den anställdes id-nummer från komponenten som den
öppnats ifrån. Detta görs genom att skicka med denna data när komponenten
initieras, se figur 8. 

Detta id-nummer importeras sedan via Angulars ”input bindning” [27] genom
att sätta ”@Input() employeeId”, alltså samma namn som sattes när
komponenten initierades (se figur 8). Detta är en guid som används för att
anropa employee-service-metoden ”getOneEmployee”. Denna anropar API:et
E m p l o y e e s m e d g u i d : e n s o m v a r i a b e l ( d e t v i l l s ä g a :
domän/api/employees/guid). Controllern på servern hämtar detta guid genom
ändra [HttpGet] till [HttpGet(”{guid}”)] och då anropas alltså denna controller
istället för den generella som hämtar alla anställda. Metoden söker sedan i
databasen efter detta guid och returnerar antingen Ok(HTTP 200 med den
anställdes data) eller NotFound.

Svaret slussas via servicen till modal-komponenten och processas här genom en
subscribe-metod som tidigare har nämnts, det vill säga, vid res => fyll variabler
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med data och vid err => logga error. Vid res i detta fall så sätts employee-
variabeln lika med res (det vill säga hela svaret) och sedan anropas metoden
getDevices som ansvarar för att hämta den anställdes enheter.

4.5.2 Hämta och dela upp den anställdes enheter

För att kunna generera en checklista måste givetvis den anställdes eventuella
enheter hämtas först och delas upp på dator och telefon. För detta skapas en ny
service, ”device-service”, som innehåller metoder för att hämta alla enheter,
enheter för en anställd, lägga till enheter samt dela upp enheter (plocka ut
exempelvis dator-objektet från en array). 

Åter till komponent-metoden getDevices som först och främst anropar device-
service-metoden getEmployeeDevies(anställdes id-nummer som argument).
Denna gör ett HttpGet-request till API:et ”Device” som tar emot anställnings-id
och gör en sökning mot databasen. Denna sökning ser lite ut jämfört med
tidigare, här skapas en ny datamodell direkt i linq-satsen. Detta för att det är två
olika tabeller som data hämtas ifrån, Devices och DeviceTypes och i svaret vill
vi alltså ha all data tillbaka. Detta görs dock smidigt då de sedan tidigare redan
är sammankopplade genom en foreign-key. 

Figur 9 visar hur denna linq-sats ser ut. Först skrivs alltså från vilken tabell data
ska hämtas, sedan en vanlig where-sats där EmployeeId eftersöks och sedan
skapas det nya objektet. Om res-variablens längd är under ett (ingen träff/den
anställde har inga enheter) så returneras NotFound annars ett OK-resultat med
datat.

Via device-servicen skickas detta svar tillbaks till komponenten som via en
sedvanlig subscribe-metod processar svaret. Om svaret är 200 (OK) anropas
alltså res => som fyller på device-variabeln  med svaret.  Efter följer två if-
satser (figur 10):

Först sätts värdet av svaret från service-metoden separateDevices till dator
respektive telefon-variablerna. Denna service-metod tar hela device-arrayen
samt ett sökord som argument. Här används sedan javaScript-funktionen .find
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[28] som då söker efter givet sökord och plockar ut objektet om det hittas. På så
sätt delas då dator och telefon upp i varsina variabler. I samma if-sats kollas om
detta värde inte blev undefined (att den anställde ej fått ex. en dator ännu) och
sätter i så fall exist-variablerna till true. När allt är klart sätts även
loadComplete till true vilket triggar if-satsen på html-sidan som visar
innehållet.

På HTML-sidan skapas ett semantic-grid för att få en bra och responsiv layout.
Så trots att modalen är satt till en specifik vidd så kan man ändå utnyttja
semantics alla 16 kolumner, vilket blir en smidig lösning. Först används
employee-objektet för att läsa ut namn, startdatum och så vidare. Sedan skapas
en tabell där den anställdes enheter ska radas upp som en checklista. För att visa
om exempelvis datorn saknas så används röd respektive grön färg på en
datorikon (FontAwsome).  Här används de booleans som sattes när enheterna
hämtas, är dessa true blir de gröna med hjälp av villkorsstyrda klassnamn
class="{{employeeComputerExists ? 'gisysGreen' : 'gisysRed'}}" vilket innebär
att den blir grön om true och tvärtom. På samma sätt styrs kolumn två där
antingen enheten visas eller en knapp för att lägga till en ny enhet (se figur 11).

4.5.3 Lägga till enhet

För att lägga till en ny enhet klickar man på knappen ”Lägg till” som då öppnar
en Semantic PopUp innehållandes ett formulär. Detta skapas via ng2-semantic
genom att skapa en ny ng-template, vilket blir ett dolt element [29] som
innehåller ett vanligt formulär. Denna popup visas då genom att variabeln
popupTrigger till samma variabelnamn som ovan ng-template. För att minimera
koden används samma popup och formulär både för dator och telefon, det som
styrs är istället DeviceType-variabeln som ändras beroende på vilken knapp
som klickas: ((click)="deviceNgModel.Type = 2"), se figur 12.
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När man fyller i detta formulär skapas automatiskt en färdig datamodell, detta
genom two-way-binding, alltså så fort man skriver i ett input-fält så uppdateras
variabeln. När man klickar på knappen ”Spara” anropas metoden
”submitDevice” som i sin tur anropar Device-service-metoden
”addEmployeeDevice”, denna metod tar Device-data-modellen som argument.
Denna metod anropar API:et ”Device” som innehåller en HttpPost-metod som
behandlar förfrågningen. Först kollas i vanlig ordning att ModelState är valid,
det vill säg att alla data-annotations går igenom och att modellen är komplett.
Sedan mappas api-modellen över till databas-modellen för att göra den iordning
till databasen. Då DeviceType även ska sparas som foreign-key så hämtas
denna från databasen och läggs till i Device-modellen. Annars tror nämligen
Entity Framework att vi även vill spara ned en ny DeviceType. Slutligen så
sparas detta i databasen och metoden returnerar OK(200). Service-metoden
returnerar svaret till komponenten som innehåller en subscribe som vid lyckat
resultat laddar om enheterna (getDevices) vilket gör att enheten blir grön. Se
figur 13 för en processkarta.

4.6 Notiser (Toast)

För att ge en tydlig återkoppling till användaren när en åtgärd har utförts så
används Angular-tillägget ng2-toasty som kan installeras via NPM (Node
Package Manager) [33]. Detta tillägg bygger automatiskt ett meddelande som
kan visas på valfri plats på sidan. Detta läggs till i samtliga ”subscribe”-svar vid
ett HTTP-anrop, se figur 14.
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4.7 Inloggning (Auth0) - Säkerhet

Först så skapas ett konto hos Auth0 och alla nödvändiga uppgifter fylls i. För
att allt ska bli rätt så följs deras guider noggrant och här väljer jag metoden
”Lock” som fungerar som en widget innehållandes en Auth0-modal som visas
när man vill logga in [30], guiden för setup i denna applikation hittas här:
https://auth0.com/docs/libraries/lock/v11. För att hantera autentiseringen skapas
en Angular-service för detta ändamål (AuthService). Här infogas Auth0-
metoder enligt denna guide.

En login-komponent skapas sedan som kommer att fungera som en landing-
page om man inte är inloggad, denna innehåller endast en knapp ”Logga in”.
När denna knapp klickas anropas login-metoden i authService, detta genom ett
sätta ett klick-event på knappen ((click)=”authService.login()”). Denna metod
anropar Auth0-metoden show som initierar login-modalen. Klickar man då på
logga in via Microsoft så får man sedan logga in som vanligt via Microsoft. Är
man dock redan inloggad på Microsoft så är det klart så fort man klickar på
knappen. Auth0 returnerar då en token som sparas till localStorage genom
localStorage.setItem('token', authResult.accessToken). Denna token kan då
senare hämtas från localStorage och skickas med till backend-förfrågningar.
Auth0-metoden getUserinfo används även för att hämta data om användaren –
detta innehåller exempelvis id (används för loggning osv.), profilbild, roll,
mailadress och så vidare. Denna data sparas också till localStorage. Slutligen
slussas användaren vidare från inloggninskomponenten till startsidan, detta
genom Angular routing (this.router.navigate(['dashboard'])).

4.7.1 Skydda routes

Alla sidor förutom inloggningssidan och formuläret som skickas till den
nyanställde ska vara blockerade för icke inloggade användare. För detta skapas
en Guard-service som i sin tur användare den tidigare skapade Auth-servicen.
Så för varje route (komponent) som anges i AppModule som ska skyddas sätts
attributet canActivate: [GuardService]. Detta innebär att den kommer att
anropa metoden canActivet (i GuardService) som i sin tur anropar AuthService-
metoden authenticated. Denna metod innehåller metoden tokenNotExpired från
hjälpbiblioteket ”angular2-jwt” som returnerar true om en token finns i
localStorage (om den inte är utgången). Åter i routingen så släpps användaren
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igenom om svaret är true annars slussas man till login-komponenten (via
Angular routing). 

4.7.2 Skydda API:er

För att vår backend-server ska godkänna Auth0-tokens som autentisering krävs
lite ändringar i C#-koden. Återigen, för att detta ska bli helt korrekt så följer jag
deras guider kring detta. Allt detta sker i Startup-klassen, alltså den klass som
ini t ierar programmet . Under metoden Configure läggs koden
app.UseAuthentication till för att möjliggöra [authorize]-attributet. Och under
ConfigureServices läggs AddAuthentication till tillsammans med information
om vilken typ av autentisering som ska användas, alltså i detta fall Json Web
Tokens vilket är ett schema för hur en token ska se ut [32]. Sedan läggs även
länkar till Auth0-applikationen till. Efter detta är det bara att lägga till attributet
[Authorize] över varje controller-metod och så kommer ASP.NET automatiskt
att kolla om medskickad token är korrekt – annars returneras ”unauthorized”
direkt.

4.7.3 Begränsa API:er till olika behörigheter

I Auth0-klassen skapas en metod vars uppgift är att hämta data om en specifik
användare från Auth0. Metoden ska sedan verifiera om användaren har rätt roll
enligt det argument som ges till metoden. Eftersom data hämtas direkt från
Auth0 (server-till-server) så kan man alltså inte gå in i local-storage och ändra
sina roll-uppgifter där – det bryr sig servern inte om eftersom den hämtar data
själv från Auth0 med användarens id.

Metoden ”VerifyRole” tar in två argument, id-numret på användaren (Auth0-id)
och en string – vilken roll som ska kontrolleras (ex. ”admin”). Här anropas först
metoden getOneUser som finns i samma klass, denna hämtar all data om
användaren. Sedan plockas rollerna ut genom ”SelectToken” och på det
används metoden ”Contains” för att kontrollera om ”admin” finns med i denna
array eller inte – metoden returnerar då true eller false. Denna metod kan sedan
användas varje metod som behandlar roll-baserad data och kan då returnera
”unauthorized” direkt om personen inte har rätt roll i Auth0.

4.7.4 Machine to Machine API

Auth0 erbjuder ett stort API som kan utnyttjas machine-to-machine, det vill
säga server till server. Detta utnyttjas när exemplevis alla användare ska
hämtas. Kör man detta från vår server istället från klienten så får man dubbel
säkerhet – dels måste man vara autentiserad på vår server – genom att vara
inloggad och ha rätt behörighet. Sedan måste man även ha en Auth0-token som
även den hämtas från vår server, på så sätt minimeras exponeringen av dessa
förfrågningar [31].
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4.8 Logg

Varje gång någon ändring görs i applikationen så ska detta loggas. För detta
skapas en ny klass, ”Log”, och migreras in i databasen. Denna innehåller bland
annat id för den person som utförde ändringen och även id för den person som
berördes av ändringen. För att bibehålla god struktur i databasen vill vi inte
återupprepa loggtypen varje gång (ex. ”ny enhet”) som ett nytt värde på varje
rad. Därför skapas även tabellen ”LogTypes” som innehåller ID och en
beskrivning vad det är för loggtyp. Detta id-nummer används sedan som
främmandenyckel i Logg-tabellen. På detta sätt uppfylls normaliseringsgrad ett
(ett värde per cell) och två (minimera redundans genom att koppla ihop
beroenden med nycklar) [34].

Till detta skapas givetvis en egen API-controller som innehåller metoder för
POST och GET. Denna anropas från en Angular-service (logService) varje
gång en ny händelse inträffar, exemplevis när en ny person läggs upp eller om
en enhet läggs till. Denna metod tar förutom vilken loggtyp det är även in den
anställdes id-nummer som är berörd av ändringen. På så sätt kan man sedan i
loggen få lite mer dynamisk data och göra personen klickbar, se figur 15.

4.9 UX

Som bekant så har Semantic UI använts när det gäller design och layout. I detta
ingår alla knappar, grid, ”cards” med mera. Men för att göra det hela lite mer
personligt så har även egen CSS lagts till. Exempelvis så har en del CSS
animations lagts in för att få en lite mer modern känsla över det hela. En utav
dessa är klassen ”flyIn” som får en animation med namnet ”pageIn” och en
tidsram på en halv sekund. Sedan skapas en ”keyframe” och så sätts opacity till
0 och translateX till 25px vid 0% (vid start). Denna effekt ”fade:ar” då in
komponenten lite från sidan och appliceras exempelvis på de olika sidorna och
de formulär som kan skifta ”sida”.

Se bilaga A för en överblick över layouten.
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5 Resultat
Applikationen som den är nu hanterar och uppfyller följande mål:

• Inloggning: Auth0 har implementerats och man har där möjlighet att 
logga in via sitt Microsoft-konto. Router skyddas client-side och API:er 
skyddas server-side.

• Rollbaserad användning: Via Auth0 och dess management API hanteras
denna funktionalitet.

• Lägga upp nyanställning: Görs via ett formulär i applikationen. Ett mejl 
går då automatiskt ut till personens privata mejladress där han/hon fyller
i sina uppgifter.

• Mejlutskick: Mejl går ut enligt ovan och ett generellt infomail till övriga
anställda. Mejlet som ska gå ut till ”beställarna” alltså det mail som 
berättar att det är dags att beställa något har inte hunnit implementeras 
ännu. Men då mejl-klassen finns färdig så är detta en snabb fix senare.

• Checklistor: Möjlighet att klicka på en ”aktiv nyanställning” och se vad 
som är klart och inte. Här kan man, baserat på roll checka av diverse 
saker. Här finns en lång lista med fler saker som ska läggas till, allt från 
larmkod till konto på Pluralsight. Istället för att lägga massa tid att få in 
precis alla dessa så lades mer tid istället på att skapa grundplattformen. 
Infoga fler checklistor är alltså en snabb lösning senare.

Applikationen är uppvisad för de anställda på Gisys och responsen där var 
väldigt bra. Den togs emot som väldigt användbar från framtida användare och 
de tycker även att den utseendemässigt var väldigt snygg och modern. Något 
som även togs upp här var användartester och enhetstester. Planen var från 
början att tid skulle avsättas för detta, speciellt då användartester, men då saker 
och ting tog lite extra tid än beräknat så skjuts detta upp till tiden efter 
examensarbetet.

I övrigt så har applikationen byggts med grundläggande säkerhet i åtanke. Om 
detta uppfyller Gisys exakta krav för säkerhet har dock inte hunnits stämmas av
ännu då det är en ganska lång process. Men då vi hela tiden har stämt av hur jag
har gått tillväga och där fått godkänt på att fortsätta så bör detta inte vara ett 
problem. 
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6 Slutsatser
En snabb slutsats jag kan kommer på direkt när det gäller denna typen av 
projekt är att allt tar mycket längre tid än beräknat. Bara delen med att komma 
igång med ett nytt projekt i tekniker man jobbat i väldigt lite tar tid, jag fastnade
tyvärr ofta i långa felsökningsprocesser där jag knappt visste vilket sökord som 
skulle används för att hitta rätt svar på diverse forum. Det hade nog underlättat 
mycket om jag var på plats på Gisys hela tiden men på grund av olika 
omständigheter med mitt andra jobb så har det inte varit möjligt. Som tur är har 
veckovisa avstämningsmöten dock fungerat bra. Men att ha ett annat jobb 
samtidigt som ett heltids examensjobb är dock inget jag skulle rekommendera 
till någon då man under hela denna period verkligen bara jobbar och pluggar. 
Den tuffaste perioden var helt klart i början under projektets startfas. Detta då 
det var så många komponenter som skulle installeras på grund av att jag kör 
Mac och att få dessa att rulla tillsammans var inte helt enkelt. Lyckligtvis finns 
det många tutorials att följa på detta ämne, så jag kände mig inte helt strandsatt 
i alla fall.

Något som har varit kul att följa under processens gång är hur tankarna kring 
detta projekt har växt större och större för varje avstämningsmöte vi har haft. 
Från början var tanken en liten behjälplig applikation som ska underlätta vid en 
nyanställning. Detta har nu växt till att denna del snarare är en liten modul i 
planen av en applikation som mer liknar ett mindre intranät. Detta skulle ju 
givetvis vara väldigt roligt om detta blir realiserat då hela grunden till 
applikationen byggdes i detta examensarbetet.

Projektet har i övrigt varit väldigt roligt och lärorikt. När en ”riktig” applikation
byggs istället för en normal skoluppgift märker man stor skillnad, dels känner 
man själv en större press, man vill ju givetvis leverera bra när det är någon 
annan som ska använda det. Men det är också väldigt mycket mer givande när 
man kan ha diskussioner och verkliga user stories att jobba efter, och även 
mycket material så som logotyper, bilder och annat – helheten blir helt enkelt 
mer givande.

6.1 Vidareutveckling

Som sagt så har ju detta bara blivit starten till en större applikation där
utvecklingsmöjligheterna är enorma. Något jag hade önskat att jag hunnit få
med var lite mer mervärde för den inloggade användaren. Med detta menar jag
exempelvis en egen profilsida där man själv kan administrera sina uppgifter,
lägga in semester och så vidare. Här skulle det också vara fint att få med en
utökad profilsida som gäller för administratörer där de kan sköta lite allt möjligt
som gäller applikationen. Här kan man utnyttja Auth0:s management API för
att till exempel lägga till roller för en användare utan att behöva logga in på
deras sida. Jag ser framför mig en modern layout med drag-and-drop
möjligheter där an kan dra och släppa en roll över en användare.
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Generellt när det gäller design behöver en del tid läggas på att för det första
optimera mobilt. Sidomenyn är skapad själv och hänger därför inte med i
Semantics responsiva grid. Detta är ju något som man efter några
användartester gärna skulle vilja bygga vidare på och optimera. När det gäller
kodens design behövs den även tittas över en del, det blev rörigt ganska fort när
exempelvis massor av nya komponenter läggs till i Angular-koden, här skulle
man kunna avsätta tid för att dela upp detta i moduler och liknande.
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Bilaga A – Överblick layout
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