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Sammanfattning
Leeroy Group AB är ett IT-produktbolag i Sundsvall som även sköter support 
för sina produkter. Detta görs i ett egenutvecklat ärendehanteringssystem som 
under tid utvecklats och skräddarsytts efter verksamhetens behov. Leeroy är nu 
ute efter ett kraftfullare ärendehanteringssystem som skall ge möjlighet att ta 
hand om fler ärenden ju mer företaget växer. Detta examensarbete har 
inkluderat en grundlig förstudie bland de anställda på Leeroy. En kartläggning 
av krav och behov som finns för Leeroys' supporthantering har gjorts och 
sammanställts till en kravspecifikation. Leeroy har valt att titta på två stycken 
utvalda ärendehanteringssystem: Jira Service Desk och Zendesk. Utifrån den 
kravspecifikation som framkommit görs en dokumentations-inhämtning baserat
på dessa krav och behov, för att sedan kunna presentera ett lämpligt alternativ 
för Leeroy. För att sedan ytterligare göra detta byta till en smidigare process har
ett REST API och enklare webbapplikation utvecklats för att kunna hämta in 
kund-data från den befintliga kund-databasen. Webb-applikationen kommer att 
fungera som en koncept-applikation där man med sökning mot butiksnamn eller
butiksnummer får ut all relevant information som Leeroys' supportanställda 
behöver.

Nyckelord: Requirements  Specification,  Zendesk,  Jira  Service  Desk,  REST
API, Nodejs.
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Abstract

Leeroy Group AB is an IT product company in Sundsvall that also manages
support for its products. This is done in a proprietary case management system,
developed over time and tailored to the needs of the business. eeroy is now
looking for a  more powerful  case management  system that  will  provide the
opportunity  to  handle  more  issues  as  the  company  grows.   This  work  has
included  a  thorough  preliminary  study  among  the  employees  at  Leeroy.  A
survey of requirements and needs for Leeroys' support management has been
made and compiled into a requirement specification. Leeroy has chosen to look
at  two  selected  case  management  systems:  Jira  Service  Desk  and  Zendesk.
Based on the requirements specification, a documentation retrieval is based on
these requirements and needs, to then present a suitable option for Leeroy. In
order to further turn this into a smoother process, a REST API and simpler web
application have been developed to retrieve customer data from the existing
customer database. The web application will act as a concept application, where
search by store name or store number will display all relevant information that
Leeroys support staff need.

Keywords: Exempel: Human-computor-interaction, XML, Linux, Java.
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Förord
För  detta  arbete  vill  jag börja  med att  tacka  Anton Flodin  som också  gjort
examensarbete  på  Leeroy.  Vi  har  delat  kontorsbås  och  under  arbetets  gång
kunnat ge varandra kontinuerlig feedback på vardera arbeten. Både vad gäller
rapportskrivning  som  kodgranskning.  Jag  vill  även  tacka  min  handledare
Anders Härén som varit till stor hjälp under examensarbetet, och i att definiera
och sätta upp en rimlig tidsplan för både mitt arbete som för Leeroys' arbete
med ett nytt systembyte.
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Terminologi

Akronymer/Förkortningar

ÄHS Ärendehanteringssystem

CTO Chief Technical Officier

CLI Comand Line Interface

REST Representational State Transfer

API Application Programming Interface

CMS Content Management System

SLA Service Level Agreement

HTTP HyperText Transfer Protocol

URL Uniform Resource Locator

GDPR General Data Protection Regulation

Termer

Open Source Öppen källkod

Back-end Programmering på server-sidan (Databaser, REST 
API m.m.)

Front-end Programmering på klient-sidan (HTML, CSS och 
Javascript)
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1 Introduktion
I detta examensarbete har jag arbetat på företaget Leeroy Group AB, som är ett 
IT-företag med kontor i Sundsvall och Stockholm. Leeroy har funnits i 10 år 
och arbetar med digitalisering av den fysiska handeln och restaurangbranschen 
genom att göra marknadsföring relevant för kunden. Marknadsföring av tjänster
och produkter är något som man ständigt möter i dagens samhälle, i radion, i 
Tv, på Facebook eller som en störande videoreklam mitt i ett Youtube-klipp. 
Marknadsföring kan med andra ord vara antingen massriktad och irrelevant 
eller väldigt riktad och kännas påträngande och obehaglig.

Vad Leeroy som företag vill åstadkomma är att göra marknadsföring relevant 
för konsumenter och genom smarta, digitala lösningar i form av appar och 
digitala skärmar, ge en bättre kundupplevelse baserat på kundens 
konsumentbeteende. Därefter ge relevanta medlemserbjudanden. Varför ska jag 
behöva få erbjudanden om Felix Ketchup när jag egentligen föredrar Heinz 
Ketchup?  

Leeroy jobbar framförallt med egen produktutveckling, vilket har gjort att de  
även har en supportavdelning som tar hand om supportärenden i ett 
egenutvecklat ärendehanteringssystem. Detta ärendehanteringssystem har 
utformats och skräddarsytts utefter de behov som under tid dykt upp för 
Leeroys support. Detta skräddarsydda system har använts under längre tid och 
ju mer företaget växer desto fler supportärenden måste hanteras av 
ärendehanteringssystemet. 

1.1 Bakgrund och problemmotivering

Här beskrivs bakgrunden till problemformuleringen och vilka problem som 
uppstår och kommer att uppstå om byte av ärendehanteringssystem inte görs 
inom en snar framtid.

Leeroys utvecklare använder främst Atlassians produkter Jira och Confluence 
för att planera, genomföra och dokumentera sin utveckling. Atlassians 
produkter fungerar bra, främst för att det är väldigt konfigurerbara verktyg och 
för att de har massor av integrationer med andra projektverktyg.

Det problem de har idag är att Leeroys' support får in alla ärenden om 
driftstörningar och buggar i ett helt annat egenutvecklat gränssnitt, frånskiljt 
från de övriga projektverktygen. Det innebär att för att ett supportärende skall 
nå utvecklarna måste supporten först registrera det som vanligt i sitt system 
(ärendenummer, kunna mäta tid tills ärendet är löst, kategorisera, identifiera 
feltyp osv.) och sedan måste de skapa ärendet en gång till i Jira/Confluence, 
som är utvecklarnas plattform för att lägga in kommande ärenden i sprint. 
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Detta innebär också att dessa interna överlämningar ofta måste författas ner i ett
mejl från support till utveckling. Mycket tid läggs åt detta istället för att 
utvecklarna får arbeta med att fixa problemen snarare än att hantera 
kommunikation mellan support och kund.

Supporthantering för de telefon-appar som utvecklats av Leeroy hanteras i 
dagsläget av utvecklarna. Detta är tänkt att överföras till supportavdelningen för
att (som också tidigare påpekats) frigöra tid åt utvecklarna att fokusera på 
problemen snarare än kommunikation med kund. Det blir då viktigt att de 
supportanställda har ett ärendehanteringssystem som skalbart kan hantera högre
belastning där kommunikation mellan systemen skall kunna ske automatiskt 
med integrationer och liknande.  

1.2 Övergripande syfte

Det övergripande syftet med det kommande bytet av ärendehanteringssystem 
för supporten är att frigöra tid för utvecklarna, att få fokusera på att just 
utveckla och fixa de ärenden som kommer in. Supporten skall sköta all 
kommunikation med kund och med ett integrerat system, smidigt kunna 
registrera nya ärenden som utvecklarna når utan interna överlämningar. Detta 
ska resultera i en mer skalbar process att hjälpa kunder med sina problem. 
Effektmålet med detta examensarbete blir att göra bytet av 
ärendehanteringssystem till en smidigare process för företaget.

1.3 Avgränsningar

• Förstudien i att kartlägga de krav och behov som finns inför ett byte av 
ärendehanteringssystem kommer göras utifrån den support- och 
utvecklingsavdelning som finns på Leeroy. 

• Utifrån den projektbeställning som ställts för detta examensarbete skall 
en jämförelse och dokumentations-inhämtning göras för två 
ärendehanteringssystem som Leeroy valt att fokusera på.

• Beslut om vilket ärendehanteringssystem som ska installeras kommer 
inte fattas av mig. För examensarbetet kommer jag endast ge en 
rekommendation baserat på den kravspecifikation som gjorts från 
intervjuer, samt inhämtad dokumentation.

• Installation av det nya systemet och implementering av funktioner som 
framkommer  i kravspecifikationen kommer skötas av Leeroy. För den 
tekniska biten av examensarbetet ligger fokus på att hämta den 
befintliga kunddatan och göra den möjlig för integration.

• Applikationen som kommer att utvecklas, baserat på företagets kund-
databas kommer att presenteras separat och inte integreras med det nya 
systemet. Detta lämnas som en koncept-applikation åt Leeroy att 
vidareutveckla och integrera med det system som väljs.
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1.4 Konkreta och verifierbara mål 

Detta projekt är uppdelat i två större delmål, där första delen är en förstudie-fas 
där en rekommendation skall tas fram för att besluta vilket 
ärendehanteringssystem som Leeroy väljer att använda. Det andra delmålet är 
att utveckla ett REST API som hämtar data från den egna kund-databasen för att
möjliggöra integration av befintlig kund-data till det nya systemet. För 
examensjobbet kommer även en mindre webb-applikation skapas.

För-studie:

• Samla information från nyckelpersoner inom support, utvecklare och 
projektledning och kartlägga krav/behov för ett nytt 
ärendehanteringssystem. 

• Sammanställa de krav och behov som framkommer från de tidigare 
gjorde intervjuerna till en kravspecifikation.

• Kartlägga funktioner som finns i två valda system som Leeroy vill titta 
på. Dessa är Jira Service Desk och Zendesk, som presenteras ytterligare 
i rapporterns Bakgrundsmaterial [2]. Därefter ge en rekommendation 
utifrån den dokumentation som finns för vardera system, som på bästa 
sätt lämpar sig åt Leeroy och deras behov och krav.

Utveckla applikation:

• Det andra delmålet för examensarbetet blir att utveckla en applikation i 
form av ett REST API som skall fungera som en brygga mellan Leeroys 
kund-databas och det nya ärendehanteringssystemet som valts utifrån 
den rekommendation som givits. 

• Detta REST API skall endast hämta data från databasen, skapandet och 
editerandet av nya kunder görs i ett egenutvecklat CMS där även 
information om licenser och hårdvaror lagras.

• Webb-applikation med sökfunktionalitet kommer utvecklas som skall 
användas vid sökning mot butik/restaurangs namn eller butiksnummer, 
och få relevant information presenterat i ett enklare webb-gränssnitt. 
Den information som presenteras skall vara relevant mot specifik butik 
samt att man skall kunna kolla om kunder som ringer in faktiskt finns 
lagrad i databasen.
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1.5 Översikt

Kapitel 2 beskriver de teoretiska delar som arbetet baserats på. Kapitel 3 är 
projektets metodkapitel och tar upp de olika metoder som användes för att 
genomföra arbetet. Kapitel 4 är det kapitel som beskriver projektets gång och 
hur det genomfördes, baserat på både det som skrivits i Kapitel 2 och 3. Kapitel
5 är rapportens resultat-kapitel och behandlar och presenterar de resultat som 
framkommit från arbetet. Kapitel 6, som är rapportens slutkapitel tar upp hur 
man tycker att arbetet genomförts och dess resultat. Några etiska aspekter kring 
arbetet tas upp och innehåller även en avslutande slutdiskussion om hur man 
tyckt arbetet varit och hur det varit att genomföra som student.
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2 Bakgrundsmaterial
Detta är rapportens teori-kapitel som tar upp de teoretiska element som legat till
grund för detta examensarbete. Kapitel 2.1 tar upp grundläggande teori om vad 
ett ärendehanteringssystem är för något, samt kort introduktion till systemen 
Jira Service Desk och Zendesk. Kapitel 2.2 ger en kort beskrivning av MyQL. 
Kapitel 2.3 beskriver plattformen Google-drive. Kapitel 2.4 behandlar Node.js 
och NPM som använts under projektets utvecklings-del. Slutligen i kapitel 4.5 
ges en teoretisk insikt i vad ett REST API innebär.

2.1 Ärendehanteringssystem

Företag som tillhandahåller supporthantering för IT-system använder sig ofta av
s.k  ärendehanteringssystem,  som även kan förkortas  till  ÄHS.  Detta  är  ofta
webbaserade system som hanterar felanmälningar av olika slag som kommer in
från kunder, via telefonsamtal eller via e-post. Dessa felanmälningar registreras
i ÄHS som ett ärende och då finns det generella krav på information för dessa
[1.]:

• Ärendenummer – Detta är ärendets unika id-nummer.

• Kundkontakt –  Kontaktuppgifter  för  den  som  felanmälde  och  från
vilken organisation/företag.

• Ärendebeskrivning – Detta är själva felanmälan/ärendet. Här definieras
felet som kräver supporthantering.

• Datum och tid – Tidsstämpel då ärendet registrerades.

• Ärendestatus –  Vilken  status  ärendet  har.  Ex:  ”väntar  på  svar  från
support”, ”ärende oöppnat” eller status att ”ärendet är löst”.

• Kategorisering –  Det  kan  vara  användbart  att  kunna  kategorisera
ärenden som kommer in i ÄHS. Ex: felanmälan, hårdvarufel, serverfel
etc.

• Prioritering – Att kunna sätta prioritering på ärenden. Vissa ärenden
kan vara mer kritiska än andra.
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2.1.1 Zendesk (ÄHS)

Zendesk är  ett  kundserviceföretag  som grundades  av Mikkel  Svane,  Morten
Primdahl och Alexander Aghassipour i Danmark, Köpenhamn. Nu mera baserat
i San Fransisco, USA [2.]. 

Zendesk är en molnbaserad kundserviceplattform för företag. Stort fokus ligger
på ett lättanvänt webbgränssnitt, vilket ska möjliggöra ett enklare och snabbare
samspel mellan företag och kunder. För att ta kontakt med support kan kunder
ta kontakt från många olika ingångar: live-chat, epost, telefon, webbformulär
och sociala medier som Twitter och Facebook. 

I  en  rapport  från  Gartner  –  ”Critical  Capabillities  for  the  CRM  Customer
Engagement  Center”  rankas  Zendesk som den bästa  kundserviceplattformen
baserat på kundengagemang [3.]. 

2.1.2 Jira Service Desk (ÄHS)

Jira Service Desk är också en webbaserad kundserviceplattform som utvecklats
av företaget  Atlassian.  Atlassian har  en rad olika plattformar för att  hantera
arbetsflödet för företag så som: Jira, Confluence, Trello och tidigare nämnda
Jira Service Desk m.fl. som är en förgrenad produkt baserat på Jiras plattform.

Jira Service Desk är precis som Zendesk till för att hantera kundärenden och
kundsupport men är specifikt  skapad för att kunna integreras med de övriga
produkter som Atlassian tillhandahåller[4.].

2.2 MySQL

MySQL  är  det  mest  populära  databashanteringssystemet  baserat  på  öppen
källkod.  SQL  är  programmeringsspråket  man  använder,  där  SQL  står  för
”Structured Query Language”.  MySQL är en relationsdatabas, vilket innebär
att data sparas i tabellformat [5.].  

2.3 Google Drive

Google Drive är en gratis molntjänst som finns tillgänglig för alla som har ett
Google-konto. Denna molntjänst är skapad för att kunna spara och hantera filer
av olika slag som:  textfiler,  kalkylark,  bilder,  videor och mycket mer. Med ett
Google-konto får man tillgång till 5GB lagringsutrymme gratis. Vill man ha ett
större  lagringsutrymme  behöver  man  uppgradera  sitt  konto  till  lämplig
betalversion, med det lagringsutrymme man behöver.

I  Google  Drive  kan  man  arbeta  och  uppdatera  sina  dokument  i  realtid
tillsammans med sina kollegor, vart man än befinner sig.  Man har tillgång till
Google Drive både som webbaserad plattform och som app i mobilen. [6.]
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2.4 Node.js

Node.js är ett utvecklingsramverk baserat på Google Chromes V8-JavaScript-
motor [7.]. En av de största fördelarna med Node.js är enligt Dayley att man
kan både använda JavaScript på server- och klientsidan. Då det finns väldigt
många sätt att hantera script-logik. Lägger man för mycket på klientsidan kan
det kännas besvärligt och osäkert för användaren, men för mycket på server-
sidan kan leda till  stor belastning på webbservern och resultera i långsamma
applikationer. 

Med Node.js använder man JavaScript i  båda ändar vilket gör det enkelt  att
anpassa  arbetet  från  klient  till  server  på  ett  smidigt  sätt.  Det  blir  även  en
smidigare arbetsprocess då utvecklare på klient- eller server-sidan utvecklar i
samma språk. (Dayley, B. 2014).

2.4.1 NPM – Node Package Manager

NPM är en paket-hanterare för Node.js. Detta skapades 2009 som ett projekt för
att  hjälpa JavaScript-utvecklare att  på ett  smidigt sätt  kunna hämta och dela
med sig av kod och moduler.

NPM ingår vid installation av Node.js som även kommer med ett separat  CLI
(Comand Line Interface). Detta CLI används för att installera paket, bibliotek,
ramverk m.m. till sin Node-applikation. [10.]

Det finns över 600,000st paket att välja mellan, dessa NPM-paket hittar man
genom att söka på hemsidan:  https://www.npmjs.com/ (Hämtad: 2018-04-25).
När  en  sökning  på  webbsidan  gjorts  efter  ett  paket  får  man  fram  alla
instruktioner som behövs för att kunna arbeta med det kod-paket man sökt efter.

7
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2.5 REST API

REST, som står för Representational State Transfer är en arkitekturmetod som
används vid  skapandet  av webbtjänster.  Denna typ  av webbtjänster  hanteras
genom HTTP-anrop som ställs från adressraden i webbläsaren. REST API:et
fungerar som en dörrvakt mellan klient och databas. Användningsområdet för
REST API:er är att från klient-sidan kunna behandla data från databaser på ett
snabbt och skalbart sätt. [20.]

De HTTP-anrop som vanligtvis görs med hjälp av REST API är:

• GET – Detta anrop görs för att hämta data 

• POST – Detta anrop görs för att skapa/lägga till 

• PUT – Detta anrop uppdaterar redan existerande data

• DELETE – Detta anrop kallas för att radera data

8
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3 Metod
Detta kapitel avser de metoder som kommer att användas för projektet. I kapitel
3.1 beskrivs hur kartläggningen av de krav och behov genomförts. Kapitel 3.2 
beskriver utformningen av den kravspecifikation som behandlar den 
inkommande informationen från kartläggningen. I metodkapitlet kan man även 
ta del av den utvecklingsmiljö som använts för arbetet och under kapitel 3.5 
beskrivs hur skapandet av rest-webbtjänst är tänkt att gå till.

3.1 Kartläggning av krav och behov för nytt ÄHS

Den metod som använts för kartläggningen av behov för ÄHS har varit genom
intervjuer. Intervjuer har gjorts med nyckelpersoner inom support, utveckling
och projektledning. Lista på nyckelpersoner hämtades från Leeroys CTO (Chief
Technical Officier). 

Upplägget  av  de  intervjusituationer  som  gjordes  var  att  be  respondenten
beskriva den personliga arbetsprocessen, problemområden och vad man önskar
sig kunna fungera bättre. Dessa intervjuer spelades in med röstinspelning med
hjälp  av  telefon.  Denna  metod  valdes  då  väldigt  mycket  information  om
arbetsprocesser och problemområden kan vara svåra att uppfatta i första kontakt
för en utomstående student. Inspelade intervjuer möjliggör att man kan lyssna
om intervjuerna flertalet gånger för att på korrekt sätt kunna kartlägga de olika
krav och behov som respondenten tar upp.

3.2 Kravspecifikation

Kravspecifikationen  dokumenteras  i  ett  Google  Spreadsheet-dokument1 via
plattformen Google Drive, som beskrivs i kapitel 2.3.

Utformningen på kravspecifikationen behandlade dessa kolumner:

• Funktionalitet –  Vilken  funktionalitet  som  önskas  (hämtas  från
intervju)

• User Story – Beskrivning av behov och önskemål (hämtas från intervju)

• Prioritet –  En  prioriteringsgrad  (sätts  av  CTO)  för  vikten  av  vilka
funktioner som bör fokuseras på först i projektets implementerings-fas.

• Epic –  Kan  översättas  till:  Övergripande  funktionalitet-område  eller
kategorisering/uppdelning av de user storys som dokumenterats [9.]

• Inskickat av – Vilka personer som formulerat kravet/behovet

1 Spredsheet-dokument kan översättas till ”kalkyl-ark”
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• Avdelning – Den avdelning på företaget som påverkas av uppsatt krav
(support, utveckling eller projektledning)

• Kommentarer –  Här  kan  man  skriva  externa  kommentarer  runt  de
ställda kraven/behoven. 

3.3 Zendesk vs Jira Service Desk

Utifrån den kravspecifikation som tagits fram görs en jämförelse mot Zendesk
och  Jira  Service  Desk,  huruvida  de  uppsatta  kraven/behoven  är  möjliga  att
konfigurera i de olika systemen.

En undersökning görs från den dokumentation som finns för respektive system
och  sökning  mot  vilka  färdigutvecklade  appar  som  finns,  som  kan  tänkas
uppfylla  dra  krav/behov  som  ställts.   Källor  till  denna  information
dokumenteras  i  Google  Drive  för  att  finnas  med  som  underlag  för  ett
kommande beslut. Dessa går att ta del av i bilaga A och B.

3.4 Utvecklingsmiljö

Detta kapitel behandlar den utvecklingsmiljö som används för projektet:

• Dator – MacBook Pro (sent 2011), OS X El Capitan.

◦ https://support.apple.com/sv-se/HT206886 (Hämtad: 2018-04-25)

• Text editor – Visual Studio Code. En Open Source-editor med inbyggd
funktionalitet för JavaScript och Node.js.

◦ https://code.visualstudio.com/ (Hämtad: 2018-04-25)

• Databasmiljö –  MySQL Workbench,  Visuell  desktop-applikation  för
hantering av databaser.

◦ https://www.mysql.com/products/workbench/ (Hämtad: 2018-04-25)
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3.5 Utveckling av applikation

Detta kapitel kommer att behandla de metoder som används för att utveckla det
REST  API  som  skall  synkronisera  företagets  kund-databas  med  det  valda
systemet. 

Företagets kund-databas ligger idag som en MySQL-databas [2.2] och hanteras
utifrån  ett  egenutvecklat  CMS som de  kallar  ”G&L”  (Garanti  och  Licens)-
systemet. Det är utifrån detta system som kund-datan kommer att hämtas ifrån.

De  som jobbar  med  supportärenden  på  företaget  skall  bekanta  sig  med  det
nyvalda ÄHS-systemet och sedan ge återkoppling på vilken data de kommer att
behöva från den nuvarande kund-databasen. Utifrån denna återkoppling väljs de
databastabeller ut  som kommer att  behövas för att  skapa ett  REST-API som
motsvarar behoven från de som kommer att jobba i det nya ÄHS-systemet. 

För att skapa detta REST API kommer Node.js att användas som back-end där
kontakten med databasen skapas och hämtning av data från databasen. Node.js
är en teknik som man redan använder på Leeroy och valet att använda Node.js
blev då ett relevant val för företaget. Detta ger god möjlighet för företaget att
vidareutveckla den applikation som skapas för examensarbetet.

Dessa paket hämtas med hjälp av NPM [2.4.1] :

• Mysql – Paket för att hantera SQL-kod och kunna skapa kontakt med en
MySQL-databas [11.]

• Express – Ett ramverk som används för att skapa API [12.]

• Body-parser – Används för att tolka data som skrivs in i webbläsarens
adressrad för  att  hämta specifik  data.  Används ofta  tillsammans  med
Express. [13.]

• Nodemon – Detta paket används för att övervaka när man gör ändringar
i sin kod och sparar. När man sparat en ändring i koden startar Nodemon
om den server man jobbar mot och uppdaterar med den nya ändringen.
[14.]

11



Byte av Ärendehanteringssystem – Förstudie och REST API av kund-databas
Ted Dahlberg 2018-06-10

3.5.1 Presentation av applikationen

Utöver tillgången till det REST API som skapats, kommer kundinformationen
även presenteras i en separat webb-applikation med hjälp av HTML, CSS och
JavaScript (front-end). Detta blir en sök-funktionalitet där supporten kan snabbt
söka på en kund/butik/restaurangs namn eller kundnummer och snabbt få fram
en enkel presentation med all nödvändig information. 

Den faktiska implementationen av data till det valda systemet, som hämtas med
det  skapade  REST  API:et  kommer  att  utföras  av  Leeroys'  anställda.
Applikationen utvecklas på lokal server-miljö.
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4 Lösningsalternativ
Detta kapitel beskriver arbetsgången under projektet: hur intervjuerna 
genomfördes 4.1, hur kravspecifikationen framtogs 4.2, hur jämförelserna 
mellan Zendesk och Jira Service Desk gjorde 4.3. Kapitel 4.4 ger en kort 
beskrivning av beslutsprocessen av vilket system man vill jobba med. Kapitel 
4.5 går igenom vad för data som hämtas från databasen och dess tabellstruktur. 
Kapitel 4.6 beskriver hur REST API:et utvecklades. Kapitel 4.7 förklarar hur 
den grafiska koncept-applikationen utformats.

4.1 Intervjuer

Inför intervjuerna gavs en grundlig presentation och genomgång av Leeroys
egenutvecklade  ärendehanteringssystem.  Hur  arbetsprocessen  för
supportavdelningen ser  ut,  vilka  kommunikationsmedel  som används mellan
support och utvecklare och hur ärenden kommer in och ut ur systemet.

Intervjusituationerna  inleddes  med  en  kort  beskrivning  av  det  övergripande
syftet, som var att samla in de krav och behov som de olika avdelningarna har
på  supporthanteringen.  Respondenterna  bads  även  att  beskriva  de
problemområden som fanns i det ÄHS som används idag. 

Intervjuerna spelades in med röstinspelnings-funktionen som finns i Iphone 6. 

Totalt intervjuades 11st personer uppdelat på dessa avdelningar:

• 5st personer från supportavdelningen (inkl. support-chef)

• 3st personer från utvecklingsavdelningen

• 2st personer från projektledningen

• Företagets CTO 

Då Leeroy även har ett kontor i Stockholm fick två telefonintervjuer göras, där
krav och behov dokumenterades löpande under intervjuns gång. Detta gällde
1st person från projektledningen och 1st person från supportavdelningen. 
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4.2 Kravspecifikation

Utformningen  av  kravspecifikationen  skedde  löpande  i  samband  med  att
intervjuerna  genomfördes.  De  punkter  som  till  en  början  fylldes  i  från
intervjuerna var: ”funktionalitet”, ”user story”, ”avdelning”, ”inskickat av” och
”kommentarer”, som tidigare beskrivits i kapitel 3.2.

När  samtliga  intervjuer  genomförts  och  dokumenterats  bokades  ett
avstämningsmöte med företagets CTO. Under detta möte adderades punkterna:
Epic, Prioritering till kravspecifikationen. Även dessa finns beskrivna i kapitel
3.2. Kolumnerna  Epic  och  Prioritering  för varje ”user story” fylldes i under
mötet.  Detta gjordes av CTO för att  göra en generell  bedömning över vilka
områden de olika funktionskraven handlar  om och vilka som bör prioriteras
utifrån Leeroys utvecklingsmöjligheter och verksamhet.

4.3 Jämförelse av Zendes och Jira Service Desk

För  jämförelsen  av  de  två  systemen  användes  den  kravspecifikation  som
utformats  (se  kapitel  4.2).  Därefter  gjordes  en  undersökning  mot  den
dokumentation som finns för båda systemen som behandlar de funktionella krav
som framkom från kravspecifikationen.

4.3.1 Informationsinsamling

Två dokument skapades, ett för Zendesk och ett för Jira Service Desk. I dessa
dokument  hämtades  de  funktionella  krav  och  behov  som  tagits  upp  i
kravspecifikationens ”Funktionalitet”-kolumn. För varje funktionalitet gjordes
en  sökning  på  Google,  för  respektive  system.  Källor  som  behandlade  de
uppsatta funktionerna sparades ner i de två separata dokumenten. (Se bilaga A
och B)

När detta gjorts för alla uppsatta funktioner kunde man internt sätta dessa i tre
kategorier som består av:

• Kategori 1 – Funktionalitet finns färdigt i systemet.

• Kategori  2 –  Funktionalitet  finns  som  tredje-parts  app  (gratis  eller
betalversion)

• Kategori 3 – Funktionalitet är går att använda genom egenutvecklad,
extern applikation.

Dessa två dokument skickas till företagets CTO för utvärdering och finns med
som en bidragande faktor i det beslut som skall tas. 
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4.3.2 Prisskillnader

En prisjämförelse mellan de två olika systemen gjordes utifrån dessa kriterier: 

• Om det finns det olika nivåer att teckna för de olika systemen och vad
priserna för de olika nivåerna ligger på.

• Vad  kostnaden  är  per  användare,  40st  användare  och  upp  till  100+
användare.

• Vad priset är för att kunna använda integrerad telefonsupport2

Resultat för och de faktiska priserna går att ta del av  i rapportens Resultat-
kapitel [5.3]

4.4 Beslut av ÄHS

När  de  två  dokumenten  med källor  och prisjämförelsen  vidarebefordrats  till
företagets CTO var det dags att utvärdera dessa och komma fram till ett beslut. 

Ett möte med samtliga inblandade för både support och utveckling kallades och
under mötet presenterades  Zendesk [2.1.1] som det valda ÄHS-systemet. Läs
mer om beslutet i Resultat-kapitel 5.4

4.5 Strukturering av data från databasen

Då Leeroy  har  kunder  med  många  olika  organisationsstrukturer  krävdes  en
något längre fundering för att komma fram till vilken kund-nivå man skall välja
att  hämta  data  för.  Här  blev  kommunikationen  mellan  supportens
användningsområde för datan, och databas-utvecklarnas hantering av databasen
en  process.  Man  blev  även  tvungen  att  ta  hänsyn  till  examensarbetets
komplexitet  och  tidsram.  Till  slut  kunde  man  komma  fram  till  att  den
kundinformation  som  supporten  framförallt  kommer  att  behöva  i  ett
ärendehanteringssystem  kommer  ligga  på  butiks/restaurang-nivå.  

2 Med detta menas: Telefonsupport som Leeroy kan erbjuda sina kunder genom valt ÄHS.
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En ny tabell ”Stores” skapades, innehållande dessa fält:

Tabellkolumner Kolumn-Beskrivning

Id Primärnyckel för tabellen

storeId Butiksnummer

customerId Kund/företags id för fakturering

storeName Butiksnamn

country Land där butiken ligger

city Stad där butiken ligger

postalAddress Butikens postadress

zipcode Postnummer där butiken ligger

email Epost för fakturering

email-on-site Epost till butiken

phone Butikens telefonnummer

on-site-opening-hours Butikens Öppettider

För examensarbetet  skapades en separat databas för testning och utveckling.
Databasen sattes upp på en av Leeroys lokala servrar för att göra det smidigt för
Leeroys databasutvecklare att kunna överföra tabeller och data från som behövs
till den nya test-databasen.

4.6 Utveckling av REST API

För utveckling av ett  REST API med Node.js  krävs  att  Node installeras  på
datorn. Detta görs från den officiella hemsidan för Node.js (https://nodejs.org/
Hämtad: 2018-05-16). Den version som rekommenderas att installeras för flest
användare är version 8.11.2 LTS3 för Mac OS.

En projektmapp skapas där kommandot ”npm init” körs i kommandotolken för
att  generera  en  package.json-fil  som innehåller  alla  paket  som kommer  att
användas för  projektet.  De paket  som installeras  i  package.json är:  express,
mysql,  body-parser och  nodemon,  läs  mer  om dessa i  kapitel  3.5.  För  att
kunna använda dessa paket importeras dessa till variabler i en app.js-fil som
kommer att innehålla all kod för detta REST API. Med express används två
sorters  ingångar  för  detta  REST API.  En statisk väg via  index.html  och en
genom att returnera JSON-data som en API-adress. 

3 LTS = Long Time Support
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Med express lyssnar man på en lokal port som väljs till port:3000. Detta gör att
man når  denna applikation  genom att  skriva  ”localhost:3000” webbläsarens
adressrad.  För  att  förenkla  uppdateringar  för  applikationen  skriver  man
”nodemon” i den integrerade terminalen som finns i Visual Studio Code. Man
kan även använda sig av ett separat terminal-fönster och använda nodemon.

Med  den  instans  som  gjorts  av  express  skapar  man  de  URL-adresser  som
kommer att användas för detta REST API. Två olika URL-adresser används för
detta projekt. För detta projekt används två GET-anrop för att hämta data från
den kunddatabas som är kopplat till företagets G&L-system:

För  att hämta all data från Stores-tabellen:

localhost:3000/api/stores

SQL: SELECT * FROM stores;

För att hämta data vid sökning på butiksnummer eller butiksnamn:

localhost:3000/api/store: storeSearch4

SQL:  SELECT  *  FROM  stores  WHERE  storeID  =”%”  
OR storeName = ”%”;

4.6.1  Koppling mot MySQL-databas

För  att  skapa  en  koppling  till  den  lokala  test-databasen  skapar  man  en  ny
variabel  för  connection.  Denna  variabel  tilldelas  mysql-funktionen
”createConnection” där  man anger  de uppgifter  som krävs  för  att  öppna en
koppling mot databasen:

Exempel [11.]: 

host :  'localhost',
user :  'me',
password :  'secret',
database :  'my_db'

Denna kopplings-variabel används för att ansluta till den valda test-databasen. 
Går allt rätt skrivs ”MySQL database connected...” ut i konsolen. Går något fel 
skrivs detta fel ut i konsolen, för eventuell felsökning.

4 Detta är ett variabelnamn på den söksträng som hämtas vid sökning efter butik
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När kopplingen mot databasen är skapad skrivs kod för vilka databasfrågor som
skall användas för de olika GET-anrop som kommer användas av applikationen.
Här används instansen av express igen för att göra ett GET-anrop som tar den 
URL-sträng man tänker använda, som parameter. Anropet kräver även en 
anonym funktion som tar en request och en response som parameter. Inom 
denna funktion skapar man upp en variabel innehållande den SQL-fråga man 
vill skicka till MySQL-databasen. I det fall då en sökning mot butiksnamn eller 
butiksnummer gjorts kan man med hjälp av body-parser-paketet läsa av den 
gjorda sökningen mot URL:en och föra in detta i sin SQL-fråga.

SQL-fråga görs mot databasen och man får tillbaka ett resultat eller ett fel/error.
Får man ett error skrivs det ut i konsolen. När korrekt SQL-fråga ställts mot 
databasen lagras det i resultatparametern som man sedan konverterar till 
JSON.format och skickas/skrivs ut till den givna URL:en.

4.7 Utveckling av sök-applikation

I detta kapitel beskrivs den side-bar applikation som skapats, som använder sig
av det tidigare utvecklade REST API:et för hämtning av kundinformation. Till
detta skapas filerna: index.html och main.js som hanterar hämtning och utskrift
av data (se illustration på nästa sida).

Då  Zendesk  valts  som  ÄHS  finns  det  möjlighet  att  hämta  externa  webb-
applikationer och presentera som en side-bar-app likt illustrationen nedan:
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Denna webb-applikation byggs upp med hjälp av HTML, CSS och Javascript
med  syftet  att  vara  väldigt  minimalistisk  och  avskalad  utseendemässigt.
Sökfunktionaliteten  mot  det  REST  API  som  skapats  blir  det  centrala  för
applikationen.

Den HTML-kod som utvecklas för applikationen är en huvudrubrik med texten
”Leeroy – G&L”, som refererar till det Garanti och Licenssystem som hanterar
företagets kundinformation, som också är den kundinformation man kommer
göra sökningar mot i  denna applikation.  Under denna huvudrubrik ligger ett
sök-inputfält med tillhörande submit-knapp. Vid sökning på butiksnummer eller
butiksnamn  presenteras  sedan  informationen  med  hjälp  av  Bootstrap-
komponenten ”card” [22.]. All CSS för denna front-end-applikation hämtas från
bootstrap.min.css, som är en komprimerad version av Bootstrap CSS. 

4.7.1 Hämta data  från REST API och utskrift

När en användare skriver i sök-fältet och klickar på sök-knappen eller trycker
på  enter-tangenten anropas  funktionen döpt  till  ”getStore”.  I  denna funktion
hämtas det värde som användaren skrivit i input-fältet och sparas i en variabel
som döps till  ”storeSearch”.  Det  värde som lagras i  denna variabel används
sedan för att med HTTP-anrop hämta data från REST API:et.

För  att  hämta  datan  från  det  REST API  som utvecklats  används  javascript-
funktionen Fetch [23.]. Denna funktion tar den URL-sträng som skapats för att
hämta data som inparameter, plus variabelvärdet som hämtats från sök-fältet.  
I detta fall: 'http://localhost:3000/api/store/' + storeSearch

Detta returnerar en HTTP-respons som man sedan konverterar till JSON-format
med ”res.json()” [24.]. Till detta gör man en instansiering av en output-variabel 
som en tom array, som sedan tilldelas de värden som finns i det JSON-objekt 
som hämtats. Detta JSON-objekt körs sedan genom en anonym funktion där 
objektet loopas igenom och data från de olika specifika nyckelvärden placeras 
ut i HTML-kod för utskrift i webbläsaren. Dessa objekt pushas med hjälp av 
”.push()” [25.] till den output-array som tidigare instansierats.

Vid varje sökning görs även en koll om det man skrivit in och sökt på i sökfältet
returnerar någon data eller ej. Finns det ingen data på det man sökt på tilldelas 
output-variabeln en textsträng med texten: ”Hittade ingen data för denna 
sökning...”. Finns det data som matchar den sökning man gjort skickar man 
output-variabeln som array till det div-element man valt som output-element i 
index.html för utskrift av data och HTML-kod som skall presentera 
kundinformationen i webbläsaren. Se resultat-kapitel [5.5] för sökresultat.
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Illustration 3: Presentation av applikation i webbläsare
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5 Resultat
I detta resultat-kapitel kommer resultaten från projektet att presenteras. I kapitel
5.1 presenteras den kravspecifikation som intervjuerna resulterat i. Kapitel 5.2
ger en kort sammanfattning av den dokumentation som hämtats för Jira Service
Desk  och  Zendesk  med  hänvisning  till  bilagor.  Kapitel  5.3  presenterar  den
prisjämförelse  som gjorts  för  de  två  tidigare  nämnda  system i  tabellformat.
Kapitel  5.4 är  en skriftlig  motivering till  det beslut som tagits  av företagets
CTO. Slutligen i kapitel 5.5 presenteras resultatet av den koncept-applikation
som utvecklats.

5.1 Slutgiltig kravspecifikation

Här presenteras resultatet från de intervjuer som gjorts i form av en utformad
kravspecifikation som legat till  grund för jämförelseprocessen mellan de två
systemen. Sammanlagt dokumenterades 30st krav/behov. Nedan redovisas en
något  nerbantad  version  av  kravspecifikationen  för  att  belysa  några  av  de
funktionella krav och behov som sattes upp. Här utelämnas fälten ”inskickad
av” och fällt för ”kommentarer”.

Funktionalitet User story Epic Prio Avdelning

Gruppering av 
utvecklare

Som en support för att på ett smidigt sätt skapa 
ärenden till rätt grupp av utvecklare behövs olika 
grupperingar utifrån för de olika utvecklings-områden 
och system som Leeroy har support för.

Integration
med
Confluence

 1 Support

Interna och 
externa 
meddelanden

Som en support för att uppnå smidig kommunikation 
både internt och externt behövs funktionalitet för att 
skicka uppdateringar eller kommentarer mellan kund-
support och mellan utveckling och support

Slack-
integration

1 Support

Integration med
Jira

Som en support för att kunna jobba mer effektivt vill 
jag att de ändringar vi gör i ÄHS slår igenom i Jira så 
att vi slipper kommunikation IRL, via mail och Slack 
så långt det går

Integration
med Jira

1 Utveckling

Triggers

Som en utvecklare för att säkerställa att jag inte 
missar något viktigt vill jag att vi kan sätta triggers på 
olika ärende-prio eller förändrad status, t.ex. att jag 
blir notifierad på Slack eller sms

Automatik 2 Utveckling

Synkronisering av 
företagsuppgifter

Som en support vill jag att kundlistan är nåbar i ÄHS 
för att undvika att dubbletter skapas. 

Integration
med  kund-
databas

2 Support

Integration med
Supportmail

Som en support för att hantera inkommande ärenden
som kommer in via epost kunna hantera dessa på ett
smidigt sätt i ÄHS

Mailintegra
tion

1 Support

SLA-hantering
Som en support för att säkerställa de kunder med 
SLA-policy en snabb och bra service behöver jag 
tydligt veta vilken SLA-nivå som råder utifrån avtal.

Integration
med
Confluence

1 Support

Rapportstöd
Som en support kunna erbjuda kunder rapporter på 
ärenden behöver jag kunna välja specifik kund och 
dess kopplade ärenden

Stöd för 
externa 
användare

2 Support

Fullständig kravspecifikation går att ta del av i Bilaga C.

21



Byte av Ärendehanteringssystem – Förstudie och REST API av kund-databas
Ted Dahlberg 2018-06-10

5.2 Dokumentation av funktionsmöjligheter

Utifrån  den  kravspecifikation  som  skapats  har  två  dokument  med  relevant
källhänvisning  för  den  dokumentation  som  hittats,  där  de  uppsatta
funktionskraven behandlas. Dessa två dokument går att ta del av i bilaga A och
bilaga B, längst ner i rapporten.

Utifrån dessa dokument samt prisjämförelsen kunde företagets CTO fastställa
och besluta  att   Zendesk  är  det  ärendehanteringssystem som man väljer  att
installera.  Denna  dokumentation  kom  sedan  till  användning  för  Leeroys
utvecklare  i  att  installera  Zendesk  och  de  funktioner  som  dokumenterats  i
kravspecifikationen. 

5.3 Prisjämförelse i siffror

Priser för Zendesk [15.]

Zendesk Zendesk - 40 users
Team $19 agent per month Team $19 x 40 $760

Proffessional $49 agent per month Proffessional $49 x 40 $1960

Enterprise $99 agent per month Enterprise $99 x 40 $3960

Elite $199 agent per month Elite $199 x 40 $7960

Priser Jira Service Desk [16.]

Jira Service Desk - Cloud Jira Service Desk - Self Hosted

40 users $675 Tot/month Server - 50 agents (min) $13.200
one time 
payment

40 users $16.88 Avg/agent
Data center - 50 users 
(min)

$12.000 per year

100 users $1,575 Tot/month

26-50 users $8,250 Tot/year

101 - 200 users $23,750 Tot/year

Priser för telefoni för Zendesk [17.] och Jira Service Desk [18.]

Zendesk Talk
Jira Service Desk 

Call Center (self hosted only)

Lite $0 agent per month
10 users

$100

Team $19 agent per month
25 users

$280

Proffessional $49 agent per month
50 users

$540

Enterprise $89 agent per month
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5.4 Beslut av ÄHS – Motivering

Utifrån den kravspecifikation och dokumentationsjämförelse som gjorts under
detta projekt bad jag projektets beställare och CTO att ge sin motivering till
valet av ärendehanteringssystem. 

Han skriver såhär:

”Vid en första anblick är Atlassian Jira Servicedesk och Zendesk jämbördiga
men  det  är  när  man  börjar  undersöka  all  funktionalitet,  t.ex.  integrationer
närmare som Zendesk står sig bättre. Jira är en fantastisk verktygslåda med
vilken du kan åstadkomma vilka flöden som helst, integrera med vad som helst,
osv. Dock kräver det massor av intern tid för att sätta upp detta och därefter
löpande intern förvaltning / vidareutveckling motsvarande en halvtidsanställd.
Zendesk kräver också en hel del initial konfiguration men därefter kan de som
jobbar i systemet vidareutveckla själv utan en dedikerad förvaltningsresurs. Vi
fann även Zendesks gränssnitt och "ease of use" bättre än Jira Servicedesk och
likaså tyckte vi att Zendesks guider och tutorials var mer användarvänliga.”

Citat: Anders Härén, CTO – Leeroy Group AB
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5.5 Grafisk presentation och resultat från REST API

Illustrationen nedan är den grafiska presentationen som visas när man gör en
sökning från sök-fältet.  Webbläsarfönstret har här en bredd på 435px. Högst
upp i sökningen skrivs butikens namn följt av butikens unika butiksnummer ut.
FortNox5 är  ett  nummer  för  fakturering  som i  databastabellen  hänvisar  till
kolumnen  för  customerId.  Detta  används  som  unika  kundnummer  för
fakturering.  Resterande  information  från  databasen  finns  beskrivet  i  kapitel
[4.5]. Informationen som presenteras i illustrationen är ett demo-exempel på en
presentation. Av etiska skäl presenteras inga riktiga företagsuppgifter i denna
rapport. Siffrorna ”777” i illustrationen illustrerar en butiks butiksnummer, som
man från  supportavdelningen  ville  ha  presenterat  tillsammans  med  butikens
namn.

5 Webbaserad bokföring och fakturering (https://www.fortnox.se/, Hämtad: 2018-05-17)
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6 Slutsatser
Detta examensarbete har behandlat en genomgående förstudie inom företaget
inför  ett  byte  av  ärendehanteringssystem,  för  de  som  arbetar  med
supportärenden. Två huvud-system har legat i fokus för förstudien: Jira Service
Desk  och  Zendesk.  Denna  förstudie  har  resulterat  i  en  kravspecifikation,
innehållande  krav  och  behov  från  Leeroys'  utvecklare  och  supportanställda.
Utifrån denna kravspecifikation gjordes en dokumentationsundersökning mot
Jira Service Desk och Zendesk, baserat på de krav och behov som framkommit
från kravspecifikationen. Denna dokumentation (Bilaga A och B) undersöktes
av företagets CTO som därefter kunde ta ett beslut över vilket system som bäst
lämpar sig för Leeroys' verksamhet. Läs motivering till varför Zendesk blev det
ÄHS som man valt att använda i kapitel [5.4].

Vidare  för  examensarbetet  har  även  en  REST-webbtjänst  utvecklats  utifrån
företagets  nuvarande  kund-databas,  tillsammans  med  en  webbaserad  sök-
applikation mot som använder sig av denna REST-webbtjänst. Detta för att ge
möjlighet  att  hämta  Leeroys'  befintliga  kund-data  till  det  nya
ärendehanteringssystemet.

6.1 Mina mål

Detta  examensarbete  har  haft  två  större  delmål  där  den  grundläggande
förstudien som gjorts varit väldigt bidragande för Leeroy. Att göra intervjuer
och samla in alla krav och behov som både utvecklare och supportanställda har,
för  att  sedan  författa  dessa  till  en  kravspecifikation.  Detta  har  gett  Leeroy
värdefulla  riktlinjer  för  hur  de  ska  lägga  upp  det  fortsatta  arbetet  med  att
installera  Zendesk  fullt  ut.  Detta  i  kombination  med  den  dokumentations-
inhämtning som gjorts för Zendesk (och även Jira Service Desk), med guider
och tutorials (Se bilaga A) som även gett värdefulla ingångar för en smidigare
konfigureringsprocess för de funktioner som önskas. I och med att Zendesks'
guider  som finns  på  deras  utvecklings-portal  (https://developer.zendesk.com/
Hämtad: 2018-05-22) är väldigt användarvänliga och tydliga, låg även det till
viss grund till att Zendesk blev det ÄHS som valdes [5.4]. 

Det andra delmålet i  detta projekt var att  utveckla en REST-webbtjänst som
hämtar  kundinformation  från  Leeroys  befintliga  kund-databas.  Detta  var  en
ganska rörig process i att komma fram till vilken struktur på kunder och vilken
kund-nivå som man skulle hämta data från. Här fick man som student ta en lite
mer  ledande  roll  i  examensarbetet  för  att  få  supportansvarig  och
databasansvarig  att  enas  om  en  relevant  struktur,  både  för  företagets
användningsområde som för examensarbetets komplexitet. Man kunde till slut
enas om att det var på butiksnivå man behövde hämta kundernas data. Dels för
att identifiera den exakta butiken som ett ärende skall kopplas mot, samtidigt
som varje butik behöver ett företags-id att kunna hänvisa till för fakturering. 
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Detta  är  något  som Leeroys'  utvecklings-team kommer  behöva göra  fortsatt
utveckling med då många av fält/kolumnerna i den nya ”Stores”-tabellen [4.5]
inte finns ifyllda för en del butiker i dagsläget.

Det som sedan utvecklades genom examensarbetet var en koncept-applikation
som med  en  enklare  sökfunktion  mot  butiksnamn/butiksnummer  som sedan
presenterar detta i ett enklare gränssnitt [5.5]. Det gav ett mer relevant projekt
för ett examensarbete i webbutveckling, samt att det ger företaget en smidig och
enkel sökväg till specifik kund-information, utan att behöva byta system (Till
det  egenutvecklade  ”G&L”-systemet).  Valet  av  att  göra  denna  typ  av
applikation kom från mig som student, genom att Zendesk valdes som ÄHS där
denna typ av applikationsutveckling är möjlig (Se bilaga A). 

6.2 Etiska aspekter

Vid  ett  byte  av  nytt  ärendehanteringssystem  medföljer  en  hel  del  nya
utmaningar för ett företag, hur de kommer att hämta in ny kund-information
och lagring av personuppgifter från de kunder/personer som mejlar eller ringer
in. Under detta arbete genomfördes en ny lag: ”GDPR” (2018-05-25) [26.] som
gör  att  företag  inom  EU  får  tydligare  restriktioner  på  hur  de  lagrar
personuppgifter. Denna lag har införts för att styrka den personliga integriteten
hos  användare.  Som användare  av  en  applikation  eller  kund  till  ett  företag
behöver företaget kundens/personens samtycke om att lagra viss information,
samt delge hur denna information lagras. 

Detta påverkar Leeroy i det påbörjade bytet av ärendehanteringssystem. Dels i
den  användning  av  det  nuvarande,  egenutvecklade  systemet  och  även  hur
lagring av personuppgifter  skall  hanteras  i  det  nya systemet.  Detta  påverkar
Leeroy  även  i  sin  produktutveckling,  i  hanterandet  av  marknadsföring  och
lagring av användare i sina appar. 

Om Leeroy väljer att använda och- eller vidareutveckla den koncept-applikation
som  gjorts  under  detta  arbete,  krävs  det  att  de  lägger  till  någon  form  av
autentisering för användandet av det REST API som applikationen använder sig
av.  Tillgången  till  denna  kundinformation  är  något  som  kan  leda  till  en
säkerhetsrisk för Leeroys'  kunder  om den skulle vara åtkomlig för andra än
Leeroy. Vid eventuell överlämning av kod till Leeroy, är detta en aspekt som
kommer att  tas  upp. Vid ett  eventuellt  överlämnande så är  detta  REST API
enbart nåbart på lokal miljö och löper därav ingen risk i dagsläget.
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6.3 Slutdiskussion

Avslutningsvis vill jag diskutera min helhetsupplevelse hos Leeroy och vad jag
lärt mig och kan ta med mig utifrån detta examensarbete.

Som en student har jag lärt mig att lyssna och förstå hur man jobbar som både
utvecklare  och  support  i  ett  växande  IT-företag.  Fått  tagit  del  av  för-  och
nackdelar med att ha egenutvecklade CMS-system till att ta in olika former av
behovsområden i hanteringen av supportärenden. Då Leeroy är ett företag som
mestadels jobbar med egen produktutveckling har det varit lärorikt att få ta del
av  de  olika  processer  som  ett  supportärende  kan  tänkas  ha.  
Det  jag  känner  att  jag  inte  fått  någon  större  insikt  i  är  Leeroys'  dagliga
verksamhet och vad man som utvecklare arbetar med. Då jag trots allt planerar
på  att  jobba  som  utvecklare/webbutvecklare  i  framtiden,  har  detta
examensarbete inte gett  mig några nya konkreta verktyg eller  tekniker att ta
med mig för den typen av arbete. Detta projekt har känts som ett sidospår där
jag inte riktigt ingått i något team att kunna bolla idéer och tankar med. Detta
har jag gjort  direkt mot företagets CTO, som även varit  min handledare för
projektet. 

Jag känner dock att detta examensarbete varit betydande för Leeroy i att kunna
ta ett beslut om vilket ärendehanteringssystem som de borde använda sig av,
samt genom kravspecifikation och dokumentation belysa vad de skall göra för
att  konfigurera  Zendesk  efter  de  behov  som finns.  Där  kan  jag  känna  mig
delaktig och ändå haft en viktig roll för företagets fortsatta verksamhet. Detta
arbete kan ses som en startpunkt i att Leeroy, fortsatt skall kunna växa som
företag och kunna hantera fler kunder.
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Bilaga A: Dokumentation av 
funktionsmöjligheter i Zendesk

Zendesk support och dokumentation

• https://support.zendesk.com 

Zendesk sms-trigger

• https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/235638348-Using-Text-

notifications-with-triggers-Recipes-and-tips

Zendesk triggers 

• Overview - https://www.youtube.com/watch?v=IsOdQQwQAGo 

• Tutorial - https://www.youtube.com/watch?v=mQt6fTgGmjs 

• https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/203662246-About-triggers-and-

how-they-work 

Zendesk automations

• https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/203662236-About-automations-

and-how-they-work 

Zendesk slack apps

• https://www.zendesk.com/apps/directory/?q=slack

• https://www.zendesk.com/apps/support/slack/?source=app_directory   

• Free app

Zendesk SLA monitoring

• https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/204770038-Defining-and-using-

SLA-policies-Plus-and-Enterprise- 

• Tutorial - https://www.youtube.com/watch?v=y4zsCZN9W34 

• https://www.zendesk.com/support/features/sla-monitoring/   

Zendesk Email Config

• https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/203663256-Getting-started-with-

email-in-Zendesk-Support 

• https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/203663306-Email-resources 
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Zendesk integration with Confluence

• https://marketplace.atlassian.com/plugins/com.kolibridigital.confluence-

zendesk-sync/cloud/overview 

•

< 10 users = 3.90$ per month

> 10 users = 1$ per user

Zendesk + Jira integration

• Jira  Zendesk  API  -  https://developer.zendesk.com/rest_api/docs/services/jira

(announced: 2018-04-20)

• https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/203660206-Using-the-Zendesk-

Support-for-JIRA-integration 

• https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/203660196?

_ga=2.242600706.1026188688.1523277459-1881123896.1522764925 

• https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/115004257108 

• https://www.zendesk.com/apps/support/jira/?

utm_medium=zendesk_support&utm_source=discovery_panel&utm_campaign

=jira 

• https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/203659916-Setting-up-and-

using-Zendesk-with-JIRA#jira_setup_connection  

• App för tvåvägsintegration -  https://www.zendesk.com/apps/support/workato/ 

Zendesk hämta data från extern applikation (tillgång till dokumentation kräver Zendesk

Support konto)

• https://help.zendesk.com/hc/en-us/articles/229489168-Zendesk-Apps-tutorial-

Getting-data-from-an-external-application 

• https://help.zendesk.com/hc/en-us/articles/229489188

Zendesk  REST API

• https://developer.zendesk.com/rest_api/docs/core/introduction 

Zendesk Chat Pricing

• https://www.zendesk.com/chat/pricing/#pricing 

Zendesk Customer Satisfaction and rating

• https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/204113956-Viewing-customer-

satisfaction-score-and-ratings-Professional-and-Enterprise- 
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Zendesk Calendar App

• https://www.zendesk.com/apps/support/calendar/ 

• https://support.sweethawk.co/hc/en-us/articles/216206177-How-to-use-the-

Calendar-app 

Zendesk end users (bulk import)

• https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/203661996-Bulk-importing-

users-and-organizations 

Zendesk ticket archiving

• https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/203657756-About-ticket-

archiving 

Zendesk and Watchman monitoring app

• https://support.watchmanmonitoring.com/hc/en-us/articles/306234-Zendesk-

integration-best-practices 

• https://www.zendesk.com/apps/support/watchman-monitoring/ 

• Pricing - https://www.watchmanmonitoring.com/pricing/ 
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Bilaga B: Dokumentation av 
funktionsmöjligheter i Jira Service 
Desk
Jira SD - Automation and triggers

• https://confluence.atlassian.com/servicedeskcloud/automating-your-

service-desk-732528900.html 

Jira SD - Setting up SLA

• https://confluence.atlassian.com/servicedeskcloud/setting-up-slas-

732528967.html 

Jira SD - Setting up Reports

• https://confluence.atlassian.com/servicedeskserver039/setting-up-

service-desk-reports-942846250.html 

Jira - Slack integration (not Jira SD)

• https://marketplace.atlassian.com/plugins/jiraslackintegration/cloud/prici

ng 

• < 10 users = $4 monthly flat fee

• > 10 users = $0.75 user/per month

Jira SD  - Slack integration with Workato (extern betaltjänst?)

• https://www.workato.com/integrations/jira_service_desk+slack 

Jira SD - Setting up email + email requests

• https://confluence.atlassian.com/servicedesk021/setting-up-the-email-

channel-693896338.html 

• https://confluence.atlassian.com/servicedesk025/receiving-requests-by-

email-754977457.html

Jira SD - Mail notifications

• https://confluence.atlassian.com/jirakb/jira-service-desk-notification-

explanation-829045118.html 
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Jira SD - API

• JavaScript  -  https://developer.atlassian.com/cloud/jira/service-

desk/about-the-javascript-api/ 

• REST  -  https://developer.atlassian.com/cloud/jira/service-

desk/rest/#about 

Jira SD - Live chat

• Olark chat  integration -  https://www.olark.com/integrations/jira-service-

desk/ 

• $ 12 - per agent/per month (billed every 2 year)

• PlingPilot  -

https://marketplace.atlassian.com/plugins/com.pingpilot.jira.connector/cl

oud/overview 

• Free app

Jira SD - Customer Satisfaction

• https://confluence.atlassian.com/servicedeskcloud/collecting-customer-

satisfaction-csat-feedback-790791332.html

Jira Calendar (Not Jira SD) - går att synka?

• https://marketplace.atlassian.com/plugins/ru.teamlead.jira.plugins.JIRA-

Teamlead-Calendar/cloud/overview 

• < 10 users = $7 monthly flat fee

• 10-100 users = $0.70 per user/month
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Bilaga C: Fullständig 
kravspecifikation

Funktionalitet User story Epic Prio Avdelning

Gruppering av 
utvecklare

Som en support för att på ett smidigt sätt skapa 
ärenden till rätt grupp av utvecklare behövs olika 
grupperingar utifrån för de olika utvecklings-områden 
och system som Leeroy har support för.

Integration
med
Confluence

 1 Support

Interna och 
externa 
meddelanden

Som en support för att uppnå smidig kommunikation 
både internt och externt behövs funktionalitet för att 
skicka uppdateringar eller kommentarer mellan kund-
support och mellan utveckling och support

Slack-
integration

1 Support

Integration med
Jira

Som en support för att kunna jobba mer effektivt vill 
jag att de ändringar vi gör i ÄHS slår igenom i Jira så 
att vi slipper kommunikation IRL, via mail och Slack 
så långt det går

Integration
med Jira

1 Utveckling

Triggers

Som en utvecklare för att säkerställa att jag inte 
missar något viktigt vill jag att vi kan sätta triggers på 
olika ärende-prio eller förändrad status, t.ex. att jag 
blir notifierad på Slack eller sms

Automatik 2 Utveckling

Synkronisering av 
företagsuppgifter

Som en support vill jag att kundlistan är nåbar i ÄHS 
för att undvika att dubbletter skapas. 

Integration
med  kund-
databas

2 Support

Integration med
Supportmail

Som en support för att hantera inkommande ärenden
som kommer in via epost kunna hantera dessa på ett
smidigt sätt i ÄHS

Mailintegrati
on

1 Support

SLA-hantering
Som en support för att säkerställa de kunder med 
SLA-policy en snabb och bra service behöver jag 
tydligt veta vilken SLA-nivå som råder utifrån avtal.

Integration
med
Confluence

1 Support

Rapportstöd
Som en support kunna erbjuda kunder rapporter på 
ärenden behöver jag kunna välja specifik kund och 
dess kopplade ärenden

Stöd för 
externa 
användare

2 Support

Prio-nivå på 
ärenden

Som en support för att säkerställa bästa service vill 
jag kunna sätta olika prio-nivå på ärenden Kategoriseri

ng
1 Support

Sök-
funktionalitet

Som en support för att snabbt kunna hämta 
information kunna göra sökningar mot 
kundinfo/ärende/produkter etc

Kategoriseri
ng

1 Support

Automatik

Som en utvecklare för att säkerställa en skalbar 
process vill jag att det går att koppla ihop ärende-
prio, kund, produkt, on-call lista, kalender, samt 
kontaktsätt

Automatik 1 Utveckling

Mail 
identifiering

Som en support för att snabbt kunna identifiera från 
vem och vart ett supportärende kommer ifrån, 
behöver jag t.ex butiksnummer infogat på något 
smidigt sätt...

Mailintegrati
on

1 Support

Automatsvaran
de 
meddelanden

Som en support för att slippa hantering av 
supportärenden som inte ligger hos Leeroy behöver 
jag en trigger som kan skicka ett meddelande och 
hänvisa till rätt support eller ge standardsvar.

Mailintegrati
on

1 Support

Koppling 
mellan kund 
och 

Som en support på ett smidigt och snabbt sätt kunna 
identifiera kund och dess 
produkter/appar/avtal/licencer på ett samlat ställe i 

Integration 
med 
Confluence

1 Support
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produkt/hårdav
ara

ÄHS. Detta kan även inkludera bilder på 
omgivningen hos kund.

Synka 
supportärende 
med jira-lappar

Som utvecklare för att slippa komunikativa 
mellanhänder som mail och slack så vill jag att nya 
ärenden som skapas från supporten går att lägga in 
som ny lapp i Jira

Integration 
med Jira

1 Utveckling

Statushantering
/definition

Som en utvecklare för att ge supporten tydliga 
uppdateringar av status behöver vi kunna skilja på 
när ett ärende är klar hos uveckling och när 
uppdateringen är testad och faktiskt finns hos kunden

Kategoriseri
ng

1 Utveckling

Information om 
arbetsbelastnin
g

Som en projektledare för att kunna göra viktiga och 
bra beslut för nya och pågående projekt behöver jag 
kunna hämta information om rådande 
arbetsbelastning och ärendeprioritering. 

Överblick 2
Projektlednin
g

Kund-nivåer
Som en support för att smidigt hantera och registrera 
nya ärenden mot specifik kund kunna kategorisera 
kunder på olika nivåer.

Kategoriseri
ng

1 Support

Ärendeövervak
ning hos kund

Som en support kunna erbjuda kunder information 
om de ärenden som ligger pågående i ÄHS där 
kunden kan följa och ta del av kommentarer från 
support/utveckling om processen.

Stöd för 
externa 
användare

1 Support

Skapande av 
serviceordrar

Som en support är det viktigt att ha tillgång till att 
skapa serviceordrar från ÄHS då en serviceorder 
kopplas till specifikt ärende och ärendenummer.

Mailintregrat
ion

1 Support

Dokumentation 
av driftmiljö

Som en utvecklare för att kunna utveckla långsiktiga 
lösningar behöver jag dokumentera drivtsituationer 
för programvaror/hårdvaror för att kunna identifiera 
återkommande problem i statistik

Integration 
med 
Confluence

1 Utveckling

Databas över 
lösningar

Som en support för att snabbt kunna ge kunden en 
snabb och tidigare beprövad lösning på ett ärende ha
tillgång till en databas där dokumenterade 
problemlösningar finns tillgängliga i ÄHS

Integration 
med 
Confluence

1 Support

Kundomdöme
Som en support för att kunna upprätthålla en 
kvalitativ support vill vi ta del av kundens omdömen

Stöd för 
externa 
användare

3 Support

Påminnelser
Som en support för att kunna avsluta ärenden inom 
rimlig tid behöver jag en funktion som påminner om 
ett ärende legat för länge.

Automatik 1 Support

Olika 
kundingångar

Som en support behöver jag kunna hantera flera 
former av ingångspunkter från kund - SMS, telefon, 
mail, webb-formulär, formulär i klient. Detta för att 
kunna erbjuda en snabb och smidig kontakt mot 
kund.

Mailintegrati
on

1 Support

Integration med
övervakningssy
stem

Som en Projektledare för att snabbt identifiera 
kritiska ärenden från POS behöver jag att ÄHS 
automatiskt genererar ärende när kassa ligger nere.

Integration 
med 
Engine3

3
Projektlednin
g

Synkronisering 
av 
företagsuppgift
er

Som en support vill jag att kundlistan är nåbar i ÄHS 
för att undvika att dubletter skapas

Integration 
med  
kunddataba
s

2 Support

Kalenderstöd
Som en support vill jag kunna se schema för viktiga 
releaser och även schema för vilka som är on-call 
under olika perioder

Integration 
med 
Confluence

2 Support

Pris
Som en CFO, CTO vill jag att tjänsten ska vara så 
billig som möjligt Pris 1 Management
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Bilaga D: Tidsplan

APRIL MAJ JUNI

V 13 V 14 V 15 V 16 V 17 V 18 V 19 V 20 V 21 V 22 V 23

Intervjuer

Kravspec

Genomgång
Zendesk

Genomgång
Atlassian

Beslut

Implementation

Rapport
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