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Sammanfattning
Syftet med arbetet var att ta fram ett CMS, Content Management System, där 
användaren kan hantera sin egen e-handels butik. Genom att skapa funktioner 
för att hantera Beställningar, Kundregister, Produkter, Kategorier samt Sidor 
bygger man en grund för ett självständigt e-handelssystem. Detta kompletteras 
med en webbshop, med ett tema, som används som showroom för e-handeln. 
Där kan man lägga en beställning med endast betalsättet ”Betala vid leverans”, 
då ett fullständigt kassasystem inte är integrerat ännu. Systemet och 
webbshoppen byggs med Laravel och PHP, med Bootstrap som frontend-
ramverk i CMS och jQuery för en del backend. Man utför användartester i 
slutet av utvecklingsprocessen för att bedöma systemets enkelhet. 
Undersökningen visar att systemet fungerar, men att det finns 
utvecklingsmöjligheter och behov för tillägg av funktioner. Men det är ett 
väntat resultat, då systemet i sin helhet inte är färdigt efter avslutat arbete i detta
skede, utan kommer att byggas vidare på innan officiell lansering. Rapporten i 
sig innehåller hela konstruktionsprocessen, från idé till det färdiga resultatet. 
Därefter går man igenom resultatet och författaren framför sina slutsatser om 
arbetet. Etiska och samhälleliga aspekter lyfts också upp då verksamheten inom
e-handeln bidrar till både för- och nackdelar inom den dagliga handeln och 
arbetslivet.

Nyckelord: PHP, Laravel, E-handel, CMS, Content Management System.
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Abstract
The purpose of this assignment was to develop a CMS, Content Management 
System, where the user can control their own e-commerce store. By creating 
functions for handling Orders, Customer records, Products, Categories and 
Pages, you build a foundation for an independent e-commerce system. This is 
supplemented by a webshop, with a theme, which is used as a showroom for the
e-commerce store. There you can place an order only with the payment method 
”Pay at delivery”, since a full cash system is not yet integrated. The system and 
webshop is built on Laravel and PHP, with Bootstrap as a frontend framework 
for the CMS and jQuery for some backend. User tests are performed at the end 
of the development process to assess the simplicity of the system. The study 
shows that the system works, but there are development opportunities and needs
for the addition of functions. But this is an expected result, as the system as a 
whole is not finished at this point, but will be continued to build on before the 
official launch. The report itself contains the entire development process, from 
idea to the finished result. Then you go through the result and the author 
expresses her opinions about the work. Ethical and social aspects are also 
highlighted as the e-commerce business contributes to both the advantages and 
disadvantages of daily trade and working life.

Keywords: PHP, Laravel, E-commerce, CMS, Content Management System.
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1 Introduktion
1.1 Bakgrund och problemmotivering

E-barometern Årsrapport 2019 inleder rapporten med att ”70% av svenskarna e-
handlar”. Detta förklaras närmare under Förord, där denna procent är beräknat 
på ett helt år där man ser att 70% mellan 18-79 år har e-handlat under en 
genomsnittlig månad. [4] Detta påvisar att det finns en ökad lönsamhet för 
verksamheter inom e-handel.

Men att äga en e-handel kan innebära stora kostnader, och framförallt i 
startfasen för att skaffa en plattform. Ett alternativ till detta är istället att hyra, 
då bland annat kostnaderna är fördelade över tid och det krävs inte lika stort 
kapital att börja med. Detta är grunden till en idé att skapa en e-handels-tjänst 
där kunder kan hyra en webbshop för att administrera sin egen verksamhet. Ett 
cleant men funktionellt system där kunderna enkelt kan komma igång med sin 
egen e-handel.

Företaget i fråga som vill utveckla denna tjänst är ett nystartat företag som heter
KodAkuten AB. Detta grundades år 2019 av två killar med bakgrund som 
webbprogrammerare respektive säljare inom webb. Målgruppen har sedan start 
främst legat på kunder som har eller är i uppstarten av verksamheter med e-
handel.

Vid tidigare projekt med e-handel har KodAkuten använt sig av färdiga CMS- 
system så som Wordpress med WooCommerce och Magento i grunden. Dessa 
system är väldigt välutvecklade och har sina för- och nackdelar, men 
KodAkuten vill ha ett eget system framtaget för deras specifika ändamål.

1.2 Övergripande syfte

Syftet med projektet är främst att ta fram ett administrations-gränssnitt där 
kunder kan hantera sin egen e-handel. Detta gränssnitt kopplas sedan samman 
med en enklare webbshop, där e-handeln presenteras.

1.3 Avgränsningar

Då produkten är ett levande verk kommer resultatet av denna tidsperiod endast 
innehålla nödvändiga funktioner för att hantera innehåll, men där den i ett 
senare skede kommer att utvecklas vidare.

Samt så kommer inte resultatet av detta projekt innehålla en fullt fungerande 
kassa då moduler ska skapas, och avtal med betalningsleverantörer ska 
utformas. Detta finns inte utrymme för inom den angivna tidsramen för 
projektet.
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1.4 Konkreta och verifierbara mål

Det främsta målet med projektet är att skapa ett CMS-system som är tydligt och
enkelt för kunden att använda. CMS-systemets övergripande innehåll ska se ut 
som följande: (Se fullständig kravlista under Bilaga A)

• Dashboard

◦ Försäljningsöversikt

• Beställningar

◦ Se översikt, orderspecifikation

• Kundregister

◦ Möjligt att filtrera, sortera, radera, redigera, lägga till, se 
kundöversikt samt detaljer om kund

• Produkter

◦ Se översikt, lägga till, redigera, radera, kopiera, exportera/importera

• Kategorier

◦ Lägga till, radera, redigera

• Sidor

• Utseende

• Kassa

• Inställningar

Systemet kommer att byggas främst med Laravel och PHP, samt 
databaskopplingar med MySQL.

En webbshop ska skapas som används som showroom för e-handeln, med 
förenklad orderfunktion.

Webbshoppen ska fungera responsivt, även CMS-systemet till viss grad. E-
handel är däremot enklare att sköta via desktop-vy, därför kräver systemet inte 
lika stor responsivitet som webbshoppen.

Mindre användartester ska utformas och genomföras för att se att systemet 
fungerar som tänkt, samt att det har en förståelig struktur.

Etiska och samhälleliga aspekter ska tas i beaktning.

1.5 Översikt

Kapitel 2 Teori förklarar delar som är bra att ha vetskap om innan man läser 
konstruktionsdelen i rapporten. Det innefattar kunskap om Laravel och Blade 
bland annat. Kapitel 3 Metod ger en kortare redogörelse för vilka metoder som 

2



E-butik för uthyrning – Ett CMS i PHP
Mathilda Edström 2020-06-02

kommer att användas under arbetets gång. Där förklaras även utformningen av 
det användartest som utförs.

Konstruktion heter kapitel 4 och där beskrivs utvecklingsprocessen sakligt och 
utförligt. Den omfattar både CMS och webbshoppens utformning. Kapitel 5 
innefattar Resultat och gå igenom just vilket resultat arbetet medförde, med 
även punkter om Etik och samhälleliga aspekter. Kapitel 6 Slutsats är det sista 
kapitlet och innefattar författarens åsikter och synpunker.
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2 Teori
Följande kapitel redogör för den grundläggande kunskap som kan vara bra att
ha inför konstruktionsdelen. Det handlar främst om ramverket Laravel och dess
tillhörande delar.

2.1 Laravel som ramverk

Laravel 7 släpptes den 3 mars år 2020, vilket betyder endast tre veckor innan
detta  projekt  startades.  [14] Laravel  är  ett  ramverk  baserat  på  PHP,  som är
uppbyggt för att förenkla processen med att skapa en PHP-applikation.

Detta innebär att det innehåller kommandon och funktioner för att enklare till
exempel skapa inloggning, sköta validering av formulär, routing och CRUD till
databaser, för att nämna några. [15]

När  man  dessutom använder  Eloquent  ORM  vid  databashantering  har  man
tillslut väldigt läsbara filer med minimalt med kod.

2.1.1 MVC

Laravel använder en MVC-arkitektur, där MVC står för Model View Controller.
Denna arkitektur avgör hur flödet av data går genom applikationen.

Models hanterar  data  som  har  med  applikationen  att  göra.  En  model  kan
representera en tabell i databasen och kan då returnera samt hantera datan från
denna tabell.

Views är det som presenteras för användaren. Den renderar ut befintlig data i
den form som man vill presentera den.

Controllern är mellanhanden mellan de föregående båda. Den tar emot inmatad
data från användaren och skickar vidare till respektive model om nödvändigt,
för att sedan returnera tillbaka önskad data till view. [17]

Varför man föredrar en MVC-arkitektur i större projekt är för att uppdelningen
av  projektets  bitar  blir  tydligare  och  applikationen  blir  bättre  strukturerad.
Filerna som krävs blir fler i antal, men filerna i sig blir mindre i storlek, än om
man skulle behöva skriva all logik för den aktuella presenterade sidan i samma
fil.

Att  det  även  ger  utvecklare  full  kontroll  över  routingen  är  en  stor  fördel.
Routing  används  för  att  hantera  HTTP-requests,  där  man hänvisar  till  olika
funktioner  i  controllern  baserat  på  route.  Dessa  routes  samlar  man  i  filen
routes/web.php. [18]
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2.1.2 Eloquent ORM

Eloquent  ORM  (Object  Relation
Mapping) är en funktion som kommer
med Laravel. Databastabellerna mappas
till  dem  models  som  man  skapar  till
applikationen,  där  Eloquent  i  sin  tur
innehar flera funktioner för att hantera
datan i tabellerna. Detta gör att CRUD-
funktionaliteten  blir  simpel  att  skapa
och överskådligt läsbar. [16]

Figure 1 visar  ett  exempel  på hur det
kan se ut att skapa/lagra en produkt till databasen.

2.2 Blade template

Blade är ett template, en mall, med en syntax utvecklad av Laravel. View-filer
har  .blade.php som filändelse för att indikera på att Blade används. Filerna
skrivs i HTML, men istället för att blanda in ren php med  <?php ?> fält, är
Blade komprimerat till ett minimalt syntax.

Varför man använder Blade är för att det är som många andra är ett hjälpmedel
och det förkortar samt effektiviserar utvecklingen. Kod-blocken blir inte lika
stora,  vilken  gör  koden  mer  läsbar.  Men  Blade  förhindrar  inte  heller
möjligheten att skriva ren PHP, vilket gör att det är ett förenklande hjälpmedel
utan att bli begränsat. [13]

Layout
Ett exempel som förekommer i detta projekt är att man skapar en layout som är
genomgående  för  hela  administrations-gränssnittet.  Denna  HTML-struktur
läggs  i  mappen  resources/views/layouts/app.blade.php.  Strukturen
innebär en öppnande och slutande  HTML-tag, och nödvändig kod däremellan
som innefattar sidhuvud samt sidfot.

För  att  strukturera upp filerna lägger  man  main-
taggen där den ska vara, och istället för att lägga
till  sidinnehåll  skriver  man  @yield(’content’).
Denna  kodsnutt  kollar  efter
@section(’content’).  I  view-filerna  där  man

presenterar  innehållet  för  respektive  sida
börjar  man  filen  med
@extends(’layouts.app’),  som  säger  att
denna  fil  är  en  förlängning  på
app.blade.php i mappen layouts, vilket då

är  HTML-strukturen.  Därefter  skriver  man  en  @section(’content’) samt
@endsection, som skapar en  section-div. Koden för sidinnehållet placeras
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sedan emellan dessa två. Detta innehåll hamnar då där @yield(’content’) är
placerad.

Visa data

För  att  visa  data  som  skickas  med  från
controllern  till  view  skrivs  variabler
innanför  dubbla  ”måsvingar”,  {{   }}.
Dessa  skriver  ut  innehållet  i  ren  text.
Alternativet  är  att  skriva  variabeln  inuti  
{!!  !!}.  Dessa formaterar  då innehållet
till HTML. Exempel på båda visas i  Figure
4. Innanför dessa måsvingar går det även att
skriva annan PHP. Till exempel kan man skriva funktioner som  time(), som
skriver ut aktuell tid.

If-satser,  foreach-loopar och  dylikt  startar
med @-tecken och använder inte måsvingar. För
parametrar  till  dessa  behöver  man  inte  skriva
variabler  inom  dubbla  måsvingar.  Exempel  på
detta visas i Figure 5.

$variabel i  både  Figure  4 och  Figure  5
illustrerar  då  en  variabel  som  kommer  från
Controllern.

2.3 Skapa Laravelprojekt

För  att  starta  upp  projektet  skapar  man  en  ny  Laravel-app.  I  terminalen
(kommandotolken)  navigerar  man  till  en  lämplig  plats  där  man  ska  skapa
arbetet. Sedan anger man laravel new ebutik --auth, som skapar en ny app
i mappen ebutik, där --auth medför en färdig inloggningslösning.

När appen är inkörd skriver man npm install, där den automatiskt installerar
samtliga  NPM-paket  som  applikationen  behöver.  Sedan  anger  man  php
artisan migrate för att skapa upp databastabeller som krävs för inloggning,
och därefter npm run watch som man kan köra samtidigt som man utvecklar för
att synka utveckligen till en publik mapp.

6
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3 Metod
3.1 Planeringsfas 

I planeringsfasen av arbetet kommer det krävas möten tillsammans med 
handledare och andra kollegor angående struktur och uppbyggnad av CMS- 
system. Detta sker på plats som möjligt, alternativt via Google Meet. [5]

För att rita upp databastabeller används Lucidchart [6]. Samt all grafiska delar 
så som flödesscheman, sitemaps, wireframes och dylikt kommer även dessa 
skapas med Lucidchart. Designskisser skapas med Photoshop. 

3.2 Utvecklingsmiljö 

Projektet kommer att byggas med följande verktyg och språk, utöver HTML
och CSS: 

3.2.1 PHP 

PHP står för Hypertext preprocessor och det är ett open source script språk som
används främst för att skapa dynamiska webbplatser. [7]

3.2.2 Laravel 

Laravel är ett  ramverk baserat på PHP, som är skapat för att  förenkla PHP-
utveckling. [8]

3.2.3 JavaScript 

JavaScript är ett programmeringsspråk som interagerar med HTML och CSS.
Det används för att bestämma mycket av beteendet i systemet. [11]

3.2.4 MySQL 

Projektet kommer använda MySQL-databas för att lagra data. För att hämta och
lagra data används SQL, som finns integrerat med Laravel. [11]

3.2.5 Bootstrap 

Bootstrap är ett ramverk för HTML, CSS och JavaScript, som används för att 
skapa responsiva webbsidor. [9] Boostrap SB Admin 2 är ett gratis tema som 
kommer att utgöra grunden för administrations-gränssnittets layout. 
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3.3 Användartester 

För att se att produkten håller sin enkla kvalitet ska användartester utföras. För
att utforma och genomföra dessa planeras det att använda litteraturen ”Don’t
make me think” som inspiration. [10]

Utformning
Användbarhetstestet utförs när samtlig funktionalitet är på plats, både i CMS
och i  webbshoppen.  Undersökningen utförs på två personer,  med varierande
interneterfarenhet men båda nybörjare på e-handelssystem. Syftet är att ta reda
på hur systemet fungerar för någon som använder det för första gången.

Testet inleds med att poängtera att undersökningen görs i syfte att kontrollera
användbarheten  i  projektet  och  inte  själva  kunskapen  eller  utförandet  hos
testpersonen. Sedan ställer man några frågor om personen och dess bakgrund
med internet.

✗ Ålder?

✗ Uppskattad interneterfarenhet?

✗ Antal timmar framför internetbaserad applikation per dag?

✗ Erfarenhet av e-handel?

Därefter  ombeds testperson att  utföra ett  antal  uppgifter  som är  kopplad till
funktionaliteten på sidan, samt förklara genomgående vad denne ser, vart den
kommer efter klickad länk och vad en utförd uppgifts resultat blev.

✗ Hur ser personen på webbshoppens startsida?

✗ Logga in från webbshoppens startsida

✗ Vart hamnade personen efter inloggning, vad ser den?

✗ Skapa en produkt

✗ Visa produkten i webbshoppen

✗ Skapa en kategori

✗ Lägg produkt i kategori

✗ Lägg en order

✗ Gå från webbshoppen tillbaka till adminpanelen

✗ Se beställningar

✗ Hitta senaste inlagda kunden

✗ Skapa en ny sida

8
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Resultatet  av  denna  undersökning  sammanställs  och  redovisas  i  kapitel  5
Resultat.  Samtliga  anteckningar  från  testtillfället  placeras  i  Bilaga  B.
Utformningen av testet går i linje med hur Steve Krug i boken Don’t make me
think [10] förklarar hur man kan utföra enkla men effektiva tester, med start på
sida 124.

3.4 Dokumentation 

Under  projektets  gång  kommer  kontinuerlig  dokumentation  att  genomföras,
som  kommer  utgöra  det  material  som  används  i  den  slutgiltiga  rapporten.
Dokumentationen  kommer  att  genomföras  i  dagboks-liknande  format,  och
sedan  renskrivas  och  omformuleras  till  en  rapport.  Samtliga  funktioner  ska
försöka beskrivas så ingående som möjligt.
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4 Konstruktion
I detta avsnitt följer en utförlig beskrivning av hela konstruktionsprocessen, 
från planering till implementering. Avsnittet är uppdelat i underkategorier med 
beskrivande titel.

4.1 Migrationer

Med kommandot  php artisan make:migration *migrations_namn* --
create *tabell_namn* i terminalen skapar man en migration, med en färdig
struktur för att skapa en ny tabell i databasen. Namnet på migrationen skrivs
med små bokstäver och mellanslag ska ersättas med understreck. Namnet på
tabellen skrivs med små bokstäver, mellanslag som ersätts med understreck och
namnet ska även skrivas i plural.

Migrationsfiler  skapas  för  samtliga  databastabeller  och  namnges  med
add_*tabell_namn*_table.  En  migrationsfil  för  foreign  keys,  som  är  en
koppling  mellan  olika  kolumner  i  olika  tabeller,  skapas  också  och  heter
add_foreign_keys_for_all_tables.  Denna  ska  ligga  sist  så  att  tabellerna
skapas först.

4.2 Databastabeller

För projektets datalagring behövs ett antal databastabeller skapas, närmare 17
stycken.  Tabellen  users följer  med  som  default  vid  skapandet  av  auth.
Följande databastabeller skapas:

1. carts

2. categories

3. customer_address

4. customers

5. order_addresses

6. order_items

7. order_statuses

8. orders

9. pages

10. payment_methods

11. product_category_link

12. product_option_links

13. product_option_values

14. product_options

15. products

16. stock_items

17. stores

4.2.1 Database seeds

Database seeds används för att automatiskt skapa en rad i en specifik tabell vid
inkörning av migrationer.  När  man ska köra migrationerna skriver  man  php

10



E-butik för uthyrning – Ett CMS i PHP
Mathilda Edström 2020-06-02

artisan  migrate  –-seed,  så  går  applikationen  igenom  filen
database/seeds/DatabaseSeeder.php.

DatabaseSeed.php

I funktionen run() skapar man en ny User med name, email och password där
lösenordet är omsluten av en bcrypt(). Därefter skapar man en ny Store med
name ”Sverige”, code ”sv” och enable 1.

Sedan  skriver  man  en  $this→call() som  anropar
CreateOrderStatusesSeeder::class,
CreatePaymentMethodsSeeder::class och  CategorySeeder::class i  en
array.

CategorySeeder.php

Denna  fil  skapar  en  ny  Category med  name ”Okategoriserade”,  enable 1,
meta_title ”Okategoriserade”, uri ”okategoriserade” samt store_id 1.

CreateOrderStatuses.php

Variabeln $order_statuses innehåller en array med samtliga status, i key =>
value-par. Till exempel ’processing’ => ’Behandlas’.

Därefter skriver man en  foreach-loop som tar  $order_statuses as $key
=> $value. Där skapar man en ny OrderStatus i  $order_status och lägger
till $key i $order_status→status samt $value i $order_status→label.

CreatePaymentMethod.php
I variabeln $cash_on_delivery skapar man en ny PaymentMethod med name
”Betala vid leverans”, description ”Betala kontant vid leverans.” och enable
1.

4.3 Model/Controller

Samtliga  databastabeller  ska  även  ha  varsin  model och  controller.
Kommandot  php artisan make:model *Modelnamn* -c skapar  en model
med  tillhörande  controller.  Namnet  på  en  model  ska  vara  databastabellens
namn,  utan  mellanslag  och med stor  bokstav  för  varje  ord,  samt  i  singular.
Controllerns namn blir då samma namn, men följt av Controller. Filändelsen är
.php.

Om  databastabellen  behöver  kunna  skapa  eller  uppdatera  rader,  behöver
modellen innehålla en array med namn protected $fillable. I denna array
lägger man till namnen på de kolumner i tabellen som man vill kunna hantera.

Funktioner som sätts upp i models skapar relations i datan som anropar dessa,
vilket är information från en annan tabell som matchar med de angivna värdena
i funktionen. Det gör att man kan koppla ihop data som hör ihop, från olika
tabeller.
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I  controllers  som  hanterar  POST-request  hämtar  man  inskickad  data  från
request(). Namnet på requesten är från det namn som respektive input-fält har
som  name.  Om  datan  kommer  från  input av  typ  text med  name
customer_firstname, får  man  åtkomst  till  det  värdet  i  controllern  genom
request()→customer_firstname.

4.4 Routes

För att kunna hänvisa till sidor via HTTP-requests så definierar man routes för
varje CRUD-funktion man skapar. I denna applikation används endast POST och
GET för att utföra samtliga CRUD-funktioner, som står för Create Read Update
Delete. Routes definieras i filen routes/web.php där strukturen kan se ut som
följande:
Route::get('/admin', 'HomeController@index')→name('adminHome');.

Get hänvisar till CRUD GET som är Read, och den första parametern är vilken
sökväg  man  refererar  mot.  Den  andra  parametern  innebär  att  sökvägen  ska
lyssna på funktionen  index i  HomeController.  Name är ett ”smeknamn” som
används i samband med route() i blade-filerna, där man istället för att skriva
hela sökvägen kan ange ”smeknamnet”.

4.4.1 Administration

Samtliga sidor som ligger inom administrations-gränssnittet ska kontrolleras för
om besökaren är inloggad eller ej. I filen  routes/web.php definierar man en
Route::group([’middleware’ => [’auth’]], function() {}) och i den
lägger man till de routes som endast kan besökas av den som är inloggad. I
Http/Kernel.php definierar man ordet auth som en middleware, genom att i
arrayen  protected $middlewareGroups lägga till  ’auth’ => [\App\Http\
Middleware\Authenticate::class] som då refererar till  en funktion i  den
classen  Authenticate.  Funktionen kontrollerar  status  på besökaren  och om
denne  är  gäst  och  därmed  inte  inloggad,  skickas  den  tillbaka  till
inloggningssidan vid försök att besöka adminpanelen.

4.5 Grafisk layout, CMS

Den grafiska layouten för administrations-gränssnittet i CMS-systemet fastställs
genom att det ska efterlikna ett befintligt CRM-system som är skapat tidigare av
KodAkuten. Genom att använda ramverket Bootstrap skapar man en layout som
följer en röd tråd. Strukturen bygger på en sidopanel som erhåller logotypen i
toppen, följt av en meny med följande punkter:

• Dashboard

• Beställningar

• Kundregister

• Produkter

• Kategorier
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• Sidor

• Inställningar

Till  höger  om sidopanel  finns  innehållsrutan,  en  content-div.  Där  visas  allt
innehåll för respektive sida.

Primärfärgen för  gränssnittet  är
#274e5f.  Den  färgen  kommer
från  sidfoten  på
www.kodakuten.nu,  som  i  sin  tur  härstammar  från  logotypen  för  företaget.

Denna  färg  sätts  som  bakgrund  i  sidopanelen,  som
kompletteras med en text-/länkfärg av HEX #ffffff, vit. Vid
en ej aktiv länk är färgen rgba(255, 255, 255, 0.8).

Enligt  WCAG,  som  är  en  standard  för  tillgänglighet  på
webben, 1.4.3 Kontrast (Nivå AA)  [2] säger riktlinjen att
bakgrund och normalstor text ska ha ett kontrastvärde av
minimum  4,5:1.  Denna  färgkombination  är  därför  fullt
tillräcklig  då  den  har  ett  kontrastvärde  av  8,97:1  vid
hovring  eller  vid  aktiv  länk,  samt  cirka  6,09:1  i  övrigt,
enligt  Monsido  Color  Contrast  Checker  [1].  Texten
kompletteras även med ikoner, för att ge en visuell relevans
till innehållet.

4.6 Views

Varje  sida  (view)  i  administrations-gränssnittet  startar  med
@extends(’layouts.app’).  Innehållet  ligger  innanför  en  öppnande  och
stängande  @section(’content’),  samt inuti  en  div med class  container-
fluid. Alla har även en if-sats som kollar om $message = session(’msg’)
returnerar true, isåfall skriver man ut $message inuti en alert-success div.
Denna session skickas från controllern vid lyckad åtgärd. Varje sida har även en
if-sats som kollar om $errors→any() returnerar true, om den gör det listas
$errors→all() as $error i en foreach-loop och skrivs ut i en ul-lista i en
alert-danger-div.  HTML-strukturen  är  uppbyggd  med  classer  från
Bootstrap.

4.7 Massåtgärd

Nästan all data som presenteras i admin-gränssnittet skrivs ut i en tabell. I varje
tabellrad börjar den med en checkbox som används för att markera den raden,
eller  en  checkbox i  thead som  markerar  alla  rader  på  den  sidan.  Denna
funktion skapas för att kunna utföra massåtgärder på datan. Valet för att utföra
massåtgärder  skrivs  ut  som en  Bootstrap dropdown button,  vilket  är  en
button med  class  dropdown-toggle,  type=”button” och  data-
toggle=”dropdown”,  med en extra class  mass-action.  Sedan följer  en  div
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med class dropdown-menu, där man placerar de dropdown-länkar som önskas.
Dessa länkar har class dropdown-item.

4.7.1 Checkbox

I html-filen där datan presenteras i en tabell sätter man en checkbox med class
select_all i  thead.  I  foreach-loopen för att  skriva ut alla rader i  tbody
sätter  man  en  checkbox i  den  första  td,  med  class  select_item och  id
{{ $item→id }}, id:t för just den datan.

I  /resources/js/app.js skriver  man  en  .change  function på  $
(’.select_item’).  Sedan  följer  en  if-sats som  kollar  om
.select_item:checked är  lika många som antal  .select_item,  genom att
ange .length på båda. Om true betyder det att alla checkboxarna är ifyllda,
vilket då gör att checkboxen i  thead också ska checkas i. Detta gör man med
koden  $(’.select_all’).prop(’checked’,  true).  Om  den  returnerar
false ska  select_all checkas  ur,  med samma kod men med  ’checked’,
false.

Man  skriver  även  en  .change  function på  $(’.select_all’).  Den
innehåller en if-sats som kollar parametern this.checked. Om den returnerar
true loopar man igenom samtliga .select_item med en each-loop och sätter
de som checkade,  this.checked = true för att checka i samtliga. Om den
returnerar  false loopar  man återigen  igenom alla  .select_item och  sätter
samtliga till this.checked = false.

Vid första utveckling av funktionen fungerade inte ovanstående struktur. Det
fungerade att checka i och ur alla .select_item med .select_all, men efter
att markerat eller avmarkerat en rad gick det inte länge att checka i och ur alla.
Efter  en  långdragen  felsökning  upptäcktes  det  i  inspektions-fönstret  att  alla
markerades med checked även fast det inte visades med en checked box. Svaret
hittades  i  en  tråd  på  Stackoverflow  [3].  Denna  tråd  påvisade  att  man  bör
använda .prop istället .attr, som då tidigare användes i denna funktion. Efter
ett utbyte av dessa fungerade funktionen som tänkt.

4.7.2 Radera alla

”Radera alla” är en länk med en extra class mass-delete. Som href anger man
den sökväg dit databasdatan hanteras. För till exempel listningen av produkter
anges  product/.  I  /resources/js/app.js skriver  man  en  .on(’click’,
function()) på  $(’.mass-action’).  När  man  då  klickar  på  knappen
”Massåtgärd” innehåller funktionen först en tom array med namn arrIds. Där
ska de markerade radernas id samlas.

Sedan följer en each-loop som loopar igenom alla $(’select_item’). En if-
sats kollar om this.checked, om checkboxen är checkad. Om den returnerar
true lägger man till det id:t i arrayen arrIds, med arrIds.push(this.id).
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Utanför  loopen  lägger  man  en  if-sats som kollar  om längden  på  arrayen
(arrIds.length) är större än noll. Om den returnerar  true manipulerar man
href-attributet  på  länken  genom  att  spara  den  befintliga  href  på  länken,  $
(’.mass-delete’).attr(’href’), i variabeln href. Sedan skapar man en ny
href med $(’mass-delete’).attr(’href’, href + arrIds + ’/delete’)
för  att  skapa  länkvägen  för  att  radera  dessa  i  databasen.  För  till  exempel
produkter  sparas  product/ i  variabeln  href och  länkvägen  blir  då
product/*id*/delete.

4.8 SEO Förhandsvisning

För  varje  del  som  blir  publicerad
från  CMS:et,  så  som  sidor,
produkter  och  dylikt,  vill  man  att
den  ska  ha  en  bra
sökmotoroptimering.  Dels  för  att
kunderna  ska  synas  men  också  att
sökresultaten ska returnera rätt delar.
Denna  funktion  har  skapats  för  att
ge  en  förhandsvisning  om  hur  en
sökning  på  detta  skulle  se  ut  på
Google.

HTML

Strukturen börjar med tre stycken labels för ”Meta titel”, ”Meta URL” samt
”Meta beskrivning”. De två första har en input av typ text med name och id
av meta_title och meta_url. Den tredje är en textarea med name och id av
meta_desc.

Sedan följer en  h6-titel med texten ”SEO Förhandsvisning”. Därefter en  div
med class  .seopreview och  .card. I  .card-body följer tre stycken div med
respektive  class  av  .seopreview-title,  .seopreview-link
och  .seopreview-desc.  -title innehåller  ”Titel”.  -link innehåller
{{ URL::to('/') }}/ som skriver ut base-url med / efter. -desc innehåller en
em-tagg med texten ”Lägg till meta beskrivning”.

CSS
För att förhandsvisningen ska associera till Google så sätter man .seopreview-
title med textfärg #1a0dab och en textstorlek av 1.5em.  .seopreview-link
sätter man en textfärg av #006621.

JavaScript → resources/js/app.js

Meta titel

När sidan läses in är det en if-sats som kollar längden på #meta_title. Om
den returnerar true betyder det att den finns på sidan och man sparar då värdet
av #meta_title i variabeln title.
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En if-sats följer sedan som kollar om längden på title är mindre än 1. Om
den returnerar true skriver man ut ”Titel” som text i .seopreview-title. Om
den  returnerar  false betyder  det  att  den  innehåller  tecken.  Där  i  ligger  då
ytterligare en  if-sats som kollar om längden av  title är större än 60. Om
den returnerar  true gör man en  substring med 0 till 60 tecken och adderar
”...”  efter,  för  att  indikera  på  att  den  är  längre.  Denna  skriver  man  ut  i
.seopreview-title.  Om den är mindre än 60 skriver man ut hela  title i
.seopreview-title. 50-60 tecken är en rekommenderad längd för meta titlar.
[19]

Meta beskrivning

Fortfarande  innanför  den  första  if-satsen sparar  man  också  en  variabel  i
namn  url som  har  värde  window.location.origin.  Detta  är  webbplatsen
base-url.  Variabeln  link tar  värdet  från  #meta-url.  I  html:en  för
.seopreview-link skriver man ut url + ’/’ + link.

Därefter gör man likadant som med titel. Man sparar värdet av  #meta-desc i
variabeln desc. En if-sats kollar om längden på desc är mindre än 1, isåfall
skriver man ut en em-tagg med texten ”Lägg till meta beskrivning” i html:en
för  .seopreview-desc.  Om den returnerar  false kommer en  if-sats som
kollar om längden på desc är större än 155 tecken. Om den returnerar true gör
man en substring med 0 till 155 tecken  och adderar ”...” efter, för att indikera
på att den är längre. Denna skriver man ut i  .seopreview-desc. Om den är
mindre än 155 skriver man ut hela desc i .seopreview-desc. 155-160 tecken
är en rekommenderad längd för meta beskrivningar. [20]

Dynamisk förhandsvisning
För att dynamiskt kunna visa ändringar som blir om man ändrar titel på till
exempel en produkt,  skapar man flera  .keyup(function()) som lyssnar på
respektive id och följer  samma struktur som förklarat ovan. När man ändrar
titeln  speglas  ändringen  i  förhandsvisningen.  När  man  skriver  ut  värdet  i
.seopreview-link anger man det som parameter i funktionen  str_slug(),
som är ett NPM-paket för att skapa url-vänliga textsträngar.
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4.9 Sidor

Nedan beskrivs hur man skapar funktion för sidor i CMS.

4.9.1 Routes

GET – Visar alla sidor

Route::get('/admin/page', 
'PageController@index')→name('adminPage.index');

GET – Redigera sida med id

Route::get('/admin/page/{id}/edit', 'PageController@edit')-
>name('adminPage.edit');

GET – Radera sida med id

Route::get('/admin/page/{id}/delete', 
'PageController@destroy')→name('adminPage.destroy');

GET – Lägg till sida

Route::get('/admin/page/create', 
'PageController@create')→name('adminPage.create');

GET – Kopierar sidan med id

Route::get('/admin/page/{id}/copy', 
'PageController@copy')→name('adminPage.copy');

POST – Sparar en ny sida

Route::post('/admin/page/create', 
'PageController@store')→name('adminPage.store');

POST – Uppdaterar en befintlig sida

Route::post('/admin/page/update', 'PageController@update')-
>name('adminPage.update');

4.9.2 PageController

Index()

I funktionen index hämtar man sidor genom Page::orderBy(’created_at’,
’desc’)→paginate(’10’) och sparar denna i variabeln pages. Det är samtliga
sidor  sorterade  på  skapande-datum i  sjunkande ordning,  med en  automatisk
sidnumrering om 10 sidor/sida. Detta skickar man sedan med som ’pages’ =>
$pages med view admin.pages.page.
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Edit($id)
I variabeln page sparar man Page::findOrFail($id) som hittar den sida som
efterfrågas. Sedan returnerar man denna data med view admin.pages.edit.

Create()
Funktionen create returnerar endast en view som är admin.pages.create.

Store()
Man skapar en ny Page i variabeln $page. Sedan sparar man samtlig data från
request() i dess aktuella tabellkolumn. Därefter returnerar man en redirect
till  route(’adminPage.edit’ med  ’id’ => $page→id som parameter. Man
skickar även med ett success-meddelande.

Update()
Update hittar aktuell rad i variabeln  $page,  mot  Page  med request()→id.
Sedan sparar man datan i dess respektive kolumn i databasen. Efter det kommer
en redirect()→back() med ett success-meddelande.

Copy($id)
I variabeln  $page hittar man den aktuella sidan med hjälp av  findOrFail()
samt  $id.  Sedan  följer  en  variabel  som  heter  $newPage där  man  lägger
$page→replicate(), som då är en funktion som kopierar samtlig data från den
produkten.  Till titel-kolumnen på $newPage sparar man titeln från $page och
lägger till ” Copy”. Man gör likadant till $newPage→uri och sedan sparar man
$newPage. Därefter redirect tillbaka till samma sida med success-meddelande.

Destroy($id)
I en variabeln  $result lägger man värdena av explode(’,’, $id), då  $id
innehåller de medskickade värdena i en komma-separerad sträng. Sedan följer
en  foreach-loop som loopar  $result as $itemId.  I  variabeln  $page kör
man en find() mot Page med itemId. Efter det skriver man $page→delete()
som raderar den raden i databasen. Utanför loopen gör man en redirect till index
med success-meddelande.

4.9.3 Views/admin/pages

page.blade.php

Denna view visas när användaren går till ”Sidor” i menyn. Den visar en  div
med class card, där .card-header är ”Sidor” och .card-body innehåller först
en  .row där massåtgärds-funktionen (Se  4.7) är  placerad till  vänster,  och en
länk är placerad till höger. Denna länk har utseendet av en knapp, heter ”Skapa
ny sida” och har route(’adminPage.create’) som href.

En tabell följer sedan som i  thead har fyra rubriker. Den första innehåller en
input av typ  checkbox med  select_all som class  och name,  sedan Titel,
Skapad och den sista är tom.
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I tbody kommer en foreach-loop som tar $pages as $page och skapar en ny
tr-rad. Denna rad innehåller fyra  td. Först anges en  input av typ  checkbox
som  har  select_item som  name  och  class,  samt  id av  $page→id.  Nästa
innehåller en länk med route(’adminPage.edit’) där man skickar med ’id’
=> $page→id. Länktiteln är $page→title.

Efter  det  kommer  sidans  skapande-datum,  $page→created_at. Den  sista
innehåller  tre  länkar,  routen  är  adminPage.edit (Redigera),
adminPage.destroy (Radera)  och  adminPage.copy (Kopiera),  samtliga
skickar med ’id’ => $page→id.

Utanför tabellen lägger man till $pages→links() för automatisk sidnumrering.

create.blade.php

Denna view visar ett formulär för att skapa en ny sida. Först kommer en form
med  method  POST och  action  som  går  till  route('adminPage.store').
Layouten är en två-kolumns-layout.

Till vänster ligger en .card med .card-header ”Skapa sida” och en .card-
body.  Inuti  den  kommer  en  input av  typ  text med
page_title som name och id,  med placeholder ”Sidtitel”.
Bredvid  denna  finns  en  div med  class  custom-control
custom-switch.  Detta omvandlar innehållet till  ett switch-
element  med  Bootstrap.  Den  innehåller  en  input av  typ
hidden, name page_enable och value 0. Sedan en input av
typ  checkbox med  class  custom-control-input,
page_enable som name och id,  samt value är 1 och den är ’checked’ som
default.  Samt  en  tom  label med  class  custom-control-label för
page_enable.

Efter  detta  kommer  en  textarea med  page_content som  name  och  id,
ckeditor som  class  med  placeholder  ”Beskrivning”.  Classen  ckeditor
omvandlar den till just en CKeditor. Sen kommer en button av typ submit som
heter ”Lägg till”.

Till höger börjar ett nytt  .card med en extra class av  .accordion. I  .card-
body innehåller den två olika ’collapsed’ divar. Den första heter Information
och innehåller en lista med ett list-element. Detta listelement är ”Författare:”
och värdet är  auth()→user()→name, som skriver ut namnet på den inloggade
användaren.

Nästa heter SEO och innehåller en meta titel, meta url, meta beskrivning och en
förhandsvisning på hur meta datan kommer att se ut. (Se 4.8).

edit.blade.php
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Först  kommer  en  form  med  method  POST och  action  som  går  till
route('adminPage.update').  Layouten  är  uppbyggd  på  samma  sätt  som
create.blade.php, men skillnader finns.

I  .card-header står  det  ”Redigera  sida  -  ”  och  innanför  strong-taggar
$page→title.  Samtliga  input-fält  har  ”edit-”  adderat  framför  name-  och id-
namnet samt value innehåller värdena från $page.  Edit_page_enable av typ
checkbox har en if-sats som kollar om $page→enable returnerar true, alltså
1, och om den gör det sätter man ”checked”, annars inget.

Knappen ”Lägg till”  heter  istället  ”Spara” och efter  den följer  en länk med
route('adminPage.index') som heter Avbryt.

I  höger-kolumnen  under  ”Information”  listas  nu  ”Författare”  men  även
”Publicerad:”  med  värde  av  $page→created_at  samt  ”Senast  uppdaterad:”
med värde av $page→updated_at.

Fälten under SEO skriver ut de respektive värdena från $page som value. Innan
formens sluttagg lägger man även till  en  input av typ  hidden med id som
name och value $page→id.
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4.10 Kategorier

Nedan beskrivs hur man skapar funktion för kategorier i CMS.

4.10.1 Routes

GET – Visar alla kategorier samt formulär för att skapa en ny kategori

Route::get('/admin/category', 
'CategoryController@index')→name('adminCategory.index');

GET – Redigera kategori med id

Route::get('/admin/category/{id}/edit', 
'CategoryController@edit')→name('adminCategory.edit');

GET – Radera kategori med id

Route::get('/admin/category/{id}/delete', 
'CategoryController@destroy')→name('adminCategory.destroy');

GET – Kopiera kategori med id

Route::get('/admin/category/{id}/copy', 
'CategoryController@copy')→name('adminCategory.copy');

POST – Sparar en ny kategori

Route::post('/admin/category', 
'CategoryController@store')→name('adminCategory.store');

POST – Uppdaterar en befintlig kategori

Route::post('/admin/category/update', 
'CategoryController@update')->name('adminCategory.update');

4.10.2 Models

→ Category.php

Protected $fillable
Modellen  innehåller  en  protected  $fillable-array med  samtliga
kolumnvärden.

child_categories()
Sedan  kommer  en  public function child_categories() som returnerar
$this→hasMany med App\Category som parameter, där parent_category_id
matchas  mot  id.  Därefter  →where(’enable’,  1),  endast  tillgängliga
kategorier,  →with(’child_categories’) där  den  anropar  sig  själv  för  att
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skapa  en  loop.  Den  skapar  då  relationer  på  varje  kategori,  med  dess
underkategorier.

4.10.3 CategoryController

Index()
I  index  hämtar  man  kategorier  till  en  variabel  som heter  $categories.  Man
hämtar
Category::whereNull(’parent_category_id’)→with(’child_categories
’)→get() som innebär alla huvudkategorier med underkategorier. (Se  4.10.2
Models)

Därefter  returnerar  man  view  admin.categories.category med
’categories’ => $categories som parameter.

edit($id)
Variabeln  category hittar aktuell kategori med  findOrFail($id). Variabeln
categories samlar  alla  kategorier  med  Category::all().  Man  returnerar
sedan  view  admin.categories.edit med  [’category’  =>  $category,
’categories’ => $categories] som parameter.

Store()
Först validerar man request()-inputs där ’category_name’, ’meta_title’
och  ’meta_url’ är  required,  samt  ’cat_image’  kollar  man  'image|
mimes:jpeg,png,jpg'. Att image-input är en bild och av typen jpeg, png och
jpg.

En if-sats kollar om request()→cat_image inte är tom. Om den returnerar
true  sparar  man  time() . '.' . request()→cat_image→extension() i
variabeln  imageName. Detta ger ett namn med den aktuella uppladdningstiden
och  en  filändelse  som  matchar  den  uppladdade  bilden.  Därefter  följer
request()→cat_image→move(public_path('images'),  $imageName) som
flyttar den uppladdade bilden till den publika mappen images och döper den till
det skapade namnet. Om if-satsen returnerar false, att uppladdningen är tom,
sätter man variabeln imageName till null.

Sedan skapar man en ny Category i variabeln category. Samtliga request()-
fält sparas i respektive kolumn. I  $category→image sparar man  $imageName
och  i  $category→enable är  värdet  en  if-sats som  kollar  om
request()→category_enable är  1,  om  true  anges  siffran  1,  annars  anges
siffran 0.

Därefter  returnerar  man  en  redirect  till
route(’adminCategory.index’)→with(’msg’, ’’) där  meddelandet  är  att
”Kategori *kategorinamn* är skapad”.

Destroy($id)
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Funktionen  är  uppbyggd  på  samma  sätt  som  funktionen  Destroy($id) i
PageController, fast mot Category. (Se 4.9.2 PageController)

I  foreach-loopen lägger man dock först till att man hittar alla kategorier där
parent_category_id är  $itemId och  uppdaterar  dessa  rader  med
→update([’parent_category_id’ => null]). Detta för att kategorier som är
underkategorier till den aktuella kategorin ska bli huvudkategorier.

Update()
Update gör  samma kollar  som funktionen  Store().  Den  hämtar  datan  från
request() och man lägger en  Category::find(request()→id) i  variabeln
category. Sedan sparar man datan i dess respektive kolumn i databasen. Efter
det kommer en redirect() till index med ett success-meddelande.

copy($id)
Funktionen  är  uppbyggd  på  samma  sätt  som  funktionen  Copy($id) i
PageController, fast mot Category. (Se 4.9.2 PageController)

4.10.4 Views/admin/categories

category.blade.php

Denna view visas när användaren trycker på ”Kategorier” i menyn. Sidan är av
en två kolumns-layout.

Till  vänster  är  det  en  div med  class  .card där  .card-header är  Skapa
kategori.  I  .card-body finns  ett  formulär  med  action
route(’adminCategory.store’),  method  POST och  enctype
multipart/form-data.

Först kommer en input av typ text med category_name som name och id, med
placeholder  ”Kategorinamn”.  Bredvid  denna  finns  en  div
med  class  custom-control  custom-switch.  Detta
omvandlar innehållet till ett switch-element med Bootstrap.
Den  innehåller  en  input av  typ  hidden,  name
category_enable och  value  0.  Sedan  en  input av  typ
checkbox med  class  custom-control-input,
category_enable som name och id, samt value är 1 och den
är  ’checked’ som default.  Samt en tom  label med class  custom-control-
label för  category_enable.

Därefter följer en  label för  category_parent med titel ”Underkategori till:”
och sedan en select med category_parent som name, id och även som class.
Den  innehåller  ett  tomt  option-element  och  sedan  anropar  den  funktionen
tree() med parametrarna $categories, []. (Se 4.18.1)

En  div med class  .custom-file skapar ett annat utseende av den fil-inputen
som  div:en  innehåller.  Den  innehåller  en  input av  typ  file med  name
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cat_image, class custom-file-input och id cat_image_upload. Därefter en
label med  class  custom-file-label för  cat_image_upload med  texten
”Ingen fil är vald”.

Efter  detta  lägger  man två  textarea med class  ckeditor,  under  respektive
label.  Den första  namnges  category_description_one som name och id,
med  texten  ”Beskrivning  över  kategorilistning”  som  label-text  samt
placeholder. Den andra namnges  category_description_two som name och
id,  med  texten  ”Beskrivning  under  kategorilistning”  som  label-text  samt
placeholder.

Under  dessa  kommer  SEO-input  med  tillhörande  förhandsvisning.  (Se  4.8).
Formuläret avslutas med en button av typ submit med texten ”Lägg till”.

Till  höger  lägger  man  en  ny  div med  class  .card,  där  .card-header är
”Kategorier”. .card-body innehåller först en .row där massåtgärds-funktionen
(Error: Reference source not found) är placerad till vänster.

En tabell följer sedan som i  thead har fyra rubriker. Den första innehåller en
input av  typ  checkbox med  select_all som class  och name,  sedan Bild,
Namn och de två sista är tomma. I tbody anropar man funktionen table_cat
med $categories som parameter. (Se 4.18.2)

edit.blade.php

Först  kommer  en  form  med  method  POST, action
route('adminCategory.update') och  enctype  multipart/form-data.
Layouten  är  uppbyggd  på  samma  sätt  som  den  vänstra  sidan  av
category.blade.php, men skillnader finns.

I  .card-header står  det ”Redigera kategori  -  ” och innanför  strong-taggar
$category→name.  Samtliga  input-fält  har  value  som innehåller  värdena från
$category.

I  select med  category_parent_edit som name har man under det tomma
option-elementet  en  foreach-loop som  tar  $categories  as
$categoryOpt. En  if-sats kollar  om  $categoryOpt→id inte  är  lika  med
$category→id, då skriver man ut ett  option-element med  $categoryOpt→id
som  värde  och  $categoryOpt→name som  titel.  En  if-sats kollar  också  i
elementet  om  $categoryOpt→id är  lika  med
$category→parent_category_id, då sätter man det  option som  selected.
Dessa resulterar  i  att  den  aktuella  kategorin  som man redigerar  inte  visas  i
selecten,  samt  att  om kategorin  har  en  överkategori  ska  denna  sättas  om
selected.

Vid  bilduppladdningen  skriver  man  en  if-sats som  kollar  om
$category→image är tom. Om den returnerar true skriver man ut den div med
class  .custom-file som  beskrevs  under  category.blade.php.  Om  den
returnerar  false skriver man istället ut en  div med class  .featured-image.
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Inuti den finns en  img-tagg med src  {{ asset('/images/' . $category-
>image) }}, som visar bilden som hör till kategorin. Sedan följer en button av
typ button med class close. Inuti denna följer ett span-element med ett kryss-
tecken.

Fälten under SEO skriver ut de respektive värdena från $category som value.
Innan formens sluttagg lägger man även till en  input av typ  hidden med id
som name och value $category→id.

Knappen ”Lägg till”  heter  istället  ”Spara” och efter  den följer  en länk med
route('adminCategory.index') som heter Avbryt.

25



E-butik för uthyrning – Ett CMS i PHP
Mathilda Edström 2020-06-02

4.11 Kundregister

Nedan beskrivs hur man skapar funktion för kundregister i CMS.

4.11.1 Routes

GET – Visa alla kunder

Route::get('/admin/customer', 
'CustomerController@index')→name('adminCustomer.index');

GET – Visa kund med id

Route::get('/admin/customer/{id}/detail', 
'CustomerController@detail')→name('adminCustomer.detail');

GET – Redigera kund med id

Route::get('/admin/customer/{id}/edit', 
'CustomerController@edit')→name('adminCustomer.edit');

GET – Radera kund med id

Route::get('/admin/customer/{id}/delete', 
'CustomerController@destroy')→name('adminCustomer.destroy');

GET – Lägg till kund

Route::get('/admin/customer/create', 
'CustomerController@create')→name('adminCustomer.create');

GET – Kopiera kund med id

Route::get('/admin/customer/{id}/copy', 
'CustomerController@copy')→name('adminCustomer.copy');

POST – Spara ny kund

Route::post('/admin/customer/create', 
'CustomerController@store')→name('adminCustomer.store');

POST – Uppdatera befintlig kund

Route::post('/admin/customer/update', 
'CustomerController@update')->name('adminCustomer.update');

4.11.2 Models

→ Customer.php

Protected $fillable
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Modellen  innehåller  en  protected  $fillable-array med  samtliga
kolumnvärden.

billing()

Public  function  billing() returnerar  $this→hasOne mot  ’App\
CustomerAddress’ där dess id matchas mot kundens billing_address_id.

shipping()

Public  function  shipping() returnerar  $this→hasOne mot  ’App\
CustomerAddress’ där dess id matchas mot kundens shipping_address_id.

→ CustomerAddress.php

Protected $fillable
Modellen  innehåller  en  protected  $fillable-array med  samtliga
kolumnvärden.

4.11.3 CustomerController

Index()

Variabeln  customers hämtar  alla  från  Customer med  paginate(10).  Sedan
returnerar  den  view  admin.customers.customer med  ’customers’  =>
$customers som parameter.

detail($id)

Variabeln  customerData hämtar  från  Customer
with(’billing’)→with(’shipping’)→find($id),  responsen  är  då  den
aktuella  kunden  med  värden  från  CustomerAddress där  de  matchar.  Sedan
returnerar  man  view  admin.customers.detail där  ’customer’  =>
$customerData är parameter.

edit($id)

Variabeln  customerData tar emot samma värde som funktionen ovan. Sedan
följer en  if-sats som kollar om  $customerData→billing_address_id inte
är  samma  som  $customerData→shipping_address_id.  Om  den  returnerar
true sätter man variabeln $different_addresses till 1, annars till 0.

Sedan  returnerar  man  view  admin.customers.edit där  [’customer’  =>
$customerData, ’different_addresses’ => $different_addresses] är
parametern.

Create()
Create() returnerar view admin.customers.create utan parametrar.

Store()
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I variabeln customer_exists hämtar man från Customer där email är emailn
från request(). En if-sats gör en count() på customer_exists och kollar
om den är  större  än  0.  Returnerar  den  true betyder  det  att  kunden finns  i
registret  och  då  returnerar  man  en  redirect  till
route('adminCustomer.create') med  meddelande  ”Kund  med  e-post
*kundens email* existerar redan, *länk till kunden* visa kund eller ange en ny
e-post”.

Om den inte  existerar  validerar  man  request-fälten.  ’customer_email’,
’customer_firstname’,  ’customer_lastname’,
’customer_billing_street’,  ’customer_billing_postcode’,
’customer_billing_city’ är  required.  ’customer_company_name’ är
required_if ’customer_type’ är  ’company’.
’customer_shipping_street’,  ’customer_shipping_postcode’ och
’customer_shipping_city’ är  required_if ’change_shipping_address’
är 1.

Variabeln  different_addresses sparar
request()→change_shipping_address i en intval(). Även en tom variabel
med namn customer_shipping_address_id läggs till.

En if-sats kollar om $different_addresses är 1, vilket betyder att kunden har
en annan leveransadress. Den lägger då till en ny CustomerAddress i variabel
$customer_shipping_address,  fyller  i  fälten  med  värden  från  request()
som  innehåller  shipping-input och  sparar  denna.  Man  sparar  sedan
$customer_shipping_address→id i $customer_shipping_address_id.

Därefter  lägger  man  till  en  ny  CustomerAddress i  variabeln
customer_billing_address, fyller i fälten med värden från  request() som
innehåller  billing-input och sparar den.  $customer_billing_address→id
sparas i variabeln customer_billing_address_id.

En  if-sats kollar om $customer_shipping_address_id är tom. Returnerar
den  true betyder  det  att  kunden  har  samma  faktureringsadress  som
leveransadress och då sätter man $customer_billing_address_id som värde
i $customer_shipping_address_id.

Sedan  skapar  man  en  ny  Customer i  variabeln  $customer och  lägger  till
värdena från request(). En if-sats kollar om request()→customer_type är
lika  med  company.  Om  true lägger  man  till  requesten i
$customer→company_name.  $customer→shipping_address_id och
$customer→billing_address_id får  värdet  av  respektive  variabeln  med
samma namn, som innehåller id:n från tidigare skapade adresser.

Id:t från den skapade kunden sparar man i $customer_id. Detta använder man
för  att  uppdatera  customer_id i  de  tillhörande  CustomerAddress för  både
billing_address och shipping_address.
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Till  sist  returnerar  man  en  redirect till  adminCustomer.index med
meddelande att ”Kund *kundens mail* är skapad”.

Update()

Update() validerar fälten på samma sätt som ovan. Variabeln customer hämtar
från  Customer med  find(request→id).  Likadant  sparar  man  i  variablerna
$different_addresses och $customer_shipping_address_id.

En  if-sats kollar om  $different_addresses är 1. Om  true följer en  if-
sats som kollar  om  request()→billing_id och  request()→shipping_id
inte  är  samma.  Om den  returnerar  true gör  man  en  updateOrCreate mot
CustomerAddress och  lägger  i  variabeln  $customer_shipping_address.
Parametrarna den söker på är ’customer_id’ => request()→id och ’id’ =>
request()→shipping_id.  I  variabeln  $customer_shipping_address_id
sparar man id:t.

Om  billing_id och  shipping_id  var  samma  skapar  man  en  ny
CustomerAddress i  variabeln  $customer_shipping_address,  med  värden
från shipping-input. I $customer_shipping_address_id sparar man sedan
id:t.

Om  $different_addresses returnerade  false gör  man  en  if-sats som
kollar  om  request()→billing_id och  request()→shipping_id inte  är
samma. Returnerar den true sätter man $customer→shipping_address_id till
request()→billing_id,  och  sparar  $customer.  Man  hittar  då  den
CustomerAddress som har  id  av  request()→shipping_id och  raderar  den
raden.  Man sätter  sedan variabeln  $customer_shipping_address_id till  en
tom sträng.

Därefter gör man samma procedur som när man sparar en ny kund. Men man
uppdaterar  $customer_billing_address samt  $customer,  och  även
customer_id i både billing- och shipping-adress-raderna.

Avslutningsvis  returnerar  man  en  redirect  till
route('adminCustomer.detail') med  ’id’  =>  $customer→id som
parameter, med ett success-meddelande.

Copy($id)
Funktionen  är  uppbyggd  på  samma  sätt  som  funktionen  Copy($id) i
PageController, fast mot Customer. (Se 4.9.2 PageController)

Destroy($id)
Funktionen  är  uppbyggd  på  samma  sätt  som  funktionen  Destroy($id) i
PageController, fast mot Customer. (Se 4.9.2 PageController)
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4.11.4 Views/admin/customers

customer.blade.php

Denna view listar alla Kunder i menyvalet ”Kundregister”. Sidan har samma
struktur  som  pages.blade.php (Se  4.9.3 Views/admin/pages),  men  .card-
header är ”Kunder” och knappen har href route('adminCustomer.create')
samt  texten ”Skapa ny kund”.

th-elementen är checkbox, ”Namn”, ”Email” och en tom. I foreach-loopen
tar man  $customers as $customer och i  a-elementet i  den andra  td går
länken till  route('adminCustomer.detail') med  'id' => $customer→id
som parameter.

detail.blade.php
Detail visar en översikt av en specifik kund, när man klickar på kundens namn i
listningen.  I  div .card innehåller  .card-header även class  av  .d-flex  och
.align-items-center, för att innehållande element ska läggas på en rad med
vertikal centrering.

Först  ligger  ett  span-element med en  strong-tagg,  innehållandes kundens
för-  och  efternamn,  {{  $customer→firstname  }}
{{ $customer→lastname }}. Sedan en div med class .ml-auto, som betyder
margin-left: auto, som skjuter elementet längst till höger. I denna ligger två
länkar som är Redigera samt Radera, som går till motsvarande  routes, med
kundens id som parameter.

I  .card-body sedan består layouten av två div med class  .row, som i sin tur
innehåller en två-kolumns-layout. Till vänster i första  .row ligger en  h6 med
rubriken ”Personuppgifter.” Därefter en tabell med  tbody som innehåller sex
stycken rader med en  th och en  td i varje. I samtliga  td läses uppgifterna ut
från  $customer.  Den första raden innehåller ”Kundnummer”,  den andra ”E-
post”,  tredje  ”Förnamn”  och  fjärde  ”Efternamn”.  Den  femte  är
”Telefonnummer”  och  i  td gör  man  en  if-sats som  kollar  om
$customer→phone är lika med null, om true betyder det att kunden inte har
något telefonnummer och då skriver man ut en em-tagg med texten ”Saknas”.
Om den returnerar false skriver man ut telefonnumret. Den sjätte raden ligger
inom  en  if-sats som  kollar  om  $customer→customer_type är  lika  med
company och om true skriver den ut raden med th ”Förtagsnamn”.

Till  höger  i  .row ett  ligger  en  h6 med rubrik  ”Intern  anteckning”.  I  ett  p-
element skriver man ut $customer→note.

Till vänster i  .row två lägger man en h6 med rubrik ”Faktureringsadress” och
sedan en tabell. I tbody ligger en if-sats som kollar om $customer→billing
finns, där man skriver ut tre tr med gata, postnummer och stad samt land. Om
if-satsen returnerar false skriver den istället ut en td med en em-tagg med
texten ”Saknas”. Till höger i .row lägger man till en likadan struktur som ovan,
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men  med  rubrik  ”Leveransadress”,  som  kollar  mot  $customer→shipping
istället.

Längre  ner  på  sidan  lägger  man  ett  a-element med  href  tillbaka  till
Kundregistret med just den texten.

Create.blade.php
Create består  av  en  div med class  .card där  .card-header är  ”Lägg till
kund”.  I  .card-body ligger  ett  formulär  med  action
route('adminCustomer.store') och method POST.

Sedan följer en h6-titel med rubriken ”Personuppgifter”. Därefter följer fyra
stycken  input av  typ  text med  tillhörande  label.  customer_email,
customer_phone,  customer_firstname,  customer_lastname som  name
och id, och ”E-post”, ”Telefon”, ”Förnamn” samt ”Efternamn” som placeholder
och label-text.

Efter dessa kommer två  stycken input av typ radio med customer_type som
name. Id är  customer_type_cust och value customer, samt checked på den
första.  Id  är  customer_type_comp och  value  company på  den  andra.
Labeltexterna  är  ”Privatperson” respektive  ”Företag”.  Under  dessa  ligger  en
input av  typ  text med  customer_company_name som  name  och  id,  med
placeholder ”Företagsnamn”, som har display: none.

Sedan kommer en ny h6 med rubriken ”Faktureringsaddress”. Här kommer fem
stycken input av typ text med följande namngivelser:

Label/placeholder Name/Id

Gata customer_billing_street

Län customer_billing_state

Postnummer customer_billing_postcode

Stad customer_billing_city

Land customer_billing_country

Det  som  följer  är  en  input av  typ  hidden med  name
change_shipping_address och  value  0.  Sedan en  input av  typ  checkbox
med  change_shipping_address som  name  och  id  samt  value  1.  Dessa
tillsammans med en label med texten ”Lägg till en annan leveransadress” visar
en  checkbox som  när  man  klickar  på  denna  visar  en  div med  class
.add_shipping_address som har display: none som default.

I denna div kommer en h6 med texten ”Leveransadress”. Därefter följer samma
antal input som under ”Faktureringsaddress”. I namnen på name och id byter
man ut billing mot shipping, till exempel customer_shipping_street.
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Efter denna kommer en textarea med customer_note som name och id, med
”Intern anteckning” som placeholder och labeltext. Sidan avslutas innanför den
stängande form-taggen med en button av typ submit med texten ”Lägg till”.

edit.blade.php

Layouten är uppbyggd på samma sätt som create.blade.php, men skillnader
finns.

I  .card-header står  det  ”Redigera  kund  -  ”  och  innanför  strong-taggar
$customer→email.  Sedan kommer  formuläret  med  method  POST och  action
som  går  till  route('adminCustomer.update'),  samt  enctype
multipart/form-data. Samtliga input-fält har ”edit-” adderat framför name-
och id-namnet samt value innehåller värdena från $customer.

På input av typ radio med name edit_customer_type kollar en if-sats om
$customer→customer_type är  lika  med  customer på  den  input med  id
edit_customer_type_cust,  respektive  company på  den  input med  id
edit_customer_type_comp. Den som returnerar true sätts som checked.

Input av typ text med name edit_customer_company_name har en if-sats
som  kollar  om  $customer→customer_type är  company,  om  true gör  den
ingenting men om false lägger den till style=”display: none;”.

Input av typ checkbox med name change_shipping_address har en if-sats
som kollar om $different_addresses är lika med 1, och sätter då checkbox
som checked.

Respektive fält under ”Leveransadress” har if-satser i value som kollar så att
$customer→shipping→id och $customer→billing→id inte är samma. Om den
returnerar true skriver den ut respektive värde från $customer→shipping.

Innan stängande  form-tagg ligger tre  input av typ  hidden. Den första med
name  id och value  $customer→id.  De två andra med name av  billing_id
samt  shipping_id,  och  value  av  $customer→billing→id respektive
$customer→shipping→id.

Knappen ”Lägg till”  heter  istället  ”Spara” och efter  den följer  en länk med
route('adminCustomer.detail') som heter  Avbryt  och skickar  med  'id'
=> $customer→id som parameter.
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4.12 Produkter

Nedan beskrivs hur man skapar funktion för produkter i CMS.

4.12.1 Routes

Produkt
/admin/products

GET – Visa alla produkter

Route::get('/admin/product', 
'ProductController@index')→name('adminProduct.index');

GET – Redigera produkt med id

Route::get('/admin/product/{id}/edit', 
'ProductController@edit')→name('adminProduct.edit');

GET – Radera produkt med id

Route::get('/admin/product/{id}/delete', 
'ProductController@destroy')→name('adminProduct.destroy');

GET – Skapa produkt

Route::get('/admin/product/create', 
'ProductController@create')→name('adminProduct.create');

GET – Kopiera produkt med id

Route::get('/admin/product/{id}/copy', 
'ProductController@copy')→name('adminProduct.copy');

POST – Spara ny produkt

Route::post('/admin/product/store', 
'ProductController@store')→name('adminProduct.store');

POST – Uppdatera befintlig produkt

Route::post('/admin/product/update', 
'ProductController@update')→name('adminProduct.update');

Variationer av produkt
/admin/product/option

POST – Spara nytt option
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Route::post('/admin/product/option/create', 
'ProductController@createOption')→name('adminProductOption.creat
e');

POST – Spara ny sortering av option

Route::post('/admin/product/option/order', 
'ProductController@orderOption')→name('adminProductOption.order'
);

GET – Radera option med id

Route::get('/admin/product/option/{id}/destroy', 
'ProductController@destroyOption')→name('adminProductOption.dest
roy');

POST – Spara nytt option value

Route::post('/admin/product/option/value/create', 
'ProductController@createOptionValue')→name('adminProductOptionV
alue.create');

POST – Spara ny sortering av option values

Route::post('/admin/product/option/value/order', 
'ProductController@orderOptionValue')→name('adminProductOptionVa
lue.order');

GET – Radera option value med id

Route::get('/admin/product/option/value/{id}/destroy', 
'ProductController@destroyOptionValue')→name('adminProductOption
Value.destroy');

4.12.2 Models

→ Product.php

Protected $fillable

$fillable innehåller samtliga kolumner i Product.

Option()

option() returnerar  $this→hasManyThrough där  första  parametern  är
ProductOption och  den  andra  är  ProductOptionLink,  som  matchar
option_id mot id.

option_links()

option_links()  returnerar  $this→hasMany  mot  ProductOptionLink som
matchar  variation_id mot  id,  with  option från  samma  model  och
option_value från model ProductOptionLink.
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option_values()
option_values() returnerar  $this→hasOne mot  ProductOptionValue som
matchar option_value_id mot id.

stock()
stock() returnerar  $this→hasOne mot  StockItem som matchar  product_id
mot id.

category_links()
category_links() returnerar  $this→hasMany mot  ProductCategoryLink
som  matchar  product_id mot  id,  with  categories från  model
ProductCategoryLink.

→ ProductCategoryLink.php

Protected $table

$table innehåller namnet product_category_link för att hänvisa Laravel till
rätt tabell.

Protected $fillable

$fillable innehåller samtliga kolumner i ProductCategoryLink.

category_products()

category_products() returnerar  $this→hasOne mot  Product som matchar
id mot Products product_id.

Categories()

categories() returnerar  $this→belongsTo mot  Category som  matchar
category_id mot id.

→ ProductOption.php

Protected $fillable
$fillable innehåller samtliga kolumner i ProductOption.

option_values()
option_values() returnerar  $this→hasMany mot  ProductOptionValue som
matchar  product_option_id mot  ProductOptionValues id.  Sorteras  med
orderBy(’order’).

→ ProductOptionLink.php

Protected $fillable

$fillable innehåller samtliga kolumner i ProductOptionLink.
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Option()
option() returnerar  $this→belongsTo mot  ProductOption som  matchar
option_id mot ProductOptions id.

option_value()
option() returnerar  $this→belongsTo mot  ProductOptionValue som
matchar option_value_id mot ProductOptions id.

→ ProductOptionValue.php

Protected $fillable

$fillable innehåller samtliga kolumner i ProductOptionValue.

→ StockItem.php

Protected $fillable
$fillable innehåller samtliga kolumner i StockItem.

4.12.3 ProductController

Index()

Variabeln  $products hämtar  från  Product där  product_parent är  null,
sorterar på  created_at med  orderBy och sätter  en  paginate(10).  Därefter
returnerar  man  view  admin.products.product  med  'products'  =>
$products som parameter.

Edit($id)

Man börjar med variabel $product som hämtar från Product with(’stock’)
och  hittar  rätt  rad  med  find() där  $id är  parameter.  Därefter  följer
$categories som hämtar från  Category där  parent_category_id är  null,
för att få huvudkategorierna,  with(’child_categories’). (Se  4.10.2) Nästa
variabel  är  $author som  hämtar  från  User med  find() där
$product→product_author är parameter.

Variabeln  $variations hämtar  från  Product
with(['option_links.option',  'option_links.option_value',
'stock']) där  product_parent är  $id,  som  sorteras  efter  ordningen  på
options, med sortBy('option_links.option.order').

Därefter  kommer  variabeln  $product_options som  hämtar  från
ProductOption with(’option_values’) där  product_id är  $id,  samt  så
sorteras den först på order och sedan på name.

Den sista variabeln $selectedCategories hämtar från ProductCategoryLink
där  product_id är  $id,  och plockar  ut värdena från  category_id,  och gör
sedan dessa till en array.
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Sist returneras view admin.products.edit med följande parametrar:

[ 'product' => $product,
'categories' => $categories,
'selected_categories' => $selectedCategories,
'product_author' => $author,
'variations' => $variations,
'product_options' => $product_options ]

create()
create() börjar med variabeln  $categories som hämtar från  Category där
parent_category_id är  null with(’child_categories’).  Därefter
returnerar  man  view  admin.products.create med  'categories'  =>
$categories som parameter.

Store()
Först validerar man product_name, product_sku, meta_title samt meta_url
från  request() som  required.  Därefter  skapar  man  en  ny  Product i
$product.  Man  lägger  till  värdena  från request() i  respektive  fält.  I
$product→on_sale gör  man  en  if-sats som  kollar  om
request()→product_sale_price är större än 0, om true sätter man värdet till
1,  annars  0.  I  $product→product_author sätter  man  värdet  av
auth()→user()→id.

Efter  att  man  har  sparat  $product skriver  man  en  variabel  med  namn
$categories som har värdet av request()→product_cat. En if-sats kollar
att $categories inte är tom. Om den returnerar true lägger man en foreach-
loop som  tar  $categories  as  $category.  I  loopen  skapar  man  en  ny
ProductCategoryLink i  variabeln  $categoryLink och  sätter  det  nyligen
skapade produktens id som värde i →product_id, samt tilldelar →category_id
med $category.

Utanför if-satsen fortsätter en StockItem::updateOrCreate som kollar om
product_id matchar $product→id. För kolumnen is_in_stock lägger man en
if-sats som  kollar  om  request()→product_stock är  större  än  0,  isåfall
skriver  man  en  1,  annars  0.  I  qty gör  man  en  if-sats som  kollar  om
request()→product_stock är lika med null, om den returnerar true skriver
man en 0, annars skriver man ut  request()→product_stock.  is_backorder
tar värdet av request()→product_backorder.

Sist returnerar man en redirect till  route('adminProduct.edit') med  'id'
=> $product→id som  parameter,  och  ett  success-meddelande  att  ”Produkt
*produktens namn* är skapad”.

Update()

Man  validerar  först  edit_product_name,  edit_product_sku,  meta_title
och  meta_url som  required.  Därefter  sparar  man
request()→edit_product_type_select i variabeln $type.
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Därefter  följer  en  if-sats som  kolla  om  $type är  lika  med
product_variable.  Om den  returnerar  true börjar  man med att  uppdatera
huvudprodukten.  I  variabeln  $product kör  man  en  find() med
request()→parent_id och  sedan  uppdaterar  man  samtliga  kolumner  med
värden från  request().  I  variabeln  $product_parent_id sparar  man sedan
id:t från produkten.

Sedan tar $categories värdet av request()→edit_product_cat. En if-sats
kollar om $categories är större än 0. Om true skriver man en variabel med
namn  $cats och  i  den  hämtar  man  från  ProductCategoryLink där
product_id är  request()→parent_id samt  whereNotIn(’category_id’’,
$categories). Man lägger därefter till delete(), för att radera länken.

Fortfarande  innanför  if-satsen lägger  man  en  foreach-loop som  tar
$categories as $category och för varje gör man en updateOrCreate mot
ProductCategoryLink,  där  man  söker  på  att  product_id är
request()→parent_id och category_id är  $category. Detta skapar en länk
mellan produkten och kategorin, så att de kopplas samman.

Nedanför  detta  ska  man  uppdatera  eller  skapa  variationen.  I  variabeln
$variation_data samlar  man  datan  från  request()→variation_data.  En
foreach-loop tar  $variation_data as $variation_item och i  variabeln
$variation gör man en updateOrCreate mot Product. Man kollar då om det
finns en rad med  id av  $variation_item['product_variation_id'] och
product_parent av  $product_parent_id. Den lägger sedan till  respektive
värde från request() eller datan från $variation_item.

Därefter lägger man en  updateOrCreate mot  StockItem där man kollar om
product_id matchar  $variation→id.  Till  is_in_stock skriver man en  if-
sats som kollar om  $variation_item['variation_stock'] är 1, om  true
skriver  man  1  och  annars  0.  qty får  en  if-sats som  kollar  om
$variation_item['variation_stock'] är lika med  null, om  true skriver
man  0,  annars  $variation_item['variation_stock'].  is_backorder får
värdet av $variation_item['variation_backorder'].

Om den yttersta if-satsen returnerar false betyder det att produkten inte har
några variationer och då ska endast huvudprodukten uppdateras. Man utför då
samma process som ovan, med att  hitta och uppdatera produkten,  uppdatera
StockItem samt loopa igenom och uppdatera $categories.

Utanför if-satsen returnerar man en redirect tillbaka till samma sida med ett
success-meddelande.

Copy($id)

Funktionen  är  uppbyggd  på  samma  sätt  som  funktionen  Copy($id) i
PageController, fast mot Product. (Se 4.9.2 PageController)
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Destroy($id)
Funktionen  är  uppbyggd  på  samma  sätt  som  funktionen  Destroy($id) i
PageController, fast mot Product. (Se 4.9.2 PageController)

Efter variabeln $result lägger man en  rsort($result) som sorterar id:na

CreateOption()

createOption() validerar  först  name och  id som  required.  I  variabeln
$order hämtar man från  ProductOption där  product_id är  request()→id,
och man kör en count() på den där man även adderar 1. Detta för att skapa en
ordning av alla tillhörande options.

Därefter  skapar  man  en  ny  ProductOption,  där  product_id sparas  med
request()→id,  name sparas  med  request()→name och  order sparas  med
$order.

OrderOption()
Man validerar först id och order som required. Sedan hittar man raden från
ProductOption med request()→id och lägger i  $order. Därefter uppdaterar
man $order→order med request()→order och sparar den nya ordningen.

DestroyOption()
I variablen $products hämtar man från Product with(’option_links’) där
product_parent är  request()→parent_id.  I  en  foreach-loop loopar man
$products  as  $product,  där  en  if-sats kollar  om
$product→option_links→count() är mindre eller lika med 1. Ytterligare en
if-sats kollar  om  $product→option_links[0]→option_id är  lika  med
request→id.  Om den  returnerar  true gör  man  en  delete() på  $product.
Detta för att det aktuella option man är påväg att radera är den enda länken av
options på en variationsprodukt. Då en variationsprodukt inte ska finnas utan
något option raderas även produkten.

Sen gör man en find() med request()→id mot  ProductOption, och kör en
delete() på den för att radera option.

CreateOptionValue()

Först validerar man  value och  option_id som  required. Därefter i  $order
hämtar  man  från  ProductOptionValue där  product_option_id är
request()→option_id med en count().

Sedan  skapar  man  variabeln  $option_value där  man  skapar  ett  nytt
ProductOptionValue, där värdena är från  request(), men  order tar värdet
$order. Variabeln  $option hittar rätt option med  request()→option_id och
tar ut namnet från den första raden.
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$product_options innehåller  en  json_encode() på  [$option  =>
request()→value].  Variabeln  $links hämtar  från  ProductOptionLink där
product_id är request()→parent_id, grupperat av variation_id. Variabeln
$count innehåller en count() av $links.

Därefter  följer  en  foreach-loop som  tar  $links as  $link.  I  variabeln
$order hämtar  man  från  ProductOptionValue där  product_option_id är
request()→option_id,  med  en  count().  En  variabel  med  namn
$link_option hämtar  man  från  ProductOptionLink där  variation_id är
$link→variation_id och där  option_id är  request()→option_id, samt en
count() även på den.

En if-sats kollar om $link_option är mindre än 1, om den returnerar true
skriver man en  firstOrCreate mot  ProductOptionLink i  variabeln  $link.
Den kollar om  variation_id är  $link→variation_id, samt om  option_id
och  product_id är  värden  från  request().  Sedan  lägger  den  till  i
option_value_id med värdet $option_value→id.

Om  if-satsen returnerar  false skapar  man variabeln  $count.  Där  hämtar
man  från  Product där  product_parent är  request()→parent_id med  en
count() och  adderar  med 1.  Man skapar  sedan en  ny  Product i  variabeln
$variation, och lägger till respektive värde. Som →product_type sätter man
product-variable och vid →sku samt →uri sätter man värdet från request(),
följt av ett bindestreck och $count.

Därefter ska man skapa en ny  ProductOptionLink med  firstOrCreate, där
man kollar efter  om  variation_id är  $variation→id samt  option_id och
product_id. Man lägger till $option_value→id vid option_value_id.

En variabel  vid namn  $links_to_add hämtar  från  ProductOptionLink där
variation_id är  $link→variation_id och där  option_id inte är lika med
request()→option_id.  Denna kod ser  till  att  den nya  variationen även får
befintliga länkar till andra options.

En  foreach-loop tar  $links_to_add as  $link och  lägger  till  en  ny
ProductOptionLink likt  ovan,  men  lägger  istället  till
$link→option_value_id vid option_value_id.

Till sist skapar man en ny StockItem och sätter samtliga värden till 0.

Utanför den yttre foreach-loopen kommer en if-sats som kollar om $count
är mindre än 1. Om den returnerar true betyder det att det ännu inte finns några
variationer och den första ska skapas. Man utför då samma process som i else-
delen ovan,  genom  skapa  en  ny  Product,  ProductOptionLink och
StockItem. Foreach-loopen med $links_to_add ska uteslutas.

orderOptionValue()
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Man validerar först id och order som required. Sedan hittar man raden från
ProductOptionValue med  request()→id och  lägger  i  $order.  Därefter
uppdaterar  man  $order→order med  request()→order och  sparar  den  nya
ordningen.

DestroyOptionValue()

I variablen $products hämtar man från Product with(’option_links’) där
product_parent är  request()→parent_id.  I  en  foreach-loop loopar man
$products  as  $product,  där  en  if-sats kollar  om
$product→option_links→count() är mindre eller lika med 1. Ytterligare en
if-sats kollar  om  $product→option_links[0]→option_value_id är  lika
med request→id. Om den returnerar true gör man en delete() på $product.
Detta  för  att  det  aktuella  option value man är  påväg att  radera är  den enda
länken av option values på en variationsprodukt. Då en variationsprodukt inte
ska finnas utan något option value raderas även produkten.

Sen gör man en  find() med  request()→id mot  ProductOptionValue, och
kör en delete() på den för att radera option value.

get_price($id)
get_price hämtar priset och formaterar det av produkten från det medskickade
id:t.  $product hämtar från  Product där  product_parent är  $id och tar den
första raden. En if-sats kollar om $product inte är  null, vilket den är om
produkten är en huvudprodukt.

Om den returnerar true följer en till  if-sats som kollar $product→on_sale,
om  produkten  är  på  rea.  Om  den  returnerar  true skapar  man  variabeln
$min_price som tar följande värde:

$this→format_price($this→price_incl_tax($product→id, 
$product→where('product_parent', $id)→min('sale_price')))

Värdet ovan tar det minsta värdet av sale_price hos variationsprodukterna, 
som tillsammans med produktens id skickas till funktionen price_incl_tax().
Det returnerande värdet skickas i sin tur till funktionen format_price().

Detta värde upprepas i variablerna $max_price, $min_price_reg samt 
$max_price_reg där man i den förstnämnda kollar max på sale_price och i 
de två andra kollar min och max på price.

Därefter följer variablerna $variable_output och $single_output. Den 
första skriver ut ett span-element med class .sale_price där 
$min_price_reg och $max_price_reg ligger separerade med ett bindestreck i 
ett span-element med class .reg_price. Utanför denna ligger $min_price 
och $max_price separerade av ett bindestreck.
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I $single_output lägger man en liknande html-struktur, men utesluter 
bindestrecken och variabler med max-värden.

I variabeln $output ligger en if-sats som kollar att $min_price och 
$max_price inte är lika. Om den returnerar true anger man 
$variable_output, annars $single_output.

Om produkten inte är på rea och den innersta if-satsen returnerar false 
skapar man variablerna $min_price och $max_price som innehåller samma 
värde som ovan, men som kollar på price.

En if-sats kollar att $min_price och $max_price inte är samma, om true 
sätter man värdet av $min_price och $max_price separerade med ett 
bindestreck. Om den returnerar false skriver man endast $min_price.

Om den yttersta if-satsen returnerar false betyder det att produkten är en 
produkt utan variationer. Då hämtar man från Product där id är $id, och tar 
den första raden och placerar i $product.

Sedan följer en if-sats som kollar om produkten är on_sale. Om den 
returnerar true sparar man följande värde i variabeln $price:

$this→format_price($this→price_incl_tax($product→id, 
$product→price))

Man gör likadant i variabeln $sale_price men kollar mot 
$product→sale_price. I variabeln $output skriver man en likadan html-
struktur som ovan, men man skriver då ut $price samt $sale_price.

Om produkten inte är på rea formaterar man priset enligt ovan i variabeln 
$price, där $output blir $price.

Till sist returnerar man $output.

price_incl_tax($id, $price)
Denna  funktion  räknar  ut  medskickat  pris  inklusive  moms  beroende  på
produktens  momssats.  En  variabel  med  namn  $product_tax hämtar  från
Product och tar  den första raden där  id är  $id,  och plockar ut värdet från
’tax’. Detta läggs i en intval().

I  nästa  variabel  $incl_tax lägger  man  formeln  $price  *  (1  +
($product_tax * 0.01)) där resultatet blir det medskickade priset inklusive
moms. Sedan returnerar man $incl_tax.

format_price($price)

I  variabeln  $format_price sparar  man  värdet  av
number_format(floatval($price), 2, ',', '.'), som formaterar priser
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till  ett  decimaltal  med  två  decimaler.  1000-tal  separeras  med  punkt  och
decimalen  separeras  från  heltalet  med  kommatecken.  Sedan  returnerar  man
$format_price.

4.12.4 Views/admin/products

Product.blade.php
Denna view listar alla Produkter i menyvalet ”Produkter” → ”Visa alla”. Sidan
har samma struktur som pages.blade.php (Se  4.9.3 Views/admin/pages), men
.card-header är  ”Produkter”  och  knappen  har  href
route('adminProduct .create') samt  texten ”Lägg till ny produkt”.

Efter  @extends i filens början lägger man  @inject('productCont', 'App\
Http\Controllers\ProductController') som skapar en instans av classen
ProductController.

Tabellen  innehåller  sex  th-element.  Den första  innehåller  checkbox,  sedan
”Namn”, ”Art.nr.”, ”Pris”, ”Publicerad” och till sist en tom. I foreach-loopen
tar  man  $products as $product och  en  if-sats följer  som  kollar  om
$product→product_type är lika med  product. Om true loopar man en  tr-
rad med sex stycken  td. I den första ligger  checkbox. Sedan ett  a-element
med  href  route('adminProduct.edit') där  man  skickar  med  'id'  =>
$product→id som parameter. Som text är det produktens titel. Därefter ligger
produktens  sku.  I  den  fjärde  anropar  man
$productCont→get_price($product→id).  (Se  4.12.3 ProductController)
Därefter produktens skapande-datum och sist länkar för att Redigera, Radera
och Kopiera.

Create.blade.php

Denna view visas när man ska skapa en ny produkt.  Layouten består av en
content-area som tar upp två tredjedelar av utrymmet på bredden, och till höger
ligger en sidebar.

Man börjar med en  form-tagg med action  route('adminProduct.store')
och method POST. Därefter följer en div med class .row och sedan en div med
class  .col-md-8 som håller huvudinnehållet. I denna ligger en div med class
.card där .card-header är ”Skapa product”.

I  .card-body kommer först en  input av typ  text med  product_name som
name och id, med  placeholder ”Produktnamn”. Bredvid denna finns en  div
med class .custom-control .custom-switch. Dessa omvandlar innehållet till
ett  switch-element  med Bootstrap.  Den innehåller  en  input av  typ  hidden,
name  product_enable och value 0.  Sedan en  input av typ  checkbox med
class .custom-control-input, product_enable som name och id, samt value
är 1 och den är ’checked’ som default. Samt en tom label med class custom-
control-label för  product_enable.
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Därefter följer en textarea med class ckeditor, product_description com
name och id samt ”Beskrivning” som placeholder.

Sedan kommer en div med class .card .accordion som kommer hänvisa till
att inneliggande  divar med class  .card blir infällbara. (Läs mer  [21]) Varje
.card-header kommer att ha ett id och i den ligger en  h5 innehållandes en
button av typ button som bland annat har data-target av det id:t som finns
på diven som kommer under .card-header.

I  den  första  har  .card-header id  product_data och  diven under  .card-
header har id  product_data_collapse. .card-body ligger inuti denna och
det börjar med en label för product_type_select med texten ”Produkttyp”.
Sedan  en  select med  product_type_select som  name  och  id,  som  är
disabled vid default. Select har två option, den ena med value product och
texten ”Enkel produkt”, den andra med value  product_variable och texten
”Variabel produkt”.

Därefter  följer  en  label för  product_price med texten ”Pris  exkl.  moms”
samt en input av typ number med product_price som name och id och step
0.01, där placeholder även är samma som labeltexten. En likadan uppsättning
följer  för  product_sale_price som name  och  ”Reapris  exkl.  moms”  som
placeholder/labeltext. Efter dessa två kommer en small-tagg med information
om att valalternativ för produkten kan väljas efter att man sparat produkten.

Efter det kommer en label för product_sku med en input av typ text med
product_sku som name och id, med ”Artikelnummer” som placeholder samt
labeltext. Även en  label för  product_ean med en  input av typ  text med
product_ean som name och id, med ”EAN” som placeholder samt labeltext.

Sedan ligger en  label för  product_stock med en  input av typ  text med
product_stock som name och id, med ”Lagersaldo” som placeholder samt
labeltext.  Bredvid  denna  kommer  en  label för  product_backorder med
texten  ”Tillåt  restorder?”.  Efter  följer  en  input av  typ  hidden med  name
product_backorder och  value 0,  sedan  en  input av  typ  checkbox med
product_backorder som name och id med value 1.

Därefter ligger tre  labels med texterna ”Inköpspris”, ”Leverantör SKU” och
”Leverantörs namn” med tillhörande  input.  Inköpspris  har en  input av typ
number och product_cost som name och id. De andra två har en input av typ
text med  product_supplier_sku respektive  product_supplier som name
och id.

Sedan kommer ytterligare tre  labels för  product_weight,  product_width,
product_length och  product_depth med respektive texter ”Vikt”, ”Bredd”,
”Längd” och ”Djup”.  Samtliga  inputs är  av typ  number med  step 0.1 och
value 0.
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I nästa div med class .card har .card-header id product_short_desc och
diven under har id  product_short_desc_collapse.  I  .card-body finns en
textarea med class  ckeditor,  product_short_description som name och
id, samt ”Kort beskrivning” som placeholder.

Utanför den div med class .accordion lägger man en button av typ submit
med texten ”Lägg till”.

Sedan följer sidebaren. Även den har en div med class .card .accordion och
denna innehåller tre olika  .card. I den första efterföljande  .card har  .card-
header id product_publish med text ”Information.”

Diven efter .card-header har id product_publish_collapse. I .card-body
skriver  man  ut  en  ul med  ett  li-element,  som  har  en  strong-tagg
innehållandes ”Författare:” och därefter auth()→user()→name.

I  den  andra  .card har  .card-header id  product_cat_head med  text
”Kategorier”.  Diven efter  .card-header har  id  product_cat_collapse.  I
.card-body skriver man en  label för  product_cat med text ”Kategorier:”
och efter följer en select med name product_cat[] och product_cat som id
samt  class.  Den har  även en class  på  .select2.  Inuti  select anropar  man
tree($categories, [1]), där 1 är id på default kategori ”Okategoriserade”.
(Se 4.18.1)

Det tredje och sista .card har .card-header med id product_seo och texten
”SEO”. Följande div har id product_seo_collapse och i .card-body ligger
SEO Förhandsvisning. (Se 4.8)

edit.blade.php
edit.blade.php har  samma  html-struktur  som  create.blade.php,  men
skillnader  finns.  Form-taggen använder  action
route('adminProduct.update') och  method  POST.  Den  första  .card-
header innehåller texten ”Redigera produkt - ” och innanför  strong-taggar
skriver  man  ut  produktens  titel.  Samtliga  input-fält har  ”edit-”  adderat
framför name- och id-namnet samt value innehåller värdena från $product.

edit_product_enable har en  if-sats som kollar om  $product→enable är
lika med 1, den skriver då ut  checkboxen som  checked. På de två  option i
select edit_product_type_select lägger man till  en  if-sats som kollar
om count($variations) är större än 0. På option med value product sätter
man  selected om  if-satsen returnerar  false,  och på  option med  value
product_variable sätter man selected om if-satsen returnerar true.

Value för input med name edit_product_stock är $product→stock→qty och
på  input med name  edit_product_backorder lägger  man till  en  if-sats
som kollar om $product→stock→is_backorder är lika med 1. Returnerar den
true sätter man checkboxen som checked.
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Mellan divarna för ”Produktuppgifter” och ”Kort beskrivning” lägger man till
en  likadan  div med  class  .card samt  id
edit_product_data_variations_div.  .card-header har  id
edit_product_data_variations och har rubriken ”Valalternativ”.

Diven under får id edit_product_data_variations_collapse och i .card-
body följer en  button av typ  button med  data-toggle modal samt  data-
target #add_product_option_modal.  Texten är  ett  plus-tecken och ”Lägg
till val”. Denna knapp öppnar upp en popup-ruta för att lägga till val (options).

Därefter  kommer  en  div med  class  .row och  en  till  div med  class  .row,
innehållandes  tre  div med  text  ”Benämning”,  ”Valalternativ”  och  en  tom.
Nedanför  den  andra  .row kommer  en  div med  id  sortable,  som  har  en
foreach-loop som tar $product_options as $option. I loopen lägger man
en div med class  .row och data-id av $option→id. I denna skriver man tre
div, den första med innehåll av  $option→name. Den andra med en länk som
öppnar #add_product_option_values_modal, en popup-ruta för att lägga till
valalternativ  (option  values).  Länken  innehåller  även  en  data-option med
värdet  $option→toJson().  Namnet  på  länken  är  ”Valalternativ”  och  inom
parenteser lägger man $option→option_values→count(). I den tredje  diven
lägger man en button av typ button med class delete-option där texten är
en soptunne-ikon, detta för att radera ett val.

Utanför  .row men  innanför  #edit_product_data_variations_collapse
kommer en foreach-loop som tar $variations as $variation. En div med
id product_variation_{{ $variation→id }} skapar en infällbar section likt
de tidigare använda. I denna följer en div med class .card och .card-header
har id  variation_data_{{ $variation→id }}. Denna kommer då skriva ut
alla variationer av produkten.

Button innehåller  ett  @php-block som  sparar
$variation→option_links→sortBy('option.order') i  variabeln
$option_links.  Utanför  blocket  fortsätter  en  foreach-loop som  tar
$option_links  as  $options.  Mellan  strong-taggar skriver  man  ut
$options→option→name och  därefter  $options→option_value→value.  Man
avslutar med en if-sats som kollar om $loop→last, aktuellt värde i loopen,
inte är sist. Då skriver man ut ett kommatecken och separerar de olika värdena,
om inte så skriver ,an inget alls.

Under  .card-header kommer  en  div med  id
variation_data_{{ $variation→id }}_collapse. I  .card-body följer en
div med  class  .product_variation_meta och  sedan  skriver  man  samma
input-fält och  labels som  för  huvudprodukten;  Pris,  Reapris,
Artikelnummer,  EAN,  Lagersaldo,  Tillåt  restorder?,  Inköpspris,  Leverantör
SKU, Leverantörs namn, Vikt, Bredd, Längd och Djup. Som name på samtliga
sätter man variation_data[{{ $variation→id }}] följt av [] innehållandes
namnet på input-fältet. Value sätts från $variation.
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Därefter  följer  tre  input av  typ  hidden med  name
variation_data[{{  $variation→id  }}] följt  av
[variation_attribute_id],  [variation_attribute_value_id] och
[product_variation_id] med  value  av  $variation→attribute_id,
$variation→attribute_value_id och $variation→id.

Nedanför det  .card som håller ”Kort beskrivning” lägger man ytterligare två
input av typ  hidden med name  parent_id och  edit_product_author, där
value är $product→id samt $product→product_author.

Texten  ”Lägg  till”  byts  ut  till  ”Spara”  och  man  adderar  en  länk  med
route('adminProduct.index') samt texten ”Avbryt”.

I listan under ”Information” lägger man till tre till  li-element. Den första är
”Status:” där man lägger en if-sats som kollar om $product→enable är lika
med 1. Om den returnerar  true skriver man ut ett  span-element med class
.text-success och texten ”Publicerad”. Om false skriver man ut ett  span-
element med class  .text-danger och texten ”Utkast”.  Därefter lägger man
även till ”Skapad:” och ”Senast ändrad:”.

I select med name edit_product_cat[] under ”Kategorier” anropar man nu
funktionen  tree()  med  parametrarna  $categories samt
$selected_categories.

Två nya element läggs till längst ner i filen, innan den stängande @endsection.
Dessa  är  två  div med  class  .modal med  id  add_product_option_modal
respektive  add_product_option_values_modal.  Det  är  popup-rutorna  som
dyker  upp  när  man  klickar  på  knappen  ”Lägg  till  val”  eller  länken
”Valalternativ”.

I den första  .modal är  .modal-title en  h5 med texten ”Nytt val”. Därefter
ligger en button av typ button med en kryss-ikon. I .modal-body lägger man
en div med class .row och ett  p-element med den förklarande texten ”Lägg
till ett nytt val för kunden, ex "Färg" eller "Storlek".”. Under .row kommer en
div som håller en label med texten ”Ange benämning”. Därefter en input av
typ  text med  id  add_product_option_name och  sedan  en  input av  typ
hidden med  id  product_id.  .modal-footer innehåller  två  button av  typ
button, den ena med id add_product_option och texten ”Lägg till val”, den
andra med texten ”Stäng”.

Den andra .modal är uppbyggd på samma sätt som den ovan, men i  .modal-
title är texten ”Nytt valalternativ för valet ” samt ett  span-element med id
option_name_for_value. I  .modal-body inuti  diven med class  .row lägger
man istället en  ul med id  sortable_option_values.  Man lägger till  en  h4
med titel ”Nytt valalternativ” ovanför label. Därefter har input av typ text id
add_product_option_value och  input av  typ  hidden har  id
product_option_id.  .modal-footer innehåller även den två  button av typ
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button, den ena med id  add_product_option_value_btn och texten ”Lägg
till valalternativ”, den andra med texten ”Stäng”.
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4.13 Beställningar

Nedan beskrivs hur man skapar funktion för beställningar i CMS.

4.13.1 Routes

GET – Visa alla beställningar

Route::get('/admin/order', 
'OrderController@index')→name('adminOrder.index');

GET – Visa beställning med id

Route::get('/admin/order/{id}/detail', 
'OrderController@detail')->name('adminOrder.detail');

4.13.2 Models

→ Order.php

Protected $fillable
$fillable innehåller alla kolumner i Order.

payment_method()
payment_method returnerar  $this→hasOne som  kollar  mot  PaymentMethod
och matchar id mot Orders payment_method_id.

billing_address()
billing_address returnerar  $this→hasOne som  kollar  mot  OrderAddress
och matchar id mot Orders billing_address_id.

shipping_address()
shipping_address returnerar  $this→hasOne som kollar mot  OrderAddress
och matchar id mot Orders shipping_address_id.

order_status()
order_status returnerar  $this→hasOne som  kollar  mot  OrderStatus och
matchar id mot Orders status_id.

→ OrderItem.php

Protected $fillable

$fillable innehåller alla kolumner i OrderItem.

Option()
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option() returnerar  $this→hasManyThrough som  kollar  först  mot
ProductOption och sedan ProductOptionLink, där man matchar  option_id
mot id.

option_links()

option_links() returnerar  $this→hasMany som  kollar  mot
ProductOptionLink och matchar variation_id mot product_id. Även with
option i  samma  model  och  option_value från  ProductOptionLink.  (Se
4.12.2)

4.13.3 OrderController

Index()
Variabeln orders hämtar från Order med orderBy('created_at', 'desc')
och  paginate(10).  Sedan  returnerar  man  view  admin.orders.order med
'orders' => $orders som parameter.

Detail()
Variabeln  order hämtar från  Order with order_status,  billing_address,
shipping_address samt  payment_method,  och  avslutar  med  en  find av
request()→id.

Efter  det  följer  variabeln  orderProducts som  hämtar  från  OrderItem där
order_id är  id:t  från  ovanstående  $order,  with option_links.  Därefter
lägger  man  fyra  tomma  variabler  med  namn  total_cart_price_reg,
total_cart_price, total_discount och total_cart_tax.

Sedan följer  en  foreach-loop som loopar  $orderProducts as $product.
Variabeln  product_qty sätter  produktens  beställda  antal  som  värde,
$product→qty_ordered.

En  if-sats sätter  $product→discount_amount inom  en  floatval() och
kollar om värdet är större än 0. Om den returnerar  true betyder det att varan
var på rea vid ordertillfället. Då följer en rad variabler:

Variabelnamn Värde Resultat

$sale_tax $product→row_price_incl
_tax minus 
$product→row_total

Total momssumma

$total_cart_price
_reg

+= 
$product→price_incl_tax
* $product→qty_ordered

Adderar det ordinarie 
priset inkl. moms av det 
beställda antalet i en total
variabel

$total_cart_price += 
$product→row_price_incl
_tax

Adderar det aktuella 
radpriset med inräknad 
rabatt i total 
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varukorgsvariabel

$total_discount -= 
$product→discount_amoun
t

Drar bort produktens 
rabatt i den totala 
rabattvariabeln, som 
visar minus om rabatt 
finns

$total_cart_tax += $sale_tax Adderar momsen

Om  if-satsen returnerar  false adderar  man
$product→row_price_incl_tax i  variabeln  $total_cart_price_reg och
($product→tax_amount * $product_qty) i variabeln $total_cart_tax.

Därefter  skapar  man  en  variabel  med  namn  $cart_totals som  tar  en
associative array. Arrayen bildar information som hör till den totala kostnadens
översikt. Denna ser ut som följande:

$cart_totals = [
'total_cart_price_reg' =>
[

'label' => 'Summa:',
'value' => $total_cart_price_reg

],
'total_discount' => [

'label' => 'Rabatt:',
'value' => $total_discount

],
'total_cart_price' => [

'label' => 'Totalt:',
'value' => ($total_cart_price_reg + $total_discount)

],
'total_cart_tax' => [

'label' => 'Moms:',
'value' => $total_cart_tax

]
];

Därefter lägger man till denna som en ny rad i $orderProducts→cart_totals.
Sedan returnerar man view admin.orders.detail med 'order' => $order 
samt 'orderProducts' => $orderProducts som parametrar.

4.13.4 Views/admin/orders

Order.blade.php

Denna  view listar  alla  Beställningar  i  menyvalet  ”Beställningar”.  Sidan  har
samma  struktur  som  pages.blade.php (Se  4.9.3 Views/admin/pages),  men
.card-header är ”Beställningar” och det finns varken Massåtgärd eller knapp
för att lägga till.

Thead har tre  th.  Dessa är ”Beställning”,  ”Skapad” samt en tom.  Foreach-
loop tar $orders as $order och i den första td i tbody ligger en länk som har
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href  route('adminOrder.detail'),  som skickar med  'id' => $order→id
som parameter, med texten av ordernummer och kundens för- och efternamn.

Detail.blade.php

Detail visar information om en specifik beställning. Efter  @extends i filens
början  lägger  man  @inject('productCont',  'App\Http\Controllers\
ProductController'),  som  skapar  en  instans  till  classen
ProductController.

I  en  div med  class  .card ligger  .card-header och  innehåller  ett  span-
element där  en  strong-tagg ligger  med  texten  ”Beställning
#{{ $order→id }}”, därefter kommer kundens för- och efternamn.

I  .card-body följer en  div med class  .row och en två-kolumns-layout.  Till
vänster ligger en  h6 med titel  ”Orderuppgifter”, följt av en tabell där  tbody
innehåller fem stycken tr som vardera har en th och en td. Den första har titel
”Ordernummer” med värde av orderns id följt av ”Beställare” med värde av
kundens för- och efternamn. Därefter kommer ”E-post” med värde av en länk
med  route('adminCustomer.detail') som  skickar  med  'id'  =>
$order→customer_id som parameter, där texten är kundens e-postadress och
går alltså till informationssidan om kunden.

Den fjärde är ”Betalsätt” som har värdet  $order→payment_method→name och
den femte är ”Orderstatus” med värde $order→order_status→label.

I  den  högra  delen  av  layouten  ligger  en  h6 med  titel  ”Faktureringsadress”.
Därefter  en  tabell  som  i  tbody har  en  if-sats som  kollar  om
$order→billing_address existerar, och om den returnerar  true skriver man
ut  tre  stycken  tr med  stad,  postnummer,  stad  och  land  från
$order→billing_address→.  Om den returnerar  false skriver man ut en  tr
med texten ”Saknas”.

En till  h6 följer med rubrik ”Leveransadress”. Den följer samma struktur som
ovan, men kollar istället $order→shipping_address och skriver ut värden från
denna.

Efter den första .row följer en till div med class .row. I denna ligger en h6 med
titel ”Beställda produkter”. Därefter en tabell som i thead har en tr med fyra
stycken th. Dessa är ”Produkt”, ”Antal”, ”Delsumma” samt ”Pris”.

I  tbody kommer först en if-sats som kollar om $orderProducts finns, om
den returnerar  true kommer en  foreach-loop som loopar  $orderProducts
as $product. Där skriver man ut en  tr med  data-id som är  $product→id.
Denna  tr innehåller  sedan  fyra  stycken  td.  Den  första  skriver  ut
$product→name, där man sedan  lägger ett @php-stycke som skapar variabeln
$option_links,  som  innehåller  värdet
$product→option_links→sortBy('option.order').
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Därefter följer en if-sats som gör en count() på $option_links och kollar
om värdet är större än 0. Om  true skriver man ut en  div med class  .cart-
option-values. Den innehåller en foreach-loop som tar $option_links as
$option. För varje rad skriver man en p-tagg som börjar med en strong-tagg
innehållandes  $option→option→name och  efter  den
$option→option_value→value.  Detta  resulterar  i  en  utskrift  av  eventuell
variation av $product, med namn på option och dess option value.

I den andra td skriver man ut produktens  qty_ordered inuti en floatval().
Innan den tredje kommer ett nytt  @php-stycke, som först innehåller en tom
variabel  med  namn  $output_price och  sedan  sparar
$productCont→format_price($product→price_incl_tax) (se  funktion
format_price under 4.12.3) i variabeln $price.

Därefter  följer  en  if-sats som  kollar  om  $product→discount_amount är
större än 0. Om den returnerar true betyder det att varan är på rea och då sparar
man  $productCont→format_price($product→price_incl_tax  -
($product→discount_amount  /  $product→qty_ordered)) i  variabeln
$sale_price.  I  $output_price skriver man sedan den önskade utskriften, i
detta  fall  en  span-element med  class  .sale_price,  där  ett  annat  span-
element med class .reg_price skriver ut $price och utanför den skriver man
$sale_price.

Om  if-satsen returnerar  false skriver  man  $ouput_price med  värde  av
$price.  Därefter  stängs  php-blocket  och  fortsätter  med  den  tredje  td som
skriver  ut  variabeln  $output_price.  Den  fjärde  innehåller  sedan  den
formaterade  värdet  av  radens  totala  pris,
$productCont→format_price($product→row_price_incl_tax).

Tabellens tfoot har class .cart-total och skriver ut de totala summorna på
beställningen.  Denna  innehåller  även  den  en  if-sats som  kollar  om
$orderProducts finns.  Isåfall  kommer  en  foreach-loop som  loopar
$orderProducts→cart_totals as $key => $row.  En  if-sats kollar  om
$row['value'] är  större  än  0  eller  mindre  än  0.  Om den  returnerar  true
skriver man ut en  tr med class  .cart_total samt  {{ $key }}, som blir till
exempel  .total_cart_price_reg, namnet från den associative arrayen. Den
innehåller sedan en  td med colspan 2, en  th som skriver ut  $row['label']
och  en  td med  colspan 2,  som  skriver  ut
$productCont→format_price($row['value']).

Nästan  längst  ner  i  filen  skriver  man  en  länk  med
route('adminOrder.index') som heter ”Beställningar”, som tar en tillbaka
till listningen.
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4.14 Dashboard

Nedan beskrivs hur man skapar funktion för dashboard i CMS.

4.14.1 Routes

GET – Visa dashboard

Route::get('/admin/dashboard', 
'HomeController@index')→name('adminHome');

Route::get('/admin', 'HomeController@index')->name('adminHome');

4.14.2 HomeController

Index()

Variabel day_orders samlar ordrar från dagens datum. Den hämtar från Order
där  whereYear kollar mot att  created_at är lika med date(’Y’), nuvarande
år.  Sedan  whereMonth kollar  mot  att created_at är  lika  med  date(’m’),
nuvarande  månad  och  whereDay kollar  mot  att  created_at är  lika  med
date(’d’),  dagens  datum.  Därefter  kommer  variabel  month_orders och
year_orders som kollar år och månad respektive endast år.

Sedan  följer  variablerna  total_day_sale,  total_month_sale samt
total_sale. Dessa tar respektive ovanstående variabel och summerar värdet av
innehållande  grand_total.  Till  exempel  i  total_day_sale sparas  värdet
enligt  följande:
array_sum($day_orders→pluck('grand_total')→toArray()).

Variablerna  total_day_orders,  total_month_orders och  total_orders
sparar  antalet  ordrar  som räknas  ut  med  en  count() på  de  första  angivna
variablerna. Till exempel $total_day_orders = $day_orders→count().

Sedan följer  setlocale(LC_TIME, "sv_SE") som sätter följande headers till
svenska. Variabeln statistics innehåller en array med värden av de skapade
variabler, enligt nedan:

$statistics = [
'day' => [

'header' => 'Idag, ' . strftime("%A"), // Skriver ut dag i 
skrift

'sale' => $total_day_sale,
'orders' => $total_day_orders

],
'month' => [

'header' => strftime("%B"), // Skriver ut månad i skrift
'sale' => $total_month_sale,
'orders' => $total_month_orders

],
'year' => [

'header' => date('Y'),
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'sale' => $total_sale,
'orders' => $total_orders

]
];

Till sist returnerar man view admin.home med 'statistics' => 
$statistics som parameter.

4.14.3 Views/admin/home.blade.php

Home.blade.php visar  CMS-systemets  dashboard  eller  startsida.  Efter
@extends i filens början lägger man  @inject('productCont', 'App\Http\
Controllers\ProductController'),  som  gör  att  man  kan  använda
productCont som en instans till classen ProductController.

Denna view innehåller en  div med class  .card och  .card-header med titel
”Dasboard”.  I  .card-body finns  en  h4 med  titel  ”Välkommen  till
adminpanelen”, sedan en h5 med titel ”Här har du några snabblänkar som kan
komma  väl  till  pass”.  Därefter  följer  en  ul med  class  .list-group samt
.list-group-flush, där varje li-element har class .list-group-item. Det
finns  tre  li-element med  en  länk  i  varje.  Dessa  är  ”Gå  till  din  butik”  -
route('shop'), ”Skapa ny produkt” - route('adminProduct.create') samt
”Visa dina beställningar” - route('adminOrder.index').

Efter listan följer en  h5 med titel ”Försäljningsöversikt”, därefter en  div med
class .row. I denna lägger man en foreach-loop som loopar $statistics as
$statistic och en  div med class  .col-md-4 bildar  sedan en tre-kolumns-
layout. I denna div ligger ytterligare en div med class .card. I .card-header
ligger  en  strong-tagg och  inuti  denna  skriver  man  ut
$statistic['header']. Därefter skapar man en  ul med class  .list-group
samt  .list-group-flush.  Listan  innehåller  två li-element och  dessa har
class  .list-group-item  .d-flex  .justify-content-between  .align-
items-center som bidrar  till  att  inneliggande text  placeras  till  vänster  och
span-elementet till  höger.  Texten  i  li-elementet är  ”Antal  ordrar”  samt
”Försäljning”.  Span-elementet innehåller  sedan  $statistic['orders']
respektive  $productCont→format_price($statistic['sale']),  där  den
sistnämnda formaterar priset i ProductController. (Se funktion format_price
under 4.12.3)

4.15 resources/js/app.js

Denna fil  innehåller  samtlig  JavaScript-kod som används i  administrations-
gränssnittet. Koden är skriven med jQuery.

Visa leveransadress vid ifylld checkbox
En if-sats kollar om #change_shipping_address är  checked från start. På
.add_shipping_address om  true sätter man  .show() och om  false sätter
man .hide().
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Visa input för företagsnamn om customer_type company är checkad
En  .on(’change’,  function(){}) på  input[name='customer_type']
innehåller en  if-sats som kollar om  #customer_type_comp är  checked. På
#customer_company_name om true sätter man .show() och om false sätter
man .hide().

En likadan funktion skapas för input[name='edit_customer_type’].

Radera bild vid redigering av kategori

$('.featured-image  .close').click(function(){}) anropas  när  man
klickar  på  krysset  bredvid  bilden,  om  det  finns  någon,  vid  redigering  av
kategori.  $(this).prev('img').remove() tar  bort  img-taggen.  Därefter
skriver man ut ett likadant fil-element som ligger om det inte finns någon bild.
Denna lägger man i html för $(this).parent().

Därefter  lägger  man  till  en  .on(’change’,  function(){}) på
#cat_image_upload som är beskriven nedan.

Visa bildnamn som filnamn i file-input
En  .on(’change’,  function(){}) på  #cat_image_upload sparar  $
(this).val() i variabeln  fileName. Variabeln  fileNameIndex hämtar index
av  ”\\”  med  fileName.lastIndexOf("\\") + 1 för  att  sedan  i  variabeln
filename göra  en  substring på  fileName med  fileNameIndex som
parameter. Detta resulterar i bild-namnet utan base-url.

I html för $(this).next('.custom-file-label') lägger man till filename.

Visa leveransadress om checkbox checkas

En .on(’click’, function(){}) på #change_shipping_address innehåller
samma element som beskrivet i Visa leveransadress vid ifylld checkbox ovan.

Lägg till val på produkt

Vid klick på  #add_product_option sparar man  $('#product_id').val() i
variabeln  id och  $('#add_product_option_name').val() i variabeln  name.
Detta är id:t på huvudprodukten samt namnet på det option man vill lägga till.

Därefter skriver man ett ajax-anrop till url  /admin/product/option/create
av  type  POST med  datan  _token:  $('meta[name="csrf-
token"]').attr('content'), id: id och name: name. Vid success gör man
en location.reload().

Lägg till valalternativ i val på produkt
Vid  klick  på  #add_product_option_value_btn sparar  man  $
('#product_option_id').val() i  variabeln  option_id och  $
('#add_product_option_value').val() i  variabeln  option_value.   Detta
är option id:t samt namnet på det valalternativ man vill lägga till.
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Därefter sparar man följande variabler:

Variabelnamn Värde Förtydligande

parent_id $
('input[name="parent
_id"]').val()

Huvudproduktens id

parent_title $
('input[name="edit_p
roduct_name"]').val(
)

Huvudproduktens titel

parent_description CKEDITOR.instances['
edit_product_descrip
tion'].getData()

Huvudproduktens 
beskrivning

parent_short_descrip
tion

CKEDITOR.instances['
edit_product_short_d
escription'].getData
()

Huvudproduktens korta 
beskrivning

parent_sku $
('input[name="edit_p
roduct_sku"]').val()

Huvudproduktens 
artikelnummer

parent_ean $
('input[name="edit_p
roduct_ean"]').val()

Huvudproduktens EAN

enable $
('input[name="edit_p
roduct_enable"]:chec
ked').val()

Huvudproduktens 
tillgänglighet

parent_uri str_slug($
('input[name="meta_u
rl"]').val())

En url-vänlig sträng av 
huvudproduktens uri

parent_author $
('input[name="edit_p
roduct_author"]').va
l()

Huvudproduktens 
författare

Man  gör  sedan  ett  ajax-anrop  mot  url
/admin/product/option/value/create av  type  POST med  datan  av  de
samtliga  ovanstående  variablerna.  Vid  success  gör  man  en
location.reload().

Sortera val (options)

Man gör #sortable till en .sortable({}), som gör att man kan dra och flytta
valen för att sortera dem. I function() för update sparar man 0 i variabeln i.
Sedan loopar man genom #sortable .row. Där plussar man på i med 1 och i
variabeln id sparar man $(this).data('id'), som är id:t på valet.

Därefter gör man ett ajax-anrop mot /admin/product/option/order av type
POST och datan med _token,  id: id och order: i. Vid success gör man en
location.reload().

57



E-butik för uthyrning – Ett CMS i PHP
Mathilda Edström 2020-06-02

Hämta valalternativ (option values) och sortera
En  .click(function(){}) på  .add_product_option_values sparar  $
(this).data('option') i  variabeln  option.  Det  är  information  om  det
aktuella  optionet.  Därefter  sätter  man  option.name  i  html  för
#option_name_for_value och option.id som value i #product_option_id.

Sedan kommer en variabel med namn arr som innehåller en tom array, samt en
variabel med namn values_html som innehåller en tom sträng.

En  for-loop tar  var i = option.option_values.length - 1; i >= 0;
i-- som  parametrar  och  inuti  den  i  variabeln  optionVal sparar  man
option.option_values[i].  Detta är varje valalternativ som finns. Man gör
sedan en .push() mot arr med optionVal.

Efter loopen lägger man en arr.sort(function(a, b) {}) som innehåller en
sortering av arrayen. Variabeln  orderA tar  a.order och  orderB tar  b.order.
Sedan  kollar  en  if-sats om  orderA är  mindre  än  orderB,  den  returnerar
isåfall  -1.  Sedan  kollar  en if-sats om  orderA är  större  än  orderB,  den
returnerar isåfall 1. Annars returnerar den 0.

En each-loop följer som loopar arr som key, option_val. Där plussar man
på  values_html med  ett  li-element med  data-id  option_val.id,
option_val.value som  text  och  en  button av  typ  button med  class
.delete-option-value som har en soptunne-ikon. values_html skriver man
sedan  i  html  för  #sortable_option_values,  som  blir  en  lista  av  alla
valalternativ i respektive val.

Nedanför detta gör man en likadan funktion som beskrivet under  Sortera val
(options) ovan,  fast  för #sortable_option_values.  Loopen  går  genom
#sortable_option_values  li.  Ajax-anrop  gör  man  mot
/admin/product/option/value/order istället.

Radera val (option)

$(document).on(’click’,  ’.delete-option’,  function(){}) anropas
när man klickar för att radera ett val. En if-sats skickar en confirm() och om
true sparar  den  $(this).closest('.row') i  variabeln  row,  samt
row.data(’id’) i variabeln id. Detta är id:t för valet.

Sedan  kommer  variabeln  option som  hämtar  .data(’option’) från
.add_product_option_values.  Därefter  sparar  man  option.product_id i
variabeln parent_id, som då är id:t för huvudprodukten.

Efter det gör man ett ajax-anrop mot /admin/product/option/{id}/destroy,
där  {id} byts  ut  mot  variabeln  id,  av  type  GET med  data  _token samt
parent_id: parent_id. Vid success gör man en location.reload().

Radera valalternativ (option value)
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$(document).on(’click’,  ’.delete-option-value’,  function(){})
anropas när man klickar för att radera ett valalternativ. Funktionen ser likadan
ut  som beskrivet  under  Radera  val  (option) ovan,  men  variabeln  row har
värdet  av  $(this).parent() och  url  i  ajax-anropet  är
/admin/product/option/value/{id}/destroy där {id} byts ut till variabeln
id.
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4.16 Webbshop

Följande kapitel  beskriver  utvecklingen av webbshoppen med dess  utseende
och funktionalitet.

4.16.1 Routes

Webbshop
GET – Visa startsida

Route::get('/', 'HomeController@web')→name('shop');

GET – Visa sida med id

Route::get('/sida/{id}', 'HomeController@page')→name('page');

GET – Visa kategori med id

Route::get('/kategori/{id}', 
'HomeController@category')→name('category');

GET – Visa sida med kategori-id och produkt-id

Route::get('/kategori/{c_id}/produkt/{p_id}', 
'HomeController@product')→name('product');

Produkt med variationer

GET – Hitta variation av produkt

Route::get('/product/variation/find', 
'HomeController@find_variation')->name('variationFind');

Varukorg
GET – Visa varukorg

Route::get('/cart', 'CartController@viewCart')→name('viewCart');

POST – Skapa varukorg

Route::post('/cart/createCart', 
'CartController@createCart')→name('createCart');

POST – Uppdatera varukorg

Route::post('/cart/updateCart', 
'CartController@updateCart')→name('updateCart');

GET – Radera varukorg med id
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Route::get('/cart/item/{id}/destroy', 
'CartController@destroy')→name('destroyItem');

Beställning

POST – Spara en ny order

Route::post('/order/store', 
'OrderController@store')→name('order.store');

GET – Visa tack-sida efter skapad order

Route::get('/order/thanks', 
'OrderController@order_complete')→name('orderComplete');

4.16.2 Models

→ Cart.php

Protected $fillable
$fillable innehåller alla kolumner i Cart.

→ OrderAddress.php

Protected $fillable

$fillable innehåller alla kolumner i OrderAddress.

4.16.3 HomeController

__construct()
__construct() hämtar innehåll från databasen som visas på samtliga sidor i
webbshoppen.

Variabeln  $categories hämtar från  Category with(’child_categories’)
där  parent_category_id är  lika  med  null,  samt  där  enable är  1.
$this→categories sparar $categories som värde.

$pages hämtar från  Page där  enable är 1.  $this→pages sparar  $pages som
värde.

Samtliga  funktioner  som  följer  skickar  med  'categories'  =>
$this→categories och  'pages' => $this→pages som parametrar till view,
tillsammans med eventuellt extra parametrar.

Web()

Variabeln  $products hämtar  från  Product with(’category_links’) där
product_parent är lika med  null, som sorteras på  created_at. Man kollar
sedan på att ta unika id:n och plockar ut fyra stycken.
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Man returnerar sedan view index med 'products' => $products som extra
parameter.

page($uri)

Variabel $page hämtar från Page där uri är lika med $uri, och tar den första
raden.  Man  returnerar  sedan  view  page med  'page' => $page som extra
parameter.

category($uri)

$category hämtar från Category där uri är lika med $uri, och tar den första
raden.

Variabeln $products hämtar från ProductCategoryLink där category_id är
lika med $category→id, with(’category_products’) och paginate på 12.

Därefter returnerar man view category med 'category' => $category och
'products' => $products som extra parametrar.

product($c_uri, $p_uri)

$product hämtar från  Product with(’stock’) där  uri är lika med  $p_uri,
och  tar  den  första  raden.  Variabeln  $variations hämtar  från  Product
with(’stock’) där product_parent är $product_id.

Sedan  följer  variabeln  $options som  hämtar  från  ProductOption där
product_id är  $product→id,  with(’option_values’) sorterat  på  order.
Därefter  returnerar  man  view  product med  'product'  =>  $product,
'variations' => $variations och  'options' => $options  som extra
parametrar.

find_variation()
find_variation() hittar  produkten av de  variationer  som är  önskade.  Den
börjar  med  en  variabel  med  namn  $variation_ids som innehåller  en  tom
array.  Sedan  följer  en  foreach-loop som  tar  request()→options  as
$option.  Variabeln  $variation hämtar  från  ProductOptionLink där
product_id är  request()→parent,  där  option_id är  $option[’option’]
och där option_value_id är $option[’option_value’].

En  foreach-loop följer  som tar  $variation as $id.  Där  lägger  man  en
array_push() mot  $variation_ids med  $id.  Detta resulterar i  att  arrayen
$variation_ids innehåller alla produkter som hör till huvudprodukten och det
angivna option value och / eller option, vilket också blir dubbletter.

Utanför båda looparna sparar man  array_count_values($variation_ids) i
variabeln $variation_ids. Denna räknar antal dubbletter av samma id.
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I  $result sparar  man  array_keys($variation_ids,
max($variation_ids)),  som tar ut  det id som är angett  flest  gånger,  och i
$product hämtar  man  från  Product with(’stock’) med  find() av
$result[0]. Sist returnerar man $product.

4.16.4 CartController

__construct()
__contruct() fungerar  likadant  som  __construct i  HomeController.  (Se
4.16.3)

viewCart()
I  variabeln  $cartProducts anropar  man  $this→get_products().
$payment_methods hämtar från PaymentMethod där enable är 1.

Man returnerar sedan view  cart med  'cartProducts' => $cartProducts
och 'payment_methods' => $payment_methods som extra parametrar.

CreateCart()

Denna  skapar  en  ny  Cart i  $cart och  sparar  den.  Man  returnerar  sedan
$cart→id.

UpdateCart()

$cart hittar rätt rad i  Cart med request()→cartId. Sedan följer  $data som
innehåller  en  tom  array.  En  if-sats kollar  $cart→product_data,  om  det
redan  finns  data  i  tabellen.  Om  den  returnerar  true sparar  man
json_decode($cart→product_data) till $data.

Därefter gör man en  array_push() mot  $data med  request()→productId,
för  att  addera  tillagd  produkt.  Efter  det  sparar  man  tillbaka
json_encode($data) till $cart→product_data.

Destroy()
$cart_id sparar cookien med namn cartId och $product_id sparar värdet av
request()→id.  Variabeln  $cart hittar  sedan rätt  rad i  Cart med  $cart_id.
$data innehåller en array från json_decode($cart→product_data).

En  foreach-loop tar  array_keys($data, $product_id) as $key, för att
hitta rätt id på alla ställen i arrayen, och därefter unset($data[$key]) för att
radera id:t.

Därefter följer  $data som tar värdet av  array_values($data) och sedan en
if-sats som kollar  om  $data inte  är  tom.  Om den  returnerar  true json-
formarterar  man  $data och  sparar  till  $cart→product_data.  Om  den
returnerar false betyder det att varukorgen är tom och ska därför raderas. Man
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skriver  då  setcookie("cartId", "55", time() - 3600, "/") för  att
radera cookie och $cart→delete() för att radera varukorgen i databasen.

get_products()

En if-sats kollar så att $_COOKIE['cartId'] inte är tom. Om den returnerar true
sparar man värdet i $cart_id. $cart hämtar rätt rad från Cart med $cart_id och
$data sparar json_decode($cart→product_data).

Variabeln $countData tar array_count_values($data) som räknar antal unika id
och  får  då  antalet  per  produkt.  $cartProducts  hämtar  från  Product
with(’option_links’) med findMany() av $data.

Därefter lägger man fyra tomma variabler med namn total_cart_price_reg,
total_cart_price, total_discount och total_cart_tax.

Sedan följer en foreach-loop som loopar $cartProducts as $product. En
if-sats kollar  om  array_key_exists($product→id,  $countData).  Om  den
returnerar  true sätter variabeln  product_qty produktens beställda antal som
värde, $countData[$product→id]. Den variabeln lägger man även till det på
produkten som $product→quantity. I $product hittar man rätt rad i Product
med $product→id.

En  if-sats kollar  om produkten  är  on_sale och  om den  returnerar  true
betyder det att varan är på rea. Då följer en rad variabler:

Variabelnamn Värde Resultat

$price_incl_tax_r
eg

$this→price_incl_tax($p
roduct→id, 
$product→price)

Produktens ordinarie pris
inkl. moms

$price_incl_tax $this→price_incl_tax($p
roduct→id, 
$product→sale_price)

Produktens aktuella 
reapris inkl. moms

$total_cart_price
_reg

+= ($price_incl_tax_reg
* $product_qty)

Adderar det ordinarie 
priset inkl. moms av det 
beställda antalet

$total_cart_price += ($price_incl_tax * 
$product_qty)

Adderar reapriset inkl. 
moms av det beställda 
antalet

$total_discount -= 
(($price_incl_tax_reg -
$price_incl_tax) * 
$product_qty)

Subtraherar produktens 
rabatt i den totala 
rabattvariabeln, som 
visar minus om rabatt 
finns

$total_cart_tax += (($price_incl_tax - 
$product→sale_price) * 
$product_qty)

Adderar momsen av 
antal varor
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Om  if-satsen returnerar  false sparar  man
$this→price_incl_tax($product→id,  $product→price) i
$price_incl_tax. Sedan adderar man ($price_incl_tax * $product_qty)
i variabeln  $total_cart_price_reg och  (($price_incl_tax - $product-
>price) * $product_qty) i variabeln $total_cart_tax.

Därefter  skapar  man  en  variabel  med  namn  $cart_totals som  tar  en
associative array. Arrayen bildar information som hör till den totala kostnadens
översikt. Denna struktur finns att se under 4.13.3 OrderController, Detail().

Därefter lägger man till arrayen som en ny rad i 
$orderProducts→cart_totals. Sedan returnerar man $cartProducts. Om 
den yttersta if-satsen returnerar false returnerar man 0.

cart_quantity($cart)

cart_quantity() räknar antalet varor i varukorgen. Variabeln  $quantity tar
värdet 0. Sedan följer en  if-sats som kollar att  $cart inte är tom. Om den
returnerar  true lägger man en  foreach-loop som tar  $cart as $item. Där
plussar man på värdet i $quantity med intval($item→quantity).

Efter loopen följer en till if-sats som kollar om $quantity är lika med 0. Om
den returnerar true tar man bort cookie cartId och sätter $quantity till 0.

Utanför if-satsen returnerar man $quantity.

price_incl_tax($id, $price)

Funktionen är uppbyggd på samma sätt som funktionen price_incl_tax($id,
$price) i ProductController. (Se 4.12.3 ProductController)

cart_item_total($id, $qty)

$product hittar  rätt  rad  i  Product med  $id.  Sedan följer  en  if-sats som
kollar  om  $product→on_sale.  Om  true sparar  man
$this→price_incl_tax($id,  $product→sale_price) i  $price,  annars
sparar man $this→price_incl_tax($id, $product→price) i $price.

Därefter räknar man $price multiplicerat med $qty och sparar i $total. Man
returnerar sedan $total.

4.16.5 OrderController

__construct()

__contruct() fungerar  likadant  som  __construct i  HomeController.  (Se
4.16.3)

Store()
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Funktionen  börjar  med  att  validera  request-fälten.  ’customer_email’,
’customer_firstname’,  ’customer_lastname’,
’customer_billing_street’,  ’customer_billing_postcode’,
’customer_billing_city’ är  required.  ’customer_company_name’ är
required_if ’customer_type’ är  ’company’.
’customer_shipping_street’,  ’customer_shipping_postcode’ och
’customer_shipping_city’ är  required_if ’change_shipping_address’
är 1. ’cart_products’ valideras enligt VerifyProductStock. (Se 4.16.7)

$products samlar json_decode(request()→cart_products) och variablerna
$total_quantity samt $total_weight får värdet 0.

En  foreach-loop tar  $products  as  $product och  plussar  på
$total_quantity och  $total_weight med  respektive  $product→quantity
och $product→weight.

Variabeln $customer hämtar från Customer with billing och shipping, där
email är request()→customer_email och tar den första raden. Sedan följer en
if-sats som kollar om $customer är tom, om den returnerar true betyder det
att kunden inte finns och då anropar man  $this→create_new_customer() i
$customer för att skapa kunden.

Därefter skapar man en ny  Order i  $order. I  $order_billing_address_id
anropar man  $this→create_order_address() och skickar med  request()-
värdena för  customer_billing_.  En  if-sats kollar  om
request()→change_shipping_address är  1,  och  anropar  isåfall
$this→create_order_address() med  request()-värden för
customer_shipping_.  Dessa  sparas  i  $order_shipping_address_id.  Om
if-satsen returnerar false sparar man istället $order_billing_address_id.

Man  uppdaterar  sedan  billing_address_id och  shipping_address_id i
nyligen skapad Order.

En  foreach-loop tar  $products  as  $product och  sparar
$this→price_incl_tax($product→id,  $product→price) till
$price_incl_tax,  samt  $this→price_incl_tax($product→id,
$product→sale_price) till $sale_price_incl_tax. Man skapar sedan en ny
OrderItem och lägger till värden från $product.

tax_amount får värdet av  $price_incl_tax minus  $product→price och vid
row_total lägger  man  en  if-sats som  kollar  om  $product→on_sale.
Returnerar  den  true multiplicerar  man  antal  produkter  med
$sale_price_incl_tax, annars med $price_incl_tax. På discount_amount
skriver man en if-sats som kollar om $product→sale_price är större än 0.
Om  true sätter  man  värdet  av  $price_incl_tax minus
$sale_price_incl_tax,  multiplicerat  med  produktens  antal.  Om  false får
den värdet null.
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Därefter  ska  man  ändra  lagersaldot  och  i  $change_stock hämtar  man  från
StockItem där product_id är $product→id. I variabeln $new_qty skriver man
$change_stock→qty subtraherat med  $product→quantity, för att få det nya
lagersaldot.  Därefter sparar man variabeln som värde i  $change_stock→qty.
Efter  det  följer  en  if-sats som  kollar  om  $new_qty är  lika  med  0  och
$change_stock→is_backorder inte  är  1,  om  true sätter  man
$change_stock→is_in_stock till 0.

Till  sist  returnerar  man  en  redirect  till
route('orderComplete')→with('complete',  $order→id),  som  skickar
med order-id:t.

order_complete()
En if-sats kollar om session('complete') finns, om den returnerar false
returnerar man en redirect till  route('shop'). Detta för att förhindra att man
kan gå till tack-sidan utan att lägga en order.

Returnerar den true sparar man $_COOKIE['cartId'] i $cart_id. Man hittar
sedan rätt rad i  Cart med $cart_id och sparar i  $cart. Därefter raderar man
cookie cartId och $cart i databasen.

$order_id sparar  värdet  av  session('complete') som  är  ordernumret.
Variabeln $order hämtar från Order with payment_method, billing_address
och shipping_address, samt find() med $order_id.

Man returnerar  sedan view  orderComplete med  'order' => $order som
extra parameter.

create_new_customer()

I variabeln $customer_billing_address skapar man en ny CustomerAddress
med  värden  från  request(),  tillhörande  customer_billing_.  I
$customer_billing_address_id sparar man det nyligen skapade id:t.

Därefter  kommer  en  if-sats som  kollar  om
request()→change_shipping_address är lika med 1. Om true skapar man
en  ny  CustomerAddress i  variabeln  $customer_shipping_address med
värden  från  request(),  tillhörande  customer_shipping_.  I
$customer_shipping_address_id sparar man det nyligen skapade id:t.  Om
den returnerar false sparar man istället id:t från $customer_billing_address
till $customer_shipping_address_id.

Sedan skapar man en ny kund i variabeln $customer mot Customer. Efter det
uppdaterar  man  customer_id till  $customer→id i  respektive  rad  hos
CustomerAddress för  $customer_billing_address_id och
$customer_shipping_address_id.

Till sist returnerar man $customer.
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create_order_address($order_id, $street, $city, $postcode, $state, 
$address_type)
Funktionen  create_order_address() skapar  en  ny  OrderAddress i
$order_address och  lägger  till  de  medskickade  värdena,  kundens  värden
kommer från request(). Man returnerar sedan $order_address→id.

price_incl_tax($id, $price)
Funktionen är uppbyggd på samma sätt som funktionen price_incl_tax($id,
$price) i ProductController. (Se 4.12.3 ProductController)

4.16.6 Views/

Varje  sida  startar  med  @extends(’layouts.frontend’).  Innehållet  ligger
innanför en öppnande och stängande @section(’frontend_content’), samt
inuti en  div med class .content .inner. Layouten är skapad med egen css
utan ramverk.

/layouts/frontend.blade.php
frontend.blade.php är  den  fil  som  de  andra  views  hänvisar  till,  som
innehåller den övergripande html-strukturen.
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Den  bygger  på  en  skiss  som visas  i   Figure  9:  Designskiss,  webbshop.  Se
samtliga skisser i Bilaga D.

Innan den öppnande body-taggen lägger man @inject('cart', 'App\Http\
Controllers\CartController') som  skapar  en  instans  till  classen
CartController.

Därefter  följer  en  toppmeny  som dels  innehåller  en  ul till  vänster  med  en
foreach-loop som tar $pages as $page och skriver ut ett li-element med
länk till sidan.

Till  höger  lägger  man en  if-sats som kollar  Auth::check(),  och om den
returnerar  true skriver man ut en länk till  route('adminHome') med texten
”Inloggad: *user-name*”, annars är länkens text ”Logga in”.

Därefter  följer  sidhuvudet  som innehåller  logotyp  följt  av  en  menyrad.  Till
vänster i menyraden skriver man ut en ul som anropar frontend_cats() med
$categories som parameter. (Se  4.18.3) Till höger lägger man en länk med
href  route('viewCart') och  texten  är  en  varukorgsikon  samt
$cart→cart_quantity($cart→get_products()) inom parenteser, som visar
antal varor i varukorgen.

Efter  header  kommer  en  div med  class  .container som  innehåller
@yield('frontend_content'). Där kommer sidinnehållet att ligga.

Sedan avslutas filen med en sidfot. Footern innehåller en top-footer, en main-
footer och en bottom-footer. I top-footern placerar man en tre-kolumns-layout
med ikoner och text.

I  main-footern  skapar  man  en  fyra-kolumns-layout  som  först  innehåller
sidinformation och logotypen. Därefter kommer kontaktuppgifter. I den tredje
anropar  man  footer_cat_tree() med  $categories som  parameter.  (Se
4.18.5) Den fjärde kolumnen innehåller länkar till sociala medier.

I bottom-footer lägger man en date('Y') och copyright-information.

Index.blade.php

Index.blade.php visar webbshoppens startsida.  Överst  ligger en bannerbild
med full bredd och höjd på 400px. Därefter skapas en div innehållandes en h2
med titel ”Senaste produkter”. Följt av en if-sats som lägger en count() på
$products och kollar om värdet är större än 0. Om den returnerar true betyder
det att det finns produkter att visa och då skriver man en foreach-loop som tar
$products as $product.

I loopen skapar man element som visar produktens bild, titel, pris och en länk
som har  utseendet  av en knapp, med href  route('product', ['c_id' =>
$product→category_links[0]→categories→uri,  'p_id'  =>
$product→uri])  och texten ”Visa produkt.”
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Om if-satsen returnerar false skriver man ut en h3 med titel ”Inga produkter
ännu” och därefter en  if-sats som kollar  Auth::check(). Om true skriver
man ut en länk som går till att skapa en produkt i admin.

Sist kommer en div som innehåller en h3, samt exempeltext till vänster och en
bild till höger.

category.blade.php
Category.blade.php visar en kategorisida. Överst skriver man ut kategorins
titel  och  beskrivning.  Därefter  anropas  category_childs() med
$category→id som parameter.

Efter det kommer en  div som listar alla produkter tillhörandes den kategorin.
En  if-sats lägger en  count() på  $products och kollar att värdet inte är 0.
Om  true följer  en  foreach-loop som  tar  $products  as  $product.
Ytterligare  en  if-sats kollar  att
$product→category_products→product_parent är  0  och  att
$product→category_products→enable är  1. Innanför denna skriver man ut
likadana produkt-element som på startsidan.

Om den yttersta  if-satsen returnerar  false skriver man ut en  h3 med titel
”Inga produkter ännu”. Därefter lägger man in $products→links() som skapar
automatisk sidnumrering, och sist lägger man kategorins andra beskrivning.

product.blade.php
product.blade.php visar  information  om  den  enskilda  produkten.  Efter
@extends lägger  man  in  @inject('productCont',  'App\Http\
Controllers\ProductController') som  skapar  en  instans  till  classen
ProductController.  Layouten  är  en  två-kolumns-layout  där  den  vänstra
kolumnen innehåller produktens bild. Till höger ligger först produktens titel och
sedan  hämtar  man  produktens  pris  med
$productCont→get_price($product→id). Därefter lägger man in produktens
korta beskrivning.

Sedan följer en foreach-loop som tar $options as $option. Den innehåller
en  if-sats som lägger en  count() på  $option→option_values, och kollar
om värdet är större än 0. Om true skriver man ut $option→name i en h5, följt
av en select med data-parent $product→id och data-id $option→id.

I  selecten skriver man en  foreach-loop som tar  $option→option_values
as $value. I  loopen skriver man ut ett  option med value  $value→id samt
text  $value→value.  Här  skapar  man  möjligheten  att  välja  varianter  av  en
produkt.

Utanför  alla  loopar  följer  en  div med  class  .product-buy-status som
innehåller en if-sats som lägger en count() på $variations och kollar om
värdet är 0. Om true betyder det att produkten inte har några varianter. En if-
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sats kommer  då  som  kollar  om  $product→stock→is_in_stock eller
$product→stock→is_backorder är 1. Om den returnerar true skriver man ut
en  button av  typ  button med  class  .buy-product med  data-product
$product→id och texten ”Lägg i varukorg”. Om den returnerar  false skriver
man ut ”Slut i lager”.

En  div med class  .product-tabs skapar  en tab-view med listalternativ  till
vänster, som ”Beskrivning” och ”Specifikation”. Till höger dyker information
om dessa val upp. Under ”Beskrivning” skriver man ut produktens beskrivning
och  under  ”Specifikation”  skriver  man  ut  en  ul som har  li-element med
produktens artikelnummer samt EAN om det finns ett sådant.

Under  samtliga  divar lägger  man  en  small-tagg med  produktens
artikelnummer.

page.blade.php

Page.blade.php visar en sida. Den innehåller en  h2 med sidtiteln och under
det skriver man ut sidans content.

cart.blade.php

cart.blade.php visar varukorgen och dess innehåll. Samtligt innehåll ligger
inom  ett  formulär  med  action  route('order.store')  och  method  POST.
Sidan har  en  h2 med titel  ”Varukorg”  och layouten under  denna är  en  två-
kolumns-layout.

I kolumnen till vänster ligger en h3 med titel ”Kontrollera din beställning” följt
av  en  tabell  som visar  produkt-  och  prisinnehåll.  Denna  bygger  på  samma
struktur som i orderdetaljer. (Se 4.13.3, Detail())

Därefter kommer en  h3 med titel ”Välj betalsätt”, som följs av en  foreach-
loop som tar  $payment_methods as $payment_method. Här skriver man en
input av  typ  radio med  name  payment_method,  id
payment_method_{{ $payment_method→id }},  value  $payment_method→id
samt  en  if-sats som med  $loop→first kollar  om värdet  är  först  av  alla
betalmetoder. Om  true sätter man  input som  checked. En  label skriver ut
betalmetodens namn.

I kolumnen till höger skriver man en h3 med titel ”Ange orderuppgifter” följt
av  if-satsen som  kollar  $errors→any() och  skriver  ut  eventuella
felmeddelanden.  Därefter  kommer  ett  orderformulär  som  använder  samma
struktur som när man skapar en ny kund i admin. (Se 4.11.4, create())

Under detta följer fyra stycken  input av typ  hidden med följande name och
value:

Name Value

cart_products $cartProducts→toJson()
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cart_total $cartProducts→cart_totals['tota
l_cart_price']['value']

cart_total_tax $cartProducts→cart_totals['tota
l_cart_tax']['value']

cart_total_discount $cartProducts→cart_totals['tota
l_discount']['value']

I  value  lägger  man  en  if-sats som kollar  $cartProducts,  och  om  true
skriver man ovanstående värden i respektive input.

Innan den stängande form-taggen skriver man en button av typ submit med
texten  ”Lägg  order”.  I  button lägger  man  också  en  if-sats som  kollar
$cartProducts,  om den returnerar  false sätter  man  button till  disabled.
Detta för att då är varukorgen tom och order ska inte kunna skickas.

orderComplete.blade.php

OrderComplete.blade.php visas  efter  att  en  order  har  lagts,  det  är  den  så
kallade tack-sidan. Först kommer en div med class .order-info som skriver
ut en  h1 med titel ”Tack för din order”, följt av ett  p-element som säger att
ordern bearbetas.

Under  diven kommer en ny  div med class  .c-3 som skapar en tre-kolumns-
layout. I den första kolumnen skriver man en h4 med titel ”Orderdetaljer” och
en tabell med tre tr. Varje tr innehåller en th och en td. Den första raden är
”Ordernummer:” med order-id, den andra är ”Beställare:” med kundens för- och
efternamn  samt  den  tredje  är  ”Betalningsmetod:”  med  värde
$order→payment_method→name.

Den andra kolumnen har en h4 med titel ”Faktureringsadress” och innehåller en
tabell  med  tre  tr,  varav  en  th och  en  td inuti.  Här  skriver  man  ut  gata,
postnummer  och  stad  samt  land.  Värdena  hämtas  från
$order→billing_address→.

Den  tredje  kolumnen  innehåller  samma  struktur  som  ovan  men  med  titeln
”Leveransadress”  och  den  hämtar  sina  värden  från
$order→shipping_address→.

Sidan  avslutas  med  en  länk  med  route('shop') som  heter  ”Tillbaka  till
startsidan”.

4.16.7 App/rules/VerifyProductStock.php

VerifyProductStock är  en  custom  made  valideringsregel.  Den  består  av
__construct(),  passes($attribute, $value) som tar emot de inskickade
värdena samt message() som returnerar eventuellt felmeddelande.

__construct()
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__construct() har  en  $this→not_in_stock_array som innehåller  en tom
array.

passes($attribute, $value)

Här  gör  man  $this→not_in_stock_array till  en  associative  array  med
[’not_in_stock’] och [’quantity_limit’] som innehåller tomma arrayer.

Variabeln  $value håller  json_decode($value). Därefter följer en  foreach-
loop som  tar  $value as $product.  $stock hämtar  från  StockItem där
product_id är $product→id.

En if-sats kollar om $stock→is_in_stock och $stock→is_backorder är 0.
Om  true lägger  man  en  array_push() mot
$this→not_in_stock_array['not_in_stock'] med  en  array av  id och
name som innehåller produktens id och titel.

If-satsen innehåller även en else if som kollar om $stock→is_backorder
är 0 och $stock→qty är mindre än $product→quantity. Om true lägger man
en  array_push() mot  $this→not_in_stock_array['quantity_limit']
med en  array av  id,  name och  qty som innehåller  produktens id,  titel  och
antal.

Utanför  if-satsen returnerar  man  en  if-sats som  kollar  om
$this→not_in_stock_array['not_in_stock']  eller
$this→not_in_stock_array['quantity_limit'] inte  är  tomma.  Om  true
betyder det att arrayen innehåller värden så då returnerar man false, om false
returnerar man true.

Message()

$this→not_in_stock_array['not_in_stock'] sparas i  $not_in_stock och
$this→not_in_stock_array['quantity_limit'] sparas  i
$quantity_limit. Därefter kommer en variabeln med namn  $message som
innehåller en tom array.

En  foreach-loop tar  $not_in_stock as $val,  som gör en  array_push()
mot  $message med  $val['name']  .  '  är  slut  i  lager.'.  En  till
foreach-loop tar $quantity_limit as $val och gör en array_push() mot
$message med  $val['name'] . ' har mindre än beställt antal ('.
$val['qty'].') kvar i lager.'.

Därefter returnerar man $message, och denna inkluderas då i $errors i view.

4.17 Resources/js/frontend.js

Denna  fil  innehåller  samtlig  JavaScript-kod  som  används  i  webbshoppen.
Koden är skriven med jQuery.
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Visa information från produkttabbar
Vid  klick  på  .tablinks sparar  man  $(this).text().toLowerCase() i
variabeln  text.  Detta  är  namnet  på  tabben  man  vill  öppna,  till  exempel
”beskrivning”. Därefter loopar man  .tabcontent och sätter  display: none.
Nedanför denna kommer en till loop som loopar  .tablinks, och den tar bort
classen .active.

Därefter lägger man till  class  .active på  $(this),  den tryckta tabben, och
sätter  display: block på $(`#${text}`), som är id:t för .tabcontent som
tillhör ”Beskrivning”.

Visa variation på produkt

En  if-sats kollar  längden  på  select[name="product_variations"],  om
den returnerar true betyder det att variationer finns när man läser in produkten.
Då anger man variabeln  options med en tom array och en tom variabel med
namn parent.

Sedan loopar man select[name="product_variations"] och på varje sätter
man  $(this).data('parent') i  variabeln  parent.  Därefter  tar  variabeln
option en  parseInt() med  $(this).data('id') och  variabeln
option_value får  en  parseInt() med den valda  variations-id:t.  Sedan gör
man  en  .push() mot  options med  option: option och  option_value:
option_value.

Efter  det  gör  man  ett  ajax-anrop  med  method  GET,  url
/product/variation/find och data med parent och options.

I  .done(function(resp){}) kollar man  resp['stock']['is_in_stock'] i
en if-sats. Om den returnerar true skriver man ut i html för .product-buy-
status,  en  button av  typ  button med  class  buy-product, data-product
resp[’id’] och  med  texten  ”Lägg  i  varukorg”  Om  den  returnerar  false
skriver man i samma html, en text med ”Slut i lager”.

Samma  funktioner  läggs  till  i  en  .change(function(){}) på
select[name="product_variations"]. Då utan den första if-satsen.

Lägg till produkt i varukorg

$(document).on('click', '.buy-product', function() {}) anropas när
man klickar på knappen ”Lägg i varukorg”. Den har då en tom variabel med
namn cartId och en variabel med namn productId som tar produktens id,  $
(this).data('product').

Därefter  kollar  en  if-sats om  det  finns  en  befintlig  varukorg  i
$.cookie('cartId'). Om den returnerar  true sparar man cookien i  cartId
och  anropar  updateCartFunction() med  cartId och  productId som
parametrar.
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Om den returnerar false gör man ett ajax-anrop till url /cart/createCart av
type  POST med data  _token. Vid  success: function(resp) skapar man en
cookie med namn cartId och resp som innehåll, som då är id:t på den nyligen
skapade  varukorgen.  Därefter  sparar  man  cookien  i  cartId och  anropar
updateCartFunction() med cartId och productId som parametrar.

updateCartFunction(cart_id, product_id) - Uppdatera varukorg

Funktionen gör ett ajax-anrop mot url  /cart/updateCart av type  POST med
data  _token, cartId: cart_id och  productId: product_id. Vid success
skriver  man  localStorage.setItem("status.success", 'success') och
därefter en location.reload().

Visa ”Produkten är tillagd i varukorgen”-meddelande

En  if-sats kollar  localStorage.getItem("status.success") och  om
true sätter man en .prepend() på .single-product, som lägger till en div
med meddelandet att produkten är tillagd i varukorgen.

Radera vara i varukorg

Vid  klick  på  .delete-cart-product sparar  man  $
(this).closest('tr').data('id') i variabeln id, som är produktens id. En
if-sats gör en confirm() och om true skapar man ett ajax-anrop till /cart/
item/{id}/destroy, där man byter ut  {id} mot  id. Vid success gör man en
location.reload().
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4.18 Helpers.php

Denna fil används för att kunna lägga till funktioner som ska kunna anropas
globalt i applikationen.

Lägg till filen i app-mappen. I filen composer.json i ”autoload”: {}, under
”files”: [] lägger man till sökvägen  ”app\helpers.php”. Sedan kör man
kommando composer dump-autoload i terminalen för att ladda om composer-
filen, därefter kan man anropa funktionerna.

4.18.1 tree($array, $selected, $depth = 0)

Funktionen  tree har  en  variabel  med  namn  indent som  har  värdet  av
str_repeat("-", $depth). Sedan kommer en foreach-loop som tar $array
as $item.  Den skriver  ut  ett  option-element  med value  $item→id och  text
$indent $item→name. Inuti detta  option finns också en  if-sats som kollar
in_array($item->id,  $selected),  om  true sätter  man  option som
selected. $selected skulle då vara ett medskickat id i en array.

Därefter kommer en if-sats som kollar $item→child_categories, om true
anropar den sig själv och skickar med parameter  $item→child_categories,
$selected samt $depth + 1.

4.18.2 table_cat($array, $depth = 0)

Funktionen  table_cat har en variabel med namn  indent som har värdet av
str_repeat("-", $depth). Sedan kommer en foreach-loop som tar $array
as $item. Den skriver ut en omfattande html-struktur för en rad i tabellen för
kategorier.  Tabellen  ska  skriva  ut  huvudkategorierna  och  om  dessa  har
child_categories ska raden innehålla ett plustecken där man kan klicka ner
underkategorierna. Funktionen anropar sedan sig själv för att underkategorierna
också ska gömma sina underkategorier. Koden presenteras i sin helhet i Bilaga
C.

4.18.3 frontend_cats($array)

En  foreach-loop tar  $array as $item,  följt  av  en  if-sats som gör  en
count() på $item→child_categories och kollar om denna är större än 0.

Om den returnerar  true skriver man ut ett  li-element med en länk som har
href  /kategori/$item→uri och text  $item→name samt en nedåtpil.  Om den
returnerar false skriver man ut samma struktur men utan nedåtpilen.

Därefter skriver man ut ett ul-element med class .subnav. Därefter kommer
en  likadan  if-sats,  där  vid  true följer  en  foreach-loop som  tar
$item→child_categories as $item. En  if-sats kollar om  $item→enable
är 1, och om true skriver man ut ett  li-element med en länk som har href
/kategori/$item→uri och text $item→name.
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Efter if-satsen men inuti  foreach-loopen skriver man ut en stängande ul-
tagg samt li-tagg. Detta resulterar i en meny på två nivåer med en submeny.

4.18.4 category_childs($id)

Variabeln  $category hämtar från  Category with(’child_categories’) där
id är  $id.  En  if-sats lägger  sedan  en  count() på
$category→child_categories och kollar om värdet är större än 0.

Om true skriver man ut en  div med class  .category .child_categories.
Följt  av  en  foreach-loop som  tar  $category→child_categories  as
$child. En if-sats kollar att $child→enable är 1, och skriver då ut en länk
med href  $child→uri och text  $child→name.  Utanför  loopen men innanför
den yttersta if-satsen skriver man ut en stängande div-tagg.

Funktionens resultat är att kategoriens underkategorier skrivs ut som knappar
under kategoriens titel på kategorisidan.

4.18.5 footer_cat_tree($categories, $depth = 0)

Variabeln  $indent innehåller  str_repeat("<i  class='fas  fa-chevron-
right subitem'></i>", $depth). Därefter skriver man ut en öppnande ul-
tagg.

En foreach-loop tar  $categories as $category och börjar med att plussa
på $depth med 1. Sedan kollar en if-sats om $category→enable är 1. Om
true  skriver  man ut  ett  öppnande  li-element med en  länk som har  href
/kategori/$category→uri och text $indent $category→name.

Därefter  följer  en  if-sats som  kollar  om  $category→child_categories
existerar,  och  anropar  då  sig  själv  med  $category→child_categories och
$depth som parametrar.

Utanför den sista if-satsen skriver man ut en stängande li-tagg och utanför
foreach-loopen skriver  man  den  stängande  ul-taggen.  Denna  funktion
resulterar  i  en  ul-struktur  som  skriver  ut  samtliga  kategorier  och
underkategorier synligt, i en hierarkisk ordning.
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5 Resultat
5.1 CMS

Utseendet på CMS-systemet blev som tänkt med en röd tråd mellan detta e-
handelssystem och det  befintliga  CRM-systemet.  Med Boostrap  så  har  man
skapat en sidomeny med samtligt innehåll:

• Logotyp

• Visa butik

• Dashboard

• Beställningar

• Kundregister

• Produkter

• Kategorier

• Sidor

Från kravspecifikationen så saknas Inställningar, då detta menyval inte fyllde
någon  funktion  i  detta  skede  av  innehållet.  Några  globala  inställningar  är  i
nuläget inte möjligt att utföra. Utseende och Kassa är även de menyval från
kravspecifikationen  som  saknas.  Tillagt  är  däremot  Visa  butik  som  leder
användaren ut till webbshoppen.

Dashboard

Dashboard är administrations-gränssnittets startsida och den visar snabblänkar,
samt  försäljningssiffror  för  aktuellt  år  samt  månad  som  önskat,  men  även
dagens aktuella siffror.

Beställningar

Beställningar listar samtliga ordrar i en tabell.  Det går att  se detaljer om en
order men inte radera eller ändra denna. Detta för att utvecklingen krävde större
utrymme och innefattade dels shipment-information.  Det omgavs inte i detta
projekt.

På orderspecifikationen kan man se uppgifter  om kunden samt en länk som
hänvisar till kunden i kundregistret. Man får information om fakturering- och
leveransadress samt betalningsmetod och orderstatus. Orderprodukter och dess
pris  samt  den  totala  prisinformationen  visas  också.  Kraven  på  att  kunna
återbetala samt skapa följesedel kunde inte slutföras.

Kundregister
Kundregistret  listar  samtliga  kunder  och  här  kan  man  radera,  redigera  och
kopiera kunden.  Man kan även lägga till  en ny kund och se detaljer  på en
specifik. Funktioner som att filtrera och sortera kunde inte utföras då tidsramen
inte räckte till.
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Detaljer om en kund visar kunduppgifter så som namn, e-post och telefon samt
eventuellt  företagsnamn. Det finns även intern anteckning att  lägga till.  Den
visar också fakturering- och leveransadress. Det som saknas är orderhistorik.

Produkter

Under Produkter listas produkter med möjlighet att se artikelnummer samt pris,
och där man även kan redigera, radera och kopiera produkten. Det går i nuläget
inte att importera eller exportera produkter.

När man lägger till eller redigerar en produkt finns det fält att sätta produkten
som  enable/disable,  addera  titel,  beskrivning,  kort  beskrivning,  kategorier,
priser, moms, lagersaldo, SEO samt så går det att skapa varianter av produkten.

Kategorier
Kategorier  listar  samtliga  kategorier  med  dess  underkategorier  i  en  in-  och
utfällbar hierarki. Man kan lägga till titel, underkategori, kategoribild, två olika
beskrivningar  samt  SEO på  en  ny  produkt.  Det  är  även  möjligt  att  radera,
kopiera och redigera en produkt.

Sidor
Sidor listar samtliga sidor och ger möjligheten att redigera, radera och kopiera
en sida. När man lägger till en sida anger man titel, enable/disable, sidinnehåll
och SEO information. Det går inte att lägga till en featured image i detta läge.

5.2 Webbshop

Webbshoppen  har  en  layout  som
följer designskisserna (Se bilaga D)
och  som  fungerar  responsivt.  På
mindre skärmar blir  menyn till  en
hamburger-meny och element  som
ligger i kolumner placerade bredvid
varandra, hamnar istället på en rad
under  varandra.  Se  exempel  på
sidhuvudet i mobilen i   Figure 10:
Sidhuvud, mobil.

I  webbshoppen  är  det  möjligt  att
besöka sidor, kategorier samt gå in
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på en enskild produkt. På den enskilda produkten kan man även välja varianter
av denna om den har har sådana. Se exempel i  Figure 11: Enskild produkt med
valalternativ.

Webbshoppen  har  en  varukorg  som  listar  de  ilagda  produkterna  och
varukorgens  totala  summa  med  rabatt  och  moms.  Därefter  kan  man  välja
betalsätt  och  ange  orderuppgifter,  för  att  sedan  kunna  lägga  en  beställning.
Därefter kommer man till en tack-sida som skriver ut detaljer om din order.

5.3 Användbarhetstest

Undersökningen gav varierade resultat. Några element saknas som upptäcktes
under testerna, och vissa delar behöver förenklas och förtydligas. (Se bilaga B)

CMS

1. Vid skapande av produkt kan multipla element förbättras:

1. Hur valalternativ av en produkt beskrivs och hanteras

2. Måttenheter saknas

3. Förtydligande text om att ”Okategoriserade” är en förvald kategori
och det är möjligt att ta bort denna och/eller lägga till fler

2. Kundlistningen kan ha anteckningar synligt för tydlig överblick

Webbshop

1. Startsidan behöver förtydligas
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1. Bland annat bör kompletterande text adderas för att kunden direkt
ska veta vilken butik den har kommit in på.

2. Rubriker  ska  anges  tydligare,  till  exempel  från  ”Senaste”  till
”Senaste tillagda produkter” eller dylikt.

2. För  inloggade  administratörer  kan  menyalternativen  som  har  med
adminpanelen att göra framhävas tydligare.

3. Funktionalitet av presentation på enskild produkt saknas

1. Pris på variation visas inte, endast range-priser

2. Produkter med 0 i lagersaldo men 1 i restorder ska inte visa ”Slut i
lager”

4. Vid skapandet  av order  ska inte  felmeddelande visas  att  produkt  har
mindre antal än beställt i lager, om restorder är 1

Angivna punkter kommer att tas i beaktning och hanteras i vidare utveckling.
Det primära är punkterna som rör CMS-systemet, då det är en bestående del,
medan webbshoppens visuella delar är ett tema som kommer att förändras över
tid. Samt kommer nya teman att skapas. Men resultatet av detta är för det inte
mindre hjälpsamt.

5.4 Etiska och samhälleliga aspekter

En sådan plattform som har skapats under detta arbete kan komma och ha en
samhällelig påverkan. Kanske inte direkt och avgörande i sig, men den bidrar
indirekt på lång sikt.

Ett nytt e-handelssystem är inte innovativt och är egentligen ett i mängden av
redan  befintliga,  och  fler  kommer  att  utvecklas.  Men  alla  e-handelssystem
möjliggör för marknaden att flytta över digitalt, vilket gör det mer lättillgängligt
för alla, men som även bidrar till att den fysiska marknaden påverkas.

I  extrema fall  kan hela  den digitala  marknaden göra att  fysiska butiker  inte
längre får den besöksmängd som krävs för att  kunna fortsätta hålla öppet.  I
nästa led betyder det att dessa företag får varsla personal och människor blir
utan arbete.

En annan synvinkel på det är dock att webbutiker säljer också varor. Och dessa
varor måste hämtas,  packas och skickas av människor.  Än är vi  inte där att
robotar har tagit över hela den verksamheten. Detta resulterar i att man skapar
fler lagerjobb samt transportarbeten till exempel. E-handeln kommer därför inte
att minska arbetena helt, utan mer flytta på arbetskraften och placera den på
andra verksamma delar.

Att man som enskild person även har möjligheten att öppna en ”butik” gör att
unika varor har en större chans att  nå ut på marknaden. Fler olika typer av
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verksamheter  kan komma att  starta  utan  att  behöva ha det  kapital  som den
fysiska marknaden kräver.
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6 Slutsatser
Projektet har framkallat nya kunskaper och varit givande inför framtida arbeten.
Slutresultatet är som önskat med ett visst bortfall av funktioner. Men på den
angivna  tiden  var  nog  kravspecifikationen  aningen  optimistisk.  De  vitala
funktioner  finns  på  plats  och  det  är  ett  fungerande  e-handelssystem  med
tillhörande webbshop.

6.1 Metodval

Samtliga metodval har fungerat som uttänkt och Laravel har visat sig vara ett
väldigt välfungerande ramverk. Från att aldrig ha använt detta kom man in i
tänket  relativt  snabbt,  och med deras  välutvecklade dokumentation samt bra
vägledning från handledare på Kodakuten har utvecklingen tagit fart.

JQuery  har  används  främst  till  att  göra  ajax-anrop  vid  till  exempel
knapptryckningar,  för  att  utföra  olika  funktioner.  JQuery  gör  att  JavaScript-
koden blir relativt lite och komprimerad, samt lättläst.

6.2 CMS

E-handelssystemet blev utvecklat på det sätt som var tänkt. Tanken var att skapa
ett system som var cleant och enkelt att förstå, och det är vad resultatet är. Det
finns flera funktioner som inte gick att implementera i detta läge, så som att
sortera  eller  filtrera till  exempel produkter.  Detta  för att  mycket av det  som
faktiskt blev implementerat krävdes mer arbete och planering än väntat.

Något  som  tog  tid  att  få  en  fungerande  lösning  på  vad  valalternativ  för
produkter. Här krävdes tät dialog med handledaren på Kodakuten och planering,
som slutade i att både en och två versioner fick bytas ut innan den fungerande
lösningen kom på plats. Den är fortfarande inte fullständig, men grundtanken
var inte att efter dessa veckor leverera ett komplett e-handelssystem, utan att
bygga en grund att jobba vidare på.

Varför  man bestämmer sig för att  bygga ett  eget  system är för att  det  finns
system som är stora och välutvecklade, så som Magento eller WooCommerce.
Men  av  tidigare  erfarenhet  menar  Kodakuten  att  det  är  flertalet
tredjepartsmoduler  som inte  fungerar  som utlovat,  och  det  är  moduler  som
krävs för att e-handeln ska fungera som tänkt. Detta resulterar då i att modulen
måste  modelleras  eller  byggas  om,  vilket  kräver  tid  och  kostar  pengar  från
kunden.

Med  ett  eget  system  har  man  full  kontroll  över  funktioner  som  finns  och
utvecklingen av moduler kan ske direkt i önskemål av kund, vilket sparar tid i
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slutändan.  Ett  system  är  ett  levande  verk  och  kommer  förhoppningsvis  att
fortsätta att utvecklas långt fram i tiden.

6.3 Webbshop

Webbshoppen  var  planerad  till  att  bli  ett  enkelt  showroom,  där  man  skulle
kunna presentera sina produkter med ett tema som var stilrent och simpelt. Ju
mer kunskap som kom efter veckor av utveckling av systemet, ju mer utvecklad
blev webbshoppen.

Slutresultatet visar inte bara produkter, utan det är även möjligt att lägga till
produkter  i  varukorg  med  JavaScript  och  lägga  en  virtuell  order  på  dessa.
Beställningarna  visas  sedan  under  ”Beställningar”  i  administrations-
gränssnittet.

Längre fram är tanken att fler teman ska skapas och det är inte säkert att just
detta tema kommer att användas. Men förhoppningsvis kan man återanvända
viss kod och även komma fram till nya metoder utifrån detta.

6.4 Förbättringar

Det  har  varit  ett  omfattande  arbete  som  har  krävt  många  olika  filer  och
strukturer. Tittar man på den senaste skapade filen och den första kan man nog
se skillnader både i kvalitet och effektivitet. Konkret så känner jag att mycket
kan förbättras,  och det  kommer det  att  göra.  Fler  koller,  felmeddelande och
säkerheten kan förbättras.  Men med den kunskap som fanns innan projektet
startade och som har tillkommit under tiden, hade jag nog inte kunnat gjort ett
bättre arbete än det som presenteras här.
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Bilaga A: Fullständig kravlista för 
CMS-system

• Dashboard
◦ Försäljningssiffror

▪ Aktuell månad
▪ År

• Beställningar
◦ Lista samtliga ordrar

▪ Radera
▪ Ändra
▪ Se order

◦ Orderspec
▪ Kund
▪ Leveransadress
▪ Fakturaadress
▪ Betalningsmetod
▪ Status: Klar, bearbetas etc.
▪ Pris per produkt
▪ Totalt pris
▪ Momspris
▪ Återbetala
▪ Skapa följesedel

• Kundregister
◦ Filtrera
◦ Sortera
◦ Radera
◦ Ändra
◦ Lägg till
◦ Lista kunder

▪ För-/efternamn
◦ Kundspec

▪ Adress
• Gata
• Stad
• Postnummer
• Land
• State

▪ Telefon
▪ Email
▪ Företag
▪ Orderhistorik

• Produkter
◦ Lista produkter

▪ Filtrera
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▪ Sortera
▪ Lägg till produkt

• Kopiera produkt
• Enable/disable produkt
• Titel
• Beskrivning
• Kort beskrivning
• Kategori/-er
• Pris

◦ Ord. Pris
◦ Rea pris

• Moms
• Lagersaldo
• SEO

◦ Titel
◦ Beskrivning
◦ Länk

• Produktbevakning
• Relaterade produkter
• Produktvarianter

▪ Radera produkt
▪ Kopiera produkt

◦ Exportera/importera produkter
• Kategorier

◦ Lägg till
▪ Kategorinamn
▪ Parent cat

◦ Radera
◦ Ändra

• Sidor
◦ Titel
◦ Enable/disable
◦ Content
◦ Featured image
◦ Uri
◦ Meta beskrivning
◦ Meta rubrik

• Utseende
• Kassa
• Inställningar
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Bilaga B: Resultat från 
användbarhetstestet
Testet inleds med att poängtera att undersökningen görs i syfte att kontrollera
användbarheten  i  projektet  och  inte  själva  kunskapen  eller  utförandet  hos
testpersonen. Sedan ställer man några frågor om personen och dess bakgrund
med internet.

✗ Ålder?

✗ Uppskattad interneterfarenhet?

✗ Antal timmar framför internetbaserad applikation per dag?

✗ Erfarenhet av e-handel?

Därefter  ombeds testperson att  utföra ett  antal  uppgifter  som är  kopplad till
funktionaliteten på sidan, samt förklara genomgående vad denne ser, vart den
kommer efter klickad länk och vad en utförd uppgifts resultat blev.

✗ Hur ser personen på webbshoppens startsida?

✗ Logga in från webbshoppens startsida

✗ Vart hamnade personen efter inloggning, vad ser den?

✗ Skapa en produkt

✗ Visa produkten i webbshoppen

✗ Skapa en kategori

✗ Lägg produkt i kategori

✗ Lägg en order

✗ Gå från webbshoppen tillbaka till adminpanelen

✗ Se beställningar

✗ Hitta senaste inlagda kunden

✗ Skapa en ny sida
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Testperson 1

Personliga frågor

✗ Ålder?

◦ 50 år

✗ Uppskattad interneterfarenhet?

◦ Medelvana. Söker mycket, letar recept och kollar sociala medier

✗ Antal timmar framför internetbaserad applikation per dag?

◦ I snitt 2 h / dag

✗ Erfarenhet av e-handel?

◦ Som konsument föredrar denne att  handla på nätet  framför fysisk
butik. Har ingen erfarenhet av att driva egen webbutik.

Uppgifter

✗ Hur ser personen på webbshoppens startsida?

◦ Undrar  vad  som säljs,  otydligt  budskap.  Annars  är  det  en  vanlig
startsida.

✗ Logga in från webbshoppens startsida

◦ Hittar logga in-länken relativt fort och loggar in utan konstigheter

✗ Vart hamnade personen efter inloggning, vad ser den?

◦ Funderar över vad dashboard betyder, som rubriken lyder. Men ser
texten  ”Välkommen  till  adminpanelen”  och  ser  direkt  vilka
snabblänkar som finns, samt försäljningsöversikten.

✗ Skapa en produkt

◦ Tydligt  vad  som ska  fyllas  i  när  man  skapar  en  simpel  produkt.
Undrar  vad  sku  är.  Vid  vikt  tänker  personen  först  ange  en,  men
ångrar  sig  sedan och lämnar fältet  tomt.  Vid skapandet  resulterar
detta i ett otydligt felmeddelande då dessa fält måste innehålla en
siffra,  om så  bara  siffran  0.  Har  även  svårt  att  se  om produkten
sparades som den skulle. Att hamna direkt på att redigera produkten
förvirrade.

✗ Visa produkten i webbshoppen

◦ Gick till webbshoppen och tog fram produkten

✗ Skapa en kategori
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◦ Valet för underkategori var lite otydligt

✗ Lägg en produkt i kategori

◦ Hittade fram till vart på produktsidan detta bör ske. Men eftersom att
produkten ”Okategoriserade” var förvalt, blev det otydligt om och
vart man la till en kategori.

✗ Lägg en order

◦ Inga problem att lägga en order. Varukorgen anses tydlig och enkel
att förstå, tack-sidan markerar tydligt att ordern är skapad.

✗ Gå från webbshoppen tillbaka till adminpanelen

◦ Berättar att vid inloggad användare är det svårt att hitta tillbaka till
adminpanelen.  Detta  blir  en  fundering  varje  gång  uppgiften  ska
utföras.

✗ Se beställningar

◦ Hittar enkelt till beställningar och ser alla detaljer

✗ Hitta senaste inlagda kunden

◦ Inga konstigheter där heller att visa uppgifter om kunden

✗ Skapa en ny sida

◦ Tydligt att förstå hur man skapar en sida

91



E-butik för uthyrning – Ett CMS i PHP
Mathilda Edström 2020-06-02

Testperson 2

Personliga frågor

✗ Ålder?

◦ 44 år

✗ Uppskattad interneterfarenhet?

◦ Mycket erfarenhet. Använder mest internet för att läsa nyheter, leta
upp roliga saker och som uppslagsbok

✗ Antal timmar framför internetbaserad applikation per dag?

◦ Inklusive arbete, ca 3 h / dag

✗ Erfarenhet av e-handel?

◦ Okej. Handlar inte så mycket via nätet. Har ingen erfarenhet av att
driva egen e-handel.

Uppgifter

✗ Hur ser personen på webbshoppens startsida?

◦ Antar  att  rubriken  ”Senaste”  innefattar  ”Senaste  köp”,  inte  helt
tydligt att startsidan är webbshoppens startsida

✗ Logga in från webbshoppens startsida

◦ Hittar logga in-länken utan omsvep

✗ Vart hamnade personen efter inloggning, vad ser den?

◦ Anser att adminpanelens startsida är tydlig, ser snabblänkarna och
försäljningsöversikten

✗ Skapa en produkt

◦ Försöker  klicka  på  select-elementet  för  produkttyp  fastän  den  är
disabled. Undrar vad sku är.  Ska lägga till  vikt och funderar på i
vilka  måttenheter  dessa  ska  anges.  Personen  skulle  ange
valalternativen ”Left” och ”Right” på en hockeyklubba och la därför
in dessa två som val på produkten, istället för att först gruppera dem
och sedan lägga till valalternativ.

✗ Visa produkten i webbshoppen

◦ Inga problem att hitta till produkten, men saknade pris per variation
på produktsidan.  Produkter som har  lagersaldo 0 men restorder  1
visar ändå slut i lager.

✗ Skapa en kategori
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◦ Enkelt  att  skapa  en  kategori,  men  otydligt  vart  den  hamnar  i
webbshoppen

✗ Lägg produkt i kategori

◦ Hittar till vart man lägger till kategorier på produkten, men eftersom
att ”Okategoriserade” ligger som förvald så blir det lite otydligt hur
man ändrar eller lägger till fler.

✗ Lägg en order

◦ Inga konstigheter, bra med val mellan privatperson och företag. När
produktens lagersaldo är lägre än beställt antal, men restorder är satt
som 1, går det ändå inte att beställa produkterna.

✗ Se beställningar

◦ Tydligt

✗ Hitta senaste inlagda kunden

◦ Hittar enkelt, ger förslaget att ”Intern anteckning” bör vara synlig i
listningen. Om det är en storkund eller liknande kan det vara bra att
se direkt

✗ Skapa en ny sida

◦ Smidigt att lägga till, klurigt att se vart de hamnar i webbshoppen
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Bilaga C: Kod för att gömma 
kategorier
function table_cat($array, $depth = 0)

{
$indent = str_repeat("-", $depth);

foreach ($array as $item) {
echo "<tr" . ($item->parent_category_id == null ? ''

: " class='list_item_$item->parent_category_id panel-collapse 
collapse'") . ">

<td><input type='checkbox' name='select_item' 
class='select_item' id='$item→id'></td>

<td><img src='/images/" . ($item->image ? "$item-
>image" : 'placeholder.png') . "' alt='' class='img-thumbnail' 
style='max-width: 60px;'></td>

<td><a href='" . route('adminCategory.edit', ['id' 
=> $item->id]) . "'>$indent $item→name</a></td>

<td><a href='" . route('adminCategory.edit', ['id' 
=> $item->id]) . "' class='btn btn-link' title='Redigera'><i 
class='fas fa-edit'></i></a> <a href='" . 
route('adminCategory.destroy', ['id' => $item->id]) . "' 
class='btn btn-danger' onclick='return confirm(\"Är du 
säker?\")' title='Radera'><i class='fas fa-trash'></i></a> <a 
href='" . route('adminCategory.copy', ['id' => $item->id]) . "' 
class='btn btn-link' title='Kopiera'><i class='far 
fa-copy'></i></a></td>

<td>";

if (count($item->child_categories) > 0) {
echo '<button class="category_list_btn btn 

btn-primary collapsed" type="button" data-toggle="collapse" 
data-target=".list_item_' . $item->id . '" aria-expanded="false"
aria-controls="multiCollapseExample2"></button>';

}

echo "</td></tr>";

if ($item->child_categories) {
table_cat($item->child_categories, ($depth + 

1));
}

}
}
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Bilaga D: Designskisser för 
webbshop
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Figure 12: Startsida

Figure 13: Enskild produktsida
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Figure 14: Kategorisida
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