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Sammanfattning
Internet som är något som de flesta använder sig av, blir allt mer populärt att 
kombinera internetanvändning när det gäller att betala räkningar. Elektronisk 
faktura är ett sätt att presentera faktura elektroniskt. Syftet med detta projekt har 
varit att skapa en fuskbank som kan interagera med e-fakturaflöden och 
motsvara en certifierad teknisk distributör samt presentatörsbank. Fuskbanken 
tar emot filer av filformatet EFB som bland annat innehåller betalrader med 
tillhörande länkar till fakturaspecifikation. EFB-filen innehåller information 
som visas i en internetbank för en privatpersons e-faktura. Fuskbanken ska 
kunna skapa två filer av filformatet EFBR och EFA. EFBR är en 
återredovisningsfil för EFB, och EFA används till avanmälning av e-faktura. 
Fuskbankens uppgift är att parsa en EFB-fil för att sedan sätta in den i en 
databas. Därefter ska en parsad fil visas i ett webbgränssnitt. Utifrån ett 
webbgränssnitt ska det vara möjligt att skapa EFBR- och EFA-filer. Vid 
skapandet av fuskbanken användes Java 6 som programmeringsspråk och en 
applikationsserver vid namn JBoss application server 7. MySQL användes för 
databas och för webbgränssnitt användes Primefaces. Resultatet är en fuskbank 
som kan interagera med e-fakturaflöden och visa var i en parsad EFB-fil ett 
formatfel uppstod. Av de mätningar som gjorts framkommer det att tiden det tar 
att parsa en EFB-fil är skäligt. Fuskbanken kommer endast användas i testmiljö 
varför den information som sätts in i en databas reflekterar inte riktiga e-
fakturakunders fakturor.

Nyckelord: Java, JBoss AS 7,  Parse, E-faktura, EFB, EFA, EFBR
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Abstract
The Internet is now used by a majority of people and is becoming increasingly 
popular in relation to paying bills by means of this medium. Electronic 
invoicing is a means of presenting a bill electronically. The aim of this project 
has been to create a fake bank that can interact with e-invoice flow and 
correspond as a certified technology distributor and presenter bank. The fake 
bank receives files in the file format EFB, which inludes invoices with 
associated links to a invoice specification. An EFB-file contains information 
that is displayed in an online bank for e-invoicing to private individuals. The 
fake bank should be able to create two files of the file format EFBR and EFA. 
EFBR is a receipt for EFB and EFA is used for unsubscribing e-invoicing. The 
fake bank's task is to parse an EFB-file and then place it into a database. 
Following this, a parsed file is then displayed in a web interface. It should be 
possible to create both EFBR- and EFA-files from the web inteface. Java 6 was 
used as the programming language in order to create the fake bank. JBoss 
application server 7 was used as the server and the database was MySQL. The 
web interface uses Primefaces. The result is a fake bank that is able to interact 
with e-invoicing flow and show at which point in a parsed EFB-file a format 
error occured. The measurements have shown that the time required to parse a 
EFB-file is reasonable. The fake bank will be used only in a test enviroment so 
that the information stored in a database does not reflect a real person's e-
invoices.

Keywords: Java, JBoss AS 7,  Parse, E-faktura, EFB, EFA, EFBR
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Terminologi

CTD Certifierad Teknisk Distributör. Sköter bland annat 
tekniken mellan fakturaställare och en 
presentatörsbank

EFA Filformat som beskriver avanmälning och 
anmälningsuppgifter

EFB Filformat som beskriver betalrader

EFBR Filformat som beskriver återredovisning av betalrader 

Fakturaställare Ett företag som skickar e-fakturor till en 
fakturamottagares internetbank via en 
presentatörsbank

Presentatörsbank Bank som visar betalrader för en fakturamottagare
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1 Introduktion
Internet är något som de flesta använder sig av, och kan vara allt från att mejla 
till att läsa diverse artiklar. Något som blir alltmer populärt att använda 
tillsammans med Internet är att betala räkningar. Elektronisk faktura (e-faktura) 
är ett sätt att presentera pappersfaktura elektroniskt. E-faktura tillåter företag 
och organisationer att skicka en faktura till en privatpersons internetbank. När 
en e-faktura dyker upp i internetbanken är alla uppgifter ifyllda, till exempel 
OCR-nummer och förfallodatum, och då är det möjligt för privatpersonen att 
betala den. E-faktura gör det lättare för konsumenten och är ett miljövänligt sätt 
att betala faktura.

1.1 Bakgrund och problemmotivering

Tieto hjälper sina kunder med tjänster för att distribuera elektroniska fakturor 
samt tillhandahålla fakturainformation. Det gäller bland annat vanliga e-
fakturor och avanmälning av e-faktura. Det är viktigt att dessa tjänster fungerar 
som de ska, och därför behöver Tieto ett sätt att testa dessa tjänster på innan det 
skickas vidare till kund.

Syftet har varit att skapa en fuskbank som kan interagera med e-fakturaflöden 
och motsvara Certifierad Teknisk Distributör (CTD) samt presentatörsbank. 
Fuskbanken tar emot EFB-filer som bland annat innehåller betalrader med 
tillhörande länkar till fakturaspecifikationen. EFB-filen innehåller information 
som visas i en internetbank för en privatpersons e-faktura. Fuskbanken ska 
kunna skapa två filer: EFBR som beskriver återredovisning av en EFB-fil, och 
EFA som används  vid avanmälning av e-faktura. 

1.2 Övergripande syfte

Applikationen ska vara skriven i Java 6 och endast använda bibliotek med 
öppen källkod. Det ska vara möjligt att läsa in en EFB-fil och validera den, 
samt sätta in den i en databas. Utöver detta ska applikationen kunna skapa EFA- 
och EFBR-filer utifrån en inläst EFB-fil. Alla fakturor ska listas i ett 
webbgränssnitt som ska kunna valideras som HTML 5. Det ska vara möjligt att 
välja via webbgränssnittet vilka fakturor som ska inkluderas i en EFBR-fil och 
vilka registrerade e-fakturakunder som ska avanmälas, men ska även kunna 
väljas statistiskt. Det ska vara möjligt att ladda upp EFB-fil till fuskbanken och 
utöver detta ska det vara möjligt att klicka på en faktura i webbgränssnittet, för 
att öppna en säker länk för att titta på en specifik faktura.
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1.3 Avgränsningar

Fuskbanken är programmerad i Java och använder JBoss Application Server 7 
(JBoss AS 7) som applikationsserver. Utvecklingsmiljön är Eclipse och MySQL 
används för relationsdatabas. Utöver detta används Maven och bibliotek med 
öppen källkod.

Fuskbanken är inte en implementation av CTD och presentatörsbank, utan den 
endast abstraherar dessa.

1.4 Konkreta och verifierbara mål

Fuskbanken har som mål att kunna uppfylla följande punkter:

• Den ska vara skriven i Java 6

• Endast bibliotek med öppen källkod får användas

• Det ska vara möjligt att ladda upp en EFB-fil

• Det ska vara möjligt att läsa in en EFB-fil och validera den för att sedan 
sätta in den i en databas

• Läsa från databasen och skapa en EFBR-fil

• Läsa från databasen och skapa en EFA-fil

• Lista alla fakturor i ett webbgränssnitt som kan valideras som HTML 5

• En användare ska kunna välja vilka e-fakturor som ska inkluderas i en 
EFBR-fil via ett webbgränssnitt

• En användare ska kunna välja vilka registrerade e-fakturakunder som 
ska avanmälas via ett webbgränssnitt

• En användare ska kunna välja statistiskt hur många rader som ska 
inkluderas i en EFBR-fil via ett webbgränssnitt

• En användare ska kunna välja statistiskt hur många registrerade e-
fakturakunder som ska avanmälas via ett webbgränssnitt

• En användare ska kunna klicka på en faktura i ett webbgränssnitt och 
öppna en säker länk för att titta på fakturaspecifikationen.
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1.5 Översikt

Kapitel 2 innehåller teori för de underliggande tekniker som fuskbanken bygger 
på. Kapitel 3 innehåller de utvecklingsmetoder som använts under projektets 
gång och hur parsning har lösts, samt mätresultat. Kapitel 4 beskriver design 
och konstruktion av fuskbanken, och hur den är uppbyggd. Kapitel 5 visar 
resultatet av fuskbanken med hjälp av bilder på webbgränssnittet. Kapitel 6 
innehåller slutsatser och de mål som uppfyllts, samt etik och framtida arbete.
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2 Teori
I kapitel 2.1 återges teori för e-faktura medan i kapitel 2.2 till 2.6 återges teori 
för det som byggt fuskbanken.

2.1 E-faktura

2.1.1 EFB, EFA och EFBR

EFB är den fil som innehåller betalrader [1], det vill säga den representerar en 
e-faktura. EFA används vid avanmälning för e-faktura [2] och EFBR fungerar 
som återredovisning av en EFB-fil [3].

En EFB-fil kan innehålla allt från ett tiotal till 100-tusentals rader. Dock får 
filens storlek ej överskrida 100 megabyte. [4]

En fil innehåller olika posttyper som definieras av de två första siffrorna i varje 
rad. Varje posttyp innehåller två eller fler fält med information, se figur 1. 
Anledningen till att en posttyp kan delas in i flera fält är att posttypens 
information måste vara placerad på en speciell position. Information som en 
posttyp kan innehålla är bland annat OCR-nummer och belopp [5]. För 
buntstruktur för de olika filerna, se bilaga A.

010320120127EFB TS  TE  TCNG100819525321NB  *   PG 0000000008200040005564300142.03898235003.NB.SE

Figur 1: Exempel på hur en rad kan se ut i en EFB-fil.  

2.1.2 E-fakturaflöde

När en fakturaställare skickar e-fakturor lagras de först hos en 
fakturapresentatör. En fakturapresentatör har i uppgift att presentera en e-
fakturas fakturaspecifikation. Därefter skickas e-fakturorna till samtliga 
presentatörsbanker via en CTD. [6] En CTD sköter bland annat tekniken mellan 
fakturaställare och en presentatörsbank [7]. Presentatörsbanken listar sedan e-
fakturor i en privatpersons internetbank [4]. Då är det möjligt för en 
privatperson att klicka på en e-faktura för att se fakturan i sin helhet. Detta sker 
genom länkning från en presentatörsbank till en fakturapresentatör [6]. Figur 2 
visar hur ett e-fakturaflöde kan se ut. Figuren visar även hur ett flöde kan se ut 
för EFA- och EFBR-filer. Den gråstreckade linjen visar vad fuskbanken 
abstraherar.
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Figur 2: Exempel på fakturaflöde

2.2 Java Platform Enterprise Edition

Java Platform Enterprise Edition (Java EE) är tidigare känt som J2EE, där den 
senaste versionen kallas Java EE 6. Java EE bygger på Java Standard Edition 
men innehåller en större uppsättning av bibliotek. Java EE 6 används för att 
utveckla nästa generations webbapplikationer. [8][9]

2.3 JBoss Application Server

JBoss Application Server 7 (JBoss AS 7) är en applikationsserver som bygger 
på Java och implementerar samma specifikationer som Java EE 6. JBoss bygger 
på öppen källkod och utvecklas av företaget Red Hat. [10]

Eftersom JBoss implementerar Java EE 6 specifikationerna tillhandahåller den 
bland annat dessa egenskaper [10]:

• Enterprise Java Bean (EJB)

• Java Persistence API (JPA)

• Java Naming and Directory Interface (JNDI)

• Java Transaction API (JTA)

• Java Database Connectivity (JDBC)

• Java Server Faces (JSF)
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2.3.1 Enterprise Java Bean

Enterprise Java Bean är en komponent som körs på serversidan [11], och 
används bland annat för att hantera informationsutbyte mellan en databas och 
ett användargränssnitt [12]. EJB är grunden för J2EE och JPA är en del av 
specifikationen EJB 3.0 [13].

EJB körs i något som kallas för behållare, som hanterar en eller fler EJBs. 
Behållaren hanterar livscykeln, koordinerar distribuerade transaktioner och 
implementerar säkerhet för EJB objekt [14]. Det finns olika typer av EJBs där 
några av dessa är följande [15]:

Session Beans

• Stateful – lagrar klientinformation mellan anrop.

• Stateless – lagrar ej klientinformation mellan anrop.

Entity Bean

• Entity – representerar data, dock är Entity Bean ersatt av JPA entity i 
EJB 3.0

2.3.2 Java Persistence API

Java Persistence API är en standard för Java plattformen, som används bland 
annat för mappning mellan objekt och relationsdatabaser. JPA använder sig av 
något som kallas för Entity klass. Uppgiften för en sådan är att beskriva hur ett 
objekt ska sättas in eller hämtas ut från en databas. JPA kräver att ett Entity 
objekt är ett Plain Old Java Object (POJO), vilket är en helt vanlig klass som ej 
behöver implementera någon annan klass. Själva beskrivningen av hur ett 
objekt ska sättas in i databasen sker med hjälp av annotering eller Extensible 
Markup Language (XML), se figur 3. [16]

Figur 3: Exempel på hur Entity klass mappas mot en databas.
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2.3.3 Entity Manager

Entity Manager API representerar en databasanslutning i JPA [17]. För att skapa 
en instance av Entity Manager krävs en så kallad persistence unit, vilket 
definieras i en fil vid namn persistence.xml [18]. I filen beskrivs vilken JNDI 
databasanslutningen ska ske emot och de olika entity klasser som används. Se 
bilaga B för persistence.xml exempel.

2.3.4 JNDI och JTA

JNDI och JTA används för att förenkla anslutningen till en databas. För att få 
tillgång till anslutningen behövs ingen annan information än ett JNDI-namn 
[19], eftersom det konfigureras på en applikationsserver. [20]

2.3.5 Java Database Connectivity

JDBC är ett API som tillåter javaprogram att ansluta till en databas och 
exekvera SQL-uttryck. [21]

2.3.6 Java Server Faces

JSF är ett ramverk för att förenkla utvecklingen av ett webbaserat 
användargränssnitt. Fördelen med JSF är att det är enkelt att binda ihop 
komponenter på en hemsida med klasser och dess metoder som finns på 
serversidan. Detta medför att det går på ett enkelt sätt att presentera data hos 
klienten. [22]

2.4 Primefaces

Primefaces är ett ramverk med en uppsättning av JSF-komponenter med olika 
tillägg. Den senaste versionen av Primefaces är 3.3 och tillhandahåller bland 
annat dessa egenskaper [23]:

• AJAX

• DataTable

• LazyLoading

• Paginator

• CellEditor

• RowExpansion

• CommandButton

• FileUpload
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• SelectOneMenu

DataTable används för att till exempel presentera en lista med objekt och dess 
attributer i en tabell. LazyLoading används i kombination med DataTable för 
kontrollera mängden data som läses in i en tabell. Paginator används i 
kombination med DataTable för att kunna bläddra mellan flera sidor i en tabell. 
CellEditor används i kombination med DataTable för att kunna sätta/ändra 
värde i en rads fält i en tabell. RowExpansion används i kombination med 
DataTable för att kunna expandera en rad för att till exempel visa ytterligare 
information. CommandButton används för att till exempel kalla på en metod i 
en klass och uppdatera ett DataTable. FileUpload används för att ladda upp filer 
medan SelectOneMenu används för att representera information i en meny.

2.5 Maven

Maven är ett verktyg som förenklar processen vid skapande av ett projekt och 
dess livscykel. Med hjälp av Maven är det möjligt att köra tester, komprimera 
källkod och automatiskt ladda ned bibliotek som ett projekt är beroende av. Ett 
projekt konfigureras med hjälp av en XML-fil som beskriver projektets modell 
[24]. Denna fil kallas för Project Object Model (POM.xml), se bilaga C för 
exempel. Maven har ytterligare egenskaper, och är möjlig att generera ett 
projekt utifrån färdigbyggda mallar [25] men även sätta ett Java EE-projekt i 
drift på en applikationsserver.

2.6 JUnit

JUnit är ett ramverk som används för att testa kod. Det är ett viktigt verktyg för 
testdriven utveckling. Det går bland annat att skriva påståenden för att testa en 
metod och se om den ger ett förväntat resultat. [26]

8



Fuskbank för hantering av e-fakturaflöden
Joel Stenberg 2012-09-17

3 Metod
I kapitel 3.1 presenteras de utvecklingsmetoder som använts under projektets 
gång, vilka har varit ett krav från beställaren. I kapitel 3.2 presenteras de 
verktyg som valts under projektets gång och i kapitel 3.3 till 3.4 presenteras den 
metod som använts vid parsning och mätresultat.

3.1 Utvecklingsmetod

3.1.1 Agil projektform

Agil projektform är en slags metod där både beställare och leverantör 
involveras så mycket som möjligt. Planeringen sker genom att dela upp 
projektet i tidsbaserade iterationer. Under planeringen bestämmer leverantören 
tillsammans med beställare vilka delar av projektet som bör vara klara under 
dessa iterationer. En detaljerad planering på hur en iteration ska lösas sker i 
början av varje ny iteration. Genom att involvera beställaren vid varje iteration 
går det lättare att komma fram till hur den ska lösas, men beställaren får även en 
överblick om hur det går med projektet.

3.1.2 Testdriven utveckling 

Testdriven utveckling sker genom att utvecklaren skapar tester för varje 
funktion som kodas. Idén är att det ska bli fel från början när ett test körs, och 
därefter skrivs kod för att uppfylla testet, för att sedan kontrollera så att det går 
igenom. Därigenom testas 100 procent av koden och större problem bryts ned i 
mindre delar.

3.2 Verktyg

De verktyg som valts under projektets gång bygger på öppen källkod, vilket var 
ett krav från beställaren. För en full lista av verktyg se bilaga D. De verktyg 
som valts är:

• Primefaces

• JUnit

• PHP MyAdmin

Primefaces valdes eftersom det går att presentera data i ett webbgränssnitt på ett 
snyggt och smidigt sätt. Det finns även dokumentation i form av en 
användarhandbok och ett aktivt forum för support. Utöver detta går det att 
validera ett webbgränssnitt som använder PimeFaces som HTML 5.

9



Fuskbank för hantering av e-fakturaflöden
Joel Stenberg 2012-09-17

JUnit valdes eftersom det är verktyg som används vid testdriven utveckling.

PHP MyAdmin valdes eftersom det har ett grafiskt webbgränssnitt för att 
administrera en MySQL-databas.

3.3 Parsning

Från början undersöktes diverse ramverk som används för att parsa filer som 
har en speciell struktur, dock visade sig att ingen av dessa kunde uppfylla 
kraven för en EFB-fil. Därför blev valet att bygga en egen parser.

I kapitel 3.3.1 till 3.3.4 presenteras hur vissa delar av parsning-processen går 
till. I kapitel 3.4 presenteras resultatet av denna process i form av en graf.

3.3.1 Inläsning

När en EFB-fil innehåller flera 100 000 rader och ska läsas in i fuskbanken 
gäller det att inte använda för mycket minne, men för att åstadkomma detta 
används en läsare som har en buffer, istället för att läsa in allt i minnet på en 
och samma gång. 

3.3.2 Parsning och insättning till databas

Då en rad är inläst sker olika kontroller för att se om dess format är enligt EFB- 
specifikationen. Ponera att en delsträng i en rad får endast innehålla bokstäver. 
Då är det möjligt att försöka omvandla strängen till ett heltal, men det kräver en 
try/catch-sats och kostar programmet lite extra resurser, speciellt om ett 
exception fångas upp. För att minimera kostnaden används en metod som 
kontrollerar om varje bokstav i delsträngen är en ”letter”.

Om en inläst rad innehåller formatfel ska det loggas i databasen. Om en inläst 
rad går igenom ett antal kontroller som letar efter formatfel kan fuskbanken 
upptäcka att en rad ligger på fel ställe i filen, och då loggas det direkt och ingen 
fler kontroll sker. Det fungerar på samma sätt om en delsträng av en inläst rad 
ska gå igenom ett antal kontroller. Upptäcker fuskbanken ett fel vid första 
kontrollen av en delsträng loggas det och ingen fler kontroll sker. Det medför 
att hela processen av inläsning till databas går fortare.

Då en inläst fil ska hamna i databasen i slutändan skapas det Entity-objekt av de 
olika posttyper som förekommer i en EFB-fil. Direkt efter en inläst rad har gått 
igenom alla kontroller skickas den in i databasen. Det är möjligt att spara alla  
Entity-objekt i diverse listor för att sedan sätta in dem i databasen, men det vore 
kostsamt.
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3.4 Mätresultat parsning

I kapitel 3.4 presenteras resultatet av kapitel 3.3. Parsning är gjord på en dator 
med Ubuntu som operativsystem. Datorn har en dualcore på 2,4GhZ och 4GiB-
ram. Applikationsservern JBoss AS 7 och databasen ligger på samma dator.

Figur 4 presenterar de mätningar som har gjorts. På x-axeln visas antalet rader i 
en EFB-fil och det inom parentes visar storlek på fil i megabyte. Y-axeln visar 
antalet sekunder det tog att parsa en specifik fil. Den blå linjen representerar en 
EFB-fil som inte innehåller några fel och den röda punkten representerar en 
EFB-fil som innehåller 20 401 formatfel.

Figur 4: Mätresultat
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4 Konstruktion
Kapitel 4.1 inledning beskriver projektets gång och en översikt för fuskbankens 
paketstruktur. I kapitel 4.2 till 4.11 beskrivs fuskbankens uppbyggnad.

4.1 Inledning

Projektet startade genom att studera strukturen för en EFB-fil. Därefter 
skapades flödesdiagram på hur inläsning samt kontroll av de inlästa raderna 
skulle ske. Därefter satte kodningen igång av dessa delar. Sedan skapades en 
databas med tabeller för varje posttyp som förekommer i en EFB-fil samt en 
tabell som håller information för bland annat var i en fil ett formatfel uppstod 
vid parsning. Därefter installerades en JBoss AS 7-server som konfigurerades 
mot databasen. När det var klart började processen för att skapa EFA/EFBR-
filer utifrån informationen som finns i databasen. Därefter skapades ett 
webbgränssnitt och BackingBeans för att kunna utföra det underliggande 
grafiskt. Fuskbankens POM bygger i grunden på mallen ”jboss-javaee6-
webapp-archetype”.

Strukturen för fuksbanken kan delas in i nio paket där webbgränssnitt ej är 
inkluderat. Dessa paket är följande:

• db

• efb

• errorhandling

• parse

• efa

• efbr

• domain

• commons

• web
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4.2 Paket db

Paket db innehåller klasser för databashandlingar som inte används för att visa 
data på ett webbgränssnitt. Alla klasser i paketet är annoterade som stateless 
och använder EntityManager för att sköta hämtningar/insättningar till 
databasen. 

En klass sköter insättningar av Entity-objekt vid parsning medan en klass sköter 
hämtning vid skapande av EFA- och EFBR-filer.

4.3 Paket efb

I paket efb finns det fem Entity-klasser. Dessa representerar de olika posttyper 
en EFB-fil innehåller. Varje klass har egna setters/getters för de olika fält som 
finns i respektive posttyp.

4.4 Paket errorhandling

Paket errorhandling innehåller en Entity-klass som används för loggning av 
formatfel. Den innehåller bland annat setters/getters för att markera var i en 
parsad EFB-fil ett formatfel uppstod.

4.5 Paket parse

I paket parse finns det en parseklass för varje posttyp som finns i en EFB-fil, 
samt en valideringsklass för varje posttyp. Utöver detta finns en ”huvudklass”.

4.5.1 Huvudklass

Huvudklass är annoterad som SessionScoped och ManagedBean. Klassen har 
även en EJB-injektion av insättningsklass från paket db. Huvudklassen kallas 
från webbgränssnittets indexsida.

Huvudfunktionen för denna klass är att läsa in rad för rad från en EFB-fil och 
skicka vidare dessa rader för validering. Dock sker en första kontroll av en rad i 
denna klass. Klassen undersöker om en inläst rad har rätt längd och rätt posttyp, 
enligt EFB-specifikationen. Går en inläst rad igenom de två första kontrollerna 
skickas den vidare till en parseklass, specifikt för den posttyp som raden 
reflekterar. Om en rad inte går igenom kontrollerna loggas det mot databasen, 
se kapitel 4.4.

4.5.2 Parse för en specifik posttyp

I parse för en specifik posttyp delas raden upp till mindre delsträngar, vilka 
reflekterar de olika fält en posttyp kan innehålla. Därefter skickas varje 
delsträng till en klass som sköter sista steget av validering. Denna klass 
innehåller metoder för att validera varje delsträng. Om en delsträng inte går 
igenom validering returneras false och loggas mot databasen. Värden sätts i ett 
Entity objekt utifrån de olika delsträngar som finns. Entity-objektet reflekterar 
den parsade radens posttyp. När kontrollen är klar skickas Entity-objektet 

13



Fuskbank för hantering av e-fakturaflöden
Joel Stenberg 2012-09-17

tillbaka till ”huvudklassen” för att sedan sättas in i databasen, oavsett om 
formatfel uppstått eller inte.

4.6 Paket efa

Det finns sex klasser som används vid skapande av EFA-fil, där fyra av dessa 
används för att skapa objekt utifrån de olika posttyper som utgör EFA. Dessa 
klasser innehåller setters/getters för de olika fält som förekommer för en 
specifik posttyp. Dessa värden sätts med hjälp av en klass som förbereder 
skapandet av EFA-fil.

4.6.1 Förberedelse av EFA

Klassen som sköter förberedelse är annoterad som RequestScoped och 
ManagedBean, och har även en EJB-injektion. Denna injektion använder den 
klass som finns i db-paketet för hämtning av data från databasen. Klassen 
anropas från webbgränssnittets successida.

Klassens uppgift är att hämta hem all nödvändig information från databasen för 
att sedan skapa objekt utifrån denna information. De objekt som skapas är 
utifrån de olika posttyper som utgör en EFA-fil. Klassen ser även till att den 
information som hämtas formateras enligt EFA-specifikationen. Därefter läggs 
objekten in i listor för att sedan skicka dessa vidare till den klass som sköter 
skrivning av EFA-fil.

4.6.2 Skrivning av EFA

Klassen som hanterar skrivning av EFA-fil loopar igenom de listor som togs 
emot och skriver dem till fil i rätt ordning, enligt EFA-specifikationen.

4.7 Paket efbr

Skapande av EFBR fungerar på samma sätt som vid skapande av EFA-fil, där 
den enda skillnaden är att det finns objekt som är anpassade för de posttyper 
som EFBR innehåller och skriver till fil enligt EFBR-specifikationen.

4.8 Paket domain

Paket domain innehåller klasser för databashandlingar som används för att visa 
data på ett webbgränssnitt. Alla klasser i paketet är annoterade som stateless 
och använder EntityManager för att sköta hämtningar.

En klass sköter hämtning av en parsad EFB-fil och en klass sköter hämtning av 
fel som kan ha uppstått vid parsning.
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4.9 Paket commons

Paket commons innehåller en klass med statiska strängar och metoder. 
Metoderna används för att bestämma filnamn vid skapande av EFA- och EFBR-
fil. De statiska strängarna representerar bland annat vilken mapp en EFB-fil ska 
laddas upp till, samt vilka mappar de skapta EFA- och EFBR-filerna ska   
hamna i.

4.10 Paket web

Paket web innehåller BackingBean-klasser som används för ett webbgränssnitt. 
Paketet innehåller även klasser som används vid LazyLoading.

4.10.1 IndexBacking

IndexBacking är den klass som används för backning av index-sidan. Den är 
annoterad som RequestScoped och ManagedBean och innehåller metoder för 
att hjälpa de olika komponenter som indexsidan använder. Den ser bland annat 
till att den fil som ska laddas upp skrivs till hårddisken.

4.10.2 SuccessBacking

SuccessBacking är den klass som används för backning av den sida som visar 
en inläst EFB-fil. Den är annoterad som RequestScoped och ManagedBean och 
innehåller metoder för att hjälpa de olika komponenter som success-sidan visar.

4.10.3 WrongFormatBacking

WrongFormatBacking är den klass som används för backning av den sida som 
visar de formatfel som fuskbanken har upptäckt vid parsning. Den innehåller 
metoder för att hjälpa de olika komponenter som wrongformat-sidan använder 
Klassen är annoterad som RequestScoped och ManagedBean.

4.11 Webbgränssnitt

I kategorin webbgränssnitt hör de sidor som visas för en klient. För översikt hur 
webbgränssnittet kommunicerar med fuskbanken, se bilaga E.

4.11.1 Index

Indexsidan använder Primefaces fileUpload komponent för uppladdning av 
EFB-fil till server. Med hjälp av SelectOneMenu kan en uppladdad fil väljas för 
parsning eller borttagning. Anropen sker med hjälp av en CommandButton, 
men det finns ytterligare en CommandButton som används för vidarebefodring 
till success-sidan.
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4.11.2 Sucess

Success är uppbyggd för att presentera en inläst EFB-fil. Sidan använder en 
SelectOneMenu där buntidentitet listas för en parsad EFB-fil. En 
CommandButton används för att uppdateras de DataTables som representerar 
data för en vald buntidentitet.

Ett DataTable används för att lista all information om en vald buntidentitet.
Ett annat DataTable använder LazyLoading, paginator, rowexpansion, celleditor 
och ajax anrop. Detta DataTable listar betalpostrader för en vald buntidentitet 
och använder cell editor för att markera om en vald rad ska bli inkluderad i en 
EFBR-fil. Den använder även ett inbäddat DataTable i en RowExpansion för att 
lista tjänsteposter för en specifik betalpostrad.

Ett DataTable visar BetalPostrader, men där visas endast FMI-fältet 
(personnummer m.m), och detta DataTable använder LazyLoading, CellEditor 
och Paginator. CellEditor används för att inkludera en vald rad i en EFA-fil.

4.11.3 WrongFormat

WrongFormat är uppbyggd för att presentera var i en inläst fil ett fel har 
uppstått. Den använder ett DataTable, LazyLoading och Paginator.
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5 Resultat
I kapitel 5.1 till 5.3 presenteras resultatet av fuskbanken i form av skärmbilder 
på webbgränssnittet. Figurerna är klippta för att kunna visa det väsentliga.

5.1 Startsida

På startsidan finns det fyra val som figur 5 visar:

• Ladda upp EFB-fil till server

• Parsa en uppladdad EFB-fil

• Ta bort en uppladdad EF-fil

• Visa en redan existerande EFB-fil

Figur 5: Startsida
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Vid uppladdning av EFB-fil får en användare möjlighet att bläddra bland sina 
filer när den väljer ”Choose”. När en fil är vald är den redo för uppladdning, se 
figur 6. Därefter är det möjligt att välja den uppladdade filen för parsning, se 
figur 7.

Figur 6: En fil är vald för uppladdning

Figur 7: Fil redo för parsning
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5.2 Success-sidan

När en fil är parsad blir en användare vidarebefordrad success-sidan, se figur 8. 
Här listas de betalrader som en inläst fil innehåller. Om en inläst fil innehåller 
flera öppningsposter är det möjligt att lista de betalrader som tillhör en specifik  
öppningspost genom att välja buntidentitet uppe i vänstra hörnet. De rader som 
innehåller formatfel markeras med rött. En användare kan välja att skriva en 
EFBR-fil från success-sidan, men först måste val ske för vilka betalrader som 
ska bli inkluderade vid skrivning.

Figur 8: Visning av betalrader

På success-sidan är det möjligt för en användare att bestämma om en betalrad 
ska ingå i en EFBR fil, se figur 9. Genom att klicka på den lilla pennan till 
höger får användare välja om den markerade raden ska ingå i en EFBR-fil. 
Användare får även välja vilket sorts meddelande som ska tillhöra raden, se 
figur 9 och 10.

Figur 9: Inkludera rad i EFBR-fil.
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Figur 10: Betalrad kommer inkluderas i EFBR-fil.

På success-sidan finns det ytterligare en tabell där en användare kan välja att 
inkludera en registrerad e-fakturakund för avanmälning i en EFA-fil, se figur 11

Figur 11: En e-fakturakund inkluderas i en EFA-fil.
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5.3 WrongFormat-sidan

En användare ser att en rad innehåller fel när den är rödmarkerad, men det är 
möjligt att se ytterligare information genom att klicka sig till den sida som är 
utformad för att visa formatfel, se figur 12. Där syns på vilken rad i den parsade 
filen ett formatfel uppstod, vilken posttyp och vilket fält med tillhörande text 
det gäller.

Figur 12: Sida som används för att visa var formatfel uppstod vid parsning. 
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6 Slutsatser
Resultatet visar att det är möjligt att ladda upp en fil via webbgränssnittet. Det 
är även möjligt att välja den uppladdade filen för parsning. När parsning är 
färdig listas alla fakturor i ett webbgränssnitt. Det är möjligt att skapa EFA- och 
EFBR-filer utifrån en parsad EFB-fil. Utöver detta går det bland annat att se var 
i en parsad fil ett formatfel uppstod. Därmed är nio av elva punkter uppfyllda 
med hänvisning till kapitel 1.4. De punkter som ej uppfyllts är följande:

• En användare ska kunna välja statistiskt hur många rader som ska 
inkluderas i en EFBR-fil via ett webbgränssnitt

• En användare ska kunna välja statistiskt hur många registrerade e-
fakturakunder som ska avanmälas via ett webbgränssnitt

• En användare ska kunna klicka på en faktura i ett webbgränssnitt och 
öppna en säker länk för att titta på fakturaspecifikationen.

De punkter som ej uppfyllts har berott på tidsbrist, dock finns allt 
underliggande för att kunna uppfylla punk 1 och 2 ovan.

Av figur 4 framkommer det att tiden det tar att parsa är skälig, med tanke på att 
en EFB-fil innehåller ett tiotal till hundratusentals rader. Dock får filstorleken ej 
överskrida 100 megabyte. Det framkommer även att en fil som innehåller 20 
401 formatfel tar cirka 5,5 gånger längre att parsa än en fil utan fel. Dock ska en 
EFB-fil i teorin inte innehålla några fel, men med tanke på att fuskbanken 
kommer användas för testning är även detta resultat rimligt. Dock finns det 
inget att jämföra med då inget liknande arbete har hittats.

Fuskbanken kan tyckas vara en dålig idé med tanke på att den inte innehåller 
någon säkerhet för lagring av personnummer i databasen. Dock kommer 
fuskbanken att användas i testmiljö med personnummer som är genererade för 
testsyfte. Det gäller alltså inte riktiga personers e-fakturor, dock är 
personnummer modifierade i resultatkapitlet om de skulle visa sig att de 
reflekterar riktiga personer.

6.1 För framtida arbete

Fuskbanken är skapad för att användas för testning av existerande e-
fakturasystem. De tester som gjorts är att fuskbanken kan parsa en EFB-fil och 
skapa EFA/EFBR-filer. Inga tester har skett för att se om de skapta filerna 
fungerar mot ett existerande system. Dock följer fuskbanken de specifikationer 
som finns för att skapa EFA- och EFBR-filer.
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Bilaga A: Buntstruktur
Exempel på buntstruktur för EFB-, EFA- och EFBR-filer
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Bilaga B: persistence.xml exempel
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Bilaga C: pom.xml exempel
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Bilaga D: Verktyg
Lista över verktyg som använts under projektets gång

Verktyg Krav från beställare

JBoss AS 7 Ja

Maven Ja

Eclipse IDE Ja

MySQL Ja

Primefaces Nej

JUnit Nej

PHP MyAdmin Nej
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Bilaga E: Flöde Webbgränssnitt
En översikt för visning av webbgränssnitt
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