
i 

 

Detta examensarbete har utförts i samarbete med  
Parera AB 

Handledare på Parera: Frej Eriksson 

 

 

 

              

 

 
 

Integration av system till en supportportal 

Integrating systems to a support site 

 
Cristopher Klint  

 

 

 

         

 

 

Examensarbete inom 
Datateknik 

Grundnivå, 15 HP 
Handledare på KTH: Micael Lundvall 

Examinator: Ibrahim Orhan 
Skolan för teknik och hälsa 

TRITA-STH 2013:26 
 

Kungliga Tekniska Högskolan 
Skolan för teknik och hälsa 

136 40 Handen, Sweden 
http://www.kth.se/sth 



 



iii 

 

Sammanfattning 

Denna rapport handlar om hur företaget Parera AB ska kunna integrera tre olika system till en 

supportportal för deras tjänst Fjärrdrift. Tjänsten Fjärrdrift går ut på att kunder erbjuds 

fjärrsupport och driftövervakning av deras IT-miljöer. Uppgiften gick ut på att Parera ville 

kunna delge information till sina kunder rörande tjänstens innehåll och status på kundernas 

IT-miljöer, samt göra det möjligt för kunderna att sköta sina supportärenden på en och samma 

plats. För att genomföra detta behövdes en undersökning av de tre systemens funktioner och 

API:er göras samt ett förslag på lämplig plattform för implementationen tas fram. Ett delmål i 

arbetet var att undersöka huruvida Parera kunde erhålla något mervärde av att migrera sitt 

kundhanteringssystem till molnet istället för att stå för driften själva. 

Arbetet gick ut på att testa de olika systemen i daglig användning och utvärdera vilken 

information som skulle behövas för att kunna integrera systemen, samt hur respektive systems 

API:er kunde nås. Det var även viktigt att ta reda på kundernas intresse för en supportportal 

och vilka funktioner som efterfrågades i en sådan. 

En handlingsplan som beskriver hur Parera ska komma igång med utvecklingen av 

supportportalen har skapats och rekommendationer har givits för huruvida en migrering av 

Pareras kundhanteringssystem bör genomföras eller inte. För att få reda på vad kunderna 

eftersöker har de fått svara på en enkät och resultaten har sammanställts och presenteras i 

denna rapport. 
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Abstract 

This report aims to describe how the company Parera AB should be able to integrate three 

different computer systems into a support site belonging to their remote support service called 

Fjärrdrift. The service Fjärrdrift is based on remote support and operational monitoring of 

computing environments. The task in this thesis was based on the desire from Parera to be 

able to share information about the service itself and to provide status information on 

monitored devices as well as giving the customers the ability to manage their support cases in 

one place. To implement this, an investigation regarding the three systems APIs and general 

functionality had to be done and in connection with this a proposal on a suitable platform for 

the implementation had to be submitted. A milestone in the investigation was to consider if 

Parera could obtain any value by migrating their customer relationship management system to 

the cloud instead of running it on-premises. 

The work was to test and evaluate the systems in daily use and to figure out what information 

was needed from the systems to integrate them with the support site by using their APIs. 

Another important thing was to find out about the customers interest in a support site and 

what functions they requested. 

Recommendations that describe how Parera can get started with the development of the 

support site and recommendations regarding if their customer relationship management 

system should be migrated to the cloud or not are given in this report. To find out about the 

customers’ requests they were asked to do a survey. Responses to the survey have been 

collected and are presented in this report.  
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Förord 

För att kunna tillgodogöra sig information i denna rapport är det bra om man har viss 

förståelse för vad ett API är samt vet hur web services fungerar. Vidare kan det även vara bra 

om man tidigare har utvecklat någon form av mjukvara samt förstår vad en databas används 

till. 

Jag vill passa på att tacka Parera för möjligheten att genomföra exjobbet där och speciellt Frej 

Eriksson som kommit med bra tips och förslag under resans gång.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Parera tillhandahåller tjänsten Fjärrdrift som går ut på att de erbjuder företag att ta hand om 

drift och support av deras IT-miljöer. I tjänsten ingår övervakning och felsökning av servrar, 

nätverk och SAN(Storage Area Network) från en mängd olika leverantörer. Parera sköter 

tjänsten med hjälp av tre olika system. Idag finns det ingen plats där kunderna kan gå in och 

få en överblick av tjänstens innehåll, det finns möjlighet att ge kunderna tillgång till olika 

delar av systemen men allt är inte samlat på samma plats. 

Detta examensarbete redogör för hur Parera ska kunna integrera sina tre system N-central, 

Dynamics CRM och Zendesk till en supportportal där deras kunder kan logga in och 

överblicka tjänstens innehåll. Rapporten tar upp hur respektive system kan användas för att 

hämta relevant data samt vilka åtgärder som behöver vidtas innan utvecklingen av 

supportportalen kan påbörjas. 

1.2 Målformulering 
Målen med examensarbetet var att ta fram en handlingsplan som beskriver hur Parera ska 

kunna integrera sina tre system till en supportportal för deras kunder. Ett delmål var att utreda 

om Parera kan erhålla något mervärde av att migrera sitt kundhanteringssystem upp till 

molnet. 

1.3 Avgränsningar 
De olika systemens API:er har inte testats programmatiskt utan utredningen bygger på API-

dokumentation från respektive leverantör. Själva integrationen av systemen har inte skett 

under examensarbetets gång utan lämnas till senare. Någon front-end lösning har inte utretts 

då detta gjorts parallellt av ett annat företag anlitat av Parera.  

1.4 Lösningsmetoder 
För att ta reda på vilken funktionalitet i supportportalen som Pareras kunder efterfrågar har en 

enkät skapats och sänts ut till utvalda kunder. Enkäten skapades för att få en inblick i vad 

kunderna prioriterar samt vilken funktionalitet som kan anses vara viktigast att implementera 

när utvecklingen ska påbörjas. 

För att utreda om integrationen av systemen till en supportportal kan ske har respektive 

systems dokumentation studerats och fokus har framförallt legat på att se att den information 

som kan behövas till supportportalen går att hämta och manipulera via API:er. Syftet var att 

bedöma ifall det var tekniskt möjligt att genomföra en integration samt vilka möjligheter det 

fanns att kunna tillhandahålla de funktioner kunderna önskade. 

För att ta reda på hur integrationen bör ske har de olika systemen utretts genom att testa daglig 

användning för att få en bild av vilket data som finns och kan vara av nytta för en kund att ha 

tillgång till. Även dokumentation som beskriver systemen i allmänhet samt API-

dokumentation har studerats för att få en bättre bild av hur integrationen av de tre systemen 

skulle kunna ske samt vilken information som behöver vara tillgänglig för att använda 

API:erna. Inför valet av lämplig plattform har olika internetsidor och forum samt 

systemtillverkarnas information om plattformsstöd använts.  

Syftet med arbetet var att skapa en handlingsplan för hur Parera ska kunna integrera sina 

system till en supportportal. Valda lösningsmetoder passade bra för att kunna ge Parera en 
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bättre bild av vad som behöver göras innan utvecklingen påbörjas samt vad deras kunder 

eftersöker. Tester av de olika systemens API-metoder hade kunnat göras för att på en mer 

detaljerad nivå beskriva i vilka situationer de kan användas, samt för att verifiera förväntad 

funktionalitet. Men då supportportalen endast befann sig i idéstadiet när arbetet påbörjades 

gjordes bedömningen att det inte var prioriterat att gå in alltför mycket på detaljnivå och 

påbörja utvecklingen utan snarare försöka ge en överblicksbild över vilka möjligheter som 

fanns för integrationen och hur de befintliga systemen kan användas.   

1.5 Kostnader 
Arbetet har genomförts som ett examensarbete av en student och har därför inte debiterats. 

Nödvändig information har funnits tillgänglig på internet och tillgång till 

systemdokumentation samt åtkomst till systemen har inte uppbringat några kostnader. 
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2. Nulägesbeskrivning 
Pareras tjänst Fjärrdrift går ut på att de sköter sina kunders IT-miljöer i olika grader. Parera 

övervakar, underhåller och felsöker kundernas olika system och de har idag en gedigen 

fjärrdriftsapparat med de tre olika systemen N-central från N-able Technologies, Dynamics 

CRM från Microsoft och Zendesk från företaget med samma namn. N-central används för 

övervakning av kundernas IT-miljöer, CRM används för kundhantering och Zendesk används 

för ärendehantering.   

Ur ett kundperspektiv så vet varje kund att Parera övervakar deras olika system samt 

meddelar om något fel har uppstått. Kunderna har dock själva ingen möjlighet att ta del av 

den information som Parera har på en samlad plats. I Zendesk så kan varje företags 

representanter skapa egna användarkonton för att kunna skapa nya supportärenden och 

överblicka sin ärendehistorik. I N-central har vissa kunder erhållit konton för att kunna logga 

in och själva se statusen på sina övervakade system. I CRM finns avtalsinformation som 

kunderna idag har tillgång till i pappersform.   

Parera vill ge sina kunder en möjlighet att få en bättre överblick över vad tjänsten Fjärrdrift 

innefattar samt ge kunderna en plats för lättare åtkomst av information rörande deras IT-

miljöer.  
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3. Genomförandet 
Arbetet började med att en kundenkät skapades. Det fanns många olika verktyg för att skapa 

webb-enkäter på internet men de flesta var inte tillgängliga gratis. Det alternativet som valdes 

var Google docs som det fanns erfarenhet av och som passade bra för att skapa enkelt 

utformade enkäter. Den stora nackdelen var att det fanns begränsade möjligheter att påverka 

utseendet på enkäten då kunderna skulle ge sina svar genom att gå in på en direktlänk och inte 

genom att den integrerades i en webbsida. Då enkäten ingick i ett examensarbete gjordes 

bedömningen att utseendet inte hade någon större betydelse utan att budskapet var det 

viktigaste.   

För att utreda huruvida Parera kunde erhålla något mervärde av att migrera sitt CRM-system 

användes möjligheten att skapa ett testkonto för CRM Online som var gratis i 30 dagar. Detta 

möjliggjorde tester utan att riskera att något förstördes i Pareras system i drift. I CRM Online 

skapades skräddarsydda entiteter för att undersöka hur de fungerade och bedöma skillnaderna 

jämfört med att lagra data i en separat databas. En export av data gjordes även från Pareras 

nuvarande CRM-system för att skapa en bättre uppfattning om svårigheter med att migrera 

genom export och import av data. För att undersöka skillnader mellan CRM online och CRM 

on-premises så studerades till stor del Microsofts development network(MSDN) sidor med 

olika artiklar och bloggar där skillnader och likheter mellan systemen togs upp, samt olika 

artiklar på Microsoft Technet som behandlade liknande ämne. För att finna information om 

CRM:s tillgängliga API:er laddades den officiella SDK:n ned och den tillhörande 

dokumentationen användes för att undersöka vilka möjligheter som fanns att hämta och 

manipulera data i CRM. Olika kodexempel studerades även ytligt för att bedöma 

svårighetsgraden att integrera CRM med supportportalen.  

I CRM genomfördes även ett test med att använda sig utav ett plug-in som länkade ihop 

Zendesk med CRM. Detta gjordes för att förstå hur de två system skulle kunna integreras med 

varandra fristående från supportportalen om Parera valde att migrera till CRM Online då 

denna funktion endast var tillgänglig för CRM Online när testet gjordes. Integrationen var 

inget som supportportalen skulle ha nytta av utan mer en funktion som Parera själva skulle 

kunna använda för att dela information mellan de två systemen. Plug-inet möjliggjorde 

användning av Zendesk via CRM och motsvarande plug-in för Zendesk möjliggjorde att 

kontaktinformation kunde hämtas från CRM och presenteras i Zendesk.  

I Zendesk användes möjligheten att gå över i ett sandbox-läge för att undvika att systemet i 

drift skulle påverkas. Sandboxen användes för att testa hur det såg ut för en vanlig användare 

när den skötte sina ärenden samt hur det såg ut för Pareras supportpersonal när de arbetade i 

systemet. Testkonton skapades för en supportagent och en användare. Med hjälp av 

användarkontot skapades supportärenden för att se vilken information som mötte användaren 

när ett ärende skapats och för att kunna se vilken historik användaren kunde följa i Zendesks 

egna gränssnitt. Supportagentens konto användes för att se hur det fungerade när ärenden 

inkom och sköttes, men även för att se hur det fungerade när ett ärende skapades för en kunds 

räkning. Syftet med dessa tester var att få en bild av hur saker skulle kunna skötas med hjälp 

av API-anrop från supportportalens gränssnitt. Det var även viktigt att identifiera 

funktionalitet som eventuellt kunde återanvändas genom att användare i vissa skeden kan 

länkas vidare till Zendesks gränssnitt istället för att vyer med liknande funktion behöver 
skapas i supportportalen. Testerna gjordes även för att förstå vilket data som var mest 

intressant för en användare att få presenterat för sig i supportportalen och vad som var mer 

intressant att visa genom vidarebefordring till Zendesks gränssnitt. 
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För att få en uppfattning om hur Zendesks API skulle kunna användas rent praktiskt och för 

att ytligt studera kodexempel så studerades Zendesks officiella API-dokumentation som fanns 

tillgänglig på deras egen hemsida.  

I N-central fanns det ingen möjlighet att gå in i något testläge utan där användes 

produktionssystemet. Testerna i N-central bestod dels av att se Pareras vyer när de använde 

systemet, men framförallt för att se hur det såg ut för kunderna. En användare skapades och 

lades till en befintlig kundorganisation. Sedan testades kontot genom att logga in och se 

vilken information ett kundkonto hade åtkomst till. Det var också viktigt att se vilken 

statusinformation som gick att få för övervakade enheter för att kunna bedöma om alla 

parametrar var viktiga eller om vissa kunde uteslutas för att ge en bättre överblick i 

supportportalens gränssnitt.  Även N-centrals funktion för SSO(Single Sign-On) testades för 

att se hur det skulle kunna se ut när en kund länkas vidare från supportportalens gränssnitt till 

N-central. Detta skulle kunna användas för att kunna visa mer detaljerad information om 

exempelvis övervakade enheter i N-central istället för att detaljerade vyer med liknande 

information skapas i supportportalens gränssnitt.  

N-centrals API-dokumentation var åtkomlig via en sökväg direkt mot servern och studerades 

ytligt tillsammans med N-centrals officiella riktlinjer för användandet av API:t som fanns att 

tillgå i N-ables’ resurscenter på deras hemsida 

För att ta fram ett förslag på lämplig plattform och skapa en handlingsplan studerades de olika 

systemens officiella API-dokumentation för att se vilket plattformsstöd som officiellt fanns 

samt för att finna exempelkod och rekommenderade användningssätt av respektive systems 

web services.  De programmeringsspråk och databaser som undersöktes valdes ut genom 

diskussion med Parera för att få fram ett lagom antal alternativ för jämförelse, samt genom att 

studera internetsidor såsom w3techs.com och TIOBE för att få en uppfattning om hur bred 

användning olika programmeringsspråk och databaser hade i webimplementationer ute på 

internet. Här spelade även Pareras medarbetares tidigare erfarenheter med olika tekniker in 

samt de grundläggande krav som ställdes på den plattform som skulle föreslås. 
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4. Kundanalys 
Detta avsnitt tar upp kundernas önskemål i en supportportal och är ämnad att återge vilken 

information som kunderna vill ha lättillgänglig samt vilka funktioner som de anser skulle vara 

viktiga i en supportportal. 

4.1 Syfte 
Som ett första steg i arbetet med utveckla en supportportal ville Parera ta reda på om det fanns 

ett intresse från kunderna att få tillgång till en supportportal samt om detta kunde hjälpa dem i 

deras vardagliga arbete. För att kunna göra detta utformades en enkät som skickades till ett 

utvalt antal kunder. I enkäten (bilaga A) fick de möjlighet att rangordna hur viktiga olika 

funktioner i en supportportal skulle vara för dem samt komma med egna förslag på nyttiga 

funktioner.  

4.2 Genomförande och resultat 
Enkäten skickades ut till 13 av Pareras kunder och sammanlagt 9 svar erhölls. Enkäten var 

anonym och frivillig att svara på. 

I den första delen fick kunderna bedöma nedanstående funktioner på en skala mellan 1-5, där 

1 innebar att funktionen inte var så viktigt och 5 att funktionen var mycket viktig. 

Funktionerna i tabellerna nedan är rankade efter vilket snitt som erhölls.  

  Rank   1 2 2 3 4 

          

  Funktion   Se status på 

övervakade 

system 

Skapa nya 

supportärenden 

Se vad som 

är 

inkluderat 

på 

övervakade 

system 

Se status 

på 

nuvarande 

avtal 

Se 

detaljerad 

info om 

varje 

system 

  Snitt   4,88 4,77 4,77 4,44 4,33 

 

  Rank   4 5 6 7 8 

  Funktion        

     Se 

rapporter 

på 

övervakade 

system 

Se 

patchschema 

över system 

Hitta 

guider för 

felsökning 

av vanliga 

problem 

Se historik 

över 

supportärenden 

Ge 

omdömen 

för 

supporthjälp 

  Snitt   4,33 4,22 3,77 3,66 3,22 

Figur 1 och 2, tabeller med snittranking på en skala från 1-5 bedömt av kunder 

Då det fanns möjlighet att välja att alla funktioner skulle vara lika viktiga fanns det även med 

i enkäten att kunderna skulle få välja de tre funktioner som de prioriterade högst samt i vilken 

ordning de prioriterades. Nedan följer en tabell där varje funktion har givits ett visst antal 

poäng beroende på hur många kunder som har röstat på den och vilken prioritering som satts 

på funktionen. Uträkningen är gjord genom att en funktion som röstas som 1:a prioritering av 

en kund erhåller 3 poäng, 2:a 2 poäng och 3:e 1 poäng. 
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Rank Funktion Poäng 

1 Se status på övervakade 

system 

21 

2 Skapa nya supportärenden 8 

3 Se vad som är inkluderat på 

övervakade system 

6 

4 Se rapporter på övervakade 

system 

5 

5 Hitta guider för felsökning av 

vanliga problem 

4 

5 Se mer detaljerad info om 

varje system 

4 

6 Se patchschema över system 3 

7 Se historik över 

supportärenden 

2 

8 Se status på nuvarande avtal 1 

 Figur 3, tabell som visar ranking när kunderna fick välja de tre funktioner som ansågs 

viktigast 

Resultaten visar ganska klart att det viktigaste för kunderna är att kunna se status på sina 

övervakade system. Därefter är det viktigt att kunna skapa nya supportärenden samt se vad 

som är inkluderat i supportväg för varje enskilt system. Av de svar som erhölls trodde 7 av 9 

kunder att en supportportal skulle förenkla deras arbete, 1 var osäker och 1 trodde inte att den 

skulle vara till någon hjälp. Kunderna hade även möjlighet att komma med egna förslag på 

funktioner. 1 förslag inkom och handlade om att kunden ville ha möjlighet att själv registrera 

att ett larm som uppkommit i Pareras system redan var hanterat lokalt och inte krävde någon 

åtgärd från Pareras sida. 

Baserat på dessa resultat bestämdes att nedanstående 5 funktioner bör prioriteras när 

utvecklingen av supportportalen ska börja: 

1. Att kunna se status på övervakade system 

2. Att kunna skapa nya supportärenden 

3. Att kunna se avtalsnivå på varje övervakat system 

4. Att kunna se rapporter på övervakade system 

5. Att kunna se schema för uppdatering av övervakade system 

Det som skiljer är att Parera prioriterar att kunna informera sina kunder om uppdatering högre 

än kunderna själva då det idag sker antingen via mail eller inte alls beroende på vad kunden 

önskar. Genom att lägga upp schema för uppdatering så kan kunderna själva snabbt logga in 

och se planerat underhåll för varje enskilt system. 
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5. Systemanalys 
I detta avsnitt förklaras hur de olika systemen fungerar och används idag, samt hur 

information kan hämtas ut för att användas i den tänkta supportportalen. Avsnittet behandlar 

också frågan om Parera kan erhålla något mervärde av att migrera sitt CRM-system. 

5.1 CRM 
Microsoft Dynamics CRM är ett Customer Relationship Management system. Systemet 

används för kundhantering och fungerar som ett data warehouse där information om kunder 

kan sparas och hanteras. CRM kan användas på många sätt men är i grunden ett 

strategisystem som används för att bygga upp kundprofiler för att företag ska kunna hantera 

sina kunder inom områdena marknadsföring, försäljning och service[1]. Microsoft erbjuder 

flera olika CRM-lösningar, men de tre vanligaste är CRM On-premises deployment, CRM 

Internet facing deployment och CRM Online. On-premises innebär att systemet driftas av 

företaget som köpt det. Till denna version behövs en Windows 2008 server för att kunna 

installera systemet. Internet facing deployment fungerar på liknande sätt som On-premises 

men skiljer sig genom att det är åtkomligt från internet utanför företagets egen brandvägg och 

utan att använda VPN. CRM Online körs som en SaaS
*
 i Microsofts moln och företaget 

behöver inte ha någon egen server utan systemet driftas i princip helt och hållet av Microsoft.  

5.1.1 Skillnader mellan CRM On-premises och CRM Online 
Till stor del fungerar CRM On-premises och CRM Online som system på liknande sätt, men 

det finns vissa praktiska och logiska skillnader: 

 I CRM On-premises finns inte ”Internet Lead Capture Feature” som innebär att 
exempelvis kontaktformulär kan kopplas till en webbsida och direkt kan läggas in i 

CRM leads(potentiella kunder) istället för att detta måste göras manuellt [2].  

 I CRM Online kan inte databasen återställas till ett specifikt tillfälle. 

 I CRM Online kan upp till 200 egengjorda processer samt 300 egenskapade entiteter 

skapas.  

 I CRM Online finns ingen email router som sköter kopplingen mellan CRM och 

email-tjänster såsom Exchange som gör det möjligt att kunna spåra vilka mail som 

sänts från CRM samt vilka svar som erhållits.  

 Plug-in är supporterat i CRM Online men måste köras i en ”sandbox” och körs därför 

med lägre rättigheter att utföra uppgifter i systemet.[3] 

 Det går inte att interagera med SQL-databasen i CRM Online direkt då detta inte tillåts 

av Microsoft på grund av säkerhetsskäl. 

 Det är enkelt att migrera från Online till On-premises men svårare åt andra hållet 

 För att skapa rapporter går det i On-premises versionen att använda sig av FetchXML 

eller vanliga SQL-queries, i Online ges inte direktillgång till databasen och därför kan 

bara FetchXML användas. FetchXML är ett frågespråk som används för att hämta data 

i XML-form [4].  

 

 

                                                 
*
 SaaS, http://www.interoute.com/vdc/what-is-saas  

http://www.interoute.com/vdc/what-is-saas
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5.1.2 Custom entities 
En möjlighet som finns i både CRM On-premises och Online är att kunna skapa egna 

entiteter. I Online är det som tidigare nämnts begränsat till 300 stycken medan det i On-

premises inte finns någon teoretisk begränsning. Att skapa egna entiteter går ut på att 

egendefinierat data ska kunna lagras i CRM:s databas. Det fungerar i praktiken på ett sätt som 

liknar att sätta upp egna databaser med relationsmappning i olika databashanteringsgränssnitt. 

Här sker det dock i CRM:s gränssnitt och det är mer begränsat i jämförelse med att jobba 

direkt mot en SQL-databas vid exempelvis valet av datatyper.  

5.1.3 CRM:s API 
För att kunna interagera med CRM tillhandahålls Web services

*
 som är byggda med Windows 

Communication Foundation WCF [10]. WCF är ett ramverk som används för att bygga web 

services för kommunikation mellan två ändpunkter som är löst ihopkopplade. I CRM:s 

implementation innebär det att en tjänst/klient inte behöver vara baserad på Microsofts .NET 

plattform så länge den uppfyller de grundläggande krav som ställs vad gäller säkerhet och 

vilka protokoll som stöds.  CRM:s web services går att använda med både SOAP
**

- och 

REST
***

-klienter men Microsoft rekommenderar att använda dem till olika saker. Några 

exempel på detta är att REST rekommenderas vid CRUD-operationer(Create, Read, Update, 

Delete) och SOAP vid uthämtning av metadata. Det finns kodexempel både i Microsofts 

officiella SDK för CRM samt på internet för hur C# och Visual Basic kan användas för att 

bygga klienter för CRM:s web services 

5.1.4 Autentisering mot API i Online och On-premises 
Autentisering mot CRM kan ske på två olika sätt. Det ena är genom att använda Claims-

baserad autentisering som är ett standardiserat sätt att autentisera en användare mot en server 

och sätta upp en säker kommunikationskanal. Att använda Claims-baserad autentisering 

börjar med att en användare skickar en förfrågan via CRM eller någon annan applikation till 

en STS-server(Security Token Service) som är en service som används för autentisering mot 

web services[6]. STS-servern tar beslutet om användaren ska autentiseras. Om användaren 

bedöms som legitim utfärdas en s.k. SAML
****

 token i krypterad form. Denna används sedan 

för att autentisera sig vid användning av web servicen och varje token har en tidsgräns innan 

autentisering måste ske på nytt.   

Det andra sättet som går att autentisera sig på är genom Active Directory autentisering. Då 

skickas istället autentiseringsförfrågan till ett Active Directory som är en katalog som används 

i domäner med Windowssystem och hanterar saker som autentisering och fildelning för 

domänanvändare[7]. I CRM Online används Active directory federation services som gör det 

möjligt att säkert dela information över ett extranät som i detta fall skulle kunna vara mellan 

Pareras interna nätverk och Microsofts CRM Online i Microsofts moln [8].  

5.1.5 Säkerhet 
Att köra CRM Online kontra CRM On-premises kan vara ganska annorlunda ur en 

säkerhetssynpunkt. Genom att köra On-premises kan man ha större kontroll över 

säkerhetsaspekter i systemet då valet av brandväggar, virusskydd samt andra 

säkerhetsfunktioner är fritt. Med CRM Online är det Microsoft som har hand om säkerheten 

och där finns det många åtgärder som vidtagits för att upprätthålla en hög säkerhet. För att 

nämna några saker så används fysisk övervakning på servrarna som CRM Online körs på, 

                                                 
*
 Web services, http://www.webopedia.com/TERM/W/Web_Services.html  

**
 SOAP, http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms995800.aspx  

***
 REST, http://www.oracle.com/technetwork/articles/javase/index-137171.html 

****
 SAML, http://saml.xml.org/about-saml 

http://www.webopedia.com/TERM/W/Web_Services.html
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms995800.aspx
http://www.oracle.com/technetwork/articles/javase/index-137171.html
http://saml.xml.org/about-saml
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detta inkluderar videoövervakning och rörelsedetektorer samt intrångsdetektering. För att 

hålla obehöriga borta från sina datacenter så har bara utvalda personer access till hårdvaran 

och för att komma in i datahallarna så används bland annat biometriska scanners, smartcards, 

videoövervakning och säkerhetsvakter.  När det gäller den logiska säkerheten så är bland 

annat allt data isolerat mellan olika kunder och varje kund har en helt egen databas. För att 

säkra trafiken som går över internet krypteras allt med TLS/SSL. Det finns även möjlighet att 

aktivera s.k. Audit trails för att spåra vem som utför vad i systemet [9].  

5.1.6 Migrering 
Vid en eventuell migrering från On-premises till Online så finns det inget färdigt verktyg från 

Microsoft för att migrera allt data. Vid migrering från CRM Online till On-premises så kan en 

backup på SQL-databasen begäras ut från Microsoft. Denna kan sedan återställas på en lokal 

server och till sist kan CRM installeras för att kunna importera allt data. Vid migrering från 

On-premises till Online fungerar det dock inte då Microsoft inte tillåter en återställning av 

databasen till molnet från en egen backup på grund av säkerhetsskäl. Det går endast att 

använda sig utav CRM Online:s API:er
*
 för att exempelvis skriva egna skript som 

automatiserar överföringen av data. Det finns idag även olika tredjepartsverktyg tillgängliga 

som kan automatisera migreringen till varierande priser. [10] 

Om CRM-systemet inte innehåller egendefinierat data och egengjorda processer så går det att 

exportera sina entiteter till Excel och sedan importera till CRM Online, en nackdel med detta 

är att det inte går att få med eventuella filer som är sparade med koppling till exempelvis ett 

kontrakt eller en offert.  

Att köra CRM On-premises innebär en stor frihet men även ett större åtagande jämfört med 

CRM Online. Med CRM On-premises behövs datorkapacitet och personal som kan underhålla 

systemet. Det finns dock bra möjligheter för att skräddarsy systemet med egengjorda plug-in 

och processer. En annan fördel är det inte finns någon teoretisk begräsning för hur stor 

databasen kan bli samt att det inte kostar beroende på hur stor den är. En sak som kan vara 

både till för- och nackdel är att det krävs ett större ansvar över säkerheten med fysisk åtkomst, 

brandväggar och virusskydd. Detta ger en större frihet men om säkerhetsimplementationerna 

är bristfälliga blir systemet mer utsatt för attacker av olika slag. 

5.1.7 Pareras användning av CRM 
Pareras använder sig av en CRM On-premises lösning som ligger på en virtuell Windows 

Server 2008 i Amazons molntjänst Elastic Compute Cloud (EC2). Parera sköter underhåll av 

systemet samt den virtuella maskinen medan Amazon står för datorkraft och 

hårdvaruunderhåll. Parera är garanterade väldigt lite nedtid enligt Amazons Service Level 

Agreement (SLA) som garanterar 99,95% upptid under ett år [11]. Detta kan jämföras med 

Microsoft som erbjuder något liknande vid köp av CRM Online med 99,9% garanterad upptid 

på ett år. Med CRM Online elimineras kraven på uppdatering och underhåll förutom rent 

administrativa saker såsom att rensa ut data som inte används[12].  

Parera har idag ganska små mängder data sparat i CRM, hela databasen är på ca 1GB men det 

är mycket utav detta som inte kan räknas som rent rådata. Inga egna processer har skapats och 

inget annat skräddarsytt med olika plug-in eller liknande har gjorts i systemet. De data som 

idag finns lagrat i CRM är till stor del sådant som endast Parera själva har nytta av i form av 

kundinformation, ordrar och fakturor. Vissa delar av avtalen samt kontaktinformation är data 

som skulle kunna vara intressant att använda i en supportportal. Med hjälp av att skapa egna 

                                                 
*
 API, http://sproutsocial.com/insights/2011/10/api-definition/ 

http://sproutsocial.com/insights/2011/10/api-definition/
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entiteter finns det möjlighet att kunna spara fler saker såsom avtalsnivå för varje övervakat 

system och inloggningsinformation för N-central och Zendesk. 

5.1.8 Säkerhet idag 
Säkerhetsåtgärder för systemet som idag körs i EC2 påminner en del om de Microsoft vidtagit 

för CRM Online. De fysiska säkerhetsfunktionerna inkluderar bland annat att 

tvåstegsverifiering måste genomföras minst två gånger för att komma in i datorhallarna samt 

att videoövervakning används i kombination med system för intrångsavkänning. Den logiska 

säkerheten inkluderar bland annat ”Secure access points” som innebär att det finns ett bestämt 

antal ändpunkter för trafiken mellan kunden och molntjänsten som stödjer HTTPS, detta 

passar bra för att lättare kunna monitorera trafiken som färdas mellan kunden och tjänsten. 

Oavsett om HTTP eller HTTPS används för att koppla upp sig mot sina instanser så måste 

varje anrop mot API som sker via exempelvis SOAP både signeras och köras genom en 

hashfunktion. Detta görs för att försäkra sig om att meddelandet inte alterneras på vägen [13]. 

Det finns även möjlighet att sätta upp egna brandväggsregler. Idag har Parera en regel för att 

det endast ska gå att använda Remote desktop (Windows fjärrstyrning) inifrån deras egna 

nätverk till den virtuella maskinen som kör CRM.  

5.1.9 Slutsats 
Baserat på hur Parera använder CRM idag så finns det bra möjligheter att provmigrera till 

CRM Online. De funktionsmässiga skillnader som finns mellan att köra Online och On-

premises är inget som bedöms påverka Pareras användningsområden utan skulle spela större 

roll i större miljöer där systemet skräddarsytts mer. Migreringen bör testas genom att 

exportera data till .csv filer då det bedöms som enklast baserat på vilket data som finns lagrat 

idag. Det som skulle gå förlorat är att de filer som finns knutna till olika delar av systemet inte 

följer med så där måste Parera bestämma vikten av att dessa filer finns tillgängliga. Om 

bedömningen görs att filerna är av mindre vikt bör en provmigrering göras till CRM Online 

som kan testas gratis i 30 dagar. Blir resultatet inte som tänkt är det enkelt att återgå till 

existerande CRM-lösning.  

Ett alternativ är att bara delar av allt data importeras såsom kontakter och så används CRM 

endast med dessa grundläggande uppgifter som behövs och det gamla systemet lämnas intakt. 

Under en övergångsperiod får man då jobba mot båda systemen för att avsluta pågående 

affärer och lägga till nya i CRM Online. Oavsett hur migreringen sker så kommer den att 

innebära att Parera inte längre behöver administrera systemet på samma sätt utan kan lägga 

sin tid på andra saker. De skillnader som tagits upp och som kan anses vara till CRM Onlines’ 

nackdel är inget som bedöms påverka Pareras användning då systemet idag används helt i 

standardutförande och de egenskaper som försvinner är inget som de planerar att använda. 

Den enda nackdel som skulle kunna påverka Pareras drift av systemet är att det i CRM online 

inte går att återställa databasen längre än ett dygn tillbaka. För att komma runt detta problem 

finns det dock möjlighet att exportera data till Excel och detta bedöms vara tillräckligt då 

viktiga uppgifter kan sparas undan samtidigt som en databaskrasch fortfarande går att åtgärda 

med hjälp av Microsoft. Fördelen med att migrera nu är att det blir enklare eftersom systemet 

idag inte innehåller några egenskapade entiteter eller skrädarsydda processer. Om 

egenskapande entiteter och processer läggs in blir det mer jobb att migrera över det då det 

exempelvis inte går att migrera entiteter som har många-till-många relationer med andra 

entiteter.[14] När det kommer till säkerhet så är bedömningen att tillräckliga åtgärder är tagna 

av Microsoft i CRM Online i jämförelse med hur det ser ut idag och det som bedöms utgöra 

den största risken är ifall användarnas autentiseringsuppgifter skulle läcka ut.  
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För supportportalens del bedöms inte det data som lagras i CRM vara av tillräckligt stort 

värde för att motivera all kod som behöver produceras för att hämta ut det. I CRM finns avtal 

och kontaktinformation som skulle kunna användas till de funktioner som kunderna 

efterfrågar. Baserat på kundernas önskemål så är det dock endast avtalsnivån på varje 

övervakat system som är intressant att kunna ta del av i supportportalen. Denna information 

går inte att hämta ut direkt från CRM då den finns lagrad i PDF-filer och det bedöms vara 

enklare att lagra avtalsnivån i en separat databas än att behöva skapa upp entiteter i CRM och 

sedan hämta ut via API-anrop. När det gäller kontaktuppgifter så är det tänkt att kunderna ska 

kunna uppdatera sin kontaktinformation själva. Detta skulle CRM:s API kunna användas till 

att hämta ut, men då behöver man antingen använda sig av Visual Basic eller C# alternativt 

porta över de kodexempel som finns tillgängliga i CRM:s API-dokumentation. 

5.2 N-central 
N-able N-central är ett Remote Monitor and Management (RMM) system som används för att 

övervaka datorer, servrar och tjänster. Systemet är byggt för att vara skalbart och ska kunna 

övervaka stora IT-miljöer med upp till 20000 enheter. N-centrals webbgränssnitt används för 

att avläsa status och information om olika övervakade system som kan vara alltifrån Switchar 
till virtuella maskiner och SAN. Begränsningen för vad som kan övervakas beror till stor del 

på om enheten har ett nätverkskort samt vilka protokoll den stödjer. i N-central version 9.1 

används SNMP
*
 samt WMI

**
 för att sköta övervakning samt köra automatiserade processer 

såsom uppdatering av Windows servrar. Det finns även möjlighet att fjärrstyra enheter via 

exempelvis Remote desktop och VNC om operativsystemet på den övervakade enheten 

stödjer det. N-central kan köras i både fysiska och virtuella miljöer men N-able tillhandahåller 

i dagsläget ingen molnvariant av systemet.[15] 

5.2.1 N-centrals API 
N-central tillhandahåller en web service som är åtkomlig via SOAP, denna web service 

stödjer bland annat funktioner för att kunna hämta ut listor på enheter tillhörande en specifik 

organisation och status på enskilda enheter. För att utbyta information måste användarnamn 

och lösenord skickas med i varje anrop för att autentisera sig mot web servicen. Det kan även 

behövas att en enhets unika id alternativt kund-id skickas med beroende på vilken information 

som eftersöks. 

Utöver metoder för att hämta och lägga till data genom att använda SOAP så finns det också 

möjlighet att komma åt vissa delar i N-centrals användargränssnitt genom att använda URL:er 

och bli direkt skickad till vissa vyer i N-centrals webbgränssnitt. För att göra detta skickas 

autentiseringsuppgifter med i URL:er som går till respektive vy när en användare vill skickas 

dit. N-central använder Single Sign-On(SSO) vilket innebär att när en användare autentiserats 

för en vy så kan den navigera sig vidare utan att behöva uppge inloggningsinformationen 

igen. De vyer som är åtkomliga på detta vis är: 

 Vyn för att kunna se egenskaper för en enhet 

 Vyn för att kunna se status på en enhet 

 Vyn för att kunna fjärrstyra en enhet 

 Kundens panelvy som den möts av vid en normal inloggning 

 Vyn för NOC(Network Operations Centre) Pareras vy när de loggar in 

                                                 
*
 SNMP, http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc776379(v=ws.10).aspx 

**
 WMI, http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/aa384642(v=vs.85).aspx 

file:///C:/Users/Cristopher/Dropbox/EgenExjobbsMapp/er
file:///C:/Users/Cristopher/Dropbox/EgenExjobbsMapp/en
http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc776379(v=ws.10).aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/aa384642(v=vs.85).aspx
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Figur 4, vy över en kunds övervakade system som den möts av vid en normal inloggning 

5.2.2 Pareras användning av N-central och API-förberedelser 
Parera använder N-central för övervakning av både hårdvara och mjukvara, samt 

nätverksrelaterad övervakning. N-central fungerar som ett nav i Fjärrdriftstjänsten och är till 

för att ge en överblicksbild över hur det ser ut i kundernas IT-miljöer. Förutom detta så loggas 

även olika fel som uppkommer genom att mail skickas till Zendesk och där lagras som 

ärenden.   

För att kunna utnyttja data som N-central samlar in måste kundkonton läggas upp för varje 

enskild kund i N-central och inloggningsuppgifterna till kontona måste sparas undan för att 

möjliggöra automatiskt inloggning i N-central genom SSO. Varje övervakad enhets unika id 

och kund-id kopplat till kunden måste sparas för att kunna använda API:ets funktioner.  

5.3 Zendesk 
Zendesk är ett ärendehanteringssystem som tillhandahålls av företaget med samma namn. 

Zendesk kan användas i olika syften men bygger i grund och botten på att kunder som har 

problem kan skapa ärenden i systemet. Ärendena kan skapas på många olika sätt, bland annat 

genom att skicka mail eller från integration med olika sidor såsom Twitter och Facebook. När 

ett ärende är skapat kan en supportagent plocka ärendet och sköter sedan kommunikationen 

med den som skapat det. Zendesk är helt online-baserat och systemet driftas och underhålls 

helt och hållet av Zendesk själva. Det går att koppla ihop Zendesk med en mängd olika plug-

in från andra tillverkare för att länka ihop olika system, som exempel finns det ett plug-in för 

Dynamics CRM som gör det möjligt att sköta Zendesk från CRM samt ger möjlighet att i 

Zendesk kunna hämta kontaktinformation från CRM.  Pareras användning av Zendesk går ut 

på att fjärrdriftskunder kan maila frågor och problem till en specifik mailadress som är 

kopplad till Pareras Zendesk. När mailet kommer fram skapas ett ärende som tilldelas ett 

ärendenummer och en utav Pareras supportagenter plockar och påbörjar arbetet med att lösa 

problemet.  
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5.3.1 Zendesk API 
Zendesk tillhandahåller en REST web service som kan användas genom att varje förfrågan 

mot API:et autentiseras med användarnamn och lösenord eller genom att använda Zendesks 

SSO funktion. Om SSO möjliggörs genom en inställning i Zendesk så kan Jason Web Token 

(JWT)
*
 användas för att logga in en användare och tilldela den en sessionstoken. Denna token 

gör att det går att autentisera en användare utan att användaren själv behöver skriva in någon 

inloggningsinformation, Istället sker det genom att användaren skickas till en sida som kör ett 

skript i bakgrunden och sköter autentiseringen. För att detta ska fungera måste minst 4 saker 

skickas med: 

 En tidsstämpel för när använd token genererades 

 Ett unikt JWT-id för att förhindra att någon försöker autentisera sig genom att göra en 

s.k. token replay vilket innebär att autentiseringsförsök görs med en token som 

tidigare använts. 

 Email-adress till användaren för att kunna identifiera den unika användaren 

 Namnet på användaren[16] 

Zendesk API är limiterat att tillåta ca 200 requests per minut, detta maxvärde regleras utav 

Zendesk själva och kan justeras utan förvarning. API:et använder sig av JSON
**

 för att utbyta 

data och kräver att JSON ska accepteras explicit i varje meddelande-huvud som skickas. I 

Zendesk finns det tre typer av användare, användarna är de som räknas som kunder, agenter är 

de som sköter inkomna ärenden och admins administrerar systemet. Dessa tre roller är av 

olika vikt och vissa API-funktioner kräver att den användare som autentiserar sig har en viss 

roll.[17] 

Zendesk tillhandahåller en egen klient för Ruby och en officiell guide för hur PHP kan 

användas mot Zendesks API:er. Utöver detta finns bibliotek för att skriva API-klienter i bland 

annat .NET och Python att tillgå i Zendesks utvecklar-community.[18]  

 

 

Figur 5, vy över användares ärendehistorik som kan göras åtkomlig via SSO 

5.3.2 Användbart data i Zendesk 
I Zendesk sparas alla ärenden som skapats och det går även att registrera nya ärenden. I 

supportportalen vill Parera främst möjliggöra för kunderna att skapa nya ärenden och kunna 

                                                 
*
 JWT, http://self-issued.info/docs/draft-ietf-oauth-json-web-token.html 

**
 JSON, http://www.w3schools.com/json/ 

http://self-issued.info/docs/draft-ietf-oauth-json-web-token.html
http://www.w3schools.com/json/
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se status på gällande ärenden, men även möjligheten att kunna se äldre ärenden som har blivit 

lösta. Anledningen till detta är att kunderna ska slippa gå igenom gamla mailkonversationer 

för att hitta äldre ärenden. Det finns i Zendesk möjlighet att skapa personliga konton för 

kunderna. Med hjälp av dessa kan de skapa ärenden och se ärendehistorik samt se vilken 

agent som har tilldelats ett ärende. Det går också att se om ärendet är öppet, avklarat eller 

avvaktande. För att kunna hämta ut relevant data behövs tillgång till användarnamn, lösenord 

och ett användar-id för den som skapat ett ärende. 

5.3.3 API-förberedelser i Zendesk 
För att kunna interagera med Zendesk API behöver ett API-konto med agent-rättigheter 

skapas. Detta krävs för att användarnamn och lösenord för en agent måste skickas med vid 

exempelvis skapande av nya ärenden och detta bör inte göras med ett vanligt agentkonto av 

säkerhetsskäl. En vanlig användares användar-id behöver också skickas med när ett nytt 

ärende ska skapas. När ett ärende skapas används id:t för att se vem som är ”requester” samt 

vem som är ”submitter”, I supportportalen bör detta vara samma person då det är tänkt att 

kunderna ska skapa och ”submitta” ärenden för sin egen del. Det finns även möjlighet för en 

agent att agera ombud och skapa ärenden åt en användare, därför måste både ”requester och 

”submitter” finnas med då detta inte behöver vara samma person. För att tillåta SSO behövs 

en inställning ändras i Zendesks webbgränssnitt. 
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6. Plattform 
I detta avsnitt behandlas frågan om vilken plattform som ska användas för utvecklingen av 

supportportalen samt varför den valda plattformen är rätt för just denna implementation. 

6.1 Krav 
En av uppgifterna med examensarbetet var att ta fram förslag på en lämplig plattform för 

implementationen. För att göra detta ställdes tre grundläggande krav upp som föreslagen 

plattform skulle leva upp till: 

 Plattformen skulle vara fri att använda  

 Plattformen skulle kunna användas till att bygga dynamiska webbsidor 

 Plattformen behövde vara kompatibel med alla tre system 

Det första kravet tolkades som att plattformen måste vara gratis att använda och det andra 

tolkades som att plattformen skulle vara väl beprövad i sammanhanget då många olika 

programspråk går att använda till att bygga dynamiska webbsidor men vissa är mer använda 

än andra. Baserat på dessa krav bestämdes i samspråk med Parera att språken Ruby, PHP och 

Python skulle undersökas. 

6.2 Programmeringsspråk  

6.2.1 Ruby 
Ruby är ett objektorienterat interpreterat språk vilket innebär att det kompileras under run-

time till skillnad från kompilerade språk som först kompileras till maskinkod innan 

exekvering kan ske. Till språket finns ett flertal frameworks tillgängliga för att bygga SOAP 

klienter, några exempel är Savon, Handsoap och LolSoap. Savon kan användas mot en web 

service med eller utan ett tillhörande WSDL
*
-dokument medan de andra två kräver att web 

servicen som används tillhandahåller ett WSDL-dokument. Även ett flertal frameworks för 

REST finns tillgängliga och för att nämna några så kan Httparty, faraday och Nestful alla 

användas för att skriva REST-klienter. Två fördelar med Ruby är att det är 

plattformsoberoende då det inte behöver kompileras och det är Open Source så det är helt 

gratis att använda.[19] En ytterligare fördel är ett framework som heter Rails. Det är skrivet i 

Ruby och är menat att förenkla webbutveckling och strävar efter att utföra fler uppgifter med 

en mindre mängd kod. Rails använder sig utav MVC
**

-mönstret och det finns exempelvis 
funktioner inbyggda för att kunna generera modeller och controllers baserat på hur den 

underliggande databasen för applikationen ser ut s.k. objekt-relationsmappning.[20] 

6.2.2 PHP 
PHP är ett interpreterat som används för att skapa dynamiska webbsidor och är ett mycket 

välanvänt språk vid serverutveckling enligt sajten w3techs.com som mäter användandet av 

olika teknologier på webben.[21] En stor fördel med PHP är att det är byggt för att inbäddas i 

HTML-kod vilket gör det lämpligt för webbutveckling.[22] Det finns flera SOAP-frameworks 

att använda för PHP, bl.a. finns en SOAP-extension inbyggd i språket som stödjer WSDL-

dokument. Två andra frameworks är WSO2 och NuSOAP som även dem har stöd för WSDL-

dokument. På REST-sidan finns det otaliga frameworks tillgängliga men för att nämna några 

så finns Recess, Ephiphany och Dave att tillgå. Det finns även frameworks liknande Rails till 

Ruby för PHP, ett exempel är PHP on TRAX som bland annat stödjer objekt-

relationsmappning.  

                                                 
*
 WSDL, http://www.w3.org/TR/wsdl#_introduction 

**
 MVC, http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ff649643.aspx 

http://www.w3.org/TR/wsdl#_introduction
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ff649643.aspx
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6.2.3 Python 
Python är ett dynamiskt språk som supporterar olika programmerarparadigmer såsom 

funktionell-, objektorienterad- och imperativ programmering. Python stödjer de flesta 

plattformar och det finns versioner som går att köra i Javas virtuella maskin och i .NET-

miljöer för att nämna några varianter. Python är Open source och således gratis att 

använda.[23] Till Python finns ett antal frameworks för att bygga SOAP-klienter. ZSI, soaplib 

och suds är ett urval. ZSL stödjer WSDL medan de andra inte gör det. På REST-sidan finns 

bland annat prestans och Django. Django är ett MVC-framework som även stödjer objekt-

relationsmappning.  

6.2.4 cURL 
cURL är en mjukvara som innehåller ett bibliotek som heter libcurl och ett kommandoverktyg 

som heter cURL. Libcurl-biblioteket används för kommunikation över en mängd olika 

applikationsprotokoll och stödjer till exempel HTTP, HTTPS, SFTP och POP3. Verktyget 

cURL kan användas från kommandoraden för webbkommunikation. Det gemensamma med 

båda dessa verktyg är möjligheten att hämta information via URL:er. cURL är kompatibelt 

med de flesta plattformar och Libcurl-biblioteket går att integrera med både Ruby, PHP och 

Python för att på ett enkelt sätt kunna anropa REST web services med ovan nämnda 

protokoll.[24] I Zendesks API-dokumentation finns otaliga exempel på hur man kan använda 

cURL tillsammans med bland annat Ruby för att interagera med Zendesk Web service. 

6.2.5 Jämförelse 
Alla tre språk har funktionalitet inbyggt eller i separata frameworks för att bygga SOAP- och 

REST-klienter. Det finns även frameworks som följer MVC-mönstret och som stödjer objekt-

relationsmappning mot databaser i alla tre. Alla tre kan även dra fördel av att använda cURL 

för att anropa REST Web services. Det råder delade meningar om vilket utav språken som är 

snabbast och varför men sammanfattningsvis så har det mycket att göra med vem som skriver 

koden samt hur mätningen genomförs. Detta medför att det är svårt att uttala sig om 

snabbheten men generellt sätt så är det inget språk som anses vara mycket snabbare än de 

andra.  Gemensamt för alla tre är att de kvalar in på topp 10 av de mest populära språken 

enligt TIOBES månatliga sammanställning för Maj 2013 som baseras dels på information från 

olika sökmotorer och tredjepartstillverkare.[25] 

6.2.6 Slutsats 
De tre jämförda programmeringsspråken bedöms alla ha de egenskaper som krävs utifrån 

ställda krav. Om man ser till integrationen med Zendesk och N-central anses Ruby vara det 

språk som anses lämpligast då Zendesk har en officiell klient och bra exempelkod finns att 

tillgå för att snabbt komma igång med utvecklingen. För N-centrals del är det mer öppet men 

eftersom inga exempel på användning av N-centrals API med något av dessa språk påträffats 

under arbetets gång så anses det vara bäst att gå efter Zendesks stöd. N-central i sig 

tillhandahåller tillräcklig dokumentation för att vilket språk som helst med stöd för SOAP ska 

kunna användas för att utbyta information med dess API. När det kommer till användningen 

med CRM så finns det mestadels kodexempel för C# och Visual Basic och därmed behöver 

exemplen portas över till Ruby om man bestämmer sig för att använda CRM:s API.  

  

file:///C:/Users/Cristopher/Dropbox/EgenExjobbsMapp/er
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6.3 Databas 
När examensarbetet startade var tanken att CRM:s databas skulle användas för att lagra det 

data som behövs för supportportalen i syfte att slippa administrera en fristående databas. En 

ytterligare fördel med att använda CRM:s befintliga databas var att slippa dubbellagra 

kontaktinformation vilket skulle kunna medföra mismatchning mellan CRM:s databas och 

den fristående databasen om inte manuell uppdatering sker så att båda innehåller liknande 

information. Under projektets gång övergavs denna idé då det dels uppfattades som mer 

omständigt att skapa plats för nytt data genom att lägga till nya entiteter i CRM. Samt att 

bedömningen gjordes att databasen snabbt skulle bli oöverskådlig och svår att administrera då 

CRM:s egenskapade entiteter blandat med nya enititeter och relationer skulle bli svåra att 

hålla reda på. Ett annat problem var att det fanns större begränsningar av vilka datatyper 

kunde användas vid skapande av egna entiteter. En tanke var att arbeta direkt mot CRM:s 

underliggande SQL-databas för att lägga till det som önskades. Problemet med detta var att 

risken för att databasen blev korrupt ökade samt att databasen från början bedömdes vara för 

invecklad för att kunna editeras utan att påverka systemet i sig. Med en separat databas blir 

det enklare att överblicka det data som finns lagrat samt ändra i databasen. Det blir även 

enklare att implementera nya funktioner i supportportalen då uppdatering av schemat bedöms 

kunna göras enklare i en fristående databas samt att friare val av datatyper möjliggörs. 

Portalen blir inte heller lika beroende av CRM:s databas vilket skulle kunna vara till nackdel 

om ett byte av CRM-system skulle ske.  

Med detta i åtanke behövdes ett förslag på en lämplig databas tas fram som passade bra med 

utredda programmeringsspråk. Kraven på databasen likställdes de på plattformen i sin helhet 

och även här valdes tre alternativ för närmare undersökning. De databaser som valdes var 

MySQL, PostgreSQL och SQLite. De valdes dels på grund av sin popularitet och ansågs alla 

tre vara bra alternativ då de används i många kommersiella sammanhang och utav stora 

företag.  

6.3.1 MySQL 
MySQL är en av världens mest använda Open Source databaser och finns i en community 

version som går under GPL(GNU General Public License) och är gratis att använda. Den 

finns även i flera versioner som innehåller utökad funktionalitet och supporttjänster som kan 

erhållas mot vissa kostnader. MySQL går att använda till de flesta plattformar och används av 

flera stora företag och webbsidor som Google, YouTube och Nokia. MySQL skalar bra för 

stora miljöer och flera databaser går att använda i kluster.[26] MySQL kan användas med 

flera olika storage engines som är den underliggande mjukvaran som sköter CRUD-

operationer mot databasen. Den vanligaste är InnoDB som stödjer ACID
*
-transaktioner nästan 

fullt ut. En annan populär storage engine är MyISAM som inte stödjer transaktioner men är 

istället känd för att vara väldigt snabb.  

6.3.2 PostgreSQL 
PostgreSQL är en databas med stor spridning, den är Open Source och fungerar med de flesta 

plattformar och programmeringsspråk. Det går även att använda ett flertal 

programmeringsspråk inuti databasen förutom SQL för att skriva lagrade procedurer. Stöd 

finns för PHP, Ruby och Python men även för många andra språk. PostgreSQL utges av de 

som utvecklar den att vara den mest avancerade Open Source databasen i världen[27]. 
PostgreSQL har stöd för en enda storage engine som i sig har fullt stöd för ACID-

transaktioner.[28] Fler fördelar är att databasstorleken är obegränsad, och det finns en egen 

datatyp för att spara undan IP-adresser, detta kan var bra vid skapande av lagrade procedurer i 

                                                 
*
 ACID, http://www.databasteknik.se/webbkursen/transaktioner/index.html 

http://www.databasteknik.se/webbkursen/transaktioner/index.html
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databasen istället för att skapa funktioner i applikationen. PostgreSQL har stöd för lagring av 

så kallade BLOB´s som är större objekt i binärform och kan vara allt ifrån videofiler till bilder 

och musik.  PostgreSQL används bland annat av IMDB.com och Skype i olika 

implementationer. [29] 

6.3.3 SQLite 
SQLite är en lättviktsdatabas som är tänkt att användas i mindre implementationer, tanken 

bakom SQLite är att den ska vara enkel att administrera och använda. SQLite innehåller 

därför färre funktioner som många större databaser med högre krav på skalning och prestanda 

har. Två exempel är att lagrade procedurer inte stödjs och miljöer där hög concurrency är ett 

krav är den inte tänkt för då den använder lås på hela databasfilen vid read/write operationer. 

Detta medför att en process som exempelvis vill läsa inte kan göra det samtidigt som en annan 

skriver oavsett var i databasen detta sker. SQLite påstås utan problem klara av att 

tillhandahålla tillräckligt med prestanda för en webbsida med 100000 träffar/dag enligt 

sqlite.org.[30]  

Fler fördelar är att SQLite integreras direkt med programmet och behöver således inte 

installeras eller köras vid sidan av i en egen process, detta bidrar till bra prestanda då ingen 

kommunikation behöver ske med en databasserver utan data kan hämtas direkt från 

lagringsmediet. En sak som kan vara både till för- och nackdel är att SQLite databaser är 

sparade i en fil. Det förenklar backuper och flytt av databasen men bidrar till enklare access 

av filen då den går att komma åt även på andra sätt än genom själva databasmotorn vilket är 

vanligast i större SQL-databaser. Detta kan medföra vissa säkerhetsproblem om känsligt data 

sparas undan.[31] 

Nackdelar med SQLite är om flera applikationer behöver använda databasen över ett nätverk, 

samt för stora webbsidor där tanken kanske är att köra databasen på en egen server för att 

klara belastningen. Databasfilen är också begränsad till 2 TB då många operativsystem inte 

stödjer enskilda filer större än 2TB.[32] 

6.3.4 Jämförelse 
Alla tre databaser är kompatibla med en mängd programmeringsspråk, däribland Ruby PHP 

och Python. Alla tre är välbeprövade och används av många stora företag, MySQL och 

PostgreSQL är lämpade för både stora och små miljöer medan SQLite lämpar sig för lite 

mindre implementationer och skalar inte lika bra. Det som talar för MySQL är att den är 

snabb och det finns bra möjligheter att välja storage engines beroende på vilka krav som 

ställs. Detta är bra om det finns klara specifikationer för vad som krävs av databasen. Med 

PostgreSQL finns det bara en storage engine vilket kan vara bra i vissa situationer då det inte 

går att bedöma vilken som passar bäst, men också för att den har fullt stöd för ACID-

transaktioner. Nackdelen är det inte går att skräddarsy databasen på samma nivå. Till 

supportportalen är ACID inte det viktigaste då denna databas bedöms ha ett lågt antal 

skrivningar p.g.a. att den mesta informationen som lagras förmodligen kommer vara statiskt 

och användas vid kommunikation med Zendesks och N-centrals API:er. Att SQLite använder 

read/write lås anses inte heller som ett problem då antalet simultana förfrågningar mot 

databasen förväntas vara lågt. Om beslutet tas att lägga mycket logik på databasnivå med 

lagrade procedurer så kan det finnas fördelar att använda PostgreSQL som har IP-adresser 

som en datatyp medan MySQL behöver anropa metoder för omvandling från strängar. Min 

personliga uppfattning är att i liknande sammanhang så är det enklast att hantera så mycket 

logik som möjligt i programkoden istället för i databasen ur en utvecklares synvinkel. Om 

denna filosofi delas så spelar det inte någon större roll om IP-adresser lagras som strängar för 

då sköts eventuell typomvandling i koden.  
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PostgreSQL och MySQL kan låta som väldigt lika efter de inledande jämförelserna men 

skiljer sig rent arkitekturmässigt och framförallt vad gäller filosofin bakom databaserna. 

PostgreSQL har traditionellt sett fokuserat på att vara tillförlitlig, att stå för dataintegritet samt 

innehålla många avancerade funktioner tillgängliga för utvecklare. MySQL var från början 

tänkt att användas ihop med webbsidor där det sker många fler läsningar än skrivningar mot 

databasen, och har därför fokuserat mer på snabbhet än att stödja transaktioner och olika 

avancerade sätt att joina olika tabeller[33].   

6.3.5 Slutsats 
När det kommer till valet av databas så är bedömningen att med de datamängder som skulle 

involveras idag samt en tid framöver så skulle en SQLite databas fungera bra. Om antalet 

supportkunder skulle öka mycket och antalet filer som behöver lagras ökar, samt i takt med att 

mer funktionalitet implementeras i supportportalen så är PostgreSQL eller MySQL mer 

lämpliga. Det blir mer administrativt arbete med båda dessa men det tas igen den dagen 

supportportalen skulle växa ur sin SQLite databas. Min uppfattning är att supportportalens 

databas inte kommer att ha ett särskilt avancerat schema till en början och inte heller är i stort 

behov av ACID-transaktioner eller avancerade tillägg. Jag tycker dock inte att detta betyder 

att MySQL med MyISAM motorn ska väljas bara för att den påstås vara snabbast. Någon 

form av transaktionssäkerhet bedöms vara lämpligt då det eliminerar risken att behöva 

återställa en databas som blivit korrupt p.g.a. exempelvis samtidig läsning och skrivning eller 

en krasch. Då supportportalen till en början inte bedöms vara en sida med hög belastning så 

bör inte varken PostgreSQL eller MySQL med InnoDB innebära att den upplevs som 

långsam. Prestandafrågan i sig mellan PostgreSQL och MySQL känns mer relevant för större 

miljöer och för offentliga sidor med stora användartal. När det kommer till det slutgiltiga valet 

så bedöms MySQL vara lite lämpligare i sammanhanget då det finns en större valmöjlighet av 

storage engines samt att de avancerade funktioner såsom att kunna använda olika ”procedural 

languages” istället för SQL inte bedöms vara något som kommer att behöva användas för 

supportportalen. Valet baseras dels på idén med att försöka lägga så mycket logik på 

applikationsnivå som möjligt, i detta fall behövs inte de avancerade funktioner som medföljer 

PostgreSQL. MySQL påstås även vara enklare att komma igång med och administrera samt 

lämpad för implementationer med många read-operationer och färre write-operationer vilket 

supportportalen bedöms bli. Om en s.k. proof-of-concept av supportportalen ska utvecklas 

kan SQLite med fördel användas då en implementation av denna bedöms gå snabbt samt att 

den bedöms vara enkel att administrera. 

6.4 Diskussion 
Valet av plattform är ett ämne som alltid kan diskuteras vidare då mycket hänger på vem/vilka 

som ska utveckla samt vilken kompetens de besitter. En plattform som antagligen skulle passa 

väl vid utvecklingen av en supportportal är .NET med bra funktionalitet inbyggt för att både 

skapa och använda web services samt bra frameworks för att koppla upp sig mot databaser. 

Denna plattform uppfyllde dock inte kravet på att vara fri då bland annat utvecklingsmiljön 

inte är gratis att använda, samt att användningen av CRM:s API inte anses nödvändigt. Det 

kan även diskuteras om en utredning av exempelvis Perl som också lämpar sig för 

webbutveckling skulle ha gjorts, men bedömningen gjordes att de språken som hade mest 

förankring med nuvarande system och där exempellösningar fanns enkelt tillgängliga var de 
som har undersökts. 

Undersökningen av databaser skulle ha kunnat innehålla många fler lösningar. MySQL och 

PostgreSQL valdes till stor del p.g.a. deras utbredda användning som ett bevis på att de 

fungerar i sammanhanget. SQLite valdes för att jämföra med någon databas som skiljer sig åt 

men som ändå kan fungera för att tillhandahålla datalagring för små till medelstora 
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webbsidor. Fler alternativ som skulle ha kunnat tas med är MongoDB och CouchDB som 

båda är NoSQL-databaser som saknar relationsschema och som skalar väldigt bra även för 

extremt stora implementationer då dessa är bra på att skala horisontellt istället för vertikalt. 

Ingen vidare utredning gjordes av dessa p.g.a. att valda alternativ bedömdes räcka för 

supportportalens funktion samt att supportportalen inte bedöms ha någon större nytta av att 

kunna skala horisontellt då den endast är tänkt för avtalskunder vilket i detta fall bedöms vara 

ett lågt användarantal jämfört med offentliga webbsidor. 
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7. Handlingsplan 
Detta avsnitt beskriver hur Parera kan gå tillväga för att förverkliga idén om en supportportal 

rent praktiskt. Avsnittet börjar med att ta upp förslag på den övergripande designen och 

fortsätter sedan med förslag på databasdesign och hur den underliggande designen skulle 

kunna se ut. 

7.1 Övergripande funktion 
Supportportalens övergripande funktion bör bygga på att de olika API:erna för Zendesk och 

N-central används genom deras web services. Zendesk tillhandahåller en REST web service 

och N-central en SOAP web service. För att kunna skicka en användare vidare till respektive 

systems gränssnitt bör SSO-funktionerna som finns tillgängliga i de olika systemen användas.  

Dessa implementeras på olika sätt i de två systemen men principen är densamma att 

autentiseringsuppgifter endast behöver skickas med en gång och sedan kan användaren surfa 

fritt i den delen av systemen användaren har tillgång till. Användningsområdet för respektive 

systems egna gränssnitt kan vara att kunna se mer detaljerad information om ärenden och 

övervakade system. I supportportalen bör förslagsvis den viktigaste informationen visas som 

till exempel varje övervakat systems övergripande status, men möjligheten ska också finnas 

att se mer detaljerad information. Då denna information presenteras på ett bra sätt i N-central 

så finns det möjlighet att implementera att en användare kan skickas vidare dit för att få mer 

detaljerad information om ett system. Det går även att implementera på ett liknande sätt i 

Zendesk när det gäller exempelvis ärendehistorik. I supportportalen ska användaren kunna se 

ett antal av sina senaste ärenden och vill användaren se en längre historik eller genomföra 

sökningar efter specifika ärenden så kan användaren skickas vidare till Zendesk via SSO och 

använda funktionalitet som finns där. Informationen som behöver lagras för att möjliggöra 

tidigare nämnda funktioner sparas i en separat databas tillsammans med övriga saker som 

behövs för en bra användarupplevelse. Nedan en skiss på hur det skulle kunna se ut.  

Användare

D
B

N-Centrals Web Service Zendesks Web Service

N-Centrals WebGUI

Zendesks WebGUI

Supportportal

CRUD-operationer

 

Figur 6, förslag på övergripande design 

Ett användarscenario för SSO-funktionen i N-central skulle kunna vara att en användare 

loggar in på supportportalen och klickar sig fram för att kunna se status på en utav sina 

övervakade servrar. I supportportalen visas då en lista på alla övervakade system samt viss 

grundläggande information om dem, till exempel att maskinen är på och kontaktbar och att 
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minnes- och CPU-nivåer är normala. Användaren kan sedan för att få mer information klicka 

på maskinen och skickas då automatiskt vidare till N-centrals gränssnitt där den kan se status 

på alla parametrar som övervakas på maskinen. Detta kan vara alltifrån hårddiskar till olika 

applikationer och nätverkskort. Nedan visas hur det kan se ut på en övervakad ESXi-server 

när en inloggning skett via SSO genom att autentiseringsuppgifter samt enhets-id för den 

server som visas har skickats med i en URL som pekar på Pareras N-central server.    

 

Figur 7, Statusvy på en övervakad enhet i N-central 

7.2 Databasdesign 
Det första som bör genomföras vid implementationen är att designa databasstrukturen. 

Databasen ska lagra det data som i denna rapport identifierats som viktigt och bör till en 

början innehålla det elementära som behövs i kontakt med Zendesks och N-centrals API:er, 

samt information som möjliggör skapandet av personliga konton för kunderna. Databasen 

som valts till ändamålet är MySQL och till denna finns det flera olika grafiska gränssnitt för 

administration om man inte vill använda sig av MySQL:s egna kommandoradsverktyg. Två 

populära alternativ är Workbench från Oracle och phpMyAdmin. Ett förslag på hur databasen 

inledningsvis kan byggas upp presenteras i ett relationsdiagram på nästa sida. 
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Figur 8, förslag på relationsdiagram för databasen 

I relationsdiagrammet är användaren(enskild person) den centrala entiteten. En användare 

tillhör en organisation(kunden) och en organisation kan ha flera användare kopplade till sig. 

Organisationen har i sin tur även en eller flera övervakade enheter kopplade till sig. Varje 
övervakad enhet är utav en särskild typ som exempelvis switch eller server och har en 

servicenivå som beskriver vilken nivå av support en enhet har.  

För varje enskilt användarkonto på supportportalen behöver inloggningsinformation från 

Zendesk och N-central finnas lagrat för att kunna autentisera användaren mot respektive API. 

Utöver detta måste autentiseringsuppgifter som används för supportportalen lagras samt 

grundläggande kontaktinformation i form av Email, telefonnummer och adress. För varje 

organisation är det viktigt att kund-id från N-central finns tillgängligt för att kunna skilja 

mellan enheter från olika organisationer. När det gäller övervakade enheter så är det viktigt att 

lagra vilken typ av enhet det är samt vilken servicenivå den har, men även vad den har för IP-

adress. Det viktigaste är dock att ha enhets-id från N-central för att kunna hämta 

statusinformation om enheten. De attribut som är skrivna med fetstil är sådana attribut som 

måste ha ett värde för att funktionerna i supportportalen ska kunna fungera som tänkt. 

Relationsdiagrammet ska inte ses som en färdig design då det med största sannolikhet 

kommer finnas mer information som behöver sparas undan av olika anledningar men det 

bedöms vara en bra grund för supportportalen. 

7.3 Underliggande design 
När databasen är skapad är nästa steg att påbörja programutvecklingen med hjälp av Ruby och 

förslagsvis med hjälp av Rails och enligt MVC-mönstret. Till en början bör modeller baserade 

på databasen skapas genom objekt-relationsmappning. I modellerna skapas accessmetoder 
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som används för att hämta, lägga till, ändra och ta bort data i databasen (CRUD) samt 

metoder som hämtar data från och skickar data till N-central och Zendesk med hjälp av deras 

API:er. För att kontakta N-centrals SOAP Web service kan Savon med fördel användas och 

för Zendesks REST Web service kan man använda sig av cURL eller exempelvis HTTParty. 

För att anropa metoderna i modellerna skapas controllers som tar emot indata från användare 

och sedan anropar respektive metod i modellen. Tills sist bör vyer skapas som används för att 

presentera data från modellen för användaren. Beroende på hur front-end lösningen kommer 

att se ut får man anpassa vyerna men grundtanken bör vara att vyerna används för att 

presentera data och det är controllers som bestämmer vilka vyer som ska visas i vilket skede. 

Nedan en skiss på hur den underliggande designen av supportportalen skulle kunna se ut. 

Model

N-central 
API

Vy
Controller

Zendesk 
API

Databas

Hämtar
Skickar 

C
R

U
D

 

Figur 9, förslag på underliggande design för supportportalen 

Designen bygger på att controllern bestämmer vad som ska hända och sköter anrop mot 

modellen för att genomföra olika uppgifter samt presenterar informationen som metoderna 

svarar med genom att returnera data till vyn som presenterar det för användaren. Designen 

bygger på tankesättet ”fat model & skinny controller” som innebär att mesta möjliga del av 

logiken ska ligga i modellen och controllern används som ett nav mellan modellen och vyn. I 

vissa fall när MVC-mönstret beskrivs så existerar en pil mellan vyn och modellen för att 

beskriva att vyn hämtar information från modellen som i sin tur uppdateras av controllern. I 

Ruby on Rails officiella dokumentation[34] baseras MVC på att controllern sköter all kontakt 

mellan vyn och modellen och därför finns det ingen pil däremellan i skissen. 

Ett användarexempel skulle kunna vara att en användare vill se sina övervakade enheter i 

supportportalens gränssnitt. När användaren navigerar sig fram till vyn där alla enheter ska 

visas så anropar controllern en metod i modellen som först hämtar kund-id samt 
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autentiseringsuppgifter för N-central som finns lagrat i databasen för den inloggande 

användaren, sedan anropas den API-metod som returnerar en lista över alla kundens enheter i 

N-central. Controllern skickar sedan det data som returnerats från API:t till korresponderande 

vy som presenterar det för användaren. 

Ett ytterligare exempel är när en användare vill skapa ett ärende via supportportalens 

gränssnitt. Användaren fyller då i ett formulär i vyn för att skapa ett ärende. När användaren 

sedan trycker på skicka så anropar controllern korresponderande metod i modellen och 

skickar med ifyllt data. I modellen hämtas då information från databasen som behövs för att 

skapa ett ärende via Zendesks API och sammanfogar det med den ifyllda 

användarinformationen för att sedan skickas med i API-anropet. I Zendesk fungerar det då på 

samma sätt som om en användare skulle skapa ett ärende direkt i Zendesks gränssnitt eller 

genom att skicka mail. 

7.4 Summering 
Parera bör inledningsvis sätta upp en utvecklingsmiljö för supportportalen samt ställa in 

Zendesk för att tillåta SSO, i övrigt behöver inga särskilda förberedelser göras i Zendesk och 

N-central för att möjliggöra användning av deras API:er. Utvecklingen kan genomföras enligt 

givet förslag på ordning och när väl utvecklingen är igång bör fokus ligga på att undersöka 

och testa de API-metoder som används för att hämta ut id:n för alla enheter som är kopplade 

till en organisation i N-central samt API-metoder som används för att hämta ut användar-id:n 

från Zendesk. Anledningen till detta är att kunna automatisera så mycket som möjligt för att i 

framtiden kunna lägga till nya kunder i supportportalen på ett effektivt sätt samt att hålla 

supportportalen uppdaterad så att exempelvis enheter som blivit borttagna i N-central inte 

visas i supportportalen eller att anrop görs för att hämta ut information som inte längre 

existerar. 
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8. Slutsats 
Parera bör bestämma sig för huruvida CRM ska migreras eller inte baserat på hur behoven ser 

ut idag och i framtiden och kan som beslutsunderlag ta hjälp av de fakta som samlats in och 

presenterats i denna rapport. Personligen så rekommenderar jag en provmigrering då jag tror 

att det blir lättare ur en administrationssynpunkt samt att nåbarheten inte påverkas av huruvida 

Pareras interna nätverk fungerar eller inte, dessa två saker räknas som mervärden och även om 

det finns en del funktionsmässiga skillnader så bedöms mestadelen av dessa saker som saknas 

i CRM Online inte vara något som Parera förlorar på i slutändan då systemet idag inte 

använder dessa. Det bedöms också finnas rum för att diskutera andra CRM-alternativ som 

kanske kan erbjuda den funktionalitet som Parera är ute efter och som är mer anpassade än 

nuvarande CRM-lösning. Den slutgiltiga bedömningen måste dock göras av de som använder 

och administrerar systemet. 

Om man ser till supportportalens funktioner så har det ingen betydelse om man migrerar eller 

inte då det inte bedöms vara nödvändigt att blanda in CRM i dess utveckling. Ser man endast 

till detta så är existerande CRM-lösning bra nog och inga åtgärder krävs. Användningen av 

CRM:s API för att hämta information rekommenderas inte då bedömningen har gjorts att den 

kod som behöver produceras relaterat till vilken information man får ut inte anses vara 

tillräcklig. Den stora nackdelen med att utesluta CRM är att viss kontaktinformation kommer 

att finnas i både CRM och i supportportalens databas. Om kunderna väljer att uppdatera sin 

kontaktinformation så behöver detta genomföras manuellt i CRM. Ett beslut bör tas om detta 

går att leva med eller om man ändå ska försöka använda CRM för att hämta och ändra 

kontaktinformation från supportportalen.  

Integrationen av Zendesk och N-central bedöms vara möjlig och handlingsplanen presenterar 

förslag på hur supportportalen kan förverkligas. Parera bör föra en vidare diskussion och 

planering framförallt med den/de som får uppgiften att skapa supportportalen. Det bedöms 

även vara viktigt att räkna med att utvecklingen av en supportportal är ett relativt stort projekt 

och kommer att ta en del tid i anspråk. Det kommer att krävas underhåll för att kunna 

tillhandahålla en bra användarupplevelse samt fungerande kommunikation med API:erna över 

tiden, då ändringar och uppdateringar av dessa kan medföra att anpassningar måste göras i 

supportportalen.  
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