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Sammanfattning 

I arbetet att tillfredsställa kunders behov och stärka relationerna mellan köpare och säljare så 

använder sig företag av affärsfilosofin Customer Relationship Management (CRM). Stora 

CRM satsningar görs inom företag och flera olika CRM leverantörer ger stöd åt verksamhet-

erna i form av CRM-system. CRM-systemen levererar ofta funktionalitet för kundtjänsthan-

tering, försäljning och marknadsföring men många företag använder endast försäljningsmo-

dulen i CRM-systemet. 

 

Kentor jobbar idag med support och utveckling på Microsoft Dynamics CRM plattformen 

och ville undersöka möjligheterna att generalisera försäljningsmodulen i CRM-systemet för 

att enkelt kunna möta nya kunders behov inom området. 

 

Denna rapport innehåller en utvärdering, jämförelse samt en generalisering av tre olika CRM-

lösningar. Utvärderingen grundades i en analys av tre olika CRM leverantörer samt en analys 

av tre Microsoft Dynamics CRM-lösningar. Jämförelsen samt generaliseringen grundades 

genom framtagning av en vetenskaplig jämförelsemetodik av IT-system.  

 

Prototypen som skapades från resultatet av jämförelsen ansågs som en generell lösning, men 

författarna ansåg att prototypen inte tillförde tillräckligt med generella anpassningar för att 

företag skulle dra nytta av lösningen. 

 

Nyckelord 
Customer Relationship management (CRM), Microsoft Dynamics CRM, SugarCRM, Splen-

didCRM, entiteter, On-demand, On-premise. 

  



 
 
 
 
 

  



Abstract 

In the progress of satisfying customer needs and improving the bonds between buyers and 

sellers the companies use the business philosophy of Customer Relationship Management 

(CRM). Significant CRM investments are made by companies and various CRM vendors 

provide support for businesses through CRM-systems. CRM-systems often deliver features 

handling customer management, sales and marketing, but many companies only use the sales 

module of the CRM-system. 

 

Kentor is currently working with support and development on the Microsoft Dynamics CRM 

platform and wanted to study the possibility to generalize the sales module in the CRM-

system to meet customer needs easier.  

 

This report contains an evaluation, comparison and generalization of three different CRM 

solutions. The evaluation was based on an analysis of three different CRM distributors as 

well as an analysis of three Microsoft Dynamics CRM solutions. The comparison and gener-

alization were based on a scientific comparison methodology for IT-systems.  

The prototype was created from the result of the comparison and was considered a general-

ized solution but the authors did not regard the prototype to have sufficient generalized cus-

tomizations for companies to take advantage of the solution. 

Keywords 
Customer Relationship management (CRM), Microsoft Dynamics CRM, SugarCRM, Splen-

didCRM, entities, On-demand, On-premise.   



 
 
 
 
 

  



Lexikon 

API - Application Programming Interface, beskriver hur programvaror kommunicerar.  

REST - Repesentational State Transfer. Beskriver hur tjänster mellan maskiner kan tillhan-

dahållas. Använder HTTP metoderna GET, PUT, POST och DELETE.  

SFA - Sales Force Automation. Beskriver automatiseringen av processer inom CRM- områ-

det kring säljstöd.  

Pseudokod - Är ett icke-programspråk som beskriver algoritmer på ett överskådligt sätt.  

JSON - JavaScript Object Notation. Är ett dataformat som är mänskligt läsbart och represen-

terar ett dataobjekt vid utbyte av data.  

OLAP - Online Analytical Processing. Tillhör den bredare kategorin av omvärldsanalys och 

innefattar relationsdatabas, rapportskrivning och data mining.  

MySQL - Är en databashanterare som använder frågespråket SQL för att lagra och hantera 

persistent data.  

XML - Extensible Markup Language. Är ett märkspråk vars syfte är att utväxla data mellan 

informationssystem. 

Lead – Är en entitet i Microsoft Dynamics CRM. Innebörden av ordet lead är en potentiell 

kund. 

  



 
 
 
 
 

  



Förord 

Denna rapport är ett resultat av ett examensarbete på uppdrag av Kungliga Tekniska Högs-

kolan och Kentor.  

För att förstå vissa delar av denna rapport krävs grundläggande kunskaper inom datateknik 

och systemvetenskap. 

Vi vill tacka vår handledare Mats Thorman på Kentor samt personalen på avdelningen Busi-

ness Solutions för deras hängivenhet och engagemang. Vi vill även tacka vår handledare 

Reine Bergström och studenten Martin Ploug på Kungliga Teknik Högskolan för handled-

ning och inspiration genom examensarbete. 
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1 Inledning 

I detta kapitel introduceras en bakgrund till problemformuleringen och målsättningen med 

examensarbetet. 

1.1 Bakgrund 
För att företag ska bibehålla och utveckla goda relationer mellan köpare och säljare så an-

vänder sig många företag av affärsfilosofin Customer Relationship Management (CRM). Det 

finns en stor marknad inom CRM och det finns ett flertal olika CRM-system tillgängliga så 

som, Salesforce, Oracle Siebel CRM och Microsoft Dynamics CRM[1].  Microsoft Dyna-

mics CRM är ett system som hanterar försäljning, kundtjänst och marknadsföring inom en 

organisation. Kentor är ett IT-konsult bolag och Microsoft Partner som jobbar för att skräd-

darsy olika CRM-lösningar åt företag. På företaget finns ett flertal olika affärsenheter, varav 

en enhet inriktar sig mot Microsoft Dynamics CRM. Kentor gav examensarbetarna i uppgift 

att undersöka om det var möjligt att standardisera konfigurationsdelen i Microsoft Dynamics 

CRM försäljningsmodul. Detta gjorde Kentor för att få svar på om det var lämpligt att bygga 

en prototyp som kan implementeras från start vid en säljdemonstration för kund. Kentors 

vinning i detta skulle då både vara reducerad utvecklingstid samt kostnader för varje enskild 

demonstration. 

Denna rapport innehåller en analys av tre olika CRM-system och en undersökning av tre 

Microsoft Dynamics CRM-lösningar.  

1.2 Målsättning 
Det primära målet var att undersöka och jämföra tre befintliga lösningar från Microsoft Dy-

namics CRM plattformen och ta fram en generell lösning som skulle användas på försälj-

ningsmodulen. Detta skulle författarna besvara genom att: 

 Analysera och jämföra tre olika CRM-plattformar 

 Undersöka tre systemlösningar utvecklade på Microsoft Dynamics CRM plattformen. 

 Fastställa de utbyggda delarna i lösningarna. 

 Redovisa gemensamma anpassningar, JavaScript och plugin. 

 Undersöka möjligheterna att metodisk jämföra IT-system. 

 Ta fram en generell lösning som kan användas som en första byggsten vid ny-imple-

mentation av en säljlösning i Microsoft Dynamics CRM.  

1.3 Avgränsningar 
 Med avseende på tidsramen utvärderades endast tre Microsoft Dynamics CRM-lös-

ningar i denna rapport. 

 Analysen av CRM plattformarna kunde endast göras på produkter med god doku-

mentation. Kandidaterna är inte bestämda utefter marknadsandel i CRM branschen. 

 Kentor IT AB benämns som Kentor i rapporten för ett mer läsvänligt språk och ett 

bättre flyt i texten. 

 Kentor är specialiserade inom Microsoft produkter och därför implementerades pro-

totypen på Microsoft Dynamics CRM plattform.  

 Kentor AB är en Microsoft Partner och därför skedde all utveckling på Microsoft Dy-
namics CRM plattformen. 
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2 Teori och bakgrund 

Detta kapitel behandlar CRM, CRM-system och vetenskapliga metoder kring jämförelse av 

IT-system. Vid beskrivningen av CRM-system så ingår en analys och utredning av de tre 

olika plattformarna: SugarCRM, SplendidCRM samt Microsoft Dynamics CRM. I slutet av 

kapitlet beskrivs Software as a Service och relationen till CRM. 

2.1 Customer Relationship Management 
Customer Relationship Management förkortat CRM, är en kombination av personer, proces-

ser och mjukvara som företag använder sig utav för att skapa förståelse för sina kunder och 

deras behov[2]. Med CRM som affärsfilosofi arbetar företag mot att uppnå kundtillfredsstäl-

lelse eftersom det är mer kostnadseffektivts att bibehålla befintliga kunder än att attrahera 

nya[3]. CRM ramverket består av tre grund faser. Den första fasen består av att spara utgifter 

genom att behålla existerande kunder. Detta betyder i praktiken att generera god service och 

erbjuda olika kampanjer beroende på kundprofil. Den andra fasen består av att integrera in-

formationstjänster för att betjäna kunder på ett mer effektivt sätt och skapandet av komplet-

terande produkter. Detta betyder att en utökad kunskap om kunden ger dem god service utan 

att de behöver repetera personlig information tillsammans med erbjudandet av nya produkter. 

Den sista fasen inkluderar en säljprocess definition samt effektiva processer för att skapa fler 

säljkanaler som genererar fler kunder[4] 

2.2 CRM-System 
Avsikten med CRM-system är att skapa en möjlighet att hantera flera olika kanaler av inter-

aktioner med kunder, utforma en bild av kundernas behov samt bilda en möjlighet att analy-

sera kundrelaterad data[5]. Med hjälp av CRM-system automatiseras arbetsprocesser och 

CRM tillhandahåller redskap för att övervaka affärsprocesser och produktivitet. Det finns ett 

flertal CRM-system på marknaden, t.ex. SplendidCRM, NetSuite CRM+, Oracle CRM on 

Demand, Sage CRM, Salesforce, SAP, SugarCRM och Microsoft Dynamics CRM.  

CRM-systemens funktioner varierar mellan olika leverantörer men systemen tillhandahåller 

generellt följande grundfunktioner: 

 Kunddatahantering, en sökbar databas för att lagra kundinformation t.ex. kontaktupp-

gifter och relevanta dokument såsom kontrakt. 

 Spårning av kundinteraktion, systemen dokumenterar konversationer genom telefon, 

email m.m. manuellt eller automatiserat och dessa kan spåras i systemet. 

 Automatisering av arbetsflöden, automatiserar affärsprocesser genom standardverk-

tyg i CRM-systemen.  

 Rapportering, systemen tillhandahåller verktyg för att spåra information om produk-

tivitet som kan ligga till underlag för framtida affärsbeslut[6].  

2.3 SugarCRM 
 SugarCRM är en webbaserad plattform tillgänglig i fem olika uppsättningar: community, 

professional, corporate, enterprise och ultimate edition. Systemet har en avancerad utbyggbar 

modul för att utvecklare ska ha möjlighet att utvidga funktionalitet och anpassningar (se figur 

1). SugarCRM är i första hand baserad på LAMP uppsättningen (Linux, Apache, MySQL 

och PHP) men stödjer de flesta operativsystemen inklusive Windows, Mac OSX och Unix. 
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PHP körs på Microsoft ISS webbserver och Microsoft SQL Server samt för databas plattfor-

marna IBMDB2 och Oracle[7]. Systemet stödjer webbläsarna Firefox, Google Chrome, In-

ternet Explorer samt Safari. SugarCRM innefattar funktionalitet som stödjer marknadsföring 

i företag så som kampanjhantering, e-post marknadsföring genom massutskick, marknadsa-

nalyser samt social hantering. Systemet hanterar säljprocesser genom prestandahantering, 

förslag, kontakt hantering, CPQ, relationshantering och säljanalyser. Kundhantering etable-

ras genom ett multikanal kontaktcenter, CTI integration, kunskapshantering, fältservice samt 

service analyser[8]. SugarCRM stödjer plugin för IBM Notes, Microsoft Excel, Microsoft 

Outlook, Microsoft Word. Integration med SugarCRM tillhandahålls med NuSOAP PHP 

implementation av SOAP och REST protokollen genom webbtjänst APIs[9].  

 

Figur 1: Figuren beskriver arkitekturen av SugarCRM plattformen. 

Säljprocessen i SugarCRM innefattar processen att från ett lead avancera till en affärsmöj-

lighet till att genomföra en affär. Säljstegen identifierar nuvarande steg i säljcykeln (t.ex. 

prospektering och kvalifikation). De olika stegen automatiserar generering av säljsannolikhet 

uttryckt i procent t.ex. 10 %, 20 % och 50 %. Se bilaga 1 för samtliga steg i säljprocessen. 

som är användbara för att förutspå säljprognoser och intäkter[10]. Modulen leads i Su-

garCRM innehåller prospekt. Ett prospekt är eventuellt intresserad av en produkt eller en 

tjänst. Efter att ett lead avancerat till en affärsmöjlighet kan affärsmöjligheten modifieras till 

att bli kontakter och konton. Modulerna innehåller en rad olika fält som kommer med stan-

dardlösningen t.ex. kontonamn, kontobeskrivning och skapat datum (se bilaga 2 för samtliga 

fält på entiteten leads). Fält kan läggas till och tas bort för att passa en organisations verk-

samhet och arbetssätt[11].  
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2.3.1  Fördelar 

 Flexibel mjukvaruanpassning med utvecklingsramverk, anpassningsverktyg och öp-

penkällkod i flera nivåer inklusive objekt, kolumner, fält och användargränssnitt. 

 Tillhandahåller Software as a Service (SaaS) portabilitet. Användare av systemet kan 

välja Amazon EC2, Microsoft Azure, Rackspace eller andra publika molntjänster för 

att tillfredsställa behov av tillförlitlighet, prestanda och servicenivåavtal. 

 Ger starkt stöd för utvecklare med hjälp av den omfattande dokumentationen och över 

250 000 medlemmar (2011) på forumet SugarForge. 

 Låg anskaffningskostnad. 

2.3.2 Nackdelar 

 Betalversionerna kräver minst fem betalande användare, vilket kan leda till hög total-

kostnad för mindre företag. 

 Låg nivå på Service Level Agreement (SLA) för SugarCRM On-Demand webbhotell. 

 Svagt stöd för Business Intelligence och kundanalys i systemet. 

 Låg kunskap om konkurrenter utanför marknaden för öppen programvara. 

 Kommersiell produkt inom genre för öppen programvara[12]. 

2.4 SplendidCRM 
SplendidCRM är Linux-baserat och utvecklat på Microsoft plattformen (SQL Server, IIS, 

Windows Server, ASP.NET), systemet är en kommersiell öppen programvara och skrivet i 

.NET C#[13]. Visuellt sett är programmet identiskt med SugarCRM och likaså databassche-

mat för att underlätta migrering från SugarCRM till SplendidCRM. Objektmodellen är mini-

merad och skapad med ett tunt data tillgångslager för att optimera dataflödet till databa-

sen[14].  

Arkitekturen är uppbyggd av en tvålagers arkitektur, för att minska komplexiteten och för-

ståelsen för utvecklare som vill utöka systemet (se figur 2). Affärslogiken är integrerad i 

databas servern för att reducera nätverksfördröjningar, höja prestandan och skalbarheten 

[14]. Abstraktion av databasen hanteras i form av SQL vyer och färdiga SQL procedurer där 

affärdata är integrerat i både vyer samt procedurer. SplendidCRM stödjer för närvarande föl-

jande databas plattformar: SQL Server, PostgreSQL, Oracle, DB2, och MySQL.  

Säkerheten förlitas till stora delar på användandet av Global Unique Identifiers (GUIDs) som 

primära nycklar i databasen. Användningen av GUID är prestanda sänkande men de 128 bitar 

långa numret ger 3.4*10^38 möjliga kombinationer till nyckel. För att skydda databasen från 

SQL injektioner används parametrar i SQL förfrågningar och SQL triggers som ser till att 

alla ändringar i databasen kan spåras till källorna. Rollhanteringslogik möjliggör abstraktion 

av delar i användargränssnittet för olika delar i organisationen och sparas i cache minnet vid 

inloggning. Laghanteringslogik sker på databasnivå och hanterar tillgången till olika data-

basvyer beroende på en användares rättigheter. Systemet har ett fullt tillgängligt SOAP API 

för att stödja Outlook plugin för både SplendidCRM och SugarCRM webbapplikationer samt 

offline klienten. REST API har skapats för att stödja HTML5 klienten samt olika Splen-

didCRM webbläsare så som Chrome, Firefox, Safari och Opera[15]. 
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Figur 2: Figur beskriver arkitekturen av SplendidCRM plattformen. 

2.4.1  Fördelar 

 Hög säkerhet med användning av GUID som primärnyckel vilket ger 3.4*10^38 

kombinationer till nycklar. 

 Öppen programvara. 

 Integration med Microsoft produkter och verktyg vilket ger styrka och förtroende 

för Microsoft användare. 

 Lågt pris räknat per användare, öppna programvaruversionen är mer kostnadsef-

fektivt gentemot SugarCRM. 

2.4.2  Nackdelar 
 Brist på skalbarhet hindrar produkten från att användas av mellan till stora orga-

nisationer[16] 

 Saknar dygnet runt support och supportavdelnings kontrakt. 

 SplendidCRM är inte synkroniserat med Android och stödjer inte integration 

med ERP mjukvara[13]. 

2.5  Microsoft Dynamics CRM 
Microsoft Dynamics CRM arkitektur är flerskiktad med ett presentationslager, applikations-

lager och ett datalager. Detta för att uppnå högre skalbarhet och flexibilitet än en klient-server 

arkitektur. Presentationslagret exponerar användargränssnittet genom en webbklient. Appli-

kationslagret körs på Microsoft Dynamics CRM server och inkluderar säkerhet, företagslogik 

och data access komponenter. Datalagret består av en Microsoft SQL Server databas som 

skyddas med XML baserade förfrågningar (se figur 3 för en överblick av arkitekturen). Ex-

terna program kan kommunicera med Microsoft Dynamics CRM genom plattformens webb-

tjänster eller via filtrerade vyer med SQL baserade förfrågningar. Microsoft Dynamics CRM 

distribueras via on-premise, online samt Microsoft partners (partner-hosted) med olika grad 

av konfigurering och anpassnings möjligheter[7]. 
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Figur 3: Figur Beskriver arkitekturen av Microsoft Dynamics CRM plattformen. 

2.5.1 Fördelar 

 En utvecklad SFA modul med många funktioner och verktyg. SFA mjukvaran 

integreras med Outlook klienten vid behov och ger känslan av Microsoft Office 

miljö för Windows användare. 

 Starkt stöd för Business Intelligence och support för PowerPivot, Microsoft Ex-

cel kuber och simplicitet kring att skapa instrumentpaneler hos företagsanvän-

dare för dataanalys utan IT support. 

 Flexibelt utbud av mjukvaruleveranser, inklusive on-premise, SaaS eller partner 

hosted. 

 Stora anpassningsmöjligheter av systemet och plattformsintegration vilket leve-

rerar utbyggbarhet och flexibilitet med hög teknologiskt effekt. 

 Systemet utnyttjar Microsoft SQL Server stack med rapporteringstjänster, ana-

lystjänster för datalagring och Windows Workflow Foundation för automatise-

ring av affärsprocesser.   

2.5.2 Nackdelar 

 Microsofts utgångspunkt är att stödja alla mobila enheter som renderar HTML 

sidor. Brett stöd men underlåter att utnyttja någon fördel för enheter med unika 

styrkor. 

 Modulen för marknadsföring och kundtjänst saknar den bredd på funktionalitet 

som försäljningsmodulen har. 

 Microsoft tillhandahåller inte CRM online för flera framstående länder så som 

Argentina, Taiwan och China.   

 Dynamics CRM ger endast fullständigt stöd för Internet Explorer som webblä-

sare[12].   
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2.6 Teknisk jämförelse 
 

Tabell 1: Jämför de tre plattformarna utifrån ett tekniskt perspektiv. 

 

2.7 Sammanfattning och jämförelse av funktionalitet 
I följande kapitel sammanfattas de tre systemen Microsoft Dynamics CRM, SugarCRM och 

SplendidCRM utifrån funktionalitet, svagheter och styrkor. De tre systemen jämfördes i en 

tabell, se bilaga 20. En poängsumma beräknades enligt den grad av stöd som systemen till-

handahöll inom olika områden. 

2.7.1 SugarCRM 

SugarCRM:s styrkor är att dess ramverk för utveckling är byggt på en öppen programvara 

med många anpassningsverktyg. SugarCRM ger möjlighet till SaaS portabilitet utifrån köpa-

rens krav på prestanda, tillförlitlighet mm. Med “SugarForge” tillhandahåller SugarCRM ett 

av de största utvecklingsforum med över 250 000 medlemmar. Systemet saknar avancerat 

stöd för Business Intelligence (BI), data mining och kundanalyser. En annan svaghet är kun-

skapen utanför området för öppen programvara[17].  

2.7.2 SplendidCRM  

SplendidCRM innehåller funktionalitet för SFA, marknadsföring och kundtjänst men saknar 

partnerrelationer för hantera systemet. Det finns viss avancerad funktionalitet i form av kvot-

generering och kvothantering men systemet saknar funktionalitet och datalager som stöd för 

BI. SplendidCRM saknar integration med sociala nätverk men det finns egna samt 3:e part 

portaler för social CRM. SplendidCRM levereras både som SaaS och On-premise. Splen-

didCRM är byggt på LAMP uppsättningen med stöd för Microsoft SQL Server och MySQL. 

Systemet saknar supportavdelnings kontrakt samt stöd för integration med Android enheter 

och Google Apps[13].  

2.7.3 Microsoft Dynamics CRM 

Microsoft Dynamics CRM tillhandahåller avancerad funktionalitet så som kvothantering, 

kvotgenerering och gott stöd för Business Intelligence med ett välfungerande datalager. 

Microsoft Dynamics CRM kan integreras med många andra program och enheter så som 

Outlook, Lotus Notes, iPhone och Blackberry. Microsoft Dynamics CRM ger ett flexibelt 
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utbud av mjukvaruleveranser inklusive on-premise och SaaS. Microsoft Dynamics CRM:s 

svaghet är den mobila lösningen för att Microsoft Dynamics CRM inte ger support för offline 

datalagring och synkronisering[18]. 

 

Figur 4: Figur visar bilaga 17 i grafiskt format. 

2.7.4 Jämförelse 

Författarna har jämfört SugarCRM, SplendidCRM och Microsoft Dynamics CRM utifrån 

vanlig förekommande funktionalitet i CRM-system. Se bilaga 17 för hela tabellen inom ka-

tegorierna för mjukvarans omfattning, avancerad funktionalitet, socialt CRM, teknologi, in-

tegration, alternativ för anskaffning, tillkommande service och samfund. Funktionaliteten 

graderades enligt skalan: ja, nej, delvis, utifrån olika punkter inom områdena. Resultatet be-

räknades enligt formeln ja=1 poäng, nej=0 poäng, delvis=0,5 poäng (se tabell 2 för resultat). 

Tabell 2: Presenterar resultatet från jämförelsen av de tre olika CRM-systemen. 

 Microsoft Dy-

namics CRM 

SugarCRM SplendidCRM 

Omfattning 

mjukvara 

5/5 5/5 4/5 

Avancerad 

funktionalitet 

12/12 9/12 7,5/12 

Socialt CRM 1,5/3 3/3 2/3 
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Teknologi 4/7 6/7 5/7 

Integration 6,5/7 4/7 3/7 

Alternativ för 

anskaffning 

½ 2/2 2/2 

Tillkommande 

server 

4/4 4/4 2/4 

Samfund 3/3 3/3 1/3 

Totala poäng 37/43 36/43 26,5/43 

2.8 Software as a service 
SaaS även kallad “on-demand” mjukvara, tillhandahålls via Internet och är en leveransmetod 

med stor popularitet bland företag. Åtkomsten via Internet eliminerar behovet av IT- resurser 

på plats (servrar, applikationer och anställda) vilket gör det till ett kostnadseffektivt val för 

att hantera företagssystem så som CRM och ERP (Enterprise Resource Planning[19]. 

2.8.1 Saas och CRM 

CRM-lösningar som levereras via SaaS lämpas framförallt för SMEs (Small to medium En-

terprises) eftersom lösningarna tillhandahålls till låga kostnader[20]. Genom att köpa SaaS 

licenser sänks kostnader och sparar tid då företagen inte behöver egen mjukvara och personal 

till samma utsträckning som om SaaS inte skulle användas. Fördelarna med funktionerna i 

CRM on-demand sammanfattas nedan: 

 CRM on-demand tillhandahåller personalisering för varje företag och tillhandahåller 

grundläggande funktion så som kundtjänst, försäljning, kontakt hantering samt mark-

nadsföring. Eftersom företag har olika strukturer så kan gränssnittet anpassas för fö-

retagsspecifika behov och processer. 

 Verktyg att anpassa affärslogik i realtid genom ett anpassat gränssnitt. 

 CRM on-demand är en lösning som kräver en månadsavgift men resulterar i mindre 

IT-personal och låga investeringar. Vidare möjliggörs mobil användning och auto-

matiska uppgraderingar utan extra kostnader[20]. 

Nackdelarna med CRM on-demand innefattar: 

 Säkerhetsrisker eftersom systemet är exponerat över Internet. Detta kan motverkas 

med brandväggar, skydd mot överbelastningsattacker och intrångs detektion. 

 Tillgänglighetsrisker. Det finns risk att CRM tjänsten inte är tillgänglig och höga krav 

ställs på tillförlitlighet av kunder som är beroende av systemet[20]. 
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3 Metoder kring jämförelse av IT-system 

I detta kapitel undersöker författarna vetenskapliga artiklar kring jämförelser av IT-system. 

Artiklarna utvärderas och sammanfattas samt att en metod för kommande jämförelse tas 

fram. 

3.1 Utvärdering av artiklar 

3.1.1 Jämförelse av system arkitekturstilar med kvalitetsattribut 

“Comparison of Software Architecture Styles Using Quality Attributes” publicerades i Inter-

national Journal of Science and Modern Engineering (IJISME) 2013 där författarna analyse-

rar olika arkitekturstilar med kvalitetsattribut. En jämförelse av nätverksbaserade systemsti-

lar gjordes utifrån simplicitet, skalbarhet, utbyggbarhet, återanvändning, användarens upp-

levda prestanda av systemet, visibilitet, tillförlitlighet och effektivitet. En andra jämförelse 

av systemstilar gjordes utifrån simplicitet, underhåll, återanvändning, prestanda, skalbarhet 

och portabilitet. Systemstilarna ställdes mot varandra i en tabell och graderades utifrån kva-

litetsattribut med plus och minustecken. Slutsatsen från analysen visade den betydande roll 

flexibel mjukvaruarkitektur spelar för distribuerade applikationer[21]. 

3.1.2 Utvärdering av mjukvaruspecifikation med jämförelse 

Cyrille Dongmo och John A. van der Poll skrev “Evaluating Software Specifications by Com-

parison” som publicerades för School of Computing University of South Africa. Artikeln 

föreslår ett tillvägagångssätt för att jämföra två mjukvaruspecifikationer utifrån samma an-

vändarkrav och på så vis välja den mest lämpliga genom en fallstudie. Författarna rekom-

menderar identifikation av en lista med egenskaper från specifikationen och en lämplig for-

mel att relatera till högnivå systemkrav, och mål för att avgränsa omfattningen av validering. 

Författarna rekommenderade att egenskaperna väljs utifrån användarkrav och intressenternas 

förväntningar som var förenliga med standardiserade mjukvarukvaliteter. Varje krav valide-

ras enskilt med de identifierade egenskaperna och jämförs i ljuset av valideringsresultatet.   

 

Metodiska steg för utvärdering av mjukvaruspecifikation med jämförelse: 

 Avgränsa omfattning av validering genom identifikation av egenskaper från en till-

fredsställande specifikation och relatera dem till målen som förväntas av systemet.  

 Validera varje enskild specifikation separat med referens till de identifierade egen-

skaperna.  

 Jämför resultaten från valideringarna[22].  

3.1.3 SACAM (The Software Architecture Comparison Analysis Method) 

Artikeln “SACAM: The Software Architecture Comparison Analysis Method” tillhandahål-

ler ett logiskt arkitekturval genom att jämföra arkitekturens lämplighet hos kandidater med 

det föreställda systemet baserat på olika kriterier. Metoden kombinerar en arkitekturprodukt 

kravinsamling med ett analysramverk för de valde kriterierna med ursprung från företagsmål.  
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SACAM metoden innehåller följande steg: 

1. Förberedelse - Identifiera relevanta affärsmål som behövs i undersökningen samt un-

dersök tillgänglig dokumentation om varje kandidats arkitektur. 

2. Kritisk jämförelse - Härled jämförelsekriterier från affärsmål och omsätt dem till kva-

litetsattribut. 

3. Fastställande av direktiv - Bestäm arkitekturiska vyer, taktiker, stilar och mönster som 

baseras på scenarier från steg 2. 

4. Visa och indikera härkomst - Utdrag från arkitekturiska vyer för varje kandidat enligt 

direktiven om utvinning från steg 3 samt upptäcka indikatorer som stödjer kvalitets-

attributen från steg 2. 

5. Poängsättning - Poängsätt lämpligheten för varje kandidats arkitektur för att stödja 

kriterierna. 

6. Sammanfattning - Sammanfatta analysresultaten för varje kandidat och ge en rekom-

mendation för att gå vidare i den beslutsfattande processen[23].  

3.2 Utvärdering av metoder 
Lösningarna som jämfördes är alla byggda på Microsoft Dynamics CRM plattformen. Arti-

keln “Comparison of Software Architecture Styles Using Quality Attribute” analyserar olika 

arkitekturstilar med kvalitetsattribut såsom skalbarhet, utbyggbarhet och återanvändning. 

Systemstilarna ställdes sedan mot varandra i en tabell och graderades utifrån kvalitetsattribu-

tets inverkan på systemet med plus och minustecken. Författarna ansåg att jämförelse av ar-

kitekturstilar innebar ett resultat som var identiskt mellan lösningarna. Dock ansåg författarna 

att graderingen av kvalitetsattribut var användbart för studien. Sammanfattningsvis valde för-

fattarna att inte systematiskt följa metodiken från “Comparison of Software Architecture Sty-

les Using Quality Attribute” men att använda vissa moment från studien. 

Artikeln “Evaluating software specifications by comparison” jämför mjukvaruspecifikat-

ioner utifrån användarkrav och väljer den mest lämpade med hjälp av en fallstudie. Denna 

metod lämpar sig bättre gentemot författarnas studie och därför kommer författarna av denna 

rapport att plocka vissa delar av metoden för att jämföra tre olika Microsoft Dynamics CRM-

lösningar.  

Artikeln “SACAM (The Software Architecture Comparison Analysis Method) tillhandahål-

ler ett logiskt arkitekturval genom att jämföra arkitekturens lämplighet hos kandidater med 

det föreställda systemet baserat på olika kriterier. Metoden kombinerar en arkitekturprodukts 

kravinsamling med ett analysramverk för de valde kriterierna med ursprung från företagsmål. 

Även SACAM metoden tillhandahåller ett arkitekturval genom att jämför arkitekturens 

lämplighet, vilket är något som inte är av intresse för författarnas studie. Därför kommer 

författarna inte att använda något från metoden. 
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4 Val av metod 

Detta kapitel innehåller val av metod för jämförelse vilket innefattar identifikation av egen-

skaper i Microsoft Dynamics CRM. Identifikation av egenskaper gjordes på Dynamics platt-

form med utgångspunkt från kapitel 1.3 avgränsningar. 

4.1 Val av metod vid jämförelse 
Alla tre lösningar som författarna tittade på hade olika kravspecifikationer, därför valde för-

fattarna att genomföra en fallstudie med en identifikation av en lista med viktiga komponen-

ter inom Microsoft Dynamics CRM istället för att välja utifrån kravspecifikationerna som 

metoden från kap 3.1.2 gjorde. Egenskaperna författarna valde att undersöka lämpar sig väl 

som viktiga byggstenar inom försäljningsmodulen vid anpassning av Microsoft Dynamics 

CRM för specifika kunder. Författarna valde att kartlägga egenskaperna utifrån generella an-

vändarkrav och förväntningar som är förenliga med mjukvarukvaliteter. Varje egenskap va-

liderades mellan systemen och jämfördes från valideringsresultatet. Författarna poängsatte 

matchningar mellan systemen med inspiration från metod 3.1.1. För varje del som stämde 

överens delades 1 poäng per lösning ut. För att generalisera de tre lösningarna till en anpassad 

prototyp avgränsade sig författarna till att endast 2/3 poäng på samma entitet/anpassning be-

hövdes för att det skulle anses som generellt. 

Följande metodik användes i jämförelsen mellan lösningarna: 

1. Identifiera en lista med viktiga egenskaper i Microsoft Dynamics CRM:s försälj-

ningsmodul. 

2. Undersök lösningarna utifrån listan med identifierade egenskaper. 

3. Poängsätt matchningar mellan lösningarna utifrån den framtagna listan. 

4. Lyft fram resultatet från jämförelsen, dvs. matchningar mellan lösningarna. 

4.2 Identifikation av egenskaper 
För att identifiera viktiga egenskaper i Microsoft Dynamics CRM valde författarna att under-

söka försäljningsmodulen och utbyggbara delar i systemet. Med kunskap om utbyggbarhet 

och viktiga byggstenar i systemet kunde viktiga attribut tas fram och sammanställas i en lista 

utifrån Microsoft Dynamics CRM försäljningsmodul. 

4.2.1 Entiteter 

Entiteter hanterar och modellerar affärslogik i Microsoft Dynamics CRM. En entitet innehål-

ler attribut med dataposter, t.ex. konto, attribut såsom “namn” och “adress”. En entitet har 

likheter med en databastabell där ett attribut motsvarar kolumner. Att skapa entitetsposter i 

Microsoft Dynamics CRM motsvarar att skapa rader i en databastabell[24]. I Microsoft Dy-

namics CRM används dock benämningen entitet eftersom entiteterna innehåller metadata 

som beskriver hur entiteten framställs i användargränssnittet. Metadata innehåller informat-

ion som kopplar entiteten till fält, formulär, vyer och diagram. I Microsoft Dynamics CRM 

finns det tre huvudtyper av entiteter: anpassningsbara entiteter, system entiteter och företags-

entiteter. Anpassningsbara entiteter är grunden till hur företag nyttjar Microsoft Dynamics 

CRM för att möta specifika företagsbehov och kan skapas, tas bort och modifieras[25]. 
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4.2.2 Formulär 

Formulär är det huvudsakliga gränssnittet mot användarna, formulären är uppbyggda av fli-

kar som innehåller sektioner och kolumner. Det finns fyra typer av formulär: huvudformulär, 

mobila formulär snabbvy formulär samt snabbregistreringsformulär[26]. Huvudformuläret 

har en grunddesign som innehåller fyra delar: huvuddel, sidhuvud, sidfot och navigation[27] 

(se figur 5). 

Figur 5: Visar huvudformuläret på entiteten affärsmöjlighet med en uppsättning av fält.  

4.2.3 Vyer 

En vy presenteras i form av en lista som baseras på en fråga som konfigureras i systemet (se 

figur 6). Frågan baseras på poster från samma entitet som vyn tillhör, posterna presenteras i 

vyn som rubriker ovanför listan[28]. 

Figur 6: Visar en vy på entiteten leads. 

4.2.4 Webbresurser 

Webbresurser är webbfiler som lagras i systemet för att utöka en webbsidas funktionalitet 

och utseende i användargränssnittet. Ett primitivt sätt att använda webbresurser är genom att 

spara en bild i systemet och använda bilden i ett formulär. Andra exempel på webbresurser 

är HTML sidor, stilmallar, XML filer, Silverlight-applikationer och JavaScript filer[29]. 

4.2.5 JavaScript 

JavaScript är ett dynamiskt skriptspråk som används främst på klientsidan och exekveras i 

webbläsare. Att JavaScript används på klientsidan och exekveras i webbläsare gör det till ett 

användbart komplement för affärsregler och arbetsflöden i Microsoft Dynamics CRM.  

Några exempel där JavaScript används i Microsoft Dynamics CRM:  

 Datavalidering. En organisation har fält i ett formulär som ska valideras, t.ex. valide-

ring av telefonnummer i ett speciellt format eller ett ämne med ett visst antal bokstä-

ver. 
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 Data automation. Automatisering av information i fält för vanligt förekommande ar-

bete med formulär. 

 Process förbättring och verkställning. I ett fall där det är krav på att ett fält på formu-

läret är ifyllt eller dolt från användare utan rättigheter[29] 

4.2.6 Plugin 

Plugin innehåller affärslogik för att ändra beteendet hos funktioner i systemet genom regi-

strering och prenumeration på händelser i Microsoft Dynamics CRM. Plugin ses som en hän-

delsehanterare och när en användare integrerar med Microsoft Dynamics CRM så letar sy-

stemet efter registrerade händelsehanterare. Om en hanterare är registrerad för en specifik 

händelse så exekveras en metod som är kopplad till det skeendet[30]. 

4.2.7 Affärsprocessflöden 

Affärsprocessflöden är ett verktyg i Microsoft Dynamics CRM för att visualisera nödvändiga 

steg i en affärsprocess. Stegen består av fält som finns på det formulär affärsprocess är skapad 

på (se figur 7). Syftet med affärsprocessflöden är att användaren ska kunna identifiera i vilket 

skede som t.ex. ett ärende befinner sig i jämfört med företaget verksamhetsprocess samt vilka 

steg som är nödvändiga för att gå vidare[26]. 

Figur 7: Visar hur en affärsprocess ser ut. 

4.2.8 Lösning 

En lösning innehåller komponenter såsom entiteter, webbresurser, plugin, säkerhetsroller och 

affärsprocesser. Det finns tre olika typer av lösningar: Standard, ohanterad och hanterad. 

Standardlösningen innehåller komponenter som systemet skapar vid installation. Hanterade 

lösningar som importeras till systemet tillåter inte att konfigurationen förändras, dock finns 

möjligheten att radera hanterade lösningar. Vid import av en ohanterad lösning tillåts konfi-

guration av samtliga komponenter i systemet. Om en ohanterad lösning raderas försvinner 

lösningsfilen men anpassningarna finns kvar i systemet, då en ohanterad lösning refererar till 

komponenterna i standardlösningen[31]. 

4.2.9 Sammanfattning och val av egenskaper 

Ovan beskrevs viktiga byggstenar vid konfiguration och anpassning av Microsoft Dynamics 

CRM. Följande delar undersöktes, entiteter, formulär, fält, vyer, affärsprocessflöden, Java-

Script, plugin och lösningar. Utifrån de undersökta komponenterna så valdes följande kom-

ponenter att ingå som viktiga egenskaper, entiteter, formulär, fält, vyer och affärsprocessflö-

den. Dessa delar valdes för att de ingår i standardlösningen samt att med hjälp av dessa egen-

skaper ska det finnas möjlighet att konfigurera en komplett försäljningsmodul. Vilket är just 

det författarna efterfrågar. 
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5 Jämförelse av lösningar 

I detta kapitel presenteras det registrerade data från varje enskild lösning samt en jämförelse 

av detta data med utgångspunkt från listan med viktiga attribut se kapitel 4.2. Egenskaperna 

som jämförs är, entiteter, formulär, fält, vyer och affärsprocessflöden. 

5.1 Lösning 1 
I lösning 1 hittade författarna av denna rapport anpassningar på samtliga komponenter som 

identifierats i listan. 

5.1.1 Entiteter 

Författarna till denna rapport identifierade två anpassade entiteter i lösningen och dessa var 

leads och aktiviteter.  

5.1.2 Formulär och fält 

Huvudformuläret, mobilformuläret och snabbregistreringsformuläret var anpassat på entite-

ten leads. Se bilaga 3 för en tabell över samtliga tjugo fält. 

5.1.3 Vyer 

Sex anpassade vyer identifierades på entiteten leads. Se bilaga 4 för en tabell över samtliga 

vyer. Inga anpassade vyer hade skapats på entiteten Aktivitet. 

5.1.4 Affärsprocessflöden 

En process hade skapats på entiteten lead. Syftet med processen var att säljarna visuellt skulle 

kunna följa verksamhetsprocessen för ett lead där förhoppningen är att konvertera leadet till 

en medlem (se figur 8). 

Figur 8: Visar en visuell bild av flödet från en affärsprocess på entiteten lead. 

5.2 Lösning 2 
I lösning 2 hittade författarna anpassningar på samtliga komponenter som hade identifierats 

i listan av viktiga attribut. 

5.2.1 Entiteter 

Författarna identifierade två anpassade entiteter som användes i säljprocessen och dessa var 

lead och affärsmöjlighet. 

5.2.2 Formulär och fält 

På entiteterna lead och affärsmöjlighet fanns anpassningar på huvudformulären där samman-

lagt tolv anpassade fält identifierades. Se bilaga 5 och 6 för tabeller över fälten. 

5.2.3 Vyer 

På entiteterna lead och affärsmöjlighet identifierades sammanlagt 8 vyer. Se bilaga 7 och 8 

för tabeller över vyerna. 
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5.2.4 Affärsprocessflöden 

Inga processer identifierades. 

5.3 Lösning 3 
I lösning 3 fann författarna anpassningar på samtliga komponenter som identifierats i listan 

av viktiga attribut. 

5.3.1 Entiteter 

Författarna kunde identifiera fyra anpassade entiteter som användes i säljprocessen och dessa 

var, konto, kontakt, lead och affärsmöjlighet. 

5.3.2 Formulär och fält 

På entiteterna affärsmöjlighet och konto hade huvudformuläret och snabbregistreringsformu-

läret anpassats. På entiteterna lead och kontakt hade huvudformuläret anpassats. Kontakt, 

konto och affärsmöjlighet hade anpassade fält på huvudformulären och snabbregistrerings-

formulären. På entiteten lead fanns anpassade fält på huvudformuläret. Se bilaga 9,10,11 och 

12 för tabeller över formulären och fälten. 

5.3.3 Vyer 

På entiteterna lead, affärsmöjlighet, konto och kontakt identifierades anpassade vyer. Se bi-

laga 13,14,15,16 för vyer på alla entiteter. 

5.3.4 Affärsprocessflöden 

En process vardera hade skapats på entiteterna lead och affärsmöjlighet (se figur 9 och 10 för 

en illusion av flödena från processerna). 

 
Figur 9 visar en illusion av verksamhetsprocessen på entiteten Lead. 

 
Figur 10 visar en illusion av verksamhetsprocessen på entiteten affärsmöjlighet. 

 

5.4 Poängsättning av lösningar enligt metod 
Komponenterna från listan med viktiga attribut jämfördes och poängsattes med inspiration 

från artikeln “Comparison of Software Architecture Styles Using Quality Attributes”. Alla 

attributen och de tre lösningarna radades upp i tabeller och ett ”Ja” eller ”Nej” skrivs in be-

roende på om lösningen har anpassningar på detta attribut eller inte. Slutligen summeras sva-

ren där ”Ja” = 1 poäng och ”Nej” = 0 poäng. 

5.4.1 Entiteter 

Genom en undersökning av de tre lösningarna kunde entiteterna, lead, aktivitet, affärsmöj-

lighet, konto och kontakt identifieras som anpassade i lösningarna (se tabell 3 nedan). 
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Tabell 3: Visar resultatet av poängsättningen av entiteterna utifrån grad av matchning.   

Anpassade en-

titeter 

Lösning1 Lösning 2 Lösning 3 Resultat(po-

äng) 

/entitet i lös-

ningarna 

Leads Ja Ja Ja 3/3 

Aktiviteter Ja Nej Nej 1/3 

Affärsmöjlig-

heter 

Nej Ja Ja 2/3 

Konton Nej Nej Ja 1/3 

Kontakter Nej Nej Ja 1/3 

 

Resultatet från tabell 3 visar att entiteterna leads och affärsmöjlighet klarar den poänggräns 

som krävs för att räknas som en generell entitet. 

5.4.2 Formulär 

Från jämförelsen ovan kunde entiteterna lead och affärsmöjlighet identifieras som en generell 

anpassning med 2/3 poäng och därmed en matchning. Jämförelsen av anpassade formulär 

gjordes därefter endast på dessa två entiteter (se tabell 4 för resultat). 

Tabell 4: Presenterar resultatet av anpassade formulär på entiteten leads. 

Anpassade for-

mulär lead 

Lösning 1 Lösning 2 Lösning 3 Resultat(po-

äng) 

Huvudformu-

lär 

Ja Ja Ja 3/3 

Snabbregistre-

rings formulär 

Ja Nej Nej 1/3 

Mobilformulär Ja Nej Nej 1/3 
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I lösning 1 hade huvudformuläret, mobilformuläret och snabbregistreringsformuläret anpas-

sats på entiteten lead. I system 2 och 3 hade huvudformuläret anpassats på lead.  

Undersökningen av formulären på affärsmöjlighet visade att lösning 1 saknade anpassningar 

på entiteten. I lösning 2 fanns anpassningar på huvudformuläret och i lösning 3 fanns anpass-

ningar på huvudformuläret och snabbregistreringsformuläret (se tabell 5 för resultat). 

Tabell 5: Presenterar resultatet av anpassade formulär på entiteten affärsmöjlighet. 

Anpassade for-

mulär affärs-

möjlighet 

Lösning 1 Lösning 2 Lösning 3 Resultat(po-

äng) 

Huvudformu-

lär 

Nej Ja Ja 2/3 

Snabbregistre-

rings formulär 

Nej Nej Ja 1/3 

Mobilformulär Nej Nej Nej 0/3 

 

Resultatet från tabell 4 och 5 visar att endast huvudformulären klarade poänggränsen som 

krävs för att räknas som en generell lösning. Detta leder till att fälten i rubriken nedan endast 

kommer jämföras från huvudformulären. 

5.4.3 Fält 

De anpassade fält som identifierades på huvudformuläret på entiteten lead i lösning 1 var 

följande, nytt lead, bokat säljmöte, närvaro säljmöte, tecknat avtal, intressekategori webb, 

intresserad av, kontakt källa, källkampanj, FAR remiss, läkarens namn, önskad kontakt me-

tod, tillåt inte massutskick, samtycker till ny kontakt, tillåt inte post, marknadsval, kod för 

försäljningsstadium och lead källa. 

Anpassade fält på huvudformuläret på entiteten lead i lösning 2 var: aktuell säljare, lead sta-

tus, ECP konto ID och ECP kontakt ID. 

Anpassade fält på huvudformuläret på entiteten lead i lösning 3, VD förnamn, VD efternamn, 

VD email, MD förnamn, MD efternamn, MD email, säljchef förnamn, säljchef efternamn, 

säljchef email, inköpschef förnamn, inköpschef efternamn, inköpschef email, marknadskod, 

marknadsbeskrivning (se figur 11 för en överblick av fälten för alla tre lösningar). 
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Figur 11: Visar en överblick över alla fält i alla tre lösningar. Färgen orange presenterar lösning 1, 

grön lösning 2 och lila lösning 3. 

Anpassade fält på huvudformuläret på entiteten affärsmöjlighet i lösning 2 var, beräknat slut-

datum, kontraktsperiod, beräknad intäkt, månadsintäkt, startdatum fakturering, orderdatum, 

kvartalsestimering och total intäkt. 

Anpassade fält på huvudformuläret på entiteten affärsmöjlighet i lösning 3 var, start för upp-

drag, uppdragstyp, aktuell enhet, nästa steg, process status, lösningsverktyg (se figur 12 för 

en överblick av fälten). 

Figur 12: Visar en överblick över alla anpassade fält från lösning 2 och 3 där färgen orange presen-

terar lösning 2 och lila lösning 3. 

De tre lösningarna hade sammanlagt 49 anpassade fält på huvudformulären på entiteterna 

lead och affärsmöjlighet. Figur 11 och 12 indikerar att inga gemensamma fält kunde identi-

fieras från de tre systemen och gav därmed resultatet 0 poäng vid jämförelsen av fält. 

5.4.4 Vyer 

I datainsamlingen registrerades anpassade vyer i alla tre lösningar men inga av dessa vyer 

kan räknas som generella då ingen vy fick totalt 2/3 poäng som krävdes (se tabell 6 och 7 för 

resultatet).  
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Tabell 6: Presenterar resultatet av anpassade vyer på entiteten leads.  

 

Tabell 7: Presenterar resultatet av anpassade vyer på entiteten affärsmöjlighet. 

 

5.4.5 Affärsprocesser 

Sammanlagt i alla tre lösningar identifierades tre affärsprocesser på entiteterna lead och af-

färsmöjlighet. Lösning 1 hade en affärsprocess på entiteten lead. Lösning 2 hade inga anpas-

sade affärsprocesser och lösning 3 hade anpassade affärsprocessflöden på entiteterna lead 

och affärsmöjlighet. I tabell 8 jämförs lösningarna utifrån tillagda affärsprocesser. 
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Tabell 8: Presenterar jämförelsen av affärsprocessflöden på entiteterna leads och affärsmöjlighet. 

Affärsprocess-

flöde på entitet 

Lösning 1 Lösning 2 Lösning 3 Resultat(po-

äng) 

Lead Ja Nej Ja 2/3 

Affärsmöjlig-

het 

Nej Nej Ja 1/3 

5.5 Resultat av jämförelse 
För att anpassningar och konfigurering skulle kvalificeras som generella i lösningarna så 

krävdes 2/3 poäng vid jämförelsen se 4.1 val av metod. Komponenterna som uppnådde kri-

terierna var följande: 

 Leads 

o Huvudformulär 

o Affärsprocess 

 Affärsmöjlighet 

o Huvudformulär 

Egenskaperna ovan är framtagna utifrån författarnas val av metod samt genom undersökning 

och jämförelse av tre Microsoft Dynamics CRM-system. Resultatet använde författarna se-

dan som grund till den standardiserade lösningsprototypen som skulle tas fram. 
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6 Prototyp 

I detta kapitel beskrivs lösningsprototypens olika komponenter. Detta presenteras i form av 

skärmdumpar, pseudokod samt text. 

6.1 Komponenter i prototypen 
Prototypen utvecklades i Microsoft Dynamics CRM Online Trial 2015 Update Version 

(7.1.0.1086) (DB 7.1.0.1086). 

Komponenterna i prototypen baserades till stora delar på resultatet av jämförelsen. Resultatet 

blev bland annat att en affärsprocess ska finnas på entiteten leads. Dock fanns inga gemen-

samma fält i affärsprocessen mellan kunderna. Författarna tog då beslutet att återigen titta på 

lämpligheten hos de två lösningarna som använde affärsprocesser på entiteten leads och be-

slutade att använda affärsprocessen från lösning 3. Beslutet gjordes eftersom säljstegen i lös-

ning 3 baserades på en ISO 9001:2008 certifiering vilket är en internationell standard för 

kvalitetssystem[32]. Detta ansåg författarna var tillräckligt kvalificerande för att användas i 

prototypen. 

6.1.1 Prototypens entiteter, formulär och fält 

Författarna valde att skapa och presentera prototypens fältnamn på Engelska för att lösningen 

skapades i en gratis testversion som endast kan fås tillgång till på Engelska (se figur 13 för 

utformningen av huvudformuläret på entiteten leads samt figur 14 för entiteten affärsmöjlig-

het). 

Prototypens innehåll presenteras nedan efter följande struktur: 

 Entitet 

o Formulär 

 Fält 

 Leads 

o Huvudformulär 

 Calculated revenue 

 Competitors 

 Stakeholders 

 Customer needs 

 Internal proposal 

 Present proposal 

 Complete the final propsal 

 Present the final proposal 

 End date for business 
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Figur 13: Visar hur huvudformuläret på entiteten leads ser ut i prototypen. 

 Affärsmöjlighet 

o Huvudformulär 

 Contract start date 

 Contract end date 

 Monthly revenue 

 Total revenue 

 Next step 

 
Figur 14: Visar hur huvudformuläret på entiteten affärsmöjlighet ser ut i prototypen. 

6.1.2 Prototypens affärsprocess 

Affärsprocessens innehåll presenteras nedan efter följande struktur, (se figur 15). 

 Entitet 

 Namn på stegen i processen 

o Fält 
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 Lead 

 Qualify 

o Contact 

o Account 

o Calculated revenue 

 Develop 

o Competitors 

o Stakeholders 

o Customer needs 

 Proposal 

o Internal proposal 

o Present proposal 

 Close  

o Complete the final propsal 

o Present the final proposal 

o End date for business 

Figur 15: Visar hur affärsprocessen ser ut på entiteten leads i prototypen. 

6.1.3 Prototypens plugin 

Efter skapandet av formulär och fält bestämde sig författarna till denna rapport att program-

mera affärslogik i den standardiserade lösningen för att beräkna de totala intäkter som af-

färsmöjligheter kunde generera. För att beräkna intäkterna krävdes att kontraktsperioden 

var bestämd samt att månadsintäkten hade ett värde. Under bilaga 18 finns kodutdrag från 

det plugin som skrevs till prototypen. Nedan beskrivs koden i prototypens plugin i form av 

pseudokod. 

 
IF (ContractStartDate is set AND ContractEndDate is set AND MonthlyRevenue is set) 

  { 

THEN  

Calculate Total Revenue and present in field 

} 

ELSE 

{ 

     DO NOTHING 

} 
  



 
 
 
 

28  |  PROTOTYP 

  



 
 
 

   
29  |  ANALYS OCH DISKUSSION 

7 Analys och Diskussion 

I detta kapitel analyseras och diskuteras examensarbetets målsättning i förhållande till re-

sultatet. Kapitlet sätter även arbetet i relation till ekonomiska, miljömässiga och sociala 

sammanhang. 

 

Jämförelse av CRM-plattformar. I analysen av CRM-plattformar så valdes systemen 

SplendidCRM, SugarCRM tillsammans med Microsoft Dynamics CRM att jämföras och 

analyseras för att fastställa viktiga CRM-egenskaper som sedan kunde användas under ka-

pitel 5 i jämförelsen av lösningarna. Microsoft Dynamics CRM valdes i jämförelsen av 

CRM plattformar enligt 1.3 avgränsningar och de andra två plattformarna valdes eftersom 

de föll under kategorin för öppen programvara och hade god och lättillgänglig dokumentat-

ion över systemen. Microsoft Dynamics CRM tillhandahöll störst funktionalitet följt av Su-

garCRM och SplendidCRM, se sektion 2.6 samt 2.7 för utförlig jämförelse.  

 

Jämförelse av IT-system. Med utgångspunkt att undersöka och jämföra tre Dynamics 

CRMlösningar letade författarna efter artiklar där vetenskapliga metoder kring jämförelse 

av IT-system förekommit. De artiklar som analyserades var “Comparison of Software Ar-

chitecture Styles Using Quality Attribute”, “Evaluating software specifications by compari-

son” och “SACAM (The Software Architecture Comparison Analysis Method)“. Artiklarna 

innehöll beprövade och vetenskapliga metoder kring jämförelse av IT-system och låg därför 

som grund till jämförelsen i denna rapport. Författarna valde bort vissa delar i artiklarna 

såsom jämförelse av arkitekturstilar samt jämförelse av arkitekturens lämplighet, då resulta-

tet hade blivit identiskt mellan de tre lösningarna då alla var utvecklade i Microsoft Dyna-

mics CRM. Något som även valdes bort var jämförelse av mjukvaruspecifikationer utifrån 

identiska användarkrav för att sedan välja den mest lämpliga genom en fallstudie. Detta 

valdes bort p.g.a. att de tre lösningarna inte hade samma mjukvaruspecifikationer eller an-

vändarkrav.  

 

Analys samt redovisning av data för Microsoft Dynamics CRM lösningar. Analysen av 

lösningarna genomfördes utifrån kapitel 4.2 identifikation av egenskaper och med inspirat-

ion från artikeln “Comparison of Software Architecture Styles Using Quality Attribute”. 

Egenskaperna som analyserades i lösningarna var bland annat, entiteter, formulär och af-

färsprocessflöden. Lösningarna innehöll olika konfigureringar på entiteterna. leads, aktivi-

teter, affärsmöjligheter, konton och kontakter genom anpassningar på formulär och fält 

kopplade till entiteterna, se kapitel 5 jämförelse av lösningar. Lösning 1 och 2 innehöll af-

färsprocessflöden på entiteterna, lead och affärsmöjlighet. 

 

Prototyp och utvecklingsplattform. Prototypen byggdes på Microsoft Dynamics CRM 

plattform genom Online Trial 2015 Update Version (7.1.0.1086) (DB 7.1.0.1086). Kompo-

nenterna som ingick i prototypen baserades på resultatet av jämförelsen, se kapitel 5. Ef-

tersom lösning 3 var baserad på en ISO 9001:2008 certifiering valde författarna av denna 

rapport att återanvända delar av lösningen till prototypen. Författarna förväntades finna 

stora specialanpassade delar i lösningarna som skulle ligga till grund för prototypen. Men 

efter analysen av de olika lösningarna kunde författarna konstatera att implementationerna 

av lösningarna till stora delar var byggda på Microsoft Dynamics CRM standardlösning. 

Prototypens omfattning blev därför mindre än vad författarna förväntade sig från början av 
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arbetet. Anledningen till att författarna inte fann en större mängd specialanpassningar beror 

till stora delar på den väl anpassade försäljningsmodulen i Microsoft Dynamics CRM. Vil-

ket ger upphov till att små till medelstora företag inte har stora behov att implementera an-

passningar i försäljningsmodulen för att anpassa systemet ytterligare till verksamheten. 

Omfattningen av specialanpassningar i lösningarna tror sig författarna öka i takt med storle-

ken på företag, eftersom ökad verksamhets komplexitet och ekonomiska förutsättningar ba-

nar väg för en större investering i systemet som i sin tur leder till större anpassningar. 

 

Produkten av examensarbetet distribuerades som en on-demand molntjänst vilket är en po-

pulär Microsoft Dynamics CRM leveransmetod som eliminerar behovet av olika IT-resur-

ser. Ur en miljömässig synpunkt är detta positivt då minskade IT-resurser resulterar i en re-

ducering av energiförbrukning som i sin tur leder till en positiv inverkan på miljön. Likaså 

har Microsoft Dynamics CRM on-demand en positiv inverkan på totalkostnaden hos före-

tag som använder systemet eftersom mindre administration och personal krävs för att han-

tera servrar och programvara. Ur ett socialt perspektiv ser författarna positivt på framtiden 

med frammarschen av social CRM som tillåter företag och kunder att interagera via sociala 

medier på ett mer informellt och lättsamt vis. Examensarbetarna har under hela arbetet ut-

gått från att hålla sig inom riktlinjerna för hållbar utveckling. 
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8 Slutsats 

I detta kapitel beskrivs examensarbetets bidrag till utvecklingen inom området samt en slut-

lig rekommendation kring användning av prototypen. 

 

Huvudmålet med detta examensarbete var att undersöka möjligheterna kring att generali-

sera försäljningsmodulen i Microsoft Dynamics CRM. För att uppnå huvudmålet krävdes 

en förstudie samt genomförandet av 5 delmål. Samtliga punkter i sektion 1.2 målsättning 

genomfördes och har dokumenterats i denna rapport med undantaget att varken några Java-

Script eller plugin kunde fastställas i någon av de undersökta lösningarna. 

 

Det slutliga resultatet blev en prototyp som skapats utifrån de redovisade anpassningarna i 

kapitel 5. Prototypen bestod av en byggsten som inte var ett direkt resultat från jämförelsen 

i 5.4 på grund av att inga fält kunde återfinnas i affärsprocessflödet på entiteten leads. För-

fattarna beslutade då att använda affärsprocessflödet från lösning 3 eftersom processen ba-

serades på en ISO 9001:2008 certifiering vilket är en internationell standard för kvalitetssy-

stem[32]. Med undantag från affärsprocessflödet så är prototypen byggd helt på resultatet 

från jämförelsen av de tre lösningarna. 

 

Författarna rekommenderar till sist företag att använda Microsoft Dynamics CRM:s försälj-

ningsmodul som stöd för sina säljprocesser. Microsoft Dynamics CRM har en avancerad 

lösning som enkelt går att hantera eftersom standardmodulen ger rikligt med funktioner och 

stöd för säljprocesser. Författarna anser att prototypen som utvecklades i detta examensar-

bete kan användas av företag men att resultatet av prototypen vart så pass liten att standard-

lösningen i Microsoft Dynamics CRM ger tillräckligt med stöd åt företag. 
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9 Framtida arbete 

I detta kapitel ger författarna sina förslag på framtida arbete inom området kring generali-

sering av CRM-systemet Microsoft Dynamics CRM. 

 

Med utgångspunkt att undersöka en gemensam utbyggnad av olika CRM-system så rekom-

menderar författarna att analysera företag som har lagt ner stora ekonomiska satsningar på 

deras CRM verksamhet. Utvidgningen av standardlösningen är då troligen större och mer 

utvecklad vilket leder till möjligheter att finna fler gemensamma nämnare i lösningarna och 

potential till generalisering. 

 

Mer arbete kring generalisering av CRM-system bör grundas kring iakttagelser av använ-

darnas önskade funktionalitet. Den ekonomiska faktorn kring utvecklingen av lösningen bör 

ligga utanför ekvationen. Detta ger möjligheter till att finna funktionalitet som ger använ-

dare verktyg att utföra sina arbeten effektivt och resultera i affärsvärde åt företagen 
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