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Sammanfattning 

Detta projekt är genomfört på AllTele Sverige AB och är beställt av CTO Mikael Peterson. 

Månatligen genomför AllTele en rapportering till de Tv-programbolag av vilka de köper Tv-

kanaler. Rapporteringen är en redovisning av sålda och aktiva Tv-kanaler hos AllTeles slutkunder 

och ligger till grund för det AllTele debiteras av Tv-programbolagen. Denna rapportering är ett 

tidskrävande arbete där data samlas från olika delsystem och sammanställs manuellt med stor risk 

för mänskliga fel.  

Syftet med projektet är att analysera den nuvarande processen att samla nödvändig data från de 

olika delsystemen och att hitta en ny optimal lösning för AllTeles behov. Detta realiseras sedan 

som ett automatiserat verktyg i form av en modul i ett kostnadskontrollssystem som heter Atis.  

I rapporten beskrivs den gamla processen och hur den effektiviserats genom att integrera data från 

tre till två delsystem. Denna integration tillåter konstruktion av ett automatiserat verktyg då all 

data finns tillgänglig i databaser. 

Rapporten presenterar med förklarande bilder och instruktioner hur kommunikationen mellan 

webbsidan och databasen möjliggörs och används för att skapa den rapportmallshantering som är 

kravspecificerad för verktyget. Utöver detta sker även en diskussion i rapporten kring metoder att 

sammanföra data från olika system och hur det implementerats i verktyget. 

 

Abstract 

This project is done in collaboration with AllTele Sverige AB and is ordered by CTO Mikael 

Peterson. Each month AllTele completes a report to TV broadcast companies. This report is an 

audit of active and sold Tv-channels to AllTeles customers and is the foundation of the amount 

that the same broadcast companies will bill AllTele. This report is a time consuming work where 

data is collected manually from different systems and summarized in a process prone to human 

faults. 

The purpose of the project is to analyze the current process to gather all the necessary data from 

the different systems and find an optimal solution for AllTeles need. This is then realized as an 

automated tool in the form of a module in a cost-control system called Atis. 

This report will describe the old process and how it is improved upon by integrating data from 

three systems into two. This integration allows the construction of an automated tool as all the 

data is available in databases. 

The report presents the theory via explanatory pictures and instruction behind the communication 

from the webpage to the database and how it allows a dynamic report construction. There is also a 

short presentation about what it means to integrate data from different systems and how this has 

been implemented in the tool. 
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1 Inledning 
AllTele Sverige AB är en leverantör av olika lösningar inom telefoni, bredband såväl som 

Tv till både privata och företagskunder. Det är med anledning av de krav AllTele som Tv-

leverantör har avseende rapportering av aktiva Tv-kanaler som detta projekt initierats. 

1.1 Bakgrund 

Som leverantör av Tv har AllTele ett krav på sig att månatligen rapportera sålda och 

aktiva Tv-kanaler till de olika kanalbolag som AllTele köper Tv-kanaler från.  

Det är en viktig rapportering som bygger på Tv-kanalbolagens förtroende gentemot 

AllTele då de i sin tur debiterar AllTele för det antal sålda Tv-kanaler som rapporteras. 

Om ett Tv-kanalbolag genomför revision ska AllTele kunna visa på att det verkliga 

antalet sålda Tv-kanaler stämmer med det som historiskt rapporterats. 

Idag sker denna rapportering helt och hållet manuellt av en enskild handläggare vilket är 

ett tidskrävande arbete och innebär svårigheter att säkerställa korrekt data. Det finns 

därför ett behov av ett automatiserat verktyg. 

1.2 Syfte och mål 

Syftet med detta projekt är att analysera den nuvarande processen för sammanställning av 

nödvändig data för rapportering och att identifiera en optimal automatiserad lösning. Det 

huvudsakliga arbetet ligger i att identifiera de olika delsystemen och vilken typ av data 

som återfinns i dem. 

Målet är att konstruera ett användarvänligt verktyg som hämtar information utifrån 

användarskapade rapporter. Detta verktyg ska uppfylla AllTeles nuvarande och framtida 

behov utifrån krav som finns i kravspecifikationen. 

Under projektets gång har ett par olika möjligheter till lösningar diskuterats. Oavsett 

diskuterad lösning ska dock verktyget alltid hämta data från samma delsystems databaser. 

Därefter sammanställa data i enlighet med den rapport användaren skapat och slutligen 

presentera informationen för användaren i ett webbgränssnitt.  

1.3 Avgränsningar 

Fokus för projektet är att skapa verktyget samt att bevisa att verktyget kan hämta relevant 

data från de olika delsystemen. Detta innebär implementation av en dynamisk 

rapporthantering som tillåter handläggaren att skapa sina egna rapporter. I arbetets gång 

så har vi även sökt efter och identifierat behov av datastädning vilket överlämnats till 

handläggaren. Verktyget hämtar data från två olika databaser MySQL och MSSQL men 

överlämnar eventuell integration och kostnadsbesparing däri till AllTele.  
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1.4 Definitioner och akronymer 

För full förståelse av de begrepp och namn som används i rapporten så presenteras här 

definitioner och akronymer som används. 

AllTele Inventory System (Atis) – ett inventariesystem under utveckling för AllTeles 

fiberförbindelser. Detta är det system som TV-rapporteringen kommer integreras under. 

Det är baserat på Racktables [43] som distribueras under GPL license [18][44]. Vilket 

innebär att mjukvaran är gratis att köras, kopieras, studeras och modifieras av individer, 

organisationer och företag. 

 

Analog TV - är TV via antennkabel. Ej krypterad och kräver inget programkort och box. 

 

Cryptoguard (CG) [42] - är ett system för provisionering av Digital-Tv och IP-Tv. I 

detta system finns information om aktiva programkort baserade på kanalpaket och Tv-

kanaler. Det är även namnet på företaget CryptoGuard som säljer produkten 

kommersiellt.  

 

Digital TV (CATV) - är TV via antennkabel i fastigheten/lägenheten, den är dock 

krypterad och kräver programkort och Digital-TV box. 

 

Fastighetslistan - är ett manuellt underhållet Exceldokument som innehåller anslutna 

fastigheter där det levereras kollektiv analog Tv. Till skillnad från det data som finns i 

UOL är data i denna lista för hela fastigheter. 

 

HTML – Hyper Text Markup Language. [40] Det grundläggande språket för att 

konstruera webbsidor. 

IPTV - är TV via Internet och TCP-IP trafik. TV-signalen är krypterad och kräver 

programkort och IPTV-box. 

 

Javascript [5] är ett skripting språk som används på klientsidan för att skapa mer 

dynamiska webbsidor.  

jQuery [8] är ett bibliotek som är en del av Javascript. Med hjälp av JQuery kan man 

utföra än mer avancerade funktioner på webbsidan än med enbart Javascript 

MySQL [16], MsSQL [20] är två olika varianter av databaser. MySQL är öppen källkod 

och fritt för alla att använda. MsSQL är Microsoft proprietära variant. 

PHP – HyperText PreProcessor [6] är ett scripting språk som används på server sidan 

för att för att generera HTML som sedan sänds till klienten. Detta är alltså helt dolt för 

klienten när den ser på webbsidan.  

REO – Real Estate Owned. Kunder som är fastighetsbolag eller bostadsrättsföreningar 

till skillnad från privata individer och enskilda företag. Om en REO har 32 hushåll så är 

det 32 aktiva sålda TV-paket. 

 

Universal OnLine (UOL) - ett Kundhanterings-och Billingsystem. I detta system finns 

information avseende privata Hushåll med Analog-tv baserat på produkten som debiteras. 
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2 Metodik 
Vid projektets start så har AllTele identifierat ett problem och ett behov av en lösning 

men har aldrig definierat hur det slutgiltiga verktyget ska se ut och fungera. Projektet har 

därför delats upp i en planeringsfas och i en genomförandefas.  

I planeringsfasen intervjuades handläggaren och CTO för att dokumentera problematiken 

och den befintliga arbetsprocessen. Detta analyserades för att upptäcka sårbara punkter 

och moment som kunde automatiseras och effektiviseras. Slutligen valdes lösningen att 

integrera verktyget i Atis [43] utav totalt fyra potentiella lösningar enligt Bilaga 1. 

I och med att valet av lösning blev en integration av verktyget som en modul i Atis [43] 

så introducerades ytterligare avgränsningar. Detta är att modulen ska vara skriven i PHP 

och presentera HTML information. Eftersom slutanvändaren ska skapa rapporter och 

interagera i gränssnittet innebär det även en implementation av Javascript och en separat 

databas. 

Under projektets genomförandefas utvecklades verktyget i en virtuell Ubuntu Webbserver 

15.10 med en installation av LAMP [10] [11] och en installation av Atis [43][44]. 

Utvecklingsmiljön matchades versionsmässigt med produktionsmiljön. 

Under genomförandefasen har arbetet har skett efter en veckoplanering där diskussioner 

skett med handläggare både före och efter varje ny implementation från 

kravspecifikation. På detta vis har den primära slutanvändaren varit väldigt delaktig i 

processen och fått se demonstrationer. 

Resultatet från planeringsfasen och genomförandefasen presenteras i Kapitel 6 Resultat. 

2.1 Mätningar och laborationer 

För att kunna mäta effektiv tidsbesparing togs en referens med den ordinarie 

rapporteringen för April och en i Maj månad 2016. Tidsåtgången mäts som effektiv tid 

med rapporteringsarbetet i hela timmar i de moment som påverkas av det nya verktyget.  

Tester av implementerade algoritmer för att hämta specifik data utifrån unikt Tv-paket, 

Tv-kanal, nät, huvudkort, tvillingkort samt matematiskt operation genomfördes. 

Arkiverad data används som kontrolldata att det nya verktyget presenterar korrekt data. 

Aktiva Tv-tjänster kan förändras från en månad till en annan men det ska vara realistiska 

förändringar. Mätvärde med en differens på >10 % från månad till månad flaggas som 

eventuellt fel och kontrolleras. Detta värde togs fram enligt Bilaga 2.  

En kort laboration genomfördes som visade att en Atis modul kan presentera information 

hämtad från de två externa databaserna i Atis webbgränssnitt.  
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3 Teori 
I detta kapitel vill jag presentera hur kommunikationen mellan webbsidor och databaser 

fungerar och används för att tillåta användare att dynamiskt integrera med webbsidor. 

Detta är grunden för det rapportmalls-hanterande som är inbyggt i Atis CG Report Tool-

modulen och implementation av detta presenteras i Kapitel 4 Genomförande. 

Jag vill även ge en inblick i dataintegration mellan system som är baserade på olika 

databaser.  

3.1 Webbsidors kommunikation 

Idag använder i regel alla webbsidor dynamiskt innehåll för att ge användaren en bra 

upplevelse. Det kan vara en fråga om ett kommentarsystem eller t.ex. gilla knappar såväl 

som att dölja och visa information från användaren beroende på om de klickar på en 

knapp.  

Detta gäller både i webbsidor för enkel konsumtion såsom en blogg såväl som webbsidor 

designade att genomföra specifika produktivitetsuppgifter inom företag. Ett exempel kan 

vara ett orderhanteringssystem på amazon.com. Det kan även vara det verktyg som 

beskrivs i detta dokument för att dynamiskt skapa rapporter. 

 I Atis CG Report Tool modulen så används en kombination av JavaScript [5] och PHP 

[6] för att möjliggöra skapandet av rapportmallarna. När användaren klickar på knappar 

för att spara ändringar, ta bort regler men även skapa nya regler eller ändra ordningen på 

de befintliga reglerna så är varje användarklick kopplat till en jQuery eventhandler- 

funktion [9] som utför önskad åtgärd. JavaScript funktionen kommunicerar därefter med 

webbservern och dess databas. 

Detta dynamiska hanterande i webbsidor har dock vuxit fram historiskt from en betydligt 

enklare hantering. I Internets begynnelse var HTML sidorna helt statiska och laddades i 

sin helhet från webbservern [12].  

 

Figur 3-1 Den historiska hanteringen med statiska webbsidor. 

 

I Figur 3-1 kan man se saknaden av dynamik i hanteringen. Sidorna ligger på 

webbservern som html-filer och skickas i sin helhet till användarens webbläsare när 

Webbsida1 

Webbsida1 
Webbsidan ligger som en html-fil på 
webbserver. När användaren ber om den, 

skickas den till webbläsaren och 

presenteras i sin helhet. 

Webbserver 

Om användaren sedan ska presenteras med ny 

information så klickade användaren i regel på en 

ny länk och hela den nya webbsida2 laddades 

ned från servern och ersatte den tidigare sidan.  

Webbsida2 

Webbsida1 

Webbserver 

Webbsida2 

Webbsida2 
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användaren ber om webbsidan. Det som är kodat i webbsidans HTML-kod är det som 

användaren ser. 

Moderna webbsidor är mer dynamiska och det är möjligt uppdatera enskilda HTML- 

element utan att ladda om hela webbsidan genom att använda kompletterande 

komponenter som PHP-skript, databaser och JavaScript med jQuery bibliotek. 

Ett exempel på detta är om användaren klickar på en vara i en webbshop för att få mer 

information om produkten. Då får användaren kanske upp en liten informationsruta med 

en större zoombar bild, tillgängligheten i lagret och lite recensioner från andra användare. 

Detta är ett dynamiskt beteende som möjliggjorts tack vare JavaScript [5] och PHP [6] 

och databaser. 

 

Figur 3-2 Hur kommunikationen mellan de olika komponenterna sker. 

 

I Figur 3-2 kan man se en enkel skiss på en webbsida med en knapp och ett formulär och 

hur kommunikationsflödet skulle vara mellan de olika komponenterna och exempel på 

hur man kan döpa dessa filer. 

När programmeraren skapar en webbsida så kommer han att börja med att skriva en första 

sida t.ex. index.php och den kommer innehålla HTML-kod och där kommer knappar och 

olika HTML-element placeras ut. Detta är den grundläggande sidan som laddas när 

användaren går in på domänen. 

Därefter kommer programmeraren att skapa olika JavaScript i en fil döpt scripts.js och 

programmeraren ansluter dessa script till önskade HTML-element i index.php. Dessa 

script utför sedan vissa specifika funktioner beroende på vad användaren interagerar med 

på webbsidan. Ett exempel kan vara att ansluta en JavaScript funktion till en knapp som 

skickar information [13] från ett formulär till en php-fil på webbservern när användaren 

klickar på den.  

I detta exempel är denna mottagande php-filen process.php och i den filen så kodar 

programmeraren funktioner för att ta emot POST-data som skickats från JavaScript. Att 

process.php tar emot POST innebär att den tar emot extern data och om det är en lyckad 

POST så tar php-skriptet vid och t.ex. kommunicerar med en databas och gör något typ 

av arbete med data. (Det kan även ske en GET vilket är en enkel hämtning). 

index.php 

index.php 

HTML 

kod 

Webbserver 

Javascript 

jQuery 

Ajax 

PHP 

scripts.js 

process.php 

MySQL 

databas 

scripts.js 

jQuery/Ajax 
POST 

GET 

Knapp 

Något typ 

av element 
{t.ex. 

formulär} 
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Sedan returnerar php-skriptet någon typ av data och i regel är det HTML-kod. 

Javascriptet tar emot denna HTML-kod och gör något med den, t.ex. presenterar det på 

webbsidan som namnet på en knapp, som ett ifyllt formulär om man vill editera några 

uppgifter, väderinformation eller en meny i en webbshop. 

Detta är en grundläggande överblick och det är på det här viset Atis CG Report Tool -

modulen kommunicerar för att kunna visa och tillåta användaren att manipulera HTML 

elementen för att skapa sina rapporter. Mer om detta i kapitel 4.8.1. Först lite djupare 

teori kring hur PHP och JavaScript fungerar. 

3.2 PHP 

Detta är ett generellt skriptspråk [14] men det används ofta i webbutveckling då det 

tillåter programmerare att skapa mer dynamiskt innehåll. Det är ett program som 

installeras på en server och det används enbart på serversidan. På så vis är det helt dolt för 

omvärlden som enbart ser den HTML-kod som genererats av dess skript.  

Anledningen är att det behandlas av webbservern innan det skickas ut till klienten.  

I ett senare kapitel presenteras mer ingående hur PHP används i Atis CG Report Tool -

modulen. Innan dess kan några enkla exempel på hur man kan placera HTML-element på 

webbsidor med PHP vara hjälpsamt för den grundläggande förståelsen.  

Om man inom <body> taggarna i HTML-koden lägger till följande. 

<body>  
<?php  

 echo ’<input type=”submit” id=”button” name=”button1” value=MyButton >’; 
?> 

</body> 

 

Så kommer användaren att få en knapp på sin webbsida döpt MyButton. Men det innebär 

även användaren enbart ser följande kod i sin webbläsare. 

<body>  
<input type=”submit” id=”button” name=”button1” value=MyButton > 
</body> 

 

På samma vis kan man alltså placera ett flertal knappar på webbsidan genom en for-loop. 

<body>  
<?php  
 for($x=0; $x <5; $x++){  
 echo ‘<input type=”submit” id=”button’ . $x . ’” name=”button’ . $x . ’” value=MyButton’ . $x . ’ >’;
 } 
?> 
</body> 
 

Detta kommer placera 5st knappar på webbsidan och använda värdet på $x variabeln för 

att döpa knapparna men återigen är den bakomliggande PHP-koden gömd för 

användaren. 
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Figur 3-3 Exempel på placering av knappar med PHP-kod. 

 

Som Figur 3-3 visar så ser användaren inte PHP-koden i webbläsaren.  

Här har man alltså med tre rader PHP-kod skapats något som kan placera n st knappar på 

webbsidan. Något som tidigare skulle inneburit n st linjer kod manuellt skriven av en 

programmerare. Det gör verkligen livet lättare för den programmerare som får i uppgift 

att placera 1000st knappar på en webbsida. 

Detta visar på ett väldigt enkelt vis styrkan i PHP-skript och hur programmeraren kan 

placera kod mellan <?php ?> taggarna. Kod som kan ansluta till databaser och göra 

väldigt avancerade funktioner för att generera HTML-kod.  

Detta är ett av användningsområdena vid implementation av Atis-modulen men PHP:s 

fulla styrka kommer fram i kombination med JavaScript och databaser. 

3.3 JavaScript 

Detta är ett av de mest populära programmeringsspråken i världen (93.4% av alla 

webbsidor [3]) och det som används av webbdesigners för att skapa dynamiska 

webbsidor.  

JavaScript har under åren kompletterats med olika bibliotek som underlättar viss 

hantering som programmerare vill utföra. Ett av dessa bibliotek är jQuery [8] som 

används för att identifiera och manipulera HTML-element i dokumentet och att koppla 

events som svar på knapptryckningar till dessa element.  

En viktig del i jQuery är Ajax [15] som är ett API för att ansluta till webbservern efter att 

HTML-dokumentet laddas. Detta är den POST och GET som mottas av php-filen i 

webbservern som i sin tur kan kommunicera med en databas. 
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3.4 Databaser 

En databas är ett sätt att strukturerat samla data på en dator. Det kan vara vilken typ av 

data som helst, allt från telefonnummer till namn eller aktiva Tv-programkort. För att 

kunna hantera data genom att addera, ta bort eller helt enkelt läsa så krävs ett DBMS – 

Database Management System [17].  

Det finns ett flertal olika typer av DBMS att välja mellan idag och de har såklart alla olika 

fördelar och nackdelar. I detta projekt så hämtas data från två stycken olika DBMS. 

Den första typen är MySQL [16] som är ett Open Source baserat på GPL [18] vilket 

innebär att det är fritt att användas av alla och man kan ändra i källkoden. Detta har 

naturligtvis lett till att det är ett väldigt populärt DBMS [19] som ligger på andra plats i 

rankningen i skrivande stund.  

Den andra typen av DBMS system som används är Microsoft SQL Server som inte är fritt 

och har licenskostnader [20][21]. 

Vad är den skillnaden och hur påverkar det projektet? Den praktiska skillnaden innebär 

att det behövs två separata PHP API:er, PDO MySQL [23] och PDO MSSQL [24] för att 

ansluta till motsvarande databas. Då båda DMBS är i drift och ägs av olika parter 

(AllTele och CryptoGuard) så arbetar projektet utifrån att en integration ej är relevant.  

Det är väldigt viktigt att notera att stöd för PDO MySQL var inbyggt i PHP 5.6.11-1. 

Dock var inte stödet för PDO MSSQL. Detta kräver en installation av paketet php5-

sybase vilket installerar drivrutinen som krävs.  

Följden är också att man även måste vara medveten om att databasförfrågningar har olika 

kommandon [22] för att hämta samma information.  

Exempel från webbsidan Coding Differences [22].  

SELECT * FROM TestTable WHERE id=12 LIMIT 10 
 
SELECT TOP 10 * FROM TestTable WHERE id=12 

 

Med kunskap om detta kan man gå vidare med problematiken projektet arbetar med data 

som finns på olika databaser och vad detta kan innebär ur dataintegrations synvinkel. 
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3.5 Data integration 

När man ska använda data som existerar i helt separata system i ett nytt globalt 

överliggande system så finns det nästan alltid ett behov av att integrera data. Detta 

innebär att man måste genomföra ett arbete för att översätta den data som ligger i de 

lokala systemen så att den kan användas i det globala systemet. 

Detta kan förtydligas med ett illustrerande exempel i Figur 3-4 baserat på 

Introduktionskapitlet i Building Data Integration Systems [1]. 

 

 

I bilden ovan finns ett globalt system som ska hämta info från olika lokala system och 

deras databaser. Om man t.ex. vill hitta alla filmer producerade av George Lucas så kan 

det låta som en relativt enkelt sökning. Redan här uppstår dock några frågeställningar att 

ta hänsyn till.  

Hur är data sparad i cdon:s databas? Hur är databas Schema upplagt? Finns det en tabell 

för producenter? Är denna uppdelad enligt Tabell 3-1 i en kolumn förnamn (”George”) 

och en kolumn efternamn (”Lucas”) kolumn eller är det bara en kolumn med hela namnet 

(”George Lucas”, ”Lucas George”)? Vad är tabellernas namn och vilka är namnet på 

kolumnerna i tabellen?   

producerId name lastname  producerId producer_name 

1 George Lucas  1 George Lucas 
Tabell 3-1 Olika sätt att spara information i databas tabeller. 

 

På vilket sätt är filmerna länkade till producenten? Är filmerna placerade i samma tabell 

som producenterna eller måste man hämta informationen om filmer i en annan tabell? På 

vilket sätt skulle denna filmtabell då vara kopplad till tabellen med producenter? Vad är 

namnet på tabellen som innehåller filmernas namn? Vad heter kolumnen i tabellen som 

innehåller filmens namn?  

Kommer sättet cdon.se sparat all denna information om producenter och filmer i sin 

databas att vara på exakt samma vis som imdb.com sparat sin information? Detta är 

osannolikt. Imdb.com kommer ha ett annat system med tabeller, namn på kolumner i 

tabeller och informationen kommer med största sannolikhet att vara sparad på något annat 

vis än adlibris.se valt i deras databas Schema.  

Uppenbarligen behöver frågetecknet i Figur 3-4 fyllas ut med någonting för att avhjälpa 

denna problematik och teorin kring detta presenteras i de nästkommande kapitlen. 

cdon.se 

imdb.com 

adlibris.se 

? 
Hitta filmer 
producerade av 

”George Lucas” 

Datakällor 

Figur 3-4 Visualisering av behov av dataintegration. 
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3.5.1 Teorier kring dataintegration 

För att lösa problematiken med olika lokala system så introduceras ett medium för 

översättning mellan det globala systemet och de lokala datakällorna. Detta handlar om att 

skapa ett medlande schema i konflikten mellan de olika lokala schema. I detta kapitel 

presenteras en väldigt kort introduktion till ämnet på de punkter det relaterar till projektet. 

Ur en programmeringssynpunkt handlar det om semantiska mappningar, alltså 

mappningar av relationer mellan olika objekt. Den första tanken är naturligtvis 

hårdkodade mappning men detta kan lätt bli en flaskhals då det kan vara ett enormt jobb 

att göra detta manuellt för stora databaser.  

Ur en historisk synpunkt har det därför utvecklats olika metoder för att effektivisera 

denna hantering såsom Mass Collaboration Approach MOBS [1] där man försöker att 

använda användaren för att ge feedback som sedan använda för att bygga mappningarna.  

Relationsmappningar [2] kan komma i lite olika former. Bland dessa är Derivations 

mappningar, Operations mappningar och Constraint Mappningar.  

I den första typen av kartläggning, derivationsmappningar, så handlar det om att definiera 

koncepten i relation till varandra. Man använder enligt Tabell 3-2 tre olika klasser 

SUPER, SUB och EQU för att genomföra detta. 

SUPER 

A SUPER B Ex: vatten SUPER havet 

A är ett mer generellt koncept av B 

 

SUB 

A SUB B Ex: tidning SUB media 

A är ett mer specialiserat koncept av B 

 

EQU 

A EQU B Ex: pengar EQU cash 

A är ekvivalent med B 

Tabell 3-2 Derivationsmappningar. 

 

Det kan även vara relationsmappningar i form av Operations mappningar vilket ofta 

används i kombination med tidigare nämnda Derivationsmappningar. 

I Operations mappningar använder men en operator för att kartlägga ett eller flera 

koncept. 

Exempelvis: 

producent_namn (S1) är ekvivalant med producent_förnamn (S2) AND producent_efternamn (S2). 
 

Om man använder derivationsmappningar blir det således. 

producent_namn EQU  (producent_förnamn AND producent_efternamn) 

 

Detta är en väldigt grundläggande beskrivning av dataintegration. Den praktiska 

implementationen av teorin i projektet är enkla hårdkodade mappningar (A EQU B) och 

till en viss del MOBS.  
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3.6 Atis 

Atis är ett verktyg som där användare arbetar i ett webbgränssnitt. Det är modulärt och 

tillåter att moduler presenterar information i form av HTML-kod i sitt webbgränssnitt. 

Användare kan också dynamiskt skapa nya objekt och tilldela dessa objekt olika attribut. 

Om det finns behov av nya attribut kan även det skapas. På så vis är det väldigt 

dynamiskt.  

Atis (index.php) med tillhörande filer är installerat på en Linux webbserver i en katalog 

enligt Figur 3-5 och Apache webbserver är konfigurerat att använda det som 

documentroot. 

Rent praktiskt innebär detta att CG Report Tool-modulen som skapas består av en eller 

flera PHP-filer och är placerade i en katalog /plugins ovanför /wwwroot där Atis söker 

efter moduler. Figur 3-5 visar även var plugin filernas information placeras i Atis 

webbgränssnitt. 

När Atis hittar en PHP-fil och om den filen har en fördefinierad PHP-variabel som länkar 

till en funktion fx() så kommer modulen att läggas till i menyn i Atis och vara valbar av 

användaren och all HTML kod genererad i funktionen fx() presenteras i Atis. 

Figur 3-5 Illustration av Atis webbgränsnitt och relaterade filer på webbservern. 

  

Atis Webbgränssnitt (index.php) 

/var/www/html/wwwroot/index.php 

 

 

 

/var/www/html/plugins/{moduler placeras här} 

/var/www/html/plugins/cgreporttool.php 

Webbserver, Linux, Apache, MySQL, PHP 
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4 Genomförande 
I detta kapitel presenteras den ursprungliga arbetsprocessen och kravspecifikationen som 

togs fram under intervjuerna med handläggare. Det redogörs för hur den nya processen 

ser ut och fördelarna med att integrera verktyget som en modul i Atis. Slutligen visas den 

praktiska implementationen av teorin och hur den dynamiska rapporthanteringen sker. 

4.1 Den ursprungliga processen med delsystem 

Här presenteras en systemskiss över den ursprungliga processen och hur arbetsflödet såg 

ut före projektet verkställde det automatiserade verktyget. Det är första gången processen 

dokumenterats och den togs fram under intervjuer med handläggaren. 

 

  

Cryptoguard UOL 

Fastighetslistan 

Exceldokument 

Rapport 

Kanal paket 

Rå data, CSV fil 

Rapport 

Favoritkanaler 

Rå data, CSV fil 

Rapport 

Alla analoga produkter 

Exceldokument 

Redigeras och 

sorteras manuellt för 

att effektivisera 

manuell hantering. 

Förväntas vara uppdaterad 

vid rapportering då 

information ska 
uppdaterats under senaste 

månad. 

 

Redigeras manuellt för att ta bort 

städer som tillhör fastighetslistan och 

flytta orter som är specificerade som 
faktureringsort till leveransort.  

Sorteras därefter per ort. 

Manuellt gå igenom varje Excel och manuellt fylla 

i information i ett sammanställningsdokument i 

form av Excelblad. 
 

Fylla i rapporteringsmallar från programbolagen. 
Dessa är Excel dokument. 

 

Manuellt skicka mail med rapport till programbolag. 

 

Under kontroll av  

handläggare som 

genomför rapportering 

Rapportdata 

kontrolleras av 
CryptoGuard 

Rapportdata måste beställas 

som utdrag från DB internt av 

AllTele. Under kontroll av 
AllTele IT. 

 

DB DB 

Figur 4-1 Systemskiss av ursprungliga arbetsprocessen. 
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I Figur 4-1 kan man kan se att data som används vid rapporteringen hämtas från tre 

separata delsystem och detta sker enligt följande: 

1. Handläggaren använder CryptoGuards webbgränssnitt för att plocka ut 2st csv-filer. 

Detta är rå data som kommer från CryptoGuards databas och består av aktiva TV-kort 

separerade på huvudkort och tvillingkort. I programmeringsterminologi handlar det 

om integers. Handläggaren har ingen kontroll över data utan kan enbart ta ut det som 

en csv-fil. 

 

2. Internbeställning inom AllTele från handläggaren till AllTele IT som tar ut data från 

UOL kundhanteringssystem. Data kommer från UOL:s databas och består av 

billingprodukter. I programmeringsterminologi är detta en sträng. 

 

3. En av handläggaren manuellt underhållen fastighetslista i form av ett Exceldokument. 

Data består av antal hushåll i fastigheten. 

Dessa fyra Excelfiler bearbetas sedan manuellt i syfte att göra det enklare för 

handläggaren att kopiera informationen till ett sammanställningsdokument i Excel.  

Detta sammanställningsdokument är sedan länkat till separata Excelblad som 

representerar den rapportdata som respektive kanalbolag önskar i sina egna rapporter. 

Från dessa länkade Excelblad kopierar och klistrar handläggaren in de relevanta 

datapunkter till de olika rapporterna vilka återigen är Excelblad. Dessa mailas sedan av 

handläggare till respektive Tv-kanalbolag.  

Från sammanställningsdokumentet till de länkade enskilda rapportbladen hämtas data 

avseende aktiva Tv-kanaler och Tv-paket. Dessa adderas och subtraheras beroende på 

specifika regler utifrån avtal mellan AllTele och kanalbolag. Dessa regler är tyvärr svåra 

att tyda och förstå då de enbart är synliga i Excels formelfält och det finns ingen riktig 

dokumentation på varför de existerar.  

Det finns alltså utrymme för att införa förbättringar i denna hantering och de behov som 

ställs gällande automatisering och dokumentation tas upp i kravspecifikationen. 
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4.2 Kravspecifikation 

Som ett resultat av förstudien har vi kravspecifikation enligt Tabell 4-1. Den arbetades 

fram under intervjuer med den handläggare som idag arbetar med rapporteringen. 

 

Målet är ett verktyg som automatiserar arbetet med att sammanställa all data. Det är också 

väldigt viktigt med en dynamisk rapportmallshantering där användaren kan specificera 

precis vilken data som ska hämtas. Detta har även den ytterligare fördelen att sänka 

kunskapströskeln och öppna området och hanteringen TV för fler personer.  

Det sista arbetsmomentet att kopiera in data i kanalbolagsrapporterna och maila dem till 

kanalbolagen prioriteras lågt då det tar relativt kort tid att utföra i relation till övriga 

moment. 

När val av lösning föll på Atis togs ytterligare krav fram enligt Tabell 4-2 avseende 

användargränssnittet. 

 

Krav Kravtext Anledning prioritet 

Automatisering 
Ta bort så mycket manuell 
hantering som möjligt 

Minskar mänskliga fel. Hög 

Arbetsbehovs-
minskning 

Personalbesparing 

Idag hanteras all rapportering av en person som är anställd 

i ett annat syfte. Genom att sänka kunskapströskel bör 

området kunna öppnas upp för fler användare. 

Hög 

Dynamisk 
rapportmallsredi

gering 

Möjlighet av handläggare att 
uppdatera/förändra 

rapportmallar 

Programbolagen ändrar, tar bort och lägger till Tv-kanaler 

frekvent. Med anledning av detta finns behov av att kunna 

uppdatera de regler som räknar ihop Tv-kanaler utan att 
blanda in 3:e part. 

Hög 

Integration av 

analoga HH 

(Villor) 

Idag hanteras denna 

information i ett separat 

Excel dokument. 

Detta minskar delsystemen från 3st till 2st. Hög 

Koppla kostnad  
Möjlighet koppla kostnad till 
en Tv-kanal/paket 

Idag finns det inget enkelt sätt att ta ut den totala kostnaden 
för TV. 

Medel 

Dokumentation 

Dokumentation av regler och 

av rapportmallar. Rapporter 
sparas i verktyget för att 

senare verifieras gentemot 

fakturor från kanalbolagen. 

Det finns idag ingen dokumentation på reglerna som 

används för att räkna ihop Tv-kanaler är korrekt. I det nya 
systemet bör detta kunna dokumenteras enkelt och ev. 

härledas till avtal via uppladdat dokument.  Idag sparas alla 

separata filer i en nätverksdisk. 

Medel 

Mailutskick 
Systemet ska kunna skicka 
rapporterna utan inblandning 

av separat mailklient. 

Idag mailas varje enskild rapport manuellt till respektive 
programbolag. Det är en aktivitet som tar lite tid i 

processen. 

Låg 

 

Tabell 4-1: Kravspecifikation. 

Krav Kravtext prioritet 
1 Handläggaren ska kunna välja rapport ur meny och data ska hämtas automatiskt. Hög 

2 
Handläggaren ska kunna välja tidsperiod/mån, (ev begränsning finns i hur DB sparat 
data) 

Medel 

3 
Rapporten ska presentera den korrekta och totala datan. Det vill säga systemet ska 

hämta data från alla datakällor. 
Hög 

4 
Tv-kanaler och Tv-paket som presenteras ska visa både common name och report name. 

(Vissa programbolag har engelska som arbetsspråk) 
Medel 

5 Handläggaren ska ha möjlighet att ta fram tidigare månaders data. Medel 

6 Handläggaren ska ha möjlighet att redigera rapportmallar. Hög 

7 Presentera nät som rapporter Låg 

8 Tillgång till edition rapportmallarnas ska vara baserad på användarrättigheter. Hög 

9 
Rapportmallarna ska editeras genom att handläggaren lägger till färdiga Objekt {Tv-

kanaler alternativt TV-paket} 
Hög 

10 Handläggaren ska kunna välja ordning på hur data presenteras i mallarna. Medel 

Tabell 4-2: Utökad kravspecifikation angående användargränssnittet. 
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4.3 Val av ny lösning och processbeskrivning 

AllTele presenterades med fyra potentiella lösningar med olika värdesättningar enligt 

Bilaga 1. Valet föll på att gå vidare med en integration av verktyget som en modul i Atis 

som är en vidareutveckling på Open Source och GPL licenserade Racktables [43][44]. 

Atis finns i produktionsmiljö som inventarier och kostnadskontrollsystem för AllTeles 

fiberförbindelser. 

Hur integrationen av den nya Atis CG Report Tool modulen går tillväga presenteras i 

systemskissen härnäst. 

4.4 Systemskiss på ny lösning 

Här presenteras en skiss i Figur 4-2 över den nya processen för att ge läsaren en överblick 

om det som ska presenteras i följande kapitel. 

  

Fastighetslistan 

Hämta data från Cryptoguard DB, 

UOL DB via PHP API:er (PDO). 

 

Modul för integration i 
Atis 

 

Manuellt skicka mail med bifogad 
rapport till programbolag. 

 

Under kontroll av  

Rapport Handläggare 

Under kontroll av  

2:e parts AllTele personal 

(Admin / IT) 

En ytterligare 

databas skapas för 

att hålla 

rapportmalls data 

CG DB 

UOL DB 

Atis DBMS MySQL 

db atis 

db CG 

Figur 4-2 Ny systemskiss med implementation av Atis modulen. 
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4.5 Processbeskrivning ny lösning 

Excelbladet ’Fastighetslistan’  med REO-kunder integreras i UOL. Dessa REO-kunder 

existerar redan i UOL pga. att de faktureras från detta system. Det finns ett fält på deras 

kundbilder som avser antalet portar. Detta fält är dåligt underhållet men kan med städning 

och uppdatering matchas mot Fastighetslistans hushåll.  

På så vis finns all data som är relevant för rapporteringen tillgänglig i databaser istället 

för Excelblad och kan hämtas via databas API:er. 

I CryptoGuard finns aktiva kort (Huvud resp. Tvillingkort) som integers. I UOL så finns 

analoga hushåll som fakturerings-produkten vilket är en textsträng. Slutligen antalet 

Hushåll på en fastighet representeras av antalet Portar vilket är en integer. Allt i tabeller i 

två olika databaser. 

Tv-produkter kommer att existera som objekt i Atis och hämtas från dess lokala databas. 

På så vis används Atis som en konfigurationsfil för modulen och Tv-objekten fyller 

menyer i rapportmallarna.  

Atis använder redan ett DBMS MySQL som innehåller en databas atis. I samma DBMS 

så skapas en databas CG för att hålla all relevant information om 

rapportmallshanteringen.  

Den sista hanteringen att maila rapporterna sker manuellt av handläggaren.  

4.6 Beskrivning av Atis Integration 

Integration av Tv-rapporteringen i Atis har många fördelar som vägde tungt i valet av 

lösning.  

1. Man kan dra nytta av Atis användargränssnitt. 

 

2. Man kan dra nytta av Atis befintliga login-och användarrättighetssystemet. 

 

3. Det samlar två liknande syften i ett system. Inventarier och kostnadskontroll av 

förbindelser samt TV-rapporteringar som även inbegriper frågor om kostnadskontroll. 

 

4. Atis är ett system som aktivt utvecklas inom AllTele och är baserat på populära 

HTML, PHP, JavaScript och MySQL. Således kan modulen för Tv-rapporteringen 

lätt underhållas av AllTeles IT-avdelning. 

 

5. Eftersom Atis redan är i produktion så är hostingkostnader, IP-adressutrymme och 

backup och databasfrågor för verktyget lösta. 

Integrationen sker enligt följande: 

1. I Atis så skapar man fyra nya objekt enligt Tabell 4-3. 

Objekt Anledning 

Tv - Package Det rapporteras i regel alltid kanalpaket istället för enskilda kanaler. 

Tv – Channel Dock så rapporteras även enskilda kanaler, speciellt om de är tillgängliga i 

Favoritpaket 

REO Det finns även rapporter där man behöver information om de analoga 
fastigheterna. 

TV-Analog Detta objekttypen avser de analoga HH som hämtas från UOL. 

Tabell 4-3 De nödvändiga objekten. 
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2. I Atis så skapas även nya attribut enligt Tabell 4-4 som kopplas till objekten. 

Objekt Attribut Anledning 

Tv - Package Cost Används av modulen för att beräkna kostnad mot 

kanalbolag 

CryptoGuard ID Används av modulen för att hitta data i CryptoGuard DB 

   

Tv – Channel Cost Används av modulen för att beräkna kostnad mot 

kanalbolag 

CryptoGuard ID Används av modulen för att hitta data i CryptoGuard DB 

   

REO Cost Används av modulen för att beräkna kostnad mot 

kanalbolag 

UOL ID Kundnummer i UOL. Används av modulen för att hitta 

data i UOL DB. 

Fastighet HH Används som kontroll värde gentemot data från UOL. 

   

Tv - Analog Cost Används av modulen för att beräkna kostnad mot 

kanalbolag 

UOL ID Används för att separera Analoga Grundpaketen. 

Tabell 4-4 De nödvändiga attributen. 

 

När dessa objekt och attribut är skapade så läggs alla Tv-paket, kanaler och REO och 

Analoga grundpaket till som de relevanta objekten. Dessa objekt används sedan av CG 

Report Tool-modulen i rapportmallshanteringen för att fylla menyer och för att hämta 

information från de externa databaserna. 

Tillägget av dessa objekt är det enda förändringen som sker i Atis. Ingen förändring i 

källkoden är nödvändig. När modulen sedan laddas kommer ytterligare valbara menyval 

existera i Atis menyer.  

När användaren väljer CG Report Tool kommer användaren presenteras av det 

användargränssnitt som genererats i modulen. 

4.7 Atis CG Report Tool modulens användargränssnitt 

Användargränssnittet består av en arbetsdel där användaren kan konstruera nya 

rapportmallar och en del där användaren kan välja att visa rapportdata.  

R

e

p

o

r

t 

Viasat Guld 

Viasat Silver 

Viasat Golf 

Viasat Guld Aktiva Huvudkort - Start 

Viasat Guld HD Aktiva Huvudkort -Subtrahera 

Viasat Silver Aktiva Huvudkort - Start 

Viasat Silver HD Aktiva Huvudkort - Subtrahera 

Viasat Golf Aktiva Huvudkort - Start 

Viasat Golf Aktiva Tvilling -Addera 

Rule 

Rulesets 
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Figur 4-3 Rapportens uppbyggnad med Report, Rules och Rulesets. 

 

För att kunna konstruera rapporterna som mallar så har det skapats ett dynamiskt system 

enligt Figur 4-3 med reports, rule och rulesets. Där varje report kan innehålla flera rules 

och varje rule kan innehålla flera rulesets.   

 

Report avspeglar alla de regler användaren är ute efter. Rules är den enskilda totalen av 

ett specifikt paket eller kanaler som ska rapporteras. Då varje rule innehåller ett eller flera 

ruleset avser alltså rulesets det sätt som totalen ska räknas ihop på. Varje regel börjar med 

ett ruleset som avser en startsumma, därefter adderas eller subtraheras det från den 

startsumman och den slutgiltiga totalen är det som presenteras på rapporten. 

Exempel: En regel för Viasat Silver. 

I Figur 4-4 har användaren skapat en rapport och en regel för Viasat Silver. Regel börjar med ett ruleset som 

säger ta TV-paket -> IPTV-Viasat Silver -> Alla nätverk och enbart huvudkorten. Nästa ruleset säger ta TV-

paket -> IPTV Viasat HD Silver -> Alla nätverk och enbart huvudkorten och subtrahera detta från tidigare 

antal! Det finns inte någon ytterligare regel vilket innebär att totalen av den matematiska operationen 

presenteras på slutrapporten. 

Figur 4-4 Hur en regel med flera ruleset kan se ut. 

 

På detta vis kan varje rapport dynamiskt byggas upp av användaren istället för att vara 

hårdkodad av programmeraren. Genom att skapa en så lätthanterlig och användarvänlig 

rapporthantering så öppnas området även upp för fler användare vilket ger stöd åt den 

nuvarande handläggaren.  

För att klara av detta dynamiska hanterande så har tre tabeller skapats i MySQL 

databasen i en egen databas CG separerad från Atis databas. En för rapporterna 

(CG.reports), en för rulesets (CG.rulesets) och en för reglerna som samtidigt kopplar ihop 

reglerna med rapporten och rulesets (CG.report_rule_map). 

På webbsidan byggs regler och rulesets upp av HTML-element [25] såsom div, knappar, 

selectboxes. Till dessa HTML-element kopplas JavaScript events som tillåter interaktion 

från användaren. 

Sker en förändring av användaren som kräver att informationen sparas i databasen så sker 

detta med Javascript API-calls till webbserver där PHP i sin tur använder databas API för 

att skriva och hämta från databasen. 
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4.8 Praktiskt implementation i Atis CG Report Tool-modulen 

I det här och nästkommande kapitel går vi systematiskt igenom ett kommunikationsflöde 

enligt Figur 4-5 mellan Atis-modulens HTML-element, Javascript, PHP samt MySQL 

databasen och visar hur det implementerats i kod.  

När man är familjär med de API:er som används så kan man nyttja dessa om och om igen 

i olika variationer för alla bygga upp hela det dynamiska webbgränssnittet. Det är alltså 

den grund på vilket verktyget är konstruerat och således väldigt viktigt att förstå. 

 

 

Om användaren skapat en regel och vill bort ett ruleset så måste följande ske. 

1. Användaren måste välja relevant ruleset och klicka på en <div> som motsvarar ’att 

ta bort’. I Figur 4-6 är detta den röda knappen.  

2. Användaren triggar på så vis ett Javascript event som är kopplat till denna <div>.  

3. Detta event har en kopplad Javascript funktion som fångar upp det unika id:et som 

identifierar detta ruleset. (Alla ruleset har unika id:s) 

4. Sedan måste Javascript funktionen göra en API - POST till webbservern och t.ex. 

process.php  

5. process.php måste ta emot denna POST och behandla den. 

6. Om POST är okej tar process.php vid och kallar en intern funktion att ta bort 

ruleset med id som den fått via POST. 

Javascript jQuery ajax 

Klient domänen 
Användare 

Webbserver domänen 

Atis 
 
Remote DB 

CryptoGuard 

UOL 

PHP 

Atis Cryptoguard 

API  
POST/GET 

Response 

Användare tar  
bort ruleset 

Rita om regel med nu aktiva rulesets 

PHP PDO MySQL API 

Figur 4-5 Ett enkelt flödesschema över kommunikationsflödet. 
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script.js 

Javascript Webbläsare 

 process.php 

PHP Databas 

MySQL 

Användaresidan Serversidan 

*klick* 

POST 
 

GET 

Figur 4-6 Kommunikationsflödet börjar med att användare tar bort ruleset. 

7. Den ansluter till en databas och tar bort rulesets från databasen. 

8. Den bygger sedan om HTML-koden för regeln. 

9. Skickar denna HTML-kod som respons på POST. 

10. Den funktionen som skickade POST i början får respons från process.php. 

11. Funktionen uppdaterar ett HTML-element på dokumentet med respons. 

12. Användaren får en uppdaterad vy av rapporten. 

Punkt 1-4 och punkt 10-12 sker på användarsidan och förklaras meringående i kapitel 

4.8.1 Javascripts Implementationen i Atis CG Report Tool modulen.  

 

 

 

 

 

 

 

Punkt 5 till 9 handlar dock om något som sköts av PHP på serversidan och kommer tas 

upp i respektive kapitel 4.8.2. 
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mainpane 

*click* 

$("#mainpane").on("click",".cgruledestroyer"

, 

function(){ 

 

 

} 

index.php 

cgruledestroyer 

script.js 

4.8.1 Javascript implementation i Atis CG Report Tool modulen 

I Atis modulen så implementeras Javascript i rapporthanteringen genom att ansluta 

jQuery events [9] till HTML- element. Om vi följer exempel i Figur 3-2 så har vi en fil 

scripts.js som innehåller all Javascript kod.  

I denna fil i funktionen har vi lagt till ett event som ska hantera ett musklick på en <div>. 

$(document).ready( function() ){ 
$("#mainpane").on("click",".cgruledestroyer", function() { //gör detta } ); 

} 

 

Ovan kod innebär att ett event anslutits. När användaren enligt Figur 4-7 klickar på en 

<div> med class=”cgruledestroyer” som finns i en <div id=”mainpane”> så kommer detta 

event triggas och den kopplade funktionen köras. Mainpane har aldrig tidigare nämnts i 

rapporten men det är helt enkelt den stora huvudpanelen som håller alla andra <div>. 

 

 

På detta viset fångas användaren önskemål upp i Javascriptet och den resterande 

hanteringen sker i den funktion som är kopplad till eventet. I det här fallet handlar det om 

att genomföra en ajax POST tillbaka till webbservern och process.php för att ta bort 

ruleset från databasen.  

Att ansluta via Ajax API till till webbservern och php-filen ser ut enligt följande. 

function(){ 
 var ruleidval = $(this).attr(id); 

var rulesetidval = $(this).parent().attr("id"); 
 request = $.ajax({  
  url: “ext/process.php”, 
  type: “post”, 
  data: {  
   action:  “deleteRuleSet”, 
   ruleID:  ruleidval,  
   rulesetID: rulesetidval,   
  } 

}); 
request.done(function (response, textStatus, jqXHR){ 
Console.log(“Success”); 
$(“#mainpane”).html(response); 

} 
} 

 

  

Figur 4-7 Aktivering av JQuery event. 
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Med hjälp av jQuery select-funktioner så hämtas unika id för rule och ruleset.  

 var ruleidval = $(this).attr(id); 
var rulesetidval = $(this).parent().attr("id"); 

 

Detta bakas in i post-datan som sedan skickas till PHP-filen. 

data: {  
 action:  “deleteRuleSet”, 
 ruleID:  ruleidval,  
 rulesetID: rulesetidval,   
 } 

 

I vårt exempel har vi nu kommit till punkt 4 och härnäst tar PHP vid i hanteringen vilket 

illustreras i Figur 4.8 med att POST i script.js är grönmarkerat. 

 

Figur 4-8 Kommunikationsflödet når Javascript POST. 

 

Det finns en funktion request_done i ajax för att hantera det svar (response) som kommer 

returneras från lyckad POST. Detta placeras i mainpane som intern HTML-kod vilket 

motsvarar en uppdatering av regeln. 

$(this).html(response); 

 

Denna respons skapas av process.php. Det sker dock efter hanteringen av det POST 

Javascript skickat till process.php och hur det sker presenteras i nästa kapitel.   

  

script.js 

Javascript Webbläsare 

 
process.php 

PHP Databas 

MySQL 

Användare sidan Server sidan 

*klick* 

POST 

 

GET 



  

23 

 

4.8.2 PHP implementation i Atis CG Report Tool modulen 

I Atis-modulen används PHP på flera olika sätt och majoriteten av HTML-koden som 

visas för användaren har genererats via PHP-skripts. Dock är en av de viktigare 

implementationerna rapportmallsredigering som kräver konstanta databasförfrågningar 

och möjligheten att ta emot POST och GET från användarens interaktion med 

webbgränssnittet. 

Det är en relativt enkel hantering att ta emot en POST. Det handlar om att i början av 

PHP filen fånga upp den globala variabeln $_POST. Notera att det finns en motsvarande 

$_GET. I de följande två exemplen visas hur POST tas emot och hanteras av process.php. 

 

<?php   //första raden i filen process.php. 
 
if (   isset($_POST[’action’])    &&     ($_POST[’action’] == “deleteRuleSet” )  ) { 
 delete_ruleset( $_POST[‘ruleidval] , $_POST[‘rulesetidval] ); 
 display_report_rule ($_POST['reportID']); 
} else { 

// Gör något annat.. 
} 
 
.. 
Övrig kod. Funktioner kan placeras i separat php fil som istället inkluderas. 
.. 
?> 

 

Det innebär att när PHP-skriptet får en POST-förfrågan och om $_POST[’action’] är 

definierat ( kollas med isset() ) och om värdet är lika med ”deleteRuleSet” så kommer 

funktionen delete_ruleset () att köras, i övriga fall görs något annat.  

Till denna globala variabel $_POST kan övriga variabler läggas till precis som vid en 

array och detta är precis vad som skedde i det tidigare Javascript-kapitlet.  

I exemplet ovan är det regelns id som ligger i $_POST[’ruleidval’] och 

$_POST[’rulesetidval’]. Genom att kolla även dessa variabler i sina egna if-satser så kan 

man genomföra olika åtgärder beroende på dess värden. I det här fallet används de bara 

men i riktigt kod borde värdena kollas först. 

All information om varje rapport och dess regler är sparade i tabeller en databas. När en 

användare väljer att editera en rapport eller ta bort ett ruleset så måste PHP-skriptet 

ansluta till databasen för att uppdatera informationen i tabellerna. 

function delete_ruleset ($ruleID , $rulesetID){ 
$QUERY = ”   

UPDATE rule 
SET status = 'deleted' 

  WHERE ruleid = '$ruleID' AND id = '$rulesetID'; “; 
 
usePreparedATIS_Inserter_CG($QUERY,null);  

} 

 

I Exempel 2 så kallas funktionen delete_ruleset() från POST enligt Exempel 1. 

Funktionen tar emot id för rule och ruleset och använder detta för att göra en förfrågning 

mot databasen genom att använda en färdig databasanslutning.  
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I vårt exempel har vi nu nått punkt 7 då delete_ruleset() funktionen anslutit till databasen 

och tagit bort önskat ruleset vilket illustreras i Figur 4-9 med att hela flödet är 

grönmarkerat. 

När ruleset är bortplockat behöver det skickas ett svar tillbaka till Javascript och Ajax 

funktionen så att de kan uppdatera regeln på webbsidan och det görs efter att 

delete_ruleset() funktionen är klar och fortsätter med display_report_rulet() funktionen i 

if-satsen som fångade POST i Exempelkod 1.  

4.8.3 Databas API implementation i Atis CG Report Tool modulen 

Grunden för hanterandet av den dynamiska rapportmallshanteringen är MySQL 

databasen. Allting som rör rapporterna sparas i en egen databas CG och det finns tre 

tabeller. CG.reports, CG.report_rule_maps och CG.rulesets. 

Dock så hämtas data från totalt tre olika databaser, den lokala hostade MySQL databasen 

som används av Atis och modulen. De två externa är CryptoGuard MySQL databasen och 

slutligen UOL MSSQL databasen. 

Det är ingen skillnad i API för att ansluta till en extern eller en lokal databas. Det är dock 

skillnad på att ansluta till en MySQL databas gentemot en MSSQL databas. 

Exempel: 

$dblinkremotecg = new PDO (mysql:host=xx.xxx.xx.x;dbname=cadb;charset=UTF8, $DBUSER, $DBPASS, 
$DBOPTION); 
 
$dblinkremoteuvtc = new PDO('dblib:host=192.168.xxx.xxx;dbname=uvtc;charset=UTF-
8',$username,$password); 
 

 

Det som presenterats i dessa kapitel om JavaScript, PHP och databaser är själva principen 

på API kommunikationen. Som tidigare nämnts så är det enbart olika iterationer av 

samma typ av hantering som är grunden för hela rapporthanteringen och således 

verktyget. 
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Figur 4-9 Sista steget i kommunikationsflödet. 



  

25 

 

4.8.4 Data integration i Atis CG Report Tool Modulen. 

Anledningen varför data integration diskuterats är att verktyget hämtar information från 

olika datakällor som sparat likande information på olika vis. Det är dock en begränsad 

mängd så mappningarna kommer att vara hårdkodade. 

I UOL är data representerad som Billing produkten (t.ex. Analog Bas) och 

Fakturaadressen. Detta avser enbart de enskilda analoga Hushållen. För att få tag på 

antalet Analoga REO Fastigheter och deras antal Portar måste vi kontrollera detta fält i 

UOL databasen. Det är dock enskilda integers och får en hårdkodad mappning. 

Översättning av Billingprodukten i kombination med Fakturaadressen kommer vara en 

hårdkodad mappning och ske med hjälp av en stödtabell. Den är även under övervakning 

av användaren enligt Mass Collaboration Approch [1] nämnd i tidigare kapitel. 

Exempel: 

Den analoga paketeringen skiljer sig åt i olika städer (olika kanaler) och dessa ska 

rapporteras separat. Så för att hitta alla analoga paket i Kramfors om varje billingprodukt 

har en fakturaadress.  

Billingprodukt=[Analog Bas CATV], Fakturaadress=[Kramfors] 
Billingprodukt=[Analog Bas CATV], Fakturaadress= [Bollstabruk] 
Billingprodukt=[Analog Bas CATV], Fakturaadress= [Domsjö] 

 

Så det innebär Bollstabruk och Domsjö måste mappas till Kramfors. Så att vi får 3st 

analoga TV i Kramfors istället för bara den ena. Detta sker med hjälp av en stödtabell 

analog_city_conversion. 

I Figur 4-10 visas mappning av Atis ID matchedAnalogID 99999 till relevanta städer som 

användaren önskar knyta billingprodukten.  

 

Figur 4-10 Utdrag från databas tabellen matchedAnalogId. 

 

Om en fakturaadress ligger i equivalant kolumnen och även finns matchad mot city och 

matchedAnalogID så innebär det att den kommer räknas till korrekt analog paketering.  

Det finns fler översättningsproblem att lösa och det är det finns kunder med en analog 

paketering och debitering som ej ska räknas med pga. det levereras kollektiv Digital–TV 

till deras adresser som räknas av på REO portar. Detta är specifika orter och för att 

matcha dessa som okey och godkända adresser men att de ej ska räkna upp en analog 

paketering så kommer orterna att finnas med i tabellen men utan en mappning mot 

matchedAnalogID. Se Figur 4-11 och de sista raderna där id=29-31 i tabellen för 

godkända orter utan mappning. 

+----+----------------------+-------------+-----------------------+-------------------------+--------------------------+--------------+ 

| id | matchedAnalogID | city             | equivalant               | date_create                 | date_modify              | description | 

+----+---------------------+-------------+-----------------------+--------------------------+---------------------------+-------------+ 

|  1 |           99999          | Kramfors    | Kramfors                 | 2016-05-21 16:12:11 | 2016-05-21 16:12:11 |                   | 

|  2 |           99999          | Kramfors    | Bollstabruk              | 2016-05-21 16:12:22 | 2016-05-21 16:12:22 |                   | 

|  3 |           99999          | Kramfors    | Domsjö                    | 2016-05-21 16:12:22 | 2016-05-21 16:12:22 |                   | 

|  4 |           99999          | Kramfors    | Fagersta                   | 2016-05-21 16:12:22 | 2016-05-21 16:12:22 |                   | 
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Figur 4-11 Utdrag från databas tabellen matchedAnalogId.  
 

 

 

Detta innebär att för varje billing produkt som kontrolleras så undersökts om det finns en 

accepterad stad (detta motsvaras av kolumnen equivalent) vilket räknar upp en variabel 

matched_city. Om det kommer en stad som inte är matchad så räknas istället en variabel 

unmatched_city upp. 

Om en unmatched_city är mer än 0 så innebär det att en ny omatchad kund inkommit. 

Detta notifieras till användaren enligt MOBS [1] genom text och en länk till kundbild i 

UOL. Användaren kan undersöka problemet och lägga till en ny matchning i tabellen så 

att det blir korrekt i framtiden.  

  

+----+-----------------+-------------+-----------------------+----------------------------+---------------------+----------------+ 

| id | matchedAnalogID | city        | equivalant            | date_create                    | date_modify         | description   | 

+----+-----------------+-------------+-----------------------+----------------------------+---------------------+----------------+ 

|  1 |           99999  | Kramfors    | Kramfors             | 2016-05-21 16:12:11 | 2016-05-21 16:12:11 |                   | 

….. 

| 29 |               0  | Stockholm   | Stockholm          | 2016-05-21 16:51:43 | 2016-05-21 16:51:43 |                   | 

| 30 |               0  | Östersund   | Östersund            | 2016-05-21 16:51:44 | 2016-05-21 16:51:44 |                   | 

| 31 |               0  | Linköping   | Linköping           | 2016-05-21 17:20:40 | 2016-05-21 17:20:40 |                   | 

+----+-----------------+-------------+-----------------------+--------------------------+--------------------------+-------------+ 
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5 Tester 
I intervjuerna med handläggaren så togs en preliminär uppskattad tidskostnad fram för 

hanteringen av rapportering. Denna tidskostnad inbegrep flera moment som ej berörs av 

det slutgiltiga verktyget och används ej vid beräkning av tidsbesparing vid användning av 

verktyget. 

Dessa moment inkluderade t.ex. uppdatering av fastighetslistan vilket sker löpande under 

månaden, mailutskick av rapporter som ska ske vissa dagar, fylla i slutgiltig 

kanalbolagsrapport.  

Under projektet tidsram har två stycken rapporteringar skett och dessa mättes för att få ut 

en korrekt tidskostnad och en felanalys som används för att mäta verktygets effektivitet. 

Punkter som uppmättes var. 

1. Hämta data från CG, sortera och hantera Exceldokument enligt ordinarie rutin 

2. Beställa data från UOL, sortera och hantera detta Exceldokument enligt ordinarie 

rutin. 

3. Fylla i data från respektive dokument, 2st CG, 1st UOL och fastighetslistan till 

sammanställningsdokumentet. 

 

Mätning 1, 2016-04-25.  

Total uppmätt tid var: 2h 57min. 

Ett fel upptäcktes och korrigerades. 

1. Ett fält missades att uppdateras med ny data. 

Mätning 2, 2016-05-26.  

Total uppmätt tid var: 3h 9min. 

Två stycken fel upptäcktes och korrigerades.  

1. Data kopierades till fel fält 

2. Ett fält missades att uppdateras med ny data. 

 

Övriga tester som genomfördes var att mäta verktygets noggrannhet att hämta specifik 

data från databaserna. Att genomföra matematiska operationer med denna data. Detta 

jämfördes sedan med arkiverad information. Dessa testers data finns i Bilaga 3 och Bilaga 

4.  

Slutsatsen av testerna är att verktyget ger 100 % korrekt data oavsett TV-paket, Tv-kanal, 

Nät, enskilda favoritkanaler och matematisk operation som genomförs. Detta är 

reproducerbart och den hostade virtuella maskinen som användes vid testning finns 

sparad.  
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6 Resultat 
AllTele valde att integrera verktyget som en modul i ett befintligt kostnadskontrollsystem 

Atis. 

Atis modulen har förverkligats i en virtuell utvecklingsmiljö som matchar 

produktionsmiljön. I Tabell 6-1 visas att ett flertal av kraven från kravspecifikation har 

realiserats medan t.ex. krav om automatiskt mailutskick aldrig prioriterades då det tar 

absolut minst tid i anspråk. 

Verktyget hämtar automatiskt all data vilket innebär att manuell hantering och fel som 

uppstår däri minskar. Det har även implementerats en dynamisk lättanvänd rapportmalls-

hantering där användaren kan skapa egna rapporter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 6-1 Uppfylld kravspecifikation. 

 

Tester av Atis modulen har genomförts och de har visat enligt Kapitel 5 Tester samt 

Bilaga 2-4, att verktyget är snabbare på att sammanställa data än handläggaren och att den 

har återgett 100% korrekt data.  

Verktyget har realiserats som en modul i Atis vilket är ett produktionssystem. Detta har 

gett den ekonomiska fördelen att hosting kostnader och backupfrågor redan bärs av Atis. 

Lösningen att integrera verktyget i ett befintligt system samlar även liknande syften kring 

kostnadskontroll i ett och samma system.  

Modulen är baserat på de vanligaste och populäraste programspråken, HTM, JavaScript 

och PHP vilket underlättar framtida underhållning och vidareutveckling av AllTeles IT-

avdelning. 

Ett stort problem för AllTele är att all kunskap och hantering ligger hos en användare. 

Resultatet av det nya användarvänliga verktyget är att det öppna upp för fler användare. 

Det är nu enkelt att skapa egna rapporter och detta avlastar handläggaren som kan 

fokusera på andra frågor kring Tv. Detta ser till Allteles framtida behov. 

 

  

Krav prioritet Uppfyllt Förklaring 
Automatisering Hög Ja Ja 

Arbetsbehovsminsking Hög Ja Ja 

Dynamisk rapportmallsredigering Hög Ja Ja 

Integration av analoga HH + 

fastighetslistan 
Hög Ja Ja 

Koppla kostnad  Medel Ja Ja 

Dokumentation Medel Delvis 
Önskemål om att kunna spara rapporter 
som Excel dokument har ej 

implementerats.  

Mailutskick Låg Nej Var aldrig prioriterad. 
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7 Diskussion 
När AllTele väl valde att gå vidare med en integration i Atis så har arbetet gått relativt 

väl. 

Valet av Atis satte ett ramverk för utvecklingen av verktyget. Atis kräver att dess moduler 

använder standardiserade komponenter som PHP, JavaScript och HTML. Detta har varit 

positivt då det finns mycket dokumentation kring programspråken.  

Problem som uppstått har varit kring PHP:s API:er gentemot databaser. Dessa har 

förändrats under åren och stöd för MSSQL och installation av dess drivrutin ingick ej i 

standardpaketeringen när man installerar PHP.  

Viss problematik uppstod även då det visade sig att en Middleware modul för att 

kommunicera med externa databaser halkade efter och inte skulle publiceras av AllTeles 

IT avdelning inom projektets tidsram. Detta var det första önskemålet gällande lösning 

från kund. Dock när det visades att direkta databasanslutningar via PHP fungerade minst 

lika väl så blev det snarare en positiv utveckling projektet. Att ansluta till ett Middleware 

med en webservice skulle introducera ett onödigt steg i processen och verktyget i dess 

nuvarande implementation är således mer effektivt. 

I början av projektet var förväntningarna att integrationen av data skulle ta mest tid i 

anspråk. Det visade sig att konstruktionen av den dynamiska rapportmallshanteringen tog 

det rollen. Rapporterna har väldigt många rörliga delar som kräver kommunikation 

tillbaka till webbserver. Detta kräver i sin tur mycket kodning. Ett grovt kodat gränssnitt 

där användaren ev. kan göra fel om en viss kombination av händelser sker duger ej. 

Webbgränssnittet måste vara snyggt, stabilt och buggfritt för att användaren ska lita på 

och i framtiden använda verktyget. 

Varje vecka har nya implementationer diskuterats med handläggaren i en öppen och 

tolerant miljö. Detta har varit positivt då handläggaren har visat på viss osäkerhet kring 

att verktyget sammanställer data korrekt och denna osäkerhet har på så mildrats genom 

delaktighet i utvecklingen och slutligen testerna. 

Förslag på förbättring är att utveckla faktureringssystemet UOL då det finns ett verkligt 

behov av att kunna knyta leveransadresser till faktureringsprodukter. Om det 

implementeras behöver dock verktyget byggas om för det data som hämtas från UOL. 

Fördelarna med en sådan koppling är dock så stort för AllTele att ett litet jobb som att 

bygga om verktyget inte bör hindra det. 
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Bilaga 1  
Under projektets planeringsfas så analyserades befintlig arbetsprocess och fyra potentiella lösningar till föreslogs. 

Lösning Integration i CryptoGuard Excellösning med DB 

anslutningar och VBA. 

Helt nytt webbgränssnitt och verktyg Integration som modul i Atis 

Krav Uppfylls 
Krav 

Kommentar Uppfylls 
Krav 

Kommentar Uppfylls 
Krav 

Kommentar Uppfylls 
Krav 

Kommentar 

Automatisering Ja CryptoGuard kan redan idag 

ge enkla CSV rapporter. 

Ja Fullständig 

automatisering skulle 
vara realiserbar 

Ja Ett helt nytt webbgränssnitt kan 

uppfylla alla kraven. 
 

Det är bara en fråga om tid och 

programmering. 
 

API:er för att ansluta till både 

MSSQL och MySQL finns. 

Ja Alla krav kan uppfyllas. 

 
Integrationen innebär enbart att HTML 

information presenteras i Atis 

webbgränssnitt. 
 

Programmering av funktionalitet kan 

ske precis som vid ett nytt gränssnitt. 

Arbetsbehovs-

minsking 

Ja  Ja  Ja Ja 

Dynamisk 

Rapport 

Redigering 

Nej Rapporterna hårdkodas och 

förändringar blir 

beställningsjobb med 

tillhörande kostnader. 

Ja  Detta kan realiseras då 

Excel tillåter 

programmering 

Ja Ja 

Integration av 
analoga HH 

Nej Var inte av intresse. Vilket 
innebär en halv 

automatiserad lösning 

Ja Kan ansluta till MSSQL 
och MySQL 

Ja Ja 

Dokumentation Delvis CG sparar historisk data så 

man hämta från valfritt 
datum. 

Ja  Ja Ja 

Mail utskick Nej  Nej  Ja Ja 

Ekonomi  CryptoGuard är ett kommersiellt företag 

och alla beställningar av förändringar av 

rapporter skulle debiteras.  

Verktyget skulle vara dokument i ett 

Excelprogram som redan är 

licensierat. Kostnaden är marginell.  

Ett helt nytt webbgränssnitt skulle behöva en 

hostingplattform. Fysisk webbserver och IP-adress 

utrymme med tillhörande support och backup krav. 

Detta leder till ökade kostnader gentemot andra 

lösningar. 

Atis är live i produktionsmiljö och hostas på en 

webbserver. Kostnaden för en integration av 

verktyget som modul är marginella. 

Fördelar Fördelen är att som vid alla kommersiella 
beställningsjobb kan man kravställa 

funktionen och sedan invänta lösningen. 

 
Lägger ingen ökad belastning på AllTeles 

IT. 

Ingen extra kostnad.  Kräver ingen 
Webbserver och hostingplan som ett 

helt nytt gränssnitt. 

 
 

Ett helt nytt webbgränssnitt skulle kunna realisera i 
princip alla krav och lösningar som önskas. 

 

Det kan baseras på kända programspråk och 
underhållas av AllTeles interna IT. 

Det samlar liknande syften gällande kostnadskontroll 
och inventarier i ett och samma system. 

 

Det tillåter att man använder det befintliga användare 
rättighetssystemet och användargränssnittet. 

 

Det är ett system som aktivt utvecklas inom AllTele 
och är baserat på HTML, PHP och MySQL. Således 

kan modulen för Tv-rapporteringen lätt underhållas 

av AllTeles IT-avdelning. 
 

Nackdelar Skapar ett ökat beroende på ett externt 

företag. Varje förändring skulle debiteras 

AllTele. 

 

Uppfyller inte alla kraven i 
kravspecifikation. 

En implementering av en 

användarvänlig dynamisk 

rapportmallshantering skulle bli 

realiserad i Visual Basic for 

Applications (VBA). 
 

VBA är inte ett vanligt programspråk 

och vilket försvårar underhåll av 
AllTeles IT. 

Utvecklingen av ett helt nytt webbgränssnitt skulle 

vara en väldigt ett tidskrävande process. 

 

Det skulle vara helt fristående från liknande 

kostnadskontrollssystem. 

En potentiell nackdel är att verktygets funktionalitet 

skulle kunna brytas vid uppgraderingar av Atis 

källkod. 

 

Detta kan dock hanteras genom att begränsa beroende 
av Atis i så stor utsträckning det är möjligt. 
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Bilaga 2 
Då förändringar sker naturligt från en månad till en annan så används >10% förändring från en månad till en annan som ett potentiellt felaktigt värde 

som bör kontrolleras manuellt. 

2015 
Discovery Channel 

Paket 
 

Kollektiv Bas 2 
 

Eurosport 2 IPTV 
 

Norden Paket + XXL 

Månad 
Aktiva 
kort 

Procentuell 
förändring 
tidigare 
månad 

 

Aktiva 
kort 

Procentuell 
förändring 
tidigare 
månad 

 

Aktiva 
kort 

Procentuell 
förändring 
tidigare 
månad 

 

Aktiva 
kort 

Procentuell 
förändring 
tidigare 
månad 

Januari 1780    1039   
 

7   
 

67   

Februari 2031 0,14  1236 0,19 
 

8 0,14 
 

70 0,04 

Mars 2081 0,02  1244 0,01 
 

9 0,13 
 

73 0,04 

April 2302 0,11 
 

1348 0,08 
 

10 0,11 
 

103 0,41 

Maj 2402 0,04 
 

1395 0,03 
 

11 0,10 
 

119 0,16 

Juni 2459 0,02 
 

1415 0,01 
 

12 0,09 
 

119 0,00 

Juli 2536 0,03 
 

1449 0,02 
 

12 0,00 
 

122 0,03 

Augusti 2609 0,03 
 

1467 0,01 
 

15 0,25 
 

130 0,07 

September 2714 0,04 
 

1514 0,03 
 

15 0,00 
 

133 0,02 

Oktober 2783 0,03 
 

1562 0,03 
 

16 0,07 
 

141 0,06 

November 2870 0,03 
 

1618 0,04 
 

17 0,06 
 

145 0,03 

December 2934 0,02 
 

1667 0,03 
 

18 0,06 
 

146 0,01 

Genomsnittlig 
förändring   0,05 

 
  0,05 

 
  0,09 

 
  0,08 

Max   0,14 
 

  0,19 
 

  0,25 
 

  0,41 

Min   0,02 
 

  0,01 
 

  0,00 
 

  0,00 

Den genomsnittliga procentuella förändringen för dessa slumpmässigt utvalda paket är 5-9% 

Det finns toppvärden som når upp till 40% men i regel håller sig toppar kring 14-25% 

Därför används +10% förändring som mätvärde på poster som manuellt måste kontrolleras. 
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Resultat från test: Arkiverad data och data hämtad och presenterad av modulen överensstämmer med 100%. 

 

 

 

Test av Kanalpaket  
Syfte: Detta testar om modulen kan:  

1. Ta ut korrekt antal huvudkort resp. Tvillingkort per Tv-Paket.  
2. Göra detta per angivet datum.  
3. Addera och göra matematiska operation med denna data. (t.ex. Viasat Guld = Viasat Guld Huvudkort – Viasat HD Guld Huvudkort) 
4. De kanalpaket som används motsvarar Viasat Rapportens data. 

 
2016-01-25 2016-02-25 2016-03-28 2016-04-26 2016-05-26 

 
Januari Februari Mars April Maj 

 
Arkiverad Modulen Arkiverad Modulen Arkiverad Modulen Arkiverad Modulen Arkiverad Modulen 

Bas 1 
Kollektiv 1447 1477 1490 1490 1556 1556 1566 1566 1567 1567 

Bas 2 
Kollektiv 1610 1610 1308 1308 1317 1317 1330 1330 1334 1334 

Viasat Guld 36 36 30 30 31 31 32 32 37 37 

Viasat 
Silver 43 43 44 44 45 45 49 49 48 48 

Viasat HD 
Bas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Viasat HD 
Silver 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Viasat HD 
Guld 12 12 12 12 12 12 10 10 10 10 

Viasat Golf 27 36 31 31 33 33 33 33 33 33 

             Är markerad för att det arkiverade datumet 2016-03-25 inte stämde med den korrekta datan från CG som gäller från 2016-03-
28! Korrekt total rapporterad. Bara arkiverat till fel datum. 
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Resultat från test: Arkiverad data och data hämtad och presenterad av modulen överensstämmer med 100%. 

 

Test av Favoritkanaler  
Syfte: Detta testar om modulen kan:  
1. Ta ut korrekt data (Huvud resp. Tvillingkort) gällande enskild Kanal 
2. Om detta kan ske från enskilt Favoritpaket 
3. Om detta kan ske på unikt nätverk respektive alla nätverk. 

 
2016-05-26 

 
2016-05-26 

 
Maj 

 
Maj 

Alla nätverk Arkiverad Arkiverad Arkiverad 
 

Modulen Modulen Modulen 

Nat Geo Nordic Huvud  Tvilling Totalt 
 

Huvud  Tvilling Totalt 

CATV - FAV4 5 0 5 
 

5 0 5 

CATV - FAV4 HD 0 0 0 
 

0 0 0 

CATV - FAV8 177 13 190 
 

177 13 190 

CATV - FAV8 HD 2 0 2 
 

2 0 2 

IPTV - FAV4 30 3 33 
 

30 3 33 

IPTV - FAV4 HD 1 0 1 
 

1 0 1 

IPTV - FAV8 50 3 53 
 

50 3 53 

IPTV - FAV8 HD 3 0 3 
 

3 0 3 

        

IPTV - Stockholm - Telia 
Öppen Fiber Arkiverad Arkiverad Arkiverad 

 
Arkiverad Arkiverad Arkiverad 

Nat Geo Nordic Huvud  Tvilling Totalt 
 

Huvud  Tvilling Totalt 

IPTV - FAV4 4 0 4 
 

4 0 4 

IPTV - FAV4 HD 1 0 1 
 

1 0 1 

IPTV - FAV8 4 1 5 
 

4 1 5 


