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Sammanfattning 

Växjö kommun är just nu mitt i ett nytt projekt för att sammanställa hela IT-organisationen 

för att göra servicen för anställda och medborgare bättre, detta projektet kallas ”Ett IT” och 

ska sammanställa IT-organisationen till fyra huvudavdelningar som kommer att vara 

Servicedesk, Service, System och Utveckling. 

I samband med dessa förändringar har önskemålet om ett enklare sätt att söka efter personer 

inom IT-organisationen kommit upp. Idag kan man hitta information om anställda i flera olika 

program, och målet är att man ska genom en applikation kunna gå in och söka efter en person 

och hitta allt ifrån telefonnummer till status (ex. På möte, på semester) på ett och samma ställe 

för att göra det enklare för både anställda och utomstående att hitta en person. 

Resultatet av detta examensarbete har lett till en fungerande applikation som vi kallar för 

PeopleFinder och är skapad i Silverlight där man kan söka efter personer, se namn, bild, 

kontaktuppgifter, plats på kartan och plats i kommunhuset, och en del övriga uppgifter som 

kan vara av intresse. Detta har utvecklats efter IT-chefens och andra inblandade från IT-

avdelningens önskemål och presenterades till slut för hela Växjö Kommuns IT-organisation. 

Abstract 

Växjö municipality are at the moment in the middle of a new project where they are trying to 

gather the entire IT-organization into one to make the service for the employees and the 

citizens better. This project is called “one IT” and will gather the IT-organization into four 

main departments; Servicedesk, Service, System and Development.  

Because of these changes there has been a request for an easier way to search for information 

about people within the IT-organization. Today you can find information about the employees 

in several different programs and the goal is to create an application where you can find all 

the wanted information like phone number, area of competence, status (at a meeting, at 

vacation) etc. at one place.  

The result of our examination thesis is a working application which we call PeopleFinder and 

are created in Silverlight where you can search for people, see a picture, name, area of 

competence, contacts, location (geographically and where their office is in the building) and 

some other information that might be of interest.  This has been developed after the requests 

of the IT-manager and other involved from the IT-organization, and was finally presented to 

the entire IT-organization. 
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1 Introduktion 
Detta kapitel kommer att ge en bakgrund till vårt examensarbete, där vi kommer förklara vad 

som ska göras, varför och vilka målsättningar vi har. Vi kommer också att ge en kort 

beskrivning av organisationen som vi samarbetat med. 

1.1 Växjö Kommuns IT-enhet 

Växjö kommuns IT-organisation har idag cirka 40 anställda och 10 konsulter som sköter 

driften och utvecklingen av IT åt Växjö kommun som är förvaltningar och olika bolag. De 

ansvarar för drift, utbyggnad och underhåll av datakommunikation på Växjö kommuns 

datanät.  De ansvarar även för samordningen av kommunens IT-verksamhet och att ta fram 

standarder som ska användas för kommunens IT-plattform, de sköter också inköp och drift av 

kommunens verksamhet gällande datorer, servrar och datalagring.  

1.1.1 Ett IT 

IT-organisationen håller just nu på med projektet ”Ett IT” som ska skapa en sammanhållen 

IT-organisation och IT-verksamhet inom kommunkoncernen inklusive dess bolag för att ge 

bättre service åt alla anställda och medborgare. Den nya organisationen kommer att vara 

indelad i fyra huvudområden som samverkar för att ge en bra IT-service och utveckling. 

Dessa är:  

 Servicedesk – Tar hand om service och ser till att problem åtgärdas. 

 Service – Felsökning, installation och leverans. 

 System – Drift av verksamhetssystem, nät servrar och kommunikation 

 Utveckling – Strategiska frågor, IT-arkitektur, projektledning och säkerhet. 

1.2 Bakgrund 

Växjö Kommun har idag personalinformation i olika system. Vill man hitta en persons 

information kan man använda sig av hänvisningssystemet Vision 80/20 som är kopplat till 

kommunens telefonväxel och kalendern i Exchange. På kommunen finns det idag även ett 

visst behov att veta var en persons arbetsplats är, det vill säga geografiskt samt var personens 

kontor finns i huvudbyggnaden. Detta då IT-avdelningen är väldigt utspridd, och efterfrågan 

på ett system för att enklare kunna hitta personer man letar efter har ökat. Det finns många 

olika datakällor med persondata, som till exempel Vision 80/20, AD, Exchange adressbok och 
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Personec, alltså är all persondata väldigt utspridd. Det finns önskemål på att samla de 

viktigaste delarna från varje program i ett enda program för att göra sökandet efter en person 

enklare, både för anställda och för utomstående. 

1.3 Syfte 

Syftet med detta projekt är att göra en göra en webbapplikation till Växjö kommun så att man 

på ett smidigt sätt kan hitta information om personer på IT-avdelningen. Även de som inte 

jobbar på IT-avdelningen ska kunna hitta information om personen i fråga på ett smidigt sätt.  

Syftet är även att använda våra teoretiska kunskaper från skolan i praktiken och att få en mer 

fördjupad kunskap i både arbetslivet och i de programmen vi kommer att använda oss av. 

1.4 Uppgift 

IT-avdelningen på Växjö kommun har några önskemål om en ny omfattande 

”webbapplikation” och vilka funktioner det ska innehålla; 

 Man ska kunna söka efter personer på flera olika sätt: 

 Fri sökning; En valfri text i sökruta. 

 Organisation; Kommunens olika organisationer(IT, Landstinget). 

 Resultaten ska presenteras som listor med sökträffar, organisationsträd eller bildträffar 

beroende på sökmetoden. 

 Man ska kunna hitta information om alla personer, samma information som finns i de 

nuvarande programmen, kompletterat med en bild på personen och man ska även kunna se 

på en karta var personen finns, i vilken byggnad men också var i byggnaden. 

 Man ska kunna se vem som är chef över vem, och vilka som arbetar inom samma 

organisation, alltså ett organisationsdiagram. 

 Man ska kunna se vad personens kompetensområde är och vilka arbetsuppgifter personen 

har. 

Vissa av dessa funktioner finns redan i Vision 80/20 och andra program kommunen använder 

sig av. Uppgiften är att samla alla de viktigaste delarna på ett ställe och på så sätt göra det 

enklare för alla att hitta personer och uppgifter om dem. 
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Extra uppgifter 

Dom har också andra önskemål om funktioner utöver de grundläggande behoven. Dessa 

kommer att undersökas om tid finns till det. 

 Finns det en möjlighet att hämta data från Vision 80/20 och de andra programmen som 

Exchange eller OCS (närvaroinfo), till den nya applikationen? 

 Undersöka möjligheten att använda vår applikation till en pekskärm så att man kan 

använda den för att hitta en persons arbetsplats vid entrén i den nya IT byggnaden. 

1.5 Mål 

Målet är att skapa en webbapplikation som innehåller alla grundläggande funktioner som 

Växjö kommuns IT-avdelning har ett behov av. Detta för att förenkla processen att hitta 

personer och information för både anställda och utomstående.  I slutskedet är även tanken att 

driftsätta applikationen i en webbserver/databas på Växjö kommun. 
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2 Teori 

2.1 Microsoft Silverlight 

En introduktion till vad Silverlight är och vilka funktioner det innehåller. 

2.1.1 Vad är Silverlight? 

Silverlight är en kraftfull utvecklingsplattform för att skapa applikationer för webben, 

skrivbordet och mobila enheter och är utvecklat av Microsoft Corporation. Silverlight är en 

gratis webbläsar plug-in som drivs av .NET Framework. Silverlight kan användas av flera 

olika webbläsare på operativsystemen Mac, Windows och Linux och på enheter som 

Windows Phone 7 och Nokia Series 60(Symbian). Detta för att uppnå en ny nivå av 

interaktivitet där webben fungerar. 

Silverlight tillåter både online och offline applikationer, detta för att få ett bredare utbud av 

olika användare och företag av pluginen. Silverlightapplikationers användargränssnitt 

deklareras i XAML (Extensible Application Markup Language) och programmeras med hjälp 

av .NET Framework.  Man kan skapa Silverlight sidor som använder vektoranimation och 

spelar upp video och ljudfiler. Detta finns redan idag i ett flertal olika teknologier som 

använder plug-in för att tänja gränserna på webbläsaren så som Java, ActiveX och Adobe 

Flash. Med dessa kommer en rad olika problem så som vid installation, dåliga utvecklings 

verktyg och otillräcklig kompabilitet med vissa webbläsare och operativsystem. 

Den enda tekniken som kunnat klara sig ifrån detta är Flash. Flash har utvecklats från en 

mediaspelare till en uppsättning av dynamiska programmeringsverktyg men erbjuder 

fortfarande inte lika mycket som en modern programmeringsmiljö som. NET. Det är där 

Silverlight passar in för de siktar på att få det plattformsoberoende med stöd för Flash och då 

med en förstaklassig programmeringsplattform. Just nu är det Flash som har den största delen 

av marknaden på grund av sin mognad. Silverlight har några detaljer som inte Flash kan 

matcha. Den viktigaste av dem är att det är baserad på en förminskad version av .NETs CLR 

(Common Language Runtime) och att man tillåter utvecklare att skriva kod på klientsidan 

med hjälp av ren C# eller Visual Basic kod. 

Silverlight finns idag i version 4 som släpptes april 2010 tillsammans med Visual Studio 

2010. Version 4 har fått nya funktioner som gör att det stödjer Webkamera, mikrofon, utskrift, 
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Google Chromes webbläsare och har stöd för andra saker som kan behövas när man utvecklar 

i Silverlight miljö. Silverlight 1.0 släpptes 2007 och utvecklades då under namnet Windows 

Presentation Foundation/Everywhere (WPF/E), som då var relativt ny modern teknologi. Det 

innehöll 2D ritfunktioner och media uppspelnings stöd. Men det innehöll inte CLR motorn 

eller stöd för .NET språket så utvecklare var tvingade att skriva kod i JavaScript.  

2008 kom den första Silverlight Betan med version 2 och hade då en dramatisk förändring 

eftersom de hade lagt till CLR motorn och en liten mängd av .NET Framework klasserna. 

Även ett användaregränssnitt som bygger på WPF(Windows Presentation Foundation). 

Genom detta så blev Silverlight 2 en av den mest önskade releasen i Microsofts historia. Den 

slutgiltiga versionen av Silverlight 3 släpptes 2009 var inte lika revolutionerande som 

Silverlight 2 eftersom det hade samma utvecklingsmodell men de adderade noga utvalda 

funktioner och prestandaförbättringar. Så som att man kunde skapa applikationer utanför 

webbläsaren, göra mer animeringar, navigering genom Frame kontroll som då gör att man kan 

flytta sig från en Silverlight sida till en annan. 

2.1.2 Microsoft Expression Blend 

Expression Blend är ett designverktyg som används för att skapa grafiska gränssnitt för 

applikationer på webben och på skrivbordet. Expression Blend ökar hastigheten och 

effektiviteten att ta sina idéer från ett koncept till en färdig applikation i Silverlight och i .NET 

plattformar. Koncept och nya idéer kan lätt bollas mellan slutanvändare under hela projektet 

vilket skapar övertygande applikationer som överträffar kundens förväntan på design och 

användbarhet. 

2.1.3 WCF RIA Service 

WCF RIA(Windows Communication Foundation Rich Internet Application) Service är ett 

verktyg som möjliggör att föra samman Silverlight funktioner med ASP.NET funktioner. Med 

RIA tillkommer ett verktyg för att bygga datamodeller, som i sin tur kan generera webb-

metoder för att komma åt och uppdatera data, baserat på strukturen av tabellerna i databasen. 

RIA Service hjälper till med autentisering, auktorisering, datavalidering, filtrering samt 

kommunikation med tjänstelagret. 
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2.1.4 Telerik 

Telerik är en ledande leverantör för utveckling av, automatiserade tester på UI komponenter 

och CMS (Content Management Solutions) i Microsoft .NET.  Telerik hjälper utvecklare att 

vara mer produktiva och att lämna ifrån sig mer pålitliga applikationer Deras UI komponenter 

passar för Silverlight, ASP.NET AJAX, WPF m.fl. 

2.1.5 Virtual Earth 

Virtual Earth är en färdig webbläsbaserad virtuell jordglob utvecklad av Microsoft som kan 

visa kartor, satellitbilder och flygfoton från större delen av världen.  Virtual Earth ger 

utvecklare möjlighet att från sina egna behov söka på den virtuella kartan efter adresser och 

koordinater. Med longituda och latituda koordinater kan Virtual Earth ge en exakt punkt på 

jordgloben. 

2.1.6 Asynkron programmering 

Silverlight använder sig delvis av asynkron programmering. Asynkront betyder att ett 

beteende integrerar med ett annat beteende, men är samtidigt helt oberoende av det. Till 

skillnad mot synkron programmering som är motsatsen och koordinerar med varandra i tiden.  

Som en jämförelse kan man ta att skicka ett SMS istället för att ringa. När man skickar ett 

SMS meddelar man sig asynkront, då mottagaren inte behöver agera på SMS:et direkt, till 

skillnad från när man ringer då man behöver synkron kommunikation för att föra över 

meddelandet.  

2.2 ASP .NET 

När man utvecklar Silverlight använder man sig av ASP.NET, vilket är ett verktyg för att 

skapa dynamiska webbsidor och webbapplikationer. En dynamisk webbsida är en sida där 

innehållet hela tiden kan skifta, till skillnad mot en statisk där innehållet alltid är samma. Ett 

exempel på en dynamisk webbsida är Google eller när en databas används. När man utvecklar 

ASP.NET kan man använda en mängd olika programspråk t.ex. C#, C++, Visual Basic. 

Vanligast är C#. När man skriver en webbsida i ASP. NET använder man sig av en 

kombination av HTML och ett programspråk. Det grafiska skrivs i HTML, medan 

funktionerna bakom skrivs i ett programspråk. Ett vanligt förekommande program för att 

utveckla ASP.NET applikationer är Microsoft Visual Studio. 



7 

 

2.3 Databas 

En databas används för att organiserat spara information. Man kan spara flera olika slags data 

i en databas så som, text, siffror, bilder m.m. En databas är persistent, med detta menas att 

informationen inte försvinner när ett program eller dator slås av, utan man kan enkelt hämta 

informationen när programmet eller datorn slås på igen. Databaser används i vårt samhälle 

överallt, ett exempel är på en bank för att hålla koll på kunders kontoinformation, helt enkelt 

där det behövs sparas information för olika ändamål. 

En databas består av tabeller med olika egenskaper. Vilka egenskaper tabellerna har 

bestämmer utvecklaren själv efter vilka behov som finns. 

När man utvecklar databaser använder man sig av en databashanterare. En databashanterare 

används för att lagra och hantera databaser. Några exempel på databashanterare är Microsoft 

Access, MySQL, ObjectStore, Oracle och Microsoft SQL Server. Eftersom vi har använt 

Microsoft SQL Server i vårt arbete kommer vi förklara den i mer detalj. 

2.3.1 Microsoft SQL Server 

MS SQL(Microsoft Structured Query Language) Server är en Objektrationell 

databashanterare utvecklad av Microsoft. En objektrationell databas är en objektorienterad 

databas av andra generationen. En objektorienterad databas, fungerar som så att den 

kombinerar ett programspråk till exempel C# med en databas för att få en så enkel och 

lätthanterlig utvecklingsmiljö som möjligt. Då kan man i sin kod enkelt skapa ett objekt från 

sin databas och i kod bestämma egenskaper för objektet för att sedan spara det i databasen. 

MS SQL ingår i installationen av Visual Studio och i programmet finns det funktioner för att 

skapa tabeller och relationer enkelt med Visual Studio. De går även att använda ett program 

som heter SQL Server Management Studio för att skapa sina tabeller för att sedan använda i 

Visual Studio. SQL Server Management finns som tillval till MS SQL Server. 

För att skapa tabeller och relationer i MS SQL använder man sig av SQL, vilket är ett 

standardiserat frågespråk inom databasutveckling. SQL kan man bäst beskriva som ett språk 

där man skriver så kallade frågor för att göra sökningar i sin databas. 
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3 PeopleFinder 

3.1 Om PeopleFinder  

PeopleFinder är en applikation skapad i Microsoft Silverlight och designad med programmet 

Expression Blend samt några komponenter från Telerik för att få en snyggare layout. 

PeopleFinder är en applikation som på ett smidigt sätt ska kunna ta fram personfakta om 

människor. Man kan till exempel skriva namnet på personen man söker och få fram ett 

resultat. Det går även bra att navigera sig fram genom en TreeView som visar resultatet efter 

avdelning. Efter resultatet av sökningen kan man navigera sig vidare till en vy med mer 

information om personen i fråga. Man kan i detaljerad information se var personen jobbar, det 

vill säga vilket plan personen jobbar på och var hans/hennes skrivbord är. Även personens 

kollegor samt chef visas på sidan. 

 En startsida som innehåller en lista på vilka avdelningar Växjö Kommun omfattar; IT, 

Landstinget och Skola och en meny längst upp på sidan med funktionerna; Startsida, 

Person och Karta visas. En RadCoverFlow funktion är också tillgänglig på startsidan 

(Läs mer i kap. 3.2.4) 

 Först väljer du vilken slags information du vill ha, om du vill ha ”Person” eller 

”Karta” längst upp på sidan. Du kan välja mellan Startsida, Person och Karta. Startsida 

är det som visas när du öppnar applikationen. Person innebär att du vill veta mer om 

de anställda, namn, telefonnummer, kunskapsområde osv. Väljer du karta så visas en 

karta över var de olika avdelningarna i Växjö ligger. 

 Nu får man välja vilken avdelning man är intresserad av mer fördjupad information 

om; IT, Landstinget eller Skola. Om du valt Person eller Karta så använder du dig av 

menyn till vänster, och då kommer antingen personerna som jobbar på din valda 

avdelning att visas, eller en karta över var de anställda i den valda avdelningen jobbar. 

 Efter att ha valt Person/Karta och avdelning kan man välja underkategorier, i detta fall 

om man väljer IT så kan man välja mellan underkategorierna; Servicedesk, Service, 

System och Utveckling. 

 Om du valt ”Person” innan och nu väljer till exempel Servicedesk så kommer alla 

anställda inom Servicedesk visas, där kan du välja en speciell person och få upp en 
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bild, information om personen, kontaktuppgifter, kompetensområde, chef och 

kollegor. Det finns även två flikar; Planlösning och Karta. I planlösningen visas var i 

byggnaden personen har sitt kontor och på kartan visas var i Sverige och var i Växjö 

byggnaden ligger. 

PeopleFinder är ett verktyg för de anställda på kommunen, men också för allmänheten, som 

ska göra processen att hitta information om en person enklare. Med hjälp av den här 

applikationen kan man koppla samman alla involverade inom kommunen på ett och samma 

ställe.  

Det finns stora möjligheter till vidareutveckling av PeopleFinder, till exempel kan man göra 

en funktion för att visa de anställdas status; till exempel ”på möte” eller ”på semester” osv., 

alltså en slags kalenderfunktion. En annan idé som diskuterats är möjligheten att göra det till 

en applikation för mobiltelefoner, så att man kan genom denna applikation välja en person 

och ringa upp den direkt. Det vi arbetar med är endast IT-avdelningen, alltså har vi bara fyllt i 

information om IT-avdelningen, så i den nuvarande applikationen finns enbart IT-

avdelningens personer inlagda. Om man implementerar den här applikationen i verkligheten 

sen så kommer man kunna lägga in alla avdelningar. 

3.2 Metod 

För att skapa applikationen PeopleFinder har vi fått använda oss av ett flertal olika program 

för att få alla funktioner som Växjö kommun ville ha med att fungera tillsammans och i 

följande stycke beskrivs hur vi har använt de olika programmen. 

3.2.1 Microsoft Silverlight 

Det första som skapades på PeopleFinder var ett skelett för hur själva applikationen skulle se 

ut. En ruta för navigeringen, en ruta för att visa resultatet och en sökruta för frisökning med 

tillhörande sökknapp. För att utföra detta så används Microsoft Silverlight 3 eftersom att det 

var den senaste versionen av Silverlight på marknaden som inte var en Beta version och det 

som troligen var det stabilaste just nu.  
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Figur 1: Vårt skelett av applikationen. 

För att få navigeringen att fungera efter behov så används en UI komponent som heter 

TreeView som på ett enkelt sätt kan visa navigering i olika nivåer. Först användes Silverlights 

egna TreeView för att senare ändras till Teleriks RadTreeViewContol, denna förklaras 

närmare senare i rapporten.  I målet ingick möjligheten att hitta olika personer beroende på 

avdelning. Detta har ett TreeViewItem använts till. Ett TreeViewItem funkar som ett sökträd. 

Klickar du på en av flikarna t.ex. IT så kommer IT:s avdelningar upp. Sjukvård och Skola 

finns också med som alternativ med har inte använts i applikationen, utan är bara för att visa 

möjligheten att expandera applikationen. 
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Figur 2: En bild av vår första version av navigeringsmenyn TreeView. 

Med navigeringen färdig så måste man även kunna få fram ett Resultat på de anställda. Det 

har uppnåtts genom en Datatemplet. En Datatemplet är en mall, till för att alla anställda från 

databasen ska visas med samma layout. I mallen finns en bild på den anställda (just nu en 

tillfällig bild, samma för alla anställda) och lite snabbfakta som namn, telefonnummer och 

vilken avdelning personen jobbar på. Även en hyperlänk finns med som är till för att navigera 

vidare sig till detaljerad information om den anställda.  

 
Figur 3: En bild av hur ett sökresultat visas, en datatemplet. 

För att visa hela resultatet när en avdelning väljs och inte bara en anställd används en 

Scrollviewer. I denna ligger alla Datatemplets. Med en Scrollviewer ingår möjligheten att 

använda en scrollbar, vilket har använts i vertikalt led. 
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Figur 4: Hur sökresultat visas efter att ha sökt på en större grupp som en avdelning. 

Sökfunktionen fungerar på ungefär samma sätt. Skriv in ett namn eller en del av namnet så 

kommer det upp ett resultat med samma datatemplet som i resultat Scrollviewn. Skrivs till 

exempel ”And” i sökrutan, kommer resultatet bli alla anställa som i sitt för eller efternamn 

innehåller ”and”. Exempel visas i Figur 5 nedan. 

 
Figur 5: Hur sökresultat visas upp efter att ha sökt på ett nyckelord, i detta fall ”And”. 

Det som visats nu är personsökning. Det finns även en geografisk sökning. I geografisk 

sökning visas var de anställda jobbar på en karta för att på ett enkelt sätt se var en persons 

arbetsplats är, detta då det anställda kan befinna sig på flera olika platser i Växjö kommun. 

För att kunna få upp olika resultat så skapades en TabView över resultat rutan vilket gör att 
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man lätt kan navigera sig från en sida till en annan genom tabbar. Vi skapade en tab för 

Person och en för Karta.  Detta för att kunna välja hur man vill se resultatet. 

 
Figur 6: Hur tabbarna för Person och Karta ser ut. 

I ”Karta” används Virtual Earth för att visa var de anställdas arbetsplats. Detta visas med en 

liten orange pin. Om man väljer att markera en person i listan visas endast pinnen för den 

markerade personens arbetsplats. Resultatet är utskrivet likadant som i den vanliga 

personsökningen. 

 
Figur 7: Hur resultatet av en geografisk sökning visas. 

Det finns även ”mer info” i resultatlistan som är en hyperlänk till en popupruta med detaljerad 

information om. 

 Detaljinformationen visar en bild på personen och lite mer ingående fakta så som 

snabbfaktan i templetsen, jobbnummer och vilken organisation man tillhör. Det finns även två 

länkar till där man kan se dels var personens skrivbord finns på en planlösning samt till en 

karta där man kan se var personens arbetsplats är. 
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Figur 8: Hur detaljinformation om en anställd visas. 

3.2.2 Microsoft Expression Blend  

Microsoft Expression Blend har använts för att göra layouten till applikationen PeopleFinder.  

På vänstersidan väljer man vilken komponent som ska användas för att sedan rita ut den där 

man vill ha den. När man markerar en av sina komponenter kommer mer detaljerad 

information ut, till exempel om man vill ändra färg på bakgrund, text och många andra 

layoutalternativ.  

 
Figur 9: Hur det ser ut i programmet Expression Blend. 
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3.2.3 WCF RIA Service 

RIA Services används för att från klientsidan komma åt databasen på serversidan. RIA skapar 

även en datamodell från den befintliga datamodellen och metoder för att hämta den data man 

vill nå från databasen. Dessa metoder har modifierats efter våra egna behov, även nya har 

lagts till för att uppfylla våra behov. Det finns till exempel olika metoder för att hämta 

anställda för de olika avdelningarna. RIA skapar även metoder för att spara nya objekt i 

databasen samt uppdatera befintliga.  

3.2.4 Telerik 

Som vi skrev innan i rapporten så använde vi oss utav Teleriks UI komponenter (User 

interface) för att få fram en snyggare layout på några ställen. Vi började med att byta ut vår 

TreeView till en RadTreeView för att enkelt kunna modifiera listan efter de behoven vi hade. 

Dels att enkelt kunna lägga in en bild samt att man inte ska behöva dubbelklicka på namnet 

för att öppna underflikarna. Dessa funktioner har Telerik och har samtidigt gjort layouten 

snyggare. 

 
Figur 10: Den uppdaterade versionen av navigeringsmenyn, Teleriks Treeview. 

Som nämnts tidigare i rapporten om Detaljinformation fanns två hyperlänkar för planlösning 

och karta. Dessa ändrades till Teleriks RadTabControl för att få en snyggare layout. 

RadTabControl fungerar som Silverlights standard Tab funktion men har en snyggare layout. 

På planlösnings fliken visar dels vilken våning den anställda i fråga sitter på samt var den 

anställdas kontor/skrivbord finns. 
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Figur 11: Resultatet av att ha använt sig av tabbarna Planlösning eller Karta. 

Efter att ha arbetat med applikationen ett bra tag så ansåg vi att applikationen inte borde börja 

med en svart sida. Efter långa diskussioner och mycket tänkande så valdes ett alternativt 

navigeringssystem fram till personer. Till detta användes Teleriks RadCoverFlow som är 

olika bilder som man kan navigera sig fram och tillbaka med. Under bilderna finns en text 

som navigerar fram till personsidan. 

 
Figur 12: Ett navigeringsverktyg som kommer att visas på startsidan. 
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3.2.5 Virtual Earth 

Virtual Earth används i PeopleFinder för att visa var i världen eller mer exakt var i Växjö 

kommun de IT anställda har sin arbetsplats. Var anställd har en longitud och latitud koordinat 

i databasen, programmet hämtar i sin tur koordinaten från databasen för vald/valda anställda 

och sätter ut en markering på kartan för dessa koordinater.  Det går även att föra över 

muspekaren över markeringen för att få fram vem markeringen tillhör. 

 
Figur 13: Resultatet efter att de anställda har blivit utplacerade på kartan. 

3.2.6 Skrivbordsapplikation 

Med Silverlight finns möjligheten att köra applikationer utanför webbläsaren. Man behöver 

alltså ingen webbläsare för att köra programmet utan kan installera det på datorn som vilket 

program som helst, detta går även utmärkt med PeopleFinder. Om applikationen körs utanför 

webbläsaren som en skrivbordsapplikation fungerar det dock inte att använda kartfunktionen, 

då Virtual Earth kräver en webbläsare. 

3.2.7 Asynkron programmering 

När man programmerar i Silverlight och ska hämta data från databasen, gör man detta 

asynkront. Man behöver alltså inte vänta på anropet efter data ska utföras klart, utan man kan 

utföra andra anrop parallellt. 
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3.2.8 Databasen 

Databasen är en väsentlig del i vårt program då den innehåller all information om de 

anställda.  

Databasen har skapats i Visual Studio med databashanteraren MS SQL Server. MS SQL 

Server är en inbyggd funktion i Visual Studio.  

Genom att länka tabeller till varandra via s.k. främmande nycklar kan man hämta data även 

från andra tabeller. Vår Employee tabell är länkad till tabellerna Department, Address, 

Organisation och Desk. 

 
Figur 14: Tabellerna över databasen. 

Employee tabellen innehåller personuppgifter som namn, telefonnummer och titel.  I Address 

tabellen finns adressuppgifterna, dels gatunamn och postnummer men även longituda och 

latituda koordinater. I Department och Organization tabellerna finns namnet på avdelningarna 

och organisationerna . Exempel på organisation är IT och avdelning Utveckling. I Department 

tabellen finns även information om vem som är chef över den avdelningen. Från Desk hämtas 

X och Y koordinater för att få fram var i byggnaden den anställda har sitt skrivbord samt på 

vilken våning personen sitter. 
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4 Analys 
Vi känner att vi uppnått de flesta och viktigaste målen och är nöjda med resultatet. Under 

tiden arbetet har pågått har vissa ändringar gjorts i upplägget och alla funktioner som var 

tänkta från början har inte kommit med, antingen på grund av tidsbrist eller att det inte varit 

möjligt att genomföra. 

I Uppgift delen i vår rapport har vi även tagit upp två extrauppgifter som var tänkta att 

genomföra om möjlighet och tid fanns. Den första extrauppgiften att hämta information från 

Exchange kalender och Vision 80/20 har vi efter undersökning kommit fram till att det tyvärr 

inte är möjligt för tillfället i Silverlight, och har därmed inte kunnats genomföras.  

Vår andra extrauppgift som att få över vår applikation till en pekskärm har inte utförts, dels 

för att vi har inte haft tillgång till en pekskärm att arbeta med, men även att tiden inte har 

funnits till det.  

I övrigt funkar vår applikation som vi vill, men det finns möjlighet till förbättring.  En 

funktion som skulle vara önskvärd är att när sidan laddar, till exempel när man hämtar data 

från databasen, att de finns något grafiskt som visar att sidan laddar.  

En till sak som vi har undersökt för att förbättra det grafiska är att använda en så kallad Deep 

Zoom bild för planlösningen. En Deep Zoom bild är en bild man kan zooma in på. Tanken var 

i så fall att ha alla tre våningarna i en och samma bild, och att man kunde zooma in på den 

våningen man vill kolla närmare på. Om lite mer tid hade funnits hade detta varit möjligt. 

För att få vår applikation att fungera fullt ut rent tekniskt behöver man dels ett webbhotell för 

att få en webbadress. Det behövs även en server till databasen. Sen tidigare finns en Service 

portal för de anställda på Växjö kommun, ett smidigt sätt hade varit att länka till vår 

applikation på Service portalen. 

Vad är då fördelen med vår applikation om man jämför med tidigare metoder som Växjö 

kommun använt, sig av för att få information om de anställda? De två största fördelarna är i 

vår mening möjligheten att se var i kommunen de anställda har sin arbetsplats, samt med den 

nya IT enheten kunna se var i den nya byggnaden personen sitter. Det ser även lite snyggare 

ut, sen finns möjligheten att ha en bild på varje anställd, vilket inte funnits tidigare.  



20 

 

Om man kollar på fördelar med att använda Silverlight som vi har använt så är den främsta att 

det är lättare att göra en snygg grafisk webbapplikation i Silverlight. En annan fördel är att vi 

aldrig använt Silverlight innan vilket gjorde det till en stor men rolig utmaning för oss. 

Nackdelar med Silverlight är att de är relativt nytt så det är fotfarande under utveckling, det är 

inte möjligt att använda lika många funktioner i en Silverlight applikation som i ASP.NET 

vilket också var en möjlighet att använda.
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5  Resultat 

 
Figur 15: Resultatet av startsidan. 

Det är så här resultatet av PeopleFinder ser ut idag då det har fått en bakgrund och även en 

logga som sitter längst upp till höger. Programmet fungerar så att man kan navigera sig fram 

till en person genom att antingen skriva namnet i sökrutan eller navigera sig fram genom 

TreeViewn till vänster. 

 Man kan se resultatet i antingen personvy eller kartvy beroende på behov. Skillnaden mellan 

vyerna kan man läsa om i kapitel 3.2 Metod. När vi visade upp applikationen för vår 

handledare och ett par konsulter på IT avdelningen var de inte nöjda med detaljinformationen 

i figur 8 så efter deras önskemål ändrades denna. 
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Figur 16: Resultatet av hur detaljinformation visas. 

Den fungerar nu lite annorlunda mot vad den gjorde innan. Det har här lagt till olika 

avgränsingar för att informationen inte ska smälta in i varandra. 

Den ena ruta visar bilden och den detaljerade informationen. Sen finns planlösningen och 

kartan i en TabControl som har två sidor, en för att visa planlösningen och en för att visa 

geografiskt var personen arbetar. Till vänster finns en lista med kollegor. Den visar de 

kollegor som jobbar inom samma avdelning som personen vars detaljerade information visas. 

Man kan även här trycka på de Anställda i listan för att då fram deras detaljerade information. 

En annan funktion är ”Min chef” som ligger sist i informationsrutan, vid tryck på den 

anställdes chef namn visas dennes detaljerade information.  

Vi gjorde en redovisning för hela IT avdelningen på Växjö kommun, de tyckte om själva idén 

men visste inte direkt om de kommer att använda det att söka personer på. De hade ett par 

förslag på förbättringar, dels att utveckla ett administationsgränssnitt till PeopleFinder, för 

man på ett enkelt sätt ska kunna lägga in anställda i databasen. Sen hade en anställd som 

förslag att man kunde koppla deras mobiltelefoners GPS (Global Positioning System) till 

kartan och på så sätt se var personen befann sig just nu. Det fanns även förslag på att man 

kunde ha mer än PeopleFinder. Då att man kunde ha deras datorer inlagda i ett system. Man 

vet idag vad alla datorer heter, vem som använder den och genom en Finder applikation få ut 

var datorn normalt befinner sig. Det skulle underlätta för dem som ska administrera datorn, då 

de vet enkelt var man kan hitta den. Som ett exempel om de ska administrera många datorer 
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samma dag kan man med hjälp av programmet få upp en körslinga med den kortaste möjliga 

körsträckan, detta för att spara på miljön.  
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Bilagor 
Källkod för klasserna MainPage, FirstPage, Person, Map och DetailInfo. Den grafiska källkoden har 

valts att utlämnas för att minska ner på storleken på rapporten. 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Linq; 

using System.Net; 

using System.Windows; 

using System.Windows.Controls; 

using System.Windows.Documents; 

using System.Windows.Input; 

using System.Windows.Media; 

using System.Windows.Media.Animation; 

using System.Windows.Shapes; 

using System.Windows.Navigation; 

using PeopleFinder.Views; 

using PeopleFinder.Web; 

using System.Windows.Ria; 

using Telerik.Windows.Controls; 

 

namespace PeopleFinder 

{ 

    public partial class MainPage : UserControl 

    { 

        public Person per { get; set; } 

        public Map map { get; set; } 

        OrganizationContext cxt = new OrganizationContext(); 

        public string view { get; set; } 

        public RadTreeViewItem item { get; set; } 

        public string searchName { get; set; } 

 

        public MainPage() 

        { 

            InitializeComponent();           

        } 

            private void NavButton_Click(object sender, RoutedEventArgs e) 

        { 

            Button navigationButton = sender as Button; 

            String goToPage = navigationButton.Tag.ToString(); 

            this.Frame.Navigate(new Uri(goToPage, UriKind.Relative));   

        } 

 

        //Method for searching the database  

        private void SearchForEmployee(object sender, RoutedEventArgs e) 

        { 

            FirstPage firstPage = this.Frame.Content as FirstPage; 

 

            //If page is firstPage navigate to Person 

            if (Frame.Content == firstPage) 

            { 

                this.Frame.Navigate(new Uri("Person", UriKind.Relative)); 

            } 

 

            cxt = new OrganizationContext(); 

            per = this.Frame.Content as Person; 

            map = this.Frame.Content as Map; 

 

            //Clear the pins on the map 

            if (Frame.Content == map) 

            { 

                map.PushpinLayer.Children.Clear(); 

            } 

             

            //Get the text from the searchbox and search the database employees with that name 

            searchName = SearchTerm.Text; 

            cxt.Load(cxt.SearchEmployeeQuery(searchName)); 

 

            //Depending on which page, get the employees to the different listboxes 

            if (Frame.Content == per) 
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            { 

                per.SearchResultList.ItemsSource = cxt.Employees; 

            } 

 

            else if (Frame.Content == map) 

            { 

                map.SearchResultList.ItemsSource = cxt.Employees; 

                Loaded += new RoutedEventHandler(MapSearchPage_Loaded); 

            } 

        } 

 

        //Event handler for if the Tree View is changed 

        private void MyTreeView_SelectedItemChanged(object sender, 

Telerik.Windows.Controls.SelectionChangedEventArgs e) 

        { 

            per = this.Frame.Content as Person; 

            map = this.Frame.Content as Map;            

            cxt = new OrganizationContext(); 

 

            FirstPage firstPage = this.Frame.Content as FirstPage; 

            string person = "Person"; 

 

            if (Frame.Content == firstPage) 

            { 

                this.Frame.Navigate(new Uri(person, UriKind.Relative)); 

            } 

             

            //Get what child is selected in the Tree View 

            item = ((sender as RadTreeView).SelectedItem as RadTreeViewItem); 

            view = item.Header.ToString(); 

 

            //Delete the text from the textbox. 

            SearchTerm.Text = ""; 

            searchName = ""; 

 

            if (Frame.Content == map) 

            { 

                map.PushpinLayer.Children.Clear(); 

            } 

 

            //Get employees depending on what department is selected in the TreeView 

            if (view == "IT") 

            { 

                cxt.Load(cxt.GetEmployeeQuery()); 

 

                if (Frame.Content == per) 

                { 

                    per.SearchResultList.ItemsSource = cxt.Employees; 

                } 

                else if (Frame.Content == map) 

                { 

                    map.SearchResultList.ItemsSource = cxt.Employees; 

                    Loaded += new RoutedEventHandler(MapITPage_Loaded); 

                } 

            } 

            else if (view == "ServiceDesk") 

            { 

                cxt.Load(cxt.GetServiceDeskEmployeesQuery()); 

 

                if (Frame.Content == per) 

                { 

                    per.SearchResultList.ItemsSource = cxt.Employees; 

                } 

                else if (Frame.Content == map) 

                { 

                    map.SearchResultList.ItemsSource = cxt.Employees; 

                    Loaded += new RoutedEventHandler(MapServiceDeskPage_Loaded); 

 

                } 

            } 

            else if (view == "Service") 

            { 

                cxt.Load(cxt.GetServiceEmployeesQuery()); 

 

                if (Frame.Content == per) 
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                { 

                    per.SearchResultList.ItemsSource = cxt.Employees; 

                } 

                else if (Frame.Content == map) 

                { 

                    map.SearchResultList.ItemsSource = cxt.Employees; 

                    Loaded += new RoutedEventHandler(MapServicePage_Loaded); 

                } 

            } 

            else if (view == "System") 

            { 

                cxt.Load(cxt.GetSystemEmployeesQuery()); 

 

                if (Frame.Content == per) 

                { 

                    per.SearchResultList.ItemsSource = cxt.Employees; 

                } 

                else if (Frame.Content == map) 

                { 

                    map.SearchResultList.ItemsSource = cxt.Employees; 

                    Loaded += new RoutedEventHandler(MapSystemPage_Loaded); 

                } 

            } 

            else if (view == "Utveckling") 

            { 

                cxt.Load(cxt.GetUtvecklingEmployeesQuery()); 

 

                if (Frame.Content == per) 

                { 

                    per.SearchResultList.ItemsSource = cxt.Employees; 

                } 

                else if (Frame.Content == map) 

                { 

                    map.SearchResultList.ItemsSource = cxt.Employees; 

                    Loaded += new RoutedEventHandler(MapUtvecklingPage_Loaded); 

                } 

            } 

        } 

        /* 

         * Load employees for map depedending on what department is selected 

         */ 

        void MapSearchPage_Loaded(object sender, RoutedEventArgs e) 

        { 

            string search = SearchTerm.Text; 

            LoadOperation lo = cxt.Load(cxt.SearchEmployeeQuery(search), 

CompaniesLoadedCallback, null); 

        } 

 

        void MapITPage_Loaded(object sender, RoutedEventArgs e) 

        { 

            LoadOperation lo = cxt.Load(cxt.GetEmployeeQuery(), CompaniesLoadedCallback, 

null); 

        } 

 

        void MapServiceDeskPage_Loaded(object sender, RoutedEventArgs e) 

        { 

            LoadOperation lo = cxt.Load(cxt.GetServiceDeskEmployeesQuery(), 

CompaniesLoadedCallback, null); 

        } 

 

        void MapServicePage_Loaded(object sender, RoutedEventArgs e) 

        { 

            LoadOperation lo = cxt.Load(cxt.GetServiceEmployeesQuery(), 

CompaniesLoadedCallback, null);            

        } 

 

        void MapSystemPage_Loaded(object sender, RoutedEventArgs e) 

        { 

            LoadOperation lo = cxt.Load(cxt.GetSystemEmployeesQuery(), 

CompaniesLoadedCallback, null); 

        } 

 

        void MapUtvecklingPage_Loaded(object sender, RoutedEventArgs e) 

        { 
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            LoadOperation lo = cxt.Load(cxt.GetUtvecklingEmployeesQuery(), 

CompaniesLoadedCallback, null); 

        } 

 

        //Print pins on map  

        private void CompaniesLoadedCallback(LoadOperation<Employee> lo) 

        { 

            Map map = this.Frame.Content as Map; 

            double latitude = 0, longitud = 0; 

            int id = 0; 

 

            List<Employee> empList = lo.Entities.ToList(); 

 

            if (Frame.Content != map) 

                return; 

 

            foreach (var employee in empList) 

            { 

                latitude = (double)employee.Address.Latitude; 

                longitud = (double)employee.Address.Longitud; 

                id = employee.EmployeeID; 

                map.AddPushpin(latitude, longitud, id); 

            } 

        }        

    } 

 

    public class MenuAlternitive 

    { 

        public string Name { get; set; } 

        public MenuAlternitive[] Children { get; set; } 

 

        public MenuAlternitive(string name, params MenuAlternitive[] children) 

        { 

            Name = name; 

            Children = children; 

        } 

    } 

} 

 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Linq; 

using System.Net; 

using System.Windows; 

using System.Windows.Controls; 

using System.Windows.Documents; 

using System.Windows.Input; 

using System.Windows.Media; 

using System.Windows.Media.Animation; 

using System.Windows.Shapes; 

using System.Windows.Navigation; 

using PeopleFinder.Views; 

using PeopleFinder.Web; 

 

namespace PeopleFinder.Views 

{ 

    public partial class FirstPage : Page 

    { 

        Person per = new Person(); 

        OrganizationContext ctx = new OrganizationContext(); 

 

        public FirstPage() 

        { 

            InitializeComponent(); 

        } 

 

        private void SearchEmployee_Click(object sender, RoutedEventArgs e) 

        { 

            per = new Person(); 

            Button navigationButton = sender as Button; 

            String goToPage = navigationButton.Tag.ToString(); 

            String sokning = navigationButton.Content.ToString(); 

            ctx = new OrganizationContext(); 
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            NavigationService.Navigate(new Uri(goToPage, UriKind.Relative)); 

 

            if (sokning == "Sök anställda på Växjö kommun") 

            { 

                ctx.Load(ctx.GetEmployeeQuery()); 

                per.SearchResultList.ItemsSource = ctx.Employees; 

            }            

        } 

    } 

} 

 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Linq; 

using System.Net; 

using System.Windows; 

using System.Windows.Controls; 

using System.Windows.Documents; 

using System.Windows.Input; 

using System.Windows.Media; 

using System.Windows.Media.Animation; 

using System.Windows.Shapes; 

using System.Windows.Navigation; 

using PeopleFinder.Web; 

using System.Collections; 

using System.Windows.Media.Imaging; 

using System.Windows.Ria; 

 

 

 

namespace PeopleFinder.Views 

{ 

    public partial class Person : Page 

    { 

        public Person() 

        { 

            InitializeComponent(); 

            //MenuView.Loaded += new RoutedEventHandler(MenuView_Loaded); 

          

        } 

 

        // Executes when the user navigates to this page. 

        protected override void OnNavigatedTo(NavigationEventArgs e) 

        { 

            MainPage main = Application.Current.RootVisual as MainPage; 

            OrganizationContext cxt = new OrganizationContext(); 

 

            if (main.searchName != "") 

            { 

                cxt.Load(cxt.SearchEmployeeQuery(main.searchName)); 

                SearchResultList.ItemsSource = cxt.Employees; 

            } 

 

            else if (main.view == "IT") 

            { 

                cxt.Load(cxt.GetEmployeeQuery()); 

                SearchResultList.ItemsSource = cxt.Employees; 

            } 

 

            else if (main.view == "ServiceDesk") 

            { 

                cxt.Load(cxt.GetServiceDeskEmployeesQuery()); 

                SearchResultList.ItemsSource = cxt.Employees; 

            } 

 

            else if (main.view == "Service") 

            { 

                cxt.Load(cxt.GetServiceEmployeesQuery()); 

                SearchResultList.ItemsSource = cxt.Employees; 

            } 

 

            else if (main.view == "System") 

            { 

                cxt.Load(cxt.GetSystemEmployeesQuery()); 
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                SearchResultList.ItemsSource = cxt.Employees; 

            } 

 

            else if (main.view == "Utveckling") 

            { 

                cxt.Load(cxt.GetUtvecklingEmployeesQuery()); 

                SearchResultList.ItemsSource = cxt.Employees; 

            } 

        } 

 

        private void SearchResultList_SelectionChanged(object sender, 

SelectionChangedEventArgs e) 

        { 

            OrganizationContext context = new OrganizationContext(); 

                  

            Employee emp = (Employee)SearchResultList.SelectedItem; 

             

            if (emp == null) 

                return; 

 

            //Get what floor the person works on 

            int floor = (int)emp.Desk.Floor; 

            DetailInfo.AddFloor(floor); 

 

            //Get the X and Y constant for where the employee has his desk 

            double x = (double)emp.Desk.X; 

            double y = (double)emp.Desk.Y; 

            DetailInfo.AddFloorPin(x, y); 

 

            //Position where on the map the employee is working 

            double lat = (double)emp.Address.Latitude; 

            double lon = (double)emp.Address.Longitud; 

            DetailInfo.AddPushpin(lat, lon); 

 

 

            if (emp.Name == "Liselotte Knutsson" || emp.Name == "Andreas Bogatic" || emp.Name 

== "Magnus Mörstam") 

            { 

                DetailInfo.BossLabel.Content = "Per Andersson"; 

            } 

            else if (emp.Name == "Per Andersson") 

            { 

                DetailInfo.BossLabel.Visibility = Visibility.Collapsed; 

            } 

            else 

            { 

                //Get the employees Boss 

                int bossID = (int)emp.Department.BossID; 

                LoadOperation lo = context.Load(context.GetEmpQuery(bossID), 

DetailInfo.EmployeesLoadedCallback, null); 

            } 

 

            DetailInfo.DataContext = emp; //Set Datacontoxt to slected employee 

            //Show Employee Detail-Info 

            DetailInfo.Visibility = Visibility.Visible; 

 

            //Get the Employees work partners 

            int department = (int)emp.DepartmentID; 

 

            if (department == 1) 

            { 

                context.Load(context.GetServiceDeskEmployeesQuery()); 

                DetailInfo.DetailResultList.ItemsSource = context.Employees; 

            } 

            else if (department == 2) 

            { 

                context.Load(context.GetServiceEmployeesQuery()); 

                DetailInfo.DetailResultList.ItemsSource = context.Employees; 

            } 

            else if (department == 3) 

            { 

                context.Load(context.GetSystemEmployeesQuery()); 

                DetailInfo.DetailResultList.ItemsSource = context.Employees; 

            } 

            else if (department == 4) 
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            { 

                context.Load(context.GetUtvecklingEmployeesQuery()); 

                DetailInfo.DetailResultList.ItemsSource = context.Employees; 

            } 

 

            //set the listbox to null 

            this.SearchResultList.SelectedItem = null; 

 

        } 

    } 

} 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Linq; 

using System.Net; 

using System.Windows; 

using System.Windows.Controls; 

using System.Windows.Documents; 

using System.Windows.Input; 

using System.Windows.Media; 

using System.Windows.Media.Animation; 

using System.Windows.Shapes; 

using System.Windows.Navigation; 

using System.Windows.Media.Imaging; 

using Microsoft.VirtualEarth.MapControl; 

using System.Windows.Ria; 

using PeopleFinder.Web; 

 

 

namespace PeopleFinder.Views 

{ 

    public partial class Map : Page 

    { 

        OrganizationContext cxt = new OrganizationContext(); 

 

        public Map() 

        { 

            InitializeComponent(); 

        } 

 

 

        // Executes when the user navigates to this page. 

        protected override void OnNavigatedTo(NavigationEventArgs e) 

        { 

            MainPage main = Application.Current.RootVisual as MainPage; 

            cxt = new OrganizationContext(); 

 

            //Get the selected organisation or searched employee when navigated to Map page 

            if (main.searchName != "") 

            { 

                cxt.Load(cxt.SearchEmployeeQuery(main.searchName)); 

                SearchResultList.ItemsSource = cxt.Employees; 

                Loaded += new RoutedEventHandler(MapSearchPage_Loaded); 

            } 

            else if (main.view == "IT") 

            { 

                cxt.Load(cxt.GetEmployeeQuery()); 

                SearchResultList.ItemsSource = cxt.Employees; 

                Loaded += new RoutedEventHandler(MapITPage_Loaded); 

            } 

            else if (main.view == "ServiceDesk") 

            { 

                cxt.Load(cxt.GetServiceDeskEmployeesQuery()); 

                SearchResultList.ItemsSource = cxt.Employees; 

                Loaded += new RoutedEventHandler(MapServiceDeskPage_Loaded); 

            } 

            else if (main.view == "Service") 

            { 

                cxt.Load(cxt.GetServiceEmployeesQuery()); 

                SearchResultList.ItemsSource = cxt.Employees; 

                Loaded += new RoutedEventHandler(MapServicePage_Loaded); 

            } 

            else if (main.view == "System") 

            { 

                cxt.Load(cxt.GetSystemEmployeesQuery()); 
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                SearchResultList.ItemsSource = cxt.Employees; 

                Loaded += new RoutedEventHandler(MapSystemPage_Loaded); 

            } 

            else if (main.view == "Utveckling") 

            { 

                cxt.Load(cxt.GetUtvecklingEmployeesQuery()); 

                SearchResultList.ItemsSource = cxt.Employees; 

                Loaded += new RoutedEventHandler(MapUtvecklingPage_Loaded); 

            } 

        } 

 

        //Method for adding pin to map 

        public void AddPushpin(double latitude, double longitude ,int id) 

        { 

            //Push pin image 

            double size = 15; 

            Image i = new Image(); 

            i.Source = new BitmapImage(new Uri("../Images/Pushpin.png", UriKind.Relative)); 

            i.Width = size; 

            i.Height = size; 

            i.MouseEnter += new MouseEventHandler(i_MouseEnter); 

            i.MouseLeave += new MouseEventHandler(i_MouseLeave); 

            i.DataContext = id; 

 

            //set Map position before adding to Map control 

            i.SetValue(MapLayer.MapPositionProperty, new 

Microsoft.VirtualEarth.MapControl.Location(latitude, longitude)); 

            i.SetValue(MapLayer.MapPositionMethodProperty, PositionMethod.Center); 

 

            //Add the pin to pushPin Layer 

            PushpinLayer.Children.Add(i); 

        } 

 

        //Event for when mouse enter pin 

        private void i_MouseEnter(object sender, MouseEventArgs e) 

        { 

 

            Image i = (Image)sender; 

            OrganizationContext context = new OrganizationContext(); 

             

            //Get EmployeeID for pin 

            int id = (int)i.DataContext; 

             

            //Load Employee 

            LoadOperation lo = context.Load(context.GetEmpQuery(id), EmployeesLoadedCallback, 

null); 

 

            //remove transform when mouse leave image 

            i.RenderTransform = null; 

             

        } 

 

        //Event for when mouse leaves pin 

        private void i_MouseLeave(object sender, MouseEventArgs e) 

        { 

            Image i = (Image)sender; 

 

            Infobox.Visibility = Visibility.Collapsed; 

 

            //Scaling will shrink (less than 1) or enlarge 

            //(greater than 1) source element 

            ScaleTransform st = new ScaleTransform(); 

            st.ScaleX = 1.4; 

            st.ScaleY = 1.4; 

 

            //set center of scaling to center of Image 

            st.CenterX = i.Height / 2; 

            st.CenterY = i.Width / 2; 

 

            i.RenderTransform = st; 

 

        } 

 

 

        private void EmployeesLoadedCallback(LoadOperation<Employee> lo) 
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        { 

            //Initiate a new location 

            Location location = new Location(); 

 

            //Get the employee 

            Employee emp = lo.Entities.FirstOrDefault(); 

 

            //Show infobox 

            Infobox.Visibility = Visibility.Visible; 

                     

            //Infobox show Employees Name, street and City 

            InfoboxTitle.Text = emp.Name; 

            InfoboxDescription.Text = emp.Address.Street + ", " + emp.Address.City; 

 

            //Latitude and Longitude for Itembox placement 

            location.Latitude = (double)emp.Address.Latitude; 

            location.Longitude = (double)emp.Address.Longitud; 

            MapLayer.SetMapPosition(Infobox, location);                       

 

        } 

 

        private void SearchResultList_SelectionChanged(object sender, 

SelectionChangedEventArgs e) 

        { 

            OrganizationContext context = new OrganizationContext(); 

 

            PushpinLayer.Children.Clear(); 

 

            float lat = 0, lon = 0; //Latitud and Longitude 

            int id = 0; 

 

            //Get Employee from Listbox 

            Employee emp = (Employee)SearchResultList.SelectedItem; 

 

            //Add Pushpin 

            if (emp != null) 

            { 

                lat = (float)emp.Address.Latitude; //Get Latitude and longitude from database 

                lon = (float)emp.Address.Longitud; 

                id = emp.EmployeeID; 

 

                AddPushpin(lat, lon, id);  

            } 

            context.Load(context.GetEmployeeQuery()); 

        } 

 

        private void MoreInfoButton_Click(object sender, RoutedEventArgs e) 

        { 

            OrganizationContext context = new OrganizationContext(); 

 

            Employee emp = (Employee)SearchResultList.SelectedItem; 

 

            if (emp == null) 

                return; 

 

            //Get what floor the person works on 

            int floor = (int)emp.Desk.Floor; 

            DetailInfo.AddFloor(floor); 

 

            //Get the X and Y constant for where the employee has his desk 

            double x = (double)emp.Desk.X; 

            double y = (double)emp.Desk.Y; 

            DetailInfo.AddFloorPin(x, y); 

 

            //Position where on the map the employee is working 

            double lat = (double)emp.Address.Latitude; 

            double lon = (double)emp.Address.Longitud; 

            DetailInfo.AddPushpin(lat, lon); 

 

 

            // If Employee is one of the department bosses, change boss to Organization Boss 

            if (emp.Name == "Liselotte Knutsson" || emp.Name == "Andreas Bogatic" || emp.Name 

== "Magnus Mörstam") 

            { 

                DetailInfo.BossLabel.Content = "Per Andersson"; 
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            } 

            else if (emp.Name == "Per Andersson") 

            { 

                DetailInfo.BossLabel.Visibility = Visibility.Collapsed;  

            } 

            else 

            { 

                //Get the employees Boss 

                int bossID = (int)emp.Department.BossID; 

                LoadOperation lo = context.Load(context.GetEmpQuery(bossID), 

DetailInfo.EmployeesLoadedCallback, null); 

            } 

 

            DetailInfo.DataContext = emp; 

            //Show Employee Detail-Info 

            DetailInfo.Visibility = Visibility.Visible; 

 

            //Get the Employees work partners 

            int department = (int)emp.DepartmentID; 

 

            if (department == 1) 

            {              

                context.Load(context.GetServiceDeskEmployeesQuery()); 

                DetailInfo.DetailResultList.ItemsSource = context.Employees; 

            } 

            else if (department == 2) 

            { 

                context.Load(context.GetServiceEmployeesQuery()); 

                DetailInfo.DetailResultList.ItemsSource = context.Employees; 

            } 

            else if (department == 3) 

            { 

                context.Load(context.GetSystemEmployeesQuery()); 

                DetailInfo.DetailResultList.ItemsSource = context.Employees; 

            } 

            else if (department == 4) 

            { 

                context.Load(context.GetUtvecklingEmployeesQuery()); 

                DetailInfo.DetailResultList.ItemsSource = context.Employees; 

            } 

 

            //set the listbox to null 

            this.SearchResultList.SelectedItem = null; 

 

        } 

        /* 

        *  Get Employees from database depending on which department they work on 

        */ 

 

        void MapSearchPage_Loaded(object sender, RoutedEventArgs e) 

        { 

            MainPage main = Application.Current.RootVisual as MainPage; 

            string search = main.SearchTerm.Text; //Get name from search label 

            LoadOperation lo = cxt.Load(cxt.SearchEmployeeQuery(search), 

CompaniesLoadedCallback, null); 

        } 

 

        void MapITPage_Loaded(object sender, RoutedEventArgs e) 

        { 

            LoadOperation lo = cxt.Load(cxt.GetEmployeeQuery(), CompaniesLoadedCallback, 

null); 

        } 

 

        void MapServiceDeskPage_Loaded(object sender, RoutedEventArgs e) 

        { 

            LoadOperation lo = cxt.Load(cxt.GetServiceDeskEmployeesQuery(), 

CompaniesLoadedCallback, null); 

        } 

 

        void MapServicePage_Loaded(object sender, RoutedEventArgs e) 

        { 

            LoadOperation lo = cxt.Load(cxt.GetServiceEmployeesQuery(), 

CompaniesLoadedCallback, null); 

        } 
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        void MapSystemPage_Loaded(object sender, RoutedEventArgs e) 

        { 

            LoadOperation lo = cxt.Load(cxt.GetSystemEmployeesQuery(), 

CompaniesLoadedCallback, null); 

        } 

 

        void MapUtvecklingPage_Loaded(object sender, RoutedEventArgs e) 

        { 

            LoadOperation lo = cxt.Load(cxt.GetUtvecklingEmployeesQuery(), 

CompaniesLoadedCallback, null); 

        } 

 

        private void CompaniesLoadedCallback(LoadOperation<Employee> lo) 

        { 

 

            double latitude = 0, longitud = 0; 

            int id = 0; 

 

            List<Employee> empList = lo.Entities.ToList(); //Employee List 

 

            foreach (var item in empList) 

            { 

                latitude = (double)item.Address.Latitude; 

                longitud = (double)item.Address.Longitud; 

                id = item.EmployeeID; 

                AddPushpin(latitude, longitud, id); 

            } 

        } 

 

    } 

} 

using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.Linq; 

using System.Net; 

using System.Windows; 

using System.Windows.Controls; 

using System.Windows.Documents; 

using System.Windows.Input; 

using System.Windows.Media; 

using System.Windows.Media.Animation; 

using System.Windows.Shapes; 

using System.Windows.Navigation; 

using PeopleFinder.Web; 

using PeopleFinder.Views; 

using System.Collections; 

using System.Windows.Media.Imaging; 

using Microsoft.VirtualEarth.MapControl; 

using System.Windows.Ria; 

using Telerik.Windows.Controls; 

 

namespace PeopleFinder.Views 

{ 

    public partial class DetailInfo : UserControl 

    { 

        public DetailInfo() 

        { 

            InitializeComponent(); 

            Loaded += new RoutedEventHandler(DetailInfo_Loaded);           

        } 

         

        void DetailInfo_Loaded(object sender, RoutedEventArgs e) 

        { 

            OrganizationContext ctx = new OrganizationContext(); 

            var employees = ctx.GetEmployeeQuery(); 

            ctx.Load(employees); 

            DetailResultList.ItemsSource = ctx.Employees;  

        } 

 

        private void CloseBtn_Click(object sender, RoutedEventArgs e) 

        { 

            imageLayer1.Children.Clear(); 

            Visibility = Visibility.Collapsed; 

            this.DetailResultList.SelectedItem = null;             

        }      
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        private void DetailResultList_SelectionChanged(object sender, 

System.Windows.Controls.SelectionChangedEventArgs e) 

        { 

            OrganizationContext context = new OrganizationContext(); 

 

            imageLayer1.Children.Clear(); 

            PushpinLayer.Children.Clear(); 

            BossLabel.Visibility = Visibility.Visible; 

 

            Employee emp = (Employee)DetailResultList.SelectedItem; 

 

            if (emp == null) 

                return; 

             

            if (emp.Name == "Liselotte Knutsson" || emp.Name == "Andreas Bogatic" || emp.Name 

== "Magnus Mörstam") 

            {                

                BossLabel.Content = "Per Andersson"; 

            } 

            else if (emp.Name == "Per Andersson") 

            { 

                BossLabel.Visibility = Visibility.Collapsed; 

            } 

            else 

            { 

                //Get the employees Boss 

                int bossID = (int)emp.Department.BossID; 

                LoadOperation lo = context.Load(context.GetEmpQuery(bossID), 

EmployeesLoadedCallback, null); 

            } 

 

            if (floorTab.IsSelected == true) 

            { 

                //Get and Show Employees Floor 

                int floor = (int)emp.Desk.Floor; 

                AddFloor(floor); 

 

                //Add pin for where employe sit in the building 

                double x = (double)emp.Desk.X; 

                double y = (double)emp.Desk.Y; 

                AddFloorPin(x, y); 

            } 

            else if (mapTab.IsSelected == true) 

            { 

                //Add pin for where the employee work on the map 

                double lat = (double)emp.Address.Latitude; 

                double lon = (double)emp.Address.Longitud; 

                AddPushpin(lat, lon); 

            } 

 

            this.DataContext = emp; 

             

        } 

 

        //Method for adding pin on right Floor 

        public void AddFloorPin(double x, double y) 

        { 

            double size = 25; 

            Image i = new Image(); 

            i.Source = new BitmapImage(new Uri("../Images/Pushpin.png", UriKind.Relative)); 

            i.Width = size; 

            i.Height = size; 

 

            i.RenderTransform = new TranslateTransform { X = x, Y = y }; 

 

            //Add pin to imageLayer 

            imageLayer1.Children.Add(i); 

 

        } 

 

        private void MyMap_MouseClick(object sender, 

Microsoft.VirtualEarth.MapControl.MapMouseEventArgs e) 

        { 
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        } 

         

        //Method for adding pin on map 

        public void AddPushpin(double latitude, double longitude) 

        { 

 

            //Push pin image 

            double size = 15; 

            Image i = new Image(); 

            i.Source = new BitmapImage(new Uri("../Images/Pushpin.png", UriKind.Relative)); 

            i.Width = size; 

            i.Height = size; 

            

            //set Map position before adding to Map control 

            i.SetValue(MapLayer.MapPositionProperty, new 

Microsoft.VirtualEarth.MapControl.Location(latitude, longitude)); 

            i.SetValue(MapLayer.MapPositionMethodProperty, PositionMethod.Center); 

 

            //(MyMap.FindName("PushpinLayer") as MapLayer).AddChild(i); 

            PushpinLayer.Children.Add(i); 

        } 

 

        //Method for adding right floor 

        public void AddFloor(int floor) 

        { 

            Image i = new Image(); 

 

            if (floor == 1) 

            { 

                i.Source = new BitmapImage(new Uri("../Images/Floor1.png", UriKind.Relative)); 

            } 

            else if (floor == 2) 

            { 

                i.Source = new BitmapImage(new Uri("../Images/Map.png", UriKind.Relative)); 

            } 

            else if (floor == 3) 

            { 

                i.Source = new BitmapImage(new Uri("../Images/Floor3.png", UriKind.Relative)); 

            } 

 

            i.Width = 550; 

            i.Height = 450; 

 

            imageLayer1.Children.Add(i); 

        } 

 

        //Method for writing employees boss 

        public void EmployeesLoadedCallback(LoadOperation<Employee> lo) 

        {           

            Employee emp = lo.Entities.FirstOrDefault(); 

           

            string bossName = emp.Name;    

            BossLabel.Content = bossName; 

             

        } 

        //Event Handler for BossLabel Click 

        private void BossLabel_Click(object sender, RoutedEventArgs e)    

        { 

            //Clear Floor, MapPin and Listbox 

            imageLayer1.Children.Clear(); 

            PushpinLayer.Children.Clear(); 

            DetailResultList.SelectedItem = null; 

 

            OrganizationContext context = new OrganizationContext(); 

            Employee emp = (Employee)((sender as FrameworkElement).DataContext); 

 

            //Get Boss Name 

            string boss = (string)BossLabel.Content; 

 

            //Load Boss 

            LoadOperation lo = context.Load(context.GetBossQuery(boss), BossLoadedCallback, 

null); 

 

            

        } 
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        public void BossLoadedCallback(LoadOperation<Employee> lo) 

        { 

            OrganizationContext context = new OrganizationContext(); 

 

            Employee emp = lo.Entities.FirstOrDefault(); 

 

            this.DataContext = emp; 

 

            if (emp.Name == "Liselotte Knutsson" || emp.Name == "Andreas Bogatic" || emp.Name 

== "Magnus Mörstam") 

            { 

                BossLabel.Content = "Per Andersson"; 

            } 

            else if (emp.Name == "Per Andersson") 

            { 

                BossLabel.Visibility = Visibility.Collapsed; 

                context.Load(context.GetEmployeeQuery()); 

                DetailResultList.ItemsSource = context.Employees; 

                 

                //BossLabel.Content = null; 

            } 

 

            if (floorTab.IsSelected == true) 

            { 

                //Get and Show Employees Floor 

                int floor = (int)emp.Desk.Floor; 

                AddFloor(floor); 

 

                //Add pin for where employe sit in the building 

                double x = (double)emp.Desk.X; 

                double y = (double)emp.Desk.Y; 

                AddFloorPin(x, y); 

 

            } 

            else if (mapTab.IsSelected == true) 

            { 

                //Add pin for where the employee work on the map 

                double lat = (double)emp.Address.Latitude; 

                double lon = (double)emp.Address.Longitud; 

                AddPushpin(lat, lon); 

            }            

        } 

 

        private void DetailTabView_SelectionChanged(object sender, RoutedEventArgs e) 

        { 

            OrganizationContext context = new OrganizationContext(); 

 

            //Clear Floor and MapPin 

            imageLayer1.Children.Clear(); 

            PushpinLayer.Children.Clear(); 

            DetailResultList.SelectedItem = null; 

             

            //Get Employee 

            Employee emp = (Employee)((sender as FrameworkElement).DataContext); 

 

            //Employee emp = (Employee)DetailResultList.SelectedItem; 

 

            if (emp == null) 

            { 

                emp = (Employee)DetailResultList.SelectedItem; 

 

                if (emp == null) 

                    return; 

            } 

 

            //Get name on selected tab 

            RadTabControl tb = sender as RadTabControl; 

            string tab = (tb.SelectedItem as RadTabItem).Name.ToString(); 

 

            if (tab == "floorTab") 

            { 

                //Get and Show Employees Floor 

                int floor = (int)emp.Desk.Floor; 

                AddFloor(floor); 
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                //Add pin for where employe sit in the building 

                double x = (double)emp.Desk.X; 

                double y = (double)emp.Desk.Y; 

                AddFloorPin(x, y); 

            } 

            else if (tab == "mapTab") 

            {                

                //Add pin for where the employee work on the map 

                double lat = (double)emp.Address.Latitude; 

                double lon = (double)emp.Address.Longitud; 

                AddPushpin(lat, lon); 

            } 

        } 

    } 

} 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

351 95 Växjö / 391 82 Kalmar 

Tel 0772-28 80 00 

dfm@lnu.se 

Lnu.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


