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Abstract 
This project explores the possibility and implements an integration between OP5 Monitor and 

Nilex Plus, and was performed during a five week period at Data Ductus in Uppsala. 

The reason for the project was to find out if there is any possibility to create a connection 

between OP5 Monitor and Nilex Plus, to create tickets in Nilex from alarms in OP5 Monitor 

and to acknowledge alarms in OP5 Monitor directly from Nilex Plus. 

OP5 Monitor is an evolvement of Nagios Core created by OP5 AB, a Swedish based company 

that also was the only provider of the commercial support for Nagios during a period of time. 

Nilex Plus is an ITIL compatible software for ticketmanagement, incident and 

problemreporting created by Nilex AB. 

The report contains details of our learning period with OP5 Monitor and NilexPlus and the 

results of this project is an almost complete integration in the test environment and also a 

documentation on how to perform the new integration between OP5 Monitor and NilexPlus. 

 

  

 
 



 
 

Sammanfattning 
Examensarbetet utforskar möjligheten av en integration mellan OP5 Monitor och NilexPlus, 

och utfördes under en femveckorsperiod hos Data Ductus i Uppsala. 

Syftet med projektet var att ta reda på om det fanns ett sätt att få larm i OP5 Monitor att komma 

in som ärenden i Nilex Plus och om man kunde bekräfta lammen direkt från ärendet i Nilex 

Plus. 

OP5 Monitor är en utveckling av Nagios Core skapat av OP5 AB, som är ett svenskbaserat 

företag som även under en period erbjöd den enda kommersiella supporten av Nagios. 

NilexPlus är ett ITIL-kompatibelt program för ärendehantering samt incident- och 

problemrapportering skapat av Nilex AB. 

Rapporten innehåller detaljer om vår inlärningsperiod med OP5 Monitor och NilexPlus och 

resultatet av examensarbetet är en nästintill fullt lyckad implementation i testmiljön och även 

dokumentation av hur den nya integrationen mellan OP5 och NilexPlus ska utföras. 
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1 Introduktion 
Detta examensarbete pågick under 5 veckor hos Data Ductus och Svenska Kyrkan i Uppsala. 

Målet med examensarbetet var att undersöka möjligheten att koppla ihop kyrkans 

ärendehanteringssystem NilexPlus med deras övervakningssystem OP5. 

Kyrknätet är stort och består bland annat av: 

• Över 20 000 användare, 
• 1000 Lan-to-Lan VPNs, 
• 529 Accesspunkter, 
• 20 584 administrerade mailkonton i Exchange, och  
• 1300 printerköer i GIP (Gemensam IT-Platform). 

 

Miljön som övervakas av OP5 Monitor fördelas enligt följande tabell: 

                        Uppsala      Luleå 
Fysiska Servrar 40 10 

VMWare hostar 16 5 

Virtuella Maskiner 771 182 
 
Av dessa servrar är 80 st SQL-servrar som sammanlagt håller 250 instanser och 7500 databaser. 

Sammanlagt är det 1124 övervakade hostar plus tjänster som också övervakas. Totalt är det 

över 6000 kontroller som genomförs var 5:e minut. Hela kontrollen genomförs på cirka 0.411 

sekunder. 

Tanken är att när en tjänst eller server larmar i OP5 monitor så ska larmet automatiskt registreras 

i Nilex hos kyrkans enhet Teknikstöd. Tidigare har det varit möjligt att koppla ihop de två 

genom e-post men skapade då problem om ett larm skickade ut flera notifikationer eftersom 

dessa registrerades som två olika ärenden i Nilex. 

2 Problemställning 
Idag finns det ingen integration mellan OP5 Monitor och NilexPlus hos Svenska kyrkan och 

den tidigare möjligheten att skapa ärenden i NilexPlus via e-post från OP5 Monitor var allt ifrån 

optimal då det kan förkomma flera ärenden för samma larm och det fanns ingen möjlighet för 

återkoppling mellan de två systemen. Sedan dess har OP5 och Nilex arbetat fram egna APIer 

för integration och tillsammans tagit fram en integration mellan deras två system.  
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På Data Ductus så visas larmen upp på en monitor inne hos driften och hos Teknikstöd och 

larmen in som e-post till ett gemensamt konto på driften. 

Tanken är att larmen ska bli en del av deras ärendehanteringssystem där larmen kommer in till 

Teknikstöd som kan skicka dem vidare till rätt arbetslag så de kan åtgärda problemen. 

3 Teori 

3.1 OP5 Monitor 
OP5 monitor är en vidareutveckling av Nagios Core skapat av företaget OP5 AB som är ett 

svenskbaserat företag som utöver att skapa sin egenutvecklade version av Nagios även under 

en tid var det enda företag som tillhandahöll den kommersiella supporten för Nagios. [1] 

OP5 monitor har förenklat många krångliga detaljer i Nagios. I Nagios så sker all konfiguration 

i filerna men i OP5 monitor så sker all konfiguration sker i ett GUI som heter Ninja.  

3.1.1 Ninja 

Ninja är ett open source PHP GUI för Nagios skapat av OP5 för att underlätta användningen av 

Nagios. Ninja har stöd för templates och skins för att kunna skräddarsy utseendet och har bra 

stöd för andra Nagios plugins som t.ex. Nagvis. [2] 

3.1.2 MERLIN (Module for Effortless Redundancy and Loadbalancing In Nagios) 

MERLIN är den databas som används främst i OP5 Monitor. Merlin skapades för att lättare 

kunna konfigurera spridda Nagios installationer genom att Nagios-processerna delar 

informationen direkt mellan varandra från en centraliserad punkt.[3] 

3.1.3 HTTP API 

I version 5.7 av OP5 Monitor introducerades ett REST API som via HTTP gör det möjligt att 

interagera med OP5 Monitor utanför systemet. [4] 

3.2 NilexPlus 
NilexPlus är ett ITIL-kompatibelt program för ärendehantering samt incident- och 

problemrapportering skapat av Nilex AB. Det består av tre grundprogram som delar en databas; 

Nilex HelpDesk, Nilex Inventariesystem och Nilex CRM Kundservice. Till varje program finns 

flera moduler man kan lägga till och på så sätt anpassa programmet efter sitt behov. [5]  
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3.2.1 Nilex Integration Services (NIS) 

NIS är en tillägg till NilexPlus som låter externa system komma åt programmet via ett 

standardiserat grännsnitt. Det använder sig av SOAP för att skapa, uppdatera och prenumerera 

på ärenden. [6]   

3.3 SOAP 
SOAP eller Simple Object Access Protocol, som det hette fram till version 1.2 då man 

konstaterade att SOAP inte längre var en förkortning utan namnet på protokollet, är ett lättvikts 

protokoll till för att föra data mellan applikationer. 

SOAP är ett XML-baserat protokoll vars meddelande består av två delar, en header och en body 

som kapslas in i ett SOAP-envelope. Det meddelandet kan sedan skickas över valfritt 

applikationsprotokoll såsom TCP, UDP och SMTP. Det absolut vanligaste är dock HTTP. [7] 

3.4 REST 
REST står för Representational State Transfer och är en IT-arkitekturstil skapad för utbyte av 

data mellan maskiner. SOAP och REST är svåra att jämföra utan specifika exempel då REST 

är mer av en beskrivning hur en tjänst ska fungera och inte vilka teknologier den ska tillämpa.  

Ett system som tillämpar REST behöver inte skicka data i XML-format utan kan även skicka 

data i JSON, HTML eller dylikt. Detta är ett av villkoren som ska uppfyllas för att ett system 

ska kunna kalla sig RESTful.  

Ett system som tillämpar REST ska uppfylla dessa villkor: 

• Klient-Server - Komponenterna ska uppfylla villkoren för en Klient-Server-modell där 

ena komponenten (Klienten) begär tjänster av en annan (Server). 

• ”Stateless” - Kilentens begäran ska innehålla all information servern behöver för att 

hantera förfrågan och all information om sessionen ska hanteras av klienten. 

• ”Cacheable” -  Från alla svar från servern ska det tydligt framgå om svaret går att spara 

i en chache eller ej. Detta för att öka nätverkets effektivitet. 

• ”Layered System” - Ett skiktat system är uppdelat i hierarkiska lager som endast är 

medveten om och kan kommunicera med det egna och det direkt ansluta lagret. På detta 

sätt blir systemet skalbart och det blir lättare att hantera komplexa system.  

• ”Code on Demand” - Detta villkoret är valfritt att implementera och innebär att klienter 

kan hämta hem och köra kod från servern och på så sätt utöka klientens funktionalitet. 
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• Enhetligt gränssnitt – Detta är det mest fundamentala villkoret. Det definierar 

gränssnittet mellan klienten och servern och gör arkitekturen enkel och tillåter varje del 

av utvecklas individuellt från varandra. Kriteriet delas upp i fyra delar:  

o Resursbaserad - Varje resurs identifieras med en URI men skiljer sig 

konceptuellt från representationen av resursen. Det innebär att servern inte 

skickar en kopia av sin databas utan till exempel HTML-, XML- eller JSON-

filer som representerar den begärda datan på begärt sätt. 

o Manipulation av resurser genom representation - Detta innebär att när en 

klient har tillgång till en representation av en resurs så ska klienten ha all 

information den behöver för att uppdatera eller ta bort resursen. 

o Självbeskrivande meddelanden - Varje meddelande ska innehålla den 

information som behövs för att meddelandet ska kunna hanteras. 

o ”Hypermedia as the Engine of Application State (HATEOAS)” - Med detta 

menas att både klienten och servern förmedlar sessionens tillstånd genom 

hypermedia, det vill säga hyperlänkar i hypertext. [8]   

3.5 SOAP UI 
SOAP UI är ett gratis open source testprogram för att skicka anrop till ett system som 

kommunicerar via SOAP-protokollet eller via ett RESTful API. Det är lättanvänt och designat 

för att även kunna användas av mindre tekniska användarna. Programmet skapar automatiskt 

mallar som kan fyllas i och sedan skickas till ett system. [9] 

4 Genomförande 

4.1 OP5 
Då vi fick vänta cirka en vecka innan vi fick tillgång till Nilex så började vi med att lära känna 

OP5. Vi gick skummande igenom driftenhetens böcker on Nagios då OP5 i grunden bygger på 

det programmet och bestämde oss sedan för att börja med att undersöka möjligheterna med 

OP5s integrations-API. Vi hade tillgång till en egen OP5 server med version 6.2 som vid 

tillfället var den senaste versionen. Vid en första överblick på serverns HTTP API-sida så 

verkade det vara ganska begränsat till att acka larm och schemalägga driftavbrott. Men allt 

eftersom vi bekantade oss med miljön och konfigurationsfilerna så fann vi i 

…/monitor/op5/api/command.php på rad 117 en klass som heter Api_commad (Bild 1). 
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Bild 1 – API klassen i …/monitor/op5/api/command.php 

 

Samtliga kommandon som fanns tillgängliga på API sidan fanns i arrayen 

$whitelisted_commands_during_alpha. Vi märkte att namnen på kommandon var identiska till 

något som kallades ”Nagios external commands”1. Vi tänkte att eftersom Nagios och OP5 i 

botten är samma program så tänkte vi att de externa kommandon som är tillgängliga som 

standard i Nagios kanske också var tillgängliga i OP5.  

Vi testade därför att skriva in kommandona REMOVE_SVC_ACKNOLEDGEMENT och 

REMOVE_HOST_ACKNOLEDGEMENT med de nödvändiga parametrarna på samma sätt 

som de övriga kommandona var inskrivna i Api_command klassen. Resultatet blev att de 

1 Kommandon som man i Nagios gjort tillgängliga för att anrop utanför det egna systemet. Fullständig lista hittas 
på: http://old.nagios.org/developerinfo/externalcommands/commandlist.php [Hämtad: 2014-05-26] 
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kommandona dök upp på HTTP API-sidan tillsammans med det övriga kommandona (Bild 

2). Därefter skrev vi Python-script för varje kommando för att kontrollera att de faktiskt 

fungerade och det gjorde de.    

 

 

Bild 2 – Tillgängliga kommandon i OP5s HTTP API. 

 

Nästa steg blev då att kontrollera vad OP5 Monitor hade för information om integrationen 

mellan sig och NilexPlus. Genom en sökning på ”nilex” i OP5 Monitor så fann vi i 

.../monitor/op5/notify/ en del filer som verkade relatera till integrationen nämligen; nilex, 

misccommands-nilex.cfg, notify-nilex.inc.php och notify-nilex.php.  

Filen nilex var ett textdokument men titeln ”Integration Monitor with Nilex trouble-ticket 

system” men det visade sig endast innehålla information som rörde integrationen via e-post. 

Däremot så fann vi i filen notify-nilex.php en steg-för-steg-beskrivning av vad man behövde 

göra i OP5 för att integrationen skulle fungera. Det visade sig senare vara syntax-hjälpen för 

kommandona host-notify-nilex och service-notify-nilex.  
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Utöver det, så var det ett script som skapade en SOAP klient för kontakten med Nilex och som 

identifierade larmen som host-larm eller service-larm och skapade arrayer med information om 

larmen som sedan användes som data för de respektive funktionerna i NIS (Bild 3). 

I php-scriptet identifierade två funktioner som verkade tillhöra NIS; addNewOP5Notification 

och closeOP5Notification. 

 

Bild 3 – if-else-sats som identifierar om det är en host eller service som larmar.  

 

Enligt instruktionerna behövde vi kontrollera att kommandona host-notify-nilex och service-

notify-nilex var tillgängliga i OP5, vilket de var. Annars hade vi fått kopiera dem från 

misccommands-nilex.cfg filen. 

Vi behövde också uppdatera notify-nilex.inc.php (Bild 4) filen med variablerna customerName, 

groupID, userSign, prioID, classificationID, categoryID och alertName från Nilex-databasen 

som vi inte hade tillgång till vid det tillfället. Det fick vänta tills vi fick tillgång till Nilex 

systemet. 
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Bild 4 – Config-filen för Nilex-integrationen i OP5. 

Vad vi däremot kunde göra var att skapa kontakten som skulle användas för att skicka 

informationen till Nilex. Kontakten skapades som alla andra kontakter men med skillnaden att 

man i host_notification_cmds och i service_notification_cmds använder sig av kommandona 

host-notify-nilex och service-notify-nilex (Bild 5). Man skulle även lägga in adressen till NIS-

modulen i address1-fältet men då vi inte hade tillgång till den vid det tillfället så fick den vara 

tom tillsvidare. 

 

 

9 



10 
 

 

1. Bild 5 – Konfiguration av Nilex kontakt i OP5.  

Efter att detta var gjort så hade vi i princip gjort allt vi kunde göra i OP5 och det var precis i 

tid till att vi fick tillgång till Nilex-miljön. 

4.2 Nilex 
När vi väl fått tillgång till Nilex så började arbetet med att lära oss systemet. Vi lärde oss 

navigera och bekantade oss med hur man skapade och stängde ärenden och hur dessa skulle 

fyllas i korrekt. Vi identifierade direkt flera fält som verkade motsvara de variabler vi behövde 

specificera hos OP5 (Bild 6). 

 

Bild 6 – Ärendevyn i Nilex HelpDesk. 
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Vår första slutsats angående variablerna var följande: 

• CustomerName motsvarande Kunden i Nilex. I detta fall så verkade det motsvara stift i 

kyrkan. Det verkade inte heller vara ett obligatoriskt fält i ärendet. 

• GroupID motsvara fältet Grupp i ärendet. Detta var i vårt fall T-stöd som var den grupp 

som skulle ta hand om de larm som kommer in i Nilex. 

• UserSign trodde vi kunde vara en av två saker, Handläggare eller Användare. Vi trodde 

först och främst på Handläggare då vi utgick ifrån att den handläggare man specificerade 

också var den som skapade ärendet i Nilex. 

• PrioID utgick vi ifrån att det relaterade till fältet Påverkan då det var där man ställde in 

information så som Akut, Hög, Normal och så vidare. 

• ClassificationID verkade ha något att göra med Klassificerings-fälten. Dock var detta 

två fält och ClassificationID verkade bara ha ett värde.  

• CategoryID kunde antingen vara Ärendetyp eller Funktion då dessa två verkade 

kategorisera ärendet. Vi drog dock slutsatsen att Funktion var mer passande på grund 

av variabeln AlertName. 

• AlertName passade bäst in på ärendetyp än någon av de andra fälten i ärendevyn. 

Detta var vår första slutsats och med facit i hand så stämde det mesta med vår första slutsats. 

Då Svenska Kyrkan inte hade fått någon ny kontaktperson på Nilex så valde vi att vänta med 

att kontakta dem angående variablerna. Dock så vände vi oss till Data Ductus personal som 

arbetat med NIS eller Nilex databas tidigare och de resonerade ungefär likadant som vi och gav 

oss förslag på värden vi kunde använda. 

Vårt nästa steg blev sedan att kolla vad NIS hade att erbjuda när det kom till integrationen med 

OP5. På Nilexservern under http://.../NIS/TicketIntegrationService.asmx fann vi tre funktioner 

som verkade relatera till OP5 integrationen: 

• addNewOP5Notification - Denna funktion kollar om ett öppet ärende med ett visst 

op5id redan finns i Nilex. Om ett ärende redan existerar så uppdateras det. Annars 

skapas ett nytt.  

• closeOP5Notification – Denna funktion stänger ärenden i Nilex med bifogad 

lösningsbeskrivning. 
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• updateOP5Notification – Beskrivningen av denna funktion var att funktionen 

returnerar ett ID till uppdaterat ärende. Vi utgick att det var en del av 

addNewOP5Notfication men det verkade inte vara något som integrationen använde sig 

direkt av.  

Det var nu vi insåg att denna OP5 Monitor och Nilex integration var mycket smartare än den 

genom e-post men att det inte dagsläget fanns någon funktion för återkoppling till OP5 Monitor.  

Om Nilex inte i framtiden skapar en funktion för återkoppling så skulle det behövas göras 

genom en extern funktion som använder sig av OP5 API som ett komplement till integrationen 

i Nilex. 

4.3 Integrationen 

4.3.1 Skapa ärenden 

När vi nu hade tillgång till båda testmiljöerna så började vi med att fylla i det som saknades i 

OP5 Monitor. Vi lade in adressen till NIS i Nilex kontakten i OP5 och vi fyllde i variablerna i 

notify-nilex-in.php med de variabler vi fått föreslagna till oss. Därefter genererade vi vårt första 

testlarm på OP5 servern genom att köra kommandot: 

 ”php notify-nilex.php url=http://<nilex-server-address>/nis/TicketIntegrationService.asmx 

NOTIFICATIONTYPE=PROBLEM HOSTNAME="test-host" HOSTOUTPUT="test output" 

HOSTSTATE="UP"” 

Detta resulterade i följande felmeddelande (Bild 7): 

 

Bild 7 – Första felmeddelandet i OP5. 
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Från felmeddelandet kan vi läsa att vi inte satt ett StatusID. Vi får också veta att det har att 

göra med rad 241 i notify-nilex.php. Detta är raden som använder sig av 

addNewOP5Notification-funktionen.  

För att dubbelkolla så försöker vi även skapa ett ärende i SOAP UI (Bild 8), där vi fyller i alla 

relevanta fält och noterar att parametern StatusID inte finns i denna funktion. 

 

Bild 8 – SOAP-anrop i SOAP UI, inget StatusID fält. 

Vi förmedlar detta till våra kontakter på Data Ductus och Svenska Kyrkan och blir ombedda 

att skicka det till Nilex-supporten som senare bekräftade felet och lovade att återkomma med 

en patch. 
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Medan vi väntade med patchen så fick vi läsrättigheter till databasen för Nilex och kunde själva 

göra sökningar i databasen. Detta gjordes i Microsoft SQL Server Management Studio med 

hjälp av SQL Querys (Bild 9). 

 

Bild 9 – SQL Query i Management Studio. Tar fram alla ärenden i Nilex HelpDesk. 

När uppgraderingen av NIS skett så kunde vi äntligen skapa vårt första meddelande men vi var 

tvungna att uppdatera konfigurationsfilerna i OP5 då uppdateringen lagt till parametern 

StatusID till addNewOP5Notification. I filen notify-nilex.inc.php lade vi till raden för StatusID: 

$customerName      = "OP5";  # Customer Name in Nilex? 
$groupID           = 4;  # (T-stöd)Just an example  
$userSign         = "Svkccf"; # Userid in Nilex 
$prioID            = 3;  # Just an example 
$classificationID  = 6;  # Just an example 
$categoryID        = 315;  # Just an example 
$alertName        = "Larm"; # Some kind of heading in Nilex. 
$nilexVersion      = 8.92; #In the form <major>.<minor>, e.g. 8.86 
$statusID    = 1;  #status ID  
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Vi behövde även uppdatera notify-nilex.php för att inkludera den nya parametern: 

$add_op5_notification_request = array( 
 "notification" => $new_notification, 
 "customerName" => $customerName, 
 "groupID" => $groupID, 
 "userSign" => $userSign, 
 "prioID" => $prioID, 
 "classificationID" => $classificationID, 
 "categoryID" => $categoryID, 
 "statusID" => $statusID 
); 

Koden tar värdet vi satte i notify-nilex.inc.php och tilldelar den till variabeln statusID i arrayen 

som sedan används för att skapa ärendet med addNewOP5Notification. 

Vi testade att skapa ett ärende igen och denna gång funkade det.  

4.3.2 Identifiera variabler och anpassa integrationen 

När vi nu kunde skapa ärenden bestämde vi oss för att kontrollera att de värden vi tilldelat 

Nilex-variablerna stämde. Av de variabler vi satt så verkade GruppID, AlertName, PrioID och 

StatusID få en effekt på ärendet. Vi började därför gå igenom databasen för att ta reda på vilka 

fält varje variabel tillhörde. 

Vi började med att välja ut det tabeller vars namn verkade vara relevant till vårt projekt. 

Tabellerna vi fann var dbo.HELPDESK, dbo.GROUP_, dbo.HD_CATEGORY, dbo. 

PIORITET, dbo.STATUS, dbo.CONTACT och dbo.C_CONTACT_PERSONS_SIGN. 

• dbo.HELPDESK innehöll alla ärenden och respektive fält. Vilket skulle komma att vara 

till nytta för oss för att reda ut resterade variabler. 

• dbo.GROUP_ innehöll samtliga grupper i Nilex. Detta bekräftade dock bara det vi 

redan visste men nu kunde vi uppdatera vår dokumentation med en specifik tabell. 

• dbo.HD_CATEGORY innehöll alla värden och namn för fältet funktion. Vi insåg att vi 

tilldelat variabeln CategoryID ett värde som inte existerade i tabellen och det var 

troligtvis varför vårt ärende inte registrerade någon funktion. 

• dbo.PRIORITET innehöll värdena för  prioID vilket liksom dbo.GROUP_ bekräftade 

det vi redan visste. 

• dbo.C_CONTACT_PERSONS_SIGN innehöll användare som registerats i Nilex. Det 

vill säga de som skickar in ärenden till helpdesk. I tabellen fanns det en kolumn som 

hette SIGN_ som innehöll användarens användarnamn. 
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•  dbo.C_CONTACT innehöll alla kunder i databasen och hade en kolumn som hette 

CUSTOMER_ID. Dock så hade flera av dem samma värde i CUSTOMER_ID. 

Vi testade att ändra värdena för userSign och prioID i OP5 Monitor och konstaterade att vi fått 

ut rätt värde för Prioritet-fältet samt att userSign faktiskt specificerade Användare och inte 

Handläggare som vi först trott. 

Nu hade vi också fått en uppfattning av vilka fält som var viktiga för ärenden om larm och vi 

konstaterade att både Användare och Kund inte var relevanta för just denna integration. Med 

tanke på att dessa var valfria fält (Se bild 8) så valde vi att lämna tomma strängar i userSign och 

customerName variablerna i notify-nilex-inc.php, men för att allt skulle fungera var vi även 

tvungna att ta bort en bit kod i notify-nilex.php (Bild 10). 

 

Bild 10 – Den bortkommenterade koden i notify-nilex.php. 

Vad denna kod gjorde var att den avslutade skriptet om variabeln customerName var tom vilket 

vad exakt det vi ville att den skulle vara.  

Denna gjorde dock att alla larm registrerades med en användare som existerade i vår testmiljö 

vars användarnamn var ett blankt värde. Vi bestämde oss därför att använda oss av en specifik 

användare för OP5. 

Den enda variabeln vi inte hade identifierat var ClassificationID, men i våra tester med SOAP 

UI hade vi märkt att oavsett vilket värde vi gav variabeln så svara serven alltid med värdet 6 

eller 12 (Bild 11). 
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Bild 11 – Svar i SOAP UI 

Vi försökte matcha de värdena till en kolumn i tabellen och fann till slut att de registrerades 

under en kolumn vid namn CODES_HD_CLASSTYPE_ID. Vi fann dock inget som verkade 

tyda på att det skulle ha någon som helst relation med fälten Tjänst och Plattform i Ärendevyn. 

Med den funktion som existerade så kunde vi nu fylla i samtliga obligatoriska fält förutom 

Handläggare, Tjänst och Plattform. Vi misstänkte även att Tjänst och Plattform var fält som 

inte var en standard i Nilex och att för att dessa fält skulle fyllas i så behövdes 

addNewOP5Notification uppdateras med parametrar som motsvarade dessa fält. Detta var 

något vi inte ansåg nödvändigt då vi inte ville att en handläggare skulle hantera samtliga larm. 

Även Plattform och Tjänst var något som vi inte ville eller kunde specificera i OP5 då det inte 

fanns någon variabel i OP5 som registrerade det. 

4.3.3 Problemen med att uppdatera och stänga ärenden 

Nu när larmen registrerades som vi ville så började vi forcera larm från servrar i OP5 Monitor. 

Vi kontrollerade att både servicelarm och hostlarm registrerades i Nilex, men då märkte vi att 

när en tjänst gick från Warning till Critical så uppdaterades inte ärendet i Nilex. Vi började 

återigen generera testnotifikationer till Nilex men denna gång försökte vi även skicka flera 

notifikationer med samma OP5-id. Resultatet blev ett felmeddelande som helt sonika förklarade 

att servern inte kunde hantera begäran (Bild 12). 
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Bild 12 – Felmeddelande vid uppdatering av ärende. 

Vi kontaktade Nilex-Supporten igen och denna gång så krävdes det fler än en patch. Vid ett 

tillfälle så uppdaterades ärendet med sitt GroupID och PrioID satta till ett default värde. Det 

löste sig till slut och vi kunde nu uppdatera ärenden. 

Under tiden som lösningen till uppdateringen av ärendena så hade vi börjat testa avslutandet av 

ärendena och funnit lite problem. 

I OP5 så kan man i notify-nilex-in.php sätta två variabler, close_on_ack och close _on_OK, till 

TRUE respektive FALSE. Vad dessa gör är att de specificerar om OP5 ska använda funktionen 

closeOP5Notification vid ACKNOWLEDGEMENT och RECOVERY notifikationer, det vill 

säga när ett larm har ackats eller om en tjänst/server återhämtar sig. För teständamål hade vi 

slagit på båda men inga av dessa notifikationer verkade nå Nilex.     

Det första problemet visade sig vara för att closeOPNotification krävde parametern sendMail 

som var av typen boolean. Troligtvis så hade den att göra med möjligheten i Nilex att skicka ut 

ett e-postmeddelande till berörda om när ärendet är avslutat men eftersom vi inte anslutit någon 

kund eller e-post till vår användare i ärendet så hårdkodade vi det till FALSE i notify-nilex.php. 

Tillägget i koden såg ut såhär: 

$close_op5_notification_request['sendMail']          = false; 

Koden lades in på två ställen i koden. Båda gångerna i If-else-satsen som identifierade 

larmtypen (Se bild 3), under Service notification och Host notification. 

Det fixade vårt första felmeddelande men vi hade ytterligare ett problem, nämligen att ett ärende 

inte kan stängas utan att alla obligatoriska fält är ifyllda. Testlarmen returnerade ytterligare ett 

felmeddelande (Bild 13). 
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Bild 13 – Ärenden kan inte stängas. 

Felmeddelandet var ett resultat av det icke ifyllda obligatoriska fälten i ärendet. Dock så fylldes 

lösningsbeskrivningen i och det noterades i Nilex att NIS försökt stänga ärendet genom ett 

meddelande i Beskrivning-fältet (Bild 14). 

  

Bild 14 – Ärendet uppdateras med en uppmaning att avsluta det manuellt. 

Man kunde på detta sätt se att ett larm var redo att stängas och behövde bara fylla i det 

kvarvarande obligatoriska fälten innan man stängde ärende manuellt. 

 4.3.4 Oförenlighet mellan produktion och testmiljö 

Examensarbetet började lida mot sitt slut och vi hade börjat skriva ner rekommendationer till 

ändringar i NIS och Nilex HelpDesk för att integrationen skulle bli funktionsduglig när vi hade 

ett möte med Teknikstöd. Målet med mötet var att få en inblick i hur deras 

ärendehanteringsprocess såg ut och ifall de fält vi inte lyckats fylla i på något sätt var viktiga i 
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deras process. Under detta möte visade det sig att produktionsmiljön skilde sig från testmiljön 

på en del ganska viktiga sätt (Bild 15). 

 

Bild 15 – Ärendevy i produktionsmiljö. 

Dels så var ärendetyp och lösningsbeskrivning de enda två obligatoriska fälten och dels så var 

klassificeringstyp endast ett fält och inte två som i testmiljön. 

Detta var något som ingen av oss tänkt på att verifiera innan vi började att använda testmiljön 

och det resulterade i att stängning av ärenden inte längre skulle vara ett problem. Troligtvis så 

skulle det också betyda att variabeln ClassificationID hade någon from av relation till detta fält 

och inte Tjänst- och Plattform-fälten som fanns i testmiljön. 

Tyvärr fanns det inte tid eller möjlighet att ändra på testmiljön för att likna produktionsmiljön 

under tiden för vårt examensarbete, men skillnaderna mellan produktions- och testmiljön 

innebär att det som återstår är en identifiering av ClassificationID variabeln och en utförlig 

testning av integrationen.  
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 5 Resultat 
Resultatet av vårt examensarbete är förutom denna rapport också ett dokument om 

konfiguration av integrationen mellan OP5 Monitor och NilexPlus. I den finner man de 

ändringar vi gjort till OP5 Monitors php-skript samt var vi fått ut de värden vi använde oss av 

i konfigurationen. 

Vi tog reda på hur man utökade och använde sig av OP5 Monitors HTTP API och vi fastställde 

att någon återkoppling till OP5 från NilexPlus inte existerade i dagsläget men möjligheten finns 

tack vare OP5 Monitors HTTP API. 

I NilexPlus SQL databas identifierade vi vilka tabeller vi behövde och tog fram de värden vi 

behövde för integrationen.  

Vi lyckades med att skapa en integration mellan OP5 Monitor och NilexPlus där man kunde 

skapa och uppdatera ärendena. Dock så lyckades vi endast markera ärendena som lösta men 

avslutandet av ärendet behöver göras manuellt. Vi anpassade skripten och variablerna efter det 

som krävdes av integrationen.  

6 Diskussion 
Att lära sig OP5 Monitor var inte någon större utmaning eftersom vi båda hade goda kunskaper 

om Nagios sedan innan. Det som var nytt var däremot hur MERLIN och Ninja fungerade. Ingen 

större energi lades på att ta reda på hur OP5 och Nagios skiljer sig då fokus låg på integrationen, 

men det var ändå intressant läsning.  

Gränssnittet Ninja är lite rörigt och det är stundvis svårt att komma ihåg var man finner en viss 

funktion och att spara konfigurationer kräver flera typer av konfirmationer vilket känns lite 

konstigt. 

Nilex gränssnitt var lätt att arbeta med, men när det kom till integrationen så var variablerna vi 

behövde konfigurera i OP5 och dess namn i SOAP stundvis svåra att relatera till deras 

respektive fält i ärendevyn. 

Nilex databas kändes enorm och med tanke på att det är tre program som använder samma 

databas så är det väl inte så konstigt. Men vi skulle gärna sett att det fanns något snabbare sätt 

att få ut de variabler vi behövde. Det enda vi hade att gå på var en hjälpfil i OP5 som hänvisade 

till Nilex Support. 
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Vi ångrar lite att vi inte tog kontakt med Nilex tidigare för att identifiera variablerna. Den 

gången vi faktiskt kontaktade Nilex om det var som en del i ett felsökningsärende och 

meddelande måste kommit på vift efter som vi aldrig fick något svar. Dock fick vi vår bugg 

fixad och vi lyckades klura ut variablerna till slut, så det ordande sig i slutändan.       

Vi ångrar också att vi inte dubbelkollade att produktionsmiljön och testmiljön var identiska, 

även fast vi inte hade någon anledning till att misstänka att de skiljde sig så skulle det sparat 

oss mycket tid med både felsökning och utredning. 

Framförallt så har vi lärt oss uppskatta program som bygger på öppen källkod. De problem vi 

hade i OP5 kunde vi själva fixa och vi kunde anpassa filerna efter det vi behövde åstakomma. 

Vi hade också tillgång till en otrolig massa dokumentation om OP5 och Nagions som det är 

kompatibelt med, vilket underlättade. 

Nilex var verkligen OP5s motsats. När vi fann ett fel så behövde vi först säkerställa att felet 

inte låg hos oss vilket ibland var lite svårt då vi bara hade tillgång till hälften av den kod som 

utgjorde integrationen. Sedan behövde vi vänta på en bekräftelse av felet och att en fix skulle 

tas fram. 

Detta gör det ju möjligt att arbeta med annat medan en patch tas fram och i vanliga fall skulle 

det säkert vara bekvämt. Men om man som vi stöter på fel som gör att man inte kan arbeta 

vidare och detta är det enda projektet vi arbetar med och som också har en ganska snar 

deadline så skapar det istället mer problem. 

Överlag så var det ett lärorikt projekt och trots att vi fick en ganska oväntad överraskning på 

slutet så hoppas vi att de felen vi hittat och det dokumentet vi skapat kommer att fungera som 

en bra grund för en vidareutveckling av integrationen. Avslutningsvis, hoppas vi att detta är 

något som i framtiden faktiskt kommer kunna att tas i bruk.  
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7 Ordlista 
Acknowledge/Acka – I en övervakningsmiljö så innebär detta att man bekräftar larmet, det 

vill säga att man meddelar miljön att man är medvetten om larmet och att fler notifikationer 

inte behöver skickas ut. 

Notifikation – Meddelande som skickas ut till aktuella kontakter vid larm. 

Patch – Uppdatering av system med syfta att lösa ett eller flera buggar. 

Hårdkoda – Att tilldela en annars konfigurerbar variabel ett statisk värde i ett skript eller en 

kod.        
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