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Abstract 

This thesis project was performed at Data Ductus in Uppsala over a phase of 

five weeks. The project consisted mainly of two phases. The first was to ana-

lyze how the ERP-system FAS affected SQL Server performance. Phase two 

was to build a new server environment with Citrix for FAS. 

FAS is an application package used by the Church of Sweden and its many 

congregations in a Citrix environment. The current deployed solution, does 

not work quite optimal: automatic updates are not installed correctly, users 

experience problems with certain functions in the programs, etc. This gener-

ates a lot of support issues and irritation for the users. Furthermore the exist-

ing solution on isolated SQL instances, resulting in that it requires an unneces-

sary number of SQL licenses. 

This project is about testing and evaluating the possibility of setting up these 

installations in different ways than today. Primarily there is a wish to solve 

the problems that exist in the present installation, and secondly to reduce the 

cost of SQL licenses. 
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Sammanfattning 

Detta examensarbete utfördes på Data Ductus i Uppsala under en period av 

fem veckor. Arbetet bestod i huvudsak av två moment, första momentet var 

att analysera affärsystemet FAS och dess prestanda hos SQL-servrarna. Mo-

ment två handlade om att bygga upp en ny Citrix servermiljö för FAS.  

FAS är en applikationssvit som exekveras i en Citrix-miljö som används av 

flera av Svenska Kyrkans församlingar. I dagsläget fungerar det inte helt op-

timalt: automatiska uppdateringar installeras inte korrekt, användarna upple-

ver problem med vissa funktioner i programmen osv, vilket i sin tur genererar 

en mängd supportärenden, och irritation hos användarna. Dessutom bygger 

den befintliga lösningen på isolerade SQL-instanser, vilket resulterar i att det 

går åt onödigt många SQL-licenser.   

Detta projekt handlar om att testa och utvärdera möjligheten att sätta upp 

dessa installationer på andra sätt än man gör idag. I första hand har upp-

dragsgivaren velat lösa de problem som finns i befintlig installation och i 

andra hand sänka kostnaderna för SQL-licenser. 
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A – Introduktion 

Denna rapport beskriver ett examensarbete som sträckte sig över fem veckor 

på Data Ductus i Uppsala. Rapporten behandlar problemen med FAS i den 

nuvarande IT-miljön med Citrix XenApp och Microsoft SQL Server, samt hur 

en framtida lösning skulle kunna implementeras.   

Data Ductus är ett företag som finns på ett antal platser i landet, och som säl-

jer IT-tjänster. Data Ductus i Uppsala arbetar med drift och utveckling. Före-

taget största och huvudsakliga kund är Svenska Kyrkan.  

A1 – Bakgrund 

Svenska Kyrkan i Uppsala är Svenska kyrkans huvudkontor på nationell nivå. 

År 2007 startade Luleå Stift projektet GIP [1] för att minska sina IT-kostnader. 

En stor del av kostnaden berodde på avstånden mellan församlingarna i norra 

Sverige när man skulle skicka ut tekniker. Data Ductus i Luleå fick det jobbet. 

När projektet visade sig vara framgångsrikt så beslutade Svenska Kyrkan att 

fortsätta med det och Uppsala som är knutpunkten för Svenska Kyrkan valde 

att bygga upp en liknande miljö. Återigen fick Data Ductus förtroendet. 

GIP står för Gemensam IT-plattform och är som nämnt till för att minska sup-

port-kostnaderna och öka effektiviteten. Det har nått genom att bestämma en 

standard gällande applikationer och införa centraliserad hantering av IT-

systemet. På så sätt kan kyrkan lägga fokus på det kyrkliga arbetet i stället för 

IT-kostnader. När en församling går med i GIP-projektet får man tillgång till 

ett flertal applikationer, gemensamma system och backup-lösning. Ett tillval 

till de andra applikationerna som man kan få leverarat via GIP är programsvi-

ten FAS [2] som är ett affärssystem. 

Affärssystemet levereras av företaget LJ System AB och är specialanpassat för 

Svenska Kyrkan. I dagsläget används FAS via Data Ductus Citrixmiljö bestå-

ende av Windows 2003 servrar, externa Microsoft SQL-servrar [3] och profil-

servrar i nätverket.  

FAS-miljön ser idag ut som Bild 1. Det finns en XenApp [4] server med 

FAS/EXE-filer där själva programmet ligger, en profilserver där mallar och 

inställningar till FAS lagras, en Microsoft SQL server där databasen till FAS 

finns och en datamapp där användares filer och applikations mallar ligger 

sparade. Bilden är konstruerad för att man ska få en uppfattning hur miljön 

ser ut, men i själva verket består det hela av ett flertal servar med samma 

funktioner.  
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Bild 1. Så här ser den nuvarande miljön ut 

A2 – Problemställning 

Problemet idag är att FAS inte fungerar helt optimalt. Programmen som ska 

köras via Citrix fungerar inte riktigt som de ska, det vanliga problemet är att 

FAS går tungt, speciellt vid månadens slut då det sker löneberedningar. Detta 

leder till irritation för användarna och skapar många supportärenden.  

Ett annat problem är att det går åt många SQL-licenser. En licens och en data-

basserver behövs för var tionde enhet och en licens kostar ungefär 60 000:-. 

Uppgiften för detta projekt är att hitta ett nytt sätt att köra FAS på och samti-

digt dra ner på licenskostnaderna.   

A3 - Teori 

Active Directory 

Active Directory1 är en katalogtjänst från Microsoft som ingår som roll i Win-

dows Server 2000 eller senare. Katalogtjänsten AD används för att centralisera 

hanteringen av användare, och med ett AD tillkommer en domän. En domän 

består kortfattat av domänkontrollanter, datorer, servrar och användare. Ge-

nom att låta datorer vara med i AD så kan användare i domänen logga in på i 

princip vilken dator som helst om det är tillåtet. Domänkontrollanten ser till 

att användaren kan logga in i domänen och kontrollerar användarens behö-

righet. Om man kopplar in en server i ett AD som har olika resurser och tjäns-

ter för användaren kan den kolla med domänkontrollanten om användaren 

har rätt behörighet för respektive tjänst och resurs.  

                                                      
1 Kommer även kallas AD i denna rapport. 
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FAS – Församlingsadministration 

FAS är ett specialbyggt affärssystem för Svenska Kyrkan. Affärssystemet FAS 

innehåller ett antal applikationer: Anläggning, Bokning, Diarie, Elektronisk fak-

tura, Karta, Kyrkogård, Lön, Redovisning, Reskontra, Tidwebb och E-kontoret. FAS-

Lön är ett av de program som används mest. FAS-Kyrkogård används vid 

planering och dokumentering av gravsättning. FAS gjort för att används på en 

PC och därför används Microsoft SQL Server. 

 Bild 2. Gränssnittet i FAS Lön 

Bild 2 visar gränssnittet i FAS. Det ser ut som vilket annat affärssystem som 

helst på marknaden. Öppnar man huven på FAS så ser man att det är ett af-

färssystem som är byggt på Microsoft Access med tabeller, formulär och rap-

porter, se bild 3 och 4. 
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 Bild 3. Här ser man att FAS Lön är uppbyggt i Access med formulär 

 Bild 4. FAS Lön öppnat i Access 2003 

Microsoft SQL Server 

Microsoft SQL Server är en databashanterare för PC. Med hjälp av denna da-

tabashanterare kan man modifiera och hämta data från en databas. I databaser 

samlar man ren data i form av tecken och text i Tabeller. Till dessa databaser 

kopplar man applikationer och tjänster. Som kan köras fristående från data-

basservern. För att använda Microsoft SQL Server krävs en speciell serverli-

cens. 
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Microsoft SQL Server Express 

Expressvarianten av Microsoft SQL-server är en bantad version av Microsoft 

SQL Server, den saknar spegling mellan databaservrar, max storlek för data-

basen är begränsad till 10 GB, minneskapaciteten den kan hantera är endast 1 

GB och dessutom får server endast ha en processor [4].  Den används främst 

till utveckling, test och små applikationer. Expressversionen ska inte användas 

i en produktionsmiljö. Den är gratis att använda eftersom den inte kräver li-

cens, vilket Microsoft SQL Server gör.  

Microsoft Windows Server 2008 R2 

En Windows Server kan ha många tjänster. Som tidigare nämnts är AD en av 

dem. Andra tjänster är exempelvis DNS2, DHCP3, RS4 och WSUS5. AD är 

bland de viktigare funktionerna i Windows Server och utöver dessa tjänster 

kan man också köra vanliga Windowsapplikationer. Ett tillägg som ofta görs 

på en Windows Server med AD är Microsoft Exchange som är ett system för 

e-post, kalender och kontakter. En Windows Server används helt enkelt i en 

Windowsmiljö. 

PAL 

Performance Analysis of Logs [5] är ett program för att analysera data insam-

lat av Windows Performance monitor. Det delar upp varje enskild graf och 

sparar dem i ett antal PNG-filer. PAL är även så pass smart att det lägger lik-

nande grafer intill varandra. 

Query  

En query är en uppsättning av SQL statements (funktioner) som sätts ihop till 

en fråga för att integrera med en av d [4]atabaserna i SQL-Servern. De kan till 

exempel hämta information, skriva information och skicka information mellan 

olika tabeller i databasen. 

SQL Nexus 

SQL Nexus [6] är ännu ett program som används för att analysera data. Med 

detta program kan man få statistik på insamlad data från verktyget SQLDiag. 

SQLDiag kan installeras på varje SQL-server. Den för statistik på väntetider 

mot de olika databaserna och ger en bra bild över var flaskhalsarna finns.  

SQL Profiler och SQL Tuning Advisor 

SQL Profiler och SQL Tuning Advisor är två verktyg som kommer med 

Microsoft SQL Server 2008 R2 och hjälper dig att samla in och analysera SQL-

                                                      
2 Domain Name System 
3 Dynamic Host Configuration Protocol 
4 Remote Services 
5 Windows Server Update Services 
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Querys (förfrågningar mot databaser). Dessa program visar även hur syste-

mets querys kan förbättras och ger också förslag på hur de kan skrivas om. 

VMware vSphere/ESXi 

ESXi är en programvara för hårdvaruvirtualisering. Genom att virtualisera 

hårdvara kan man använda en server mer effektivt. Man kan installera flera 

operativsystem på servern och då köra fler tjänster samtidigt. Den fysiska da-

torn som kör ESXi kallas värddator, och de andra operativsystemen som är 

installerade på värddatorn kallas för gästdatorer. För att kunna köra ESXi 

finns det några krav gällande hårdvara. Serverns processor måste stödja Intel 

VT-x eller AMD RVI och det måste också finnas tillräckligt med RAM-minne 

och hårddiskutrymme för gästdatorerna. En virtuell server behandlar man i 

regel som en fysisk server, men vissa leverantörer skiljer på fysiska och virtu-

ella servrar.  

XenApp 

XenApp [7] levereras av företaget Citrix. XenApp används för att möjligöra 

programkörningar centralt och distribution av dessa till klienter/användare. 

Genom att centralisera installationen av programvaror behöver man inte in-

stallera varje program på varje dator, utan alla program streamas ut till an-

vändarnas datorer. Användaren kan välja mellan Citrix Online Plug-in och 

Citrix Webbinterface för att komma åt programmen. Program som körs via 

Citrix XenApp blir oberoende av användarens operativsystem, vilket betyder 

att man kan använda Microsoft Office 2010 (som vanligtvis körs på en Win-

dows dator) på en Macdator6. Användarupplevelsen blir som om man skulle 

ha kört programmet lokalt på datorn. Dessutom minskar man licenskostna-

derna för applikationer när man använder XenApp. 

XenDesktop 

XenDeskop [8] levereras också av företaget Citrix. Det används mest till tunna 

klienter. En tunn klient har ytterst få delar och det finns oftast ingen hårddisk 

på en tunn klient. XenDesktop är ett virtuellt skrivbord för datorer och tunna 

klienter. Alla applikationer på en tunnklient körs på en server, men upplevs 

som om det sker på den tunna klienten/lokala datorn. XenDesktop överför en 

bild av ett virtuellt skrivbord till den tunna klienten. 

A4 – Miljön 

Som tidigare nämnt ser miljön ut idag som Bild 1. Dagens miljö kräver totalt 

fyra olika servrar, XenApp server med FAS, en profilserver där mallar och 

inställningar till FAS lagras, en Microsoft SQL server där databasen till FAS 

finns och en datamapp där användares filer och applikations mallar ligger 

                                                      
6 Dator som är tillverkad av Apple och använder operativsystemet OS X. 
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sparade för en församling. Det är resurskrävande och framför allt dyrt då det 

de behövs många SQL servrar.  

Ett altenativ är till detta är en ny miljö där man kan halvera server antalet per 

församling genom att ge varje församling en dedikerad virtuell server. På en 

server kör man då XenApp med lokal installation FAS och Microsoft SQL Ser-

ver Express. Profilservern behövs inte längre eftersom det bara är en försam-

ling/virtuell server. Den nya miljön blir billigare och mindre resurskrävande.  

A5 – Syfte 

Syftet med arbetet var att utvärdera och eventuellt komma fram till en metod 

för att förbättra användarnas dagliga interaktion med programsviten. Det 

skulle testas i både en miljö som ser ut som den gör idag, men även i en helt 

ny miljö. 

A6 – Avgränsningar 

FAS bestod som tidigare nämnt av ett flertal program. Vi valde att fokusera på 

FAS-Lön och FAS-Redovisning. 

En annan avgränsning som vi bestämde oss för var att inte gå igenom och 

utreda de supportärenden som kommit in gällande FAS.  
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B – Genomförande 

B1 – Inledning 

Arbetet startades med att först lära känna den befintliga miljön och förstå hur 

den fungerar. 

Därefter blev det lite övning på hur man använder FAS som användare. För-

ståelse av hur man använder FAS är nödvändig om man sedan ska drifta pro-

grammet i Citrix-miljön. Med hjälp av Citrix Online Plug-in kunde FAS köras 

från en central server i byggnaden. 

Att bli bekant med FAS var ingen större svårighet om man har prövat andra 

affärssystem. Grunden är densamma, men sedan ingår en hel del special-

funktioner som bara finns i kyrkliga sammanhang, exempelvis kyrkogårds-

hantering och gravsättning. Till en början fick man helt enkelt klicka sig fram 

och se vad som hände. Annars kunde man trycka på F1-tangenten för att få 

upp en hjälpruta för de olika programmen. 

Projektet delades upp i tre delar: 

1. Uppbyggnad av en testmiljö och analys av data. 

2. Analys av den skarpa miljön. 

3. Uppbyggnad av en ny miljö och analysera data. 

Del två var att bygga en ny servermiljö. Denna servermiljö skulle bygga på en 

modell med en dedikerad server för varje enhet.  

B2 – Del 1 

  
Bild 5. Ritning hur vi skulle bygga miljön med VMware Workstation. 
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Eftersom vi inte hade tillgång till någon hårdvara så fick vi jobba virtuellt. 

Starten av del 1 var att sätta upp en egen virtuell testmiljö för FAS. Det gjordes 

genom att installera VMware Workstation [9] på den lokala datorn och virtu-

ella servrar sattes upp enligt Bild 5. Den virtuella miljön bestod av följande: 

Subnät med router 

Att sätta upp servrar i ett befintligt nätverk bör man göra med försiktighet då 

de kan störa och orsaka problem för övriga servrar/datorer. För att separera 

testmiljön från den riktiga miljön så sattes det upp ett eget subnät med en vir-

tuell router som körde NAT. Subnätet kallades 192.168.50.0/24. 

Servrar 

I det virtuella nätverket installerades följande tre stycken Microsoft Windows 

2008 R2 servrar:  

 DC01 

 Citrix01 

 Client01 

DC01 

Som namnet antyder så fick DC01 agera som domänkontrollant, med domän-

namnet msft.local. Med hjälp av denna server kunde användarna logga in på 

vilken dator som helt i domänen. Användarrättigheter styrdes sedan från den 

servern. DC01 tog hand om servertjänsten DHCP för att ge klientdatorer IP-

adresser och DNS för att översätta domännamn till IP-adresser. Tre domänan-

vändare skapades, siwi00, toer00 och admin_up. Dessa lades till i en grupp som 

fick namnet FAS Databas.  

Citrix01 

FAS-klient och server installerades tillsammans med Microsoft SQL Server 

2008 Express på denna server. Citrix XenApp 6 installerades också för att si-

mulera den nuvarande miljön. Citrix01 ingick även i AD, vilket möjliggjorde 

att AD-användare kunde använda sina användarnamn till XenApp också via 

Citrix Online Plug-in komma åt FAS-programmen. Användarna kunde också 

välja att logga in via sin webbrowser för att nå FAS-programmen.  

Client01 

Den sista Windowsservern fick simulera en klient, vanlig Windows 7 eller XP. 

På den installerades Citrix Online Plug-in för åtkomst av FAS via Citrix. 

Analys 

Vi visste sedan tidigare att när det gjordes löneberedningar i FAS gick SQL-

servrarna på högvarv, vilket kunde påverka samtliga användare i FAS som 

var kopplade till samma SQL-server.  
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För analysen användes följande program: 

 Windows Performance Monitor 

 SQL Nexus 

 PAL 

 SQL Profiler/ Tuning Advisor 

Eftersom testet krävde att FAS användes som en användare skulle ha använt 

FAS under en vanlig dag var vi tvungna att lära oss hur olika händelser och 

data läggs in i programmet.  

Med alla analysprogram igång så körde vi flera simuleringar efter bästa för-

måga. Senare under projektet fick vi även chansen att analysera en riktig an-

vändare som satt på en annan ort i landet.  

Windows Performance Monitor 

Med hjälp av det inbyggda programmet Windows Perofmence Monitor kan 

man fånga upp olika händelser i datorn och få grafer på hur systemet arbetar. 

För att få fram information över hur FAS arbetade så tittade vi SQL-instanser 

och kopplade databaser, mer specifikt på transaktioner/sekund (transaktion = 

hämtning/skrivning mot databas) vilket kan visa hur stort trycket på databa-

sen är. Samtidigt övervakades processorn och minnet för att se hur hårdvaran 

påverkades. 

SQL Nexus 

SQL Nexus gav oss möjligheten att kontrollera hur väl FAS och dess databaser 

påverkade hårdvaran i de maskiner som använts. Själva Nexus används bara 

för att tolka den data som man tar ut med hjälp av ett batch-skript [10] som 

kan laddas hem från samma hemsida som SQL Nexus. Dock är utvecklingen 

av programmet nedlagd och det finns många funktioner som inte alls funge-

rar i programmet, men då de funktioner som vi ansåg vara nödvändiga för 

vårt projekt fungerade, bestämde vi oss för att ha kvar det och lämna de icke 

fungerande delarna till ett annat program. 

PAL 

Med hjälp utav PAL kunde vi få en bättre analys av den Performance Monitor 

data som vi samlat in. Anledningen till att vi använde oss av detta verktyg var 

att det var omöjligt att jämföra all data direkt i fönstret för Performance Moni-

tor. PAL skapar även en HTML-sida som visar antalet ”hårdvarularm” enligt 

parametrar som sätts under analysen, vilket ger en extra överblick av hårdva-

ran. 
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SQL Profiler/ Tuning Advisor 

Dessa integrerade SQL-verktyg var till stor hjälp vid analysen av de kom-

mandon som själva FAS-applikationen initierar mot databasen för att få fram 

det data som ska visas i den aktuella vyn och spara det data som matas in i 

databasen. SQL Profiler kontrollerar de kommandon som körs mot databasen.  

När testdata hämtats kan man sedan mata in det i Tuning Advisor, som läser in 

alla querys som körts mot databasen och analyserar om de är optimalt 

skrivna. Om så inte skulle vara fallet syns det väldigt tydligt efter att pro-

grammet har avslutat analysen.  

B3 – Del 2 

Eftersom FAS är byggt för att köras på en enskild server/dator ute hos varje 

enhet, så funderar Data Ductus på att göra implementationen virtuell med 

hjälp av Windows Servrar. Användaren kopplar upp sig mot dessa som inne-

håller all nödvändig programvara. 

Vi bestämde att vi skulle testa att sätta upp FAS på detta sätt och göra samma 

tester där, för att se om den implementationen skulle fungera bättre än den 

aktuella miljön. 

Skulle det visa sig att den ”lokala” miljön fungerar bättre prestandamässigt 

för användarna skulle det sänka kostnaderna för Data Ductus då SQL Server 

licenser kan exkluderas ur miljön.  

Dedikerade servrar 

Den nya lösningen innebär att varje enhet kommer att få en helt dedikerad 

virtuellserver för FAS med Microsoft SQL Server Express 2008 R2 installerat. I 

praktiken innebär det att det kommer att behövas några fler serverlicenser och 

lite mer hårdvara för virtualisering. Det man vinner på denna lösning är att 

man kan stryka ett stort antal SQL-licenser och att problemen stannar vid 

varje enhet. Förut kunde en tung löneberedning göra så att det går tungt för 

flera andra enheter då de delade på samma SQL-server. Genom att ge varje 

enhet en egen server så kommer problemen inte sprida sig till andra enheter 

på samma sätt. Licenskonstanden för SQL Server 2008 R2 försvinner.  
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Bild 6. Så är ser den ”nya” miljön ut 

Med hjälp av Windows Server 2008 R2 och SQL Server Express 2008 R2 sattes 

en sådan miljö upp, se bild 6. Serveruppsättningen skulle sättas upp i Data 

Ductus riktiga VMware vSphare miljö, se bild 7. För att komma åt dessa serv-

rar användes klientprogrammet VMware vSphere Client, se bild 8. 

 

  
Bild 7. Vår labbmiljö i Data Ductus serverhall 
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Bild 8. Så här ser miljön ut i vSphareklienten 
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C - Resultat 

När vi körde FAS-Lön och FAS-Redovisning gick SQL-servrarna på högvarv. 

För att tackla detta kan man ge varje församling varsin virtuell maskin, där 

FAS körs lokalt med Microsoft SQL Server 2008 R2 Express. Denna lösning 

kommer inte att kräva någon extra kompetens från användaren då den even-

tuellt enda visuella skillnaden skulle vara en annan typ av inloggning. Det 

kommer även att minska licenskostnaderna markant och framför allt ge an-

vändaren en bättre upplevelse. 

Under projektet uppmärksammades även att FAS gör en väldig massa trans-

aktioner mot databaserna (skrivning och hämtning av data), mer än vad som 

borde vara nödvändigt. Bild 9 visar en löneberedning och det framgår tydligt 

att SQL-servern går på högvarv. Alla spikar som syns i grafen hör ihop med 

att FAS utfört någon form av uppgift, såsom att beräkna en lön eller föra in en 

faktura. 

Bild 9. Grafen visar en löneberedning 

FAS använder sig av statiska databaser, vilket medför att för varje ny enhet 

som ska föras in i den gemensamma IT-plattformen måste det skapas en ny 

instans på en SQL server. Detta är inte särskilt resurseffektivt och en ändring 

till dynamiska databaser, där de olika databaserna delas in med hjälp av ett 

prefix snarare än olika instanser, skulle underlätta betydligt vid analys och 

andra servicebetingade arbeten som utförs mot databasen. 

En annan viktig slutsats vi kunnat dra med hjälp av våra testverktyg är att 

flera querys skulle kunna optimeras för att öka effektiviteten mot databasen. 

Detta innefattar alltså den kod som är skriven av utvecklaren för att utföra 

hämtningar av data från databasen, och som ska visas eller användas av ap-
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plikationen. Beroende på vilket delprogram av FAS det gäller kan en förbätt-

ring på upp till 30 procent ske med relativt enkla förändringar, se bild 10. Pro-

grammet som användes där var Tuning Advisor. 

Bild 10. Programmet SQL Tuning Advisor 

Om dessa ändringar införs (dynamiska databaser/queryoptimering) skulle 

förbättringen eventuellt kunna ge möjligheten att installera fler än bara 10 

stycken enheter per SQL-Server, vilket skulle kunna resultera i bättre pre-

standa överlag och en minskad kostnad i licenser för SQL-servrarna då antalet 

servrar kunde minskas. 

Vi konstaterade relativt snabbt att FAS är ett program som är gjort i Microsoft 

Access 2003. Det är ett föråldrat sätt att bygga system på. Det är enkelt att 

bygga ett program i Access, men det lämpar sig mindre bra när programmet 

ska ingå i en stor miljö med många servrar och klienter. 
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D – Diskussion 

Vi kunde relativt snabbt konstatera med hjälp av graferna vi fick fram under 

testerna att det fanns en del grus i maskineriet. Gruset kunde man koppla till 

mjukvaran, och främst till kopplingen mot SQL-databasen.  Genom att skriva 

om applikationen skulle man kunna få bättre prestanda, och därigenom färre 

ärenden hos supporten.  Det märks att FAS inte är gjort för så stora miljöer. 

FAS är i grund och botten gjort för lokala installationer och inte en Citrix miljö 

med 100-tals användare. Till stöd för detta har vi våra testdata och grafer, se 

bild 9 och 11. Efter att studerat graferna så kunde vi fastställa att problemen 

med FAS låg på mjukvarunivå och inte på hårdvarunivå. Vi hade en tanke i 

början att hårdvara skulle kunna vara en flaskhals för FAS. 

Bild 11. Grafen visar en löneberedning 

Tyvärr hann vi inte testa allt. Det var tänkt att vi skulle bygga upp en miljö 

enligt bild 7. Anledningen till att vi inte hann med detta var bland annat att 

leveransen av våra servrar blev försenad med en vecka och sedan följde en 

vecka med tekniska problem som inte vi kunde göra något åt. 

Vi hann endast testa en av de dedikerade servarna i vår levererade testmiljö 

och där stötte vi inte på några problem för den nya miljön. 

Om vi hade vetat mer om vad arbetet skulle innebära hade vi kunnat planera 

bättre och beställa servrarna innan vi började på arbetsplatsen. Bild 12 visar 

hur vi jobbade. Vi skulle även ha kunnat studera hur man analyserar SQL-

databaser innan vi startade, eftersom det var relativt tidskrävande att leta upp 

bra programvara och metoder för att komma åt den information som vi be-

hövde för att fullfölja uppgiften.  
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Bild 12. Planering av arbetet 

Man bör fullfölja och sätta upp den testmiljö vi fått och eventuellt ta in en pi-

lot-enhet som får köra skarpt med dedikerade servrar och sedan utvärdera 

deras erfarenhet av det nya sättet att köra FAS. Att köra med dedikerade serv-

rar för varje enhet är en tillfällig lösning på problemen och kostnaderna som 

uppkommer med dagens version av FAS.  

Den slutliga lösningen skulle vara att arbeta närmare med LJ-System för ut-

veckling av anpassad version FAS för körning på virtuella maskiner och pub-

licering via Citrix.   

  



18 

 

E – Litteraturförteckning 

 

[1]  Svenska Kyrkan, "Samverkan Gemensam IT-plattform," [Online]. Available: 

http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=815106. [Accessed 10 05 2013]. 

[2]  LJ Systems AB, "FAS Församlingsadministration - Det enda kompletta affärssystemet 

utvecklat från grunden för Svenska kyrkan," [Online]. Available: http://ljsystem.se/fas/. 

[Accessed 15 05 2013]. 

[3]  Microsoft Corporate, "Business Intelligence | Database Management | Data Warehousing 

| Microsoft SQL Server," [Online]. Available: http://www.microsoft.com/en-

us/sqlserver/default.aspx. [Accessed 10 05 2013]. 

[4]  Microsoft Corporate, "Features Supported by the Editions of SQL Server 2008 R2," 

[Online]. Available: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc645993(v=sql.105).aspx. 

[Accessed 10 06 2013]. 

[5]  Microsoft Corporate, "Performance Analysis of Logs," [Online]. Available: 

http://pal.codeplex.com/. [Accessed 24 05 2013]. 

[6]  Microsoft Corporate, "SQL Nexus," Microsoft Corporate, [Online]. Available: 

http://sqlnexus.codeplex.com/. [Accessed 24 05 2013]. 

[7]  Citrix Systems, Inc, "Products - XenApp - Features - Citrix," Citrix Systems, Inc, [Online]. 

Available: http://www.citrix.com/products/xenapp/features.html. [Accessed 20 05 2013]. 

[8]  Citrix Systems, Inc, "Products - XenDesktop - Features - Citrix," [Online]. Available: 

http://www.citrix.com/products/xendesktop/features.html. [Accessed 20 05 2013]. 

[9]  VMware, Inc, "VMware Workstation: Run Multiple OS, Linux, Windows 8 & More," 

[Online]. Available: http://www.vmware.com/products/workstation/. [Accessed 21 05 

2013]. 

[10]  Microsoft Corporate, "Using batch files," [Online]. Available: 

http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb490869.aspx. [Accessed 04 06 2013]. 

[11]  Microsoft Corporate, "SQL Server 2005/2008 Performance Statistics collection scripts," 

[Online]. Available: 

http://sqlnexus.codeplex.com/wikipage?title=Sql2005PerfStatsScript&referringTitle=Home. 

[Accessed 24 05 2013]. 

 



19 

 

F – Ordlista 

Citrix Online plug-in 

Applikation på klientdatorer som gör det möjligt att köra tjänster via Citrix. 

Enhet 

Kan bestå av församlingar och stift. 

DHCP 

Tjänst som tilldelar IP-adresser till datorer i ett nätverk. 

DNS  

Tjänst som översätter vanliga namn till IP-adresser. Exempelvis så leder IP-

adressen 74.125.128.94  till Google.com. 

GIP 

Gemensam IT-plattform. 

FAS 

FAS Församlingsadministration; applikationsvit från LJ System AB. 

NAT 

Network Address Translation, används för att översätta interna adresser till 

externa adresser. 

PAL – Performance Analysis of Logs 

Program som används för att analysera SQL-prestanda 

RS – Remote Services 

Tjänst i Microsoftmiljö, som ger möjlighet till fjärråtkomst av tjänster. 

Stift 

Finns 13 stycken i Sverige, som i sin tur består av kontrakt. 

SQL 

Structured Query Language är ett standardiserat språk för databaser. 

SQLDiag 

Program som används tillsammans med SQL-Nexus 

WSUS 

Tjänst för att centralt styra uppdateringen av Windowsmaskiner. 


