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OSS-baserade e-postlösningar

Viktor Svensson

Sammanfattning
Syftet med studien är att analysera möjligheter och begränsningar med att använda 
programvaror baserade på öppen källkod för att förvalta en organisations e-post där 
utkontraktering inte är ett alternativ. Detta baseras på tio krav som identifierats som 
relevanta i relation till e-postlösningar. Inom studiens omfattning representeras OSS 
(Open Source Software)-lösningarna av programvarorna Zimbra Collaboration Suite, 
Citadel och Kolab Server.  För att  undersöka styrkor och svagheter hos dessa har 
hybridmetoden  action  case tillämpats.  Genom  ett  interpretativt  och  iterativt 
närmande  har  representanterna  ställts  inför  de  identifierade  kraven  och  deras 
förmåga att leva upp till kraven har analyserats.

Undersökningens  resultat  visar  att  majoriteten  av  kraven  kan  tillgodoses  av 
lösningarna.  En  av  representanterna  levererar  lösningar  till  samtliga  krav,  vilket 
visar på möjligheten att använda OSS-baserade lösningar inom en organisation och 
företag.  Styrkor  och  svagheter  hos  dessa  kan  korreleras  med  representanternas 
förmåga att leva upp till de analysgrundande kraven.

Nyckelord: E-post, servermjukvara, öppen källkod.
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Introduktion

1 Introduktion
E-post är idag ett av de mest väsentliga kommunikationsmedlen inom organisationer 
och  företag.  I  en  studie  genomförd  av  Plantronics (2010)  uppgav  drygt  80  %  av 
deltagarna att e-post var en kritisk och väsentlig faktor för organisationens produktivitet. 
Samma studie visade en markant ökning av e-postens nyttjande inom organisatoriska 
sammanhang  under  de  senaste  fem  åren  (ibid.).  Kommunikation  via  e-post  är  det 
vanligaste  sättet  att  kommunicera  över  elektroniska  medel  då  det  överträffar 
tillämpningen  av  både  SMS  (Short  Message  Service)  och  IM  (Instant  Messaging) 
(Stiftelsen för Internetinfrastruktur, 2010).

E-postens  signifikans  kan  kanske  förklaras  genom  den  mängd  behov  som  dess 
funktionalitet  tillgodoser.  Den  basala  funktionaliteten  att  utbyta  textbaserade 
meddelanden och yttranden har expanderats explosionsartat under den senaste tiden och 
det är vanligt att e-postlösningar inkluderar funktionalitet för både planering, kalender- 
och kontakthantering.

För att kunna dra nytta av alla de fördelar som e-postens teknologi för med sig måste 
tjänsten  anskaffas.  Ur  ett  grovt  perspektiv  kan  detta  ske  genom  två  olika 
tillvägagångssätt.  En organisation  kan välja  att  införskaffa  mjukvarulicenser  för  den 
programvara som krävs för att sätta upp ett e-postsystem och sedan förvalta systemet 
under  organisationens  egna  regi.  Alternativt  kan  organisationen  utkontraktera,  eller 
outsourca tjänsten. Detta innebär att en tredjepartsleverantör ansvarar för att leverera 
tjänsten till organisationen, vilket leder till att förvaltningen av e-postsystemet överlåts 
helt till leverantören.

Inom litteraturen  omnämns  det  sistnämnda  alternativet  som en attraktiv  strategi  för 
införskaffande.  Augustson och Bergstedt Sten (1999) belyser en rad olika motiv för 
konsumenten där sänkta kostnader, ökad flexibilitet och tillgång till utomorganisatorisk 
kompetens omnämns. Fördelarna med  outsourcing är många men varje mynt har två 
sidor.  Risker  med utkontraktering  innefattar  bland annat  eventuella  dolda kostnader, 
förlorad kontroll och leverantörsberoende (ibid.). 

Vissa organisationer väljer att förbise utkontrakteringsmöjligheten på grund av de ovan 
nämnda riskerna och nackdelarna. Det finns även organisationer som på grund av legala 
aspekter  inte  kan  nyttja  tjänster  från  tredjepartsleverantörer.  Exempelvis  måste 
organisationer  som  lagrar  personuppgifter  ta  hänsyn  till  personuppgiftslagen  som 
begränsar  överföring  av  uppgifterna  till  länder  utanför  den  europeiska  unionen 
(Datainspektionen, 2011). Detta är relevant eftersom leverantörer av molntjänster kan 
ha underleverantörer med stor geografisk spridning vilket kan leda till att den fysiska 
lagringen av data sker utanför EU:s gränser (ibid.).

Ytterligare en faktor  som kan påverka valet  av anskaffningsmetod är förvaltningens 
långsiktighet gällande system och data.  I samband med den svenska e-delegationens 
inrättande konkretiserades vikten av långsiktig förvaltning.

Det är av stor vikt att det långsiktiga digitala bevarandet stärks inom e-
förvaltning, både för system och enskilda handlingar. För att detta ska vara  
möjligt är det nödvändigt att bevarandeperspektivet beaktas när nya system 
byggs upp (Dir. 2009:19).

Regeringens  direktiv  riktar  sig  mot  offentliga  tjänster  hos  myndigheter  men  dess 
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innebörd kan likväl gälla kommersiella organisationer då det finns krav på arkivering av 
organisatoriska  handlingar,  såsom  exempelvis  räkenskaps-  och  bokföringsrelaterade 
uppgifter (SFS 1999:1078). En strategi för att bemöta kravet på långsiktig förvaltning 
involverar öppenhet i relation till programvara och standarder (Lundell & Lings, 2010). 

Den  här  studien  behandlar  hantering  av  elektronisk  post  inom  kontexter  där 
organisationer, av varierande anledningar, väljer att inte tillämpa molntjänster och där 
långsiktigt  bevarande  beaktas.  Det  övergripande  syftet  är  således  att  analysera 
möjligheter och begränsningar med att  nyttja OSS (Open Source Software)-baserade 
lösningar som säkerställer långsiktig förvaltning av e-postsystem och dess data inom en 
organisation.
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2 Bakgrund
Innehållet i kapitlet belyser och definierar begrepp och koncept som är av betydelse för 
studiens genomförande och syfte.

2.1 Begreppet e-postsystem

En traditionell e-postarkitektur kan beskrivas på en mängd olika sätt. Partridge (2008) 
beskriver e-postsystem som en sammansättning av två olika subsystem; MHS (Message 
Handling System /  Services) och UA (User  Agents).  Uppdelningen härstammar från 
X.400-terminologin vilken beskriver en standardisering av e-post och överensstämmer 
även med terminologin definierade av RFC5598, vilken beskriver e-postens arkitektur 
(Partridge,  2008;  Crocker,  2009).  MHS består  av serverrelaterade komponenter  som 
ansvarar för att förflytta ett meddelande från en avsändare till en mottagare (Crocker, 
2009). Subsystemet UA innefattar gränssnittet mot användaren vilket ansvarar för att ta 
emot, skapa och hantera e-postmeddelanden (Partridge, 2008). 

Inom den kontext där den här studien utförs kommer begreppen e-postlösning och e-
postsystem användas omväxlande för att beskriva det grundläggande subsystemet MHS, 
det vill säga de komponenter av e-postarkitekturen, samt andra mjukvarukomponenter 
som implementeras  i  servermiljön.  Ett  visst  fokus  kommer  även att  läggas  på  UA-
komponenter men detta är  främst för att  testa och bekräfta  funktionaliteten hos den 
implementerade e-postlösningen.

Syftet med studien relaterar till förvaltning av både e-postsystemet och dess data. Den 
data som omnämns innefattar  data som upprättas vid användning av e-postsystemet, 
såsom  e-postmeddelanden  och  kontakter,  samt  annan  information  som relaterar  till 
programlösningens funktionalitet.

2.2 Funktionalitet relaterat till e-postlösningar

Idag är det vanligt att traditionell e-postfunktionalitet kombineras med andra funktioner 
som  stödjer  ett  samarbete  mellan  användarna  på  nätverket.  Många  lösningar  inom 
området benämns snarare som groupware eller  collaborative software än programvara 
för  e-post.  Funktionalitet  som  tillhandahålls  av  dessa  kan  exempelvis  inkludera 
kalender-, kontakt- och dokumenthantering, samt IM (Citadel, 2011; Kolab Groupware, 
2010; Zimbra, 2011). 

2.3 Öppenhet i relation till programvara och standarder

En väsentlig komponent i den övergripande frågeställningen för den här studien är den 
långsiktiga  förvaltningen av  system och data.  Tillämpning av  proprietärt  utvecklade 
programvaror och standarder innebär ett hot mot detta då funktionalitet och läsbarhet 
blir direktberoende av leverantören. Lundell och Lings (2010) understryker vikten av 
öppna  standarder  för  långsiktig  lagring  och  interoperabilitet.  Med  andra  ord  måste 
proprietär utveckling undvikas för att uppnå lösningens syfte.

Fri mjukvara kan ses som en motpol till proprietär mjukvara. Begreppet myntades av 
Richard Stallman i samband med att  FSF (Free Software Foundation) grundades. FSF 
syftade  till  att  motverka  den  proprietära  utvecklingen  av  mjukvara.  Istället  verkade 
organisationen för att utveckla och distribuera mjukvara där källkoden publicerades så 
att  andra  programmerare  och  aktörer  kunde  använda,  granska,  modifiera  och 
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vidaredistribuera mjukvaran (Daffara, 2009).

Under det sena 1990-talet, initierades organisationen OSI (Open Source Initiative) med 
ett liknande syfte och mål. Begreppet open source introducerades i samband med Eric 
Raymonds publicerade artikel  The Cathedral and the Bazaar (Raymond, 1997) vilken 
analyserade och belyste en utvecklingsmetod med distribuerad granskning, vilket är en 
väsentlig del av begreppets innebörd (Daffara, 2009). 

Organisationen menar  att  öppen källkod bland annat  ska  leda  till  ökad kvalitet  och 
flexibilitet i kombination med minskade kostnader och risker för proprietär inlåsning. 
Ett av OSI:s verktyg för att arbeta mot detta är deras utförliga och formella definition 
OSD (Open Source Definition) vilken definierar de kriterier som OSS måste uppfylla 
(Open Source Initiative, 2011).

Öppna standarder är ett ämne som ofta går hand i hand med OSS. Liksom mjukvara kan 
standarder utvecklas proprietärt eller öppet. Att en standard är öppen innebär, enligt EU 
(2004)  och  e-Delegationen  (SOU  2009:86),  bland  annat  att  den  utvecklats  och 
underhålls  av  en  icke-vinstdrivande  organisation  med  öppen  beslutsfattning  och  att 
standarden publicerats så att specifikationerna för den är fritt tillgängliga för samtliga 
intressenter (SOU 2009:86).

EU-kommissionären Neelie Kroes (2008) lyfte ämnet vid ett seminarium i Bryssel där 
hon belyste vikten av öppna standarder för att uppnå interoperabilitet.  Två år senare 
återkopplar Kroes (2010) till  sitt  tidigare tal och menar att både privata och publika 
konsumenter  bör basera anskaffande av teknik på öppna standarder  då detta  gynnar 
konkurrens mellan utvecklare och förhindrar inlåsning och leverantörsberoende.
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3 Problem
En lösning för långsiktig förvaltning av system och data kan omöjligen vara beroende 
av  en  leverantör  eller  utvecklare.  Detta  eftersom  dessa  inte  kan  garantera  ett  lika 
långsiktigt  underhåll.  För  att  leva  upp  till  kravet  på  långsiktig  förvaltning  måste 
systemet överleva eventuella konkurser och avvecklingar. 

För att  understödja problematiken inom området kan situationen som ledde fram till 
LiMux-projektet  nämnas.  Münchens  stadsanställda  nyttjade  ett  proprietärt 
operativsystem på samtliga arbetsdatorer  vilket  uppfyllde de befintliga  behoven och 
därmed fyllde sin funktion i sammanhanget. Det utvecklande företaget beslöt sig tids 
nog för att avveckla underhållsprojektet och supporten till systemet. Stöd för eventuell 
framtida hårdvara kunde därmed inte säkerställas och en osäkerhet uppstod (Gerloff, 
2008).

Hur relaterade då detta till elektronisk post? År 2008 allokerades 65 % av marknaden 
för servermjukvara för e-post av Microsoft med sin proprietärt licensierade programvara 
Exchange Server (Ferris research, 2008).

Ett av de många argumenten för OSS över proprietär mjukvara är just inlåsning, det vill 
säga leverantörsberoende (Morgan & Finnegan, 2007). Eftersom utvecklingen av OSS-
mjukvara sker i en öppen miljö där kod och specifikationer publiceras fritt kan samtliga 
intressenter  granska,  modifiera  och  återanvända  dessa  vilket  minimerar  risken  för 
inlåsning.

Samma argument kan appliceras för öppna standarder där kravet på fri implementation 
gynnar marknaden i den mening att flera aktörer kan tillämpa en gemensam standard 
vilket  är  en förutsättning för  interoperabilitet  (Ghosh, 2005).  Detta  är  inte  möjligt  i 
samma utsträckning om standarden är proprietärt förvaltad. 

3.1 Problemprecisering

För att  kunna bryta  trenden med proprietära  e-postlösningar  måste  alternativa OSS-
lösningar tillämpas. Dock måste dessa analyseras för att fastställa om dessa uppfyller de 
krav och behov som existerar för e-postlösningar. Syftet med den här studien är således 
att:

Analysera möjligheter och begränsningar med att nyttja OSS-baserade lösningar som  
säkerställer en långsiktig förvaltning av e-postsystem med tillhörande data inom en  
organisation.

Arbetet kommer att behandla följande frågeställningar i sin process att nå syftet:

• Vilka behov och krav ställs på e-postsystem idag?

• Vilka OSS-baserade alternativ för e-posthantering finns tillgängliga?

• Vilka  styrkor  respektive  svagheter  kan  identifieras  vid  implementation  och 
användning?

3.2 Problemansats

För att uppnå det definierade syftet, samt behandla de frågeställningar som identifierats 
beskrivs nedan ett antal delmål för projektet.
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3.2.1 Identifiera behov

Initialt  måste  de  behov  och  krav  som  ställs  på  en  e-postlösning  identifieras  och 
nedtecknas.  Eftersom  syftet  är  att  analysera  möjligheter  och  begränsningar  hos  e-
postlösningar är detta ett vitalt moment då delmålets resultat kommer att ligga till grund 
för den senare analysen. 

Det perspektiv som används vid identifiering av krav och behov är en faktor som med 
stor sannolikhet påverkar resultatet. Utifrån ett systemadministrativt fokus är det troligt 
att  de  primära  kraven  korreleras  till  drift  och  administration.  Utifrån  ett 
användarperspektiv är  det  sannolikt  att  resultatet  snarare skulle  fokusera på faktorer 
såsom användarvänlighet och lättillgänglighet. Med anledning av att studien utförs inom 
ämnet  datalogi  med  inriktning  mot  nätverks-  och  systemadministration  kommer 
huvudsakligen det systemadministrativ perspektivet att anammas. 

Syftet med delmomentet är att tillhandahålla kriterier för analys av de OSS-baserade 
lösningarna. Varje behov som identifieras kommer att granskas och tolkas för att sedan 
formuleras som en uppgift. De e-postlösningar som utses för analys kommer sedan att 
ställas  inför  dessa  uppgifter  för  att  undersöka  deras  förmåga  att  uppnå  de  aktuella 
kraven. 

Exempelvis  kan  ett  krav  vara  enkel  administration  av  användarkonton.  En 
uppgiftsformulering utifrån kravet kan lyda som följande:

Lägg till  x antal nya användare i systemet och konfirmera att deras e-post 
är tillgänglig för dessa användare.

3.2.2 Sätta upp miljöer

Inför själva analysen av OSS-baserade e-postlösningar ska laborationsmiljöer med dessa 
installeras och konfigureras. Detta sker i enlighet med Tittel och Robbins (1994), då de 
rekommenderar  en förberedande implementation av en lösning i  en testmiljö  för att 
detektera eventuella problem och begränsningar.

Delmomentets  syfte  är  att  förbereda  den  analys  som  utgör  arbetets  huvudmoment. 
Därmed är delmomentets utfall en kritisk framgångsfaktor då analysen av den aktuella 
e-postlösningen förutsätter en lyckad installation.

De  tre  mjukvarulösningarna  som  kommer  att  installeras  och  analyseras  är  Zimbra 
Collaboration Suite1,  Citadel2 och Kolab Groupware3.  Utöver  dessa granskades även 
alternativen Scalix4 och Open-Xchange5 men prioriterades bort. Orsakerna till detta var 
bland annat att  den öppna utgåvan från Scalix har en begränsning på tio så kallade 
premium users, där övriga användares funktionalitet begränsas och att tillämpning av 
Open-Xchange  inom  kommersiella  sammanhang  begränsas  av  den  applicerade  CC 
(Creative Commons)-licensen.

Zimbra Collaboration Suite (ZCS) är en programvara som kombinerar en lösning för e-
post med funktioner  för bland annat kalender-,  kontakt-  och dokumenthantering.  De 
olika  utgåvorna  av  programvaran  inkluderar  en  fri,  open-source  utgåva,  samt 

1 http://www.zimbra.com
2 http://citadel.org
3 http://kolab.org
4 http://www.scalix.com
5 http://www.open-xchange.com
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kostnadsbelagda  utgåvor  som  innefattar  utökad  funktionalitet  och  support  (Zimbra, 
2011).

Liksom  Zimbra  Collaboration  Suite  är  Citadel  en  mjukvarulösning  för  e-post  som 
tillhandahåller  funktionalitet  för  andra  relaterade  aktiviteter  såsom  kalender-  och 
kontakthantering.  Utöver  detta  inkluderas  funktionalitet  för  bland  annat  IM  och  så 
kallad wiki-publicering (Citadel, 2011).

Kolab Server baseras på en mängd välkända mjukvarukomponenter såsom OpenLDAP, 
Postfix och Apache, vilka tillsammans komponerar en lösning för e-post, samt webb- 
och katalogtjänster. Möjlighet till kommersiell support, samt utbildning och utveckling 
tillhandahålls av företaget Kolab Systems AG (Kolab Groupware, 2010).

3.2.3 Analysera möjligheter och begränsningar

Delmomentet,  vilket  utgör  huvuddelen  av  studien,  syftar  till  att  identifiera  de 
möjligheter och begränsningar som omnämns i  arbetets  syfte.  För att  göra detta ska 
resultaten från de föregående delmomenten kombineras genom att ställa de installerade 
e-postlösningar inför de formulerade uppgifterna. Därefter ska lösningarnas förmåga, 
eller oförmåga, att lösa dessa analyseras.

Momentets  resultat  är  en  dokumentation  över  tillvägagångssättet  och  utfallet  som 
genereras när samtliga lösningar ställs inför uppgifterna. Detta bör i sin tur resultera i 
tillräckligt mycket stoff för att dra slutsatser angående lösningarna och lyfta väsentliga 
observationer i en avslutande diskussion.
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4 Metod
En kvantitativ forskningsansats lämpar sig för projekt där stora mängder data, vanligtvis 
numerisk, samlas in och analyseras för att sedan förklara ett fenomens uppbyggnad eller 
natur (Dawson, 2009).

Den här studien kommer dock att tillämpa ett kvalitativt närmande av problemet. Detta 
eftersom analysen inte enbart kommer att fokusera på de tekniska detaljerna, utan även 
interaktionen  mellan  människor  och  teknologin.  Vid  studier  som  behandlar  det 
sistnämnda området är en kvalitativt metod sedvanlig (Berndtsson et al., 2008).

Problemet kommer att studeras i en relevant kontext genom en fallstudie. Kriterier som 
påverkar valet av fallstudiens kontext är en organisatorisk miljö, där e-posthanteringen 
ska  börja  förvaltas  inom organisationen eller  företaget.  Vidare  måste  långsiktighet  i 
relation till förvaltningen av system och data beaktas vid införskaffandet av lösningen. 
Detta genom tillämpning av e-postsystem som är baserade på öppen källkod, vilket i 
linje med problemargumentationen i kapitel 3.

Utifrån de fastslagna kriterierna kontaktades ett företag som stod inför anskaffandet av 
ett e-postsystem. Deras krav överensstämde med kriteriet om att förvaltningen måste 
ske inom företaget. Vidare var deras inställning till OSS-baserade lösningar positiva, 
vilket var väsentligt ur det perspektiv som relaterade till förvaltningens långsiktighet.

För  att  identifiera  och  genomföra  ett  urval  av  representanter  för  OSS-baserade  e-
postlösningar  undersöktes  området.  För  detta  tillämpas  ett  flertal  internetbaserade 
kommunikationskanaler,  såsom  befintliga  forumdiskussioner,  artiklar  och  övriga 
publikationer.  Dessa uppmärksammades utifrån det sökresultat som returnerades från 
sökmotorn  Google  när  sökfraserna  "open  source  groupware"  och  "open  source 
collaborative software" angavs. För att begränsa arbetet till en lämplig storlek utsågs 
initialt fem kandidater; Open-Xchange, Scalix, Zimbra Collaboration Suite, Citadel och 
Kolab Server. Urvalet baserades på rekommendationer utifrån de ovan nämnda källorna.

Vidare  skedde  ytterligare  en  gallring  av  kandidaterna  i  samband  med  en  närmare 
granskning  av  dessa.  Detta  berodde  på  licens-  och  funktionsbegränsningar  hos 
kandidaterna Scalix och Open-Xchange, se 3.2.2.

4.1 Litteraturstudie

Det initiala delmålet involverar identifiering av krav och behov. Enligt Berndtsson et al. 
(2008) inkluderar majoriteten av samtliga projekt ett visst inslag av litteraturanalys och 
den här  studien är  inget  undantag.  För  att  kartlägga vilka  krav  som ställs  på en  e-
postlösning kommer litteratur att studeras. Mängden litteratur som direktanknyter till 
detta område är begränsad eftersom teknik utvecklas snabbt vilket gör att även krav och 
behov utvecklas.

Inslag  av  litteraturstudier  kommer  även  att  inkluderas  i  den  iterativa  analysen  som 
beskrivs under avsnitt  4.3.  Litteraturen i  fråga kommer främst att  bestå av officiella 
dokumentationer  för  de  lösningar  som  undersöks  i  analysen.  Med  officiella 
dokumentationer  avses  de  dokument,  artiklar  och  kanaler  som  tillhandahålls  eller 
rekommenderas av mjukvarulösningens utvecklare.
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4.2 Fallstudie

För att identifiera fler krav och behov kommer företagets situation att analyseras. Detta 
inslag  av  fallstudie  syftar  till  att  utvinna  information  som  relaterar  till  en  verklig 
verksamhet i dess naturliga miljö (Berndtsson et al., 2008). Analysen av företagets krav 
kan även betraktas  som en reservplan  om litteraturen  inte  tillhandahåller  tillräckligt 
många eller konkreta krav. 

4.3 Action case

Aktionsforskning härstammar från social forskning där forskaren involveras i den miljö 
som undersöks. Forskningen delas upp i iterationer där varje iteration innefattar ett antal 
delmoment  som syftar  till  att  lösa   ett  identifierat  problem eller  frågeställning.  De 
delmoment som inkluderas av varje iteration är planering, utförande och reflektion, där 
utförandet och reflektionen kan repeteras ytterligare (Dickens & Watkins, 1999).

Braa  och  Vidgen  (1999)  definierar  ett  ramverk  för  kontextbaserad  forskning  inom 
området  informationssystem (se Figur  1).  Ramverket  illustreras  som en triangel  där 
varje  hörn  representerar  forskningens  syfte;  förändring,  förutsägelse  eller  förståelse 
(eng. change, prediction or understanding). 

I samband med författarnas redogörelse över de forskningsmetoder som kan tillämpas 
inom  området  sätts  dessa  i  relation  till  ramverket  (se  Figur  2),  vilken  definierar 
aktionsforskning som en förändringssyftande metod.  Vid hörnet som representerar ett 
resultat vars syfte är ökad förståelse har forskningsmetoden soft case placerats. Metoden 
innebär  ett  interpretativt  närmande  av  en  fallstudie,  ofta  genom  att  genomföraren 
involverar sig själv i den miljö som fallstudien syftar till att undersöka.
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Undersökningsprocessen av de utsedda mjukvarulösningarna baseras på den iterativa 
naturen  hos  aktionsforskning  (Dickens  &  Watkins,  1999).  Samtidigt  syftar  studien 
snarare till förståelse än en konkret förändring genom en interpretativ analys vilket kan 
kopplas till  soft case-metodikens resultat. I samband med sitt arbete, lyfter Braa och 
Vidgen (1999) behovet av en hybrid mellan de ovan nämnda metoder. Hybridmetoden 
som placeras mellan ett rent förändringssyfte och förståelsesyfte benämns som action 
case och kommer att användas för den här studien.

Som  tidigare  nämnts  kan  den  iterativa  cykeln  från  aktionsforskningen  delas  upp  i 
delmomenten  planering,  utförande och reflektion.  Varje  iterationscykel  syftar  till  att 
behandla  en  av  uppgiftsformuleringarna  och  därmed  kommer  det  planerande 
iterationsmomentet  innebära  en  granskning  av  lösningarnas  förmåga  att  bemöta 
uppgiften utifrån mjukvarans befintliga dokumentation.

Iterationsmomentet för utförande syftar till att praktiskt bemöta uppgiften utifrån den 
information som anskaffats via dokumentationen.

Det slutliga delmomentet i iterationen ska sedan involvera en analys av utfallet som de 
praktiska  handlingarna  resulterar  i.  På  så  sätt  kan  mjukvarulösningens  förmåga  att 
bemöta och uppfylla det aktuella kravet analyseras.

När  samtliga  delmoment  genomförts  för  den  aktuella  uppgiften,  eller  delproblemet, 
initieras en ny iteration till dess att samtliga uppgifter behandlats.

I och med att de uppgifter som iterationerna syftar att lösa baseras på de identifierade 
kraven  resulterar  processen  i  en  gallring  av  lösningarna.  En  olöst  uppgift  behöver 
nödvändigtvis inte tyda på en svaghet hos lösningen eftersom detta kan bero på faktorer 
såsom bristande  förkunskap eller  dokumentation.  Vid  sådana fall  måste  orsaken till 
oförmågan att lösa en uppgift belysas i ett sådant ljus att relevanta faktorer identifieras.

Varje iteration och dess resultat kommer att analyseras och dokumenteras vilket bidrar 
till  det  slutliga  syftet  hos  studien.  Den  iterativa  metoden  och  dess  dokumentation 
kommer även att bidra till en kvalitativ jämförelse mellan de involverade lösningarna. 
Dock är detta inte huvudsyftet med studien.
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4.4 Förväntat resultat

Förväntat resultat  är  diskussion runt de möjligheter och begränsningar som existerar 
inom området utifrån den analys som genomförs under den iterativa implementerings- 
och  undersökningsprocessen.  Den information som studien  bidrar  med kan nyttjas  i 
samband med organisationers  och företags  anskaffande av e-postlösningar  där  deras 
förutsättningar stämmer överens med studiens förutsättningar.

I och med att studien implementerar och undersöker ett flertal olika lösningar genereras 
till  viss  del  även  en  kvalitativt  jämförande  studie  av  dessa  e-postsystem och  deras 
kapacitet att tillgodose aktuella krav och behov, även om en funktionsjämförelse inte är 
det primära syftet med studien.
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5 Genomförande och resultat
Kapitlet  syftar  till  att  redovisa  genomförandet  av  de  delmoment  som beskrivs  i  de 
inledande kapitlen. Detta genom att redogöra för de aktiviteter som vidtagits och det 
resultat som dessa genererat. 

5.1 Identifiering av krav och formulering av uppgifter

Processen  med  att  identifiera  de  krav  och  behov  som  en  e-postlösning  bör  uppnå 
inleddes genom att vända sig till litteraturen inom området. Genom litteraturen kunde 
fyra generella krav identifieras: sändning och mottagning av meddelanden, åtkomst av 
e-post,  interoperabilitet mellan e-postsystem, samt spamkontroll. 

För att stärka studiens relevans för praktiken identifierades även de krav och behov som 
det specifika företaget hade inför sitt införskaffande av e-postsystem. Dessa innefattade 
användarvänlig  administration,  mobil  åtkomst,  stöd  för  flera  domäner,  automatiserat 
svarsmeddelande,  vidarebefordran  av  meddelanden  och  interoperabilitet  mot  andra 
system  och  applikationer.  Vissa  av  dessa  kunde  sedan  anknytas  och  bekräftas  av 
litteratur, vilket redovisas nedan.

För ytterligare detaljer om kraven, samt de utvunna uppgiftsformuleringarna, se Bilaga 
A.

5.1.1 Sändning och mottagning av meddelanden

Den fundamentala funktionaliteten inom e-post är utbytet av meddelanden mellan olika 
användare (Crocker, 2009).

5.1.2 Åtkomst av e-post

Funktionalitet för att hämta inkomna meddelanden från en server och presentera dessa 
för  användaren  är  ett  lika  självklart  krav  som  det  basala  utbytet  av  meddelanden. 
Behovet  beskrivs  inom  flera  RFC-dokument  som  behandlar  olika  protokoll  för 
operationen (Myers et al., 1996; Crispin, 2003; Klensin, 2008). 

5.1.3 Interoperabilitet mellan e-postsystem

I studiens inledande avsnitt beskrivs interoperabilitet som en strategi för att närma sig 
en långsiktig lösning. Detta utifrån vad Kroes (2008) presenterade i samband med sina 
uppmaningar till den europeiska unionen.

5.1.4 Spamkontroll

Spamkontroll är ett av de ämnen som representerar majoriteten av träffar vid sökning av 
e-postrelaterade  artiklar.  Enligt  en  undersökning  genomförd  av  säkerhetsföretaget 
Symantec (2011) svarade spam för drygt tre fjärdedelar av all  e-post som skickades 
under mars månad år 2011.

5.1.5 Användarvänlig administration

En  undersökning  som  genomfördes  av  Takayama  och  Kandogan  (2006)  studerade 
systemadministratörers  inställningar  till  grafiska,  respektive  textbaserade  verktyg. 
Resultatet visar att en knapp majoritet av deltagarna angav grafiska gränssnitt som mer 
lättanvända. Textbaserad miljöer ansågs dock bidra med en högre grad av noggrannhet, 
stabilitet och föredragande. Utifrån företagets perspektiv är dock användarvänligheten 
en väsentlig faktor. Kravet grundade sig på att företagets personal i dagsläget inte hade 
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tillräckligt med kunskap för att utföra administrativa uppgifter som egentligen ingick i 
deras  arbetsuppgifter.  Användarvänligheten  definierades  utifrån  faktorer  som  hög 
abstraktionsnivå och lättillgänglighet. Utifrån studiens kontext och den ovan nämnda 
litteraturen lämpar sig därmed ett grafiskt gränssnitt för administration.

5.1.6 Mobil åtkomst

Avancerade mobiltelefoner används mer och mer för traditionella kontorsuppgifter. En 
studie om datatrafik som skickas till och från så kallad smartphones visar att mellan 10 
och 15% av all trafik består av e-postdata över IMAP-protokollet. De enda protokollen 
som översteg den siffran var HTTP och HTTPS (Falaki et al., 2010).

5.1.7 Stöd för flera domäner

En av de krav som ställdes av företaget var att lösningen skulle ha stöd för att hantera 
flera olika domäners e-post.

5.1.8 Automatiserat svarsmeddelande

Ytterligare ett önskemål från företaget var att kunna konfigurera ett svarsmeddelande 
som returnerades i samband med inkommande meddelanden vid specifika tider.

5.1.9 Vidarebefordran av meddelanden

Möjligheten att kunna skicka vidare meddelanden till andra användare var funktionalitet 
som företaget efterfrågade.

5.1.10 Interoperabilitet mot andra system och applikationer

Företagets krav på interoperabilitet innebar möjligheten att exportera och importera data 
för exempelvis integration i andra applikationer eller konverteringslösningar.

5.2 Installation av e-postlösningar 

Avsnittet  syftar  till  att  beskriva  och  redovisa  de  moment  som  innefattar  den 
grundläggande konfiguration och installation som var nödvändig inför den iterativa och 
analytiska  fasen.  Installationen  genomfördes  i  största  möjliga  mån  enligt  den  av 
utvecklare tillhandahållna dokumentationen (se Tabell 1). 

Tabell 1: Dokumentation

System Dokumentationstyp Källa

ZCS Quick Start Installation Guide
Admin Guide
Forum
Wiki-dokumentation

http://files.zimbra.com/website/docs/7.0
http://files.zimbra.com/website/docs/7.0
http://www.zimbra.com/forums/
http://wiki.zimbra.com/

Citadel Citadel Documentation
Citadel FAQ

http://www.citadel.org/doku.php?id=documentation:start
http://www.citadel.org/doku.php?id=faq:start

Kolab Server Kolab2 Architecture Draft
Wiki-dokumentation

http://kolab.org/doc/concept-draft-cvs20060921.pdf
http://wiki.kolab.org/

Generellt

Som  värdsystem  för  e-postlösningarna  användes  det  fria  operativsystemet  Debian6. 
Installationen  baserades  på  Debians  senaste  version  6.0.1  och  genomfördes  på  en 

6 http://www.debian.org
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virtuell server.

Utöver  operativsystemet  installerades  även  paketen  openssh-server  och  vim för 
fjärrstyrning,  respektive  textredigering.  För  att  öka  säkerheten  inaktiverades  dock 
inloggning med root-konto via SSH (Secure Shell).

En förutsättning  för  att  en server  ska kunna ansvara  för  inkommande e-post  för  en 
domän är att en MX-post i domänens DNS-inställning pekar mot serverns IP-adress. 
Därför  installerades  DNS-servermjukvaran  BIND9.  Eftersom installationerna  syftade 
till analys och utvärdering användes en lokal, fiktiv domän, i detta fall exjobb.local.

Då syftet med operativsystemet var att agera värd för e-postlösningarna inaktiverades 
den medföljande SMTP-tjänsten exim4 för att undvika programvarukonflikter.

Zimbra Collaboration Suite

Som värdsystem installerades Debian version 5.0.8. Orsaken till att en äldre utgåva av 
operativsystemet användes var att Zimbras senaste version, ZCS 7.0, saknade stöd för 
Debian 6. 

Installationen inleddes med att hämta hem den senaste versionen av ZCS från Zimbras 
officiella webbplats. Installationsfilerna bestod av en samling binärfiler i .deb-format 
och konfigurationsfiler, samt ett installationsskript för att underlätta installationen.

Zimbra-instansen tilldelades  värdnamnet  zimbra,  vilket  ledde till  zimbra.exjobb.local 
som FQDN (Fully Qualified Domain Name).

ZCS har vissa beroenden inom Debian-systemet och dessa installerades manuellt via 
pakethanteringsverktyget APT (Advanced Packaging Tool).

apt-get install libgmp3c2 libexpat1 sysstat sqlite3

Installationen  av  ZCS  initierades  med  det  bifogade  installationsskriptet,  install.sh. 
Under  installationen  efterfrågades  detaljer  om  grundläggande  inställningar  såsom 
domännamn och administrativt lösenord. I det stora hela genomfördes installation utan 
några problem och utan någon större tidsåtgång.

När  installationen  avslutades  besöktes  det  administrativa  webbgränssnittet  via 
https://zimbra.exjobb.local:7071 för att bekräfta en korrekt genomförd installation.

Citadel

Värdnamnet  citadel  tilldelades  enheten  och  fick  därmed  citadel.exjobb.local  som 
FQDN.

Metapaketet  som installerades via APT var  citadel-suite,  vilket  inkluderade samtliga 
serverkomponenter  och  webbgränssnittet  för  lösningen.  När  pakethanteraren  slutfört 
installationen användes webbgränssnittet för att logga in med administratörskontot via 
adressen https://citadel.exjobb.local för att bekräfta installationen.

Kolab Server

Kolab-servern  tilldelades  värdnamnet  kolab,  således  blev  enhetens  FQDN 
kolab.exjobb.local.

Installationen av Kolab genomfördes genom Debians pakethanterare APT. Inledningsvis 
installerades  metapaketet  kolabd som  innehöll  samtliga  serverkomponenter  för 
programsviten.  Enligt  installationsanvisningar  tillhandahållna  via  Kolabs  wiki-
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dokumentationen  stoppades  sedan  de  installerade  tjänsterna  och  verktyget 
kolab_bootstrap kördes  för  att  konfigurera  systemet.  Därefter  installerades  det 
administrativa webbgränssnittet, kolab-webadmin, genom APT.

För  att  kunna  använda  webbgränssnittet  konfigurerades  filen 
/etc/kolab/session_vars.php enligt anvisningarna. När konfigurationen genomförts och 
samtliga  tjänster  startats  om  kunde  installationen  bekräftas  genom  att  besöka 
gränssnittet via https://kolab.exjobb.local/admin.

Kolab rekommenderar i  sin dokumentation webbklienten Horde3 vilken installerades 
genom  att  först  lägga  till  en  experimentell  källa  till  pakethanteraren  APTs 
konfigurationsfil  /etc/apt/sources.list  och  sedan  installera  paketet  kolab-webclient. 
Installationen  av  Horde3  kunde  konfirmeras  genom  ett  besök  till 
https://kolab.exjobb.local/horde3.

5.3 Iterationer

Varje iterationscykel  som utfördes  innehöll  tre  delmoment;  planering,  utförande och 
reflektion. Det här avsnittet syftar till att, för varje iteration, redovisa delmoment och 
utfall.

5.3.1 Sändning och mottagning av meddelanden

Skapa  ett  e-postmeddelande  från  ett  befintligt  användarkonto,  adressera  det  till  en  
annan  användare  och  kontrollera  att  sändning  och  mottagning  av  meddelandet  
fungerar korrekt. 

Planering

Inför den första uppgiftens bemötande skapades de två testanvändarna Alice och Bob 
för  att  möjliggöra  genomförandet.  Dessa  tilldelades  e-postadresserna 
alice@exjobb.local och bob@exjobb.local.

Zimbra, Citadel och Kolab tillhandahåller webbklienter för att ge användarna tillgång 
till  mjukvarulösningarnas  funktionalitet.  Både  Zimbra  och  Citadel  tillämpar  klienter 
som utvecklats inom projektet eller organisationen. Kolab, som är en sammansättning 
av diverse mjukvarukomponenter, inkluderar Horde3 i installationen.

Utförande

För samtliga lösningar loggades användare Alice in via den inkluderade webbklienten 
för  respektive  lösning.  Därefter  skapades  och  skickades  ett  meddelande  med 
mottagaradressen  bob@exjobb.local.  Bob  loggades  sedan  in  för  att  konfirmera  att 
meddelandet levererats korrekt.

Zimbras lösning levererade meddelandet från Alice till Bob korrekt, med undantaget att 
det markerades som skräppost. Dock visade sig detta bero på att titeln på meddelandet 
var satt till test vilket automatiskt fångades upp av lösningens spamfilter.

Citadel-lösningen tillät Alice att logga in, komponera och skicka ett meddelande till Bob 
utan några komplikationer. Användare Bob kunde logga in och läsa meddelandet från 
sin inkorg.

Kolabs webbklient tillät Alice att skapa och skicka ett meddelande, med förevändningen 
att det inte kunde sparas som skickat meddelande eftersom katalogen och rättigheter 
saknades för användaren.  När Bob loggades in saknades meddelandet.  Felsökningen 
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tydde  på  brister  i  installation  och  konfiguration  vilket  ledde  till  en  ominstallation. 
Därefter kunde proceduren upprepas med ett lyckat utfall där meddelandet levererades 
korrekt till Bobs inkorg.

Reflektion

ZCS och Citadel lyckades bemöta uppgiften utan några större komplikationer och kan 
därmed  anses  uppfylla  det  krav  relaterat  e-postens  basala  funktionalitet;  utbyte  av 
meddelanden. Kolabs initiala misslyckande berodde troligtvis på felaktig installation då 
en ominstallation av systemet ledde till ett lyckat resultat.

5.3.2 Åtkomst av e-post

Installera Mozilla Thunderbird på en klientenhet,  anslut mjukvaran mot en befintlig  
användares e-postkorg och kontrollera att meddelanden kan hämtas, samt skickas. 

Undersök  möjligheten  att  använda  den  kalenderfunktion  som  tillhandahålls  av  
lösningen genom att installera tillägget Lightning.

Logga in på det webbaserade gränssnittet med en befintlig användare och kontrollera  
att meddelanden visas, samt att meddelanden kan skapas och skickas.

Planering

Mozillas  e-postklient  Thunderbird7 är  en  OSS-mjukvara  som  är  fri  att  använda. 
Tillsammans med mjukvarutillägget Lightning kan klienten kombinera funktionaliteten 
hos både e-post- och kalenderlösningar. 

ZCS,  Citadel  och  Kolab  Server  tillhandahåller  åtkomst  till  användare  e-
postmeddelanden  via  standardprotokollen  POP3  och  IMAP.  Utgående  meddelanden 
behandlas via SMTP-protokollet.

Zimbras  användare  kan  få  tillgång  till  sina  kalendrar  och  integrera  dessa  i  externa 
klientapplikationer genom två olika sätt; publicering i iCalendar-format (.ics) eller via 
CalDAV.

Citadels  dokumentation  rekommenderar  ytterligare  ett  tillägg,  Sync  Kolab8, för 
synkronisering mellan Citadel-servern och Thunderbird. Tillägget utnyttjar det faktum 
att  Citadel  tillämpar  IMAP-protokollet  för  överföring  av  samtliga  komponenter, 
inklusive  kontakter  och  kalenderinnehåll.  Kalendrar  kan  även  nås  i  iCal-format  via 
groupDAV-protokollet.

För en integration av kalenderfunktionen rekommenderar även Kolabs dokumentation 
tilläggsmodulen Sync Kolab. Detta eftersom Kolab, liksom Citadel, tillämpar IMAP för 
att synkronisera hela lösningens komponenter.

Utförande

Thunderbird detekterade automatiskt den nödvändiga konfigurationen, såsom Zimbra-
serverns adress, portar och protokoll, när Alices användaruppgifter angavs. De protokoll 
som detekterades och användes var IMAP för hämtning och SMTP för sändning av 
meddelanden med kryptering via TLS (Transport Layer Security).

Alices  kalender  integrerades  som  nätverkskalender  i  tillägget  Lightning  genom 
protokollet  CalDAV,  via  URL:en  https://zimbra.exjobb.local/dav/alice/calendar. 

7 http://www.mozillamessaging.com/sv-SE/thunderbird
8 https://addons.mozilla.org/en-US/thunderbird/addon/sync-kolab
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Därefter skickades ett meddelande till bob@exjobb.local från klientmjukvaran.

Bob loggades in på Zimbras webbgränssnitt för att kontrollera meddelandets leverans. 
Från inkorg kunde Bob sedan skapa ett  svarsmeddelande som levererades till  Alices 
inkorg i Thunderbird.

Utförandet av uppgiften med Citadels lösning genomfördes på ett snarlikt sätt. Alices 
konto lades till och konfigurerades i Thunderbird och ett meddelande skickades till Bob 
som kunde  logga  in,  läsa  och  svara  meddelandet  från  Citadels  webbklient.  Liksom 
tidigare användes krypterad IMAP och SMTP för utbyte av meddelanden.

Installationen av Thunderbird-tillägget Sync Kolab genomfördes och konfigurerades att 
använda data från de synkroniserade kalender- och kontaktmapparna som överförts via 
IMAP-protokollet.  Kalendern integrerades även via groupDAV-protokollet  genom att 
lägga  till  en  ny  nätverkskalender  och  ange 
https://citadel.exjobb.local/groupdav/Calendar/ics som URL.

När  Kolab-användaren  Alices  uppgifter  angavs  vid  konfigurationen  av  Thunderbird 
detekterades  de  övriga  uppgifterna  automatiskt,  liksom  vid  Zimbra-lösningens 
utförande. Likaså användes IMAP och SMTP med TLS för överföring av meddelanden. 
Dock uppstod problematik  vid  synkroniseringen då  inga  meddelanden presenterades 
och ett  felmeddelande relaterat  till  obefintliga mappar returnerades.  Detta visade sig 
bero på att Thunderbird antar att användarnamnet för att logga till e-postkontot är den 
första delen av e-postadressen som angavs vid konfigurationen. Kolab Server kräver 
dock  även  domänsuffixet,  det  vill  säga  hela  e-postadressen  som användarnamn  vid 
inloggning. Efter en korrigering i inställningarna hämtades Alices e-postmeddelanden 
korrekt.

För att påvisa webbklientens funktionalitet skickades ett meddelande från Alice till Bob. 
Därefter loggades Bob in via Horde3 där meddelandet levererats.

Efter  en  installation  av  Sync Kolab var  Thunderbird  tvunget  att  konfigureras  så  att 
samtliga  IMAP-mappar  synkroniserades  mellan  server  och  klient.  Därefter  kunde 
tillägget  konfigureras  att  synkronisera  befintliga  kalenderhändelser  från 
kalendermappen till Thunderbirds kalendergränssnitt.

Reflektion

Den första delen av uppgiften, relaterad till en grundläggande anslutning av en extern 
klientmjukvara  kunde  genomföras  problemfritt  av  alla  tre  lösningarna  då  samma 
standardprotokoll, IMAP och SMTP, tillämpades.

Den  andra,  kalenderrelaterade  delen  av  uppgiften  kunde  utan  större  komplikationer 
genomföras  med de  tre  lösningarna.  Den rekommenderade  metoden för  Citadel  och 
Kolab  Server  krävde  dock  ytterligare  installation  och  exekvering  av 
tilläggsapplikationer. Värt att notera är att metoden även bidrog med synkronisering av 
kontakter.

Webbklienterna  som  tillhandahölls  av  lösningarna  levde  upp  till  kraven  eftersom 
funktionaliteten att skicka och ta emot e-post var problemfri. Klienterna hade fullt stöd 
för sina underliggande serverkomponenter vilket gjorde att  användare kunde komma 
utnyttja lösningens fulla funktionalitet, vilket inkluderade bland annat e-post, kontakter 
och  kalendrar,   från  webbklienten.  En aspekt  som är  värd  att  nämna är  att  Kolabs 
webbklient Horde3 är en extern komponent som integrerats i lösningen. Utvecklingen 
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har således inte skett under Kolabs regi.

Krypterade  HTTP-sessioner  kunde hanteras  av  samtliga  lösningar,  dock var  Zimbra 
tvungen  att  konfigureras  för  detta  medan  Citadel  tillämpade  HTTPS  som standard. 
Kolab Server hanterade endast HTTPS-sessioner.

5.3.3 Interoperabilitet mellan olika e-postsystem

Exportera samtliga användares data (meddelanden, kontakter, kalender, etc).

Beakta huruvida exporterad data kan importeras av andra lösningar.

Planering

Det  finns  ett  antal  generella  tillvägagångssätt  för  att  exportera  användardata  från e-
postsystem.  En  strategi  inkluderar  tillämpning  av  en  separat  klientmjukvara  såsom 
Thunderbird. Dessa kan vanligtvis exportera de komponenter som kan synkroniseras 
mellan  klient  och  server,  såsom  e-post,  kontakter  och  kalendrar.  Likaså  kan  även 
klientapplikationen användas för att importera filerna, förutsatt att filformatet hos de 
filer som ska importeras stöds.

Ett alternativ närmande baseras på nyttjandet av IMAP-protokollet.  De komponenter 
som överförs  från  server  till  klient  via  IMAP kan  extraheras  till  exempelvis  unix-
formatet  mbox  (Hall,  2005)  med  verktygen  imap2mbox för  säkerhetskopiering  eller 
migration.  Verktyget  imapsync,  vilket  omnämns  i  både  Zimbras  och  Citadels 
dokumentation, möjliggör en direktmigration mellan två e-postsystem där användarnas 
mappar kopieras från en IMAP-server till en annan.

Zimbra Collaboration Suite inkluderar en mekanism för strukturerad säkerhetskopiering 
och export i en av de kommersiella utgåvorna. Dokumentationen beskriver dock två 
alternativa  strategier  för  att  exportera  data  vid  tillämpning  av  den  fria  versionen. 
Användarna kan själva välja att antingen exportera sin data från webbklienten eller via 
ett REST (Representational State Transfer)-gränssnitt. 

Funktionen  i  webbklienten  inkluderar  export  av  meddelanden,  kalendrar,  kontakter, 
uppgifter och filer. Meddelanden exporteras som standard i ett .eml-format, kalendrar 
i .ics-format och kontakter som en kommaavgränsad textfil (.csv). 

REST-operationerna bygger på att objekt hämtas via anrop över HTTP-protokollet. Data 
som  kan  exporteras  via  REST-operationer  är  bland  annat  kontakter  i  .csv-format, 
kalendrar i  .ics-format och kompletta meddelandekataloger i textformat eller som en 
RSS-feed.

Citadel har en administrativ funktion för att exportera hela sin databas till en XML-fil 
för migration. Dock är processen endast utformad för en migration mellan två Citadel-
system.  Angående  säkerhetskopiering  rekommenderar  dokumentationen  en  komplett 
avbildning av systemets filstruktur.

En fördel med Citadels tillämpning av IMAP-protokollet för samtlig data är att de ovan 
nämnda  IMAP-verktygen  kan  användas  för  att  säkerhetskopiera  och  exportera  all 
användardata. 

Kolabs dokumentation beskriver en procedur för säkerhetskopiering genom en komplett 
kopiering av programkatalogen. Utöver detta nämns möjligheten att kopiera data via 
IMAP-protokollet eftersom detta används för överföring av samtlig användardata, på 
samma sätt som Citadel gör. 
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I  Kolabs  dokumentationen  över  lösningens  arkitektur  anges  det  maildir9-baserade 
lagringsformatet  som är  fördel  i  jämförelse  mot  andra  lösningar.  Detta  eftersom en 
säkerhetskopiering  i  Kolabs  fall  endast  inkluderar  en  vanlig  kopieringsoperation  av 
maildir-katalogerna.

Från webbklienten kan en användare exportera  och importera samtliga komponenter 
separat. Formaten som klienten har stöd för är bland annat .mbox för e-post, .csv och 
vCard för kontakter, .csv och .ics för kalendrar.

Någon möjlighet att migrera från en lösning till  en annan lösningen omnämns inte i 
dokumentationerna.

Utförande

Zimbras  webbklients  förmåga att  exportera  och importera användarens  data  testades 
genom att låta Alice logga in, exportera samtliga data till en arkivfil och sedan ta bort 
slumpmässigt utvalda meddelanden. Därefter importerades arkivfilen vilket medförde 
att meddelanden återställdes till sitt ursprungliga skick.

En export av samtlig användardata hos Citadel-system kunde genomföras med hjälp av 
verktyget imap2mbox eftersom all data skickas över IMAP-protokollet. Formatet .mbox 
är textbaserat och kan importeras av exempelvis Thunderbird. För en systemomfattande 
export automatiserades processen av ett skript som initialt extraherade användare och 
lösenord. Därefter kördes imap2mbox för att exportera all data till .mbox-format.

Liksom  hos  Citadel-lösningen  användes  verktyget  imap2mbox  för  att  extrahera 
användardata från Kolabs system till .mbox-format. Även den alternativa strategin med 
att kopiera samtliga maildir-kataloger testades.

Reflektion

Import och export från de olika lösningarna är en komplex uppgift att bemöta då en 
officiell  dokumentation sällan syftar till  att  underlätta en migration från det aktuella 
systemet. I Zimbras fall är en systemomfattande export komplex och beskrivs inte i 
dokumentationen. Emellertid kan användarna utan större problem exportera sin data till 
välkända format via webbklienten eller REST-gränssnittet. 

Eftersom Citadel och Kolab Server använder IMAP för att skicka all användardata till 
klientmjukvaror är en export möjlig genom exempelvis verktyget imap2mbox. Även en 
import till lösningarna kan genomföras över IMAP-protokollet. Samma verktyg kunde 
använts  tillsammans  med  Zimbra  men  operationen  skulle  enbart  inkluderat  e-
postmeddelandena.

Orsaken till att den övergripande exporten endast kunde genomföras automatiserat på 
Citadel var att varken Zimbra eller Kolab tillhandahöll någon administrativ funktion för 
att utvinna användarnas lösenord.

Zimbra Collaboration Suite,  Citadel och Kolab Server har funktionalitet  som stödjer 
både export  och import,  dock varierar  komplexiteten,  syftet  och omfattningen,  samt 
behov av externa verktyg. 

5.3.4 Spamkontroll

Generera ett eller flera meddelanden vars innehåll fångas upp av lösningens spamfilter.

9 http://cr.yp.to/proto/maildir.html
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Konfigurera lösningen att uppfatta meddelanden innehållande zaqxsw som spam.

Planering

Många mjukvarulösningar inom e-post tillämpar komponenter från olika utvecklare för 
att  tillhandahålla  en  bred  funktionalitet.  Zimbra  Collaboration  Suite  inkluderar 
programvaran SpamAssassin10 för just spamkontroll. 

SpamAssassin tillämpar fördefinierade regler i kombination med ett inlärningssystem 
för att definiera spam. Inlärningssystemet interagerar tillsammans med slutanvändarna 
genom att granska vad dessa markerar som spam. Användarna har även möjlighet att 
korrigera meddelanden som felaktigt markerats som spam.

Till  skillnad från ZCS inkluderar  inte Citadel någon funktionalitet  för spamkontroll, 
men rekommenderar en installation av SpamAssassin som sedan kan integreras i Citadel 
genom att peka ut installationen som ett spamfilter. 

Kolabs dokumentation nämner SpamAssassin som komponent för spamkontroll. Dock 
inkluderades inte komponenten i den utgåvan som installerades genom Debian.

Inför  den  praktiska  granskningen  av  SpamAssassin  identifierades  en  fördefinierad 
textsträng, även kallad  GTUBE. När en fungerande instans av SpamAssassin påträffar 
ett meddelande innehållande strängvärdet stoppas meddelandet alltid och markeras som 
spam.

Utförande

För att bekräfta SpamAssassins funktionalitet hos ZCS skapades ett meddelande med 
Alice som avsändare, Bob som mottagare och SpamAssassins teststräng  GTUBE som 
innehåll.  Vid  sändningen  av  meddelandet  granskades  även  Zimbras  loggfil,  vilken 
tydligt visade hur programvaran uppmärksammade meddelandet, klassade det som spam 
och förhindrade en leverans av det.

För att definiera en regel där mönstret  zaqxsw uppmärksammas som spam skickades 
meddelanden  med  mönstret  mellan  Alice  och  Bob.  Dessa  markerade  sedan  via 
webbklienten  dessa  som  spam.  Dock  nämner  dokumentationen  att  minst  200 
meddelanden bör utbytas och markeras för att programvaran ska uppfatta mönstret som 
spam. Därför lades en regel till manuellt i Zimbras textfil för lokala, egendefinierade 
SpamAssassin-regler, vilket resulterade i att meddelanden som utbytes mellan Alice och 
Bob markerades som spam.

Reflektion

Utbytet av meddelanden med GTUBE som innehåll tjänade egentligen endast ett syfte; 
konfirmation att SpamAssassin var verksam inom Zimbras lösning. Tidigare, under den 
första  iterationen  (se  5.3.1)  konfirmerades  installationen  och  tillämpningen  av 
fördefinierade regler indirekt när ett meddelande med titeln test markerades som spam.

Den manuella strategin att lägga till SpamAssassin-regler omnämndes inte i Zimbras 
dokumentation. Dock var den enda skillnaden mellan en traditionell, separat installation 
av SpamAssassin och Zimbras integrerade installation placeringen av regelfilen. I övrigt 
tillämpades samma syntax och metod för att lägga till regler.

Eftersom  varken  Citadel-  eller  Kolab-installation  inkluderade  funktionalitet  för 

10 http://spamassassin.apache.org/
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spamkontroll ignorerades lösningarna i iterationen. 

5.3.5 Användarvänlig administration

Lägg till tre nya användare, modifiera deras e-postadresser och kontrollera att dessa  
konton kan användas genom att logga in med dessa.

Planering

En  vanligt  förekommande  strategi  för  att  tillhandahålla  en  användarvänlig 
administrationsmiljö är att inkludera ett grafiskt, webbaserat gränssnitt. Så är fallet för 
ZCS, Citadel och Kolab Server.

Zimbras  webbgränssnitt  är  en  separat  webbinstans  som  kräver  inloggning  med  ett 
administratörskonto.  Gränssnittet  inkluderar  funktionalitet  för  bland  annat  användar- 
och domänhantering, administration av tillgängliga tjänster och tekniska översikter. 

Citadels  webbgränssnitt  är  inte  separerat  från  den  integrerade  webbklienten. 
Funktionaliteten  hos  webbklienten  utökas  när  en  administratör  loggas  in,  med 
möjligheten att administrera användare och domäner, samt tjänster.

Kolab-webadmin  är  ett  grafiskt  webbgränssnitt  för  administration  av  Kolabs  e-
postsystem.  Gränssnittet  är  en  separat  instans  från  webbklienten,  liksom  Zimbras 
administrationsgränssnitt.  Kolab-webadmin  tillhandahåller  en  grafisk  miljö  där 
domäner, användare och tjänster kan administreras. 

En gemensam nämnare för lösningarnas administrativa webbgränssnitt är att endast en 
användare kan skapas åt gången. För en import av flera användare genom en gemensam 
operation krävs tillgång till det textbaserad administrationsmiljön och således tillgång 
till det underliggande värdsystemet.

Utförande

Skapandet  av  de  tre  nya  testanvändarna  genomfördes  via  det  webbaserade 
administrationsgränssnittet  hos  samtliga  lösningar.  Som tidigare  nämnts  kunde detta 
endast ske seriellt.

Med  Zimbras  och  Kolabs  lösningar  angavs  samtliga  uppgifter  i  samband  med  att 
användaren  skapades.  Citadel  krävde  dock  att  personuppgifter  såsom  för-  och 
efternamn, adresser och dylikt redigerades efter själva skapandet.

Reflektion

Ett  webbaserat  gränssnitt  har  sina  fördelar  och  en  av  de  mest  påtagliga  är  att 
administration kan ske utan att ha tillgång till det underliggande värdsystemet.

Orsaken att den textbaserade miljön inte användes var att detta i många fall inte anses 
vara  användarvänligt.  Enklare  operationer  såsom  användarhantering  ska  kunna 
genomföras utan någon större kunskap om underliggande system eller komplexa och 
textbaserade miljöer. Dock hade närmandet möjliggjort en gemensam operation för att 
skapa samtliga användare utifrån fördefinierade filer.

5.3.6 Mobil åtkomst

Konfigurera  en  mobil  enhet  att  hämta  en  användares  e-post  och  kontrollera  att  
meddelanden kan skickas från enheten.
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Planering

Ur  ett  rent  protokollmässigt  perspektiv  skiljer  sig  inte  mobila  enheter  mycket  från 
vanliga persondatorer. Detta medför att samma protokoll och tillvägagångssätt för att nå 
sin e-postdata från en persondator oftast kan tillämpas på mobila enheter. 

Som tidigare redovisats  (se  5.3.2)  kan standardprotokollen SMTP, IMAP och POP3 
användas  för  e-posthantering  av  Zimbras,  Citadels  och  Kolabs  lösningar,  vilka 
vanligtvis kan användas av e-postklienter på persondator, likväl som mobila enheter.

Zimbra tillhandahåller dock ett alternativ för mobila enheter. En nedskalad version av 
webbklienten har inkluderats vilken är anpassad för telefoner eller enheter med mindre 
skärmar. Genom klienten kan samtlig data nås, inklusive kontakter och kalendrar som, i 
Zimbras fall, inte överförs via IMAP.

Citadels  dokumentation  rekommenderar  tredjepartsapplikationer  som  använder 
SyncML-standarden för synkronisering av mobila enheter såsom Android-, iPhone och 
Blackberry-telefoner.  Liknande  tredjepartstillägg  rekommenderas  av  Kolabs 
dokumentation.

Utförande

För anslutning till lösningarna konfigurerades en e-postklient på en mobil enhet, med 
samma konfiguration  som vid  anslutningen  av  Thunderbird  (se  5.3.2).  Utöver  detta 
upprättades  även  en  anslutning  till  Zimbras  webbklient  för  att  undersöka  dess 
funktionalitet.

Reflektion

Om  endast  standardprotokollen  tillämpas  hos  de  mobila  enheterna  begränsas 
funktionaliteten generellt sett till e-post. Data relaterad till Citadels och Kolabs övriga 
funktionalitet överförs visserligen till klienten via IMAP, men utan klientfunktionalitet 
för kalendrar och kontakter kan dessa inte nyttjas.

Zimbras lösning kan därmed anses var mer allomfattande då samma grundfunktionalitet 
som hos den ordinarie webbklienten kan nås via en mobil enhet genom det nedskalade 
gränssnittet, det vill säga utan några externa tilläggsapplikationer.

5.3.7 Stöd för flera domäner

Lägg till  en  ny domän med tre  testanvändare och kontrollera att  meddelanden kan  
skickas och tas emot korrekt.

Planering

Inför  uppgiften  skapades  ytterligare  en  fiktiv,  lokal  domän,  virtuell.local  och  DNS-
mjukvaran BIND9 konfigurerades för att ansvara för domänen. 

Zimbras grafiska administrationskonsol kan användas av en administratör för att lägga 
till  nya  domäner.  Gränssnittet  har  även  en  funktion  för  att  skapa  en  separat 
inloggningssidan för domänen, vilket gör att domänsuffixet inte behövs vid inloggning.

Citadels  webbklient  kan  användas  av  administratören  för  att  lägga  till  ytterligare 
domäner. Dock sker ingen separation mellan användarna från olika domäner och samma 
webbklient används för all inloggning.

Liksom  hos  de  övriga  lösningarna  kan  Kolabs  webbgränssnitt  för  administration 
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användas för att lägga till nya domäner under serverns ansvar. Inte heller här sker någon 
separation mellan användarna från de olika domänerna, i likhet med Citadel.

Utförande

Domänen  virtuell.local  lades  till  via  Zimbras  webbkonsol  där  även  en  separat 
inloggningssida konfigurerades. Användarna Anna, Bosse  och Cissi lades till på samma 
sätt som testanvändarna för domänen exjobb.local (se 5.3.5). 

Därefter genomfördes samma procedur med Citadels webbaserade gränssnitt. Värt att 
notera  är  dock  att  användarna  automatiskt  tilldelades  en  e-postadress  i  domänen 
exjobb.local, vilket var tvunget att redigeras i efterhand.

Slutligen  lades  även  domänen  till  genom  Kolabs  administrationsgränssnitt  och 
testanvändarna skapades.

Skapandet  av  domänen  och  användarna  bekräftades  genom  att  logga  in  via 
webbklienten och skicka meddelanden mellan dessa.

Reflektion

Samtliga  lösningar  lyckades  utan  några komplikationer  lösa  uppgiften  och uppfyller 
således det behandlade kravet på stöd för flera domäner.

5.3.8 Automatiserat svarsmeddelande

Skapa ett automatiserat svarsmeddelande för en testanvändare som aktiveras mellan  
17:00 – 08:00.

Planering

Samtliga  lösningar  inom  studien  har  stöd  för  automatiserade  svarsmeddelanden 
konfigurerade av användarna.

Zimbra-användare  kan från  webbklienten  definiera  ett  svarsmeddelande,  samt  under 
vilken period svarsmeddelande ska sändas i samband med inkommande meddelanden. 
Perioden kan justeras utifrån datumvärden.

Citadels webbklient ger användarna tillgång till en avancerad filtermekanism som bland 
annat kan användas för att ställa in ett automatiskt svarsmeddelande. Filtret kan utnyttja 
en  mängd  olika  parametrar  såsom  avsändare,  mottagare  och  titel  vilket  gör  att 
funktionen är relativt flexibel.

Konfigurationen  av  Kolab-användarnas  automatiserade  svarsmeddelanden  kan 
genomföras  genom de  inkluderade  webbklienten  Horde3.  Funktionen  baseras  på  en 
filtermekanism som tillåter en användare att definiera meddelandets innehåll, samt vilka 
datum funktionen ska vara aktiv. Dessutom kan specifika e-postadresser uteslutas vilket 
innebär att inkommande meddelanden från dessa inte svaras med det automatiserade 
meddelandet.

Utförande

När  ett  meddelande  skickades  till  en  Zimbra-användare  som  aktiverat  automatiskt 
svarsmeddelande under den definierade tidsperiod returnerades meddelandet medan det 
ursprungliga meddelandet levererades som förväntat.

Ett  automatiskt  svarsmeddelande  aktiverades  för  en  av  testanvändarna  i  Citadel-
systemet  och  kontrollerades  genom  att skicka  ett  meddelande  till  dennes  inkorg. 
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Svarsmeddelandet  returnerades  och  det  ursprungliga  meddelanden  placerades  i 
mottagarens inkorg. 

Samma  procedur  genomfördes  sedan  för  en  Kolab-användare  och  funktionaliteten 
bekräftades när det definierade svarsmeddelandet returnerades till avsändaren.

Reflektion

En  brist  som  identifierades  hos  lösningarna  var  den  bristande  eller  uteblivna 
konfigurationen av tidsperiod. Zimbras och Kolabs periodinställning var begränsad till 
datum vilket gjorde att den ovan definierade uppgiften inte kunde lösas till fullo.

Citadels avancerade filter saknade helt funktionalitet för tidsbegränsade funktioner och 
det filter som behandlade det automatiserade svarsmeddelandet var tvunget att aktiveras 
och inaktiveras manuellt.

5.3.9 Vidarebefordran av meddelanden

Konfigurera  en  automatisk  vidarebefordring  för  en  testanvändare  så  att  samtliga  
inkommande meddelanden skickas vidare till administratörskontot.

Planering

Zimbra  tillhandahåller  flera  alternativ  för  att  administrera  vidarefordran  av 
meddelanden.  Antingen kan användaren konfigurera detta från webbklienten eller  så 
kan det göras av administratören. Administratören kan välja att antingen aktivera den 
traditionella vidarefordran som är synlig och tillgänglig för användare eller skapa en 
dold vidarebefordran som användare inte har någon kontroll över.

Användare  i  Citadel-systemet  kan  tillämpa  samma  filterfunktionalitet  som  via 
konfiguration  av  automatiserade  svarsmeddelanden  (se  5.3.8)  för  att  ställa  in 
vidarebefordran  av  meddelanden.  Den  avancerade  filtermekanismen  gör  att 
vidarefordran  av  meddelanden  kan  baseras  på  olika  parametrar,  såsom  avsändare, 
mottagare eller titel.

Kolab-användare  kan,  liksom  användare  av  Citadel-systemet,  tillämpa 
filterfunktionaliteten  i  webbklienten  för  att  konfigurera  vidarebefordran  av  e-
postmeddelanden där flera adresser kan anges.

Samtliga lösningar har möjligheten att spara eller inte spara en kopia av meddelanden i 
den ursprungliga mottagarens inkorg.

Utförande

Funktionaliteten hos ZCS testades genom att skapa en synlig och en dold vidarefordran 
för  inkommande  meddelanden  till  användare  Alice.  Därefter  granskades 
administratörens inkorg, vars adress angivits vid konfigurationen, i samband med att ett 
meddelande  skickades  till  Alice.  Meddelandet  levererades  i  två  kopior  till 
administratören och en till Alice, vilket bekräftade funktionaliteten.

Citadels förmåga att hantera vidarebefordran utvärderades genom att skapa ett filter som 
vidarebefordrade  samtliga  meddelanden  från  Alice  inkorg  till  administratörskontot. 
Därefter  loggades  de  båda  användarna  in  för  att  konfirmera  att  ett  inkommande 
meddelanden  till  Alice  även  levererades  till  administratören,  vilket  skedde  som 
förväntat.

En användare loggades in i Kolabs webbklient och konfigurerade en vidarebefordran av 
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samtliga  inkommande  e-post  till  administratören.  När  en  annan  användare  sedan 
skickade meddelanden till användare levererades dessa automatiskt till administratörens 
inkorg.

Reflektion

De  olika  lösningarna  har  påvisat  sin  förmåga  att  hantera  vidarebefordran  av 
meddelanden med framgång. Olika fördelar med de olika lösningarna har identifierats 
under utförandet.

Zimbras förmåga att skapa osynliga vidarebefordringar saknas hos Citadels och Kolabs 
lösningar.  Likaså  kan  administratören  inte  konfigurera  en  vanlig  användares 
inställningar för vidarefordran hos Citadel eller Kolab. 

Citadel-användare  har  däremot  en  mer  avancerad  och  flexibel  mekanism  för  att 
konfigurera egna vidarebefordringar. Filterfunktionen erbjuder möjligheten att lägga till 
flera  adresser,  samt  anpassa  vilka  meddelanden  som  ska  vidarebefordras  utifrån 
egenskaper hos de inkommande meddelandena.

Kolabs  funktion  för  vidarebefordran  bygger,  liksom  Citadels  lösning,  på  en 
filterfunktion. Dock är filterfunktionen långtifrån lika avancerade som Citadels. 

5.3.10 Interoperabilitet mot andra system och applikationer

Skapa ett skript som extraherar meddelanden från en befintlig användares inkorg och  
bifogar innehållet i en textfil.

Planering

För att extrahera meddelanden från en inkorg kan e-postlösningarnas standardprotokoll 
IMAP eller POP3 användas, förslagsvis i kombination med SSL för kryptering.

Utförande

I den här studien användes skriptspråket Perl11 och protokollet POP3 som tillhandahålls 
som  standard  av  ZCS.  För  att  underlätta  anslutningen  installerades  Perl-modulen 
Mail::POP3Client12 och  för  att  tillämpa  SSL-kryptering  installerades  även  modulen 
IO::Socket::SSL13.

Därefter skapades ett Perl-skript (se bilaga B) vilket upprättade en anslutning till  ett 
nytillagt användarkonto (perl@exjobb.local)  dit  ett  meddelande skickats,  extraherade 
avsändare,  meddelandets  titel,  samt  innehåll  till  en  textfil  och  slutligen  raderade 
meddelandet från perl-användarens inkorg.

Meddelandet  till  perl@exjobb.local  skickades  från  användare  Bob  Bok 
(bob@exjobb.local) med ämnet Export this och innehållet Variable 1. 

För att  verifiera att anslutning verkligen skickades via POP3:s SSL-port  avlyssnades 
den  klientens  utgående  nätverksport  med  verktyget  tcpdump.  Ett  filter  som  endast 
fångade  trafik  med  destinationsport  995  applicerades.  Trafiken  som genererades  av 
skriptet fångades upp av filtret och således skedde anslutningarna över POP3 och SSL.

Samma utförande gällde för samtliga lösningar med lyckade utfall, vilket redovisas i 
bilaga C.

11 http://www.perl.org
12 http://search.cpan.org/~sdowd/Mail-POP3Client-2.18
13 http://search.cpan.org/~sullr/IO-Socket-SSL-1.39
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Reflektion

Då interoperabilitet syftar till funktionalitet mellan olika system baserades utförande på 
samma  skript  för  de  tre  lösningarna  vilket  resulterade  i  samma  utfall.  Detta 
möjliggjordes av att lösningarna tillämpade gemensamma standardprotokoll.

5.4 Resultatanalys

Alla de moment som utförts under projektet har syftat till att analysera möjligheter och 
begränsningar med att nyttja OSS-baserade lösningar som säkerställer en långsiktig  
förvaltning av e-postsystem med tillhörande data inom en organisation. Det inledande 
momentet  med  syftet  att  identifiera  krav  på  ett  modernt  e-postsystem resulterade  i 
grunden för den iterativa analysen och var därmed en vital del i undersökningen.

De  identifierade  krav  som  omformulerades  till  uppgifter  avgränsade  den  iterativa 
analysen till väsentliga faktorer för en organisation eller företag då dessa utvanns genom 
kommunikation med ett företag vars situation överensstämde med projektets kontext. 
Utifrån  detta  inledande arbete  kunde en  av de formulerade  frågeställningarna;  vilka 
behov och krav ställs på e-postsystem idag, besvaras.

Vidare behandlades frågeställningen vilka OSS-baserade alternativ för e-posthantering 
finns tillgängliga, inför projektets start, det vill säga i samband med projektplaneringen. 
De tre alternativ som inkluderades i studien analys är endast ett fåtal av de tillgängliga 
OSS-baserade programvaror för e-posthantering. Ytterligare kandidater presenterades i 
samband med beskrivningen av problemansatser (se 3.2.2). Under avsnittet finns även 
en argumentation för varför dessa inte inkluderades i studien.

Slutligen närmade sig projektet den slutliga frågeställningen, vilka svagheter respektive  
styrkor  kan  identifieras  vid  implementation  och  användning  av  OSS-baserade  e-
postlösningar,  genom  det  huvudsakliga  momentet;  den  iterativa  analysen  av  de  tre 
utsedda kandidaterna. Genom att praktiskt utföra operationer som syftade till att lösa de 
uppgifter som baserats på identifierade krav kunde styrkor och svagheter identifieras. 
Väl  utförda uppgifter  tydde på styrkor hos lösningarna som i  sin tur  representerade 
OSS-baserade lösningar. 

Den iterativa analysen av de tre programvarorna identifierade många faktorer specifika 
för de enskilda lösningarna.  Exempelvis uppmärksammades installationsproblem och 
konfigurationssvårigheter  hos  representanten  Kolab  Server.  Dock  behöver  detta  inte 
nödvändigtvis anses som generellt för OSS-baserade lösningar då exempelvis Citadel 
installerades och var funktionellt på mindre än 15 minuter. Likaså installerades Zimbra 
utan nämnvärda komplikationer.

Samtliga iterationers resultat kommer inte att behandlas här då en reflektion över varje 
iterations utfall dokumenterats i samband med resultatredovisningen (se 5.3).

En observation som gjordes under utförandet av den iterativa analysen var kvaliteten på 
lösningarnas dokumentation. Zimbra Collaboration Suite tillhandahåller en välskriven 
manual vilken benämns som Admin Guide. Utöver den finns dokument som behandlar 
installationer på båda enskilda servrar och system där serverkomponenterna sprids ut 
över  flera  olika  installationer  på  olika  servrar,  förteckningar  över  funktionalitet  och 
systemkrav, samt noteringar relaterade till den aktuella utgåvan. Som komplement till 
dokumentationen tillhandahölls en wiki-dokumentation och ett forum där användare och 
anställda av Zimbra kunde dela med sig av sina erfarenheter och kunskaper. I stora drag 
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höll dokumentationen en väldigt hög kvalitet (Zimbra, 2011).

Citadel  dokumentation  tillhandahålls  via  deras  hemsida  och  baseras  på  vanliga 
webbdokument, som delats in i en dokumentationsdel och en FAQ (Frequently Asked 
Questions)-del,  vars  innehåll  var  tillräckligt  för  den  här  analysen  (Citadel,  2011). 
Språket  och strukturen kunde dock inte  mäta sig med Zimbras  dokumentation,  vars 
kvalitet överträffade både Kolabs och Citadels.

Kolabs  dokumentation för  systemadministratörer  består  främst  av en längre manual, 
endast tillgänglig på tyska. En del dokument på engelska som behandlar konfiguration 
av server- och klientmjukvara existerade men dessa är daterade till 2006 och den utgåva 
som analyserades i studien utgavs 2010. Vidare dirigeras användare till organisationens 
wiki-dokumentation (Kolab Groupware, 2010). I och med att komplikationer uppstod i 
samband  med  Kolab  Server  granskades  dokumentationen  relativt  flitigt.  Strukturen 
upplevdes bristande och vissa artiklar hänvisade snarare till textfiler relaterade till de 
senaste installationsarkiven än att bistå med aktuell och gällande information. Någon 
tydlig  och omfattande översikt  av  dokumentationens  innehåll  påträffades  inte  under 
studiens genomförande. Utöver den ovan nämnda dokumentationen tillhandahölls även 
ett  dokument  som redogjorde  för  Kolabs  arkitektur,  vilket  innehöll  en  del  relevant 
information, såsom säkerhetskopieringsstrategier och underhållsoperationer. 

Sammanfattningsvis  genomfördes  den  iterativa  analysen  smärtfritt  och  utifrån  ett 
generellt perspektiv kunde samtliga krav tillgodoses genom att tillämpa OSS-baserade 
lösningar. Tabell 1 redovisar ett sammanfattat resultat från den iterativa analysen.

Tabell 2: Sammanfattning av iterativ analys

Iteration / Uppgift Zimbra Citadel Kolab

Sändning och mottagning av meddelanden Ja Ja Ja

Åtkomst av e-post Ja Ja Ja

Interoperabilitet mellan olika e-postsystem* Ja Ja Ja

Spamkontroll Ja Nej Nej

Användarvänlig administration Ja Ja Ja

Mobil åtkomst** Ja Delvis Delvis

Stöd för flera domäner Ja Ja Ja

Automatiserat svarsmeddelande*** Delvis Delvis Delvis

Vidarebefordran av meddelanden Ja Ja Ja

Interoperabilitet mot andra system och 
applikationer

Ja Ja Ja

* Se 5.3.3 – Interoperabilitet mellan e-postsystem
** Se 5.3.6 – Mobil åtkomst
***Se 5.3.8 – Automatiserat svarsmeddelande
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6 Analys
Lee (1989) belyser i en studie fyra metodologiskt relaterade problem vid studier som 
utgår utifrån ett fall eller en specifik situation. I och med att  action case-metodologin 
som användes enligt Braa och Vidgen (1999) är en hybrid mellan aktionsforskning och 
fallstudie  kan  majoriteten  av  problematiken  användas  om  analysramverk  för  att 
analysera genomförandet av denna studie.

Det första problemet handlar om svårigheten att göra kontrollerade observationer inom 
en  skarp  miljö.  Inom  en  laborationsmiljö  kan  komplexa  och  irrelevanta  variabler 
kontrolleras  och  minimeras,  vilket  är  omöjligt  inom en verklig  situation  (ibid.). Då 
studiens huvudsakliga del genomfördes inom kontrollerbara laborationsmiljöer är detta 
av mindre relevans. Det inledande delmomentet som utfördes genom en kombination av 
företagskontakt  och  litteraturanalys  utfördes  dock  inom  problematikens  kontext. 
Komplexa  och  irrelevanta  variabler  inom  den  verkliga  företagsmiljön  kunde  dock 
minimeras genom att stämma av resultatet mot litteraturen.

Svårigheter relaterat till att skapa kontrollerade slutledningar är ytterligare ett problem 
som Lee (1989) identifierar och diskuterar.  Inom naturvetenskapen kan slutledningar 
ofta  dras  utan  några  större  komplikationer  då  naturvetenskapliga  studier  vanligtvis 
tillämpar  kvantitativ  data.  Majoriteten  av  fallstudier  baseras  dock på  kvalitativ  data 
vilket försvårar momentet. Detta eftersom forskaren helt enkelt saknar tydliga riktlinjer 
för  slutsatser  utifrån  kvalitativ  data. Studiens  natur  ligger  inom  ett  kontext  där 
problematiken  är  påtaglig,  då  det  resultat  som  slutsatser  sedan  baseras  på  kan  ha 
påverkats  av  kunskapen  bakom  utförandet.  För  att  minimera  den  befintliga  eller 
bristande  kunskapens  påverkan  baserades  samtliga  utföranden  på  lösningarnas 
dokumentation. 

En tredje problemfaktor enligt Lee (1989) är möjligheten att replikera studiens resultat, 
vilket  används  för  att  påvisa  objektivitet  inom  naturvetenskapliga  studier.  Inom 
kvalitativa  studier  som  utförs  i  faktiska  miljöer  finns  ingen  garanti  att  iakttagna 
variabler är av bestående tillstånd. Detta gör att en replikerad undersöknings resultat kan 
komma att skilja sig från den ursprungliga studiens resultat. Studien baseras på variabla 
faktorer som sannolikt förändras med tiden. Dessa inkluderar mjukvaruversioner, både 
inom  operativsystem  och  e-postmjukvara.  Likaså  förändras  krav  och  behov  inom 
området i takt med att ny funktionalitet utvecklas, och vice versa.

Slutligen lyfter Lee (1989) problematiken runt generalisering och svårigheten med att 
bedöma en fallstudies generaliserbarhet när den baseras på en specifik situation eller 
kontext. En faktor som kan lyftas som ett hot mot generaliserbarheten hos studien är det 
inledande  delmomentet  där  krav  och  behov  identifierades  utifrån  en  analys  av  ett 
specifikt  företag.  Dock tacklades detta genom att  förankra majoriteten av dessa mot 
litteratur  inom  området.  Visserligen  inkluderades  en  del  krav  där  anknytning  till 
litteraturen saknades men i och med att funktionalitet för dessa behov kunde återfinnas 
hos e-postlösningarna kan dessa anses vara generella inom området. 

Ytterligare  en  aspekt  som  bör  belysas  i  samband  med  kraven  och  behoven  är 
begränsningen.  Det  finns  ingen  garanti  för  att  en  komplett  kravbild  identifierats. 
Inledningsvis  begränsades  även  kraven  utifrån  ett  systemadministrativt  fokus  vilket 
exkluderar en mängd användarrelaterade krav.
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7 Slutsats och diskussion
7.1 Slutsats

Arbetet  har  under  hela  projektet  syftat  till  att  analysera  och belysa  möjligheter  och 
begränsningar hos OSS-baserade e-postlösningar. Detta har gjorts genom att identifiera 
krav och behov relaterade till e-postlösningar, utse tre programvaror för representation 
av OSS-baserade e-postlösningar och implementerat dessa i en laborationsmiljö för att 
sedan kontrollera  om dessa  kan leverera  lösningar  till  identifierade  krav  och behov 
genom  praktiska  genomföranden.  Det  slutliga  resultatet  relaterar  således  till  det 
generella  OSS-konceptet  och  inte  till  de  individuella  lösningarna  som  användes  i 
undersökningen.

Sammanfattningsvis  har  inga  större  eller  nämnvärda  begränsningar  påträffats  under 
studiens genomförande. Tabell 1 (se 5.4) visar på att samtliga uppgifter lösts med hjälp 
av  minst  en  representant,  vilket  påvisar  möjligheten  att  nyttja  en  OSS-baserad  e-
postlösning inom en organisation eller företag. Med detta kan dock inte slutsatsen att 
OSS-baserade  e-postlösningar  saknar  svagheter  eller  begränsningar.  Vad  som  kan 
fastslås är att utifrån genomförandet av den här studien har ingen påtaglig begränsning 
eller svaghet identifierats som är gemensam för samtliga representanterna och därmed 
generell för det undersökta området.

För att påpeka vilka möjligheter som finns med att nyttja OSS-baserade e-postlösningar 
kan diskussionen återkopplas till  sammanställningen av den iterativa analysen.  Varje 
krav  som  tillgodosetts  kan  betraktas  som  en  möjlighet  hos  de  OSS-baserade 
programvarorna.

Möjligheten  att  tillämpa  OSS-baserad  mjukvara  möjliggör  även  en  långsiktig 
förvaltning vilket omnämns i  syftets formulering.  Detta understödjs av Orski (2003) 
som  anger  kontroll,  utveckling,  stabilitet  och  trygghet  som  konkreta  fördelar  vid 
nyttjande av öppen källkod. Kontroll omnämns i den bemärkelse att leverantörer kan 
bytas vid behov och att koden kan granskas och anpassas utifrån konsumentens behov 
(ibid.). 

7.2 Metoddiskussion

De metoder som användes vid närmandet av problemet visade sig vara lämpliga i den 
mån som studien krävde. 

Kombinationen av litteraturanalys och kontakt med ett verksamt företag gav ett lyckat 
resultat  då  resultatet  som genererades  från  en källa  kunde verifieras  mot  den andra 
källan och på så sätt styrka behovet. Vissa krav kunde dock inte styrkas mot litteraturen 
men inkluderas ändå på grund av deras relevans inom området och för företaget. En 
väsentlig  aspekt  att  understryka  är  att  krav  och  behov  identifierades  utifrån  ett 
systemadministrativt perspektiv. 

Metoden för att undersöka de utsedda lösningarna lämpade sig eftersom det involverade 
den iterativa naturen som aktionsforskningen tillämpar, samtidigt som inslagen från soft  
case-metoden  tillhandahöll  möjligheten  att  skapa  en  förståelse  för  situationen, 
inkluderande problemet och lösningarna,  genom ett  interpretativt  perspektiv.  Genom 
den praktiska implementeringen och tillämpningen av mjukvarulösningarna bekräftades 
den funktionalitet som beskrevs i dokumentationer och litteraturen.
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En brist inom arbetet är den interpretativa aspekten av arbetet. Utförandet av samtliga 
operationer  må ha  baserats  på  dokumentationen men har  givetvis  påverkats  av  min 
förmåga eller mina begränsningar. Med detta sagt är en olöst uppgift inte nödvändigtvis 
ekvivalent med en svaghet eller begränsning hos mjukvaran. För att hantera detta har 
den  officiella  dokumentationen  tillämpats  i  största  möjliga  mån  för  att  bemöta 
uppgifterna.

7.3 Resultatdiskussion

Utifrån  de  inledande  kapitlen  kan  en  övergripande  styrka  hos  OSS-baserade  e-
postsystem belysas. Tillämpningen av öppenhet i relation till källkod i programvara och 
standarder bidrar med den markanta fördelen att  risken för inlåsning minskas (Open 
Source Initiative, 2011). Likaså stimulerar nyttjande av öppna standarder marknaden på 
ett positivt sätt eftersom flera aktörer kan arbeta utifrån samma förutsättningar istället 
för  att  en  aktör  har  monopol  på  en  standard  och  därmed  marknadsandelen  (Kroes, 
2010).

Vidare  har  studiens  genomförande  påvisat  möjligheten  att  nyttja  en  OSS-baserad 
lösning för e-post vars funktionalitet kan leva upp till  krav som härstammar från en 
verklighetsbaserad miljö utifrån fokus på drift och administration.

Samtliga  lösningar  inom studiens  omfattning  har  goda förutsättningar  för  långsiktig 
förvaltning vilket är en av de huvudsakliga faktorerna inom studien. Orsaken till detta är 
att de baseras på källkod som publicerats öppet och att de tillämpar väldefinierade och 
erkända  standarder,  såsom SMTP,  IMAP och  POP3,  vilka  är  förutsättningar  för  att 
undvika inlåsning och en marknad med flera aktörer.

Det  moment  som  i  det  närmaste  kan  identifieras  som  en  svaghet  relaterade  till 
interoperabilitet mellan olika lösningar. Genom tillämpningen av standardprotokoll var 
funktionaliteten  inget  större  problem,  men  en  fullständig  migration  eller  export  av 
användare och deras data för applikationsneutral lagring omnämndes inte tydligt i någon 
av  lösningarnas  dokumentationer.  Detta  behöver  nödvändigtvis  inte  innebära  att 
momentet är omöjligt. Dock begränsades studien till lösningarnas dokumentationerna 
och att dessa inte beskriver hur en migrering från den egna lösningen till konkurrenters 
alternativ är förståeligt.

De  operationer  som  användes  för  att  påvisa  interoperabilitet  mellan  e-postsystem 
förutsatte att systemen var i drift. Exporten till format som kan läsas av andra system 
tyder visserligen på interoperabilitet och långsiktighet hos e-postlösningens data, men är 
inom studiens kontext begränsad till system som är aktiva och i drift. En aspekt som kan 
diskuteras är således möjligheten att extrahera data från ett system där en driftsättning 
inte längre är möjlig. 

Zimbra Collaboration Suite lagrar  meddelanden i  MIME-format14 som korreleras till 
användarna  via  en  MySQL-databas  med  metadata.  I  databasen  lagras  även  andra 
uppgifter  såsom kontakter  och kalendrar.  Utan tillgång till  databasen kan e-postfiler 
extraheras genom vanliga filoperationer.  Att  sedan relatera filerna till  användare kan 
vara problematiskt eftersom detta hanteras av databasen.

Citadel kritiserar på sin hemsida övriga lösningar som utdaterade vad gäller filhantering 
och lagring, vilket motiverar deras strategi att lagra samtlig data i en databas av typen 

14 http://www.ietf.org/rfc/rfc2045.txt?number=2045
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Berkeley DB. På grund av detta kan inga separata meddelanden eller e-postkataloger 
extraheras från ett inaktivt system genom enkla filoperationer.

Ett  av  de  argument  som  Kolab  Server  anger  som  en  fördel  gentemot  övriga  e-
postlösningar är att samtlig data lagras i ett format som liknar maildir. Varje användare 
tilldelas  en  unik  katalog  där  samtliga  meddelanden,  kontakter,  kalendrar  och  annan 
användardata lagras i MIME-format.

Interoperabilitet  och  applikationsneutral  lagring  är  ett  område  som  bör  undersökas 
närmare inom framtida arbeten.  Den här studien har begränsats till  information som 
tillhandahållits genom officiella dokumentationer. Det är således möjligt att det finns 
lösningar för momentet som tillämpar externa komponenter. Detta är dock ett område 
vars omfattning överskred studien storlek.

Vidare kan den ekonomiska aspekten nämnas utifrån tillämpningen av de programvaror 
som analyserats i studien. Samtliga tre representanter är tillgängliga för nedladdning, 
installation och nyttjande utan några tillhörande avgifter. Själva IT-driften är givetvis en 
kostsam faktor oavsett strategi för införskaffande, men licenskostnader kan i många fall 
vara en tung last för organisationer.

Ytterligare en aspekt som är värd att nämna är support. Ett av de argument som ofta 
används mot tillämpning och implementation av OSS-baserade alternativ är bristen på 
support.  Uppfattningen  bekräftas  genom  den  undersökning  som  genomfördes  av 
Morgan och Finnegan (2007) där majoriteten av de tillfrågade upplevde att utbudet av 
support var bristande och således en nackdel med nyttjande av OSS. Utifrån studiens 
kontext har området dock inte undersökts på djupet. Trots detta har det uppdagats att 
Kammarkollegiet  (2011)  slutit  ramavtal  med  ett  antal  företag  inom området  Öppna 
programvaror.  Detta  medför  att  statliga  svenska  myndigheter  kan  sluta  avtal  med 
kommersiella aktörer inom området och således få tillgång till support och expertis. Ett 
av företagen, RedBridge AB15, inkluderar programvaran och representanten Zimbra i sitt 
verksamhetsutbud, vilket påvisar relevansen av detta inom studiens kontext.

7.4 Om studiens validitet och reliabilitet

Som tidigare nämnts är det interpretativa närmandet en faktor som bör belysas inom 
sammanhanget. Befintlig, likväl som bristande erfarenhet och kunskap inom området 
kan ha kommit att påverka de praktiska operationerna under studiens genomförande. 
För  att  minimera  inflytandet  av  dessa  personliga  faktorer  har  samtliga  operationer 
grundats i lösningarnas dokumentationer. 

Dessa dokument tillhandahålls  av utvecklaren och syftar  främst  till  att  beskriva den 
egna lösningens funktionalitet är sällan kritiska, vilket medför att brister och nackdelar 
exkluderas. Eftersom studien syftade till  att  kontrollera huruvida mjukvarorna kunde 
leverera lösningar till de formulerade uppgifter är detta dock av mindre relevans.

Ytterligare  en  faktor  som  bör  uppmärksammas  är  att  programvaror  uppdateras 
kontinuerligt vilket påträffades under projektperioden då både Kolab Groupware och 
Zimbra släppte korrigerade versioner av sin mjukvara. Eftersom mjukvaruindustrin är 
en utvecklande bransch där aktörers aktivitet varierar är detta ett problem som är svårt 
att fullständigt lösa. Vid framtida studier kommer sannolikt de senaste versionerna att 
tillämpas vilket kan påverka resultatet och leda till ett annorlunda utfall än den aktuella 

15 http://www.redbridge.se
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studiens. 

7.5 Framtida arbete

Som tidigare nämnts kan området interoperabilitet undersökas ytterligare i relation till 
OSS-baserade  lösningar.  Inom  studien  har  begreppet  öppna  standarder  lyfts  och  i 
samband med ett utökat arbete om interoperabilitet bör dessa belysas tydligare. Likaså 
bör  filformat  och  deras  öppenhet  lyftas  ytterligare  och  undersökas  i  relation  till  e-
postsystemens hantering av data.

Vidare har det systemadministrativa perspektivet understrukits i samband med att krav 
och  behov  identifierades.  En  analys  av  OSS-baserade  e-postlösningar  utifrån  ett 
alternativt perspektiv, såsom användarfokuserat, vore således av relevans.

I  studiens  inledande  problembeskrivning  omnämns  den  proprietära  mjukvaran 
Microsoft  Exchange som en motpol till  de OSS-baserade alternativen.  En aspekt att 
undersöka kan således vara att jämföra proprietära och OSS-baserade representanter för 
att  utvinna  vilka  faktiska  fördelar  och  nackdelar  som  finns  hos  de  olika 
programvarutyperna. 
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Bilaga A. Kravspecifikation

Generella krav och behov
Inledningsvis har generella behov och krav identifierats vilka är typiska för området. 
Majoriteten  av  de  moderna  e-postlösningarna  tillhandahåller  funktionalitet  som 
tillgodoser dessa och bör därmed inte medföra några komplikationer.

Sändning och mottagning av meddelanden

Den basala funktionaliteten inom e-post är möjligheten att utbyta information genom e-
postmeddelanden.  Idag  används  e-post  som  en  vital  kommunikationskanal  utöver 
nätverks-  och  organisationsgränser.  Detta  är  således  ett  fundamentalt  krav  för  en 
lösning.

Teknisk specifikation

För att en användare ska kunna skapa och skicka ett meddelande måste en MSA-tjänst 
vara tillgänglig och lyssna efter inkommande meddelanden vilka vanligtvis skickas via 
protokollet SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) över TCP, port 587.

När ett meddelande är adresserat till en användare utanför den egna domänens gränser 
måste det skickas vidare till domänen i fråga. För att meddelanden ska kunna skickas 
mellan domäner används logiska MTA-komponenter. Vanligtvis kommunicerar MTA-
servrar via applikationsprotokollet SMTP över TCP-porten 25.

När  ett  meddelande  levererats  till  destinationsdomänen  överlämnas  det  till  MDA-
komponenten vars uppgift är att placera inkommande meddelanden till slutanvändarens 
mailbox.

För att mottagaren sedan ska kunna läsa meddelandet som lagras på e-postservern måste 
meddelandena hämtas via en klientmjukvara. Detta kan antingen vara en lokal MUA 
(Mail User Agent) eller en webbaserad lösning som tillhandahålls av en webbserver. 
Oavsett hämtas e-postmeddelandena vanligtvis av protokollet IMAP (Internet Message 
Access Protocol) eller POP (Post Office Protocol).

Uppgiftsformulering

Skapa  ett  e-postmeddelande  från  ett  befintligt  användarkonto,  adressera  det  till  en  
annan  användare  och  kontrollera  att  sändning  och  mottagning  av  meddelandet  
fungerar korrekt. 

Åtkomst av e-post

Åtkomst av meddelanden kan som tidigare nämnts ske via en separat mjukvara eller en 
webbaserat gränssnitt. Den förstnämnda förutsätter en installation av en klientmjukvara, 
såsom exempelvis  Mozilla  Thunderbird16 eller  Evolution17.  Ett  webbaserat  gränssnitt 
möjliggör  åtkomst  från  datorer  där  en  installation  inte  är  möjlig.  Anslutningar  från 
allmänna datorer bör dock ske krypterat vilket förutsätter att gränssnittets värdserver 
stödjer krypterade HTTP-anslutningar.

16 http://www.mozillamessaging.com/sv-SE/
17 http://www.gnome.org/projects/evolution/
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Teknisk specifikation

För att kunna hämta meddelandena via en klientmjukvara måste e-postservern lyssna 
efter förfrågningar. Som tidigare nämnts används protokollen IMAP och POP för detta.

För  åtkomst  via  ett  webbaserad  gränssnitt  måste  en  webbserver  tillhandahålla  en 
webbapplikation som är kopplad till e-postserverns lagring. Meddelandena hämtas dock 
via samma protokoll som vid åtkomst via separat klientmjukvara, d v s IMAP eller POP.

Uppgiftsformulering

Installera Mozilla Thunderbird på en klientenhet,  anslut mjukvaran mot en befintlig  
användares e-postkorg och kontrollera att meddelanden kan hämtas, samt skickas. 

Undersök  möjligheten  att  använda  den  kalenderfunktion  som  tillhandahålls  av  
lösningen genom att installera tillägget Lightning.

Logga in på det webbaserade gränssnittet med en befintlig användare och kontrollera  
att meddelanden visas, samt att meddelanden kan skapas och skickas.

Interoperabilitet mellan e-postsystem

I och med att lösningen ska syfta till en långsiktig förvaltning är interoperabilitet ett 
väsentligt krav. Stödet mellan olika system kan uppnås genom att försäkra sig om att  
öppna  standarder  och  format  tillämpas.  På  så  sätt  undviks  inlåsning  och 
leverantörsberoende, likaså en eventuell framtida systemmigration.

Teknisk specifikation

För att uppnå interoperabilitet i den mening av leverantörsberoenden undviks och att 
långsiktiga  förvaltningen säkerställs  bör  öppna standarder  och  öppen  källkod ingå  i 
lösningens strategi. Genom att standardformat används vid export och import kan data 
migreras mellan olika system och leverantörer utan större problem. 

Uppgiftsformulering

Exportera samtliga användares data (meddelanden, kontakter, kalender, etc).

Beakta huruvida exporterad data kan importeras av andra lösningar.

Spamkontroll

Ett av de mest  omfattande forskningsområdena relaterade till  e-post är  hantering av 
spam-meddelanden. Spamkontroll är av yttersta vikt då en överdriven utsatthet kan leda 
till försämrad prestanda och tidskonsumerande åtgärder.

Teknisk specifikation

Spamkontroll består vanligtvis av ett filter som all trafik måste passera innan den kan 
levereras till mottagarens inkorg. Många mjukvaror tillämpar en modulär strategi när 
anti-spam ska implementeras, d v s möjligheten att integrera befintliga spamlösningar 
såsom DSPAM och SpamAssassin, i synnerhet vid OSS-lösningar.

Spamfilter kan tillämpa olika algoritmer och metoder för att skilja spam från tillåtna 
meddelanden. En vanlig ansatsmetod är att inkludera en grundläggande regelsamling 
och sedan interagera med slutanvändarna genom att inkludera vad dessa markerar som 
spam i framtida filtreringar.
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Uppgiftsformulering

Generera ett eller flera meddelanden vars innehåll fångas upp av lösningens spamfilter.

Konfigurera lösningen att uppfatta meddelanden innehållande zaqxsw som spam.

Företagsspecifika krav
De krav som beskrivs i följande sektion har kartlagts utifrån den situation som företaget 
befinner sig i. Inom den här undersökningen representerar företaget den organisatoriska 
kontext som beskrivs i de inledande kapitlen. 

Användarvänlig administration

Inom många organisationer sker enklare administration, såsom att lägga till, ta bort och 
redigera användarkonton, av personal vars arbetsroller inte kräver djupgående förståelse 
för  servertjänsternas  värdsystem.  Således  finns  det  behov  för  ett  användarvänligt 
gränssnitt för enklare administration av e-postlösningen.

Teknisk specifikation

Webbaserade  lösningar  är  en  vanligt  förekommande  metod  för  att  tillhandahålla  ett 
grafiskt  gränssnitt  för  administration.  I  och  med  att  många  e-postlösningar  idag 
inkluderar  en  webbaserad  e-postklient  existerar  redan  en  webbserver  vilket  är  den 
grundläggande förutsättningen för ett webbaserat GUI (Graphical User Interface).

Uppgiftsformulering

Lägg till tre nya användare, modifiera deras e-postadresser och kontrollera att dessa  
konton kan användas genom att logga in med dessa.

Mobil åtkomst

Avancerade mobila enheter såsom smartphones och surfplattor integreras mer och mer 
inom verksamheten  hos  organisationer  och  företag.  Därmed  är  även  åtkomst  till  e-
posten från dessa en väsentlig funktionalitet. 

Teknisk specifikation

Mobila enheter kan generellt sett hantera samma protokoll för e-postöverföring, d v s 
sändning och mottagning av e-post, som separata klientprogramvaror för persondatorer. 
Dock innebär den extra funktionaliteten som ofta inkluderas i en modern e-postlösning 
en del problem. En lösning för detta kan vara ett mobilanpassat webbgränssnitt som 
tillhandahåller den nödvändiga funktionaliteten.

Uppgiftsformulering

Konfigurera  en  mobil  enhet  att  hämta  en  användares  e-post  och  kontrollera  att  
meddelanden kan skickas från enheten.

Stöd för flera domäner

En e-postlösning kan ansvara för det egna företags domän, samt andra externa parter 
som valt att utkontraktera e-posttjänsten till företaget. När så är fallet är ett krav att e-
postsystemet måste stödja multipla domäner.

Teknisk specifikation

Virtuella domäner att en server kan hantera och ansvara för flera olika domäners e-post. 
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Bilaga A. Kravspecifikation

I  många  fall  tillhandahålls  även  olika  inloggningssidor  beroende  på  vilken  domän 
användaren tillhör.  En väsentlig  faktor  inom virtuella  domäner  är  DNS-inställningar 
som pekar till vilken destination inkommande e-post ska levereras.

Uppgiftsformulering

Lägg till  en  ny domän med tre  testanvändare och kontrollera att  meddelanden kan  
skickas och tas emot korrekt.

Automatiserat svarsmeddelande

Möjlighet att aktivera ett standardmeddelande som sänds när nya meddelanden mottas. 
Exempelvis ett notifikation till avsändare vid non-office hours.

Teknisk specifikation

Genom  att  i  förväg  ange  ett  meddelande  kan  detta  ofta  sändas  som  svar  när  nya 
meddelanden mottas av servern under en fördefinierad period.

Uppgiftsformulering

Skapa ett automatiserat svarsmeddelande för en testanvändare som aktiveras mellan  
17:00 – 08:00.

Vidarebefordran av meddelanden

Vidarebefordring av inkommande meddelanden måste vara möjlig. 

Teknisk specifikation

Automatisk  vidarebefordring  bygger  på  att  en  inkommande meddelande automatiskt 
kopieras  och skickas  vidare till  en  eller  flera  fördefinierade adresser.  Detta  kan ske 
publika, d v s med den ursprungliga mottagarens kännedom, eller dolt där mottagaren 
inte känner till vidarefordringen.

Uppgiftsformulering

Konfigurera  en  automatisk  vidarebefordran  för  en  testanvändare  så  att  samtliga  
inkommande meddelanden skickas vidare till administratörskontot.

Interoperabilitet mot andra system och applikationer

Interoperabiliteten  under  de  företagsspecifika  kraven  relaterar  till  möjligheten  att 
extrahera och exportera meddelanden från systemet för import till andra system såsom 
konvertingslösningar och support ticket-system.

Teknisk specifikation

Interoperabilitet i den mening att lösningen kan integreras med andra system baseras 
ofta på tillämpning av standardprotokoll eller format. Exempelvis kan de flesta skript- 
och programmeringsspråk upprätta en anslutning till en POP3- eller IMAP-tjänst för att 
extrahera meddelanden från en server. Likaså kan SMTP-protokollet användas för att 
skicka meddelanden via egendefinierade applikationer och skript.

Uppgiftsformulering

Skapa ett skript som extraherar meddelanden från en befintlig användares inkorg och  
bifogar innehållet i en textfil.
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Bilaga B. Perl-skript för e-posthämtning - källkod
#Title:       Pop Mail
#Filename:    pop_mail.pl
#Author:      Viktor Svensson
#
#Description: Opens a mailbox and retrieves the messages via the POP3-
#protocol over SSL. The sender, subject and body is appended to an 
#output file. The retrieved messages are deleted from the server.

#!/usr/bin/perl
#use warnings;
use Mail::POP3Client;
use IO::Socket::SSL;

die("Usage: pop_mail.pl FQDN") if $#ARGV != 0;

$fqdn = $ARGV[0];

open(FILEHANDLE, ">>", "./" . $fqdn . "_output") or die $!;

$pop = new Mail::POP3Client ( USER  =>  'perl@exjobb.local',
                              PASSWORD  =>  'p3r111',
                              HOST  =>  "$fqdn",
                              USESSL => 1,
                              AUTH_MODE => "PASS"
                            );

$pop->Connect() || die $pop->Message();
for ($i = 1; $i <= $pop->Count(); $i++) {
  $head = $pop->Head($i);
  $head =~ /(From:\ .*)\n/;
  $from = $1;
  $head =~ /(Subject:\ .*)\n/;
  $subject = $1;
  $body = $pop->Body($i);
  print FILEHANDLE "$from\n$subject\n$body\n;;\n";
#  $pop->Delete($i);
}
$pop->Close();
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Bilaga C. Perl-skript för e-posthämtning - utdata

Bilaga C. Perl-skript för e-posthämtning – utdata

./zimbra.exjobb.local_output:

From: Bob Bok <bob@exjobb.local>
Subject: Export this
Variable 1

;;

./citadel.exjobb.local_output:

From: "Bob Bok" <bob@exjobb.local>
Subject: Export this
Variable 1

;;

./kolab.exjobb.local_output:

From: Bob Bok <bob@exjobb.local>
Subject: Export this
Variable 1

;;

1


	1 Introduktion
	2 Bakgrund
	2.1 Begreppet e-postsystem
	2.2 Funktionalitet relaterat till e-postlösningar
	2.3 Öppenhet i relation till programvara och standarder

	3 Problem
	3.1 Problemprecisering
	3.2 Problemansats
	3.2.1 Identifiera behov
	3.2.2 Sätta upp miljöer
	3.2.3 Analysera möjligheter och begränsningar


	4 Metod
	4.1 Litteraturstudie
	4.2 Fallstudie
	4.3 Action case
	4.4 Förväntat resultat

	5 Genomförande och resultat
	5.1 Identifiering av krav och formulering av uppgifter
	5.1.1 Sändning och mottagning av meddelanden
	5.1.2 Åtkomst av e-post
	5.1.3 Interoperabilitet mellan e-postsystem
	5.1.4 Spamkontroll
	5.1.5 Användarvänlig administration
	5.1.6 Mobil åtkomst
	5.1.7 Stöd för flera domäner
	5.1.8 Automatiserat svarsmeddelande
	5.1.9 Vidarebefordran av meddelanden
	5.1.10 Interoperabilitet mot andra system och applikationer

	5.2 Installation av e-postlösningar 
	5.3 Iterationer
	5.3.1 Sändning och mottagning av meddelanden
	5.3.2 Åtkomst av e-post
	5.3.3 Interoperabilitet mellan olika e-postsystem
	5.3.4 Spamkontroll
	5.3.5 Användarvänlig administration
	5.3.6 Mobil åtkomst
	5.3.7 Stöd för flera domäner
	5.3.8 Automatiserat svarsmeddelande
	5.3.9 Vidarebefordran av meddelanden
	5.3.10 Interoperabilitet mot andra system och applikationer

	5.4 Resultatanalys

	6 Analys
	7 Slutsats och diskussion
	7.1 Slutsats
	7.2 Metoddiskussion
	7.3 Resultatdiskussion
	7.4 Om studiens validitet och reliabilitet
	7.5 Framtida arbete


