
SMILE
är vårt ramverk.
Och vårt mål.
SMILE är vår metod för att effektivt kunna bygga lösningar specifikt anpassade 
för din verksamhet. Metoden ger dig fördelarna med standardsystem (beprövade 
lösningar och moduler) utan nackdelarna (inlåsning, dyra licenser och krävande 
anpassning av verksamhet och system).



Ramverkets komponenter består av:

• Grundkomponenter: Entity Framework med Code First  

och NuGet.

• Gränssnitt: ASP.Net MVC (Model View Controller), ASP.Net 

MVC Razor, jQuery, Twitter Bootstrap och Kendo UI.

Web (Gränssnittslagret):

Här skapar vi våra vyer som är av typen MVC razor (.cshtml). Vi 

skapar även controllers som hanterar interaktionen med använ-

daren och returnerar en renderad vy utifrån vår modell. Oftast 

har vi en JavaScriptfil med jQuery kod för varje vy. Här finns 

även CSS:er från bland annat Twitter Bootstrap.

Servicelagret

I servicelagret skapar vi våra vymodeller; de ska motsvara den 

information som behövs i gränssnittet och kan fyllas från en 

eller flera underliggande entiteter. Här skapas de servicemeto-

der som används för att anropa repository. I detta lagret de-

finieras alltså de regler som i slutändan skapar din verksam-

hetsnytta. Här skapas även de managermetoder som används 

för att översätta en domänentitet till en vymodell.

Domänlagret

I domänlagret definierar vi objektmodellen med de entiteter 

och kopplingar som skall finnas. I domänlagret finns också  

repository som sköter all kommunikation med databasen.

SMILE – specialanpassade  
lösningar på ett enklare sätt.

Bakom SMILE ligger utvecklingen av ett brett spektrum av system. 

Gränssnitt, databaser och integration har utvecklats och dokumen-

terats. Dessa har sedan lagts till modellen, som alltså blir ett paket 

av modeller som används när nya system byggs. Modellen inkluderar 

också en systematisk metod för att säkerställa att systemet fyller 

den önskade rollen i din verksamhet.

SMILE använder standardiserade verktyg och 

moduler så ofta det är möjligt. Då förenklar vi din 

framtida administration och minskar ditt beroende 

av stöd och personal.

Användargränssnittet är avgörande för att säkra att 

en applikation fungerar som den är tänkt för dina 

användare (och används som det är tänkt, för den 

delen).

Vi gör alltid användargränssnittet så enkelt som 

möjligt genom att använda funktioner och design 

dina användare är vana vid. I det arbetet använder 

vi riktlinjer och återvinner framgångsrika lösningar 

från andra applikationer så ofta som möjligt. Ett bra 

gränssnitt minskar också kostnader och behovet av 

manualer, support och utbildning.

Ramverket möjliggör automatiserade tester, alltså 

ett test som helt enkelt kör koden utifrån uppsatta 

förutsättningar och därefter validerar resultatet. 

Dessa tester kan skrivas i lagren Web, Service och 

Repository.
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