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Teknisk opbygning af Min Bolig app
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Setup 

Løsningen består af en HTML5 baseret hybrid applikation, en REST API og et administrationspanel. Løsningen 

benytter sig af Apache Cordova frameworket, som ud over at lave en webview applikation til både iOS og Android 

også har plugin understøttelse til at give adgang til den mobile enheds sensorer. 

 

Til vores Cordova wrapper benytter vi plugins, til at give adgang til kamera, dialogbokse, statusbar, filoverførsel, 

splashscreen, push og in-appbrowser. 

 

Cordova wrapperen giver en Javascript API, som vi kan benytter til at kommunikere med vores HTML5 app.  

 

Server 

 
 

Administrationspanel og API er kodet i PHP, med en tilhørende MySQL database. Der er derudover lavet 

integrationer til Email service (Mandrill), SMS service (Cpsms), Apple / Google Push services. Dette er de tre 

muligheder serveren har for at kontakte beboerne med advarsler. 
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API 

Alle brugere får tilknyttet en unik token til deres profil. Denne bruges til at tilgå APIen og udvælge relevante data for 

brugeren. På den måde kan vi sikre brugerens data og ikke fortrolige data over POST headers. Forbindelsen er sikret 

med SSL certifikat.  

 

Adresserne til APIen fungere ud fra et CRUD princip. Dvs. adresserne har en struktur opbygning på følgende måde. 

 

/api/{servicenavn}/create 

/api/{servicenavn}/read 

/api/{servicenavn}/update 

/api/{servicenavn}/delete 

/api/{servicenavn}/{custom-command} 

 

Derudover er der lavet mere specifikke funktioner, til f.eks. login / password reset etc. 
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Administrationspanel 

 

 
 

Administrationspanelet er kodet i PHP og lavet yderst minimalistisk. Der er lavet to access niveauer. Det ene er til 

hovedafdelingen, som skal kunne lave generelle guides og indholdssider og udvælge, hvilke der skal kunne laves 

lokale versioner af. Derudover er der et access niveau til lokalafdelingerne, som har nogle mere lokalt orienteret 

features, samt adgang til at rette de af hovedafdelingen godkendte indholdssider og guides. 

 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<leases> 

<lease> 

<leasenumber>xxxx-xxxx-x-xx</leasenumber> 

<department>xxxx-x</department> 

<streetname>Testvej xxx</streetname> 

<postal>xxxx</postal> 
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<city>By</city> 

<startdate>01.01.1970</startdate> 

</lease> 

<lease> 

<leasenumber>xxxx-xxxx-x-xx</leasenumber> 

<department>xxxx-x</department> 

<streetname>Testvej xxx</streetname> 

<postal>xxxx</postal> 

<city>By</city> 

<startdate>01.01.1970</startdate> 

</lease> 

</leases> 

Eksempel på XMLformat 

 

Hovedafdelingen har mulighed for at opdatere deres beboerdata ved at uploade en XML fil til serveren med 

opdaterede data tilknyttet et unikt lease-id. Baseret på lease-id kan vi derefter opdatere databasen. 

 

Lokalafdelingerne kan vælge hvem fra lokalafdelingen, der skal notificeres, ved indberetninger pr. mail. 

Automatiseret svarmail kan også skrives fra dette layout. Derudover kan lokalafdelingerne sende varsler til 

afdelingens brugere via push, sms og email. Afdelingen kan specificere præcis hvilke leases der skal modtage hvilke 

varsler.  

 

Fra lokalafdelingens login, kan man også skrive nyheder og opdatere den generelle information om afdelingen. 

 

Når en besked sendes lægges beskeden i kø til forsendelse. Der køre et cronjob hvert 5 minut på serveren, som tager 

sig af alle forsendelser, og fører log med hvilke forsendelserne der når frem og hvilke der ikke gør. Dette gemmes i 

databasen til debugging og eventuel blacklisting af mailadresser og telefonnumre.  
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Opdatering af app og indhold 

Når app’en åbnes tjekker den om der er Internet adgang. Såfremt enheden er online, vil vores applikation tjekke om 

den er up-to-date, med indholdet online og om Cordava wrapperen skal opdateres. 

 

 

 

Selve applikationen ligger som flad HTML-fil på serveren. Dette er inklusiv CSS og alt javascript. Derfor er det kun en 

enkelt tekstfil der skal hentes. Denne kan derfor også gemmes i localstorage på enheden, så applikationen også 

virker offline. (Dog meget begrænset) 

 

Såfremt Cordova wrapperen skal opdateres, får brugeren en dialogboks, hvor vi referere til Appstore / Google Play, 

hvor applikationen skal opdateres fra.  Denne løsning er valgt, således at vi kan forbipassere Apple og Googles 

godkendelse ved små opdateringer og rettelser. 

 

Selve applikationen er skrevet og bygget op som en webapplikation. Dvs. at alle layouts i applikationen i realiteten er 

på samme side og vises/skjules baseret på hashchanges i adresselinjen. (Som ikke vises i applikationen) 

 

På serveren har vi lavet adskillige REST/JSON API’er, som klient applikationen bruger til at hente og sende modtage 

til/fra vha. AJAX. 

Koden er endvidere skrevet i HTML, LESS og Javascript. Selve koden er i udviklingsmiljøet adskilt i filer, men 

konkateneres og minificeres inden koden sættes i produktion.  Dette gøres med Gulp og andre Node.js moduler. 
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Login 
Her vælges afdeling og skrives kodeord for at logge ind. Der er en klar forskel på indstillingsmulighederne, afhængig 

af om man logger ind som lokalafdeling eller hovedafdeling.  
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Hovedafdeling 

Velkomstskærm og sidemenu 

Når du er logget ind som hovedafdelingen, bliver du mødt af en velkomstskærm og en sidemenu. I denne sidemenu 

har du mulighed for at lave varslinger, oprette/redigere guides, samt lave indstillinger for generelle og lokale 

indholdssider. 

Øverst I højre hjørne har du mulighed for at logge ud, når du er færdig. 

 

 

Varslinger 

Under varslinger kan du se en liste med status over tidligere varslinger på henholdsvis SMS og mail. Øverst I højre 

hjørne har du mulighed for at oprette en ny. 
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Når du opretter en ny varsling bliver du mødt af et skærmbillede, hvor du kan bestemme hvilke kanaler varslingen 

skal sendes igennem (E-mail og SMS). Du skriver så et emne og en besked, og vælger efterfølgende hvem der skal 

modtage beskeden, vha. listen nede i højre hjørne. Du vælger dem til og fra med pilen, som peger på de to felter. 

I bunden af siden (som ikke vises I skærmbilledet), vælges forsendelsestidspunkt og en næste knap, som fører hen til 

godkendelsesside.  

Fortryder du undervejs, kan du oppe I venstre hjørne trykke på tilbage knappen og vende tilbage til listevisningen 

over varslinger, uden at varslingen sendes. 
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Indholdssider 

Indholdssider er de sider, som vises i app’en. Her kan man som hovedkontor bestemme hvilke sider som er 

generelle, og hvilke som lokalafdelingerne selv kan skrive. Dette gøres ved at hakke af ud fra emnet i checkboksen 

“mulighed for lokal udgave”. (Vær opmærksom på at der ikke er en gem knap, og at ændringen træder i kraft, så 

snart man trykker på checkboksen) 

Hvis du trykker på titlen, har du mulighed for at rette den pågældende side. (Husk at trykke gem, I venstre side, når 

teksten er rettet til)  
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Guides 

Under guides bliver du igen mødt af en liste visning, der viser alle oprettede guides. Til højre på hver linje kan du vha. 

skraldespanden slette den pågældende guide. 

Oppe I højre hjørne har du mulighed for at oprette en ny guide. Hvis du hellere vil redigere en af de nuværende 

guides, trykker du på guidens titel og du vil herefter kunne redigere denne. 

 

  



12 
andbie.dk  

Den enkelte guide består af følgende bestanddele. En officiel titel til brugerne af app’en, en teknisk titel til brugere af 

backenden (f.eks. Farum Midtpunkt – HFI-Relæ), kategori og en overordnet beskrivelse af guiden. Det er også muligt 

at vedlægge en YouTube ID kode, såfremt man ønsker at bruge video. 

Alle guides består af en række trin. Trin kan tilføjes vha. knappen i venstre hjørne. Trin kan slettes vha. 

skraldespandsikonet oppe i højre på hver trin. Det er også muligt at vedlægge billede og  beskrivelse til hvert trin. 

I bunden er der et afsluttende tekstfelt, som man kan vælge at udfylde. F.eks. med en tekst om hvem man kan 

kontakte, hvis guiden ikke løser problemet. 

Når guiden er færdig, husk da at trykke gem.   
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Lokalafdelinger 

Afdelingsinfo 

Under afdelingsinfo kan man indsætte e-mail adresser og svartekster til app’ens forskellige kontaktpunkter. Efter 

redigering gemmes ændringer med “opdater info” knappen i bunden. 
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Afdelingens driftinfo 

Under afdelingens driftinfo, kan man sætte service besked til brugerens forside i app’en. Skriv en kort tekst og angiv 

et tidsrum, hvori beskeden skal vises. Husk at trykke “opdater driftinfo”, for at gemme dine ændringer. 

 

Varslinger  

( Se Hovedafdeling ) 

 

Indholdssider 

Forskellen fra Hovedafdelingens indholdssider er, at lokalafdelingen kun kan redigere de indholdssider, som 

hovedafdelingen har angivet må rettes af lokalafdelingerne.  

( Se Hovedafdeling )  
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Guides 

Her kan man vælge hvilke guides der skal vises i den pågældende lokalforening. Det er her den tekniske titel er 

særligt nyttig, så man ved, hvem guiden henvender sig til. Man kan dog også bruge guides skrevet til en anden 

lokalforening.  

For at se hvordan guides oprettes eller redigeres: 

( Se Hovedafdelingen ) 
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Nyt fra afdelingen 

På “Nyt fra afdelingen” ser du en liste over nyheder til brugerne. Ude til højre for hver overskrift, kan du se en 

skraldespand, som bruges til at slette nyheden. 

Oppe I højre hjørne ser du knappen “Tilføj ny”, som bruges til at oprette flere nyheder. 

 

Når en nyhed oprettes skal man skrive en titel og beskrivelse. Husk at trykke på gem knappen inden afslutning. 
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Afstemninger 

Her kan man oprette, redigere og se de afstemninger der er oprettet i lokalafdelingen. Oppe i højre hjørne kan man 

tilføje en ny afstemning. 

 

Her skrives en titel og en beskrivelse af hvad man stemmer om.  Tilføj derefter svarmuligheder med knappen under 

beskrivelsesfeltet, og giv hver svarmulighed en tekst. Til slut skriver man sidste afstemningsdag i formatet dd-mm-

åååå. Hvis brugerne gerne må se det midlertidige resultat af afstemningen afkrydses feltet “Vis resultat efter 

brugeren har afgivet sin stemme”. Husk at trykke gem inden du lukker siden. 
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Kom godt i gang 

Da applikationen er lavet som en test, der er tilpasset KAB’s specifikke data, vil der være en del ting som 

skal kodes om.  

 

Enhver boligorganisation har sin egen måde at håndtere afdelinger, lejligheder, brugere mm.  Det vil derfor 

kræve, at disse dele laves om, før koden kan benyttes af et konkret selskab. Dette skyldes sikkerhed for 

data i den nuværende kodning, som vil være alt for sårbar, hvis hele koden frigives uændret, og 

applikationen kan derfor først bruges, når koden er tilpasset det pågældende boligselskabs struktur for 

beboerdata.  

Når koden er ændret, vil det tilbageværende være en login-del til afdelinger samt et system til at skrive 

sider, med hjælp fra opensource biblioteket “tinymce". 

 

Da projektet og applikationen blot er lavet med henblik på at afdække potentialet for en applikation i den 

almene sektor, er den ikke opdateret med nye plugins til eksempelvis kamera og filhåndtering i IOS og 

android. De centrale dele af applikationen skal derfor kodes om og opdateres, før den kan udgives på ny da 

kodningen er fra 2014.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


