
Det nya ProTAK 
Vart/var är vi på väg… 



Det nya ProTAK 
Säg inte nej… 



Varifrån 



Historia, var startade resan... 

• 1996 – grundades Protec AB. Konsultbaserade tjänster 
avsedda att höja pappersmaskinens effektivitet och stöd 
vid olika typer av processproblem, fokus på reglering. 

• 2000 – ProTAK Systems AB etablerades för att utveckla 
och marknadsföra mjukvara för uppföljning av 
pappersmaskiners prestanda. 

• 2001 – Första systemet i drift på Holmen Paper, Braviken 
PM 53. Samma år togs system två i drift på Metsä Board, 
Husum PM 8. 

• O.s.v.… 







Resan, 
att hinna ikapp… 

Att gå vilse är att lära sig att hitta… 

eller 

Riktningen är viktigare än hastigheten… 



WEB… 

• 2003-2004 - Vi börjar konvertera ProTAK från Acces till .NET Framework 1.1 (WinForms) 

• Vi inser dock rätt fort att det är Web som man kommer vilja ha det på. Så vi började bygga om det i ASP.NET Forms. 

  

• 2004-2014 - Arbetet går framåt. Då webben som teknologi utvecklades enormt samtidigt så hamnar vi på efterkälken allt mer. 
ProTAK Web utvecklingen som helhet bromsas ned för att fokusera mer på kärnverksamheten då det vi hade inte kändes riktigt 
bra. Vi väljer att kontinuerligt konverterar delar att använda sig av webteknologi (HTML, CSS) under ytan i ProTAK Access så att 
dessa saker sedan enkelt kan återanvändas i en ren Web miljö. 

  

• 2014 - Nu anser vi att webben som teknologi/miljö mognat till sig ordentligt. Chrome och Firefox är vid det här laget vettiga 
verktyg att testa och utveckla i. Vi återupptar webutvecklingen och börjar konvertera hela projektet till att köras i ren Javascript 
miljö på klientsidan i webbläsaren med hjälp av jQuery. Men fortfarande med ASP.NET Forms som backend. Vi tar även beslutet 
att använda EntityFramework 6 som metodik för att hämta data från databasen. Vi skriver om frontend koden till i TypeScript 
istället för Javascript.  

  

• 2014-2016 - Vi upptäcker ASP.NET MVC och tror att det är bättre väg att gå så vi påbörjat arbetet att konvertera hela projektet 
från ASP.NET Forms till MVC. Vi går ifrån jQuery och använder oss av ett data-binding bibliotek som heter KnockoutJS. Runt 
samma tid så upptäcker vi ASP.NET Core som just då är i en utvecklingsfas och låg på någonstans mellan beta 1 och beta 3. Vi 
uppgraderar kontinuerligt så fort det kommer en ny release av ASP.NET Core vilket innebar kodändringar eftersom att det var så 
mycket som hände i ASP.NET Core då. Vi börjar även att använda Webpack som kompiler för TypeScript.  

  

• 2017, V32 - Vi gör en omstart, fokuserar på resultatet. Knockout möjliggör ett komponenttänk som trappar upp 
utvecklingshastigheten. Samtidigt som vi inte längre håller på och byter teknologier kors och tvärs. 
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2008, ProTAK, Web 



Rondering på platta / telefon 



Logistikfunktion 



Fabriksöversikt/Tambouröversikt 



Integration med ABB 800xA 



• Funktioner 

– Rondering på platta/telefon 

– Logistikanalys Bil/Båt/Tåg.. 

– Fabriksöversikt/Tambouröversikt 

– Direktavrop i Inköpsystem, Bevakning 

– Förreglingsbortkoppling m. Riskanalys 

• Databas struktur 

– Kör koncern i ”molnet” 

– Anläggningsdata, Affärssystemsdata-för oberoende.. 

• Integrationer 

– Integration med ABB 800xA 

– SAP, m.m. 

 

 



Demo 



Varthän 

Nya Funktioner, Nya Kunder… 



ProTrim 



ProTrim 


