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Introduksjon – Hvem er jeg og Skill

Brage Tukkensæter

• Løsningsarkitekt i Skill AS

• Jobbet 10år+ med Microsoft-
teknologi som .NET, SharePoint, 
Dynamics 365 (CRM)

Skill AS

• Konsulentselskap med kontorer 
i Sarpsborg og Oslo

• Ca. 100 ansatte

• Fokus på Microsofts skytjenester



Agenda
• Introduksjon

• Hva er egentlig Power Apps og Power Platform

• Power Apps vi bruker i Skill ifm. med Korona
• Kontorplass

• Arbeidskapasitet

• Lånt Kontorutstyr

• Demo hvordan lage apper



Introduksjon – Hva er Power Platform



Introduksjon – Hva er Power Apps?

• Platform for «no-code / low
code» app-utvikling

• Tre typer:
• Canvas Apps (lerrets-apper)

• Model Driven Apps 

• Power Apps Portals

https://powerapps.microsoft.com
/en-us/build-powerapps/

https://powerapps.microsoft.com/en-us/build-powerapps/


Canvas Apps - lerretsapper

• Apper først og fremst internt i 
bedriften

• «Pixel Perfect» – kan tilpasse alt 
av GUI

• Fungerer fint både på mobil og 
i nettleser samt integrert i 
Microsoft Teams

• Kan knyttes til mange 
forskjellige datakilder



Model Driven apps

• Mer avanserte apper

• Bygger på datamodell 
bygd i Common Data 
Service (CDS)

• Dynamics 365 Customer 
Engagement (tidl. 
Dynamics CRM) er en 
model driven app



Power Apps Portals

• Portaler for eksterne brukere

• Henter data fra CDS

• Finnes en del maler som f.eks
«Customer self service»

• Kan tilpasses både i et enkelt 
grensesnitt samt 
HTML/CSS/JavaScript



Apper Skill 

lagde ifm

Korona



Kontorplass-app
• Relativt enkel app

• Booking av kontorplass på 
kontor for å ivareta 
kapasitetsbegrensning

• Sporing av hvem som har vært 
på hvilke kontor ifm. smitte





Arbeidskapasitet-app

• App vi utviklet og rullet ut tidlig 
mars 2020

• Brukt internt i Skill til å se hvor 
mye folk hadde mulighet til å 
jobbe med stengte kontor, 
skoler og barnehager





Lånt Kontorutstyr-app

• App for å kunne registrere hva 
ansatte har lånt av dockinger, 
skjermer, webcamera etc fra 
kontorene





Felles for appene
• Rask implementering 

fra idé til utrulling – ofte 
samme eller neste dag

• Bruker SharePoint-lister 
som enkel backend, 
men kunne like enkelt 
skrevet til mange andre 
datalager



Spørsmål
om appene?



DEMO


