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Sammanfattning

Bakgrunden till examensarbetet Medius behov av rapporter för uppfölj-
ning av verksamheten. Medius använder sig sedan årsskiftet 2008-2009 av
affärssy- stemet Microsoft dynamics AX. I verksamheten finns ett behov
av ett antal standardiserade rapporter för uppföljning som inte existerar i
Dynamics AX idag samt en portal där dessa rapporter lätt kan hittas.

Syftet med examensarbetet är att ta fram en hifi-prototyp som visar hur
rapporter för verksamhetsuppföljning kan standardiseras och presenteras i
ett webbgränssnitt.

Arbetet som utförts i examensarbetet kan delas in i fyra steg. Först gjor-
des ett antal intervjuer med personal från olika nivåer i organisationen för
att få en bra bild av vilka rapporter som det fanns ett behov av. Därefter
sammanställdes dessa intervjuer till scenarion som sedan användes för att
ta fram en kravspecifikation i det tredje steget. I det sista steget utvecklades
själva hifi-prototypen utifrån kravspecifikationen.

Vissa av rapporterna som prototypen innehåller är informationsmässigt väl-
digt att generera. För dessa rapporter utvecklades ett datalager med en
Online Analytic Proccesing kub knuten till sig.

Målet med förstudien var att utvecklingen skulle leda fram till en prototyp
som på detaljnivå liknar slutprodukten så bra som möjligt. Därför lades vik-
ten vid att skapa en detaljerad kravspecifikation, och arbetet med scenarion
tonades ned en aning. Under hela förstudien hölls dialogen med responden-
terna från intervjuerna igång, här märktes nyttan av den öppna strukturen
på intervjuerna då en bra kontakt skapades med respondenterna.

Under utvecklingen av datalagret märktes snart vikten av en bra förstu-
die. Förstudien var först endast tänkt för att styra vilka rapporter som
skulle finnas i rollcentret samt hur dessa skulle presenteras. Scenariona och
kravspecifikationen användes mycket vid arbetet att bestämma detaljnivå,
dimensioner och faktatabeller i datalagret och kuben.





Innehåll

1 Inledning 1
1.1 Problemformulering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1.2 Syfte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1.3 Avgränsning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1.4 Frågeställning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1.5 Metod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

1.5.1 Verktyg för datainsamling . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.5.2 Tillvägagångssätt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

1.6 Disposition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

2 Referensram 8
2.1 Prototyputveckling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

2.1.1 People Activities Contexts & Technologies . . . . . . . 9
2.1.2 Scenarion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
2.1.3 Kravspecifikationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
2.1.4 Design . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

2.2 Business Intelligence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
2.2.1 BI som stöd för verksamhetsbeslut . . . . . . . . . . . 15

2.3 Datalager för
informationsutvinning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
2.3.1 Design av datalager . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
2.3.2 Metod för att utvinna information ur datalager . . . . 19

3 Empiri 24
3.1 Bakgrund om ERP och Medius . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

3.1.1 Microsoft Dynamics AX . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
3.1.2 Fallbeskrivning av Medius AB . . . . . . . . . . . . . 25

3.2 Resultat från intervjuer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
3.2.1 Resultat av intervju med konsult . . . . . . . . . . . . 27
3.2.2 Resultat av intervju med leveransansvarig . . . . . . . 28
3.2.3 Resultat av intervju med supportpersonal . . . . . . . 30
3.2.4 Resultat av intervju med ekonomiansvarig . . . . . . . 31
3.2.5 Resultat av intervju med ansvarig för internaprocesser 33

iii



INNEHÅLL INNEHÅLL

3.2.6 Resultat av intervju med projektledare . . . . . . . . . 34
3.3 Scenarion från intervjuer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

3.3.1 Sammanfattning scenarion . . . . . . . . . . . . . . . . 35
3.3.2 Redovisa arbetad tid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
3.3.3 Hitta nya säljmöjligheter . . . . . . . . . . . . . . . . 37
3.3.4 Ge överblick av utfört arbetet . . . . . . . . . . . . . . 37
3.3.5 Påminnelse om tidsrapportering . . . . . . . . . . . . 38
3.3.6 Uppföljning av arbetad tid i projekt . . . . . . . . . . 38
3.3.7 Skapa underlag för verksamhetsbeslut . . . . . . . . . 39
3.3.8 Skapa överblick av affärsområdena . . . . . . . . . . . 39
3.3.9 Beslutsstöd vid planeringsarbete . . . . . . . . . . . . 40
3.3.10 Skapa överblick av projekt . . . . . . . . . . . . . . . . 40
3.3.11 Skapa överblick av konsulternas arbete . . . . . . . . . 41

3.4 Krav kopplade till scenarion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
3.4.1 Roller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
3.4.2 Icke funktionella krav . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
3.4.3 Funktionella krav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

3.5 Prototyp för rollcentret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
3.5.1 Informationstillgänglighet . . . . . . . . . . . . . . . . 46
3.5.2 Behörighetshierarki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
3.5.3 Rapporter från OLAP-kub . . . . . . . . . . . . . . . 50
3.5.4 Rapporter från Dynamics AX . . . . . . . . . . . . . . 53

3.6 Datalager och OLAP-kub . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
3.6.1 Datakälla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
3.6.2 Faktatabeller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
3.6.3 Dimensioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
3.6.4 Laddning av datalager och kub . . . . . . . . . . . . . 63

4 Analys 65
4.1 Analys av prototypdesign . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
4.2 Analys av roller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
4.3 Analys av datalager . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
4.4 Analys av informationshämtning . . . . . . . . . . . . . . . . 69

5 Avslutning 70
5.1 Framtida arbete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

Litteraturförteckning 71

A Intervjumaterial, organisationsnivå 74

B Intervjumaterial, konsult/supportnivå 78

C Utfall mot budget 81

D Medarbetarrapporten 83

iv



Kapitel 1

Inledning

I alla större moderna verksamheter väljer organisationer att använda sig av
datorsystem för att effektivisera sin verksamhet. Många företag använder
sig av flera olika system för de olika processerna eller funktionerna inom
verksamheten. Att arbeta mot flera skilda datorsystem inom samma organi-
sation är ofta en dyr process. Skilda system kan leda till lagring av redundant
data och höga kostnader för att underhålla de olika systemen. Dessa direkta
kostnader är ofta små jämfört med kostnaderna som uppkommer då kom-
munikationen mellan skilda system inom organisationen brister vilket kan
leda till exempelvis längre orderhanteringstider.(Davenport, 1998)

Detta var anledningen till en ökad efterfrågan för helhetslösningar som kun-
de hantera en organisations all information och processer. Under 1990-talet
presenterade flera företag helhetslösningar, eller som de också kallas enter-
prise resource planning system(ERP-system), som ett svar på det ökande
behovet.(Davenport, 1998)

Med utvecklingen av ERP-systemen introducerade Garter Group, 1996 ett
nytt koncept kallat Business Intelligence(BI). BI definieras som en process
vars mål är att extrahera en mindre mängd relevant data ur ett större lager
med data, tolka datan och se till att leverera och presentera informationen för
specifika personer som stöd vid affärsbeslut.(Xu, Zeng, Shi, He, och Wang,
2007)

För att kunna ta fram relevant information från den stora mängd data som
ofta finns i organisationers ERP-system så används olika tekniker för data-
mining. Inom BI så används ofta Online Analytical Processing-kuber(OLAP-
kuber) vilket är ett sätt att snabbt analysera och visa data över flera dimen-
sioner.(Tvrdíková, 2007)

Majoriteten av ERP-system bygger på standardlösningar vilket inte alltid
ger bästa stödet för organisationens verksamhet. Det är då viktigt att an-
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1.1. PROBLEMFORMULERING KAPITEL 1. INLEDNING

passa ERP-systemet efter verksamheten, eller omvänt.(Davenport, 1998)

1.1 Problemformulering

Microsoft Dynamics AX är ett ERP-system som erbjuder flera standar-
drapporter. Det här examensarbetet är skrivit hos företaget Medius vars
rapportbehov vid verksamhetsuppföljning inte finns att tillgå i Dynamics
AX idag. Medius vill därför utveckla en prototyp som visar möjligheterna
att ta fram denna information ur systemet.

Rapporterna som skapas ska baseras på data som extraherats från Microsoft
Dynamics AX. Data kommer extraheras med två olika metoder, dels med
förfrågningar direkt mot Dynamics AX eller med hjälp av en OLAP-kub.
Medius vill ha en lösning som inte är lika prestandakrävande som direkta
förfrågningar därför vill de undersöka möjligheterna med OLAP-kuber.

För att anpassa systemet till de anställdas olika arbetsuppgifter kommer
systemet implementeras med roller. Rollerna representerar användare med
liknande arbetsuppgifter och informationsbehov.

1.2 Syfte

Syftet med examensarbetet är att ta fram en prototyp som visar hur rap-
porter för verksamhetsuppföljning kan standardiseras och presenteras i ett
webbgränssnitt.

1.3 Avgränsning

För att begränsa arbetsmängden beslutades att arbetet skulle behandla fem
roller hos Medius. Rollerna som valdes var ekonom, projektledare, affärsom-
rådesansvarig, konsult och support. Denna avgränsning är naturlig att göra
med Medius organistionsstruktur.

En prototyp utvecklas för att tidigt identifiera möjligheter och svagheter hos
ett system. Naturligt blir då att formellt utvärdera prototypen när kvalitén
är tillräckligt hög och den har nått en tillfredställande nivå av interaktivitet.
Detta examensarbete syftar endast till att utveckla en prototyp.

1.4 Frågeställning

Följande är frågeställningen för examensarbetet:
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• Hur ska en prototyp för rollcentret utvecklas?

• Hur ska gränssnittet för de olika rollerna utformas?

• Hur konstrueras ett datalager med tillhörande Online Analytical Pro-
cessing (OLAP) kub för att extrahera inforamtion?

• Vilken information bör hämtas med hjälp av en OLAP-kub och vilken
information hämtas med hjälp av databasfrågor?

1.5 Metod

Kapitlet inleds med ett stycke som beskriver teorier kring datainsamling
med fokus på intervjuer. Därefter följer en beskrivning av de metoder som
valts ut.

1.5.1 Verktyg för datainsamling

Ruane (2006) väljer att dela in forskning i 3 olika kategorier beroende på
målet för arbetet. Den första kategorin är den deskriptiva forskningen. Den-
na typ av forskning har alltid ett syfte som är att kartlägga detaljer hos en
företeelse, grupp eller liknande. För att åstadkomma en kartläggning av en
företeelse krävs att forskaren tar fram fakta. Det är därför lämpligt att an-
vända kvantitativa metoder för att generera faktagrunden eftersom forskaren
kan välja sin metod för mätning och göra urval som är intressanta.

Den andra kategorin är utvärderingsforskning där intresset ligger på resultat
och utfall av en åtgärd eller ett arbete. I denna typ av forskning handlar det
om att identifiera för- och nackdelar för att kunna dra slutsatser.(Ruane,
2006)

Den sista typen av forskning är explorativ forskning. Forskare som arbetar
med denna kategori av forskning är intresserade av att öka förståelse för ett
sedan tidigare mer eller mindre okänt ämne. Då denna typ av forskning som
fokuserar på ett specifikt ämne använder ofta ett mindre urval av undersök-
ningsobjekt. När forskningen berör information från personer används ofta
intervjuer för att få en djupare insikt. Denna typ av explorativ forsknings
resultat brukar ofta leda fram till kvalitativ data.(Ruane, 2006)

När intervjuer används som datainsamlingsmetod bör en grad av struktur
väljas, den kan väljas som antingen en fast enkätliknanden struktur eller
en öppen mer diskussionsliknande struktur. Den mer öppna intervjutypen
lämpar sig då personen som ska utföra intervjuerna vill ha möjlighet att
kunna reagera på den situation som utvecklas samt se hur respondenten
reagerar på nya idéer. Den samtalsliknande intervjutypen är även att före-
dra då personen som intervjuar har en begränsad kunskapsnivå om ämnet
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som intervjuerna berör då den kan hjälpa intervjuaren att utöka sin förstå-
else. Dessa typer av intervjuer kan även med fördel följas upp av en andra
intervjuomgång då intervjuaren har förvärvat kunskap och kan ställa mer
specifika frågor.(Kvale, 1997)

Det finns tre övergripande metoder för att registrera svar på intervjuer. Den
kanske vanligaste metoden är att intervjuerna spelas in. Metoden är väldigt
exakt men det är mycket tidskrävande att analysera resultatet då det måste
skrivas ut innan analys kan påbörjas. En annan metod är att det som yttras
under intervjuerna antecknas.(Kvale, 1997)

Den tredje metoden är att personen som intervjuar antecknar allt det han
kommer ihåg snarast efter intervjun. Denna metod är minst noggrann men
har fördelen att minne fungerar som ett selektivt filter som hjälper intervju-
aren att lyfta framd det viktigaste från intervjun.(Kvale, 1997)

Tre begrepp som ofta används vid datainsamling är validering, triangule-
ring och reliabilitet. Med validering menas hur väl resultatet stämmer över-
ens med verkligheten(Kvale, 1997). Triangulering innebär att flera informa-
tionskällor används för att uppnå ett bra resultat och öka tillförlitligheten i
arbetet(Ruane, 2006). Reliabilitet handlar om hur resultatet skulle stämma
överens med upprepade liknanden försök(Kvale, 1997).

1.5.2 Tillvägagångssätt

Arbetet med rapporten delas upp i fyra steg. Först genomfördes en littera-
turstudie för att hitta relevant information om de områden som examensar-
betet berör, därefter genomförs ett antal intervjuer med anställda på Medius
för att identifiera informationsbehoven som fanns för de olika nivåerna i or-
ganisationen.

När informationsinsamlingen och intervjuerna var genomförd börjar arbetet
med att ta fram en kravspecifikation och därefter utveckla en prototyp.

Informationsinsamling

De områden som information behövdes inom var, hur intervjuer utförs, bu-
siness intelligence, datalager, OLAP-kuber och prototyputveckling.

Information hämdes ur böcker, vetenskapliga artiklar och i viss mån via in-
ternet. För att hitta vetenskapliga artiklar användes databaser som Linkö-
pings universitets bibliotek tillhandahåller. För att få tips om bra litteratur
kontaktades lärare och examinatorer som undervisar i relevanta ämnen vid
Linköpings Universitet.
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Intervjuer

För att samla data om vilken information som skulle finnas och hur den
borde presenteras i prototypen, genomfördes intervjuer med en personer i
organisationen.

Endast en medarbetare för varje roll hos Medius intervjuades. Det bör inte
ha påverkat resultat för de högre rollerna hos Medius, då dessa personer
är få och deras rutiner är väl bestämda. Dock är konsulternas arbete mer
varierande, därför skulle flera intervjuer för denna roll varit att föredra.

Personerna som valdes för intervjuerna rekommenderades av handledaren på
företaget. De flesta personer som rekommenderades var på något sätt redan
involverade i arbetet. Därför hade de många åsikter om vad som behövdes
göras.

I början av intervjuerna gjordes en kort demonstration av en lofi-prototyp
som visa möjligheterna med de tekniska verktyg som fanns att tillgå.

Varje intervju som gjordes var anonym. Intervjuerna hölls med en öppen
struktur och bestod av frågeformuleringar som låg till grund för diskussioner
med respondenten, materialet som användes återfinns i bilaga A och B.
Denna typ av intervjuer valdes då det fanns en begränsad insikt om ämnet
i fråga och hur personer arbetar med liknande uppgifter idag. Med denna
typ av intervjuer fanns även hopp om att nya idéer och förslag skall dyka
upp under samtalets gång.

De personer som närvara under intervjuerna är, förutom respondenten, in-
tervjuledaren samt en person som antecknar. Anledningen till detta val av
registrering är en förhoppning om att sänka tempot på intervjuerna och på
det sättet ge tid för eftertanke och nya idéer.

Efter att en intervju var genomförd gjorde intervjuledaren och personen som
utförde anteckningarna snarast göra en genomgång av resultatet och infoga
eventuella kompletteringar.

När intervjuerna var genomförda sammanställdes de och skickades ut till
respektive respondent för verifiering.

Då personerna som intervjuas var de tänkta slutanvändarna till systemet
som prototypen byggdes för, så var informationen som kommer fram vid
intervjuerna i hög grad valid. Då respondenterna fick bekräfta att informa-
tionen som utvinndes ur deras intervju stämmde överens med vad de hade
uppgett, minskade risken för feltolkningar och låg validitet.

Kravspecifikation

När intervjuerna var utförda sammanställdes och analyserades de. Resulta-
tet från intervjuerna jämfördes sedan med vad teorierna säger om ämnena.
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Intervjuerna ledde på detta sätt fram till scenarion. Scenariona låg sedan
till grund för kravspecifikationen till den prototyp som utvecklades i exa-
mensarbetet.

Prototyputveckling

Prototyputvecklingen följde den metod som valts ut i informationsinsam-
lingen.

Eftersom rapporter av den typen som utvecklades för prototypen redan i viss
mån börjat utvecklas och användas av Medius fanns en relativt klara meto-
der för hur arbetet skulle genomföras. De miljöer och tekniker som användes
för utvecklingen av rapporterna förutom Microsoft Dynamics AX är Visual
Studio 2008, Reporting Services, Microsoft SQL, Microsoft SharePoint och
Microsoft Analysis Services.

För att få en bra inblick i hur utveckling i Dynamics AX utförs genomfördes
en kortare självstudiekurs tillhandahållen av handledaren på Medius.

Metodkritik

Valet att endast intervjua en person per roll i organisationen berodde till
stor del på att sammanställning och analys av intervjuer är en tidskrävande
process. Denna avgränsning kan ha lett till en snedvriden syn på vilken
information som är relevant att visa samt hur den borde presenteras.

Vid valet av att utföra mera samtalsliknande intervjuer borde dessa följas
upp av intervjuer med en mera kontrollerad struktur, men även här var en
avgränsning nödvändig. Det kan ha medfört att vissa detaljer i datainsam-
lingen gick förlorade.

Medius införde Dynamics AX i årsskiftet 2008-2009 vilket resulterar i att
deras rutiner för hur de arbetar i systemet är relativt unga när arbetet
som ligger till grund för denna rapport utfördes. Skulle dessa intervjuer
genomföras när de anställda fått mer klara rutiner för arbetet är det inte
säkert att resultaten skulle bli lika i de frågor som berör vilken information
som var viktig att utvinna.

Någon generell utvärdering av prototypen gjordes aldrig under examensar-
betet vilket är nästa steg i arbetet med prototypen och nämns i slutet av
rapporten under framtida arbete.
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1.6 Disposition

Efter detta inledande kapitel följer en referensram. Syftet med arbetet är
att skapa en prototyp för verksamhetsuppföljning. Därför beskrivs i refe-
rensramen hur prototyper utvecklas, teorier omkring BI i allmänhet och
beslutsfattande i synnerlighet samt information om datalager som är ett
verktyg för att skapa BI-lösningar.

I kapitlet Empiri presenteras företaget Medius, resultat från utförda inter-
vjuer samt scenarion och kravspecifikationen som dessa ledde fram till. Em-
pirikapitlet avslutas med en beskrivning av den prototyp som utvecklats i
examensarbetet.

Efter Empirikapitlet följer en analys som knyter ihop teoridelen i rapporten
med empirin. Här diskuteras varför vissa beslut fattades och hur de stärks
av vedertagna teorier. I slutet på kapitlet nämns också lite punkter som bra
att tänka på vid liknanden arbeten, och hur arbetet i framtiden skulle kunna
utökas.
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Kapitel 2

Referensram

Följande kapitel är en redovisning av de teorier som används i examensarbe-
tet. Teorierna inleds om utveckling av prototyper, behandlar sedan BI och
sist prototypens tekniska aspekter.

2.1 Prototyputveckling

För att lyckas designa en modell som kommer att motsvara användarnas
förväntningar är det viktigt att evaluera lösningarna. Detta görs enklast
med hjälp av prototyper(Bäumer, Bischofberger, Lichter, och Züllighoven,
1996).

Definitionen för en prototyp är att det ska vara en modell som visar en del
av ett system eller implementation. Med hjälp av prototyper kan funktio-
nalitet och design testas i ett tidigt stadium så att undermåliga lösningar
kan undvikas i slutprodukten(Benyon, Turner, och Turner, 2005). Det har
visat sig i flera projekt att användandet av prototyper ger ett mycket bättre
beslutstöd än att använda rapporter för att beskriva de tänkta designlös-
ningarna(Bäumer, Bischofberger, Lichter, och Züllighoven, 1996).

För att skapa en prototyp kan många tekniker användas. En prototyp kan
vara gjord av allt från papper till ett fungerande datorsystem, det gemen-
samma är dock att alla prototyper är interaktiva. Användandet av prototy-
per kan delas upp i två skilda kategorier, hifi- och lofi-prototyper.(Benyon,
Turner, och Turner, 2005)

En hifi-prototyp för ett interaktivt system tillverkas i mjukvara och ska ge
intressenterna en chans att få uppleva gränssnittet och designlösningar som
om det skulle vara den slutgiltiga produkten. För att snabbare kunna ta
fram dessa prototyper så är det vanligt att funktionaliteten hos prototypen
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inte stämmer fullt med hur den slutgiltiga produkten är tänkt att funge-
ra.(Benyon, Turner, och Turner, 2005)

Användningsområdena för hifi-prototyper är att utföra olika tester mot slu-
tanvändarna. Det kan exempelvis vara intressant att se hur väl användarna
tar emot produkten eller om det är några problem som bör rättas innan näs-
ta steg i designprocessen. Eftersom denna typ av prototyper ofta används i
slutet av en designprocess för att utföra tester mot de tänkta slutanvändar-
na är det mycket viktigt att tänka på att detaljerna i prototypen stämmer
överrens med verkligheten. Annars finns det en risk att testerna blir missvi-
sande (Benyon, Turner, och Turner, 2005). Bäumer, Bischofberger, Lichter,
och Züllighoven (1996) har även konstaterat att det finns risker med hifi-
prototyper. Det kan hända att företag väljer att använda hifi-prototyper att
bygga vidare på när de utvecklar slutprodukten. Detta är inte att rekom-
mendera om inte den underliggande systemarkitekturen för prototypen är
genomtänkt och välgjord vilket inte alltid är fallet.

Den andra typen av prototyper är lofi-prototyperna som är tänkta att an-
vändas för snabba designutvärderingar av nya idéer. Lofi-prototyper görs
huvudsakligen med papper för att de ska kunna skapas snabbt, användas
och kastas bort ifall de inte var intressanta.(Benyon, Turner, och Turner,
2005)

2.1.1 People Activities Contexts & Technologies

För att fånga alla aspekter vid design av interaktiva system så är det bra att
använda sig ett designramverk som kan likställas med en metod. Benyon,
Turner, och Turner (2005) förslår ramverket PACT som står för “People,
Activities, Contexts and Technologies” vilket kan översättas till människor,
aktiviteter, sammanhang och teknologier. Vid design av ett systems eller
produkt så är det viktigast att sätta slutanvändaren i centrum, men med
detta ramverk så vill författarna även att utvecklarna ska ta hänsyn till andra
faktorer som kan ha stor betydelse för den slutgiltiga designlösningen.

• People(Människor) I varje designprojekt så bör användaren vara
huvudfokus. Som utvecklare så är det viktigt att identifiera sina slu-
tanvändare och att alltid tänka på att olika användare har skilda behov
och förutsättningar.

• Activities(Aktiviteter) Den här punkten är till för att fånga upp
användarnas olika aktiviteter som de vill utföra i systemet. Det är
viktigt att identifiera både de små enkla aktiviteterna och de längre
aktiviteterna som kräver flera handlingar. För varje aktivitet är det
sedan viktigt att ta hänsyn till syftet när designlösningen utvecklas.

• Contexts(Sammanhanget)Varje identifierad handling kommer slut-
ligen att utföras i någon form av sammanhang. Därför måste designern
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studera och analysera sammanhanget för varje aktivitet och anpassa
sin design så att den tar hänsyn till sammahanget.

• Technologies(Teknologier) Ett interaktivt system byggs på någon
form av teknologisk plattform. Det är då bra att överväga de fyra
punkterna input, output, kommunikation och innehåll. Med andra ord
hur systemet ska ta emot och ge tillbaka information, vilken typ av
kommunikation som ska användas för att förmedla informationen och
vad systemet ska innehålla för information.

2.1.2 Scenarion

Vid utveckling av ett nytt system så är det viktigt att på något sätt skapa
en bild av hur slutanvändarna kommer använda systemet och de aktiviteter
som ska stödjas. En lämplig metod för att skapa just denna bild är att
använda scenarion.(Nardi, 1992)

Ett scenario är enligt Nardi (1992) en beskrivning av en mängd användare,
ett sammanhang och ett antal aktiviteter som användarna utför. Skillna-
den mellan Benyon, Turner, och Turner (2005) och Nardi (1992) är att de
använder sig av ramverket PACT för att beskriva sina scenarion. Benyon,
Turner, och Turner (2005) använder sig av en utökad version av scenariobe-
skrivningar som också tar hänsyn till använda tekniker i scenariot.

Benyon, Turner, och Turner (2005) har även valt att dela upp scenarion i
fyra olika typer. De använder sig av följande scenariotyper för olika använd-
ningsområden:

• Användarhistorier - Används för att beskriva vad användarna vill
uppnå och hur de vill att saker ska fungera.

• Konceptscenarion - Används för att identifiera krav och generera en
kravspecifikationen.

• Konkreta scenarion - Används som underlag för att ta fram proto-
typer.

• Användarfall - Byggs från de konkreta scenariona och används sedan
vid utveckling av slutprodukten.

Vid utveckling används användarhistorier för att ta fram de konceptuel-
la scenariona. Konceptscenarion ska inte innehålla någon information om
designen. Dessa scenarion används för att ta fram krav och vilka design-
begränsningar som finns. Sedan är det upp till utvecklarna att utöka de
konceptuella scenariona som beskriver problemen så att de också innefat-
tar designlösningarna. Resultatet blir konkreta scenarion som kan användas
för att ta fram prototyper. Med specifika scenarion som beskriver designlös-
ningarna kan byggandet av prototyper inledas. När utveckling av prototypen
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eller prototyperna är färdiga blir sista steget sedan att ta fram användarfall
för utveckling av slutprodukten.(Benyon, Turner, och Turner, 2005)

2.1.3 Kravspecifikationer

För en designprocess är det viktigt att utvecklarna har en klar lista över de
krav som finns för den blivande produkten. Denna lista kallas inom utveck-
ling för en kravspecifikation och är till för att spegla vad användarna vill
kunna åstadkomma med produkten och vilka problem som ska lösas med
den.(Benyon, Turner, och Turner, 2005)

Vid skapandet av en kravspecifikation är det praxis att dela upp kraven
mellan funktionella och icke-funktionella krav. Det vill säga krav som be-
skriver funktionalitet i produkten och krav som är av typen egenskaper.
Ett stort problem som uppstår vid skapandet av kravspecifikationen blir
då att lyckas identifiera alla krav. Därför ska utvecklarna alltid sträva efter
att identifiera så många krav som möjligt tidigt och hålla en öppen dialog
med användare och intressenter för att kunna identifiera flera krav senare i
utvecklingen.(Mishra, Mishra, och Yazici, 2008)

Olika typer av utveckling kräver skilda typer av tekniker för att ta fram
kravspecifikationer. Mishra, Mishra, och Yazici (2008) har under arbete i
mjukvaruprojekt kommit fram till att intervjuer är ett mycket lämpigt verk-
tyg för att ta fram kravspecifikationer.

2.1.4 Design

För utveckling av gränssnitt i interaktiva system finns flera designriktlinjer
som varje utvecklare rekommenderas att ta hänsyn till. Dessa bör endast
användas som riktlinjer vid design av gränssnitt eftersom varje designprojekt
är olika. Följande är en lista på designriktlinjer som Benyon, Turner, och
Turner (2005) föreslår.

• Visability - En människa har ett begränsat arbetsminne vilket måste
tas hänsyn till vid utveckling av gränssnitt. Det är därför viktigt att
sträva efter att göra alla pågående arbeten och processer synliga. På så
sätt minskar belastningen på användarens arbetsminne och hon eller
han kan fokusera på objekten i gränssnittet.

• Consistency - Den här riktlinjen betonar vikten av att vara konse-
kvent i sitt arbete. Till exempel är det en dålig idé att använda sig av
en OK-knapp och Avbryt-knapp med grön respektive röd bakgrund
i hälften av fallen och i andra hälften har man valt att byta färg på
knapparna, vilket kan leda till förvirring hos användaren.
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• Familiarity - För att en användare lättare ska kunna lära sig att
använda gränssnittet effektivt så bör symboler och tecken vara allmänt
vedertagna sådana.

• Affordance - Förutom att försöka vara så konsekvent som möjligt
bör en utvecklare välja en design som gör funktionen av ett objekt
uppenbar genom att exempelvis sträva efter att knappar ser ut som
knappar så användaren förstår att de går att trycka på.

• Navigation - Implementera stöd för att underlätta navigering i syste-
met, exempelvis genom navigeringsinformation eller en lättillgänglig
funktion för att backa till en huvudmeny.

• Control - Låta användaren veta vem eller vad som har kontroll över
systemet och låt användaren själv ta kontroll när den önskar. Det är
också viktigt att informera användaren om vad handlingarna i syste-
met kommer påverka.

• Feedback - Genom att kontinuerligt förse användaren med feedback
om vad som händer i systemet så ökas användarens känsla av kontroll
vilket ger en trygghetskänsla.

• Recovery - Tillgängliggör funktionalitet för att ångra handlingar i
systemet så att användaren kan gå tillbaka och korrigera vid misstag.

• Constraints - För att undvika att en användare utför handlingar som
kan orsaka fel eller problem i systemet så bör ett bra gränssnitt vara
utformat så att de tillgängliga handlingarna begränsas beroende på
tidigare utförda handlingar.

• Flexability - En expertanvändare och en novisanvändare har ofta
olika sätt att arbeta. Därför rekommenderas det att implementera flera
olika metoder för att utföra samma handling i systemet. Det är ofta
uppskattat av användaren om gränssnittet går att anpassa i någon
form så att det blir mer personligt.

• Style - Ett gränssnitt ska ha ett tilltalande utseende.

• Conviviality - Ett gränssnitt bör i största utsträckning undvika att
använda sig av aggressiva meddelanden eller upprepande meddelanden
som stör användarens arbetsflyt.

Gränssnitt

Att utveckla design för applikationer som ska presentera information grafiskt
kallas för graphical user interface design(GUI-design). Vid GUI-design kan
ett antal av de grundläggande designriktlinjerna ses som högre prioriterade
än de andra. När det kommer till att bestämma vilka av designriktlinjerna
som bör prioriteras högt så skiljer sig åsikterna.
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Benyon, Turner, och Turner (2005) betonar vikten av consistency och constraint.
Med dessa designriktlinjer vill författarna att utvecklarna ska lägga tid på att
följa den kringliggande miljöns designkonventioner och att lägga in begräns-
ningar som hindrar användaren att utföra oönskade handlingar. Ett exempel
är den vanliga metoden att gör menyval gråa, vilket används i mjukvara från
Microsoft. Den tredje viktigaste riktlinjen enligt Benyon, Turner, och Turner
(2005) är att arbeta med visibility, det vill säga att undvika visa för myc-
ket information så att användaren inte överbelastas. Det är också viktigt
att tänka på att undvika dåliga färgkombinationer samt hur informationen
presenteras med grafer, tabeller och diagram.

Spool (2007) har en annan synvinkel på användargränssnitt och föreslår
istället att visibility är den viktigaste riktlinjen att arbeta efter. Han vill
också påpeka vikten i att designa gränssnitt som innehåller få aggressiva
varningsmeddelanden och onödiga informationsmeddelanden som avbryter
användarens arbete.

Både Benyon, Turner, och Turner (2005) och Spool (2007) är överrens om
vikten att designa gränssnitt som användaren känner igen sig i. Det är då
viktigt att använda knappar, menyer och språk som användaren är bekant
med. Spool (2007) föreslår även att utvecklarna bör undersöka vilka verktyg
de tänkta slutanvändarna kommer använda parallellt med applikationen och
designa funktioner i gränssnittet därefter. Om flera av funktionerna kan
designas i likhet med andra av slutanvändarnas verktyg så ökar chansen att
deras effektivitet i applikationen ökar snabbare. Spool (2007) föreslår också
att lägga tid på feedback och information i gränssnittet som leder dem till
de avancerade funktionerna och på så sätt öka användarnas förståelse för
systemet.

En sista viktig faktor vid design av gränssnitt enligt Spool (2007) är att
tänka på frekvensen av användandet. Om en användare är tänkt att arbeta
mot gränssnittet flera gånger på en dag jämfört med en gång i månaden
så är det till exempel viktigt att tillhandahålla funktionalitet för att spara
personliga inställningar.

2.2 Business Intelligence

Business Intelligence är en process som går ut på att samla så mycket rele-
vant data som möjligt på ett strukturerat sätt och att sedan leverera rätt
information till rätt person som stöd när beslut ska fattas (Xu, Zeng, Shi,
He, och Wang, 2007). Målet med BI är att sprida en entydig bild av verksam-
heten över hela organisationen samt att ge strategisk och taktisk kunskap
till de anställda. En väl utfromad BI-lösning kan användas som stöd för
verksamhetsstyrningen samt underlättar minimeringen av risker och prio-
riteringen av arbete. När Loshin (2003) beskriver BI talar han om hur all
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data för att kunna fatta affärsstrategiska beslut redan finns hos alla större
företag idag. BI handlar enligt Loshin (2003) om att ta den befintliga datan
och göra om den till relevant information för att den sedan skall kunna bli
till kunskap. I den litteratur som studerats under detta arbete verkar alla
författare dela uppfattningen om att BI i grunden handlar om att förvandla
insamlad data om företaget till relevant information och kunskap.

Snabb tillgång till korrekt och relevant information skapar möjligheten att
som medarbetare arbeta proaktivt och reagera direkt när en oönskad trend
uppstår. För att det ska vara möjligt att arbeta proaktivt och besluta om
rätt åtgärder, måste informationen som BI-lösningen tillhandahåller vara an-
passad för de beslut, uppgifter och analyser som medarbetarna utför. Med
information som är anpassad efter medarbetarnas aktiviteter och analyser
underlättas till exempela, arbetet med att identifiera onödiga kostnader vil-
ket kan åtgärdas och bidra till ökade intäkter. (Ranjan, 2008)

Loshin (2003) delar Ranjan (2008) syn på fördelar med BI. Enligt Loshin
(2003) kan en bra BI-lösning ge ökade intäkter genom att exempelvis dela
upp kunder i grupper om vilka som ger bra avkastning och vilka som ger
sämre, detta för att kunna fokusera på den bästa kundgruppen och på så vis
öka intäkterna. BI kan även sänka kostnaderna för en organisation genom
att exempelvis ge verktyg för att utvärdera kostnaderna. BI kan även lagra
kundrelaterad information så att organisationen på ett enkelt sätt kan se
kundernas behov, på så vis förbättras relationen mellan kunden och orga-
nisationen. BI minskar även risker för organisationen exempelvis genom att
hålla kreditdata och göra kreditriskanalyser Loshin (2003).

Alla verksamheter använder sig inte av ett system med en central databas,
därför har en av de centrala byggstenarna för BI-lösningar blivit datalager-
tekniker(Wu, Barash, och Bartolini, 2007). Ett datalager är en databas som
fungerar som uppsamlingspunkt för verksamhetens alla systemdatakällor.
Skillnaden mellan ett datalager och versamhetens andra systemkällor är att
endast den informationen som är relevant att mäta och visa i BI-lösningen
samlas i datalagret (Ranjan, 2008).

För att så effektivt som möjligt kunna analysera och arbeta med infor-
mationen som samlats i ett datalager används en strukturdesign som gör
det möjligt att arbeta med online analytical processing (OLAP) verktyg.
OLAP-tekniken används för att hämta summerade vyer av affärsdatan. In-
formationen kan även hämtas med hjälp av direkta frågor. Tillsammans kan
den användas till att bygga dynamiska rapporter som ger aggregerbara vyer
över verksamheten. (Ranjan, 2008)

Vid design av en verksamhets BI-lösning är det viktigt att den stödjer bå-
de basfunktionerna och kan användas som ett styrningsverktyg (Adeoti-
Adekeye, 1997). Designen bör spegla verksamhetens mål och vara byggd
efter slutanvändarnas önskemål (Ranjan, 2008). Det är också viktigt att de-
signen av lösning anpassas så att den ger optimalt stöd för de tänkta verktyg
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som ska användas för att extrahera information (Ranjan, 2008).

Rockhart (1979) föreslår att informationsbehovet ska fastställas från en av
följande fem punkter.

1. Utvärdera information som genereras i verksamhetens system och välj
den som behövs för att utföra rutinarbetet.

2. Försöka identifiera information som inte framkommer genom de for-
mella kommunikationsstrukturerna.

3. Identifiera mätetal som är lämpliga för att beskriva organisationen.

4. Utföra intervjuer med anställda och försöka identifiera vilka deras mål
är och vilka informationsbehov de har.

5. Utföra intervjuer med de högsta cheferna och försöka identifiera kri-
tiska framgångsfaktorer som kan mätas.

Dessa metoder är främst menade att appliceras på de högre ansvarsposterna
inom verksamheten men, Rockhart (1979) säger att de kan användas för
ansvarspersoner på lägre nivå i företaget.

2.2.1 BI som stöd för verksamhetsbeslut

Varje verksamhet har mål som de vill nå, både finansiella och icke-finansiella.
För att kunna nå dessa mål är det viktigt att varje affärsenhet inom verk-
samheten har en tydlig bild av sina mål och hur de ska uppnås, denna
plan benämns som verksamhets strategier. Genomförandet av verksamhe-
tens strategier bygger på en tydlig och genomtänkt verksamhetsstyrning.
(Anthony och Govindarajan, 2007)

Anthony och Govindarajan (2007) beskriver verksamhetsstyrningsprocessen
som ett regulatorsystem där det finns en enhet för kontroll, en för mätning
och en enhet som bli kontrollerad, det vill säga verksamheten. Mätningen av
verksamheten bör göras baserad på systemets in- och ut-parametrar samt
dess effektivitet (Anthony och Govindarajan, 2007). Grunden för en mo-
dern verksamhetsstyrning är ett snabbtillgängligt informativt beslutsstöd.
För att beslutsstödet ska tillföra något till beslutsprocessen är det viktigt
att informationen som presenteras är relevant för beslutsfattaren (Adeoti-
Adekeye, 1997). Även med ett högstaklassens beslutsstödssystem så krävs
det att användarna känner tillit till systemet, annars kan användandet av
systemet bli lidande (Lindvall, 2009).

En kritisk framgångsfaktor vid modern verksamhetsstyrning är att fram-
gångsrikt involvera alla medarbetare i allt från planering, beslutstagande
till implementation (Lindvall, 2001). Denna punkt vill även Anthony och
Govindarajan (2007) belysa eftersom det skapar en medvetenhet hos med-
arbetarna om hur deras arbete påverkas. För att kunna involvera alla i
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systemet är det viktigt att identifiera alla gruppers informationsbehov inom
verksamheten och ta hänsyn till deras olika behov (Adeoti-Adekeye, 1997).

När alla medarbetare involveras i flera steg av arbetet så ökar kraven på
beslutsstödssystem. Eftersom alla medarbetare med ansvarsroller har skilda
syner på hur styrning bör bedrivas och använder ekonomisk data på olika
sätt, är det ofta en bra idé att ha ett system som fungerar lika för alla
(Anthony och Govindarajan, 2007). Det blir nödvändigt enligt både Lindvall
(2001) och Anthony och Govindarajan (2007) att alla har tillgång till just
den informationen som är relevant för deras verksamhet. Genom att då både
erbjuda övergripande information och detaljinformation så att medarbetaren
själv kan göra djupare analyser, ökar medarbetarens möjlighet att fatta
beslut som gynnar verksamheten (Lindvall, 2001).

Flera organisationer bedriver idag verksamheter som bygger på att erbju-
da tjänster. Det innebär att organisationerna är mycket beroende av kun-
skapstillgångar. Eftersom personalens kunskap inom organisationen är den
begränsade resursen följer det även att deras tid är en viktig resurs. När en
medarbetare lägger tid på ett arbete som inte går att fakturera blir tiden en
bortkastad resurs. Därför är det viktigt att individer med ansvar för styr-
ning i dessa organisationer har underlag för att ta beslut som skapar en mer
tidseffektiv verksamhet. (Lindvall, 2009)

För att kunna fatta beslut behövs inte bara det korrekta informationsun-
derlaget även tidsaspekten är en viktig faktor. Generellt bör individer som
ska ta beslut på högre nivå göra så med en längre tidsaspekt än en individ
på en lägre nivå (Lindvall, 2009). Anthony och Govindarajan (2007) föreslår
att verksamhet som är projektbaserad bör följas upp och planeras med en
tidsaspekt som ligger på månadsnivå.

När verksamhetens arbete utförs i projektform så rekommenderar Anthony
och Govindarajan (2007) att bryta ner uppföljningen till rapporter som kan
tas fram vid milstolpar i projekten. Som ekonomiska rapporter föreslås både
att använda sig av finansiella rapporter som visar intäkter och kostnader
och även framgångsrapporter som speglar status för projekt (Anthony och
Govindarajan, 2007).

En metod som enligt Lindvall (2001) lämpar sig för organisationer med en
decentraliserad struktur med likartad verksamhet är benchmarking. Den-
na metod innebär att mäta de olika enheternas framgång och på så sätt
kunna identifiera grupper inom organisationen som är mer framgångsrika.
Grupperna kan sedan analyseras och på så sätt kan andra grupper av or-
ganisationen ta del av deras framgångsrika metoder. Benchmarking leder i
många fall till en tävling vilket kan vara gynnsamt. Det kan också leda till
en ökad intern konkurrens i organisationen som kan vara skadlig. (Lindvall,
2001)

När Anthony och Govindarajan (2007) diskuterar benchmarking vill de i
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motsats till Lindvall (2001) att arbetet ska fokuserars på att jämföra verk-
samheten med budget och prognoser istället. Men för att den senare typen
av benchmarking ska fungera måste medarbetarna förstå skillnaden mellan
budget och prognos vilket är att budget framarbetas för en period ändras
sedan inte, medans en prognos kan justeras i efterhand (Anthony och Go-
vindarajan, 2007).

2.3 Datalager för
informationsutvinning

En teknik för att strukturera och sammanställa data från en eller flera
källor för att underlätta processen att extrahera relevant information är
datawarehouse-tekniken (Himanshu och Inderpal Singh, 2005). En svensk
översättning är datalager eller informationslager, termen datalager kommer
att användas genom denna rapport.

Anledningen till att skapa datalager är att minska svarstiden då informa-
tion som är tung att genereras eller beräknas ofta begärs ut. Effekten uppnås
genom att sådan information hämtas och omarbetas, för att passa informa-
tionsbehovet i organisationen, frekvent eller då förändringar skett i någon
källa som informationen bygger på. Dessa uppgifter lagras sedan i ett data-
lager skilt från ursprungskällorna. En positiv bieffekt är att data som begärs
ifrån ett datalager är åtkomlig även om någon av ursprungskällorna kopp-
las ifrån på grund av fel eller uppdatering (Himanshu och Inderpal Singh,
2005).

Krav på datalager

Nedan följer en lista med sex krav eller mål med datalager som Kimball och
Margy (2002) har tagit fram.

• Datalagret ska göra organisationens information lättåtkom-
lig.
Informationen som visas måste vara lättförstådd för slutanvändaren
inte bara för utvecklarna av datalagret. Slutanvändaren kommer vilja
separera och kombinera information på många olika sätt, därför måste
den vara namngiven på ett konsekvent och intuitivt sätt.

• Datalagret måste presentera informationen på ett konsekvent
sätt.
Datan måste väljas ut varsamt, kvalitetssäkras och får endast visas när
den passar för användarkonsumtion. Två mätetal som är namngivna
på samma sätt i två olika affärsprocesser måste betyda exakt samma
sak.
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• Datalagret måste kunna förändras.
Förändringar är oundvikliga i en organisation, därför måste ett data-
lager kunna hantera förändringar på ett bra sätt. Nya frågor måste
kunna ställas och nya typer av data måste kunna läggas till utan att
gammal data blir korrupt

• Datan måste lagras säkert.
Den informationen som går att extrahera från ett datalager är ofta
väldigt känslig för en organisation. Därför måste tillgängligheten be-
gränsas endast till de som har rätt att utvinna informationen.

• Datalagret ska vara en bas för beslutsfattande i en organisa-
tion.
Datalagret ska vara ett beslutsstödssystem. Det finns egentligen bara
en utdata från ett datalager och det är beslutet som fattades efter att
datalagret presenterat sina bevis.

• Slutanvändarna måste acceptera datalagret för att det ska
kunna bli framgångsrikt.
Ett mera traditionellt datasystem som ett ekonomisystem måste an-
vändas av slutanvändaren för att exempelvis fakturor ska kunna skic-
kas ut. Slutanvändaren av ett datalager kan däremot välja bort data-
lagret och konstruera egna rapporter, vilket kan leda till att investe-
ringen i datalagret var onödig.

2.3.1 Design av datalager

För att ett datalager ska bli accepterat av slutanvändarna krävs en genom-
tänkt design. Kimball och Margy (2002) beskriver fyra steg vid design av
datalager. Första steget är att välja ut eller identifiera de affärsprocesser som
ska modelleras, exempelvis inköps- eller orderprocessen. Det är viktigt att
inte blanda ihop avdelningar och affärsprocesser. Flera avdelningar kan till
exempel vilja komma åt information om inköpsprocessen, det är då viktigt
att inte visa olika information för dem utan de ska ha tillgång till samma da-
ta. Därefter är det viktigt att bestämma detaljnivån av informationen som
skall lagras. När affärsprocesserna och detaljnivån är bestämd ska dimensio-
nerna väljas ut, ett enkelt sätt att göra det på är att svara på frågan “Hur
kommer slutanvändaren beskriva datan som kommer ur affärsprocessen?”.
Det sista steget i designprocessen är att identifiera datan som ska finnas på
raderna i faktatabellen, detta görs enligt Kimball och Margy (2002) på ett
bra sätt genom att svar på frågan “Vad ska vi mäta?”.

En vanlig teknik för att hantera all den data som är lagrad i datalagret är
OLAP(Online Analytic Processing) och OLAP-kuber(Himanshu och Inder-
pal Singh, 2005).
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Figur 2.1: Kalkylbladsexempel(Pedersen och Jensen, 2001).

2.3.2 Metod för att utvinna information ur datalager

OLAP är en frågebaserad metod. Metoden ordnar data, precis som efter-
strävas i datalager, i flera dimensioner. Om ämnet är försäljning av bilar så
kan dimensionerna som det ordnas runt vara till exempel färg, plats, dag och
försäljare(Himanshu och Inderpal Singh, 2005). En OLAP-kub behöver in-
te, som namnet antyder, vara tredimensionell. Normalt har en kub uppåt 12
dimensioner men även så kallade hyperkuber med långt över 12 dimensioner
är vanliga.

Multidimensionella modeller kategoriserar data antingen som fakta eller som
dimensioner. Fakta i dessa modeller är knuten till ett numeriskt värde medan
dimensionerna beskriver fakta(Pedersen och Jensen, 2001).

Att använda kalkylblad är ett otillräckligt sätt att lagra multidimensionell-
data då data knyts för hårt mot presentationen. Om en användare vill lägga
till en dimension kräver det ofta mycket arbete och det kan till och med be-
hövas ett kalkylblad per ny dimension. Vid lagring av multidimensionell data
i kuber kan det teoretiskt existera oändligt många dimensioner(Pedersen och
Jensen, 2001).

Som kan ses i figur 2.1 så skulle komplexiteten för kalkylbladet snabbt öka
med tillägg av en ytterligare dimension, exempelvis tid. Figur 2.2 visar hur
en kub enkelt kan visa tre dimensioner över varor sålda i Danmark för tids-
spannet 2000-2001.

När dimensionera kombineras i kuber skapas celler. Informationsmässigt kan
en cell vara alltifrån väldigt gles till extremt kompakt. Många dimensioner
i kuben leder ofta till att cellerna blir glesa medan få dimensioner leder till
att cellen blir mer kompakt. Ett viktigt syfte med dimensioner är att ge så
mycket kontext som möjligt till fakta i kuben(Pedersen och Jensen, 2001).

Kontrollerad redundans anses vara befogat i kuber om redundansen gör
att informationens värde ökar. Oftast finns ingen övertydlighet i fakta utan
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Figur 2.2: Kubexempel(Pedersen och Jensen, 2001).

enbart i dimensionerna(Pedersen och Jensen, 2001).

Dataextrahering

Vanligtvis visas endast två eller tre dimensioner samtidigt ifrån en kub. Ingen
data går förlorad när information tas fram ur kuben på detta sett eftersom
dimensioner kombineras ihop tills de blir så få att de på ett informativt sätt
kan visas. Det finns fem stycken metoder eller frågetyper vid extraktion av
data ur kuber, dessa beskrivs nedan(Pedersen och Jensen, 2001).

• Slice-and-dice
Tar bort delar ur kuben, exempelvis så att det enbart visas mängden
bröd som sålts i figur 2.2.

• Drill-down, Roll-up
Dessa är varandras motsatser och handlar om att exempelvis att gå
från stad till land i figur 2.2, detta skulle då vara en Roll-up.

• Drill-across
Metoden kombinerar kuber som delar dimensioner.

• Rotate
Att rotera kuben innebär att en användare får se data grupperat i
andra dimensioner.

Uppbyggnad av datakuber

OLAP-kuber är nästan alltid uppbyggda enligt databasscheman av star-
eller snowflaketyp. Dessa strukturer är uppbyggda med en primär faktatabell
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och två eller flera dimensionstabeller (Pedersen och Jensen, 2001).

Anledningen att de kallas för star- och snowflakescheman är strukturen de
bildar om databasstrukturen visualliseras. Då kan faktatabellen ses som kär-
nan i strukturen. För starschematypen har kärnan flera relationer till olika
dimensioner vilket skapar en bild liknande en stjärna. Snowflakestruktu-
ren består liksom starschemat av en kärna (faktatabell) och relationer till
dimensioner. Skillnanden är att snowflakestrukturens dimensioner kan ha
flera relationer till sig vilket skapar liknelsen med en snöflinga.

Faktatabeller
Faktatabellen i dessa scheman innehåller främmande nycklar(FK) till dimen-
sionstabeller och mätvärden som är intressanta. Mätvärdena i faktatabellen
skall helst vara numeriska och summerbara(Kimball och Margy, 2002).

En faktatabell kan liknas vid att en person står i en affär och antecknar vilka
varor som säljs, hur många, till vilket pris och vilken dag. Mätvärden skrivs
ned för varje kombination av dimensionerna dag, vara och butik. I exemplet
är det tydligt att antal och pris är summerbara över butik, pris och vara. Det
kan även förekomma värden som endast kan summeras över vissa specifika
dimensioner, dessa kallas semisummerbara. (Kimball och Margy, 2002)

Alla kombinationer av dimensionerna måste kunna byggas men behöver inte
finnas med som rad i faktatabellen. Ändå utgör dessa tabeller ofta över 90
% av databasens totala storlek. (Kimball och Margy, 2002)

Dimensioner
Kvaliteten på kuben bestäms till stor del av dimensionstabellerna, de be-
skriver data som är lagrad i faktatabellen och länkas till faktatabellen med
främmande nycklar. Dimensionstabellerna har typiskt många kolumner med
textuella beskrivningar av data lagrat i faktatabellen. Det är viktigt att
dessa beskrivningar är fullkomliga och innehåller så lite förkortningar och
akronymer som möjligt (Kimball och Margy, 2002). Kontrollerad redundans
i dimensionstabeller anses normalt och accepteras om den ökar kubens in-
formationsvärde.(Pedersen och Jensen, 2001)

Scheman
När ett starschema används finns endast, som figur 2.3 visar, en nivå av di-
mensionstabeller. Vilket gör att exempelvis år 2001 kommer att lagras lika
många gånger som det finns dagar för år 2001. Även om det i en kub skulle
förekomma mycket redundant data i dimensionstabellerna får en normali-
sering av dessa en väldigt begränsad effekt på storleken då de ofta utgör
mindre än tio procent av datakubens totala storlek. (Kimball och Margy,
2002)

När en normalisering av dimensionstabellerna utförs så minskar dimensions-
tabellerna vilket ger minskad kostnad när joinoperationer utförs i databasen.
Det gör att prestandan vid förfrågningar mot databasen ökar(Gopalkrishnan,
Li, och Karlapalem, 1999). Figur 2.3 och figur 2.4 visar star- respektive
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Figur 2.3: Star schema(Pedersen och Jensen, 2001).

Figur 2.4: Snowflake schema(Pedersen och Jensen, 2001).
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snowflakescheman för exemplet som nämnts tidigare, där syns tydligt hur
redundansen i till exempel år försvinner vid normalisering.(Pedersen och
Jensen, 2001)
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Kapitel 3

Empiri

Följande kapitel är en redovisning av arbetet som genomfördes i examens-
arbetet.

3.1 Bakgrund om ERP och Medius

Enterprise Resource Planning(ERP) har vuxit fram ur Metod-Tid-Mätning-
metoder som andvändes fram till 1970-talet, då MRP-system(material requi-
rement planning) började utnyttjas. Den svenska termen för ERP-system är
affärssystem och kommer att användas framöver i rapporten. (Nilsson och
Olve, 2006)

MRP-systemen använde sig av, hur en slutprodukt var uppbyggd, för att
försöka identifiera behovet av enskilda artiklar i uppbyggnaden. På 1980-
talet började företag istället att intressera sig för flödet genom organisation
och de resurser som begränsar detta, kallat Manufactoring Resource Plan-
ning(MRPII). Ett av målen var då möjligheten att kunna bestämma vid
första kundkontakten om en leverans var möjlig eller inte.

På 1990-talet växte affärsystemen fram ur begrepp som lean production,
time-based competition och business process re-enginering(BRP). Många
av de gamla MRPII-systemen döptes om till affärssystem efter att utökat
stödet för planering och IT-funktionalitet. (Nilsson och Olve, 2006)

Affärssystem är ofta heltäckande standardiserade system i den mening att
de innehåller all funktionalitet från inköp, produktion till fakturering och
uppföljning. Det finns faror vid införande av affärssystem, det är inte alltid
systemen kan tillgodose alla behov en organisation har. Organisationen har
då egentligen bara två alternativ att välja på, antingen anpassa systemet
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efter organisationen eller rätta organisationen efter affärssystemet (Daven-
port, 1998).

3.1.1 Microsoft Dynamics AX

Affärssystemet Dynamics AX utvecklas idag av Microsoft men är ursprung-
ligen en produkt från det danska företaget Damgaard som köptes upp 2002
och bildade Microsoft Business Solutions. (Damgaard, 2009)

Dynamics AX version 5.0 från 2009 levereras med 19 stycken kärnmoduler.
Bland dessa finns en specifik modul för att stödja verksamheter som arbetar
i projektform. Tillsammans med Dynamics AX finns externa system för att
skapa lösningar som kan kommunicera med affärssystemet. Visual Studios
som är en av Microsofts utvecklingsmiljöer innehåller Reporting Services
som bland annat är byggt för att hämta information från Dynamics AX
och bygga grafiska rapporter. Med hjälp av Microsoft SharePoint är det
möjligt att importera och visa rapporterna som byggts i Reporting Services
i en webbportal som levereras med Dynamics AX och kallas för Enterprise
Portal. (Microsoft, 2009)

3.1.2 Fallbeskrivning av Medius AB

Medius bedriver konsultverksamhet inom ekonomisystem och fakturahante-
ring. Företaget utvecklar en egen produkt, MediusFlow som är en workflow-
produkt för att hantera fakturor. En workflow produkt är till för att stödja
och underlätta flöden i en verksamhet. Denna produkt säljer de tillsammans
med konsulttjänser och bland annat Microsofts affärssystem.

Idag har Medius kontor i fyra svenska städer med sitt huvudkontor i Lin-
köping. Företaget har växt snabbt sedan det grundades 2001 och har nu
verksamhet i Europa och Mellanöstern.

Medius är uppdelat i fyra olika affärsområden och två stödorganisationer.
De olika affärsområdena Consulting, ERP, International och Workflow har
vars en ansvarig. Affärsområdet Workflow skiljer sig från de andra tre af-
färsområdena genom att ha en ortansvarig också. Varje orts kontor har en
konsultchef.

Arbetet sker i projektform under de olika affärsområdena och har alltid en
projektledare. Projektgruppen består vanligen av en applikationskonsult,
en teknikkonsult och en utvecklare. Hos företaget finns medarbetare som
arbetar med support för löpande projekt mot olika kunder.

Stödorganisationen Utveckling arbetar med att hjälpa till i projekt med
anpassningar och funktionsutveckling. Administrationen jobbar som ett stöd
åt hela företaget och hanterar ekonomiuppgifterna i företaget.

25



3.2. RESULTAT FRÅN INTERVJUER KAPITEL 3. EMPIRI

Figur 3.1: Medius organisation

3.2 Resultat från intervjuer

Två olika typer av intervjuer genomfördes. Dels på medarbetarnivå och den
högre organisationella nivån där behov av rapporter diskuterades och vilken
information som de borde presentera. Nedan följer en sammanfattning av de
behov som framkom under intervjun, därefter redovisas detaljerat resultatet
av varje intervju.
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Behovssammanfattning av intervjuerna
Roll Behov Layout
K,E,PL Visa arbetad tid i projekt, vad som

har gjorts
Enkel layout

K,E,PL Visa tid i interna projekt, som är
ej debiterbar, mot debiterbar tid.

Enkel layout

S Visa vilken typ av tid som registre-
rats

Enkel layout

K,E,AO Visa mätetal som genomsnittligt
arvode, beläggnignsgrad, kostna-
der och intäkter.

Visa värden i aggregationsnivåer
och visa de ackumulerade värdena

PL,AO,E Prognos mot utfall Siffror och tabeller, ackumulera-
de över aggregationsnivåer. Enkel
färgkodning. För en till flera må-
nader. Dela upp intäkterkostnader
för transaktionstyper.

PL,AO,E Budget mot utfall Siffror och tabeller, ackumulera-
de över aggregationsnivåer. Enkel
färgkodning. För en till flera må-
nader. Dela upp intäkterkostnader
för transaktionstyper.

E,AO Visa underlag för bonusutbetal-
ning

Standard att visa för en månad.

AO,K Visa prognos mot utfall Enkel vy, för att visa företagets
status.

AO,PL Visa hur mycket som intäktsfört på
löpande projekt. För fastprispro-
jekt hur mycket som är kvar att
fakturera.

Siffror och tabeller. Standard att
visa över månader.

S Visa medeltid per supportärende
för kunder.

Visa för den totala tiden som sup-
porten arbetat.

S Visa total supporttid per kund Visa för den totala tiden som sup-
porten arbetat.

E Påminnelsefunktion för att konsul-
terna ska komma ihåg att tidsrap-
portera.

Flaggning i gränssnittet när kon-
sulterna inte har rapporterat in tid.

E Resultatsrapport Siffror och tabeller. Standard att
visa för en månad.

E Balansrapport Siffror och tabeller. Standard att
visa för en månad.

E Prognosutvärderingsmodell Verktyg för att kunna se en pro-
gnos påverkan på företagets likvi-
ditet.

Roller: Support(S), Konsult(K), Projektledare(PL),Affärsområdesansvarig(AO),Ekonom(E)

3.2.1 Resultat av intervju med konsult

Medius är ett konsultbaserat företag, det vill säga att verksamheten bygger
på att sälja tjänster som konsulterna utför. Som underlag för konsultrollen
användes en intervju med en konsult hos Medius. Den intervjuade konsulten
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arbetar både med intern- och kundprojekt.

Behovet av rapporter som uppkom under intervjun var huvudsakligen base-
rade på frågor som konsulten kunde få från sin chefer eller från sina behov
av att kunna följa upp eget arbete.

För att konsulten snabbt skulle kunna få överblick över sitt arbete den senas-
te veckan ville konsulten kunna skapa en snabb och enkel vy över arbetad tid
i olika projekt. Det kan hända att konsultchefen kommer och frågar konsul-
ten hur många timmar den har arbetat i ett projekt senaste månaden. Om
det händer måste konsulten idag använda Dynamics AX för att hitta alla
timtransaktioner bland tidsregistreringarna på projektet. För att konsulten
ska slippa lägga timmar på att ta fram information till sin chef ville den där-
för ha möjligheten att snabbt räkna ut hur många timmar som den arbetat
i olika projekt, vad konsulten har gjort och hur mycket som debiterats i en
detaljerad vy.

Intresse fanns också av att veta hur mycket tid konsulten arbetade i intern-
projekt och tid som inte gick att debitera kund för jämfört med tid som
genererat intäkter. Med dessa mätetal kunde även kostnader och genom-
snittligt arvode beräknas vilket konsulten var intresserad av att se.

3.2.2 Resultat av intervju med leveransansvarig

Denna intervju gjordes med en medarbetare från kontoret i Stockholm. Per-
sonen som intervjuades arbetade som leveransansvarig för MediusFlow. Det
innebär att personen arbetar med att coacha och ansvarar för konsulter som
arbetar med MediusFlow. I arbetet ingår uppgifter som att tillsätta kon-
sulter till projekt när säljarna sålt ett system och det ska implementeras.
Den leveransansvarige är också beslutsfattare, han avgör om projekten går
att sälja och om företaget har resurser att genomföra projekten. För att
genomföra detta arbete måste prognoser för verksamheten framställas. In-
formationen om det utförda arbetet är också viktigt för att kunna följa upp
verksamheten. I organisationskartan som ses i figur 3.1 kan den personen
placeras in som en av de kontorsansvariga för affärsområdet WorkFlow.

Under intervjun kom flera nya synpunkter fram. De inledande frågorna var
ämnade att identifiera vilka av de av Medius föreslagna mätetalen, som var
mest intressanta.

Rapporterna kommer huvudsakligen att användas i slutet av varje månad
när alla faktureringar för kundprojekten utförs. Det är då av intresse att
kunna se vilket arbete som gjorts i de olika projekten den senaste månaden.
Av största vikt är då att lätt kunna ta fram intäkterna för de olika projekten
och se utfall jämfört med budget och prognos.

Under intervjun framkom också behovet av att inte bara kunna se projekt-
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Figur 3.2: Visar prognons mot intäkter för kunder

nivå men att som leveransansvarig också direkt kunna få en överblick över
de underställda konsulternas genererade intäkter. För en rapport vars syfte
är att ge en överblick är det också viktigt att kunna se det sammanlagda
värdet.

För att ge medarbetare bättre inblick i företagets tillstånd föreslås det att
skapa en rapport med intäkter från årets start till dagens datum och jämföra
med vad som budgeterats och visa för alla anställda.

Ett annat förslag var att visa intäkter för varje projekt under en månad
och vad som är prognostiserat för de olika projekten. Medius har två typer
av projekt, löpande och fasta. De fasta projekten har ett fast pris, därför
fanns också ett intresse av att jämföra den totalt fakturerade summan för
ett fastprisprojekt.

Medius använder sig av ett bonussystem för sina konsulter som arbetar
i fastprisprojekt. Bonusen bestäms efter det arbete som konsulten utfört
för kunden. Fasta projekt har en fast pris som projektet får kosta kunden.
Därför får konsulterna endast bonus baserat på summan som de fakturerat
kund innan den totala kostnaden överstigit projektets fasta pris. Med detta
bonussystem uppkommer behovet av att kunna se hur mycket varje konsult
har arbetat i det fasta projektet innan det totala beloppet för projektet har
övertrasserats.

När rapporterna ska presenteras i företagets rollcenter förslog personen, att
huvudsidan med mätetal som har fasta parametrar skulle bestå av diagram
som exempelvis figur 3.2 eller figur 3.3. Båda visar önskade rapport som kom
fram under intervjun. Men för de detaljerade rapporterna önskades istället
att informationen skulle presenteras i siffror och tabeller.

Eftersom all fakturering hos Medius görs i slutet på månaden och rapporter-
na ska kunna genereras vid behov mellan faktureringar så bör de då endast
ta hänsyn till data från senaste månadsskiftet. Till exempel om en rapport
ska visas för en månad den 19:e, så bör rapporten endast använda data från
den första samma månad och fram till den 19:e. För en konsultansvarig kan
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Figur 3.3: Visar intäkter de senaste månaderna för olika konsulter

det också vara intressant att visa andra tidsperioder som kvartal och hela
år, men aldrig mindre än en månad.

3.2.3 Resultat av intervju med supportpersonal

På grund av skilda arbetsrutiner mellan de tekniska konsulterna och sup-
portpersonalen så genomfördes en intervju med en person från supportav-
delningen. Supportavdelningens arbete består av att besvara e-post och te-
lefonsamtal från kunder som behöver hjälp med varierande delar i produkter
som Medius säljer.

Supportärenden faktureras beroende på nedlagd tid med ett minimum på
0.5 timmar. Ett längre supportärende kan kräva runt 3 timmars arbete men
är inte vanligt. För att identifiera kunder med stora problem har en rapport
som visar den vanligaste tiden per ärende för varje kund föreslagits. Då
skulle företag med mycket problem lättare identifieras och få hjälp.

Fakturering för supporttid görs på två sätt, en kund kan betala för den
nedlagda tiden i timmar eller köpa ett supportavtal. Med supportavtal be-
talar kunden varje månad för ett fast antal timmar, skulle det finnas behov
för mer supporttid så får kunden betala för de timmar som avläggs utan-
för avtalet. Idag har supportavdelningen en automatiskt genererad rapport
där de kan se antalet timmar för varje kund över det senaste sex månader-
na. Denna rapport är i behov av en uppdatering där en summering över
en kunds alla ärenden visas. Personen som intervjuades ville även kunna se
hur många av de avtalade timmarna som en kund använt per månad. Med
den informationen skulle det bli lättare att motivera kunder med behov att
köpa supportavtal. En rapport som summerar antalet ärenden i månaden
skulle också kunna fungera som beslutsstöd när företaget behöver nyanställa
personal i supporten på grund av för hög belastning.

Eftersom varje supportarbetare kan utföra supportärenden hos upp till 13
kunder under en dag så blir diagram som visar tid per projekt inte lika
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intressant då de lätt blir röriga. Deras tidsrapportering skiljer sig även från
de vanliga konsultera, så behovet av att kunna visa sin beläggringsgrad finns
inte. Istället bör diagram avsedda för supportpersonalen fokusera på deras
gemensamma arbete över tidsperioder månader eller halvår.

Under intervjun kom det fram att supportpersonalen idag använder sig av
ett eget system för att hantera sina supportärenden och gör endast sin tids-
rapportering i Dynamics AX. I supportpersonalens egna system finns sex
kategorier de har valt att dela upp ärenden i. Dessa kategorier saknas i före-
tages affärssystem där all supporttid redovisas under projekten med endast
en kategori, support. Idag görs varje månad en rapport för antalet ärenden
per kategori som utförts under månaden med data från deras egna system.

Respondenten hade familj och ville därför kunna se hur mycket tid som
används för vård av sjukt barn tillsammans med tid för annan typ av arbete.

3.2.4 Resultat av intervju med ekonomiansvarig

För att undersöka vad som är intressant för en person med ett övergripande
ekonomiskt ansvar hos Medius, gjordes en intervju med en ekonomiansvarig.

Hos Medius tidsrapporterar alla konsulter för den tid som de arbetat i pro-
jekt vilket sedan blir underlaget för faktureringen. Efter faktureringen skapar
konsulterna tillsammans med sina leveransansvariga en prognos för de kom-
mande 3 månaderna. Det är slutligen ekonomens arbete att sammanställa
prognoserna från företagets affärsområden för att kunna skapa prognosrap-
porter som kan ställas mot utfallsrapporter.

Medius har som rutin att skapa ett antal standardrapporter vid varje må-
nadsslut. Detta arbete görs bland annat av den intervjuade ekonomen. Rap-
porterna bygger på data från Dynamics AX och är en balansrapport, en
resultatrapport, beläggningsrapport för olika verksamhetsnivåer även det
genomsnittliga priset per timme för konsulterna extraheras. Idag framställs
dessa rapporter manuellt varje månad av ekonomerna hos Medius med hjälp
av Excel och databasfrågor mot Dynamics AX.

Ekonomen som intervjuades ville inte bara ha tillgång till det totala resulta-
tet för hela företaget utan var intresserad av möjligheten att kunna ta fram
mätetal för enskilda konsulter, projekt och affärsområden.

Ett ständigt återkommande problem vid framställning av standardrapporter
är att konsulter inom företaget glömmer bort eller är sena med att tidsrap-
portera. Detta är ett problem eftersom ekonomen då måste lägga tid på att
driva på konsulterna så de rapporterar in sin tid. För att konsulterna inte
ska missa att tidsrapportera så föreslår ekonomen att använda rollcentret
för att påminna dem när de ligger efter med tidsrapporteringen. Det skulle
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till exempel kunna göras med en röd markering i rollcentret när antalet tim-
mar inrapporterade är få jämfört med hur många som borde rapporterats
in beroende på datumet, med premissen att en arbetsvecka är 40 timmar.

En viktig del av rapporter är längden på tidsperioden som de ska visa.
Från intervjun framgick att rapporterna skulle kunna visas över en till flera
månader, även utvalda veckor är intressanta. Att kunna ta fram information
per dag är inte intressant. Ett önskemål var att rapporterna inte skulle vara
styrda av kalenderår, det vill säga att kunna se utveckling i en rapport från
oktober till februari året efter.

Under intervjun belystes behovet och önskan om nya rapporter. Den förs-
ta var en rapport för uppföljning där prognos mot utfall visas under ett
godtyckligt antal månader tillbaka i tiden.

För Medius finns flera viktiga mätetal, personen ville att rollcentret skulle
innehålla en rapport med beläggningsgrad, det vill säga den tid som går
till internarbete jämfört med externarbete. Med datan som används för att
visa beläggningsgrad bör även det genomsnittliga arvodet beräknas. Det ge-
nomsnittliga arvodet är väsentligt att hålla under observation för att snabbt
kunna reagera om det arbetas med uppgifter som inte genererar några in-
täkter för företaget.

Medius har nyligen infört ett bonussystem för konsulternas arbete i projekt
med fast pris. Bonussystemet finns närmare beskrivit i den tidigare intervjun
med en leveransansvarig. Idag beräknas bonusen av leveransansvarig för att
sedan dubbelkontrolleras av ekonomen, därför skulle en automatisk rapport
som underlag för bonusen vara önskvärd.

Det framkom även ett behov för en rapport som visar effekten på företagets
likviditet för en specifik prognos. Eftersom Medius styrs efter inkomsten
från deras projekt var den här rapporten högst önskad då den skulle kunna
fungera som beslutsstöd vid till exempel nyanställningar.

Som ekonom är inte de grafiska rapporterna av största vikt, istället bör
fokus ligga på att ta fram de viktiga rapporterna med siffror. Ekonomen
vill att utvecklingen av rapporterna ska genomsyras av samma tankesätt
som används för balanserade styrkort. Fokus bör alltså ligga på ett fåtal
bra mätetal, inte på att ta fram en mängd olika mätetal som inte kommer
användas i slutändan. Dessa mätetal bör återspegla verksamhetens totala
status.

En av de rapporter som Medius vill visa är en prognos för de indirekta
kostnaderna hos Medius. Ett problem med att ta fram en rapport för de
indirekta kostnaderna är att prognoserna idag inte görs på personalen utan
Medius har valt att räkna med 30% av personalkostnaderna som de indirek-
ta kostnaderna. Denna rutin är ett resultat av att Medius nyligen började
använda Dynamics AX och ännu inte hunnit anpassa sina rutiner för att
använda affärssystemet optimalt.
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3.2.5 Resultat av intervju med ansvarig för internapro-
cesser

För att få ytterligare en persons perspektiv på rollcentret från en högre
organisationsnivå hos Medius genomfördes en intervju med en ansvarig för
internprocesserna. Personen är ansvarig för allt som inte räknas in under
kategorierna utveckling eller försäljning. Personen som intervjuades hade
tidigare jobbat som konsultchef på företaget och hade med den erfarenheten
flera idéer och tankar om utvecklingen av rollcentret.

Liksom under flera tidigare intervjuer ville personen belysa vikten av att
använda aggregationsnivåer och ackumulerade värden. Till skillnad från de
andra personerna som intervjuades ville personen att mer än bara summe-
ringarna skulle visas. Siffror som till exempel visar summeringen av intäkter
för tjänster hos ett kontor är intressanta men utan information om antalet
konsulter som genererat intäkterna kan resultatet inte jämföras med andra
kontor. En rapport med siffror som visar utfall blir inte heller intressant
förrän den även visar det budgeterade eller prognoserade värdet för samma
verksamhet. Om en sådan rapport skulle vara möjlig att utveckla så skulle
det spara mycket arbete om den även skulle kunna visa differensen mellan
utfallet och budgeten eller prognosen. Eftersom alla tjänsteintäkterna står
för ca 60-70% av företagets inkomster så är det av största vikt att få bra
uppföljning av dessa.

Respondenten ville inte att rapporterna skulle innehålla avancerad design.
Istället föreslogs att utveckling skulle fokusera på enkel färgkodning. Exem-
pelvis kom förslaget fram att visa differensen mellan utfall och budget eller
prognos med grön färg om utfallet var positivt, eller röd färg om differensen
var negativ.

Eftersom Medius började använda Dynamics AX internt vid årsskiftet 2009
har företaget inte optimerat sina processer och arbetsmetoder ännu för af-
färssystemet. Därför vill personen att arbetet ska resultera i ett prototyp-
system tillsammans med förändringsrekommendationer för verksamhetens
rutiner kring användandet av Dynamics AX. Med hjälp av prototypen blir
det sedan mycket lättare att motivera medarbetare att använda Dynamics
AX på ett sätt som gör det möjligt att ta fram de rapporter som önskas av
ekonomerna.

Idag fokuserar Medius mycket på att arbeta med uppföljning av de externa
projekten vilket har resulterat i att företagets rutiner för uppföljning inte
är lika utvecklade. Därför föreslår personen att rapporterna inte endast ska
fokusera på externa projekt men även visa mätetal för de interna projekten.
Personen som intervjuades hade under sin tid som konsultchef utvecklat en
mall i Excel för uppföljning av budget mot utfall som rekommenderades att
implementera eftersom de fortfarande användes.
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3.2.6 Resultat av intervju med projektledare

Denna intervju gjordes med en person som arbetar med flera olika uppgifts-
områden. Personen är dels konsultchef för WorkFlow-konsulterna i Linkö-
ping, projektledare för leveransprojekt och applikationskonsult. I några av
projekten har personen en mer kommunikationsinriktad roll som en brygga
mellan konsulter och kunder samt kontaktperson för utvecklarna.

Behovet för rollcentret kommer huvudsakligen finnas i slutet av månaden
då fakturering ska göras eller om något projekt har nått en milstolpe och
projektledaren vill kontrollera status för det genomförda arbetet. Som pro-
jektledare arbetar personen med uppföljning, prognos och budgetarbete. För
dessa olika områden är det viktigt att kunna ta fram information baserat på
månader och för prognosarbetet att se ett kvartal framåt. Personen berättar
att hos Medius skiljer sig supportavdelningen från resten av verksamheten.
På grund av en hög arbetsbelastning i början av månaden finns diskussioner
om att flytta supportavdelningens fakturering till ett senare datum närma-
re mitten av månaden. Därför rekommenderar personen att inte begränsa
valmöjligheten av att kunna välja tidsperioder för rapporterna.

Som projektledare finns intresse för att snabbt kunna få en överblick över
de projekt som den är ansvarig för. Informationen som anses ska visas är då
utfall jämfört med budget och mot prognos. Det finns även en önskan om
att kunna ta fram en rapport med endast prognoser i.

En projektledare har även intresse att kunna se debiteringsgraden för pro-
jektet eftersom det är viktigt att konsulterna inte utför arbete som företaget
inte kan fakturerar kunder för. I sin roll som konsultchef är det även viktigt
att kunna ta fram denna information för de underställda konsulterna arbete
i alla de projekt som de medverkar i.

Respondenten tycker att debiteringsgraden är mycket viktig för att följa upp
projektens och konsulternas effektivitet. För att lätt kunna identifiera de
projekt som har en dålig debiteringsgrad önskade personen att på ett enkelt
sätt kunna sortera och filtrera ut projekt beroende på kontor, ansvarig och
debiteringsgrad.

Som projektledare är det inte bara intresssant med intäkterna, men också
att på ett enkelt sätt kunna ta fram antal arbetade timmar. När timmar mot
intäkter ska beräknas bör rapporterna ta hänsyn till att Medius arbetar i
fastprisprojekt. Då är det vanligt att hela projektet faktureras i början av
projektet, men att antalet timmar som sedan arbetats med projektet räknas
som intäkt. Inte det totala fakturerade beloppet.

En viktig del av projektledarnas arbete är att göra prognoser för det kom-
mande arbetet. När ämnet diskuterades framkom ett intresse för att kunna
se prognos för underkonsulter, resekostnader och tredjepartslicenser men
aldrig för underhåll och support. Anledningen till att underhåll och support
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inte är av intresse beror på att de först uppkommer när implementeringen
är klar och underhåll kan behövas. Med en rapport för varje projektledares
projektprognoser skulle det också bli lättare att se om någon av projektens
prognosarbete inte utförts. Idag gör personen endast detta för tjänster och
licenser.

Personen som intervjuades hade inte hittat något smidigt sätt att arbeta
med budgetavstämningar i Dynamics AX och har därför valt att arbeta
med Exceldokumentet som utvecklats av den internansvarige hos Medius
för projektuppföljning.

3.3 Scenarion från intervjuer

Med utgångspunkt från behovssammanfattningen av intervjuerna framställ-
des följande scenarion för att fastställa vilka element i prototypen som borde
utvecklas.

När scenariona skapades eftersträvades att tillfredställa alla behov. Men
pågrund av exempelvis redovisningsrutin som i fallet med de indirekta kost-
nadera kunde inte alla behov tillgodoses.

3.3.1 Sammanfattning scenarion

Följande scenarion är baserade på att användarna har tillgång till ett roll-
center. Rollcentret är en webbtjänst, för att använda tjänsten krävs en webb-
läsare vars funktionallitet minst motsvarar Internet Explorer 7.

Användarna i scenariona har alla tillgång till en webbläsare som är den ända
teknologin användarna kommer arbeta med.
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Figur 3.4: Hur scenarion motiverar kravspecifikationen

Figur 3.4 visar en sammanfattning av de scenarior som gjordes och hur de
leder fram till kravspecifikationen

3.3.2 Redovisa arbetad tid

Användare

Konsult
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Sammanhang

I slutet av en månad ska underlaget för en fakturering genomföras. Då an-
vänder konsultchefen Dynamics AX för att skapa underlag om hur många
timmar de underställda konsulterna har arbetat i olika projekt. Det kan
då hända att en konsult har rapporterat fler timmar än väntat i ett pro-
jekt. Konsultchefen kontaktar då konsulten som har rapporterat in oväntat
många timmar för en förklaring innan faktureringen.

Aktiviteter

Konsulten får begäran att förklara den stora mängden rapporterade timmar
och skapar då en detaljerad lista över inrapporterad tid under den senaste
månaden.

3.3.3 Hitta nya säljmöjligheter

Användare

Support

Sammanhang

Supporten märker att en kund konsumerar många timmar. Detta förmedlas
till säljarna som är ansvariga för att skriva supportavtal.

Aktiviteter

Supporten tar fram en rapport med antal använda supporttimmar jämfört
med kundens avtal, om det finns något. De kan sedan ta fram ett nytt förslag
på supportavtal om det är motiverat. Informationen vidarebefodras sedan
till säljarna.

3.3.4 Ge överblick av utfört arbetet

Användare

Konsult, Support, Projektledare, Affärsområdesansvarig
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Sammanhang

En konsult har varit hemma för vård av barn, arbetat i en del kundprojekt
och andra internprojekt. Det börjar närma sig slutet av månaden och kon-
sulten vill delvis se hur mycket frånvarotid som rapporterats och få en bild
av hur mycket lön han eller hon kommer få.

Aktiviteter

Konsulten öppnar rollcentret och får då presenterat för sig på första sidan
hur många timmar han eller hon har rapporterat i de olika kategorierna av
arbete.

3.3.5 Påminnelse om tidsrapportering

Användare

Konsult, Support, Projekledare, Affärsområdesansvarig

Sammanhang

I slutet av månaden ska projektledare och AO-ansvariga sammanställa un-
derlag för fakturering. För att underlaget ska vara korrekt är det nödvänligt
att alla anställda har rapporterat in sina timmar. Skulle en anställd ligga
efter med sin tidsrapporteringen måste denna kontaktas och det uppstår en
fördröjning innan arbetet med fakturaunderlaget kan avslutas.

Aktiviteter

När en anställd öppnar rollcentret för att använda någon funktion så visas
en varning om personen har missat att tidsrapportera på länge.

3.3.6 Uppföljning av arbetad tid i projekt

Användare

Affärsområdesansvarig
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Sammanhang

När lönerna betalas ut varje månad ska de konsulter som arbetar i fast-
prisprojekt få en rörlig bonusdel i sin lön. Varje konsultchef ska då arbeta
fram underlag för bonusutdelningen som baseras på antalet timmar som de
underställda konsulterna arbetat i fastprisprojekt.

Aktiviteter

En affärsområdesansvarig använder rapporterna i rollcentret för att visa alla
konsulters som den är ansvarig för och hur många timmar de har jobbat i
fastprisprojekt.

3.3.7 Skapa underlag för verksamhetsbeslut

Användare

Ekonom

Sammanhang

Personer med högre roller i företaget ska hålla ett möte för att utarbeta
en plan för företagets framtida verksamhet och exempelvis besluta om det
behövs nyanställningar. Då behövs en entydig bild av företagets ekonomis-
ka situation. Information ska användas för att identifiera de välfungerande
delarna inom verksamheten och de som kan förbättras.

Aktiviteter

Innan mötet om verksamhetsförändringar använder mötesdeltagarna rap-
portsystemet för att analysera verksamheten. Då alla använder det inbygg-
da rapportsystemet får alla samma informationsunderlag och kan skapa sin
egen bild. Under mötet blir det också lättare att diskutera verksamheten
eftersom alla använt sig av samma underlag och ingen har tagit fram något
eget potentiellt felaktigt underlag. Information som hämtas är utfall jämfört
med budget eller prognos för den intressanta verksamhetsdelen.

3.3.8 Skapa överblick av affärsområdena

Användare

Affärsområdesansvarig, Ekonom
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Sammanhang

Användaren kan vara intresserad av att få en ekonomisk översikt av de olika
affärsområdena till exempel för att kunna avgöra vad de bör satsa mer på.
Samtidigt är det också intressant för en AO-ansvarig att i slutet av månaden
kunna jämföra sitt affärsområdes resultat mot tidigare för att besluta om
eventuella åtgärder.

Aktiviteter

I rollcentret kan användaren enkelt se intäkter, kostnader och olika defini-
tioner för genomsnittligt arvode. Denna information kan en ekonom också
hämta för alla affärsområden för att använda som underlag vid beslut eller
uppföljning.

3.3.9 Beslutsstöd vid planeringsarbete

Användare

Projektledare

Sammanhang

Efter faktureringen gör en projektledare en avstämning med sin projekt-
grupp och får då en sammanfattning vad som gjorts i projektet samt hur
mycket som är kvar att göra. Nu vill projektledaren veta om arbetet ligger
efter eller i fas med budget som är satt för projektet.

Aktiviteter

När avstämningen är gjord öppnar projektledaren rollcentret och kontrolle-
rar hur mycket tid som rapporterats på projektet jämfört med den totala
tiden som projektet är budgeterat till. Med detta underlag kan projektleda-
ren lättare planera det kvarstående arbetet i projektet.

3.3.10 Skapa överblick av projekt

Användare

Projektledare, Affärsområdesansvarig, Ekonom
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Sammanhang

Projektledarna på Medius har ofta flera projekt som de ansvarar för. För
att Medius inte ska arbeta onödigt mycket i projekt med dålig vinst så
behöver projektledare och personer högre upp i organisationen, information
om projektens status så de kan ta korrekta förändringsbeslut.

Aktiviteter

Projektledare eller högre ansvarsroll loggar in i rollcentret och har då möj-
ligheten att se en vald mängd projekts mätetal som speglar deras status.

3.3.11 Skapa överblick av konsulternas arbete

Användare

Affärsområdesansvarig, Ekonomi

Sammanhang

För att utvärdera konsulternas arbete vill personer med ansvarsroller kunna
ta fram mätetal som visar tidsutnyttjande, intäkter, kostnader m.m. för
konsulter. Dessa siffror är intressanta för att se till att konsulternas arbete
huvudsakligen är kundfokuserat.

Aktiviteter

Projektledaren eller en högre ansvarsroll kan gå in och ta fram informa-
tion om de underställda konsulteras arbete presenterat i mätetal och annan
information.

3.4 Krav kopplade till scenarion

För att förtydliga kraven på prototypen ytterligare användes intervjuerna
tillsammans med scenariona för att skapa en kravspecifikation. Avsikten var
inte bara att förtydliga prototypens innehåll men också att fastställa de
funktionella och icke-funktionella kraven på prototypen.
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3.4.1 Roller

I rollcentret kommer det att finnas fem roller.

• Konsult: Anställd utan direkt ansvar för projekt eller personal.

• Support: Anställd i supporten, rollen skiljer sig från konsultrollen
eftersom supportpersonal inte är intresserade av exempelvis belägg-
ningsgrad.

• Projektledare: Ansvarig för projekt och har visst ansvar för konsulter
som arbetar i dem.

• Affärsområdesansvarig: Övergripande ansvar för konsulter och projekt
i ett affärsområde.

• Ekonom: Anställda som skapar rapporter för uppföljning och kontrol-
lerar lönekriterier. Rollen är även avsedd för personer med intresse för
organisationen i helhet som ledningsgrupp och VD.

3.4.2 Icke funktionella krav

Rapporterna ska vara generella och kunna ge en överblick från de olika
nivåerna inom verksamheten som projektledare, affärsområdesansvarig och
ledningsgrupp/VD. Informationen som visas ska vara olika beroende på an-
vändarens roll i verksamheten, då behovet av information skiljer sig mellan
individer med olika arbetsuppgifter.

Den hifi-prototyp som skapas för rollstyrd rapportgenerering kommer att
ha ett unikt gränssnitt beroende på användarens roll inom verksamheten.
Gränssnittet är tänkt att visa information som är relevant för rolltypen och
visas på ett sätt så att informationen är lätt att förstå, diskutera runt och
ta till sig.

Flera av de större rapporterna som är tänkta att genereras ersätter i många
fall timmar av manuellt arbete och används som mest en gång i månaden.
Detta gör att kraven på prestanda när det kommer till de större rappor-
terna inte är så hög medan de rapporter som genereras exempelvis på en
användares startsida inte får ta någon längre tid att generera.

Behörighetshierarki

Rollerna i systemet har möjlighet att se olika mycket information, stor vikt
läggs vid att endast den information som en viss rolltyp har tillgänglig är
relevant. Nedan visas de olika rollerna och en beskrivning av vilken data de
har rätt att se.
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Roll Rättigheter
Konsult(K) Får enbart se information som berör

personen själv i fråga. Vissa övergri-
pande rapporter som berör alla i orga-
nisationen kan visas.

Support(S) Får enbart se information som berör
personen själv i fråga. Även möjlighet
att se tid lagt på kunder. Vissa över-
gripande rapporter som berör alla i or-
ganisationen kan visas.

Projektledare(PL) Får se samma information som Kon-
sultrollen. Kan se information om pro-
jekt som personen ansvarar för samt
information, om anställda, som berör
projektet.

Affärsområdesansvarig(AO) Får se samma information som Pro-
jektledarrollen. Kan se information om
projekt och personal i dennes AO.

Ekonom(E) Får se all typ av information angående
anställda, projekt och AO.

Rapporter

Systemet kommer att innehålla två huvudtyper av rapporter, en enklare och
en mera detaljerad. Den enklare typen av rapporter har inga parametrar och
visar data på ett mera övergripande sätt, ofta med diagram. Den mer detal-
jerade rapporten har parametrar som styr exempelvis tidsperiod och visar
information i tabeller och siffror. Den enklare typen av rapporter kommer
att visas på respektive rolls startsida i rollcentret. De rapporter som visas
på startsidan är följande från kravtabellerna på sida 44-45.

• Konsult: 1:1, 1:8, 1:9, 1:10.

• Support: 2:1, 2:3, 3:2.

• Projektledare: 1:1, 1:8, 1:9, 1:10.

• Affärsområdesansvarig: 1:1, 1:8, 1:9, 1:10.

• Ekonom: 1:9, 1:10.

Samtliga rapporter som skapas visas över tid, ej bundet till kalenderår. De
enklare typerna av rapporter, där inte tidsperioden går att specificera, kom-
mer att visa data från den förste innevarande månad fram till datumet då
rapporten genereras.

I de rapporter där tidsperiod kan bestämmas kommer det alltid finnas möj-
lighet att helt fritt välja tidsperiod.
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Rapporter där det finns behov och möjlighet kommer datan vara uppdelad
i aggregationsnivåer. I en och samma rapport skall det exempelvis finnas
funktionallitet för att expandera informationen från övergrippande verksam-
hetsinformation till affärsområde, projekt, underprojekt, individ och trans-
aktionsnivå. Dock ska det endast vara möjligt om informationen är relevant
för användarens arbetsuppgifter.

Layout

Rapporter framställs redan idag ur Dynamics AX, men arbetet görs manu-
ellt med hjälp av Dynamics AX eget rapportsystem av den personen som
är intresserad av information. Ett mål med de automatiskt genererade rap-
porterna är att likna de rapporter som skapas idag, i de fall då de befintliga
rapporterna är korrekta. I utvecklingen används Reporting Services(RS) vil-
ket gör att utvecklaren är bunden till viss layout, men sättet som information
presenteras på i RS är väldigt likt Microsofts produkter i övrigt.

3.4.3 Funktionella krav

Prototypen är ett rapportsystem vars funktion är att visa rapport för upp-
följning och beslutsstöd, de funktionella kraven är därför just vilka rapporter
som ska finnas i systemet och vad de ska visa. Nedan följer en lista över de
rapporter som skall implementeras samt deras krav. När exempelvis budge-
terade intäkter nämns i tabellen nedan menas det på detaljnivå, uppdelat
på tjänster, licenser med mera. Inom parentes bakom parametrarna står det
vilka som kan justera dessa, om inget nämns kan samtliga roller ändra dem.

För de rapporter som det är möjligt kommer följande parametrar vara möj-
liga att specificera för filtrering av informationen.

• Tidsperiod

• Projekt

• Anställds standardplats

• Affärsområde

• Sorteringsfält 1

• Sorteringsfält 2

• Ort

• Projekttyp

• Anställd

• Projekt
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I tabellerna som följer kommer de parametrar som endast kan specificeras
av en typ av roll att skrivas ut.

Prioritet 1
Id Namn Användare Parametrar Beskrivning
1:1 Timmar i pro-

jekt
K,S Anställd(PL) Visar arbetad tid i projekt

för en anställd samt vad som
gjorts

1:2 Prognos mot
utfall

PL,AO,E Affärsområde(PL,E) Visar prognostiserade intäkter
och utgifter mot det verkliga
utfallet.

1:3 Budget mot ut-
fall

PL,AO,E Affärsområde(PL,E) Visar budgeterade intäkter och
utgifter mot det verkliga utfal-
let.

1:4 Intäktkostnader
per konsult

PL,AO,E Anställd(PL,AO,E) Visar intäkter och kostnader
för en konsult.

1:5 Tid per konsult E Visar förbrukade, ej inklude-
rade, ej fakturerbara och nor-
maltimmar för en viss anställd
samt timutnyttjande.

1:6 Konsulttid i
fastprisprojekt

PL,AO,E Anställd(PL,AO,E)
Projekt(PL,AO,E)

Visar hur mycket tid olika an-
ställda arbetat i fastprispro-
jekt.

1:7 Mätetal Alla Anställd(PL,AO,E) Visar GA1, GA2, beläggnings-
grad, direkta kostnader och in-
täkter tjänster, se bilaga A för
definitioner.

1:8 Tid per pro-
jektkategori

Alla Visar tid grupperat i kategori-
er.

1:9 Mätetal PL,AO,E Visar GA1, GA3, Direkta kost-
nader och intäkter, se bilaga A
för definitioner.

1:10 Totala intäkter
och kostnader

AO, E Visar intäkter och kostnader
för ett AO eller hela organi-
sationen ställt mot föregående
månader.
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Prioritet 2
Id Namn Användare Parametrar Beskrivning
2:1 Status Alla Vart är vi på väg. Visar in-

täkter fram till rapporten vi-
sas mot budgeterade intäkter
för året.

2:2 Tid i fastpris
projekt

PL,AO Visar hur mycket tid som är
lagd i ett fastprisprojekt ställt
emot hur mycket som är avta-
lat.

2:3 Timmar per
kund

E,S Kund(E,S) Visar hur många timmar som
är lagda på olika kunder.

2:4 Debiteringsgrad PL,AO Visar de projekt som använda-
ren är ansvarig för samt deras
debiteringsgrad.

Prioritet 3
Id Namn Användare Parametrar Beskrivning
3:1 Projekt vinst

och förlust
PL,AO,E Visar timmar, kostnader och

intäkter per projekt.
3:2 Påminnelse

tidsregistrering
K,E Varnar när månadsskifte när-

mar sig om inte tillräckligt
många timmar finns registrera-
de på den anställda.

3.5 Prototyp för rollcentret

Följande delkapitel är en redogörelse av prototypsystemet som utvecklats
för Medius. Rollerna som refereras till är samma som definierades tidigare i
del 3.4.1.

3.5.1 Informationstillgänglighet

Nedan är en sammanfattning av den information som de olika rollerna har
tillgänglig. Informationstillgängligheten styrs enligt den behörighetshierarki
som definierats i kapitel 3.4.

Konsult

Konsultens del i rollcentret är anpassat för att konsulter hos Medius ska få
en överblick av det arbete som de har utfört. För konsulten finns endast
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en detaljerad rapport, Tidsrapporten. Den visar all tid som rapporterats
tillsammans med information om vad som gjorts och en eventuell justering
av den rapporterade tiden. Detta är en uppföljningsrapport som gör det
möjligt för varje konsult att i efterhand gå tillbaka och se vad de har arbetat
med.

Startsidan för konsultens rollcenter är uppdelat i fyra enklare rapporter var
av tre stycken använder grafiska komponenter för att presentera informatio-
nen. Den icke grafiska rapporten är en mindre tabell som visar de mätetal
som Medius anser är viktiga för deras verksamhet. Uträkningen utförs med
den inloggade konsultens rapporterade arbete i den månad som den befinner
sig i. Mätetalen som visas är konsultens genomsnittliga arvode uträknat ge-
nom att dividera intäkterna från konsultens tjänster med den arbetade tiden
i kundprojekt eller med den totalt arbetade tiden (tid i kundprojekt och in-
terna projekt). Tillsammans med de olika uträkningarna för genomsnittliga
arvoden så presenteras också konsultens beläggringsgrad, det vill säga den
procentuella andel av det totala arbetet som utförts i något kundprojekt
och sist presenteras summan av intäkter och kostnader för konsulten.

De tre grafiska rapporterna är diagram, två av rapporterna är baserade på
data från konsultens rapporterade tid medan den sista använder sig av all
tidsrapporteringsdata i hela verksamheten. De två konsultbaserade rappor-
terna visar vilka projekt den inloggade konsulten har arbetat i under den
senaste månaden och hur många timmar det rör sig om.

När en konsult rapporterar tid så får tisdtransaktionen en kategori som
kan vara exempelvis, projektledning, teknikkonsult, support, semester eller
vård av sjukt barn. I den andra konsultbaserade rapporten på startsidan
visas den inloggade konsultens tidstransaktioner uppdelade mellan de olika
kategorierna. Även denna komponenten visar transaktionsuppdelningen med
antalet timmar som konsulten registrerat för varje kategori.

Support

I examensarbetet identifierades ett behov för en supportroll. Supportrollens
del i rollcentret har ett identiskt upplägg jämfört med konsultrollen. Detta
på grund av att de supportspecifika rapporterna inte har implementerats.

Projektledare

Varje projektledare arbetar som konsult i en del projekt samtidigt som de är
projektledare i andra. Som projektledare har anställda därför också tillgång
till rapporten som konsultrollen har och startsidan är den samma. Att pro-
jektledaren delvis är en konsult återspeglas också i det tidsfokus som givits
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denna roll, lika som konsultrollen så har tidsfokus lagts på den månaden
som den inloggade användaren befinner sig i.

Den tidsrapport som finns tillgänglig för konsulterna har modifierats. Istället
för att visa en anställds rapporterade timmar så ger den projektledaren
möjligheten att skapa en tidsrapport som visar all tid som rapporterats i de
projekt som den inloggade projektledaren är ansvarig för. Som komplement
till denna rapport finns även en mer detaljerad rapport med ett bredare
spektrum av information där projektledaren inte bara kan se vad en anställd
har gjort i sitt projekt men även den slutliga intäkten och kostnaden.

Utöver den detaljerade tidsrapporten med det ekonomiska tilläget har varje
projektledare tillgång till två andra rapporter med ekonomisk detaljinfor-
mation. Den första är en rapport som visar det ekonomiska utfallet mot
det prognostiserade resultatet för de projekt som projektledaren är ansvarig
för. Den andra ekonomiska detaljrapporten visar också utfall men ställs mot
projektets budget.

Alla ekonomiska detaljrapporter är byggda i aggregationsnivåer så att an-
vändarna snabbt ska få en överblick av det totala resultatet och möjligheten
att själva välja om de vill arbeta sig djupare ner i den ekonomiska informa-
tionen.

Som komplement till de ekonomiska detaljrapporterna har projektledaren
tillgång till en rapport som sammanfattar projekten i mätetal. Denna rap-
port är gjord för att projektledaren ska få en bättre uppfattning om statusen
och lönsamheten hos de olika projekten.

Affärsområdesansvarig

Affärsområdesansvarigrollen ligger över projektledaren i befogenhetshierar-
kin. Användare som kan identifieras med denna roll arbetar också som kon-
sulter i projekt och ansvarar för projekt inom sitt affärsområde. Därför har
dessa personer tillgång till de menyalternativ som konsult- och projektle-
darrollen har tillgång till.

För den affärsområdesansvarige har de ekonomiska detaljrapporterna som
projektledaren har tillgång till utökats. Dessa rapporter saknar begränsning-
en att information endast byggs från data som är bunden till projektleda-
rens projekt. Istället begränsas underlaget beroende på affärsområdet så att
endast data som berör användarens affärsområde visas. Utöver denna för-
ändring av projektledarens gränssnitt har det utökats med en rapport som
visar de mätetal som är relevanta för affärsområdets enskilda konsulter.

Startsidan för affärsområdesansvariga skiljer sig från roller med lägre be-
fogenhet. För användaren som är affärsområdesansvarig presenteras som i
konsult- och projektledarerollen, vilka projekt användaren har arbetat med
och vilka kategorier som den har tidsrapporterat i, allt under den senaste
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månaden. Skillnaden mellan tidigare redovisade startsidor ligger i de mäte-
tal som presenteras och diagrammet som summerar intäkter och kostnader
för tjänster. För dessa två rapporter på startsidan har underlaget för da-
tan filtrerats så att de endast återspeglar den ekonomiska statusen för det
aktuella affärsområdet.

Ekonomiansvarig

Rollen med högst informationsbehörighet är ekonomrollen vilket återspeglas
i de rapporter som rollen har tillgängliga. Ekonomrollen har samma ekono-
miska rapporter som tidigare roller men med den stora skillnaden att det
inte finns några begränsningar på underlaget som rapporterna bygger på.

En användare med koppling till ekonomrollen kan alltså skapa rapporter för
budget mot utfall, prognos mot utfall och ekonomiska detaljer om tidstrans-
aktioner för alla anställda, projekt och affärsområden. Det skapar möjlighe-
ten att ta fram ett ackumulerade resultat och sedan visa en önskad nivå av
detaljrikedom.

Speciellt för ekonomrollen är en rapport som ger användaren en detaljerad
vy över antalet timmar som varje konsult har arbetat. Denna rapport visar
den totala tiden som konsulterna arbetat och hur mycket av tiden som inte är
fakturerbar tillsammans med normaltimmar. Med normaltimmar menas den
summa av timmar som konsulten förväntas arbeta enligt sitt avtal. Slutligen
visas också utnyttjandegrad som räknas ut genom att dela de totala arbetade
timmarna med normaltiden.

Startsidan för ekonomrollen är designad för att ge användaren en bra över-
blick av verksamhetens status. De mätetal som används för att utvärdera
projekt är sammanräknade för att ge ekonomrollens användare det generella
ekonomiska läget i verksamhetens projekt. Den sista rapporten på startsi-
dan är gjord för att ge användaren en bild av företagets framgång genom
att räkna samman alla intäkter samt kostnader och visa över de tre senaste
månaderna.
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3.5.2 Behörighetshierarki

(a) Affärsområdesmeny (b) Ekonommeny

Figur 3.5: Menyer i rollcentret

I figur 3.5 kan menyerna för de olika rollerna ses. Den vänstra figuren visar
menyn tillgänglig för en affärsområdesansvarig. En konsult har endast till-
gång till menyn med namn “Huvudlistor”. Som projektledare har användaren
tillgång till konsultens meny och “Projektledning” menyn. Ekonomrollens
meny kan ses till höger.

Detta menysystem avgränsar informationen mellan rollerna enligt behörig-
hetshierakin.

3.5.3 Rapporter från OLAP-kub

Följande är rapporter som byggda från data som hämtats med frågor mot
det datalager som tidigare redovisats.
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Totala intäkter och kostnader för projekt

Rapporten visar totala intäkter och kostnader i projektmodulen under en
tremånadersperiod. Rapporten har inga parametrar som går att justera.
Affärsområdeschefer ser endast projekt som de är ansvariga för. För konsult,
ekonomiansvarig och projektledare visas alla projekt i organisationen.

Figur 3.6: Intäkter och kostnader.

Design

I rapporten visas ett stapeldiagram med en stapel för intäkter och en för
kostnader grupperade månadsvis se figur 3.6.

Budget mot utfall

I rapporten “Budget mot utfall” kan en anställd som är projektledare eller
affärsområdesansvarig jämföra budget mot utfall över valfri tidsperiod.
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Figur 3.7: Budget mot utfall

Parametrar

Förutom start och slutdatum kan användaren filtrera rapporten med följan-
de parametrar.

• Avdelning:
Anger vilken avdelning projektet tillhör.

• Projekttyp:
Anger vilka projekttyper som ska visas.

• Standardplats:
Filtrerar på var konsulter är anställda

• Sorteringsfält 1:
Dynamiskt sorteringsfält, kan skilja mellan implementationer.

• Sorteringsfält 2:
Dynamiskt sorteringsfält, kan skilja mellan implementationer.

Design

Rapporten visas i en tabell enligt figur 3.7. Tabellen listar företag med möj-
lighet att expandera till konsulter på y-axeln. De kolumner som visas är
förutom företag och konsulter en summering över utfall, prognos och mar-
ginal i tre kolumner längst till höger i tabellen. Det finns även möjlighet att
visa kategorier i rapporten, se bilaga C, då blir ytterligare kolumner synliga
som visar de olika kostnads och intäkts kategorierna. Tabellen visar endast
de projekt som användaren i fråga är ansvarig för.
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Prognos mot utfall

På samma sätt som budget och utfall visas mot varandra i ovan nämnda
rapport kan även prognostiserade intäkter och utgifter ställas mot utfall.

Figur 3.8: Prognos mot utfall

Rapporterna skilljer sig endast på att “Utfall mot prognos” rapporten grup-
perar projekten månadsvis, se figur 3.8. Parametrar och design är förutom
månadsgrupperingen identisk med “Utfall mot budget”.

3.5.4 Rapporter från Dynamics AX

Följande är en redovisning av rollsystemets rapporter som hämtar sin infor-
mation direkt från Dynamics AX databas.

Medarbetarrapport

För varje tidsrapportering som utförs av en konsult skapas en transaktion i
Dynamics AX. För transaktionen skapas sedan flera poster med justeringar
på kostnader och intäkter. I denna rapport summeras alla posterna och de
slutgiltiga ekonomiska detaljerna presenteras.

Parametrar

• Anställd:
Ger möjlighet att endast visa en viss anställd.

• Standardplats:
Filtrerar på var konsulter är anställda.
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• Avdelning:
Anger vilken avdelning projektet tillhör.

• Start- och slutdatum:
Ger önskad tidsperiod för tidstransaktionerna.

• Sorteringsfält 1 och 2:
Dynamiska sorteringsfält som kan skilja mellan implementationer.

• Tid & Material:
Inkludera vanliga tidstransaktioner från löpande projekt.

• Internt och kostnader:
Inkludera tidstransaktioner i internprojekt och kostnader.

• Fastpris:
Inkludera tidstransaktioner från fastprisprojekt

Design
Transaktionerna är grupperade efter anställda, huvudprojekt och underpro-
jekt. Varje gruppering i rapporten har sin egen summering så att användaren
kan välja vilken detaljnivå den vill studera i rapporten.

För projektledare är det endast möjligt att se transaktioner som är gjorda
i projekt där användaren är ansvarig. Liknande begränsning finns för af-
färsområdesansvarig som endast kan se transaktioner gjorda på projekt som
tillhör användarens affärsområde. En användare med ekonomroll har inga
begränsningar, den kan se alla anställdas transaktioner som innefattas av
det satta filtret. För illustration se bilaga D.1.

Min arbetade tid / Arbetad tid i mina projekt

Rapporten visar en lista över projekt och en konsults arbetade tid i de
projekten. Det finns möjlighet att i varje projekt visa detaljer om den rap-
porterade tiden som datum, antal timmar och transaktionstext.

Det finns två varianter av rapporten en för konsulter som listar tid lagd i
projekt och en för projektledare som visar tid lagd av konsulter i projekt de
är ansvariga för.

Parametrar
Parametrarna till rapporten skiljer sig om en konsult visar sin egen tid eller
om en projektledare listar tid i alla projekt som han/hon är ansvarig för.
Gemensamt för båda vyerna är parametrarna start och slutdatum.

Som projektledare finns även parametern projekt som gör att användaren
kan välja ett specifikt projekt att visa i rapporten.

Design
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Rapporten, se bilaga C, är en tabell med kolumnerna:

• Projekt:
Projekt id och namn på projektet .

• Anställd:
Vilken anställd som registrerat tiden.

• Datum:
När arbetet utfördes.

• Text:
Beskrivning arbetet som utförts.

• Intern Text:
Text som inte är avsedd att visas för kund.

• Tid:
Antal timmar som konsulten arbetat.

• Justering:
Eventuell justering.

• Justerad Tid:
Tid efter justering.

Rapporten skiljer sig åt om användaren är konsult eller projektledare, som
konsult döljs kolumnen Anställd. Raderna i tabellen kan maximeras och
minimeras på Projekt och Anställd.

Arbetad tid per projekt

I rapporten “arbetad tid per projekt” visas hur mycket tid som lagts i de pro-
jekt som användaren arbetat i. Rapporten är till för alla roller i rollcentret
förutom ekonomrollen. Det finns inga parametrar till rapporten, men den
har en fast tidsperiod på innevarande månad.

55



3.5. PROTOTYP FÖR ROLLCENTRET KAPITEL 3. EMPIRI

Figur 3.9: Arbetad tid per projekt.

Design

Informationen i rapporten visas i ett diagram enligt figur 3.9.

Mätetal för enskild anställd

Rapporten visar följande mätetal för en specifik konsult.

• Genomsnittligt arvode 1 (GA1):
Totalt intäktsfört tjänster / totalt arbetade timmar i kundprojekt.

• Genomsnittligt arvode 3 (GA3):
Totalt intäktsfört tjänster / totalt arbetade timmar inklusive interna
projekt

• Intäkt tjänster

• Beläggningsgrad:
Tid i kundprojekt / all arbetad tid.

• Direkta kostnader
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Figur 3.10: Mätetal för enskild anställd.

Det finns inga parametrar till rapporten. Informationen visas i en tabell där
varje mätetal har en kolumn, se figur 3.10.

Mätetal för organisationen

Rapporten visar samma mätetal som rapporten “Mätetal för enskild an-
ställd” men ger även möjlighet att lista mätetalen per projekt istället för
anställd. Skillnaden blir då att mätetalet GA3 ersätts med GA2 som de-
finieras enligt totalt intäktsfört(exklusive underkonsult) / totalt arbetade
timmar.

Parametrar
Förutom start och slutdatum kan användaren filtrera rapporten med följan-
de parametrar.

• Avdelning:
Anger vilken avdelning projektet tillhör.

• Standardplats:
Filtrerar på var konsulter är anställda

Figur 3.11: Mätetal för organisationen.

Design
Projektledare och affärsområdesansvarigas mätetal beräknas endast från
projekt som de är ansvariga för medan ekonomiansvariga mätetal är be-
räknade på hela verksamheten. Figur 3.11 visar en affärsområdeschefs vy av
rapporten där konsulterna är grupperade på affärsområde.
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Timutnyttjande per projektkategori

All den tid som konsulter arbetar rapporteras i projekt, även frånvarotid
som sjukdom, semester med mera. Varje projekt har sedan en projektka-
tegori. Rapporten visar hur mycket timmar en konsult arbetat grupperat
i projektkategorier, över en viss tidsperiod. Tidsperioden är förinställd på
innevarande månad.

Figur 3.12: Mätetal för enskild anställd.

Informationen visas i ett diagram enligt figur 3.12.

Konsulternas arbetade tid

Konsulternas arbetade tid finns endast tillgänglig för ekonomrollen i rollcent-
ret. Rapporten listar anställda och den tid de har rapporterat in systemet.

Parametrar
Förutom start och slutdatum finns följande parametrar till rapporten.

• Anställd:
Ger möjlighet att endast visa en viss anställd.

• Standardplats:
Filtrerar på var konsulter är anställda
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Figur 3.13: Konsultersarbetade tid.

Design
På y-axeln listas de anställda, för varje anställd visas följande information.

• Förbrukade timmar:
Totalt arbetad tid

• Ej inkluderade timmar:
Timmar i internprojekt

• Ej fakturerbara timmar:
Timmar som inte ska faktureras till kund.

• Normaltimmar:
Timmar som enligt anställningsgrad ska arbetas upp under perioden.

• Timutnyttjande:
Debiterbar tid.

• Utnyttjandegrad:
Timutnyttjande delat på normaltimmar.

3.6 Datalager och OLAP-kub

Vissa rapporter i prototypen hämtar information ur Dynamics AX databas
från många tabeller, med mycket data. För att göra det möjligt att skapa
de rapporterna utvecklades ett datalager med tillhörande OLAP-kub som
hämtar relevant data från Dynamics AX och strukturer den på ett effek-
tivt sätt. Datalagret behöver uppdateras frekvent för att informationen som
dessa rapporter visar ska vara så relevant som möjligt.

Det är främst de rapporter som hanterar data från transaktionstabeller på
transaktionsnivå som behöver använda sig av datalagret. Den information
som finns i faktatabellerna är därför information om transaktioner hämtad
ur transaktionstabellerna i projektmodulen i Dynamics AX.
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För att skapa ett datalager och en kub användes Microsoft Integration Ser-
vices och Microsoft Analysis Services. Integration Services är kopplingen
mellan Dynamics AX och datalagret, som gör det möjligt att fylla datalag-
ret med information. I Analysis Services skapas själva kuben genom att dess
dimensioner och faktatabeller bestäms. Som modell för databasen användes
ett star-schema.

3.6.1 Datakälla

Datalagret som skapades har endast Dynamics AX som datakälla. Mätdata
hämtas uteslutande från de tabeller som är relaterade till projektmodulen i
Dynamics AX, med undantag för information om anställda.

3.6.2 Faktatabeller

Faktatabellerna innehåller de mätetal som kuben avser mäta, eftersom ku-
ben i det här fallet innehåller transaktionsdata är det transaktioner som
ska lagras i faktatabellerna. Kuben innehåller tre faktatabeller som visar
verkliga, prognostiserade respektive budgeterade transaktioner. Samtliga tre
faktatabeller har samma struktur, uppdelningen är gjord för att exempelvis
prognos ska kunna ställas mot utfall på ett intuitivt sätt. Tabell 3.1 och Ta-
bell 3.2 visar strukturen och vilka främmande nycklar som faktatabellerna
har.

FACT_TRANS
EmplId(FK)
ProjId(FK)
LocationId(FK)
LocationDimCode(FK)
DepartmentId(FK)
DepartmentDimCode(FK)
CategoryGroupId(FK)
ProjType(FK)
Company_accounts(FK)
PostingType(FK)
ProjTransType(FK)
CostSales(FK)
ProjTransDate(FK)
LegerTransDate(FK)
PaymentDate(FK)
TransId
QtySales
QtyCost
AmountCost
AmountSales

Tabell 3.1: FACT_TRANS
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Främmande nycklar FACT_TRANS
Company_Acounts Company
EmplId, Company_Acounts DIM_EMPL
ProjId, Company_Acounts DIM_PROJ
ProjType, Company_Acounts DIM_PROJTYPE
CategoryGroupId, Company_Acounts DIM_CATEGORYGROUP
DepartmentId, DimCode, Company_Acounts DIM_DEPARTMENT
LocationId, DimCode, Company_Acounts DIM_PROJ
PostingType, Company_Acounts DIM_POSTINGTYPE
TransType, Company_Acounts DIM_TRANSTYPE
ProjTransDate DIM_TIME
LedgerTransDate DIM_TIME
PaymentDate DIM_TIME

Tabell 3.2: Främmande nycklar FACT_TRANS

3.6.3 Dimensioner

Dimensionerna i en OLAP-kub gör att informationen i faktatabellerna kan
visas och filteras på en rad olika sätt. Nedan följer en lista och beskrivning
på dimensionerna i kuben som implementerades i prototypen.

Anledningen att alla dimensioner har en kolumn med namn DataAreaId
är för att Dynamics AX har stöd för att lägga upp flera företag i samma
installation. Dessa olika företag delar tabeller men skiljs alla åt med en
kolumn som talar om vilket företag som raden i tabellen tillhör.

Företag

Dimensionen företag innehåller endast kolumnen företagsid, dimensionen
fyller endast funktionen att kunna filtrera data på företag.

Company
Company(PK)

Kategorigrupp

Kategorigrupp visar vilken grupp som transaktionens kategori tillhör, exem-
pelvis gruppen “tim” som i Medius implementation av Dynamics AX säger
att det är en timtransaktion.

DIM_CATEGORYGROUP
CategoryGroupId(PK)
Name
DataAreaId(PK)
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Affärsområde

Affärsområdesdimensionen gör det möjligt att dela upp raderna i transak-
tionstabellerna per affärsområde.

DIM_DEPARTMENT
DepartmentId(PK)
Name
DimCode(PK) DataAreaId(PK)

Anställda

Dimensionen innehåller information om anställda på Medius och knyts till
faktatabellerna via EmplId och DataAreaId.

DIM_EMPL
EmplId(PK)
Name
ReqSiteName
DataAreaId(PK)

Kontor

Kontorsdimensionen gör det möjligt att dela upp raderna i transaktionsta-
bellerna per kontor.

DIM_LOCATION
LocationId(PK)
Name
DimCode(PK)
DataAreaId(PK)

Posttyp

Typer av ekonomiska poster på transaktioner i Dynamics AX.

DIM_POSTINGTYPE
PostingType(PK)
Name
CostSales
DataAreaId(PK)
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Projekt

Information om projekt som projektnamn och ansvarig för projektet finns
i projektdimensionen. Anledningen till att sorteringsfälten(sortfield) är lag-
rade i projektdimensionen är för att ge möjligheten till att filtera ut projekt
på dessa fält utan att behöva skapa en extra dimension för det.

DIM_PROJ
ProjId(PK)
Name
SortField1
SortField2
ParentId
ResponsibleName
ResponsibleId
DataAreaId(PK)

Projektyp

Dimensionen listar de olika projekttyperna och binder dem till transaktioner
via ProjTypeId och DataAreaId.

DIM_PROJTYPE
ProjTypeId(PK)
Name
DataAreaId(PK)

Transaktionstyp

Dimensionen knyter ihop transaktionsraderna i faktatabellerna med en trans-
aktionstyp.

DIM_TRANSTYPE
TransType(PK)
Name
CostSales(PK)
DataAreaId(PK)

3.6.4 Laddning av datalager och kub

Datalaget som utvecklades är endast knutet till projektmodulen i Dynamics
AX. Den största del data som ska laddas i datalagret hämtas från följande
tabeller i Dynamics AX

• ProjTransPosting:
Innehåller intäkter och kostnader för projekt.
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• ProjTransBudget:
Innehåller budgeterade och prognostiserade intäkter och kostnader.

• ProjTable:
Tabellen innehåller information om projekt.

• EmplTable:
Data om varje anställd.

• DirPartyTable:
Beskriver varje anställd

• ProjSorting:
Innehåller sorteringsfält för projekttabellen.

• Dimension:
Projekttabellen innehåller dimensioner som kan användas för att fil-
trera data i projekttabellen. Dessa dimensioner beskrivs här.

• ProjCategoryGroup:
Beskriver projektkategorigrupper.

• ProjLineProperty:
Närmare beskrivning av kolumnen LinePropertyId i transaktionsta-
bellerna, används för att veta om transaktionen är debiterbar eller
inte.

I ProjTransBudget finns endast transaktioner som tillhör löpande projekt.
Det finns två fall då transaktioner inte hamnar i dessa tabeller. Det första
fallet är om det inte går att intäktsföra, budgeterade eller prognostiserade
transaktioner. Det innebär att antalet timmar som en konsult är budgeterad
att jobba inte stämmer om man utesluter dessa transaktioner. I det andra
fallet handlar det om budgeterade och prognostiserade transaktioner i fast-
prisprojekt, som inte genererar data i ProjTransBudget-tabellen. Då det är
viktigt att även få med timmarna för icke debiterbar tid och budget/prognos
i fastprisprojekt var det nödvändigt att hämta data från ytterligare tabeller,
dessa listas nedan.

• ProjForecastCost.

• ProjForecastSales.

• ProjForecastRevenue.

• ProjForecastOnAcc.

• ProjForecastEmpl.

Transaktioner som finns i dessa tabeller har inte valutaomvandlats vilket gör
att en tabell, “Exchrates”, med valutainformation användas för att beräkna
om summorna till rätt valuta.
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Kapitel 4

Analys

Följande är en analys av det praktiska arbetet med det teoretiska ramverket
som presenterats i kapitel 2, referensramen.

4.1 Analys av prototypdesign

Huvudmålet med BI är att varje medarbetare ska ha snabb och lättillgänglig
tillgång till information. För att informationen ska erhålla ett högt värde för
medarbetarens verksamhet är det viktigt att den är både korrekt och anpas-
sad till den typ av uppgifter som medarbetaren utför. Ett verktyg av denna
typ bör stödja både basfunktioner och verksamhetsstyrningen. För att ska-
pa prototypen var därför en kartläggning av informationsbehoven nödvänlig.
Mishra, Mishra och Yazici samt Rockhart rekommenderade att använda sig
av intervjuer för att fastställa behoven vilket också blev det valda metoden.
Med denna metod sattes slutanvändarens behov i fokus vilket är väsentligt
för att få en välfungerande BI-lösning.

Att utföra intervjuer med medarbetare som var representativa för slutanvän-
darna och skapa scenarion från dessa ökade förståelsen för de tänkte använ-
darsituationerna. Under examensarbetet används endast en typ av scenarion
trots att det är rekommenderat att använda sig av två olika typer av sce-
narion, konkreta och konceptscenarion. En avgörande anledning till detta
beslut var att huvudsyftet med arbetet var att utveckla en hifi-prototyp.

Under intervjuerna framkom ett behov för att automatiskt generera resultat-
och balansrapporter. Men då dessa rapporter krävde information från flera
av Dynamics AX moduler än projektmodulen, som examensarbetet använde
som informationskälla så var det ej möjligt att framställa dessa rapporter.
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Det var anledningen till att inga scenarion framställdes för användandet av
dessa rapporter.

För utveckling av denna typ av prototyper är det viktigt att detaljerna i pro-
totypen stämmer med den tänkta slutprodukten. Därför valdes att istället
för att fokusera på skapandet av mer detaljerade scenarion, att använda en
kravspecifikation med tydliga specifikationer för den slutgiltiga prototypen
funktionella och icke-funktionella krav.

För att säkerställa korrektheten av detaljerna i prototypen följdes även re-
kommendationen att hålla en öppen dialog med Medius under utvecklingen.
Grunden för den öppna dialogen inleddes redan under de intervjuerna som
genomfördes med en öppen struktur för frågeställningen. Detta bidrog också
till att nya idéer kunde fångas upp.

Prototyper ska enligt definitionen vara interaktiva. Av denna anledning gjor-
des en prioritering av de krav som identifierats för prototypen. Arbetet med
utveckling följde sedan den kravlista som skapades vilket endast resulterade
i att de högsta prioriterade kraven implementerades. De rapporter som im-
plementerades, gjorde så med största noggranhet till detaljer i enlighet med
hifi-prototyputveckling. Detta gjordes för att skapa en prototyp med hög
korrekthet och interaktiv funktionalitet som användarna kunde utvärdera
som om det var ett riktigt system.

Under intervjuerna demonstrerades en lofi-prototyp vilket väckte en diskus-
sion om prototypens möjligheter och medverka till att idéerna hölls inom
ramen för vad som var tekniskt möjligt.

4.2 Analys av roller

För att höja användbarheten användes en mängd designriktlinjer som fö-
reslås av Benyon, Turner och Turner. Av de föreslagna mätetalen rekom-
menderade litteraturen att en del av dessa var mer relevanta än andra,
vilket togs hänsyn till. I litteraturen föreslogs att huvudfokus skulle ligga
på att skapa genomtänkta begränsningar och utvärdera vad som ska visas i
gränssnittet samt att vara konsekvent i designen.

Genom hela prototyputvecklingen har det bedrivits ett arbete med att göra
konsekventa designvalen. Detta återspeglas i de val av färg, parameternamn,
rapporters standardvärden och den allmänna presentationen.

I gränssnittet har två begränsningar gjorts, information- och designbegräns-
ningar. För att inte överflöda användaren med information ska endast det
som är relevant för han eller hennes arbetsuppgifter visas. Därför har roll-
centret begränsningar som styrs beroende på användarens roll, exempelvis
har informationen för projektledaren begränsats till att endast visa relevant
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information om hans eller hennes projekt. Detta löstes till skillnad från win-
dowsstandard, rendera funktioner med grå text och ta bort funktionaliteten,
genom att helt gömma alternativen. Slutresultatet blev menyer med rappor-
ter specifika för rollerna som begränsar informationen till endast det som är
relevant för användarens arbetsuppgifter. Menyer specifika för varje typ av
roll förenklar också användarens navigation i rollcentret, exemplevis om en
användare skulle tillhöra fler än en roll.

Startsidan för rollerna behövde också anpassas då det fanns en begränsad
yta att arbeta med och flera av de detaljerade rapporterna tappade sitt in-
formationsvärde när de summerades till mindre rapporter. I teorin belyses
vikten av tiden i företag vars största resurs är kunskap. Av denna anled-
ning valdes rapporter som skulle öka medvetenheten hos användarna om
hur de använder sin arbetstid. Eftersom BI-lösningen bör fungera som ett
verksamhetsstyrningsverktyg beslutades att presentera de mätetal som in-
dikerar verksamhetens status så att användarna kan ta proaktiva beslut.
Teorin kring BI föreslår även att lösningarna bör återspegla icke-finansiell
information om verksamheten. Men då efterfrågan för denna typ av informa-
tion var liten så valdes fokuset på resultatfokuserade mätetal och rapporter.

Att tid är ett viktigt begrep är anledningen till varför fria tidsparametrar
har implementerats i de detaljerade rapporterna. På så sätt ges användarna
ett kraftfullare verktyg att analysera sin tid med. Tidsparametern har valts
som standard att visa verksamheten för den innevarande månaden då det
beslutet stöds av både teori och intervjuerna. Fria tidsparametrar öppnar
också möjligheten att använda rapporterna vid milstolpeavstämningar.

I en rapport som visar intäkter och kostnader har valet gjorts att istället
lägga en tidsperiod på tre månader för att ge användarna en bättre överblick
av företagets status som helhet över längre tid.

Ett sätt att använda BI för att driva upp effektiviteten i ett företag kan
vara med benchmarking som enligt Lindvall kan göras med genom att mäta
verksamhetens enheter och ställa deras resultat mot varandra. Men eftersom
den allmänna åsikten inom BI-området är att en användares information
endast ska vara relevant för dess verksamhet så valdes att följa Anthony
och Govindarajans rekommendation. De föreslår att istället använda sig av
budget och prognos för benchmarking och på så sätt skapa en tävlingsanda.
Därför arbetades det mycket med att utveckla detaljerade rapporter för
budget och prognosuppföljning.

För att höja användbarheten i rapporterna med detaljinformation så gjor-
des valet att använda aggregationsnivåer. Det ger användaren en chans att
själv få en överblick och möjligheten att sedan söka fram den detaljnivå av
information som önskas.

Viktigt vid utveckling av ett nytt verktyg är att användarna känner tillit till
systemet annars kan användandet bli lidande. Därför gjordes ett medvetet
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val att efterlikna de rapporter som kan extraheras från Dynamics AX och
att anpassa rapporterna så att de lätt går att arbeta med i Excel. Att skapa
rapporter som liknar Dynamics AX rapporterna ska enligt teorin också öka
förståelsen för det nya systemet.

4.3 Analys av datalager

Datalagret designades efter att förstudien och kravspecifikationen till proto-
typen genomförts. På detta sätt kunde Kimball och Margys fyrastegsprocess
för design av datalager följas naturligt. Det fanns redan från början en lis-
ta med mätetal som Medius ansåg vara intressanta för deras organisation.
Eftersom Medius är ett projektorienterat företag och använder sig av Dyna-
mics AX projektmodul samt att alla mätetal som de hade tagit fram gick
att härleda till projektmodulen, föll det naturligt att begränsa datalagret
till den.

Datalagret fylls med data från projektmodulen, som är kärnan i Medius
sätt att arbeta, den struktureras sedan på ett för ändamålet effektivare
sätt. Frågor kan ställas mot kuben i Reporting Services på samma sätt som
mot Dynamics AX för att sedan bygga rapporter med informationen. Kuben
kan även användas till att generera rapporterna i exempelvis Excel för att
skapa egna skräddarsydda rapporter. På det sättet gör kuben informationen
i datalagret lättåtkomligt för slutanvändaren.

Som tidigare beskrivits så hämtas data från Dynamics AX från en mängd
olika tabeller, detta trots att det egentligen endast är data i transaktionsta-
bellerna som är intressant att mäta. Den informationen hämtas endast för
att kunna skapa så bra beskrivningar av data som möjligt, detta görs genom
dimensionerna i kuben.

Intervjuerna som utfördes i förstudien till prototypen var utformade bland
annat för att utforska vilka av de givna mätetalen som var mest intres-
santa och hur dessa skulle presenteras och eventuellt ställas mot varandra.
Det framgick av dessa intervjuer att det fanns intresse att visa information
på transaktionsnivå, vilket kan ses som den lägsta nivån av information i
projektmodulen. De fall då kuben används är när exempelvis budgeterade
intäkter och kostnader ska ställa mot verkligt utfall. När budget och prognos
läggs är transaktionsnivån ointressant, där är den lägsta informationsnivån
istället den anställda som budgeten eller prognosen läggs på. Därför valdes
just anställd som en lägsta detaljnivå i kuben.

Även när dimensionerna och informationen i faktatabellen skulle bestämmas
användes förstudien till prototypen, främst scenariona, för att bestämma på
vilket sätt som informationen i kuben skulle kunna visas och filtreras.

Anledningen till att ett star-schema användes i datalagret var dels att vins-
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ten med att normalisera ett datalager ofta är liten då datan i dimensionerna
sällan utgör mer än tio procent av datalagrets totala storlek. Det finns även
en funktion i Microsoft Analysis Services som skapar hierarkier inuti en di-
mension så att en liknande effekt uppnås.

Genom att utvecklingen av datalagret och OLAP-kuben relativt strikt styr-
des av förstudien till rollcentret bör den accepteras av dess slutanvändare
och förhoppningsvis få dem att välja bort deras gamla sätt att arbeta på.

4.4 Analys av informationshämtning

För att bestämma vilken källa, Dynamics AX eller OLAP-kub, som rappor-
terna ska använda måste flera punkter diskuteras. Data som hämtas direkt
ur Dynamics AX innehåller den absolut senaste informationen medan ku-
bens data alltid har en viss fördröjning beroende på hur ofta den uppdateras.
Information som hämtas från kuben går ofta snabbare att få fram, speciellt
vid komplicerade förfrågningar där flera tabeller i databasen måste använ-
das. Detta beror på att datan har strukturerats för att passa avsikten med
rapporterna i rollcentret.

När källa till informationen valdes inför arbetet med rapporterna i proto-
typen togs mest hänsyn till prestanda, det vill säga att om en rapport har
många olika tabeller som den behöver information ifrån så används med
fördel kuben.

Vissa rapporter som exempelvis medarbetarrapporten har en relativ tung
informationshämtningsprocess, ändå valdes i detta fall frågor mot Dynamics
AX. Det gjordes främst för att det fanns intresse av att visa viss information
ända ned från transaktionsnivå i rapporten.

Möjligheterna att bearbeta data från kuber i Reporting Services efter att
den har hämtats ut är begränsad. Därför blir rapporter som kräver mycket
bearbetning tekniskt tunga att utveckla. Data som däremot hämtas från
Dynamics AX är relativt enkel att strukturera om och bygga nya tabeller
med, innan den presenteras i en rapport.

Det finns även fall där det är enklare att använda kuben för att ta fram
data och där det inte är så relevant med uppdaterad information. En sådan
rapport är “Totala intäkter och kostnader” som beskrivs i kapitel 3.5.3. Den
data som behövs till en sådan rapport är väldigt enkel att ta fram med hjälp
av kuben, men kräver mer arbete i Dynamics AX, det spelar heller ingen
roll om information i grafen skulle vara någon dag gammal då den är till för
att ge en mer övergripande bild. Det är även viktigt att den går snabbt att
generera då den används för rollernas startsidor.
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Kapitel 5

Avslutning

Följande är lärdomar som framkom under genomförandet av examensarbetet

Under prototyputvecklingen hölls en öppen dialog med kravställarna. Denna
ständiga dialog var en bidragande faktor till att prototypen håller en hög
grad av korrekthet. Framförallt två faktorer bidrog till att kommunikationen
underlättades, intervjuerna och kravspecifikationen. Intervjuerna fungerade
utmärkt som en katalysator för att starta upp en fortlöpande dialog om
prototypen och kravspecifikationen, samt underlättade diskussionerna och
kommunikationen. Genom att använda prioriteringar i kravspecifikationen
kunde också lättare prioriteringar göras som underlätta arbetet med att höja
kvalitéten och förbättra detaljerna i prototypen.

Endast aktiviteter och sammanhanget användes fullt ut från ramverket PACT
för prototyputvecklingen. Människor och teknologi kom naturligt från de rol-
ler vi utgick från och den teknologiska plattform som användes.

Eftersom aktiviteter och sammanhang blev fokus för scenarionas utveckling
fick vi en naturlig koppling till grundtanken med BI, att samla data, anpassa
den för en uppgift och sprida till rätt personer.

Det finns några viktiga punkter att tänka på när källa till rapporter ska
väljas. Hur fort måste rapporten kunna genereras, prestanda. På vilken de-
taljnivå ska information i rapporten presenteras. Hur pass viktigt är det att
informationen som visas är helt uppdaterad. Ibland är det tekniskt mycket
lättare att använda sig av data från en OLAP-kub i andra fall är det enklare
att hämta data direkt från Dynamics AX.

När strukturen till datalagret skulle designas visade sig tydligt vikten av
tänka igenom vad datalagret ska användas till, det fanns en stor nytta av
den förstudien som hade gjorts till prototypen. Tanken var inte från början
att den skulle användas vid design av datalagret utan mer till att utfors-
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ka vad som skulle finnas i rollcentret och på vilket sätt den informationen
skulle presenteras. Genom att analysera förstudien med teorierna från kapi-
tel 2.2 i baktanke kunde detaljnivå och dimensionerna i kuben relativt lätt
identifieras.

5.1 Framtida arbete

Det finns två självklara områden att arbeta vidare på. I examensarbetet
implementerades endast rapporter med prioritet 1 från kravspecifikation.
Det finns ett antal rapporter som är önskade men som prioriterades bort i det
här examensarbetet, även dessa finns det ett starkt intresse för inom Medius.
Det finns även ett behov av att utvärdera prototypen som utvecklats, för
att bestämma om det behövs ytterligare förbättringar innan steget till att
börja utveckla en produkt tas.

Även om kvaliteten på prototypen är mycket hög så bör beslutet om utveck-
ling till slutprodukten ska bygga på prototypen övervägas noggrant. Enligt
teorin bör endast vidareutveckling mot slutprodukten göras om en evalue-
ring av prototypens tekniska lösningar visar att de håller en hög kvalité.

Det skulle vara intressant att undersöka möjligheten att utöka kuben till att
visa information på transaktionsnivå, och undersöka vilka komplikationer det
skulle leda till för kubens komplexitet och prestanda.

Teorin säger att det i rapporter som används ofta av användare borde fin-
nas möjlighet att spara personliga inställningar på dessa för att underlätta
arbetet för användaren.

Förutom vidareutvecklingen av prototypen och arbetat med att skapa ett
fungerande system finns det behov av att kartlägga arbetsprocesserna hos
Medius. Från denna information skulle sedan en plan för att bäst nyttja
rollcentret skapas.
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Bilaga A

Intervjumaterial,
organisationsnivå

Medius har ett behov att göra uppföljningar på ett enhetligt sätt, Ax ger
nya möjligheter till detta. Det har tagits fram en lista på nyckeltal som är
intressanta att följa upp, dessa ska visas i Medius Roll Center.

För varje nyckeltal ska det gå att se belopp/värde, mål/budget, trender
och förhållanden gentemot förra perioden eller samma period förra året.
För dessa nyckeltal ska det finnas rapporter att ta fram på olika nivåer i
organisationen.

Det kommer finnas två typer av rapporter. Den ena typen är standardrap-
porter med bestämda inparametrar, för att snabbt visa de vanligaste nyc-
keltalen. Dessa kommer att vara få och visas tillsammans för att ge en bra
överblick. Den andra typen är detaljerade rapporter, i dessa kan parametrar
styras av användaren.

De tänkta rapportnivåerna är:

• Medius (VD/Ekonomi)

• AO(AO-chef/konsultchef)

• Projekt(Projektledare)

• Medarbetare (Konsult/Support)

Vi kommer att ha möten med er, de tänkta slutanvändarna, som har ett
behov av rapporterna. Vid mötena kommer vi diskutera runt hur ni som
slutanvändare vill att rapporterna ska utformas.
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Nyckeltal

Nedan följer ett förslag på de nyckeltal som ska finnas tillgängliga i ett första
steg.

Uppföljning

• Int TOTALT kr

– Int. Tjänster kr

– Int. Licenser kr

– Int. UH & Support

– Int underkonsult

– Int resekostnader

– Int tredjepartsprodukter (hårdvara, licenser)

– övr. intäkter

• Direkta kostnader

– Tjänster kr

– Underkonsult

– Resekostnader

– tredjepartsprodukter (hårdvara, licenser)

• Övr. kostnader

– Indirekta kostnader [direkt från saldon på respektive AO:s di-
mension]

– Resultat

– Genomsnittligt arvode

• GA1 [= totalt intäktsfört tjänster / totalt arbetade timmar i kund-
projekt (av mediusmedarbetare)]

• GA2 [= totalt intäktsfört (exl. Underkonsult) / totalt arbetade timmar
i kundprojekt (av mediusmedarbetare)]

• GA3 [= totalt intäktsfört tjänster / totalt arbetade timmar (inkl AO
interna projekt) (av mediusmedarbetare)]

• Beläggningsgrad [= Effektivitetsgrad (i Ax) = tid i kundprojekt / all
arbetad tid]

Prognos rullande 3 mån

• Prognos intäkt
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– Int. Tjänster kr

– Int. Licenser kr

– Int. UH & Support

– Int underkonsult

– Int resekostnader

– Int tredjepartsprodukter (hårdvara, licenser)

– övr. intäkter

• Prognos direkta kostnader (kommer per automatik i och med intäkts-
prognoser)

– Tjänster kr

– Licenser kr

– UH & Support

– underkonsult

– resekostnader

– tredjepartsprodukter (hårdvara, licenser)

– övr. kostnader

• Prognos direkta kostnader (baserad på försäljningsprognos)

– Tjänster kr

– Licenser kr

– UH & Support

– underkonsult

– resekostnader

– tredjepartsprodukter (hårdvara, licenser)

– övr. kostnader

• Prognos indirekta kostnader (baseras på budget)

• Prognos resultat

Diskussionspunkter

Nedan följer några punkter som är tänkta att hjälpa till att föra diskutionen
framåt. Läs gärna igenom dessa och börja fundera runt dem för att vi ska
kunna få ut så mycket som möjligt av intervjun.
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Listan ovan är ett förslag på nyckeltal.

• Vilka nyckeltal är mest intressanta.

• Saknas det något nyckeltal, varför är det intressant.

• Hur ska nyckeltalen presenteras.

• Hur ofta tas nyckeltalen fram.

Standardrapporter har fasta parametrar

• Vad ska standardvärdena på parametrarna vara(tidspann, projekt mm).

• Vilka standardrapporter ska finnas i systemet.

• Hur ska de presenteras.

Nyckeltalen går att kombinera i olika detaljerade rapporter och
ställas mot varandra på en rad olika sätt.

• Vilka rapporter är intressanta att ta fram.

• Hur ska rapporterna presenteras (stapeldiagram, tabeller o.s.v).

Olika nyckeltal är intressanta att se i olika perspektiv t.ex. över
olika långa perioder.

• Vilken periodlängd är mest intressant för rapporterna.

• Hur ska perioderna kunna väljas, helt fritt, begränsad till alternativ
eller både de vanligaste alternativen samt möjlighet att välja fritt.
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Bilaga B

Intervjumaterial,
konsult/supportnivå

Medius har ett behov att göra uppföljningar på ett enhetligt sätt, Ax ger
nya möjligheter till detta. Det har tagits fram en lista på nyckeltal som är
intressanta att följa upp, dessa ska visas i Medius Roll Center.

För varje nyckeltal ska det gå att se belopp/värde, mål/budget, trender
och förhållanden gentemot förra perioden eller samma period förra året.
För dessa nyckeltal ska det finnas rapporter att ta fram på olika nivåer i
organisationen.

Det kommer finnas två typer av rapporter. Den ena typen är standardrap-
porter med bestämda inparametrar, för att snabbt visa de vanligaste nyc-
keltalen. Dessa kommer att vara få och visas tillsammans för att ge en bra
överblick. Den andra typen är detaljerade rapporter, i dessa kan parametrar
styras av användaren.

De tänkta rapportnivåerna är:

• Medius (VD/Ekonomi)

• AO(AO-chef/konsultchef)

• Projekt(Projektledare)

• Medarbetare (Konsult/Support)

Vi kommer att genomföra intervjuer med er, de tänkta slutanvändarna som
har ett behov av rapporterna. Intervjuerna genomförs för att vi ska kunna
veta hur ni som slutanvändare vill att rapporterna ska utformas.
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Nyckeltal

Nedan följer ett förslag över de nyckeltal som är tänkt att finnas tillgängliga
på medarbetarnivå i ett första steg.

• Nyckeltal medarbetarnivå

– Tid / Tidsperiod i projekt.

– Frånvarotimmar.

– Beläggningsgrad (tid i kundprojekt / all arbetad tid).

– Lista tidsregistreringar under en period.

Frågor

Nedan följer de frågor som kommer att ställas till er under intervjun. Läs
gärna igenom dessa och börja fundera runt dem för att vi ska kunna få ut
så mycket som möjligt av intervjun.

Listan ovan är ett förslag på nyckeltal.

• Saknar du något nyckeltal, i så fall vilka?

• På vilket sätt är de i så fall intressanta?

• Hur vill du att nyckeltalet ska presenteras?

Standardrapporter har fasta parametrar

• Vad ska standardvärdena på parametrarna vara(tidspann, projekt mm)?

• Vilka standardrapporter vill ni ska finnas i systemet?

• Hur ska de presenteras?

Nyckeltalen går att kombinera i olika detaljerade rapporter och
ställas mot varandra på en rad olika sätt.

• Vilka rapporter är ni intresserad av att visa?

• Hur ska nyckeltalen presenteras (stapeldiagram, tabeller o.s.v)?

Olika nyckeltal är intressanta att se i olika perspektiv t.ex. över
olika långa perioder.

• Vilken periodlängd är mest intressant för rapporterna?
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• Hur ska perioderna kunna väljas, helt fritt, begränsad till alternativ
eller både de vanligaste alternativen samt möjlighet att välja fritt?

• Vilka andra parametrar ska gå att justera för rapporterna?
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BILAGA C. UTFALL MOT BUDGET

Bilaga C

Utfall mot budget

Figur C.1: Utfall mot budget, expanderad.
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BILAGA D. MEDARBETARRAPPORTEN

Bilaga D

Medarbetarrapporten

Figur D.1: Medarbetarrapport, genererad av en projektledare för alla an-
ställda i dennes projekt.
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