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Abstract  

Data warehouse has for a long time been, and still is, an important asset for organizations 

to store data for analysis. In the last decade, an exponential increase in data has taken 

place, giving organizations increasingly greater opportunities to make data-driven 

decisions in completely new ways. Nevertheless, in many cases, it also puts pressure on 

organizations to use data as an asset to react and take advantage of opportunities in a 

harder business climate, or even to maintain competitiveness. In order to enable 

organizations to be able to react in time, flexibility requirements are imposed on the 

techniques used to handle data for analysis. The traditional best practices for data 

warehouse is predicted to soon be out of date. Organizations need to find new ways to 

quickly change and adapt to the needs of the market. Many organizations currently have 

a traditional data warehouse, and this study examines how well data virtualization can 

help increase flexibility by being added as a complement. This is examined through the 

question: 

How can data virtualization complement and improve a traditional data warehouse? 

To answer this question, a literature analysis, and a case study followed by an 

implementation is carried out, in which the data collection consists primarily of tests 
performed on the implementation result, observations and interviews. 

The result shows a divided picture, where performed tests can potentially be seen as 

questioning parts of the interview results and existing literature. Based on the result, 

some findings can be made about in which use-cases data virtualization does not fit, and 

gives a picture of when it can be an alternative. Data virtualization should be seen as an 

extension of a data warehouse that enables the federation, transformation and 

computation of data, where data structures can be changed at any time. However, an 

organization that embraces this more flexible solution must be prepared for substantially 
increased response times in data extraction. 
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 Sammanfattning 

Data warehouse har länge varit, och är fortfarande, en viktig tillgång för organisationer 

för att lagra data för analys. Under det senaste årtionde har en exponentiell ökning av data 

skett, vilket givit organisationer allt större möjligheter att fatta datadrivna beslut i en helt 

ny utsträckning. Likväl har det i många fall även satt press på organisationer att utnyttja 

data som en tillgång för att reagera och ta tillvara på möjligheter i ett hårdnande 

affärsklimat, eller rent av för att bibehålla konkurrenskraft. För att möjliggöra för 

organisationer att kunna reagera i tid ställs flexibilitetskrav på de tekniker som används 

för att hantera data för analys. Praxis som länge rått för data warehouse spås inom kort 

inte längre vara aktuellt. Organisationer behöver hitta nya vägar för att snabbt lyckas 

ställa om och anpassa sig efter marknadens behov. Många organisationer har i dagsläget 

ett traditionellt data warehouse, och denna studie undersöker hur väl data virtualization 

kan bidra till att öka flexibiliteten genom att adderas som ett komplement. Detta 

undersöks genom frågeställningen:  

Hur kan data virtualization komplettera och förbättra ett traditionellt data warehouse?   

För att besvara frågeställningen genomförs en litteraturanalys och en fallstudie följt av en 

implementation, där datainsamlingen primärt består av tester utförda utifrån 
implementationsresultatet, observationer och intervjuer.  

Resultatet visar på en delad bild, där utförda tester potentiellt kan ses ifrågasätta delar av 

intervjuresultatet och befintlig litteratur. Utifrån resultatet kan en del konstateranden 

göras om i vilka användningsfall data virtualization inte passar, samt ge en bild av när det 

kan vara ett alternativ. Data virtualization bör ses som en utbyggnad av ett data 

warehouse som möjliggör sammansättning, transformering och beräkning av data, där 

datastrukturer kan ändras när som helst. En organisation som anammar denna flexiblare 

lösning måste dock vara beredda på rejält höjda svarstider för att utvinna data.  

Nyckelord: Data Warehouse, Business Intelligence, Data Virtualization 

  



Förord 

Utöver Högskolan i Skövde finns det ett antal aktörer som bidragit och möjliggjort denna 
studie. Dessa förtjänar ett stort tack, och de är: 

• Studiens samarbetsföretag, som har givit tillgång till de tekniska möjligheter som krävts 

för att genomföra studien. 

• Studiens respondenter, som tagit sig tiden att dela med sig av kunskap som berikat 

denna studie. 

• Christian Lennerholt, som agerat handledare och bidragit med råd och tips gällande 
utformning av studien. 

• Extern handledare från samarbetsföretaget, som lagt ner mängder med timmar för att 

hjälpa till och möjliggöra genomförandet.  

  



Innehåll 
1 Inledning .......................................................................................................................................... 1 

2 Bakgrund ......................................................................................................................................... 2 

2.1 Data Warehouse ...................................................................................................................... 2 

2.2 Extract, Transform & Load ....................................................................................................... 6 

2.3 Business Intelligence ............................................................................................................... 8 

2.4 Data Virtualization ................................................................................................................. 10 

3 Problemområde............................................................................................................................. 13 

3.1 Avgränsningar och relaterad forskning ................................................................................. 14 

3.2 Förväntat resultat .................................................................................................................. 15 

4 Metod ............................................................................................................................................ 16 

4.1 Litteraturanalys ..................................................................................................................... 16 

4.2 Fallstudie ............................................................................................................................... 16 

4.3 Implementation ..................................................................................................................... 17 

4.4 Analys .................................................................................................................................... 18 

4.5 Etik ......................................................................................................................................... 18 

5 Genomförande .............................................................................................................................. 20 

5.1 Samarbetsföretag .................................................................................................................. 20 

5.2 Respondenter ........................................................................................................................ 20 

5.3 Litteraturanalys ..................................................................................................................... 20 

5.4 Fallstudie ............................................................................................................................... 21 

5.5 Implementation ..................................................................................................................... 21 

6 Resultat .......................................................................................................................................... 22 

6.1 Fallstudie ............................................................................................................................... 22 

6.1.1 Flödesexempel ............................................................................................................... 24 

6.2 Implementation ..................................................................................................................... 25 

6.2.1 Lösningsdesign ............................................................................................................... 26 

6.2.2 Teknisk Implementation ................................................................................................ 27 

6.2.3 Informationsutvinning ................................................................................................... 30 

6.2.4 Validering av intervjuer och observationer ................................................................... 31 

7 Analys ............................................................................................................................................ 35 

8 Slutsats .......................................................................................................................................... 39 

9 Diskussion ...................................................................................................................................... 41 

9.1 Studiens metodval ................................................................................................................. 41 

9.2 Studiens resultat .................................................................................................................... 41 

9.3 Etiska aspekter ...................................................................................................................... 42 



9.4 Vetenskapliga aspekter ......................................................................................................... 42 

9.5 Samhälleliga aspekter ............................................................................................................ 43 

9.6 Framtida forskning ................................................................................................................ 43 

Referenser ............................................................................................................................................. 44 

Bilaga A – ”Wrappers” ........................................................................................................................... 48 

Bilaga B – Mappningar........................................................................................................................... 50 

Bilaga C – Virtuell Vy .............................................................................................................................. 58 

Bilaga D – Optimerad Sökfråga .............................................................................................................. 62 

 

  



1 
 
 

1 Inledning 
Under 1970-talet blev databaser allt vanligare och fenomenet att använda datoriserade 

system för att stötta beslutsfattare inom en organisation började ta form. Under följande 

årtionden växte fenomenet och nya verktyg utvecklades, och under 1990-talet började 

termen Business Intelligence (BI) användas för att beskriva dessa verktyg (Sharda, Delen 

& Turban 2014). Konceptet Data Warehouse (DW) är en storskalig lösning för att samla 

och lagra information som kan utnyttjas för att stötta beslutsfattande (Inmon 2005). 

Under 1990-talet blev detta koncept en nyckel för att dra fördel i ett hårdnade 
affärsklimat (Ponniah 2010; Vaisman & Zimányi 2014). 

Sedan 1990-talet har mycket hänt. I kombination med ett allt mer digitaliserat samhälle, 

där möjliga datakällor som kan utnyttjas har vuxit och med ett fortsatt hårdnande 

affärsklimat har organisationer blivit tvungna att fatta datadrivna beslut i större 

utsträckning och på mer än endast strategisk nivå (Smith & Rege 2017; Imhoff & White 
2011).  

Nya behov har ställt allt högre krav på DW-lösningar och enligt Vaisman & Zimányi (2014) 

behöver praxis för de DW-aktiviteter som använts sedan 1990-talet ses över. För att det 

skall vara möjligt att möta konstant förändrade affärsbehov menar Muntean & Surcel 
(2013) att en högre flexibilitet behöver finnas i DW-lösningarna.  

Data virtualization är enligt van det Lans (2012) ett koncept där datalagring virtualiseras 

istället för att lagras fysiskt. Det innebär att flertalet källor kan kombineras, men för 

användaren upplevs det som en enda enhetlig vy av informationen. Data virtualization 

skapar en flexibilitet utan att en existerande lösning behöver omfattande ombyggnad (van 

der Lans 2012). Med hjälp av data virtualization kan modellering utföras efter behov utan 

att eventuellt behöva ändra i datastrukturer eller skapa komplexa omvandlingsprocesser 
(Alpar & Schultz 2016).  

I denna studie undersöks hur en verklig DW-lösning kan kompletteras av en data 

virtualization-lösning för att identifiera vilka fördelar och nackdelar det medför i 

praktiken. Frågeställningen som studien utgår ifrån för att undersöka detta är: 

Hur kan data virtualization komplettera och förbättra ett traditionellt data warehouse?   

Genom litteraturanalys, fallstudie följd av en implementation belyser studien konkret hur 

en data virtualization-lösning kan appliceras, vilka skillnaderna är mot en fysisk lösning 

och hur en organisation bör resonera kring vilka användningsfall lösningen som passar 
för.  
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2 Bakgrund 
Detta kapitel syftar till att ge läsaren bakgrundsinformation och förklarande definitioner 

tillhörande de olika ämnesområden och begrepp som berörs i denna studie. 

Huvudområdet för studien är data virtualization, men i följande kapitel tas områden tätt 

kopplade till huvudområdet upp för att bidra till en helhetsbild av det problemområde 
studien undersöker. 

2.1 Data Warehouse 

DW’s ursprung letar sig tillbaka till datorers och informationssystems tidiga dagar. Under 

början av 1960-talet sparades information från individuella applikationer på en huvudfil, 

som i sin tur på daglig basis lagrades på magnetisk tejp, vilket på den tiden var en billig 

lösning för att lagra stora volymer data. Nackdelen var dock att åtkomst till de magnetiska 

tejperna endast kunde ske sekventiellt, vilket blev ett problem när datamängderna 

började växa. 1970-talet blev årtiondet då lösningen för en enskild lagringsplats 

utvecklades i form av disk-lagring, som kom att kallas för databas. Under kommande 

årtionde utvecklades ny teknologi som effektiviserade åtkomst, extrahering och lagring 

av information i databaser. Under 1980-talet växte ett nytt användningsområde fram i 

form av att lagra information i syfte att stötta ledningsbeslut, vilket benämns som 

strategisk information (Inmon 2005; Ponniah 2010). Tidigare hade data och tillhörande 

teknologier exklusivt använts för att driva operationella beslut, och en enskild databas 

kunde inte fungera för båda användningsområdena samtidigt. Resultatet blev att data 

extraherades från transaktionsdatabasen och transporterades till en separat databas. 

Detta ledde dock till att organisationer började extrahera data av redan extraherad data 

och bygga vad som kan ses som ”ett spindelnät” av databaser, som kom att kallas ”den 

naturligt evolverande arkitekturen”. Problematiken med denna arkitektur visade sig dock 

bland annat vara att data tappade trovärdighet och var inkonsekvent när den användes 

på flera ställen, samt svårigheter med att på ett produktivt sätt sammanställa 

organisationsöverskridande rapporter etc.  Ett behov av en samlad och mer storskalig 

lösning uppstod, varpå konceptet DW introducerades (Inmon 2005). Under 1990-talet 

började organisationer växa globalt, bli allt mer komplexa och konkurrensen hårdnade. 

DW-system blev allt mer en nyckel i organisationers jakt på att dra olika typer av fördelar 

i denna konkurrens (Ponniah 2010; Vaisman & Zimányi 2014). 

Ett DW kan beskrivas som en förvaringsplats för integrerad information med en åtkomst 

som möjliggör analys av data i syfte att stödja beslutsfattande (Hayen, Rutashobya & 

Vetter 2007). Ponniah (2010) menar att ett DW inte är en enskild mjukvara som köps för 

att producera strategisk information, utan snarare en datormiljö där användare kommer 

direkt i kontakt med information som kan vara underlag för bättre beslut och således en 

användarcentrerad miljö. Inmon (2005, s. 29) definerar ett DW enligt följande: 

”A data warehouse is a subject-oriented, integrated, nonvolatile, and time-variant collection 

of data in support of management’s decisions.”. 
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Definitionen har delats av många andra författare, och kommer även göras i denna studie 

(Vaisman & Zimányi 2014; Reddy, Srinivasu, Rao & Rikkula 2010; Watson & Wixom 

2007). Inmon (2005) syftar med sin definition till att data i ett DW, som är granulär 

företagsdata, har fyra olika framträdande egenskaper. Ämnesinriktade egenskaper 

(subject-oriented) syftar till att information är organiserad och benämnd efter en 

organisations aktuella ämnesområden, vilket skiljer sig från klassiska operationella 

system där information vanligtvis är organiserad efter en organisations funktionella 

applikationer. Innan data laddas in i ett DW hämtas det normalt från ett flertal olika källor 

och genomgår konvertering, omformattering, summering etc. Resultatet är att när data 

anländer i ett DW gör det så i ett konsekvent format så att data integreras (integrated), 

för att ge en enda bild av organisationen. Egenskapen tidsvarierande (time-variant) 

innebär att varje enhet av data som återfinns i ett DW är korrekt mot ett visst tillfälle i tid. 

Någon form av märkning finns som indikerar när i tiden den aktuella data-raden var en 

sanning. Den sista egenskapen är att data är beständig (nonvolatile). Data i operationella 

databaser uppdateras regelbundet, medan i ett DW laddas data in som en ögonblicksbild 

av det aktuella tillfället i ett statiskt format som inte är menat att ändras (Inmon 2005; 

Ponniah 2010). 

Utöver de fyra egenskaperna Inmon (2005) menar karaktäriserar data i ett DW så är det 

vanligt att data lagras på flera olika detaljnivåer, vilket kallas data-granularitet (en. Data 

granularity). I ett operationellt system hålls data generellt på den lägsta möjliga 

detaljnivån. Av effektiviseringsskäl summeras data ofta på flertalet olika nivåer i ett DW. 

Motiveringen till detta är att användare som söker bland den lagrade informationen 

vanligtvis inleder med att analysera summerad data (Ponniah 2010). Exempelvis skulle 

ett scenario kunna vara att en användare inledningsvis vill titta på försäljningssiffror av 

en viss produkt i ett visst land, för att sedan bryta ned det till en lägre detaljnivå och titta 

på försäljningen per region. 

De DW som traditionellt sett använts av organisationer är utvecklade med 

relationsdatabas-teknologier som SQL Server, Oracle och DB2 (Krishnan 2013). I en 

relationsdatabas, som länge varit den vanligaste typen av databas, delas information upp 

i flera tabeller istället för att placeras i en enda stor tabell. Normalt sker uppdelningen 

efter innehållets innebörd, exempelvis en tabell för adresser, även kallat att dela upp i 

flera dimensioner. Informationen i de olika dimensionerna är delvis överlappande i form 

av ett nyckelattribut, som möjliggör sammanställning av information från flera 

dimensioner efter behov. Det finns olika tekniker för att modellera en databas efter 

dimensioner. I traditionella DW är det väldigt vanligt att dimensionsmodelleringen till 

stor del sker enligt ett star- eller snowflakeschema för att möjliggöra effektiv dataanalys. 

Ett starschema består av en central faktatabell som innehåller mätningar, normalt 

mätningar som för en användare är affärskritiska. Kopplat till den centrala faktatabellen 

finns ett antal dimensionstabeller, vilkas information användaren kan analysera de 

centrala mätningarna tillsammans med. Till exempel kan en användare vilja se en mätning 

för försäljningssummor, men även kunna analysera dessa djupare med en 
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affärsdimension för olika distrikt. Ett snowflakeschema är likt ett starschema men där 

dimensionstabellerna normaliseras, vilket innebär att tabellerna bryts isär genom att 

placera attribut i en ny tabell med en koppling till ursprungstabellen genom ett 

överlappande attributnyckel. Fördelen med ett snowflakeschema kontra ett starschema 

är det ger mindre besparingar i lagringsutrymme och är lättare att underhålla och 

uppdatera (Ponniah 2010).  

Ett DW kan utformas enligt flera olika arkitekturer. Ett praktiskt tillvägagångssätt för att 

bestämma vilken arkitektur som passar bäst behöver undersöka exakt vad en 

organisation vill ha, om målet exempelvis är långsiktiga resultat eller snabba resultat för 

ett för tillfället aktuellt ämne (Ponniah 2010). I figur 1 visas en väldigt övergripande bild 

av ett traditionellt DW och tillhörande komponenter som beskriver data-flödet från 

datakällan till analysverktyg. När data extraheras från källan genomgår det en 

omvandlingsprocess (kapitel 2.2) för att placeras i ett DW i ett format som möjliggör den 

integration som Inmon (2005) beskriver. När informationen lagrats i den centrala 

databasen, som kan ses som själva kärnan i DW-miljön, används olika typer av verktyg för 

utvinning och analysering av informationen. Ponniah (2010) beskriver DW-miljön som 

innehållande datakällorna, omvandlingsprocesserna och den centrala lagringsplatsen, 

samt kombinationen av den centrala lagringsplatsen och verktygen för att utvinna 

informationen som den analytiska miljön (se figur 3). I denna studie kommer begreppet 

DW användas för att beskriva den centrala lagringsplatsen och DW-miljön i enlighet med 

vad Ponniah (2010) beskriver.  

 

Figur 1. Övergripande bild av tradiotionellt DW (Författarens egna). 

I den övergripande miljön finns flertalet möjliga arkitekturval för såväl kringliggande 

komponenter som den centrala lagringsplatsen. I figur 1 illustreras ett DW som en stor 

databas, där all information ligger samlad på ett och samma ställe. Det finns dock flertalet 

olika möjliga utformningar av den centrala lagringsplatsen. För denna fallstudie är det 

relevant att känna till en av de ledande arkitekturtyperna; Hub-and-Spoke (Ponniah 

2010). 
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Figur 2. Data Warehousearkitektur: Hub-and-Spoke (Ponniah 2010). 

Figur 2 visar konceptuellt hur en Hub-and-Spoke arkitektur är utformad. Information 

hämtas från datakällorna till ett mellanliggande lager där aktiviteter med att omvandla 

data sker, innan det slutligen laddas in i ett DW. I denna arkitektur finns ett stort 

organisationsövergripande DW där all data laddas in och lagras. I nästa steg distribueras 

data från det organisationsövergripande DW till ett eller flera beroende Data Marts (DM). 

Ett DM kan beskrivas som en mindre lagringsplats, ofta begränsad till en viss 

företagsavdelning eller för en enskild affärsprocess. På så vis kan applicering av 

affärsregler och åtkomstkontroll ses vara en av fördelarna med DM. Informationen kan 

vara strukturerad för att passa den aktuella användaren, som kan vara en viss avdelning, 

och mer teknologiskt optimerad för åtkomst och analys (Ponniah 2010). Enligt 

arkitekturen Hub-and-Spoke kan data analyseras från såväl det stora DW som de olika 

mindre DM. Vaisman och Zimányi (2014) menar dock på att arkitekturer ofta kan skilja 

sig åt i verkligheten, där en del komponenter ofta kan skalas bort beroende på den 

aktuella organisationens behov och möjligheter. Således skulle de arkitekturer som 

beskrivs i litteraturen snarare kunna ses som koncept som används som utgångspunkt än 

en definitiv utformning (Ponniah 2010). 

Hittills i detta kapitel har en beskrivning givits av vad som i denna studie kommer 

benämnas som traditionellt DW och traditionella DW-processer, i syfte att ge en bättre 

förståelse för fallet som studien kommer betrakta. 

Den enorma varierande datamängd som nu för tiden finns tillgänglig manar dock till 

förändring i det praxis för hur BI (kapitel 2.3) och DW-aktiviteter utförts sedan 1990-talet 

(Vaisman & Zimányi 2014). Inom organisationer och genom nya instanser såsom sociala 

medier produceras data som samlas in till en central lagringsplats, i skalor så pass stora 

att nya utmaningar riktats mot forskningen inom DW-området. Inmon (2005) beskriver 

hur DW innehållandes enorma volymer ger effekter på kringliggande processer då 

aktiviteter som åtkomst och indexering blir långsammare, vilket exempelvis medför att 

addering av ytterligare ny data är mer tidskrävande än i ett DW med låga volymer. 

Problematiken som uppkommit har gjort att många nya typer av tillvägagångssätt och 

arkitekturer börjat få momentum. Det har blossat upp ett allt mer ökat behov av 

beslutsunderlag baserat på information i real-tid, vilket medför ett behov av real-tids DW. 

Vidare finns ett ökande behov av att använda ostrukturerad data för analys, vilket inte är 

förenligt med strukturen på data i ett traditionellt DW (Vaisman & Zimányi 2014; Ponniah 

2010). Genom att implementera exempelvis en data vault-arkitektur kan skalbarheten 

och flexibiliteten ökas. Linstedt och Olschimke (2015) presenterar en arkitektur som 
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författarna väljer att benämna som data vault 2.0. Det som särskiljer data vault 2.0 från 

ett traditionellt DW är främst modelleringen, där dimensionella modeller byts ut mot en 

modelleringsteknik bestående av tre huvudsakliga typer av tabeller; hubbar, länkar och 

satelliter. Hub-tabellerna består av en unik lista affärsnycklar, länkarna är tabeller 

innehållandes unika transaktioner och satelliterna beskrivande data för hubbar och 

länkar. Länkarna tillhandahåller en flexibilitet som absorberar strukturell förändring, 

som gör att data inte behöver laddas om vid dessa tillfällen. Poängen är att 

modelleringstekniken utvecklades specifikt för att adressera problematiken med 

skalbarhet och flexibilitet som återfinns i de vanligt förekommande 

modelleringsteknikerna. 

Även tillvägagångssätt för att lagra data i dess ursprungliga format har tagits fram. 

Begreppet data lake syftar till en extremt skalbar lagringsplats innehållandes stora 

mängder data i ursprungsformat, som ofta är ostrukturerad till skillnad från DW som 

innehåller strukturerad data. Analysmöjligheterna blir stora och högst flexibla med en 

data lake, men likväl som i ett DW måste data bearbetas till önskat format. Dock används 

data lakes generellt i syfte att hantera stora och snabbt ankommande volymer av data 
(Miloslavskaya & Tolstoy 2016).  

2.2 Extract, Transform & Load 

Extract, transform och load (ETL) avser processer som används för att hämta data från 

interna eller externa datakällor, att omvandla inhämtad data och placera den i ett DW 

(Vaisman & Zimányi 2014). Eller ännu enklare beskrivet enligt Kimball (2008); hämta 

data från orginalkällan, gör något med den, och ladda in den i tabeller som användare kan 

söka i. I denna rapport kan det som beskrivs i detta kapitel även förekomma under 

begreppet traditionella ETL-processer.   

Inhämtning (Extract) av data är en funktion som måste hantera flertalet datakällor, där 

varje viss teknik som passar respektive källa måste implementeras. Formatet på den data 

som skall hämtas varierar ofta beroende på källa, där en del exempelvis kan vara 

strukturerad data från en relationsdatabas eller data som återfinns i ett kalkylark. På 

marknaden finns det många verktyg som hjälper till med denna process, i alla fall för de 

vanligare datakällorna. Ett alternativ för ovanligare datakällor är att utveckla egna interna 

program. Med hänsyn till de många olika källor som data kan hämtas från och de olika 

format som förekommer tenderar inhämtnings-processen att kunna bli relativt komplex 

(Ponniah 2010). En inhämtning schemaläggs vanligtvis under nattetid när systemet som 

producerar data till källan inte är aktiv (Vassiliadis & Simitsis 2009).  

Omvandling (Transform) av inhämtad data sker på en mellanliggande plattform som 

skulle kunna beskrivas som en kontrollstation (en. staging area). På plattformen utförs en 

rad olika uppgifter som en del av dataomvandlingen. Inledningsvis ”tvättas” den data som 

hämtats från källan, vilket kan innebära att eliminera eventuella dubbletter när det finns 

flertalet källor, rätta till stavfel eller hantera konflikter mellan olika data. Konflikter kan 

avse motsägelser mellan data så som ett postnummer som inte tillhör den aktuella orten 
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för en viss rad. Vidare behöver dataelement standardiseras i bemärkelsen datatyp och så 

att fältets längd är densamma för samma data hämtad från flera källor. En till betydande 

uppgift i kategorin standardisering är den semantiska standardiseringen som innefattar 

att hantera synonymer och homonymer. I olika källsystem kan samma term betyda flera 

olika saker, vilket behöver åtgärdas innan det integreras i ett DW. Omvandlingsprocessen 

innefattar vanligtvis även aktiviteter som; välja ut eller skapa identifierande nycklar för 

en viss information, kombinera ihop bitar av information från olika källor, rensa ut data 

eller delar av data som inte är användbar etc. Efter processen med att omvandla data 

återstår en uppsättning integrerad data redo att föras in i ett DW (Ponniah 2010). 

Omvandlings-processen i stort sker med hjälp av i förväg definierade regler för hur data 

från olika källor skall hanteras. 

Ladda (Load) in data i ett DW är det slutliga steget i ETL-processen. Det finns två primära 

laddningstyper; initial och inkrementell laddning. Den initiala laddningen görs när du 

sätter ett DW i bruket för första gången, och avser oftast stora mängder data som skall 

laddas in. Därefter sker inkrementella laddningar på löpande basis som avser data och 

uträkningar av den på den nytillkomna informationen i källan (Ponniah 2010). En 

utmaning med processen att ladda in data brukar vara att på ett effektivt sätt särskilja på 

data som laddas in som ny data och data som har ett uppdaterande syfte på data som 

redan existerar. Anledningen till att särskilja data är att metoderna för att uppdatera inte 

är lika effektiva, och med stora mängder ny data är andra metoder bättre lämpade 

(Vassiliadis & Simitsis 2009). 

ETL-processen beskrivs i litteraturen som högst komplex, kostsam och tidskrävande 

(Kimball 2008; Vassiliadis & Simitsis 2009; Ponniah 2010). Enligt Kimball (2008) 

uppskattas ofta ungefär 70% av ansträngningen och tiden med att bygga en DW-miljö gå 

åt att upprätta ETL-processen. Utomstående begränsning såsom budget, datakällor, 

affärskrav och kunskap är ofta påverkande faktorer som gör att utvecklingen blir ovanligt 

utmanande. Samtidigt är processen högst kritisk och viktig för hur framgångsrikt ett DW-

projekt blir (Vassiliadis & Simitsis 2009). Det finns även ett underhållsperspektiv, där 

bland annat en liten förändring i en datakälla innebär att förändringar måste följa i den 

uppsatta ETL-processen (Ponniah 2010). 

Historiskt sett har ETL-processen avsett att periodiskt hämta data från källor och 

uppdatera ett DW med den omvandlade datan. Likväl är det fortfarande en process som 

är fullt duglig för väldigt många fall av verkliga DW. Nya databasteknologier börjar göra 

det allt mer möjligt att i större utsträckning analysera real-tidsdata, vilket beskrevs kort i 

föregående kapitel. Behovet av nästintill real-tids DW skapar stora utmaningar för ETL-

teknologin (Vaisman & Zimányi 2014). En ökande trend och som enligt Waas et. al. (2013) 

kan ses som en av de stora byggstenarna i att närma sig ett real-tids DW är att vända ETL 

till ELT. Tillvägagångssättet syftar till att hämta ut data från källorna och direkt ladda in 

det i DW, där all transformation sker med hjälp av programspråket SQL. Det primära 

argumentet för metoden är att kraften och kapaciteten i ett DW infrastruktur är mycket 
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högre än i den mellanliggande kontrollstation som beskrivits tidigare i kapitlet. Dayal, 

Castellanos, Simitsis och Wilkinson (2009) menar dock på att även denna metod kommer 

med stora utmaningar, främst i perspektivet att tvätta data eftersom det ofta innebär 

väldigt komplexa SQL-kommandon som databassystemen kan ha svårt att hantera. 

2.3 Business Intelligence 

De flesta organisationers framgång är ytterst beroende av kvalitén på dess 

beslutsfattande (van det Lans 2012). Redan under 1970-talet när databaserna började 

växa fram framkom konceptet Decision Support Systems (DSS), vilket är en term som kan 

ses beskriva datoriserade system som stöttar beslutsfattande inom en organisation. 

Under mitten av 1990-talet hade fler verktyg som exempelvis DW, data mining och OLAP 

tillkommit för att möjliggöra datadrivna beslut. Dessa verktyg började dyka upp under 

begreppen BI och business analytics (BA). Fenomenet BI kan beskrivas som en paraply-

term som kombinerar arkitekturer, verktyg, databaser, analytiska verktyg och metoder. 

Det huvudsakliga målet med BI är att möjliggöra interaktiv åtkomst till och manipulering 

av data, samt ge analytiker och beslutsfattare möjligheten att utföra lämpliga analyser 

(Sharda, Delen & Turban 2014). Definition av BI som en paraply-term eller 

samlingsbegrepp för verktyg, metoder och teknologier är återkommande hos flera 

författare (Dayal et al. 2009; Ponniah 2010). Golfarelli, Rizzi & Cella (2004) definierar 

istället BI som processen att omvandla data till information som i sin tur omvandlas till 

kunskap. Författarens definition kan ses ha ett lägre teknikfokus än tidigare nämnda 

definitioner, och ett större fokus på den övergripande processens mål. I denna studie 

kommer BI definieras genom att beakta sambandet mellan de tidigare definitionerna. BI 

är processen som möjliggör datadrivna beslut med hjälp av verktyg, metoder och 

teknologier.  

Figur 3 visar en övergripande bild av de miljöer som Ponniah (2010) beskriver att BI 

omfattar; DW-miljön och den analytiska miljön. Den analytiska-miljön avser tekniker och 

metoder användare brukar för att utvinna kunskap från den information som finns i DW. 

Sharda, Delen och Turban (2014) beskriver analys som att kunna delas in i typerna 

deskriptiva, prediktiva och preskriptiva. Dessa innefattar att ge insikter om vad som hänt 

och varför, förutspå vad som kan hända i framtiden, samt rekommendera 

tillvägagångssätt för att uppnå optimalt resultat.   
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Figur 3. Data Warehouse- och Analytisk-miljö (Ponniah 2010). 

Affärsnyttan med BI är idag väl etablerad. Organisationer måste använda BI för att fatta 

smartare och snabbare beslut i nutidens ekonomiska klimat. Inte sällan är det BI som ger 

företag dess komparativa spets och identifierar nya affärsmöjligheter (Imhoff & White 

2011). Trots detta, så är det många organisationer som har svårt att tillmötesgå 

efterfrågan av information och analys, vilket gör att potentiella datadrivna beslut uteblir 

(Stodder 2015; Imhoff & White 2011). BI i den form som har beskrivits i detta kapitel kan 

även benämnas som traditionell BI (Muntean & Surcel 2013). Inom traditionell BI förser 

generellt expertanvändare, som kan vara IT-avdelningen, vanliga användare med 

efterfrågat underlag. De tidigare nämnda stora möjligheterna och efterfrågan sätter hög 

press på expertanvändarna, som kan ha svårt att leverera underlag i tid. Figur 4 illustrerar 

processen när förändringar i form av nytt underlag efterfrågas av vanliga användare 

(Ponniah 2010). 

 

Figur 4. Cykel när användare efterfrågar nytt underlag (Ponniah 2010). 

Self Service Business Intelligence (SSBI) är ett begrepp som blivit allt mer aktuellt i BI-

sammanhang. Imhoff och White (2011) definierar SSBI som hjälpmedel inom BI-miljön 

som möjliggör för användare att bli mer självständiga och mindre beroende av IT-

organisationen. Författarna menar att dessa hjälpmedel huvudsakligen fokuserar på fyra 

mål; förenkla åtkomsten till datakällor, göra BI-verktyg lätta att använda, möjliggöra DW-
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alternativ som är lätta att utveckla och förvalta, samt göra resultaten av BI lätta att 

konsumera med gränssnitt som går att skräddarsy. 

Precis som SSBI är agil BI ett begrepp som under senare år blivit vanligt förekommande. 

Begreppets innebörd syftar till hur de utvecklingsideal och principer som publicerades av 

Beck et al. (2001) appliceras på utveckling och leverans av BI-projekt (Muntean & Surcel 

2013; Larson & Chang 2016). För att tillmötesgå och kunna agera på nutidens dynamiska 

affärsmarknad krävs en i sammanhanget kort reaktionstid. Larson och Chang (2016) 

menar att informationens värdekedja är ett viktigt koncept för att förstå fördelarna med 

agil BI. Informationens värdekedja är processen som används för att härleda värde från 

information och information från data, vilket är centralt för BI-leveranser. En 

vattenfallsmetod är inte lämpad för utveckling av BI-projekt (Muntean & Surcel 2013; 

Larson & Chang 2016).  Kortfattat kan metoden beskrivas med att BI-projektets alla krav 

samlas in initialt, följt av en utvecklingsfas där användaren inte deltar, för att slutligen 

leverera den färdiga produkten. De huvudsakliga problemen med tillvägagångssättet är; 

en lång tid mellan efterfrågan och leverans, att användare inte involveras i 

utvecklingsfaserna, oflexibelt för föränderliga analyskrav samt att testandet sker i 

slutfasen (Muntean & Surcel 2013).  

Användning av ett agilt tillvägagångssätt behövs för att göra BI-applikationer mer flexibla 

och rustade för snabb förändring. Agil BI beskrivs av Muntean och Surcel (2013) 

möjliggöras av tre huvudkomponenter; en agil utvecklingsmetod vid utvecklandet av BI-

applikationer, agil BA samt agil informationsstruktur. Såväl designmetodik och verktygen 

för BA måste vara agila med mål att göra alla typer av användare mindre beroende av IT. 

Agil informationsstruktur behandlar hur dataarkitektur och informationsintegration 

säkerställer flexibilitet för att reagera på förändrade behov. Det behöver vara möjligt att 

hämta och kombinera data från vilken typ av datakälla som helst (Muntean & Surcel 

2013). Agil BI skulle mer kortfattat kunna beskrivas som en flexibel och skalbar arkitektur 

som möjliggör snabb, iterativ utveckling. 

2.4 Data Virtualization 

Som nämnts i tidigare kapitel ökar behovet av att snabbt kunna agera på alltmer 

föränderliga affärsmarknader. I BI’s tidiga dagar var det endast interna datakällor 

kopplade till affärsprocesser som användes för rapportering och analysering. Nu för tiden 

öppnas allt mer möjligheter med system, både innanför och utanför organisationens 

gränser, som erbjuder värdefull data. Till exempel kan organisationer få en bättre 

förståelse av hur dess kunder beter sig, hur effektiv dess hemsida är samt vilket det 

effektivaste sättet att hitta lönsamma kunder är. Lösningar för att tillmötesgå alla dessa 

förändringar, speciellt möjligheten att fatta snabbare beslut, är svåra att implementera i 

traditionella BI-system då det kräver dramatisk omformning. Anledningen är att de flesta 

BI-system som utvecklats någon gång under de senaste 20 åren är byggda på DW-

lösningar med sammanlänkade databaser. Data kopieras och omvandlas från en databas 

till en annan tills dess att slutstationen är nådd, dvs databasen som analytiska verktyg 
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appliceras på. Denna kedja av databaser med tillhörande omvandlingsprocesser är lång, 

komplicerad och högst sammankopplad. Förändring av en rapport eller i en datakälla kan 

leda till en otalig mängd förändringar genom hela kedjan. Att genomföra en simpel 

förändring i hela kedjan kan ta dagar eller till och med veckor. Effekten blir, som tidigare 

nämnts i rapporten, att IT-avdelningen får svårigheter att leverera i samma hastighet som 

behoven förändras. Det som behövs är en agil arkitektur som är lätt att förändra. Det bästa 

sättet att uppnå en sådan arkitektur är genom ett lägre antal komponenter, vilket innebär 

färre databaser och komplexa omvandlingsprocesser. Det är här data virtualization 

kommer in i bilden (van der Lans 2012). 

Kortfattat är data virtualization är en alternativ teknologi för att omvandla tillgänglig data 

till ett format anpassat för rapportering och analysering. Det kräver färre databaser och 

färre omvandlingsprocesser, vilket innebär mindre utveckling, underhåll samt att kedjan 

kortas ned. Att applicera data virtualization förenklar BI-arkitekturen och ger en mer agil 

BI-arkitektur som bättre passar behovet som finns i dagens organisationer (van der Lans 

2012). Muntean och Surcel (2013) menar även på att data virtualization är en 

möjliggörare för en agil informationsstruktur, som författarna beskriver vara en av 
huvudkomponenterna i konceptet agil BI.  

Begreppet data virtualization är baserad på ordet virtualisering (en. virtualization). Inom 

IT-industrin är konceptet virtualisering inget nytt, där de första virtualiserings-

applikationerna utvecklades redan under 1960-talet. Generellt sett innebär virtualisering 

att applikationer kan använda en resurs utan någon hänsyn till var den geografiskt är 

placerad, vilket det tekniska gränssnittet är, hur den har implementerats, vilken plattform 

den använder eller hur mycket av den som är tillgänglig. En virtualiseringslösning kapslar 

in resursen på ett sätt så alla dessa tekniska detaljer blir dolda och applikationen kan 

arbeta med ett enklare gränssnitt. Inom IT kan i dagsläget nästan allt virtualiseras, 

exempelvis processorer, lagring, nätverks och operativsystem (van der Lans 2012). 

Information hiding, abstraction, data federation, data integration och enterprise 

information är exempel på välkända koncept inom IT-industrin som kan förväxlas med 

data virtualization. Van der Lans (2012) menar dock på att dessa är mer eller mindre tätt 
relaterade koncept, men är inte detsamma som konceptet data virtualization.  

Data virtualization är just en sådan typ av virtualisering, där resursen som kapslas in är 

data, precis som begreppet antyder. Van der Lans (2012, s. 9) definierar data 

virtualization enligt följande, vilket även är den definition som är aktuell för denna studie: 

”Data virtualization is the technology that offers data consumers a unified, abstracted, and 

encapsulated view for querying and manipulating data stored in a heterogeneous set of data 

stores.” 

När data virtualization appliceras tillhandahålls ett mellanliggande lager som för 

applikationer döljer de mest tekniska aspekterna om hur och var data är lagrad. För varje 

applikation som använder en data virtualization-lösning blir det som att komma i kontakt 

med en enda stor databas. Det mellanliggande lagret medför att en applikation inte 

behöver veta, per datakälla, vilket databasspråk som behöver användas, var 

databasservern körs, vilket API som är nödvändigt, eller liknande (van der Lans 2012). 
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Figur 5. Data virtualization som ett mellanliggande lager (van der Lans 2012). 

Eftersom en virtualiseringsserver inte lagrar data fysiskt likt ett DW kan datakällorna bli 

satta under press när frågor ställs mot virtuliseringslagret. För effektivisering har de 

flesta data virtualization-plattformar funktioner för ”caching”, som innebär att innehållet 

i den virtuella vyn kan lagras i minnet på kortare sikt. Effekten blir att när sökningar utförs 

mot de virtuella vyerna sker inga operationer gentemot datakällorna. Van der Lans 

(2012) menar på att bland de främsta anledningar att implementera data virtualization i 

en DW/BI-miljö är att utvecklingen av nya rapporter snabbas upp och ger en ökad 

flexibilitet då ändringar blir lättare att implementera. 
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3 Problemområde 
I den moderna företagsvärlden sker det en ökning av datavolym på 35% - 50% per år, 

vilket kan härledas till att allt mer digitaliseras och kopplas upp mot internet (Smith & 

Rege 2017). Även om någon typ av analys endast skedde på så lite som 0.5% av den data 

som skapades 2013 så öppnas stora möjligheter att utnyttja all den data som finns 

tillgänglig (Bansal 2014). Organisationer ges möjligheten att i en allt större utsträckning 

fatta datadrivna beslut, på mer än endast strategisk nivå. Men att bli datadriven kommer 
med utmaningar, som ställer såväl tekniska och organisatoriska krav på organisationen.  

I organisationer där användare vill fatta nya typer av beslut baserat på dataanalys 

tenderar IT-avdelningen att bli en flaskhals satt under allt mer stress då efterfrågan av 

nya typer av underlag växer (Alpar & Schulz 2016; Lennerholt, van Laere & Söderström 

2018; Ponniah 2010). Effekten kan vara att beslutsfattare fattar tidskritiska beslut utan 

att allt tillgängligt relevant underlag har analyserats. En utmaning för att möjliggöra 

datadrivna beslut i en stor utsträckning för självständiga användare är att göra datakällor 

lätta att tillgå och använda (Stodder 2015; Weber 2013; Imhoff & White 2011; Logi 

Analytics 2015; Spahn, Kleb, Grimm & Scheidl 2008). Denna utmaning är en av de 

utmaningar som Lennerholt, van Laere och Söderström (2018) tar upp i sin studie, samt 

föreslår att vidare forskning kan riktas åt för att ta fram och formulera rekommendationer 

för hur utmaningarna kan bemötas. 

Att tillmötesgå nya behov sätter press på hur organisationer väljer att hantera data för 

beslutsfattande. Många organisationer har under de senaste årtiondena investerat i 

utveckling av traditionella DW-lösningar, och att öka dess flexibilitet kräver dessvärre 

ofta omfattande ombyggnad (van der Lans 2012). Gartner förutspår dock att praxis 

gällande traditionella DW inte längre kommer vara relevanta år 2019. DW-lösningar 

kommer behöva gå långt förbi traditionell rapportering och BI för att lyckas tackla nya 

utmaningar (Smith & Rege 2017).  

I en rapport av TDWI (2012) framgår det att för 45% av de 410 tillfrågade 

yrkesverksamma inom BI tar det 2 månader eller mer att addera och integrera en ny 

datakälla till ett DW. Tillfrågade BI-utvecklare anser att det är den mest tidskrävande 

processen, framför att skapa visualiseringslösningar och förändra hierarkier. Att 

integrera data från multipla källor genom en traditionell ETL-process är ofta 

arbetskraftsintensivt och komplext (Jörg & Deßloch 2008; Wang & Ye 2010; Debro, 

Brimble & Yost 2018). Även Ponniah (2010) menar att processerna mellan att en 

användare efterfrågar nya typer av underlag och tills dess att IT-avdelningen levererar 
det efterfrågade är tidskrävande, närmare bestämt en tidsperiod på 4 - 6 veckor.  

Förmågan att snabbt skifta om och förändra för att förbli konkurrenskraftig kommer vara 

nyckeln för samtliga inblandande komponenter, däribland DW-miljön (Smith & Rege 

2017). Även Muntean & Surcel (2013) belyser problemet med den låga förändrings-

flexibiliteten inom traditionella BI-system utformade med multidimensionella 

datamodeller, och menar på att agila BI-lösningar är framtidens koncept. Författarna ser 

de tre främsta orsakerna som motiverar att implementera en agil och mer flexibel BI-

lösning vara; oförmåga hos IT-avdelningen att möta användarnas krav, konstant 
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förändrande affärsbehov och en långsam åtkomst till information. En teknologi för att 

möta dessa behov och en möjliggörare för agil BI är data virtualization (Muntean & Surcel 
2013; van der Lans 2012; Panoply 2018). 

Data virtualization kan användas för att förse användare med data direkt från datakällan 

utan att den behöver genomgå en traditionell ETL-process och lagras fysiskt. Modellering 

kan utföras vid tidpunkten för analysen och baseras på det aktuella affärsbehovet (Alpar 

& Schultz 2016). Tidigare har ett sådant tillvägagångssätt hindrats av 

prestandabegränsningar, men nu för tiden kan det delvis ignoreras tack vare framsteg i 

hårdvaruutveckling (Imhoff & White 2011). Trots detta och att företag efterfrågar 

prisvärda integrationsarkitekturer menar Hopkins (2011) att många företag inte antagit 

teknologin. Leverantörerna av data virtualization-plattformar beskriver teknologins 

möjligheter med termer som; ”lägre integrationskostnader”, ”efter behov eller realtids-

tillgång till information”, ”flexibilitet”, ”möjliggör självbetjäning”, ”agil BI” etc. (Ferguson 

2014; Miller 2019; Chandramouly, Patil, Ramamurthy, Krishnan & Story 2013; Tibco 
2018). 

Mängden oberoende vetenskaplig litteratur om data virtualization i DW/BI-sammanhang 

är relativt låg. Existerande litteratur talar teoretiskt om att konceptet data virtualization 

kan bidra till en högre flexibilitet i olika typer av datalagringsmiljöer, men inte konkret 

om i vilken utsträckning det kan bli flexiblare i en traditionell DW-miljö. Om att addera 

och integrera en datakälla till ett DW i många fall tar 2 månader eller mer, hur lång tid tar 

det med hjälp av en virtualiseringslösning? Alpar and Schultz (2016) menar på att själva 

modelleringen kan utföras vid analystillfället, innebär det en modellering som motsvarar 

nödvändiga transformeringsprocesser? Om datamängden är motsvarande vad som kan 

finnas i ett DW eller data mart, vilken påverkan har det på sökfrågor? Och hur reagerar 
eventuella källsystem? Finns det nackdelar som eventuellt kan väga över fördelarna?    

Målet med denna studie är att identifiera i vilken utsträckning data virtualization kan 

komplettera ett traditionellt DW med primärt fokus på beskrivet problemområde 

gällande förändringsbenägenhet. Med det menas huruvida flexibiliteten och effektiviteten 

i förhållande till traditionella DW-processer ökar. Komplettera innebär att addera data 

virtualization som en påbyggnadsprodukt utan att behöva göra betydande förändringar i 

befintligt DW. Utgångspunkten i denna studie för att beskriva förändringsprocesser är 

den cykel Ponniah (2010) beskriver, som presenteras i figur 4. Det är tillika av hög vikt 

att identifiera vilka eventuella förluster som sker i sammanhanget när ett data 

virtualization-koncept implementeras.  

Utifrån det presenterade underlaget har följande frågeställning tagits fram för studien: 

Hur kan data virtualization komplettera och förbättra ett traditionellt data warehouse?   

3.1 Avgränsningar och relaterad forskning 

IT-industrin har reagerat på behoven av mer flexibla lösningsalternativ, och många olika 

typer av lösningar för beskrivet problemområde eller delar av beskrivet problemområde 

finns (van der Lans 2012). Beskrivet problemområde är brett, och likväl finns ett brett 

spektrum av lösningsalternativ som kan passa vissa fall och förutsättningar bättre än 
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andra. Exempelvis finns nya alternativa ETL-processer, som kombinerat med 

högteknologiska analytiska databas-servrar, med system såsom Netezza, kan snabba upp 

informationsutvinning och erbjuda närmare real-tidslösningar (Debro, Brimble & Yost 

2018; van der Lans 2012; Smith & Rege 2017). Det behöver dock nödvändigtvis inte öka 
flexibiliteten och skalbarheten i en DW-lösning, och kommer ofta med en hög prislapp.  

Däremot finns det idag på marknaden molnbaserade plattformar vars marknadsföring 

ringar in lösningar för beskrivet problem (Cloudera 2018). Likväl existerar produkter 

som tituleras som self service BI-verktyg, som är plattformar med mål att möjliggöra agil 
BI (Sisense 2018).  

Vidare finns alternativ i hur en DW-miljö kan konstrueras mer flexibelt och skalbart, men 

vilket ofta kan kräva omfattande ombyggnation. Begreppet agil BI innefattar även agila 

informationsstrukturer, eller vad som även kan vara agila DW. Det som kännetecknar ett 

agilt DW är att det skall vara adaptivt för förändring, och en förändring i existerande DW 

strukturer skall inte göra existerande data eller applikationer ogiltiga (Linstedt och 

Olschimke 2015). Tillvägagångssätt för detta beskrivs i kapitel 2.1, men kommer inte vara 

aktuella för att besvara studiens frågeställning.  

Problem med flexibilitet inom traditionella DW har inte nödvändigtvis en enskild lösning, 

och allt mindre en lösning som passar alla scenarion. Som presenterat i kapitel 3 så 

kommer denna studie enbart fokusera på hur konceptet data virtualization kan eliminera 

eller förbättra problemen beskrivet i samma kapitel, utifrån att komplettera en 

traditionell DW-lösning och således inte kräva ombyggnation av denna. Data 

virtualization-plattformarna inkluderar ofta en rad andra funktioner som möjliggör bland 

annat data governance och master data management, vilket denna studie inte kommer 
fokusera på eller belysa. 

Studien kommer granska ett specifikt fall där data virtualization implementeras som ett 

komplement till ett traditionellt DW utformat enligt en hub-and-spoke-arkitektur. 

Plattformen som kommer att användas tillhör en av aktuell marknads välkända aktörer, 
men kommer i studien inte nämnas vid namn. 

3.2 Förväntat resultat 

Det förväntade resultatet är främst ett bidrag med kunskap från praktiska oberoende 

studier till ämnesområdet data virtualization, vilket inte erbjuds i större utsträckning i 

dagsläget. Mer precist förväntas resultatet presentera ett antal konstateranden och 

rekommendationer rörande hur väl data virtualization implementerat i en DW-miljö kan, 

eller inte kan, åtgärda problematiken som beskrivs i kapitel 3. Således kan resultatet även 

ses ha en inverkan på ämnesområdena BI, SSBI och DW. Det som framkommer genom 

studien kan vara värdefullt för organisationer som upplever liknande problem. Med 

hänsyn till studiens avgränsningar beskrivet i kapitel 3.1 förväntas resultatet 

nödvändigtvis inte kunna vara allmänt talande för data virtualization som koncept, utan 

snarare utifrån det fall som studeras. Likväl används endast en av de data virtualization-

plattformarna som finns på marknaden i studien, vilket kan således ha en inverkan på 

resultatet.  
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4 Metod 
För att säkerställa kvalitén vid utförandet av en vetenskaplig studie bör användning av en 

av en vetenskapligt beprövad metod ske. Inom forskning finns det två huvudsakliga 

metodansatser; kvalitativa metoder och kvantitativa metoder, och valet av metodansats 

beror på vilka typ av svar som forskningen skall ge. Denna studie kommer utgå från en 
kvalitativ metodansats. 

4.1 Litteraturanalys 

Utförandet av en litteraturanalys syftar till att identifiera, utvärdera och tolka tillgänglig, 

relevant forskning för en forskningsfråga, ett ämnesområde eller fenomen. Väldigt vanliga 

orsaker till att genomföra en litteraturanalys är att ta fram ett ramverk/bakgrund för att 

lämpligt positionera nya forskningsaktiviteter och att identifiera möjliga luckor i befintlig 

forskning i syfte att föreslå områden för vidare undersökning (Kitchenham 2004). Att 

analysera litteratur i syfte att ge en bakgrund för studien kommer att utföras, med 

målsättning att förklara och belysa viktiga aspekter av relevanta områden för studien. En 

litteraturanalys kan även utföras för att kontrastera befintlig vetenskap mot det som 

uppkommit i studiens empiri, vilket i denna studie kommer vara aktuellt för att stärka 

eller motsäga eventuella teorier (Berndtsson, Hansson, Olsson, & Lundell 2008). För 

studien utförs litteraturanalys även i syfte att forma ett lösningsförslag för hur data 

virtualization kan tillämpas i en DW-miljö i det fall som en lösning kommer 

implementeras. Det är viktigt att definiera och följa en sökstrategi när en litteraturanalys 

skall utföras (Kitchenham 2004). Litteraturen behöver vara relevant utifrån 

ämnesområdet som studeras, vilket innebär att relevanta söktermerna bör användas.  

4.2 Fallstudie 

En fallstudie kan utföras för att ge en djupgående förståelse och detaljerad granskning av 

ett fenomen i dess naturliga miljö. Om det är ett fenomen som dessutom ännu inte är så 

väl känt som önskas förstå och förklaras kan speciellt en fallstudie vara bra lämpad 

(Berndtsson et al. 2008). Denna studie ämnar undersöka hur en verklig DW-miljö kan 

kompletteras av en virtualiseringslösning för att kartlägga eventuella styrkor och brister. 

Det är viktigt att samla in rikligt med data om det aktuella fallet så att det kan beskrivas 

på hög detaljnivå. Berndtsson et al. (2008) beskriver att tillräckligt med detaljer är viktigt 

att samla in för att kunna generalisera utifrån det undersökta fallet. Det behövs ta stor 

hänsyn till i vilken utsträckning de fynd som framkommer faktiskt kan eller bör 

generaliseras. Fallstudien utförs inte i syfte att direkt besvara studiens frågeställning utan 

primärt för att ligga till grund för den jämförelse som kommer ske i den implementation 

studien innefattar. Med det menas att den ursprungliga DW-miljön, vars problematik kan 

relateras till beskrivet problemområde, kommer jämföras mot den implementerade 

lösningen. Eftersom fallet som undersöks är av tekniskt slag kommer en grundlig teknisk 

specifikation skapas. Motiveringen är just att den blir en utgångspunkt för att möjliggöra 

delar av resultatet, och talande för hur pass generella de olika fynden kan ses vara. Att 

inte inkludera detaljer om det som karaktäriserar det aktuella fallet sänker värdet på 
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eventuella fynd som görs (Berndtsson et al. 2008). Enligt Oates (2006) kan tekniker för 

att utvinna kvalitativ data ofta bestå av granskning av utdrag från dokument och direkta 

observationer. I studien behöver möjligheten hållas öppen att hämta in empiri från 

studerat fall på andra sätt än intervjuer, så som exempelvis observationer i den verkliga 

miljön.  

4.3 Implementation 

Inom informationssystem är det vanligt att projekt består av att utveckla nya lösningar, 

exempelvis lösningar bestående av nya mjukvaruarkitekturer, metoder, procedurer, eller 

annan teknik, som löser något problem på ett nytt sätt som erhåller fördelar över en 

existerande lösning. För att påvisa att lösningen faktiskt har föreslagna fördelar är det 

ofta i dessa projekt nödvändigt att implementera lösningen. Implementationens mål är 

att visa att lösningen har vissa egenskaper eller uppför sig på ett visst sätt. En jämförelse 

mellan implementationen och en existerande lösning behöver ofta ske innan slutsatser 

kan dras, där den existerande lösningen inte nödvändigtvis behöver vara utförd av 

forskaren själv (Berndtsson et al. 2008).  

I denna studie kommer implementation ske av en virtualiseringslösning i en DW-miljö 

med syfte att i praktiken påvisa om det fördelaktligen kan göra DW-miljön mer flexibel 

med fokus på beskrivet problemområde i kapitel 3. Lösningen som implementeras 

kommer utformas utifrån riktlinjer från insamlad information som resultat av utförd 

litteraturanalys med hänsyn till det aktuella fallets miljö och eventuella begränsningar. 

För att utvärdera implementationens fördelar, eller eventuella nackdelar, kommer 

lösningen jämföras mot DW-miljöns grundutförande. För att besvara frågeställningen i 

studien är det högst relevant att kontrastera eventuella fördelar med lösningen mot ett 

traditionellt DW.  

De tekniker som kommer tillämpas för att generera data är primärt observationer och 

semi-strukturerade intervjuer (Oates 2006). Observationer i form av såväl hur 

implementerad lösning beter sig samt information som uppkommer under möten. Semi-

strukturerade intervjuer kommer utföras med personer som besitter djup kännedom om 

det aktuella fallet eller om fenomenet data virtualization, som kan bidra med olika 

synvinklar gällande virtualiseringslösningen som inte direkta observationer kan fånga. 

Anteckningar från observationer sker i en forskardagbok och intervjuer kommer 

transkriberas i efterhand (Oates 2006). 

 

Figur 6. Övergripande metodprocess (författarens egna). 
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4.4 Analys 

Studien kommer samla in kvalitativ data från en fallstudie tillsammans med en 

implementation i det aktuella fallet. Oates (2006) beskriver hur analys av kvalitativ data 

inte alltid behöver innefatta ett självklart tillvägagångssätt då det inte finns några 

konkreta regler om hur det skall ske. Analysen är beroende av forskarens färdigheter när 

det kommer till att se mönster och teman i datamängden.  

I ett första steg av analysfasen skall insamlad data förberedas så gott det går, vilket kan 

innebära att strukturera texten på ett enhetligt sätt som kan underlätta genomgång av 

materialet (Oates 2006). Eftersom denna studie till stor del kommer innefatta 

anteckningar från observationer, som skrivs ned i forskarens dagbok, kommer dessa 

behöva struktureras upp så de kan gås igenom på ett enkelt sett. Exempelvis kan 

rubriksättning och uppdelning som inte hinns med vid observationstillfället behöva 

skapas.  

För att få ett intryck av materialet i analysen kan forskaren inleda med att försöka 

identifiera nyckelteman, exempelvis segment som med beskrivande information om 

arbetets kontext eller segment relevanta för att besvara frågeställningen (Oates 2006). 

För denna studie kommer segment behöva identifieras som kan beskriva utgångsfallet 

och ligga till grund för jämförelse i resultatet. Likväl segment som kan besvara 

frågeställningen, d v s information som antyder för- och nackdelar med en 

virtualiseringslösning. Studiens intervjuer kommer efter transkribering analyseras 

genom att kategoriseras utifrån vad som är relevant för frågeställningen. Då intervjuerna 

beräknas vara relativt få till antalet och utföras i syfte att berika data från 

implementationen så kommer teman och relationer mellan dessa eftersökas. Analysen 

kommer ske med induktiv ansats, vilket kan förklaras som att forskaren går in med ett 

öppet sinne och låter datan tala (Oates 2006).  

4.5 Etik 

Vetenskapsrådet (2002) beskriver att vid utförandet av en vetenskaplig undersökning 

behöver en avvägning göras i förväg mellan det förväntade kunskapstillskottet och 

potentiella risker i form av negativa konsekvenser för undersökningens deltagare och 

eventuell tredje person. En etisk utgångspunkt för forskningsöverväganden är 

individskyddskravet, som innebär att individer emellertid skall vara skyddade mot 

otillbörlig insyn och skall inte utsättas för fysisk eller psykisk skada, kränkning eller 

förödmjukelse.  

Individskyddskravet kan brytas ned i fyra huvudkrav som ställs på forskningen; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet syftar till att deltagare i undersökning skall informeras om deras 

uppgift i projektet, villkor som gäller och möjligheten att bestämma över sin medverkan 

då deltagandet är frivilligt. Ett samtycke skall inhämtas från deltagaren av forskaren, 
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enligt samtyckeskravet. Medverkande i undersökningen skall äga rätten att bestämma 

villkoren de deltar på och får inte utsättas för otillbörlig påtryckning eller påverkan, samt 

så bör inga beroendeförhållande föreligga mellan forskaren och deltagaren. 

Konfidentialitetskravet avser att om etiskt känsliga uppgifter om identifierbara, enskilda 

personer används bör en förbindelse om tystnadsplikt undertecknas av all 

forskningspersonal som kommer i kontakt med dessa uppgifter. Vidare skall uppgifter om 

personer hanteras på ett sådant sätt att utomstående inte kan identifiera enskilda 

människor, i synnerhet om uppgifterna kan uppfattas vara etiskt känsliga. Slutligen 

menar nyttjandekravet på att insamlade uppgifter om individer inte får användas i andra 

icke vetenskapliga syften.  

Denna studie kommer följa dessa fyra krav. Identiteten av respondenter i intervjuer 

kommer hållas anonyma och endast benämnas utifrån dess roll i yrket och 

sammanhanget. Eftersom studien kommer studera och implementera en lösning i en 

befintlig DW-miljö som innehåller företagshemlig data kommer ett avtal tecknas mellan 

forskare och samarbetsföretaget. Såväl samarbetsföretagets namn och dess kunders 

namn kommer bevaras anonymt. Slutligen kommer respondenter ges möjligheten att 

granska insamlad data från de intervjuer som berör implementationen, med möjligheten 

att exkludera något som eventuellt kan uppfattas etiskt olämpligt i sammanhanget.   
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5 Genomförande 
I detta kapitel presenteras en redovisning av hur litteraturstudie, intervjuer, fallstudie och 

tillhörande implementation gått till. 

5.1 Samarbetsföretag 

Fallstudien och implementationen har genomförts med ett samarbetsföretag, där ett 

verkligt DW-fall har studerats och en virtualiseringslösning implementerats. Företaget är 

verksamma inom IT-branschen, nischade på beslutsstöd med över 100 anställda. 

Motiveringen till valet av samarbetsföretag är att företaget vid tiden för studien börjat 

undersöka allt mer hur data virtualization kan utnyttjas på olika områden för beslutsstöd. 

Företaget kunde erbjuda åtkomst till licens för en virtualiseringsplattform, stora 

datamängder att arbeta med och en existerande DW-miljö. 

5.2 Respondenter 

En del av empirin till studien samlades in genom observationer av och intervjuer med ett 

antal respondenter. Två av respondenterna var kopplade till genomförd fallstudie och 

implementation, där den ena personen är arkitekt och konsult för den DW-miljö som 

studien utfördes i och kunde således bidra med god kunskap om implementationens 

positiva och negativa effekter. Den andra personen var data virtualization-konsult för 

leverantören av virtualiseringsplattformen som studiens implementation genomfördes 

med hjälp av och personen hade erfarenhet av flertalet fall där data virtualization 

implementerats. Slutligen, för att berika studien ytterligare, genomfördes intervju med en 

respondent som vid intervjutillfället arbetade på en högt uppsatt position på ett av de 

mest välkända mjukvaruföretagen som erbjuder data virtualization. Personen besitter 

över 30 års erfarenhet av data och analysering, har arbetat med data virtualization sedan 

dagen det först introducerades på marknaden och är författare till en av de få böcker som 

finns på marknaden dedikerade till området. Tabell 1 specificerar de respondenter som 

förekommer i studien. 

 

Tabell 1. Deltagande respondenter i studien (författarens egna). 

5.3 Litteraturanalys 

Litteratur har identifierats med hjälp av Google Scholar, ACM Digital Library, 

ScienceDirect och högskolan i Skövdes bibliotek. Sökorden som använts är Data 

Virtualization, Data Virtualization Business Intelligence, Data Virtualization Data 

Warehouse och Data Warehouse.   
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När relevant litteratur identifierats skapades bakgrunden till rapporten samt användes 

för att skapa lösningsdesignen i implementationsfasen.  

5.4 Fallstudie 

Som en nödvändig förstudie för att skapa en utgångspunkt till implementationen och för 

resultatjämförelse så genomfördes en fallstudie i syfte att granska den aktuella DW-miljö 

som virtualiseringslösningen skulle implementeras i. Detta skedde genom att tillsammans 

med en konsult ansvarig för miljön gå igenom såväl muntligt som visuellt hur DW’t var 

uppbyggt. Dokument som beskrev olika arkitektur-aspekter och flöden tillgängliggjordes 

för forskaren. Under genomgångarna med konsulten skrevs anteckningar ned i 

forskardagboken.  

5.5 Implementation 

Utifrån den lösningsdesign som togs fram med stöd av befintlig litteratur identifierad i 

litteraturanalysen genomfördes studiens tekniska implementation, där en data 

virtualization-lösning skapades som motsvarade en befintlig del av ett dataflöde till ett 

data mart. Efter att nödvändiga installationer av mjukvara och kopplingar mellan servrar 

upprättats genomfördes implementationen genom att programmera processer och skapa 

vyer i virtualiseringsplattformens gränssnitt. När implementationen var genomförd 

utfördes tester i hur väl datautvinning genom den virtuella lösningen kontra fysisk 

lösning kunde ske. Observationer i form av hur systemet betedde sig, men även 

information från laborationstillfällen med konsulterna kopplade till studien skrevs ned i 

forskardagboken. Efter implementationen var genomförd så skedde semi-strukturerade 

intervjuer för att berika insamlad empiri ytterligare. Intervjuerna skedde genom röst eller 

videosamtal som spelades in, och som i efterhand transkriberades. 
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6 Resultat 
I detta kapitel presenteras resultatet i form av insamlad information från genomförd 

fallstudie och implementation.  

6.1 Fallstudie 

När resultatet av studien presenteras behövs en utgångspunkt för att det över huvud taget 

ska bli det minsta generaliserbart. En fallstudie har genomförts för att så konkret som 

möjligt specificera den DW-miljö där en virtualiseringslösning implementeras. 

Informationen fallstudien bygger på kommer ifrån granskning av dokumentation om det 

aktuella systemet, observationer som gjort genom att granska den tekniska miljön, samt 

beskrivande information direkt från respondent 1 (R1).  

Den DW-miljö som har granskats tillhör ett företag inom detaljhandeln, med butiker runt 

om i Sverige. Det är flera användare inom företaget, och behoven skiljer sig. En del data 

lagras aggregerad på en lägre nivå för att tillgodose behoven hos analytiker på företaget 

där stora möjligheter till att vrida och vända på data behövs. Likväl lagras data på en högre 

aggregerad nivå där data bland annat lagras i dimensionella kuber för snabb analys som 

kan utföras av användare med lägre analytisk kompetens. Den data som lagras hämtas 

från flertalet olika typer av källor, men där de flesta är databaser med direktkoppling till 

DW-miljöns staging area. DW’t är enligt utvecklaren utformat enligt en klassisk hub-and-

spoke arkitektur (se figur 7), där data hämtas till ett centralt DW som sedan matar ut data 

till två olika beroende data marts. Eftersom data producerat från flera olika system 

hämtas och skall tillgodose flera olika analytiska användningsområden sker inte en 

transformeringsprocess endast på ett ställe. En del av den data som landar i staging area 

transformeras innan det matas vidare till DW’t, men en del data matas in i sitt 

ursprungliga format. Transformering och beräkningsprocesser sker därefter i en del fall 

både från DW’t till data martsen och mellan data martsen. 

Såväl DW’t som de båda data martsen är implementerade i en Microsoft SQL server-miljö. 

Tabell 2 specificerar utökade tekniska detaljer om DW-miljön.  

Anledningen till att ”Data Mart 1” använder mer utrymme än DW’t som datan hämtas ifrån 

är enligt R1 att ”Data Mart 1” är tungt indexerat.  

Tabell 2. Teknisk specifikation DW-server (författarens egna). 
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I figur 7 framgår det hur data hämtas från ett antal olika källsystem. I största utsträckning 

är det relationsdata som lagras i en databas. De två största källorna är databaser 

innehållandes data från CRM- (Customer Relationship Management) och POS-system 

(Point of Sale). Detta är data som bland annat avser samtliga försäljningar som sker i 

butikerna, information om lagersaldon, artikelregister etc. Vidare hämtas information 

från databaser tillhörande kö-system för de olika butikerna, samt butiksplaneringssystem 

som används för att strukturera produktplacering i butikerna. Det som är gemensamt för 

dessa databaser är att de använder relationsdatabassystem såsom MySQL, Oracle och 

Microsoft SQL och har en direktkoppling mot DW-miljöns staging area. Med 

direktkoppling menas att komponenter inom DW’t har åtkomst direkt till databasen och 

kan hämta ut data direkt från tabellerna. Utöver data som hämtas från olika 

relationsdatabaser så hämtas data genom filöverföringsprotollen FTP/SFTP, vilket oftast 

handlar om externa källor där en direktkoppling inte är möjlig på grund av exempelvis 

policy- eller säkerhetsskäl. I kategorin ”manuella filer”, vilket är den ovanligaste typen av 

dataladdningar som sker i DW-miljön, ryms filtyper csv, excel-filer och diverse ”flatfiles”. 

Inladdningar av filtyper av detta slag sker oftast efter behov, men även regelbundet och 

kan exempelvis avse fasta målvärden för KPI-mätningar som läggs in en gång per år.   

Processen att hämta in och transformera data från de olika källorna startar, för de källor 

där det finns en direktkoppling, vid midnatt varje dygn och pågår generellt fram till 07:00 

varje morgon. Motiveringen till att det är schemalagt under nattetid är att det inte skall 

Figur 7. Övergripande arkitektur av granskad DW-miljö (författarens egna). 
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påverka produktionssystemen och att detaljhandelsföretagets verksamhet drivs under 

dagtid. Det finns dock undantag där data för vissa ändamål inte är redo för analys förrän 

vid 11-tiden dagen därpå. Det finns en hel del beroenden som processen måste ta hänsyn 

till, där exempelvis data från en källa finns tillgänglig vid midnatt, men behöver invänta 

annan data som på grund av källsystemets processer inte finns redo förrän exempelvis 

04:00. Ett annat konkret exempel där processer utanför DW-miljön gör att tidsramen för 

att hinna ha data redo för analys nästkommande arbetsdag är bokföringssystemet som 

hämtar in data från ett produktionssystem vid midnatt. Därefter sker krävande processer 

i bokföringssystemet med skapandet av bokföringsordrar, vilket pågår fram till 06:30 när 

det tidigast kan hämtas av DW-miljön. Även om den stora mängden av data finns redo till 

kommande arbetsdag är det ofta med låg marginal och det finns extremfall för en del 

behov där processerna sträcker sig ända fram till 11.00. Ett växande företag skapar 

växande datamängder, och ofta fler behov längst vägen. R1, som är ansvarig för DW-

miljön, belyser hur det blir en allt större problematik med att hinna få data redo för analys 

snabbt nog.  

Utöver processerna som startar och slutar under nattetid finns det ett undantag vilket är 

kvittodata, som hämtas in i mindre batcher var 5:e minut från produktionssystemet och 

skickas sedan som en bulk till DW’t nattetid.  

När data hämtats in och transformerats så lagras det med datatyperna VARCHAR eller 

INTEGER. Indexering av tabellerna i DW och data martsen är en process som är väldigt 

arbetskraftsintensiv och tar lång tid. Därför är den schemalagd under helger när 

verksamheten inte påverkas. 

6.1.1 Flödesexempel 

I syfte att möjliggöra en tydlig jämförelse av ett scenario i en DW-miljö kontra en virtuell 

miljö utfördes en granskning av ett specifikt flöde, som innehåller flera steg av 

transformering för att nå önskat analysformat.  

Tabellen ”All fakta” (se figur 8) föds med data från tre olika faktatabeller; ”Försäljning”, 

”Distribution” och ”Lager”. I syfte att demonstrera hur ett flöde kan replikeras och beter 

sig i en virtuell lösning, som motsvarar en utvecklingstid som ryms inom ramarna för 

denna studie, så har flödet från DW’t till lager-tabellen valts ut, markerad med gul färg i 

figur 8. 

Lager-tabellen bygger på order- och lagerdata, där lagersaldon och orderdata redan har 

hämtats från datakällorna upp till DW’t. Inhämtningarna och kringliggande 

transformeringsprocesser från datakällorna tar från 3 upp till 20 minuter beroende på 

typ och mängd. Väl placerat i DW’t påbörjas processen att transformera och ladda upp 

data i faktatabellen ”Lager”, en process som normalt tar ungefär 80 minuter.  
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Processen att bygga denna faktatabell inleds med att data hämtas från tre 

relationstabeller i DW’t innehållande orderinformation, e-handelsorderinformation och 

lagersaldon, samt genom 

nyckelattribut koppla detta mot 

fem redan existerande 

dimensionstabeller i ”Data Mart 1”. 

Modelleringsmässigt är det 

utformat enligt ett star-schema, 

som skall möjliggöra för 

användarna att analysera längs 

flera dimensioner.  

Faktatabellen uppdateras med 

lagersaldon på daglig basis och 

månadsbasis, där månadsnivån 

även uppdaterar ett minimum, ett 

maximum och ett genomsnitt för 

varje artikel och butik. Den lägsta 

granularitetsnivån som 

faktatabellen innehåller är dag, 

artikel och butik, vilket beror på att 

en användare exempelvis skall 

kunna se att en viss dag hade en 

viss butik X antal disponibelt av en viss artikel. Inhämtningen av orderinformation ligger 

till grund för att se vad butikerna har beställt. I processen att ladda in ny 

orderinformationsdata appliceras en del regler för att stämma av typ av order för aktuell 

rad (exempelvis expressorder, standardorder etc.), vilket bestäms av ett flertal attribut. 

Därefter skapas en matchande nyckel som indikerar vilken ordertyp det är. Även för 

processen med att hämta in e-handelsordrar appliceras regler som stämmer av vilka 

ordrar som faktiskt är e-handelsordrar, vilket avgörs på ett attribut. Slutligen görs en 

summering, där all information läggs in på en rad som skjuts in i faktatabellen ”lager”.  

Proceduren som hanterar dessa processer, som är sekventiell och skriven i SQL-kod, är 

uppstyckad i flera delfrågor och summeras stegvis till temporära-tabeller innan det skjuts 

in i faktatabellen. Anledningen är att datamängderna tenderar att vara så stora att 

temporärminnet belastas oerhört högt om allt skulle köras på en och samma gång.   

6.2 Implementation 

För att besvara studiens frågeställning görs ett försök att konkret belysa om och hur en 

existerande traditionell DW-miljö kan kompletteras och bli flexiblare när en 

virtualiseringslösning appliceras. För att ta reda på det har en implementation 

Figur 8. Flödesexempel från DW-miljön (författarens egna). 
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genomförts i just en sådan miljö med hjälp av en av de mest välkända 

virtualiseringsplattformarna på marknaden vid tidpunkten för denna studie.  

6.2.1 Lösningsdesign 

Eftersom hur ett DW exakt byggs upp, vilka arkitekturval som görs, hur många 

komponenter det består av och så vidare kan variera, så finns det inget precist svar på 

frågan hur en virtualiseringslösning skall appliceras. Däremot finns det i befintlig 

litteratur en del övergripande riktlinjer om hur en lösning bör implementeras (van der 

Lans 2012). Ur ett övergripande arkitekturperspektiv skall virtualiseringen appliceras 

som den direkta komponenten mot analysverktygen, likt illustrerat i figur 5 (van der Lans 

2012; Bologa & Bologa 2011). Virtualiseringsservern kopplas fördelaktligen mot så 

många av datakällorna som möjligt, d v s exempelvis mot ett DW, eventuella data marts, 

staging area, personliga datakällor, externa datakällor och så vidare. Likväl menar van der 

Lans (2012) att virtualiseringsservern kan kopplas direkt mot produktionssystemen om 

det finns behov, men eftersom en virtuellmiljö inte lagrar något fysiskt skall det inte ses 

som en ersättare till ett DW vars syfte 

är att lagra historisk data.  

För studiens implementation 

kopplas virtualiseringsservern mot 

komponenterna DW’t och data 

martsen. Enligt konsulten som byggt 

DW-miljön finns det inget rimligt 

scenario i dagsläget där temporärt 

lagrad data i staging area är 

användbart. Figur 9 visar 

övergripande hur data virtualization 

implementeras i den befintliga DW-

miljön.  

Arkitekturen kan ge en bild av att samtliga datakällor fortfarande finns, eller skall finnas, 

kvar när en virtualiseringsserver kopplas upp som ett mellanliggande lager. Så behöver 

nödvändigtvis inte vara fallet, utan meningen är att försöka eliminera en del av 

datakällorna för att uppnå en enklare arkitektur. Om all nödvändig data finns i ett DW så 

kanske inte ett data mart behövs längre, utan istället skapas virtuellt (van der Lans 2012). 

Även Bologa och Bologa (2011) menar på att virtualisering signifikant minskar behovet 

av fysiska data marts. I denna studie kommer detta testas i liten skala för att se huruvida 

en virtuell lösning är en rimlig ersättare för ett data mart och eventuellt nödvändiga 

transformeringsprocesser.  

Figur 9. DW-miljö inklusive virtualiseringsserver (författarens 
egna). 
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I ett klassisk BI-system, eller vad som i denna rapport benämns som traditionell DW-miljö, 

finns oftast mycket transformerings- och integrationslogik som utvecklas med ETL-

skripts. Enligt van der Lans (2012) så byggs denna logik upp med hjälp av mappning i 

virtualiseringslösningen. De huvudsakliga byggstenarna i data virtualization är virtuella 

tabeller, mappning och källtabeller. För att en källtabell skall kunna agera 

som en virtuell källtabell krävs att en koppling till datakällan där 

källtabellen existerar upprättas, vilket beskrivits i detta kapitel och vars 

lösning illustreras i figur 9. När en koppling upprättas har 

virtuliseringsservern åtkomst till databasens katalog, en katalog med 

tabeller som beskriver var alla tabeller och kolumner finns lagrade. Om 

datakällan innehåller relationsdata i SQL-tabeller menar van der Lans 

(2012) att vyer skall skapas i virtualiseringslösningen med hjälp av 

informationen i katalogen, vilket bör resultera i ett antal meta-data-vyer 

som skapar den virtuella grundnivån av data. Dessa benämns som 

”wrappers”, eller i vissa fall som ”base views”. En ”wrapper” kommer ha 

samma struktur och visar hela innehållet av en källtabell. Att definiera en 

virtuell tabell innebär att en mappning behöver definieras, eftersom 

mappningen definierar den virtuella tabellens struktur och hur data från 

källan skall transformeras för att bli innehållet i den virtuella tabellen. 

Mappningen programmeras med ett eller flera av de språk som 

virtualiseringsservern använder, normalt är alltid SQL ett av dessa (van 

der Lans 2012).  

Figur 10 illustrerar hur van der Lans (2012) menar att de olika byggstenarna rent 

arkitekturmässigt skall struktureras. I en virtualiseringslösning blir oftast den färdiga 

produkten mer komplex, med ”wrappers” som är kopplade till flera mappningar, och 

mappningar som är kopplade flera virtuella tabeller. Virtuella tabellerna, även kallat vy, 

är de som görs publika på virtualiseringsservern, vilket skapar möjlighet för åtkomst av 

olika analytiska verktyg eller webbtjänster. I de fall där informationen som finns i en eller 

flera virtuella tabeller, exempelvis när redan uträknade värden behöver kombineras med 

värden från andra virtuella tabeller, eller rent av när en del av informationen skall 

begränsas för en viss typ av användare, så byggs så kallade staplade tabeller. Staplade 

virtuella tabeller definieras även de med hjälp av mappning, men med skillnaden att data 

hämtas från en redan existerande virtuell tabell och inte direkt från källan, via den så 

kallade ”wrappern” (van der Lans 2012). 

6.2.2 Teknisk Implementation 

För att belysa hur en virtualiseringslösning kan komplettera ett traditionellt DW med 

fokus på flexibilitet genomfördes ett försök i denna studie att skapa ett virtuellt duplikat 

av en liten del av ett flöde från DW-miljön, beskrivet i kapitel 6.1.1. En virtuell lösning 

skall även enligt respondent 2 (R2) och respondent 3 (R3) ses som ett komplement till en 

DW-lösning och inte som en ersättning, av den logiska anledningen att en virtuell lösning 

Figur 10. 
Komponentsstrukt
ur data 
virtualization (van 
der Lans 2012). 
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inte kan lagra historisk data. De flöden som finns i den aktuella DW-miljön är framtagna 

utifrån verkliga affärsbehov och affärslogik. Motiveringen till att skapa ett virtuellt 

duplikat, utöver att det ur forskningsaspekt blir mer motiverbart än att skapa en fiktiv 

lösning, är att se huruvida det är rimligt för en virtuellt uppbyggd struktur att hantera 

motsvarande flöden.  

Inledningsfasen av studiens implementationsdel innefattade att installera den aktuella 

virtualiseringsplattformen på en server. Servern var en separat server dedikerad för det 

enskilda ändamålet virtualisering, vilket R2 menar på är nödvändigt och tillägger att en 

virtualiseringsplattform inte skall installeras på samma server som ett DW för att inte 

dela på samma resurser. Tabell 3 specificerar tekniska detaljer om servern som användes, 

vars prestanda bekräftades av R2 i normalfall vara fullt tillräcklig för att tillhandahålla 

den aktuella virtualiseringsplattformen. 

 

Tabell 3. Teknisk specifikation virtualiseringsserver (författarens egna). 

Efter att mjukvaran installerats på servern behöver portar öppnas för att möjliggöra 

åtkomst till den server DW’t finns installerat på. För att möjliggöra utveckling med 

virtualiseringsplattformen installeras en klient lokalt på utvecklarens dator. Tillsammans 

med en VPN uppkoppling ger den installerade klienten tillgång till full utvecklingsmiljö 

direkt på servern. 

I kapitel 6.1.1 presenteras de transformerings- och uträkningsprocesser som sker i utvald 

del av flödesexemplet som återskapas virtuellt. I kapitel 6.2.1 presenteras riktlinjer för 

hur en virtuell miljö bör struktureras upp och vilka huvudkomponenter som bör 

användas, vilka följs i studiens tekniska implementation. Resterande del av detta kapitel 

kommer presentera hur den virtuella lösningen designats i linje och med hjälp av 

informationen i de tidigare nämnda kapitlen. 

Genomgående för denna studie användes SQL-kod för att skapa virtualiseringslösningens 

olika komponenter. Aktuell virtualiseringsplattform använder SQL enligt ANSI-standard 

som primärt programmeringsspråk. Det skall även nämnas att plattformen erbjuder en 

förenklad miljö där relationer kan skapas mellan tabeller genom ”drag-and-drop”-

funktioner, likt vad som i dagsläget erbjuds i många relationsdatabashanterare och BI-

plattformar, men som inte kan användas för komplexa kommandon.  

Utvecklingens första steg var att skapa ”wrappers” för de åtta tabeller data skall hämtas 

från i DW’t. Varje enskild ”wrapper” hämtar all information från källtabellen i DW’t, vilket 

innebär att inga tabell-unika parametrar specificeras i den selektion som utförs (se bilaga 

A). Samtliga ”wrappers”, mappningar och vyer har i denna implementation döpts till 

samma namn som motsvarande tabeller eller temporära tabeller i DW-lösningen. De åtta 



29 
 
 

”wrappers” som skapats utgör grundstommen i den virtuella modell som skapats för att 

motsvara utvalt flöde (se figur 11).  

Data hämtas genom skapade ”wrappers” upp till fyra olika mappningar där 

transformerings- och beräkningsprocesser sker.  SQL-skripten som hanterar dessa 

processer är relativt långa och komplexa (se bilaga B). R1 beskriver plattformen som 

väldigt enkel att använda med bra kontext-menyer och det finns en logisk struktur, men 

gällande skripten konstaterar R1 att de inte på något sätt kan anses lättare att utveckla 

transformerings- och beräkningsprocesser i virtualiseringsplattformen än i 

relationsdatabashanteraren. Motsvarande procedurer i databashanteraren uppgår i en 

bit över 380 rader SQL-kod, vilket är snarlikt antal rader som använts för att 

implementera den virtuella lösningen. Rent kunskapsmässigt menar R1 att det även kan 

sätta högre krav på en utvecklare då syntaxen i exempelvis Microsoft SQL och Oracle inte 

är densamma som ANSI SQL. R3 bekräftar att en användare av virtualiseringsplattformen 

bör ha affärskännedom och IT-kunskap, främst i form av god SQL-kännedom.  

Även R2 fick möjlighet att överblicka de skript som använts, och hade inga kommentarer 

eller synpunkter på alternativa tillvägagångssätt som i större utsträckning kunde främja 

prestandan i sammanhanget.  

Slutligen skapas en vy som hämtar och väver samman information som genomgått 

processerna i mappningar (se bilaga C), vilket blir den vy som publiceras och sökfrågor 

Figur 11. Illustration av implementerad lösning (författarens egna). 
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kan ställas mot. Vyn är döpt till ”v_sumStockAndOrder”, vilket motsvarar den tabell som 

är döpt till ”Lager” i figur 8. 

R2 beskriver hur virtualiseringsservern arbetar med en frågeoptimerare som utifrån 

innehållet i mappningarna och vyerna skapar en fullständig SQL-fråga som skickas till 

databasen. Det innebär att arbetsbelastningen hamnar på databasservern genom att en 

så kallad ”push-down” sker och inte på virtualiseringsservern, vilket R2 menar är det 

bästa och vad som eftersträvas ur en virtualiseringsservers perspektiv, som vill ha så lite 

belastning som möjligt. Det innebär att svarstiden är högst beroende av databasserverns 

prestanda, och virtualiseringsserverns bidrag till effektiv informationsutvinning är 

optimerade sökfrågor. I bilaga D visas den optimerade sökfråga virtualiseringsservern 

skapat för den implementerade lösningen. 

6.2.3 Informationsutvinning 

Oavsett om en virtuell miljö är mer flexibel än en traditionell DW-miljö eller inte så är 

grundsyftet att möjliggöra utvinning av värdefull information. Implementationen i 

studien användes för att utmäta skillnader på svarstider mellan den virtuella modellen 

och direkt i databashanteraren mot data lagrat i motsvarande data mart.  

Sökfrågan har ställts mot den virtuella vyn (”v_sumStockAndOrder”), samt en 

motsvarande fysisk tabell skapat i det data mart som i figur 8 benämns som ”data mart 1”. 

För att sökfrågans tidsåtgång inte skall påverkas nämnvärt av att visuellt skriva ut alla 

rader görs urvalet att endast välja att skriva ut de 100 000 första raderna. Exekveringen 

av sökfrågorna skedde under kvällstid, efter att verksamheten stängt för dagen och innan 

nattens ETL-processen påbörjades. Detta för att resultateten inte skulle påverkas av en 

hög och eventuell ojämn belastning på servrarna. Tidsåtgången är inhämtad från 

virtualiseringsplattformens och databashanterarens loggar.  

Tabell 4 presenterar mätningar från när sökfrågan ställts mot virtuell vy och fysiska tabell 

med data motsvarande 69 114 232 rader. Tidsmässigt tog det för DW’t 45 minuter att 

genom en procedur som motsvarar den virtuella modellen ladda, transformera och skjuta 

in data i den slutgiltiga tabellen. 

Tabell 4. Test 1 (författarens egna). 
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 Tabell 5 presenterar mätningar när datamängden ökades till 259 364 577 rader, vilket 

tidsmässigt för DW’t tog 130 minuter att ladda upp.  

Att den virtuella modellen snabbare hämtar upp data, omvandlar och färdigställer den till 

ett analyserbart format i detta fallet beskriver R2 bero dels på att sökfrågan optimeras 

innan den skickas till DW’t, men främst på att data inte behöver laddas in för lagring på 

fysisk disk. I ett DW kan dock denna process ske exempelvis nattetid, när inga användare 

påverkas. Det innebär att den tidsskillnad som i slutändan skulle upplevas av en 

användare är den när en frågeoperation exekveras mot en fysisk tabell kontra den 

virtuella modellen. I det fallet visar båda tabellerna på att utvinna information från en 

databashanterare går mycket snabbare.   

6.2.4 Validering av intervjuer och observationer 

Om addera data virtualization som ett komplement till ett traditionellt DW kan bidra till 

och är rimligt för att skapa en mer förändringsbenägen miljö kan bero på omfattningen 

av användningsfallen. R1 menar dock att den bilden som gavs av data virtualization, från 

leverantörer och förespråkare, gav en känsla att det var lösningen på allt och totalt 

revolutionerande. Efter att ha tittat närmare på verktyget och tagit del av 

implementationens resultat uppger R1 att uppfattningen har förändrats och inte längre 

upplevs totalt revolutionerande. Trots att det var ett smidigt verktyg är fördelarna inte 

stora nog för den DW-miljö R1 hanterar så det kan motivera den höga kostnaden 

verktyget kommer med, även om R1 kan se att det säkerligen går att hitta många 

användningsområden för det. En poäng som R1 gör gällande användningsområden är att 

det allt ökande behovet av self service och avancerad analys kan göra virtualisering allt 

mer användbart, om då DW’t är en datakälla och användare skall tillhandahållas med data 

på flera olika sätt. Detta kan ses bekräftas av R3 som menar på att en acceleration i 

efterfrågan och förståelse av data virtualizations användningsområde har skett under de 

två senaste åren. R3 menar att det primära och främsta användningsområdet är att skapa 

ett semantiskt datalager som stödjer datakällor över en hel organisation, vilket bland 

annat ger agila fördelar och ett lättare underhåll. Det kan förklaras med att om flera olika 

typer av användare har åtkomst till en mängd olika datakällor blir det mycket fler 

Tabell 5. Test 2 (författarens egna). 
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relationer att hantera, än om data virtualization är den enskilda datakällan mot 

användare.  

“So we got M sources and M users, and if you do M x M, you got a lot of permutations that 

you have to engineer, support, maintain and understand. With data virtualization its M + M, 

and it helps resolve and simplify that problem a lot. And I think that’s what people finally 

have understood.”(R3) 

Men så som DW’t denna studie granskat används i dagsläget menar R1 inte virtualisering 

vara användbart.  

”I nuläget så är det ju så att väldigt mycket av den data vi levererar ut eller vill ha fram skall 

modelleras för att tryckas in i kuber, och då är ju detta inte användbart alls.”(R1) 

Även R3 och R2 menar att data virtualizations styrka inte ligger i att ersätta de funktioner 

som traditionella DW länge fyllt.  

“And that’s.. that’s a fabulous design for that purpose. So if you are going to do do historical 

dimensional analysis; use the ETL and Warehouse because that’s the perfect mix of 

things.”(R3) 

Samtidigt belyser R3 att det är vanligt förekommande att när företag väl anslutit data 

virtualization till sitt DW blir små beroende data marts inte längre nödvändiga, eftersom 

virtuella versioner av dessa kan skapas. Den fundamentala orsaken är, menar R3, att data 

marts ofta bara är små delmängder av information på olika sätt, så företag kan dra ut data 

till ändamål som DW’t inte var ämnat för. R3 anser att data virtualization vara ett 

komplement som ökar just flexibiliteten när det kommer till att snabbare kunna agera vid 

tillfälliga behov.    

“If you are seeking a lot more agility and you are putting together fast-response datasets in 

order to try to solve a specific business problem, do some ad-hoc querying or investigation, 

data virtualization is much quicker than the warehouse.” (R3) 

R1 nämner även ”mash-ups” som ett fördelaktigt användningsområde för data 

virtualization, vilket stärks av Bologa och Bologa (2011) som även de belyser det som ett 

användningsområde. När användare i dagsläget vill testa nya sätt att använda 

informationen i DW’t laddas det upp i en ny tabell i ett data mart, och när informationen 

testats eller använts färdigt skall informationen och processerna rimligtvis, om databasen 

underhålls regelbundet, raderas. 

Huruvida beräkning- och transformeringsprocesser bör hanteras i en data virtualization-

miljö menar R3 bero på vilken typ av process det är, men att processen i slutändan ofta 

kommer läggas över på databasen och är det processer som inte är rimliga att hanteras i 

realtid bör de så inte göras.  
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“It just depends on the nature of the calculation. So if it’s the case of dimensions its multiple 

scans of the database to build the amounts, build the sums……then in those cases data 

virtualization will push down to the databases, so it will always be as fast as the database 

can go. I think the real questions is; should the process be a batch process or real time 

process? If it should be a batch process, then you probably want to use more batch-oriented 

tools.” (R3) 

Även R2 menar att stora beräkningsprocesser kombinerat med stora datamängder inte 

är fördelaktigt att hantera virtuellt.  

”Det blir inte bra när man har en databas med 200 miljoner rader och beräkningsprocesser 

skall ske, även om hastigheter kan förbättras en del genom att fintrimma execution-plan.” 

(R2) 

Det faktum att det kan vara problematiskt att ställa tunga frågeoperationer varje gång 

information skall hämtas ut menar R2 kan förbättras genom att ”cacha” informationen i 

en extern ”cache”-server, vilket innebär att det blir ett temporärt dataset att arbeta med. 

Även R3 menar på att ”caching” kan råda bot på eventuella problem med lång svarstid på 

frågor som ställs flera gånger, men menar samtidigt på att ett varningstecken är när 

”caching” blir det självklara valet för att hantera prestandaproblem. Om “caching” 

används i för stor utsträckning tenderer projekt med data virtualization att misslyckas ur 

det perspektivet att verktyget inte fyller sitt syfte.   

“One of the things we see early on is once the customer sees chaching, they want to cach 

everything because they are afraid from a performance point of view. Which means they go 

back to their ETL comfort zone. And that’s a warning sign. Too much caching from the start. 

Caching is like the seventh thing you would do, on a performance point of view.” (R3) 

På frågan om en ny datakälla eller dimension skulle gå snabbare att lägga till i 

virtualiseringslösningen menar R1, som lagt till samtliga källor i fallstudiens existerande 

DW-lösning, att det absolut finns fördelar med virtualiseringsplattformen. I den 

traditionella DW-miljön beskriven i fallstudien behövs initialt extraheringspaket för varje 

tabell skapas, därefter ”staging”-tabeller för att ladda data till från källorna och slutligen 

skapa tabellerna i DW’t för löpande lagring. I detta skede kan analys börja ske av data och 

vad som faktiskt går att utvinna av informationen kan avgöras. R1 uppskattar processen 

tidsmässigt vara minst fyra gånger så effektiv i virtualiseringsplattformen. R3’s 

uppfattning utifrån återkoppling från företag är att beroende på förutsättningar går 

processen 5-10 gånger snabbare.  

R1 belyste att data virtualization var en bra lösning för att integrera data från flera källor 

i ett format redan förberett för analys eller för att tillgodose användare vid tillfälliga 

behov. Samtidigt poängterade R3 att för att just tillgodose dessa behov behöver data 

virtualization inte vara den enda lösningen, utan att det finns verktyg på marknaden som 

kan vara fördelaktiga för just detta.  
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”Skulle nog nästan säga för litet användningsområde. I alla fall ställt till sin kostnad och vad 

det finns för alternativ. Jag tänker spontant på Alteryx, som är ett data blending-verktyg 

som ju faktiskt kan åstadkomma väldigt mycket av det du gör i data virtualization.” (R1) 

R3 menar inte att data blending-verktyg skulle ha svårigheter att göra motsvarande 

uppgifter, men att det ämnat för enklare ändamål och inte passar för samma storskaliga 

lösningar som data virtualization. 

“If you’re just kind of pulling together ad-hoc datasets for just your little simple use-case, 

then use a blending tool or a preparation tool. Right, just be done with it. But if you are 

building something that you think is going to last, that you want have security on, you want 

to have it governed, know the linage of how it´s actually blended, you want to make sure that 

the queries perform optimally, then data virtualization is a really good way to go. It’s 

industrial-grade, and that means it can last, and scale.”(R3) 
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7 Analys 
Informationen från fallstudien (figur 6) kan inte annat än utifrån ett arkitekturperspektiv 

tolkas som att den granskade miljön är uppbyggd enligt vad Ponniah (2010) beskriver 

som en hub-and-spoke-arkitektur, vilket även är R1’s åsikt. Flödesexemplet som valdes 

ut för studien är enligt R1 modellerat enligt ett star-schema, som Ponniah (2010) menar 

på modelleras en central faktatabell med överlappande nyckelattributen som kopplar den 

till fler dimensionstabeller.  

Litteraturanalysen (figur 6) genomfördes i syfte att generera en lösningsdesign för den 

tekniska implementationen. Rent arkitekturmässigt kan befintlig litteratur, och senare en 

respondent, anses entydigt beskriva att data virtualization skall utgöra en mellanliggande 

lager som utgör en enskild punkt som analysverktyg kopplas emot (R3; Bologa & Bologa 

2011; van der Lans 2012). Det mellanliggande lagret kopplas i sin tur mot önskade 

datakällor, men ger användaren intrycket av en enda stor datakälla. Van der Lans (2012) 

menar på att en virtuell lösning skall bestå av tre huvudsakliga byggstenar; ”wrappers”, 

mappningar och virtuella vyer. Den tekniska implementationen (figur 6) följer sedan de 
riktlinjer som framkom ur litteraturstudien. 

Men i vilken utsträckning och hur tyder studien på att en DW-miljö kan förbättras? Om 

utfallet skulle vara att det är rimligt att hantera komplexa flöden virtuellt skulle det gå att 

argumentera för att exempelvis delar av eller hela data marts kan skapas virtuellt. Detta 

medför en markant flexibilitetsökning då flöden kan modifieras när och hur som helst 

utan att det har en påverkan på redan befintlig lagrad data, eftersom det endast består av 

metadata.  

Att data virtualization inte är ämnat att ersätta ett DW framgår i tidigare litteratur, och 

bekräftas även ordagrant av respondenter i denna studie (van der Lans 2012; R2; R3). 

Som komplement beskriver tidigare litteratur, vilket bekräftas av R3, hur data 

virtualization kan eliminera behovet av beroende data marts i en DW-miljö (Bologa & 

Bologa 2011; van der Lans 2012). Samtidigt så framgår det däremot väldigt tydligt utifrån 

såväl implementationsresultatet, R1 och R3 att data virtualization inte är lämpligt för att 

hantera data för dimensionsanalys, exempelvis modellerat enligt ett star-schema. Så vad 

som ur ett flexibilitetsperspektiv skulle kunna anses som en utopisk miljö, där ett DW 

lagrar historisk tvättad data i ett konsekvent format och modellering i största 

utsträckning kan ske virtuellt med möjlighet till förändring när som helst, kan denna 

studie rimligen anses avskriva som ett inaktuellt alternativ. Likväl kan det anses säga 

emot beskrivningen att data virtualization skall fungera som en 

organisationsövergripande enskild punkt som analysverktyg kopplas emot. Det finns 

givetvis många steg och aspekter därefter hur en DW-miljö kan bli mer flexibelt med hjälp 

av data virtualization, exempelvis genom att låta det vara en utbyggnad av DW’t (Bologa 

& Bologa 2011). 

Ett syfte med studien var att försöka på ett konkret sett belysa hur väl data virtualization 

kan förbättra en DW-miljö, i kontrast till hur svepande det ofta beskrivs i befintlig 

vetenskaplig litteratur. Vad som framkommer i studiens resultat kan i vissa aspekter, 
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nödvändigtvis inte motsäga, men ställa frågor till befintlig litteratur och även mellan de 

olika interna resultatdelarna.  

Alpar och Schultz (2016) menar att modellering kan utföras vid tidpunkten för analys, 

vilket i sig inte behöver vara felaktigt. Men sett utifrån studiens resultat går det att hävda 

att det är ett påstående som passar ett möjligen smalt användningsområde. Det råder en 

konsensus mellan två av studiens respondenter gällande att lägga till en datakälla, eller 

benämnt som dimension, går betydligt mycket snabbare med en virtualiseringsplattform 

(R1 & R3). Således kan data virtualization ses effektivisera problematiska processer som 

TDWI (2012) beskriver för många organisationer tar väldigt lång tid, enligt studiens 

respondenter 4 - 10 gånger snabbare. Det kan tolkas som att inhämtning av data i en ETL-
process faktiskt underlättas. Men det är även här frågetecken kan anses börja hopas.  

Ett sätt att göra en DW-miljö mer flexibel med data virtualization skulle kunna vara att 

addera det som ett komplement ämnat för att sammanslå, fördelaktligen redan 

formaterad, data från tabeller i DW’t och data martsen internt eller med utomstående 

datakällor, för att förse nya analysbehov. Källorna utanför själva DW-miljön kan 

exempelvis vara produktionssystem eller data lakes, ett annat alternativ är att koppla upp 

virtualiseringen mot DW-miljöns staging area (R3; Miloslavskaya & Tolstoy 2016; van der 

Lans 2012). 

I implementationsresultatet testas svarstiderna när ett utvalt flöde mellan DW’t och ett 

data mart, modellerat enligt ett star-schema, replikeras i en virtuell modell. I testerna 

används relativt stora datamängder. Det kan givetvis variera vad som anses vara stora 

datamängder, men i en affärsvärld där datamängder ökar exponentiellt kan rimligen 260 

miljoner rader anses banalt. För att sätta det i perspektiv så motsvarar använd data endast 

samarbetsföretagets kunds produktion för det aktuella året, d v s vid studietillfället cirka 

5 månaders datamängder. Resultatet visar på stora skillnader mellan att exekvera en 

sökfråga genom en virtuell modell gentemot redan lagrad data. Om sökfrågor skall ställas 

flera gånger om dagen genom en liknande virtuell lösning av flera användare kommer det 

med hög sannolikhet bli problematiskt. Precis som R3 och R2 beskriver blir det med så 

pass ”stora” datamängder kombinerat med beräknings- och transformeringsprocesser 

inte ett bra utfall. Vid ett försök att bryta ned vad som faktiskt sker med den virtuella 

modell som skapats kan det konstateras att det primärt är en rad sammanlänkningar av 

tabeller, transformering enligt utsatta regler och en rad beräkningsprocesser.  

Så, för vilka användningsområden är data virtualization tillämpningsbart? 

R3 menar på att var transformering- och beräkningsprocesser skall hanteras är en 

avvägning, och frågan som bör ställas är om det passar bäst som en batch- eller 

realtidsprocess. Men om en av dessa processer inte bör hanteras virtuellt i en stor skala, 

var skall då den data som eventuellt hämtas in från staging area eller produktionssystem 

hanteras? Och än mer frågande går det att ställa sig till data hämtat från en data lake, som 
är förenat med stora volymer data lagrad i sitt absoluta ursprungsformat.  

Såväl informationen från och i bilaga a, b, c, R1 och R3 kan tolkas som att data 

virtualization inte revolutionerar skapandet av transformering- och 

beräkningsprocesser, det är fortfarande SQL-kod som behöver skrivas i jämlik skala mot 
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vad som hade behövts i en databashanterare. Att modellering kan utföras vid det aktuella 

analystillfället kommer därav ganska logiskt med en rad förutsättningar som i många fall 

riskerar att smalna av användningsområdet. Om datamängderna är stora, behöver 

transformeras och beräknas kommer det trots allt ta en hel del tid i såväl utveckling som 

frågeexekvering, och är analystillfället ett högst kortvarigt behov kan det rimligen bli 

problematiskt. Alternativt sker analysen på mindre datamängder med få procedurer, 

vilket dock kan begränsa analysmöjligheterna. Optimalt scenario för att utföra 

modellering vid analystillfället vore om data redan innan virtualiseringsplattformen var 

förberett för analys och inga större procedurer behöver genomföras. Det sätter dock nya 

krav på hur organisationen skall förbereda data, och i ett sådant scenario går det likt R1 

och R3 att argumentera för att ett data blending-verktyg kan användas. Det tar även bort 

all relevans i att argumentera för hur snabbt det går att lägga till nya datakällor eller 

dimensioner i en virtuell lösning, då det endast blir ett mindre slutsteg i en större kedja. 

R3 menar på att ett av de vanligaste användningsområdena för data virtualization trots 

allt är att kombinera data från flera källor för specifika, individuella projekt eller 

användningsfall, där mash-ups är ett exempel. Även om R3 ser det som ett varningstecken 

när det snabbt blir en självklarhet, så finns möjligheten att ”cacha” data med hjälp av 

virtualiseringsplattformen (R2; van der Lans 2012). För det bör ändå framhävas, att 

testerna som utförts visar på stora skillnader i form av svarstider vid sökfrågor, vilket är 

fullt rimligt eftersom procedurer med att transformera och slå ihop data sker i realtid. 

Jämförs däremot tiden för sökfrågan med tiden det tar för proceduren att genomföras i 

databasen så är istället den virtuella lösningen snabbare, vilket dels kan förklaras med att 

inget behöver skrivas till disk. Fördelen som går att argumentera för är att i DW’t sker 

proceduren under nattetid och finns redo för snabba sökfrågor när arbetsdagen inleds. 

Men baserat på tidsåtgången i studiens tester finns utrymme i en virtuell lösning för att 

genomföra en ”caching”, vilket krasst kan utföras under nattetid. Denna studie har dock 

inte rent praktiskt kontrollerat vilken eventuell påverkan en ”caching” har på 
tidsåtgången, och kan således inte definitivt tala om det som en tidseffektiv lösning. 

Figur 12 beskriver de tydliga fynd som framkommit i denna studie. Figuren illustrerar 

hur data virtualization appliceras som en utbyggnad av ett data warehouse och inte som 

en ersättare, eftersom det inte finns några belägg i denna studie som kan anses hävda att 

det är rimligt att ersätta delar av ett dimensionsmodellerat DW. Vidare listas data 

virtualizations styrkor (grönt fält), svagheter (rött fält) och områden som inte påverkas 

(gult fält) i förhållande till ett DW.  
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Figur 12. Studiens analysfynd (författarens egna). 
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8 Slutsats 
Studiens mål var att identifiera i vilken utsträckning data virtualization kan komplettera 

ett traditionellt DW. Detta genom att konkret belysa skillnader gentemot en motsvarande 
fysisk lösning. Frågeställningen som studien besvarar är: 

Hur kan data virtualization komplettera och förbättra ett traditionellt data warehouse?   

Data virtualization kompletterar fördelaktligen ett traditionellt DW som en utbyggnad, 

och inte som en ersättare eller enskild åtkomstpunkt, vilket tydligt framgår i denna studie. 

Dock kan det sannolikt agera enskild åtkomstpunkt för en del av en organisations 

datakällor, vilket i viss bemärkelse kan göra datakällor lättare att tillgå och använda. I 

många fall kan säkerligen data virtualization eliminera behovet av och ersätta beroende 

data marts. Studien visar dock att det främst bör vara aktuellt för mindre data marts, som 

inte är avsedda för dimensionsanalys på regelbunden basis och inte kräver stora 

transformerings- och beräkningsprocesser. Data virtualization förbättrar ett traditionellt 

DW ur ett förändringsperspektiv genom att data inte lagras och strukturer samt 

procedurer kan förändras helt oberoende av redan lagrad data. Vidare förbättring sker i 

avseendet effektivisering då nya datakällor snabbare implementeras i en virtuell lösning 

än en fysisk traditionell DW-lösning, enligt denna studie 4-10 gånger snabbare. Att skapa 

transformering- och beräkningsprocesser tillhör dock inte det som går att utföra 

snabbare, utan det blir i studien högst konkret att SQL-skript likt i en databashanterare 

krävs. DW-miljön blir tillika flexiblare då virtualiseringsplattformen är ett verktyg som 

förenklar komplex sammanslagning med data från källor utomstående DW-miljön. Data 

virtualization bör i den utsträckning det går appliceras som ett mellanliggande lager 

mellan användare och DW-miljön och eventuella ytterligare datakällor, vilket medför ett 

förenklat underhållsarbete då antalet relationer minskas. 

Exakt i vilka användningsfall data virtualization bör användas kommer i grunden alltid 

bero på affärs- och analyskraven. Följande slutsats baseras på följande två faktorer: i) 

mängden data i olika format ökar drastiskt inom affärsvärlden ii) om inte beräkning och 

transformeringsprocesser skall placeras i en virtuell plattform utan förberedas innan, 

vilket innebär att data virtualization endast länkar ihop data, så minskar argumenten för 

att inte använda exempelvis ett enklare data blending-verktyg.  

Även om data virtualization optimerar en sökfråga mot datakällan revolutionerar inte det 

svarstiderna. Studien visar att ställa en sökfråga genom en virtuell miljö kontra direkt mot 

lagrad data i ett DW ökar svarstiden markant. För en organisation som prioriterar snabba 

svar och möjligheten att ställa olika frågor flera gånger dagligen är inte data virtualization 

svaret. Informationen som framkommit i studien pekar mer åt att data virtualization skall 

användas i fall för tillfälliga eller specifika, ad-hoc-betonade behov av analys där 

svarstiderna inte är av högsta vikt. Om behovet exempelvis avser att befintlig data i ett 

DW skall kombineras med data från en ny källa går det att argumentera för att en hel del 

sökfrågor faktiskt kan ställas innan projektets totala tidsåtgång ger ett negativt utfall med 
en virtuell lösning, med tanke på att tidsåtgången med att lägga till datakällor kortas ned.  

En tydlig poäng som framkommer i studiens implementationsdel är att en data 

virtualizationserver i största möjliga mån kommer belasta datakällan med 
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exekveringsprocessen. Har en organisation problem med exempelvis långsamma 

databaser kommer det ha en stor inverkan på effektiviteten i en virtuell lösning. 

Förslagsvis bör organisationer som överväger att implementera en virtuell lösning 

analysera prestandan hos de primärt tilltänkta datakällorna först.  

Till en data virtualizationserver kan en ”cache”-server adderas, vilket i teorin skulle kunna 

utöka möjligheterna i många användningsfall då data från en sökfråga kan bevaras och 

nya sökfrågor kan ställas på detta dataset. Vilken inverkan och vilka begränsningar en 

adderad ”cache”-server har i praktiken belyser dock inte denna studie. 

I en tid där dataanalys blir ett allt större fenomen, där organisationer letar nya vägar med 

mer avancerade analyssätt för att utvinna värdefull information av ökande datamängder 

är det inte orimligt att tro att data virtualization kan få en allt större roll med tiden. Något 
som faktiskt bekräftas i denna studie vara en utveckling som redan påbörjats.  
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9 Diskussion 
I detta kapitel diskuteras upplevelse och intryck utifrån forskarens perspektiv gällande 

studiens tillvägagångssätt och utfall.  

9.1 Studiens metodval 

För studien användes en kombination av två metoder tillsammans med en 

litteraturanalys. En problematisk aspekt med att använda flera metoder med olika syften 

var att det inte blev den totala djupdykningen i frågeställningen som kanske önskats, 

eftersom den tidsmässiga aspekten påverkades av de metoder som tillsammans utgjorde 

ett nödvändigt förarbete. Utan den inledande fallstudien, som dikterade 

förutsättningarna för implementationen, hade resultatet av studien inte varit av så stort 

värde. Det fanns även en viss svårighet i att avgränsa omfånget av fallstudien så att det 

skulle bli ett rimligt implementationsarbete, då det var svårt att i förväg att veta hur 

mycket utvecklingstid det krävdes med aktuell virtualiseringsplattform.  

Anledningen till valet att genomföra en implementation var för att bidra med konkret och 

transparent information till ett område som det vid tillfället för studien finns relativt lite 

oberoende vetenskaplig litteratur om. Mycket av den litteratur som existerar talar ofta 

väldigt övergripande om vilka möjligheter data virtualization ger, men sällan i konkreta 

siffror och rörande eventuella nackdelar. För att uppnå ett resultat som belyser detta är 

jag nöjd med valet av implementation. Vad jag däremot kan känna mig mindre nöjd med 

är att det är en metod som krävde väldigt mycket arbete för vad som kan uppfattas som 

ett rent datamässigt litet resultat. Dock vore det inte heller fel att påstå att ibland kan 

forskningen kräva just det; mycket arbete för att nå ett relativt smalt resultat. 

Semi-strukturerade intervjuer genomfördes för att berika det tekniska 

implementationsresultatet. Det går att argumentera för att det var en aning för få 

intervjuer, men det skall ses som en typ av förlängning av implementationsresultatet, och 

en möjlighet att stärka resonemang utifrån det. Valet av respondenter kan jag känna mig 

i efterhand nöjd med, då de antingen hade bra infallsvinklar och insyn i fallet som 

granskades eller väldigt stor kunskap inom data virtualization. Intervjuerna uppnådde 

visserligen inte någon mättnad för samtliga delområden, men jag kan också känna att det 

inte var huvudsyftet i detta fall då det varken var den enskilda eller primära 

datainsamlingstekniken.   

9.2 Studiens resultat 

I ett övergripande perspektiv var studiens förväntade resultat att bidra med oberoende 

forskning till ett område där det finns en viss avsaknad av just detta. Utifrån detta 
hänseende känner jag mig bekväm med att hävda att så blev fallet.  

Studiens slutsats blev ett bidrag av ett fördjupat resonemang kring om data virtualization 

kan komplettera och förbättra ett traditionella DW. Under studiens gång blev det ganska 

tydligt att det finns så många faktorer som kan påverka hur väl data virtualization 

presterar eller passar in så det blev svårt att ge entydiga slutsatser om fenomenet. 

Implementationens resultat kan ändå ses ge läsaren en tydlig uppfattning om 
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skillnaderna mellan en virtuell och en fysisk miljö, vilket jag anser saknas i tidigare 

litteratur. Det kan visserligen gå att hävda att resultatets värde minskar då det som 

återskapas virtuellt är utifrån ett unikt företags DW-lösning, och således inget generiskt. 

För att det skall vara så generaliserbart som möjligt har dock ett flöde modellerat enligt 

ett star-schema valts, vilket bör anses höja resultatets värde med tanke på att det är en 

mycket vanligt förekommande modelleringsteknik.  

Något som påverkade resultatet var en svårighet att under intervjuerna alltid hålla 

samtalet kopplat till kombinationen data virtualization och DW. Anledningen var att 

respondenternas syn på data virtualization ofta var bredare än enbart hur det kunde 

användas för ett DW. Resultatet blev därför i vissa avseenden talande för data 

virtualization ur ett lite större perspektiv än studiens frågeställning, även om det alltid 

finns en koppling till DW som en komponent i det.  

9.3 Etiska aspekter 

Under såväl fallstudie som implementation följdes forskningsetiska principer, i enlighet 

med vetenskapsrådets (2002) individskyddskrav. De fyra huvudkrav som 

individskyddskravet kan brytas ned i har följts såsom beskrivet i kapitel 4.5. Samtliga 

inblandade respondenter har informerats om att i) deltagandet är frivilligt ii) 

informationen endast kommer användas för studien iii) observationer kan antecknas 

under möten iiii) intervjuer spelas in iiiii) de kommer vara anonyma i bemärkelsen att 

deras namn ej kommer framgå. Även namnen på samarbetsföretaget, 

samarbetsföretagets kund och mjukvaruleverantörer har anonymiserats. Om inte 

anonymisering för samtliga inblandade parter skett hade det potentiellt sett kunnat vara 

möjligt att identifiera respondenterna baserat på företagsnamn och arbetsroll, och vice 

versa.  

En aspekt, enligt mig, varför det i denna studie var viktigt att bevara samtliga parter 

anonyma är för att ett resultat, som eventuellt kan anses negativt för någon part, inte skall 

riskera att påverka relationen mellan dem.  

Eftersom den DW-miljö som granskades och användes för implementationen innehåller 

företagshemlig data ålades forskaren med tystnadhetsplikt. En praktisk påföljd av detta 

var att den kod som skrivits behövde granskas noggrant så den inte innehöll något 

eventuellt känsligt eller riskera att avslöja någon inblandad part.  

Om de forskningsetiska principer som tillämpats haft någon påverkan på resultatet är 

svårt att spekulera i. Men en tanke skulle kunna vara att det haft en positiv effekt då 

respondenterna inte behövt känna att de behöver svara på ett sätt som bäst representerar 

företagen de är anställda av.  

9.4 Vetenskapliga aspekter 

Med tanke på att det i dagsläget finns relativt lite oberoende forskning inom området kan 

denna studie enligt mig ses som ett välkommet bidrag som fyller ut det gapet lite, med till 

stor del väldigt konkret information. Mycket av den forskning som finns kan anses ofta 

tala om data virtulization i mycket positiv bemärkelse, och det är lätt att ställa sig frågan 
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varför inte varenda organisation som ägnar sig åt dataanalys i större skala använder det. 

Bidraget denna studie kommer med kan anses högst transparent, där likväl data 

virtualizations svagheter som fördelar belyses. I den litteratursökning som genomfördes 

i studien påträffades ingen litteratur som specifikt talar om hur en organisation som har 

ett traditionellt DW kan dra nytta av en data virtualization-lösning, vilket kan ses vara 

denna studies teoretiska bidrag. Det som framkommer i denna studie slår nödvändigtvis 

inte helt hål på tidigare forskning, men kan ses ifrågasätta en del o-transparenta 

uttalanden som förekommer. Jag menar på att det implementationsresultatet lämnar ett 

bidrag som kan anses skaka om flertalet tidigare teorier och efterfråga utvecklade 

beskrivningar. Imhoff & White (2011) menade på att prestandabegränsningar kopplade 

till data virtualization delvis kunde ignoreras tack vare framsteg i hårdvara. Studien kan 

anses bekräfta och uppdatera den teorin med att det fortfarande bara är något som delvis 

kan ignoreras.  

9.5 Samhälleliga aspekter 

Ur samhälleliga aspekter kan resultatet av denna studie vara viktig för organisationer som 

funderar över hur de kan förbättra sin DW- eller totala analysmiljö. Eftersom studien 

påvisar faktiska resultat i form av sökfrågor inklusive bilagor med kod kan det eventuellt 

vara viktig information för organisationer som börjat intressera sig för data virtualization. 

Detta eftersom det kan vara till hjälp att skapa rimliga förväntningar på vad ett införande 

kan innebära, vilket dels kan leda till att arbete inte läggs ned i onödan, men likväl att 

motivationen stärks att det är rätt val.  

9.6 Framtida forskning 

Med tanke på att dataanalys är ett växande område finns, och kommer troligtvis länge 

finnas, goda skäl att utforska olika aspekter allt mer på djupet. Det som data virtualization 

i teorin är ämnat för tror jag kommer göra tekniken mer vanligt förekommande i dessa 

sammanhang. 

Denna studie krävde mycket praktiskt arbete för att få fram ett förhållandevis litet 

resultat. Det vore i min mening bra om fler liknande studier genomfördes för att bredda 

informationen som belyser data virtualization konkret på hög detaljnivå. Exempelvis 

finns alternativet att ”cacha” information, och det kan tänkas intressant för organisationer 

att få en tydlig bild av eventuella begränsningar kopplade till det.  

En möjlighet vore även att utföra fallstudier hos företag som använder data virtualization 

i ett försök att generera en fördjupad teori om när det bör och ej bör användas, vilket kan 
tänkas vara högst intressant för organisationer som ännu inte investerat i det. 

Data virtualization sägs vara tänkt att användas på en industriskala, vilket jag utifrån 

denna studie kan känna en spontan tveksamhet inför. Ett alternativ vore att rikta 

forskning åt vilka förutsättningar som krävs för det skall fungera så pass storskaligt, och 
hur det då bör används.  
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Bilaga A – ”Wrappers” 
v_PS_StoreStock_DS 

SELECT  

    * 

FROM       

    /shared/POC/Physical/Metadata/ds_DBServer/HJBI_DataStorage/dbo/PS_StoreStock_DS 

PS_StoreStock_DS 

 

v_PS_OrderInfo_DS 

SELECT  

    * 

FROM       

    /shared/POC/Physical/Metadata/ds_DBServer/HJBI_DataStorage/dbo/PS_OrderInfo_DS 

PS_OrderInfo_DS 

 

v_PS_DistanceOrders_DS 

SELECT  

    * 

FROM       

    /shared/POC/Physical/Metadata/ds_DBServer/HJBI_DataStorage/dbo/PS_DistanceOrders_DS 

PS_DistanceOrders_DS 

 

v_dimStore 

SELECT  

    * 

FROM       

    /shared/POC/Physical/Metadata/ds_DBServer/HJBI_Datamart/dbo/dimStore dimStore 

 

v_dimOrderType 

SELECT  

    * 

FROM       
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    /shared/POC/Physical/Metadata/ds_DBServer/HJBI_Datamart/dbo/dimOrderType dimOrderType 

 

v_dimDate 

SELECT  

    * 

FROM       

    /shared/POC/Physical/Metadata/ds_DBServer/HJBI_Datamart/dbo/dimDate dimDate 

 

v_dimArticlesHist 

SELECT  

    * 

FROM       

    /shared/POC/Physical/Metadata/ds_DBServer/HJBI_Datamart/dbo/dimArticlesHist dimArticlesHist 

 

v_dimArticles 

SELECT  

    * 

FROM       

    /shared/POC/Physical/Metadata/ds_DBServer/HJBI_Datamart/dbo/dimArticles dimArticles 
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Bilaga B – Mappningar 
v_StockMonthly 

SELECT DD.dKey_dimDate 

    ,DS.dKey_dimStore 

    ,DA.dKey_dimArticles 

    ,AH.dKey_dimArticlesHist 

    ,-1 as dKey_dimOrderType 

    ,DD.dDate 

    ,MIN(DispAmount) as minDispAmount 

    ,MAX(DispAmount) as maxDispAmount 

    ,AVG(DispAmount) as avgDispAmount 

    ,MIN(DispAmount*CalcItemValue) as  minStockValue 

    ,MAX(DispAmount*CalcItemValue) as maxStockValue 

    ,AVG(DispAmount*CalcItemValue) as avgStockValue 

 FROM /shared/POC/Physical/Formatting/v_PS_StoreStock_DS SS 

 INNER JOIN /shared/POC/Physical/Formatting/v_dimDate DD 

  --ON CONVERT(VARCHAR(6), SS.ExportTime, 112)+'01' = DD.dDateID 

          ON DD.dDate = '2019-04-01' 

 INNER JOIN /shared/POC/Physical/Formatting/v_dimStore DS 

  ON SS.StoreID = DS.dStoreID 

 INNER JOIN /shared/POC/Physical/Formatting/v_dimArticles DA 

  ON SS.ItemNumber = DA.dPSID 

 INNER JOIN /shared/POC/Physical/Formatting/v_dimArticlesHist  AH 

  ON DA.dPSID = AH.dPSID 

  AND DA.dCompNo = AH.dCompNo 

  AND DD.dDate >= dRowValidStartDate 

  AND DD.dDate < dRowValidEndDate 

 WHERE CAST(SS.ExportTime as DATE) >= '2019-04-01' 

 GROUP BY DD.dKey_dimDate 

    ,DS.dKey_dimStore 

    ,DA.dKey_dimArticles 
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    ,AH.dKey_dimArticlesHist 

    ,DD.dDate 

 

v_StockDaily 

SELECT  

    DD.dKey_dimDate,  

    DS.dKey_dimStore,  

    DA.dKey_dimArticles,  

    AH.dKey_dimArticlesHist,  

    -1 dKey_dimOrderType,  

    DD.dDate,  

    SS.DispAmount as QTYavailableInStock,  

    SS.DispAmount * SS.CalcItemValue as ValueAvailableInStock,  

    SS.MinAmount,  

    SS.MaxAmount 

FROM       

    /shared/POC/Physical/Formatting/v_PS_StoreStock_DS SS INNER JOIN  

        /shared/POC/Physical/Formatting/v_dimDate DD 

    ON CAST(SS.ExportTime AS DATE) = DD.dDate INNER JOIN  

        /shared/POC/Physical/Formatting/v_dimStore DS 

    ON SS.StoreID = DS.dStoreID INNER JOIN  

        /shared/POC/Physical/Formatting/v_dimArticles DA 

    ON SS.ItemNumber = DA.dPSID AND  

        DA.dCompNo = 1 INNER JOIN  

        /shared/POC/Physical/Formatting/v_dimArticlesHist AH 

    ON ((DA.dPSID = AH.dPSID AND  

        DA.dCompNo = AH.dCompNo) AND  

        DD.dDate >= AH.dRowValidStartDate) AND  

        DD.dDate < AH.dRowValidEndDate 

WHERE 
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    CAST(SS.ExportTime AS DATE) >= '2019-04-01' 

 

v_OrderInfo 

SELECT DD.dKey_dimDate 

    ,DS.dKey_dimStore 

    ,DA.dKey_dimArticles 

    ,AH.dKey_dimArticlesHist 

    ,OT.dKey_DimOrderType 

    ,DD.dDate 

    ,0 as NrOrders 

    ,1 as NrOrderLines 

    ,Amount as QTYOrderPackages 

    ,PurchPrice*Amount as OrderValue 

 FROM /shared/POC/Physical/Formatting/v_PS_OrderInfo_DS OI 

 INNER JOIN /shared/POC/Physical/Formatting/v_dimDate DD 

  ON CAST(OI.OrderDate as DATE) = DD.dDate 

 INNER JOIN /shared/POC/Physical/Formatting/v_dimStore DS 

  ON CAST(OI.StoreID as VARCHAR(10)) = DS.dStoreID 

 INNER JOIN /shared/POC/Physical/Formatting/v_dimArticles DA 

  ON LEFT(OI.ItemNumber,8) = DA.dPSID 

  AND DA.dCompNo = 1 

 INNER JOIN /shared/POC/Physical/Formatting/v_dimArticlesHist AH 

  ON DA.dPSID = AH.dPSID 

  AND DA.dCompNo = AH.dCompNo 

  AND DD.dDate >= dRowValidStartDate 

  AND DD.dDate < dRowValidEndDate 

 INNER JOIN /shared/POC/Physical/Formatting/v_dimOrderType OT 

  ON OT.dKey_DimOrderType = CASE 

      

  WHEN OI.OrderType = 22 AND OI.SupplyComment LIKE 

'<ArticleType>HV</ArticleType>' THEN 1 
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  WHEN OI.OrderType = 22 AND OI.SupplyComment LIKE 

'<ArticleType>RX</ArticleType>' THEN 2 

      

  WHEN OI.OrderType = 22 AND OI.SupplyComment NOT LIKE 

'<ArticleType>%' AND OI.SupplyComment IS NOT NULL THEN 7 

      

  WHEN OI.OrderType = 11 AND OI.Express = 0 AND OI.SupplyComment 

NOT LIKE '<CustomerOrderId>PS%' AND OI.SupplyComment IS NOT NULL AND OI.Comment <> 

'kampanj' THEN 3 

      

  WHEN OI.OrderType = 11 AND OI.Express = 0 AND OI.SupplyComment 

NOT LIKE '<CustomerOrderId>PS%' AND OI.SupplyComment IS NOT NULL AND OI.Comment = 

'kampanj' THEN 9 

      

  WHEN OI.OrderType = 11 AND OI.Express = 1 AND OI.SupplyComment 

NOT LIKE '<CustomerOrderId>PS%' AND OI.SupplyComment IS NOT NULL THEN 4 

      

  WHEN OI.OrderType = 11 AND OI.SupplyComment LIKE 

'<CustomerOrderId>PS%</CustomerOrderId><PriorityDelivery>false</PriorityDelivery>' THEN 5 

      

  WHEN OI.OrderType = 11 AND OI.SupplyComment LIKE 

'<CustomerOrderId>PS%</CustomerOrderId><PriorityDelivery>true</PriorityDelivery>' THEN 6 

      

  ELSE 0 

           END 

 WHERE CAST(OI.OrderDate as DATE) >= '2019-04-01' 

 AND OI.OrderStatus = 'Skickad' 

  

 UNION ALL 

 

 SELECT DD.dKey_dimDate 

    ,DS.dKey_dimStore 

    ,0 as dKey_dimArticles 

    ,1257583 as dKey_dimArticlesHist 

    ,OT.dKey_DimOrderType 
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    ,DD.dDate 

    ,COUNT(distinct OrderNr) as NrOrders 

    ,0 as NrOrderLines 

    ,0 as QTYOrderPackages 

    ,0 as OrderValue 

 FROM /shared/POC/Physical/Formatting/v_PS_OrderInfo_DS OI 

 INNER JOIN /shared/POC/Physical/Formatting/v_dimDate DD 

  ON CAST(OI.OrderDate as DATE) = DD.dDate 

 INNER JOIN /shared/POC/Physical/Formatting/v_dimStore DS 

  ON CAST(OI.StoreID as VARCHAR(10)) = DS.dStoreID 

 INNER JOIN /shared/POC/Physical/Formatting/v_dimOrderType OT 

  ON OT.dKey_DimOrderType = CASE 

      

  WHEN OI.OrderType = 22 AND OI.SupplyComment LIKE 

'<ArticleType>HV</ArticleType>' THEN 1 

      

  WHEN OI.OrderType = 22 AND OI.SupplyComment LIKE 

'<ArticleType>RX</ArticleType>' THEN 2 

      

  WHEN OI.OrderType = 22 AND OI.SupplyComment NOT LIKE 

'<ArticleType>%' AND OI.SupplyComment IS NOT NULL THEN 7 

      

  WHEN OI.OrderType = 11 AND OI.Express = 0 AND OI.SupplyComment 

NOT LIKE '<CustomerOrderId>PS%' AND OI.SupplyComment IS NOT NULL AND OI.Comment <> 

'kampanj' THEN 3 

      

  WHEN OI.OrderType = 11 AND OI.Express = 0 AND OI.SupplyComment 

NOT LIKE '<CustomerOrderId>PS%' AND OI.SupplyComment IS NOT NULL AND OI.Comment = 

'kampanj' THEN 9 

      

  WHEN OI.OrderType = 11 AND OI.Express = 1 AND OI.SupplyComment 

NOT LIKE '<CustomerOrderId>PS%' AND OI.SupplyComment IS NOT NULL THEN 4 

      

  WHEN OI.OrderType = 11 AND OI.SupplyComment LIKE 

'<CustomerOrderId>PS%</CustomerOrderId><PriorityDelivery>false</PriorityDelivery>' THEN 5 
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  WHEN OI.OrderType = 11 AND OI.SupplyComment LIKE 

'<CustomerOrderId>PS%</CustomerOrderId><PriorityDelivery>true</PriorityDelivery>' THEN 6 

      

  ELSE 0 

           END 

 WHERE CAST(OI.OrderDate as DATE) >= '2019-04-01' 

 AND OI.OrderStatus = 'Skickad' 

 GROUP BY DD.dKey_dimDate 

   ,DS.dKey_dimStore 

   ,OT.dKey_DimOrderType 

   ,DD.dDate 

 

v_DistanceOrders 

 SELECT DD.dKey_dimDate 

    ,DS.dKey_dimStore 

    ,DA.dKey_dimArticles 

    ,AH.dKey_dimArticlesHist 

    ,8 as dKey_dimOrderType 

    ,DD.dDate 

    ,0 as NrOrders 

    ,1 as NrOrderLines 

    ,DI.Antal as QTYOrderPackages 

    ,ROUND(((Utpris*Antal)-Rabatt)/(1+(CAST(ISNULL(Moms,0) as 

decimal(9,4))/100)),2) as OrderValue 

 FROM /shared/POC/Physical/Formatting/v_PS_DistanceOrders_DS DI 

 INNER JOIN /shared/POC/Physical/Formatting/v_dimDate DD 

  ON CAST(DI.BestDatum as DATE) = DD.dDate 

 INNER JOIN /shared/POC/Physical/Formatting/v_dimStore DS 

  ON DI.BestIButik = DS.dStoreID 

 INNER JOIN /shared/POC/Physical/Formatting/v_dimArticles DA 

  ON CAST(DI.ArtId as VARCHAR(8)) = DA.dPSID 
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  AND DA.dCompNo = 1 

  AND DA.dPSID NOT LIKE '1000%' 

 INNER JOIN /shared/POC/Physical/Formatting/v_dimArticlesHist AH 

  ON DA.dPSID = AH.dPSID 

  AND DA.dCompNo = AH.dCompNo 

  AND DD.dDate >= dRowValidStartDate 

  AND DD.dDate < dRowValidEndDate 

 WHERE CAST(DI.BestDatum as DATE) >= '2019-04-01' 

 --AND CONVERT(VARCHAR(8),  DO.BestDatum, 112)  <= @toDate 

 AND DI.Kalla = 'DistOrder' 

  

 UNION ALL 

  

 SELECT DD.dKey_dimDate 

    ,DS.dKey_dimStore 

    ,0 as dKey_dimArticles 

    ,1257583 as dKey_dimArticlesHist 

    ,8 as dKey_dimOrderType 

    ,DD.dDate 

    ,COUNT(distinct DistOrder) as NrOrders 

    ,0 as NrOrderLines 

    ,0 as QTYOrderPackages 

    ,0 as OrderValue 

 FROM /shared/POC/Physical/Formatting/v_PS_DistanceOrders_DS DI 

 INNER JOIN /shared/POC/Physical/Formatting/v_dimDate DD 

  ON CAST(DI.BestDatum as DATE) = DD.dDate 

 INNER JOIN /shared/POC/Physical/Formatting/v_dimStore DS 

  ON DI.BestIButik = DS.dStoreID 

 WHERE CAST(DI.BestDatum as DATE) >= '2019-04-01' 

 --AND CONVERT(VARCHAR(8),  DO.BestDatum, 112)  <= @toDate 
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 AND DI.Kalla = 'DistOrder' 

 AND DI.ArtId NOT LIKE '1000%' 

 GROUP BY DD.dKey_dimDate 

   ,DS.dKey_dimStore  

   ,DD.dDate 
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Bilaga C – Virtuell Vy 
v_sumStockAndOrder 

SELECT dKey_dimDate 

   , dKey_dimStore 

   , dKey_dimArticles 

   , dKey_dimArticlesHist 

   , dKey_dimOrderType 

   , dDate 

   , SUM(nrOrders) as nrOrders 

   , SUM(nrOrderLines) as nrOrderLines 

   , SUM(QTYOrderPackages) as QTYOrderPackages 

   , SUM(OrderValue) as OrderValue 

   , SUM(QTYavailableInStock) as QTYavailableInStock 

   , SUM(ValueAvailableInStock) as ValueAvailableInStock 

   , SUM(minAmount) as MinOrderPoint 

   , SUM(maxAmount) as MaxOrderPoint 

   , SUM(minDispAmount) as QTYavailableMonthLow 

   , SUM(maxDispAmount) as QTYavailableMonthHigh 

   , SUM(avgDispAmount) as QTYavailableMonthAvg 

   , SUM(minStockValue) as ValueAvailableMonthLow 

   , SUM(maxStockValue) as ValueAvailableMonthHigh 

   , SUM(avgStockValue) as ValueAvailableMonthAvg 

FROM ( 

  SELECT  dKey_dimDate 

     , dKey_dimStore 

     , dKey_dimArticles 

     , dKey_dimArticlesHist 

     , dKey_dimOrderType 

     , dDate 

     , 0 as nrOrders 

     , 0 as nrOrderLines 
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     , 0 as QTYOrderPackages 

     , 0 as OrderValue 

     , QTYavailableInStock 

     , ValueAvailableInStock 

     , minAmount 

     , maxAmount 

     , 0 as minDispAmount 

     , 0 as maxDispAmount 

     , 0 as avgDispAmount 

     , 0 as minStockValue 

     , 0 as maxStockValue 

     , 0 as avgStockValue 

  FROM /shared/POC/Business/Logical/v_StockDaily 

  UNION ALL 

  SELECT  dKey_dimDate 

     , dKey_dimStore 

     , dKey_dimArticles 

     , dKey_dimArticlesHist 

     , dKey_dimOrderType 

     , dDate 

     , 0 as nrOrders 

     , 0 as nrOrderLines 

     , 0 as QTYOrderPackages 

     , 0 as OrderValue 

     , 0 as QTYavailableInStock 

     , 0 as ValueAvailableInStock 

     , 0 as minAmount 

     , 0 as maxAmount 

     , minDispAmount 

     , maxDispAmount 
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     , avgDispAmount 

     , minStockValue 

     , maxStockValue 

     , avgStockValue 

  FROM /shared/POC/Business/Logical/v_StockMonthly 

  UNION ALL 

  SELECT  dKey_dimDate 

     , dKey_dimStore 

     , dKey_dimArticles 

     , dKey_dimArticlesHist 

     , dKey_dimOrderType 

     , dDate 

     , nrOrders 

     , nrOrderLines 

     , QTYOrderPackages 

     , OrderValue 

     , 0 as QTYavailableInStock 

     , 0 as ValueAvailableInStock 

     , 0 as minAmount 

     , 0 as maxAmount 

     , 0 as minDispAmount 

     , 0 as maxDispAmount 

     , 0 as avgDispAmount 

     , 0 as minStockValue 

     , 0 as maxStockValue 

     , 0 as avgStockValue 

  FROM /shared/POC/Business/Logical/v_OrderInfo 

    

  UNION ALL 

  SELECT  dKey_dimDate 
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     , dKey_dimStore 

     , dKey_dimArticles 

     , dKey_dimArticlesHist 

     , dKey_dimOrderType 

     , dDate 

     , nrOrders 

     , nrOrderLines 

     , QTYOrderPackages 

     , OrderValue 

     , 0 as QTYavailableInStock 

     , 0 as ValueAvailableInStock 

     , 0 as minAmount 

     , 0 as maxAmount 

     , 0 as minDispAmount 

     , 0 as maxDispAmount 

     , 0 as avgDispAmount 

     , 0 as minStockValue 

     , 0 as maxStockValue 

     , 0 as avgStockValue 

  FROM /shared/POC/Business/Logical/v_DistanceOrders          ) 

 unions   

GROUP BY dKey_dimDate 

   , dKey_dimStore 

   , dKey_dimArticles 

   , dKey_dimArticlesHist 

   , dKey_dimOrderType 

   , dDate 
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Bilaga D – Optimerad Sökfråga 
Optimerad sökfråga av virtualiseringsservern 

SELECT v_sumStockAndOrder.dKey_dimDate, v_sumStockAndOrder.dKey_dimStore, 
v_sumStockAndOrder.dKey_dimArticles, v_sumStockAndOrder.dKey_dimArticlesHist, 
v_sumStockAndOrder.dKey_dimOrderType, v_sumStockAndOrder.dDate, 
v_sumStockAndOrder.nrOrders, v_sumStockAndOrder.nrOrderLines, 
v_sumStockAndOrder.QTYOrderPackages, v_sumStockAndOrder.OrderValue, 
v_sumStockAndOrder.QTYavailableInStock, v_sumStockAndOrder.ValueAvailableInStock, 
v_sumStockAndOrder.MinOrderPoint, v_sumStockAndOrder.MaxOrderPoint, 
v_sumStockAndOrder.QTYavailableMonthLow, v_sumStockAndOrder.QTYavailableMonthHigh, 
v_sumStockAndOrder.QTYavailableMonthAvg, v_sumStockAndOrder.ValueAvailableMonthLow, 
v_sumStockAndOrder.ValueAvailableMonthHigh, v_sumStockAndOrder.ValueAvailableMonthAvg 
FROM (SELECT unions.dKey_dimDate, unions.dKey_dimStore, unions.dKey_dimArticles, 
unions.dKey_dimArticlesHist, unions.dKey_dimOrderType, unions.dDate, sum(unions.nrOrders) 
nrOrders, sum(unions.nrOrderLines) nrOrderLines, sum(unions.QTYOrderPackages) 
QTYOrderPackages, sum(unions.OrderValue) OrderValue, sum(unions.QTYavailableInStock) 
QTYavailableInStock, sum(unions.ValueAvailableInStock) ValueAvailableInStock, 
sum(unions.minAmount) MinOrderPoint, sum(unions.maxAmount) MaxOrderPoint, 
sum(unions.minDispAmount) QTYavailableMonthLow, sum(unions.maxDispAmount) 
QTYavailableMonthHigh, sum(unions.avgDispAmount) QTYavailableMonthAvg, 
sum(unions.minStockValue) ValueAvailableMonthLow, sum(unions.maxStockValue) 
ValueAvailableMonthHigh, sum(unions.avgStockValue) ValueAvailableMonthAvg FROM ((((SELECT 
v_StockDaily.dKey_dimDate, v_StockDaily.dKey_dimStore, v_StockDaily.dKey_dimArticles, 
v_StockDaily.dKey_dimArticlesHist, v_StockDaily.dKey_dimOrderType, v_StockDaily.dDate, 0 
nrOrders, 0 nrOrderLines, 0 QTYOrderPackages, 0 OrderValue, v_StockDaily.QTYavailableInStock, 
v_StockDaily.ValueAvailableInStock, v_StockDaily.minAmount minAmount, v_StockDaily.maxAmount 
maxAmount, 0 minDispAmount, 0 maxDispAmount, 0 avgDispAmount, 0 minStockValue, 0 
maxStockValue, 0 avgStockValue FROM (SELECT DD.dKey_dimDate, DS.dKey_dimStore, 
DA.dKey_dimArticles, AH.dKey_dimArticlesHist, -1 dKey_dimOrderType, DD.dDate, SS.DispAmount 
QTYavailableInStock, SS.DispAmount * SS.CalcItemValue ValueAvailableInStock, SS.MinAmount, 
SS.MaxAmount FROM (SELECT PS_StoreStock_DS.ID, PS_StoreStock_DS.State, 
PS_StoreStock_DS.Inserted, PS_StoreStock_DS.StoreID, PS_StoreStock_DS.ItemNumber, 
PS_StoreStock_DS.MinAmount, PS_StoreStock_DS.MaxAmount, PS_StoreStock_DS.DispAmount, 
PS_StoreStock_DS.ResAmount, PS_StoreStock_DS.TranspAmount, 
PS_StoreStock_DS.TotalOwnAmount, PS_StoreStock_DS.OrderedAmount, 
PS_StoreStock_DS.LatestStockTime, PS_StoreStock_DS.LatestSaleTime, 
PS_StoreStock_DS.LatestPurchTime, PS_StoreStock_DS.LatestDelivTime, 
PS_StoreStock_DS.TotalStockValue, PS_StoreStock_DS.CalcItemValue, 
PS_StoreStock_DS.ExportTime, PS_StoreStock_DS.LoadingTime, PS_StoreStock_DS.LOAD_SEQ 
FROM /shared/POC/Physical/Metadata/ds_DBServer/HJBI_DataStorage/dbo/PS_StoreStock_DS 
PS_StoreStock_DS) SS INNER JOIN (SELECT dimDate.dKey_dimDate, dimDate.dDateID, 
dimDate.dLastYearDateID, dimDate.dYear, dimDate.dYearID, dimDate.dYearModID, 
dimDate.dQuarterOfYear, dimDate.dQuarterOfYearID, dimDate.dMonthNumber, 
dimDate.dMonthCaptionShort, dimDate.dMonthCaptionLong, dimDate.dMonthID, 
dimDate.dWeekNumber, dimDate.dWeekID, dimDate.dWeekID_Sort, dimDate.dWeekCaption, 
dimDate.dDayNumber, dimDate.dDate, dimDate.dWeekDayID, dimDate.dWeekDayName, 
dimDate.dCurrentDate, dimDate.dWorkDay, dimDate.dNextWorkDayDateID FROM 
/shared/POC/Physical/Metadata/ds_DBServer/HJBI_Datamart/dbo/dimDate dimDate) DD ON 
CAST(SS.ExportTime AS DATE) = CAST(DD.dDate AS DATE) INNER JOIN (SELECT 
dimStore.dKey_dimStore, dimStore.dCostCenterID, dimStore.dStoreID, dimStore.dStoreName, 
dimStore.dStoreAddress, dimStore.dStoreZip, dimStore.dStoreCity, dimStore.dCounty, 
dimStore.dLegalID, dimStore.dLegalCode, dimStore.dLegalName, dimStore.dSalesArea, 
dimStore.dRegionID, dimStore.dRegionNumber, dimStore.dRegion, dimStore.dCompareGroupId, 
dimStore.dCompareGroup, dimStore.dStoreStatus, dimStore.dAccountGroupType, 
dimStore.dOrgNumber, dimStore.dGLNCode, dimStore.dFormat, dimStore.dFormatSize, 
dimStore.dSalesSQM, dimStore.dOpenHours, dimStore.dSellingStore, dimStore.dPushMail, 
dimStore.dLastUpdated, dimStore.dBusinessAreaID, dimStore.dBusinessArea, 
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dimStore.dKey_dimStoreFormatHier, dimStore.dKey_dimStoreMosaicFormat, 
dimStore.dStoreCompare, dimStore.dStoreClosedDate, dimStore.dStoreConcept FROM 
/shared/POC/Physical/Metadata/ds_DBServer/HJBI_Datamart/dbo/dimStore dimStore) DS ON 
SS.StoreID = DS.dStoreID INNER JOIN (SELECT dimArticles.dKey_dimArticles, 
dimArticles.dCompNo, dimArticles.dNewArtID, dimArticles.dPSID, dimArticles.dNordicItemNumber, 
dimArticles.dOrderItemNumber, dimArticles.dEANCode, dimArticles.dKey_dimArticleType, 
dimArticles.dArticleTypeID, dimArticles.dArticleType, dimArticles.dArticleName, 
dimArticles.dPackageInfo, dimArticles.dArticleCategoryID, dimArticles.dBrand, 
dimArticles.dKey_dimArticleBrand, dimArticles.dEMV, dimArticles.dKey_dimBrandGroup, 
dimArticles.dBrandGroupDesc, dimArticles.dAssortmentCode, dimArticles.dAssortmentText, 
dimArticles.dSortPos, dimArticles.dKey_dimSupplier, dimArticles.dSupplierID, 
dimArticles.dKey_dimDistributor, dimArticles.dDistributorID, dimArticles.dKey_dimHeadSupplier, 
dimArticles.dKey_dimVendor, dimArticles.dVendorID, dimArticles.dPostInvoicingGrossDIP, 
dimArticles.dPostInvoicingNetDIP, dimArticles.dPurchaisePrice, dimArticles.dPurchaisePriceBenefit, 
dimArticles.dSalesPriceBenefit, dimArticles.dSalesPriceExclTax, dimArticles.dSalesPriceInclTax, 
dimArticles.dWebSalesPrice, dimArticles.dTax, dimArticles.dStoreSalesTax, 
dimArticles.dKey_dimATCHierarchy, dimArticles.dATCCode, dimArticles.dKey_dimArticlePrio, 
dimArticles.dExchangeGroup, dimArticles.dParallelImport, dimArticles.dOrgCountryCode, 
dimArticles.dTLVCode, dimArticles.dNPLpackID, dimArticles.dBenefit, dimArticles.dDurabOpen, 
dimArticles.dDurabUnopen, dimArticles.dLottype, dimArticles.dConsumerStop, 
dimArticles.dConsumerStopDate, dimArticles.dSaleStop, dimArticles.dDelStop, 
dimArticles.dPurchStop, dimArticles.dStoringTemp, dimArticles.dFridgeCode, 
dimArticles.dTrnspFridge, dimArticles.dDrugClass, dimArticles.dActiveAOM, dimArticles.dStatGroup, 
dimArticles.dStockUnitWeight_KG, dimArticles.dStockUnitLength_MM, 
dimArticles.dStockUnitWidth_MM, dimArticles.dStockUnitHight_MM, dimArticles.dStockUnitVol_DM3, 
dimArticles.dStockUnitType, dimArticles.dRePurchPrice, dimArticles.dLastUpdated, 
dimArticles.dKey_dimPurchaser, dimArticles.dKey_dimCategoryLevel2, 
dimArticles.dKey_dimArticleIcon FROM 
/shared/POC/Physical/Metadata/ds_DBServer/HJBI_Datamart/dbo/dimArticles dimArticles) DA ON 
(SS.ItemNumber = DA.dPSID AND DA.dCompNo = 1) INNER JOIN (SELECT 
dimArticlesHist.dKey_dimArticlesHist, dimArticlesHist.dCompNo, dimArticlesHist.dNewArtID, 
dimArticlesHist.dPSID, dimArticlesHist.dNordicItemNumber, dimArticlesHist.dOrderItemNumber, 
dimArticlesHist.dEANCode, dimArticlesHist.dKey_dimArticleType, dimArticlesHist.dArticleTypeID, 
dimArticlesHist.dArticleType, dimArticlesHist.dArticleName, dimArticlesHist.dPackageInfo, 
dimArticlesHist.dArticleCategoryID, dimArticlesHist.dBrand, dimArticlesHist.dKey_dimArticleBrand, 
dimArticlesHist.dEMV, dimArticlesHist.dAssortmentCode, dimArticlesHist.dAssortmentText, 
dimArticlesHist.dSortPos, dimArticlesHist.dKey_dimSupplier, dimArticlesHist.dSupplierID, 
dimArticlesHist.dKey_dimDistributor, dimArticlesHist.dDistributorID, dimArticlesHist.dVendorID, 
dimArticlesHist.dPostInvoicingGrossDIP, dimArticlesHist.dPostInvoicingNetDIP, 
dimArticlesHist.dPurchaisePrice, dimArticlesHist.dPurchaisePriceBenefit, 
dimArticlesHist.dSalesPriceBenefit, dimArticlesHist.dSalesPriceExclTax, 
dimArticlesHist.dSalesPriceInclTax, dimArticlesHist.dWebSalesPrice, dimArticlesHist.dTax, 
dimArticlesHist.dStoreSalesTax, dimArticlesHist.dKey_dimATCHierarchy, dimArticlesHist.dATCCode, 
dimArticlesHist.dKey_dimArticlePrio, dimArticlesHist.dExchangeGroup, 
dimArticlesHist.dParallelImport, dimArticlesHist.dOrgCountryCode, dimArticlesHist.dTLVCode, 
dimArticlesHist.dNPLpackID, dimArticlesHist.dBenefit, dimArticlesHist.dDurabOpen, 
dimArticlesHist.dDurabUnopen, dimArticlesHist.dLottype, dimArticlesHist.dConsumerStop, 
dimArticlesHist.dConsumerStopDate, dimArticlesHist.dSaleStop, dimArticlesHist.dDelStop, 
dimArticlesHist.dPurchStop, dimArticlesHist.dStoringTemp, dimArticlesHist.dDrugClass, 
dimArticlesHist.dActiveAOM, dimArticlesHist.dStatGroup, dimArticlesHist.dStockUnitWeight_KG, 
dimArticlesHist.dStockUnitLength_MM, dimArticlesHist.dStockUnitWidth_MM, 
dimArticlesHist.dStockUnitHight_MM, dimArticlesHist.dStockUnitVol_DM3, 
dimArticlesHist.dStockUnitType, dimArticlesHist.dRePurchPrice, dimArticlesHist.dRowValidStartDate, 
dimArticlesHist.dRowValidEndDate, dimArticlesHist.dRowValid, dimArticlesHist.dKey_dimPurchaser, 
dimArticlesHist.dUpdated FROM 
/shared/POC/Physical/Metadata/ds_DBServer/HJBI_Datamart/dbo/dimArticlesHist dimArticlesHist) AH 
ON (((DA.dPSID = AH.dPSID AND DA.dCompNo = AH.dCompNo) AND CAST(DD.dDate AS 
TIMESTAMP) >= AH.dRowValidStartDate) AND CAST(DD.dDate AS TIMESTAMP) < 
AH.dRowValidEndDate) WHERE CAST(SS.ExportTime AS DATE) >= CAST('2019-04-01' AS DATE)) 
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v_StockDaily UNION ALL SELECT v_StockMonthly.dKey_dimDate, v_StockMonthly.dKey_dimStore, 
v_StockMonthly.dKey_dimArticles, v_StockMonthly.dKey_dimArticlesHist, 
v_StockMonthly.dKey_dimOrderType, v_StockMonthly.dDate, 0 nrOrders, 0 nrOrderLines, 0 
QTYOrderPackages, 0 OrderValue, 0 QTYavailableInStock, 0 ValueAvailableInStock, 0 minAmount, 0 
maxAmount, v_StockMonthly.minDispAmount, v_StockMonthly.maxDispAmount, 
v_StockMonthly.avgDispAmount, v_StockMonthly.minStockValue, v_StockMonthly.maxStockValue, 
v_StockMonthly.avgStockValue FROM (SELECT DD.dKey_dimDate, DS.dKey_dimStore, 
DA.dKey_dimArticles, AH.dKey_dimArticlesHist, -1 dKey_dimOrderType, DD.dDate, 
min(SS.DispAmount) minDispAmount, max(SS.DispAmount) maxDispAmount, avg(SS.DispAmount) 
avgDispAmount, min(SS.DispAmount * SS.CalcItemValue) minStockValue, max(SS.DispAmount * 
SS.CalcItemValue) maxStockValue, avg(SS.DispAmount * SS.CalcItemValue) avgStockValue FROM 
(SELECT PS_StoreStock_DS.ID, PS_StoreStock_DS.State, PS_StoreStock_DS.Inserted, 
PS_StoreStock_DS.StoreID, PS_StoreStock_DS.ItemNumber, PS_StoreStock_DS.MinAmount, 
PS_StoreStock_DS.MaxAmount, PS_StoreStock_DS.DispAmount, PS_StoreStock_DS.ResAmount, 
PS_StoreStock_DS.TranspAmount, PS_StoreStock_DS.TotalOwnAmount, 
PS_StoreStock_DS.OrderedAmount, PS_StoreStock_DS.LatestStockTime, 
PS_StoreStock_DS.LatestSaleTime, PS_StoreStock_DS.LatestPurchTime, 
PS_StoreStock_DS.LatestDelivTime, PS_StoreStock_DS.TotalStockValue, 
PS_StoreStock_DS.CalcItemValue, PS_StoreStock_DS.ExportTime, 
PS_StoreStock_DS.LoadingTime, PS_StoreStock_DS.LOAD_SEQ FROM 
/shared/POC/Physical/Metadata/ds_DBServer/HJBI_DataStorage/dbo/PS_StoreStock_DS 
PS_StoreStock_DS) SS INNER JOIN (SELECT dimDate.dKey_dimDate, dimDate.dDateID, 
dimDate.dLastYearDateID, dimDate.dYear, dimDate.dYearID, dimDate.dYearModID, 
dimDate.dQuarterOfYear, dimDate.dQuarterOfYearID, dimDate.dMonthNumber, 
dimDate.dMonthCaptionShort, dimDate.dMonthCaptionLong, dimDate.dMonthID, 
dimDate.dWeekNumber, dimDate.dWeekID, dimDate.dWeekID_Sort, dimDate.dWeekCaption, 
dimDate.dDayNumber, dimDate.dDate, dimDate.dWeekDayID, dimDate.dWeekDayName, 
dimDate.dCurrentDate, dimDate.dWorkDay, dimDate.dNextWorkDayDateID FROM 
/shared/POC/Physical/Metadata/ds_DBServer/HJBI_Datamart/dbo/dimDate dimDate) DD ON 
DD.dDate = '2019-04-01' INNER JOIN (SELECT dimStore.dKey_dimStore, dimStore.dCostCenterID, 
dimStore.dStoreID, dimStore.dStoreName, dimStore.dStoreAddress, dimStore.dStoreZip, 
dimStore.dStoreCity, dimStore.dCounty, dimStore.dLegalID, dimStore.dLegalCode, 
dimStore.dLegalName, dimStore.dSalesArea, dimStore.dRegionID, dimStore.dRegionNumber, 
dimStore.dRegion, dimStore.dCompareGroupId, dimStore.dCompareGroup, dimStore.dStoreStatus, 
dimStore.dAccountGroupType, dimStore.dOrgNumber, dimStore.dGLNCode, dimStore.dFormat, 
dimStore.dFormatSize, dimStore.dSalesSQM, dimStore.dOpenHours, dimStore.dSellingStore, 
dimStore.dPushMail, dimStore.dLastUpdated, dimStore.dBusinessAreaID, dimStore.dBusinessArea, 
dimStore.dKey_dimStoreFormatHier, dimStore.dKey_dimStoreMosaicFormat, 
dimStore.dStoreCompare, dimStore.dStoreClosedDate, dimStore.dStoreConcept FROM 
/shared/POC/Physical/Metadata/ds_DBServer/HJBI_Datamart/dbo/dimStore dimStore) DS ON 
SS.StoreID = DS.dStoreID INNER JOIN (SELECT dimArticles.dKey_dimArticles, 
dimArticles.dCompNo, dimArticles.dNewArtID, dimArticles.dPSID, dimArticles.dNordicItemNumber, 
dimArticles.dOrderItemNumber, dimArticles.dEANCode, dimArticles.dKey_dimArticleType, 
dimArticles.dArticleTypeID, dimArticles.dArticleType, dimArticles.dArticleName, 
dimArticles.dPackageInfo, dimArticles.dArticleCategoryID, dimArticles.dBrand, 
dimArticles.dKey_dimArticleBrand, dimArticles.dEMV, dimArticles.dKey_dimBrandGroup, 
dimArticles.dBrandGroupDesc, dimArticles.dAssortmentCode, dimArticles.dAssortmentText, 
dimArticles.dSortPos, dimArticles.dKey_dimSupplier, dimArticles.dSupplierID, 
dimArticles.dKey_dimDistributor, dimArticles.dDistributorID, dimArticles.dKey_dimHeadSupplier, 
dimArticles.dKey_dimVendor, dimArticles.dVendorID, dimArticles.dPostInvoicingGrossDIP, 
dimArticles.dPostInvoicingNetDIP, dimArticles.dPurchaisePrice, dimArticles.dPurchaisePriceBenefit, 
dimArticles.dSalesPriceBenefit, dimArticles.dSalesPriceExclTax, dimArticles.dSalesPriceInclTax, 
dimArticles.dWebSalesPrice, dimArticles.dTax, dimArticles.dStoreSalesTax, 
dimArticles.dKey_dimATCHierarchy, dimArticles.dATCCode, dimArticles.dKey_dimArticlePrio, 
dimArticles.dExchangeGroup, dimArticles.dParallelImport, dimArticles.dOrgCountryCode, 
dimArticles.dTLVCode, dimArticles.dNPLpackID, dimArticles.dBenefit, dimArticles.dDurabOpen, 
dimArticles.dDurabUnopen, dimArticles.dLottype, dimArticles.dConsumerStop, 
dimArticles.dConsumerStopDate, dimArticles.dSaleStop, dimArticles.dDelStop, 
dimArticles.dPurchStop, dimArticles.dStoringTemp, dimArticles.dFridgeCode, 
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dimArticles.dTrnspFridge, dimArticles.dDrugClass, dimArticles.dActiveAOM, dimArticles.dStatGroup, 
dimArticles.dStockUnitWeight_KG, dimArticles.dStockUnitLength_MM, 
dimArticles.dStockUnitWidth_MM, dimArticles.dStockUnitHight_MM, dimArticles.dStockUnitVol_DM3, 
dimArticles.dStockUnitType, dimArticles.dRePurchPrice, dimArticles.dLastUpdated, 
dimArticles.dKey_dimPurchaser, dimArticles.dKey_dimCategoryLevel2, 
dimArticles.dKey_dimArticleIcon FROM 
/shared/POC/Physical/Metadata/ds_DBServer/HJBI_Datamart/dbo/dimArticles dimArticles) DA ON 
SS.ItemNumber = DA.dPSID INNER JOIN (SELECT dimArticlesHist.dKey_dimArticlesHist, 
dimArticlesHist.dCompNo, dimArticlesHist.dNewArtID, dimArticlesHist.dPSID, 
dimArticlesHist.dNordicItemNumber, dimArticlesHist.dOrderItemNumber, dimArticlesHist.dEANCode, 
dimArticlesHist.dKey_dimArticleType, dimArticlesHist.dArticleTypeID, dimArticlesHist.dArticleType, 
dimArticlesHist.dArticleName, dimArticlesHist.dPackageInfo, dimArticlesHist.dArticleCategoryID, 
dimArticlesHist.dBrand, dimArticlesHist.dKey_dimArticleBrand, dimArticlesHist.dEMV, 
dimArticlesHist.dAssortmentCode, dimArticlesHist.dAssortmentText, dimArticlesHist.dSortPos, 
dimArticlesHist.dKey_dimSupplier, dimArticlesHist.dSupplierID, dimArticlesHist.dKey_dimDistributor, 
dimArticlesHist.dDistributorID, dimArticlesHist.dVendorID, dimArticlesHist.dPostInvoicingGrossDIP, 
dimArticlesHist.dPostInvoicingNetDIP, dimArticlesHist.dPurchaisePrice, 
dimArticlesHist.dPurchaisePriceBenefit, dimArticlesHist.dSalesPriceBenefit, 
dimArticlesHist.dSalesPriceExclTax, dimArticlesHist.dSalesPriceInclTax, 
dimArticlesHist.dWebSalesPrice, dimArticlesHist.dTax, dimArticlesHist.dStoreSalesTax, 
dimArticlesHist.dKey_dimATCHierarchy, dimArticlesHist.dATCCode, 
dimArticlesHist.dKey_dimArticlePrio, dimArticlesHist.dExchangeGroup, 
dimArticlesHist.dParallelImport, dimArticlesHist.dOrgCountryCode, dimArticlesHist.dTLVCode, 
dimArticlesHist.dNPLpackID, dimArticlesHist.dBenefit, dimArticlesHist.dDurabOpen, 
dimArticlesHist.dDurabUnopen, dimArticlesHist.dLottype, dimArticlesHist.dConsumerStop, 
dimArticlesHist.dConsumerStopDate, dimArticlesHist.dSaleStop, dimArticlesHist.dDelStop, 
dimArticlesHist.dPurchStop, dimArticlesHist.dStoringTemp, dimArticlesHist.dDrugClass, 
dimArticlesHist.dActiveAOM, dimArticlesHist.dStatGroup, dimArticlesHist.dStockUnitWeight_KG, 
dimArticlesHist.dStockUnitLength_MM, dimArticlesHist.dStockUnitWidth_MM, 
dimArticlesHist.dStockUnitHight_MM, dimArticlesHist.dStockUnitVol_DM3, 
dimArticlesHist.dStockUnitType, dimArticlesHist.dRePurchPrice, dimArticlesHist.dRowValidStartDate, 
dimArticlesHist.dRowValidEndDate, dimArticlesHist.dRowValid, dimArticlesHist.dKey_dimPurchaser, 
dimArticlesHist.dUpdated FROM 
/shared/POC/Physical/Metadata/ds_DBServer/HJBI_Datamart/dbo/dimArticlesHist dimArticlesHist) AH 
ON (((DA.dPSID = AH.dPSID AND DA.dCompNo = AH.dCompNo) AND CAST(DD.dDate AS 
TIMESTAMP) >= AH.dRowValidStartDate) AND CAST(DD.dDate AS TIMESTAMP) < 
AH.dRowValidEndDate) WHERE CAST(SS.ExportTime AS DATE) >= CAST('2019-04-01' AS DATE) 
GROUP BY DD.dKey_dimDate, DS.dKey_dimStore, DA.dKey_dimArticles, AH.dKey_dimArticlesHist, 
DD.dDate) v_StockMonthly) UNION ALL SELECT v_OrderInfo.dKey_dimDate, 
v_OrderInfo.dKey_dimStore, v_OrderInfo.dKey_dimArticles, v_OrderInfo.dKey_dimArticlesHist, 
v_OrderInfo.dKey_dimOrderType dKey_dimOrderType, v_OrderInfo.dDate, v_OrderInfo.nrOrders 
nrOrders, v_OrderInfo.nrOrderLines nrOrderLines, v_OrderInfo.QTYOrderPackages, 
v_OrderInfo.OrderValue, 0 QTYavailableInStock, 0 ValueAvailableInStock, 0 minAmount, 0 
maxAmount, 0 minDispAmount, 0 maxDispAmount, 0 avgDispAmount, 0 minStockValue, 0 
maxStockValue, 0 avgStockValue FROM ((SELECT DD.dKey_dimDate, DS.dKey_dimStore, 
DA.dKey_dimArticles, AH.dKey_dimArticlesHist, OT.dKey_DimOrderType, DD.dDate, 0 NrOrders, 1 
NrOrderLines, OI.Amount QTYOrderPackages, OI.PurchPrice * OI.Amount OrderValue FROM 
(SELECT PS_OrderInfo_DS.ID, PS_OrderInfo_DS.State, PS_OrderInfo_DS.Inserted, 
PS_OrderInfo_DS.StoreID, PS_OrderInfo_DS.OrderNr, PS_OrderInfo_DS.OrderClass, 
PS_OrderInfo_DS.OrderPattern, PS_OrderInfo_DS.SupplyNr, PS_OrderInfo_DS.OrderType, 
PS_OrderInfo_DS.CreatedBy, PS_OrderInfo_DS.Express, PS_OrderInfo_DS.OrderStatus, 
PS_OrderInfo_DS.RowNr, PS_OrderInfo_DS.ItemNumber, PS_OrderInfo_DS.OrderItemNumber, 
PS_OrderInfo_DS.AIP, PS_OrderInfo_DS.Amount, PS_OrderInfo_DS.PurchPrice, 
PS_OrderInfo_DS.OrderDate, PS_OrderInfo_DS.DeliveryDate, PS_OrderInfo_DS.Comment, 
PS_OrderInfo_DS.SupplyComment, PS_OrderInfo_DS.RowValue, PS_OrderInfo_DS.ExportTime, 
PS_OrderInfo_DS.InsertDate, PS_OrderInfo_DS.UpdateDate, PS_OrderInfo_DS.LOAD_SEQ FROM 
/shared/POC/Physical/Metadata/ds_DBServer/HJBI_DataStorage/dbo/PS_OrderInfo_DS 
PS_OrderInfo_DS) OI INNER JOIN (SELECT dimDate.dKey_dimDate, dimDate.dDateID, 
dimDate.dLastYearDateID, dimDate.dYear, dimDate.dYearID, dimDate.dYearModID, 
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dimDate.dQuarterOfYear, dimDate.dQuarterOfYearID, dimDate.dMonthNumber, 
dimDate.dMonthCaptionShort, dimDate.dMonthCaptionLong, dimDate.dMonthID, 
dimDate.dWeekNumber, dimDate.dWeekID, dimDate.dWeekID_Sort, dimDate.dWeekCaption, 
dimDate.dDayNumber, dimDate.dDate, dimDate.dWeekDayID, dimDate.dWeekDayName, 
dimDate.dCurrentDate, dimDate.dWorkDay, dimDate.dNextWorkDayDateID FROM 
/shared/POC/Physical/Metadata/ds_DBServer/HJBI_Datamart/dbo/dimDate dimDate) DD ON 
CAST(OI.OrderDate AS DATE) = CAST(DD.dDate AS DATE) INNER JOIN (SELECT 
dimStore.dKey_dimStore, dimStore.dCostCenterID, dimStore.dStoreID, dimStore.dStoreName, 
dimStore.dStoreAddress, dimStore.dStoreZip, dimStore.dStoreCity, dimStore.dCounty, 
dimStore.dLegalID, dimStore.dLegalCode, dimStore.dLegalName, dimStore.dSalesArea, 
dimStore.dRegionID, dimStore.dRegionNumber, dimStore.dRegion, dimStore.dCompareGroupId, 
dimStore.dCompareGroup, dimStore.dStoreStatus, dimStore.dAccountGroupType, 
dimStore.dOrgNumber, dimStore.dGLNCode, dimStore.dFormat, dimStore.dFormatSize, 
dimStore.dSalesSQM, dimStore.dOpenHours, dimStore.dSellingStore, dimStore.dPushMail, 
dimStore.dLastUpdated, dimStore.dBusinessAreaID, dimStore.dBusinessArea, 
dimStore.dKey_dimStoreFormatHier, dimStore.dKey_dimStoreMosaicFormat, 
dimStore.dStoreCompare, dimStore.dStoreClosedDate, dimStore.dStoreConcept FROM 
/shared/POC/Physical/Metadata/ds_DBServer/HJBI_Datamart/dbo/dimStore dimStore) DS ON 
CAST(OI.StoreID AS VARCHAR(10)) = DS.dStoreID INNER JOIN (SELECT 
dimArticles.dKey_dimArticles, dimArticles.dCompNo, dimArticles.dNewArtID, dimArticles.dPSID, 
dimArticles.dNordicItemNumber, dimArticles.dOrderItemNumber, dimArticles.dEANCode, 
dimArticles.dKey_dimArticleType, dimArticles.dArticleTypeID, dimArticles.dArticleType, 
dimArticles.dArticleName, dimArticles.dPackageInfo, dimArticles.dArticleCategoryID, 
dimArticles.dBrand, dimArticles.dKey_dimArticleBrand, dimArticles.dEMV, 
dimArticles.dKey_dimBrandGroup, dimArticles.dBrandGroupDesc, dimArticles.dAssortmentCode, 
dimArticles.dAssortmentText, dimArticles.dSortPos, dimArticles.dKey_dimSupplier, 
dimArticles.dSupplierID, dimArticles.dKey_dimDistributor, dimArticles.dDistributorID, 
dimArticles.dKey_dimHeadSupplier, dimArticles.dKey_dimVendor, dimArticles.dVendorID, 
dimArticles.dPostInvoicingGrossDIP, dimArticles.dPostInvoicingNetDIP, dimArticles.dPurchaisePrice, 
dimArticles.dPurchaisePriceBenefit, dimArticles.dSalesPriceBenefit, dimArticles.dSalesPriceExclTax, 
dimArticles.dSalesPriceInclTax, dimArticles.dWebSalesPrice, dimArticles.dTax, 
dimArticles.dStoreSalesTax, dimArticles.dKey_dimATCHierarchy, dimArticles.dATCCode, 
dimArticles.dKey_dimArticlePrio, dimArticles.dExchangeGroup, dimArticles.dParallelImport, 
dimArticles.dOrgCountryCode, dimArticles.dTLVCode, dimArticles.dNPLpackID, dimArticles.dBenefit, 
dimArticles.dDurabOpen, dimArticles.dDurabUnopen, dimArticles.dLottype, 
dimArticles.dConsumerStop, dimArticles.dConsumerStopDate, dimArticles.dSaleStop, 
dimArticles.dDelStop, dimArticles.dPurchStop, dimArticles.dStoringTemp, dimArticles.dFridgeCode, 
dimArticles.dTrnspFridge, dimArticles.dDrugClass, dimArticles.dActiveAOM, dimArticles.dStatGroup, 
dimArticles.dStockUnitWeight_KG, dimArticles.dStockUnitLength_MM, 
dimArticles.dStockUnitWidth_MM, dimArticles.dStockUnitHight_MM, dimArticles.dStockUnitVol_DM3, 
dimArticles.dStockUnitType, dimArticles.dRePurchPrice, dimArticles.dLastUpdated, 
dimArticles.dKey_dimPurchaser, dimArticles.dKey_dimCategoryLevel2, 
dimArticles.dKey_dimArticleIcon FROM 
/shared/POC/Physical/Metadata/ds_DBServer/HJBI_Datamart/dbo/dimArticles dimArticles) DA ON 
(left(OI.ItemNumber, 8) = DA.dPSID AND DA.dCompNo = 1) INNER JOIN (SELECT 
dimArticlesHist.dKey_dimArticlesHist, dimArticlesHist.dCompNo, dimArticlesHist.dNewArtID, 
dimArticlesHist.dPSID, dimArticlesHist.dNordicItemNumber, dimArticlesHist.dOrderItemNumber, 
dimArticlesHist.dEANCode, dimArticlesHist.dKey_dimArticleType, dimArticlesHist.dArticleTypeID, 
dimArticlesHist.dArticleType, dimArticlesHist.dArticleName, dimArticlesHist.dPackageInfo, 
dimArticlesHist.dArticleCategoryID, dimArticlesHist.dBrand, dimArticlesHist.dKey_dimArticleBrand, 
dimArticlesHist.dEMV, dimArticlesHist.dAssortmentCode, dimArticlesHist.dAssortmentText, 
dimArticlesHist.dSortPos, dimArticlesHist.dKey_dimSupplier, dimArticlesHist.dSupplierID, 
dimArticlesHist.dKey_dimDistributor, dimArticlesHist.dDistributorID, dimArticlesHist.dVendorID, 
dimArticlesHist.dPostInvoicingGrossDIP, dimArticlesHist.dPostInvoicingNetDIP, 
dimArticlesHist.dPurchaisePrice, dimArticlesHist.dPurchaisePriceBenefit, 
dimArticlesHist.dSalesPriceBenefit, dimArticlesHist.dSalesPriceExclTax, 
dimArticlesHist.dSalesPriceInclTax, dimArticlesHist.dWebSalesPrice, dimArticlesHist.dTax, 
dimArticlesHist.dStoreSalesTax, dimArticlesHist.dKey_dimATCHierarchy, dimArticlesHist.dATCCode, 
dimArticlesHist.dKey_dimArticlePrio, dimArticlesHist.dExchangeGroup, 
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dimArticlesHist.dParallelImport, dimArticlesHist.dOrgCountryCode, dimArticlesHist.dTLVCode, 
dimArticlesHist.dNPLpackID, dimArticlesHist.dBenefit, dimArticlesHist.dDurabOpen, 
dimArticlesHist.dDurabUnopen, dimArticlesHist.dLottype, dimArticlesHist.dConsumerStop, 
dimArticlesHist.dConsumerStopDate, dimArticlesHist.dSaleStop, dimArticlesHist.dDelStop, 
dimArticlesHist.dPurchStop, dimArticlesHist.dStoringTemp, dimArticlesHist.dDrugClass, 
dimArticlesHist.dActiveAOM, dimArticlesHist.dStatGroup, dimArticlesHist.dStockUnitWeight_KG, 
dimArticlesHist.dStockUnitLength_MM, dimArticlesHist.dStockUnitWidth_MM, 
dimArticlesHist.dStockUnitHight_MM, dimArticlesHist.dStockUnitVol_DM3, 
dimArticlesHist.dStockUnitType, dimArticlesHist.dRePurchPrice, dimArticlesHist.dRowValidStartDate, 
dimArticlesHist.dRowValidEndDate, dimArticlesHist.dRowValid, dimArticlesHist.dKey_dimPurchaser, 
dimArticlesHist.dUpdated FROM 
/shared/POC/Physical/Metadata/ds_DBServer/HJBI_Datamart/dbo/dimArticlesHist dimArticlesHist) AH 
ON (((DA.dPSID = AH.dPSID AND DA.dCompNo = AH.dCompNo) AND CAST(DD.dDate AS 
TIMESTAMP) >= AH.dRowValidStartDate) AND CAST(DD.dDate AS TIMESTAMP) < 
AH.dRowValidEndDate) INNER JOIN (SELECT dimOrderType.dKey_DimOrderType, 
dimOrderType.dOrderClass, dimOrderType.dOrderType, dimOrderType.dOrderTypeLong, 
dimOrderType.dLastUpdated FROM 
/shared/POC/Physical/Metadata/ds_DBServer/HJBI_Datamart/dbo/dimOrderType dimOrderType) OT 
ON OT.dKey_DimOrderType = CASE WHEN (CAST(OI.OrderType AS BIGINT) = 22 AND 
OI.SupplyComment LIKE '<ArticleType>HV</ArticleType>') THEN 1 WHEN (CAST(OI.OrderType AS 
BIGINT) = 22 AND OI.SupplyComment LIKE '<ArticleType>RX</ArticleType>') THEN 2 WHEN 
((CAST(OI.OrderType AS BIGINT) = 22 AND OI.SupplyComment NOT LIKE '<ArticleType>%') AND 
OI.SupplyComment IS NOT NULL) THEN 7 WHEN ((((CAST(OI.OrderType AS BIGINT) = 11 AND 
CAST(OI.Express AS BIGINT) = 0) AND OI.SupplyComment NOT LIKE '<CustomerOrderId>PS%') 
AND OI.SupplyComment IS NOT NULL) AND OI.Comment <> 'kampanj') THEN 3 WHEN 
((((CAST(OI.OrderType AS BIGINT) = 11 AND CAST(OI.Express AS BIGINT) = 0) AND 
OI.SupplyComment NOT LIKE '<CustomerOrderId>PS%') AND OI.SupplyComment IS NOT NULL) 
AND OI.Comment = 'kampanj') THEN 9 WHEN (((CAST(OI.OrderType AS BIGINT) = 11 AND 
CAST(OI.Express AS BIGINT) = 1) AND OI.SupplyComment NOT LIKE '<CustomerOrderId>PS%') 
AND OI.SupplyComment IS NOT NULL) THEN 4 WHEN (CAST(OI.OrderType AS BIGINT) = 11 AND 
OI.SupplyComment LIKE 
'<CustomerOrderId>PS%</CustomerOrderId><PriorityDelivery>false</PriorityDelivery>') THEN 5 
WHEN (CAST(OI.OrderType AS BIGINT) = 11 AND OI.SupplyComment LIKE 
'<CustomerOrderId>PS%</CustomerOrderId><PriorityDelivery>true</PriorityDelivery>') THEN 6 ELSE 
0 END WHERE (CAST(OI.OrderDate AS DATE) >= CAST('2019-04-01' AS DATE) AND OI.OrderStatus 
= 'Skickad') UNION ALL SELECT DD.dKey_dimDate, DS.dKey_dimStore, 0 dKey_dimArticles, 
1257583 dKey_dimArticlesHist, OT.dKey_DimOrderType, DD.dDate, count(DISTINCT OI.OrderNr) 
NrOrders, 0 NrOrderLines, 0 QTYOrderPackages, 0 OrderValue FROM (SELECT 
PS_OrderInfo_DS.ID, PS_OrderInfo_DS.State, PS_OrderInfo_DS.Inserted, 
PS_OrderInfo_DS.StoreID, PS_OrderInfo_DS.OrderNr, PS_OrderInfo_DS.OrderClass, 
PS_OrderInfo_DS.OrderPattern, PS_OrderInfo_DS.SupplyNr, PS_OrderInfo_DS.OrderType, 
PS_OrderInfo_DS.CreatedBy, PS_OrderInfo_DS.Express, PS_OrderInfo_DS.OrderStatus, 
PS_OrderInfo_DS.RowNr, PS_OrderInfo_DS.ItemNumber, PS_OrderInfo_DS.OrderItemNumber, 
PS_OrderInfo_DS.AIP, PS_OrderInfo_DS.Amount, PS_OrderInfo_DS.PurchPrice, 
PS_OrderInfo_DS.OrderDate, PS_OrderInfo_DS.DeliveryDate, PS_OrderInfo_DS.Comment, 
PS_OrderInfo_DS.SupplyComment, PS_OrderInfo_DS.RowValue, PS_OrderInfo_DS.ExportTime, 
PS_OrderInfo_DS.InsertDate, PS_OrderInfo_DS.UpdateDate, PS_OrderInfo_DS.LOAD_SEQ FROM 
/shared/POC/Physical/Metadata/ds_DBServer/HJBI_DataStorage/dbo/PS_OrderInfo_DS 
PS_OrderInfo_DS) OI INNER JOIN (SELECT dimDate.dKey_dimDate, dimDate.dDateID, 
dimDate.dLastYearDateID, dimDate.dYear, dimDate.dYearID, dimDate.dYearModID, 
dimDate.dQuarterOfYear, dimDate.dQuarterOfYearID, dimDate.dMonthNumber, 
dimDate.dMonthCaptionShort, dimDate.dMonthCaptionLong, dimDate.dMonthID, 
dimDate.dWeekNumber, dimDate.dWeekID, dimDate.dWeekID_Sort, dimDate.dWeekCaption, 
dimDate.dDayNumber, dimDate.dDate, dimDate.dWeekDayID, dimDate.dWeekDayName, 
dimDate.dCurrentDate, dimDate.dWorkDay, dimDate.dNextWorkDayDateID FROM 
/shared/POC/Physical/Metadata/ds_DBServer/HJBI_Datamart/dbo/dimDate dimDate) DD ON 
CAST(OI.OrderDate AS DATE) = CAST(DD.dDate AS DATE) INNER JOIN (SELECT 
dimStore.dKey_dimStore, dimStore.dCostCenterID, dimStore.dStoreID, dimStore.dStoreName, 
dimStore.dStoreAddress, dimStore.dStoreZip, dimStore.dStoreCity, dimStore.dCounty, 
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dimStore.dLegalID, dimStore.dLegalCode, dimStore.dLegalName, dimStore.dSalesArea, 
dimStore.dRegionID, dimStore.dRegionNumber, dimStore.dRegion, dimStore.dCompareGroupId, 
dimStore.dCompareGroup, dimStore.dStoreStatus, dimStore.dAccountGroupType, 
dimStore.dOrgNumber, dimStore.dGLNCode, dimStore.dFormat, dimStore.dFormatSize, 
dimStore.dSalesSQM, dimStore.dOpenHours, dimStore.dSellingStore, dimStore.dPushMail, 
dimStore.dLastUpdated, dimStore.dBusinessAreaID, dimStore.dBusinessArea, 
dimStore.dKey_dimStoreFormatHier, dimStore.dKey_dimStoreMosaicFormat, 
dimStore.dStoreCompare, dimStore.dStoreClosedDate, dimStore.dStoreConcept FROM 
/shared/POC/Physical/Metadata/ds_DBServer/HJBI_Datamart/dbo/dimStore dimStore) DS ON 
CAST(OI.StoreID AS VARCHAR(10)) = DS.dStoreID INNER JOIN (SELECT 
dimOrderType.dKey_DimOrderType, dimOrderType.dOrderClass, dimOrderType.dOrderType, 
dimOrderType.dOrderTypeLong, dimOrderType.dLastUpdated FROM 
/shared/POC/Physical/Metadata/ds_DBServer/HJBI_Datamart/dbo/dimOrderType dimOrderType) OT 
ON OT.dKey_DimOrderType = CASE WHEN (CAST(OI.OrderType AS BIGINT) = 22 AND 
OI.SupplyComment LIKE '<ArticleType>HV</ArticleType>') THEN 1 WHEN (CAST(OI.OrderType AS 
BIGINT) = 22 AND OI.SupplyComment LIKE '<ArticleType>RX</ArticleType>') THEN 2 WHEN 
((CAST(OI.OrderType AS BIGINT) = 22 AND OI.SupplyComment NOT LIKE '<ArticleType>%') AND 
OI.SupplyComment IS NOT NULL) THEN 7 WHEN ((((CAST(OI.OrderType AS BIGINT) = 11 AND 
CAST(OI.Express AS BIGINT) = 0) AND OI.SupplyComment NOT LIKE '<CustomerOrderId>PS%') 
AND OI.SupplyComment IS NOT NULL) AND OI.Comment <> 'kampanj') THEN 3 WHEN 
((((CAST(OI.OrderType AS BIGINT) = 11 AND CAST(OI.Express AS BIGINT) = 0) AND 
OI.SupplyComment NOT LIKE '<CustomerOrderId>PS%') AND OI.SupplyComment IS NOT NULL) 
AND OI.Comment = 'kampanj') THEN 9 WHEN (((CAST(OI.OrderType AS BIGINT) = 11 AND 
CAST(OI.Express AS BIGINT) = 1) AND OI.SupplyComment NOT LIKE '<CustomerOrderId>PS%') 
AND OI.SupplyComment IS NOT NULL) THEN 4 WHEN (CAST(OI.OrderType AS BIGINT) = 11 AND 
OI.SupplyComment LIKE 
'<CustomerOrderId>PS%</CustomerOrderId><PriorityDelivery>false</PriorityDelivery>') THEN 5 
WHEN (CAST(OI.OrderType AS BIGINT) = 11 AND OI.SupplyComment LIKE 
'<CustomerOrderId>PS%</CustomerOrderId><PriorityDelivery>true</PriorityDelivery>') THEN 6 ELSE 
0 END WHERE (CAST(OI.OrderDate AS DATE) >= CAST('2019-04-01' AS DATE) AND OI.OrderStatus 
= 'Skickad') GROUP BY DD.dKey_dimDate, DS.dKey_dimStore, OT.dKey_DimOrderType, DD.dDate)) 
v_OrderInfo) UNION ALL SELECT v_DistanceOrders.dKey_dimDate, 
v_DistanceOrders.dKey_dimStore, v_DistanceOrders.dKey_dimArticles, 
v_DistanceOrders.dKey_dimArticlesHist, v_DistanceOrders.dKey_dimOrderType, 
v_DistanceOrders.dDate, v_DistanceOrders.nrOrders nrOrders, v_DistanceOrders.nrOrderLines 
nrOrderLines, v_DistanceOrders.QTYOrderPackages, v_DistanceOrders.OrderValue, 0 
QTYavailableInStock, 0 ValueAvailableInStock, 0 minAmount, 0 maxAmount, 0 minDispAmount, 0 
maxDispAmount, 0 avgDispAmount, 0 minStockValue, 0 maxStockValue, 0 avgStockValue FROM 
((SELECT DD.dKey_dimDate, DS.dKey_dimStore, DA.dKey_dimArticles, AH.dKey_dimArticlesHist, 8 
dKey_dimOrderType, DD.dDate, 0 NrOrders, 1 NrOrderLines, DI.Antal QTYOrderPackages, 
ROUND((DI.Utpris * DI.Antal - DI.Rabatt) / (1 + CAST(ISNULL(DI.Moms, 0) AS DECIMAL(9,4)) / 100), 
2) OrderValue FROM (SELECT PS_DistanceOrders_DS.id, PS_DistanceOrders_DS.Storerunnumber, 
PS_DistanceOrders_DS.DistOrder, PS_DistanceOrders_DS.RadId, 
PS_DistanceOrders_DS.OrderStatus, PS_DistanceOrders_DS.BestDatum, 
PS_DistanceOrders_DS.LevDatum, PS_DistanceOrders_DS.receptArende_id, 
PS_DistanceOrders_DS.OrderRef, PS_DistanceOrders_DS.Kalla, PS_DistanceOrders_DS.BestIButik, 
PS_DistanceOrders_DS.Utlamningsstalle, PS_DistanceOrders_DS.Levsatt, 
PS_DistanceOrders_DS.ArtId, PS_DistanceOrders_DS.Antal, PS_DistanceOrders_DS.Rabatt, 
PS_DistanceOrders_DS.Utpris, PS_DistanceOrders_DS.Moms, 
PS_DistanceOrders_DS.CreatedDate, PS_DistanceOrders_DS.LoadingTime, 
PS_DistanceOrders_DS.UpdateTime, PS_DistanceOrders_DS.LOAD_SEQ FROM 
/shared/POC/Physical/Metadata/ds_DBServer/HJBI_DataStorage/dbo/PS_DistanceOrders_DS 
PS_DistanceOrders_DS) DI INNER JOIN (SELECT dimDate.dKey_dimDate, dimDate.dDateID, 
dimDate.dLastYearDateID, dimDate.dYear, dimDate.dYearID, dimDate.dYearModID, 
dimDate.dQuarterOfYear, dimDate.dQuarterOfYearID, dimDate.dMonthNumber, 
dimDate.dMonthCaptionShort, dimDate.dMonthCaptionLong, dimDate.dMonthID, 
dimDate.dWeekNumber, dimDate.dWeekID, dimDate.dWeekID_Sort, dimDate.dWeekCaption, 
dimDate.dDayNumber, dimDate.dDate, dimDate.dWeekDayID, dimDate.dWeekDayName, 
dimDate.dCurrentDate, dimDate.dWorkDay, dimDate.dNextWorkDayDateID FROM 
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/shared/POC/Physical/Metadata/ds_DBServer/HJBI_Datamart/dbo/dimDate dimDate) DD ON 
CAST(DI.BestDatum AS DATE) = CAST(DD.dDate AS DATE) INNER JOIN (SELECT 
dimStore.dKey_dimStore, dimStore.dCostCenterID, dimStore.dStoreID, dimStore.dStoreName, 
dimStore.dStoreAddress, dimStore.dStoreZip, dimStore.dStoreCity, dimStore.dCounty, 
dimStore.dLegalID, dimStore.dLegalCode, dimStore.dLegalName, dimStore.dSalesArea, 
dimStore.dRegionID, dimStore.dRegionNumber, dimStore.dRegion, dimStore.dCompareGroupId, 
dimStore.dCompareGroup, dimStore.dStoreStatus, dimStore.dAccountGroupType, 
dimStore.dOrgNumber, dimStore.dGLNCode, dimStore.dFormat, dimStore.dFormatSize, 
dimStore.dSalesSQM, dimStore.dOpenHours, dimStore.dSellingStore, dimStore.dPushMail, 
dimStore.dLastUpdated, dimStore.dBusinessAreaID, dimStore.dBusinessArea, 
dimStore.dKey_dimStoreFormatHier, dimStore.dKey_dimStoreMosaicFormat, 
dimStore.dStoreCompare, dimStore.dStoreClosedDate, dimStore.dStoreConcept FROM 
/shared/POC/Physical/Metadata/ds_DBServer/HJBI_Datamart/dbo/dimStore dimStore) DS ON 
DI.BestIButik = CAST(DS.dStoreID AS BIGINT) INNER JOIN (SELECT dimArticles.dKey_dimArticles, 
dimArticles.dCompNo, dimArticles.dNewArtID, dimArticles.dPSID, dimArticles.dNordicItemNumber, 
dimArticles.dOrderItemNumber, dimArticles.dEANCode, dimArticles.dKey_dimArticleType, 
dimArticles.dArticleTypeID, dimArticles.dArticleType, dimArticles.dArticleName, 
dimArticles.dPackageInfo, dimArticles.dArticleCategoryID, dimArticles.dBrand, 
dimArticles.dKey_dimArticleBrand, dimArticles.dEMV, dimArticles.dKey_dimBrandGroup, 
dimArticles.dBrandGroupDesc, dimArticles.dAssortmentCode, dimArticles.dAssortmentText, 
dimArticles.dSortPos, dimArticles.dKey_dimSupplier, dimArticles.dSupplierID, 
dimArticles.dKey_dimDistributor, dimArticles.dDistributorID, dimArticles.dKey_dimHeadSupplier, 
dimArticles.dKey_dimVendor, dimArticles.dVendorID, dimArticles.dPostInvoicingGrossDIP, 
dimArticles.dPostInvoicingNetDIP, dimArticles.dPurchaisePrice, dimArticles.dPurchaisePriceBenefit, 
dimArticles.dSalesPriceBenefit, dimArticles.dSalesPriceExclTax, dimArticles.dSalesPriceInclTax, 
dimArticles.dWebSalesPrice, dimArticles.dTax, dimArticles.dStoreSalesTax, 
dimArticles.dKey_dimATCHierarchy, dimArticles.dATCCode, dimArticles.dKey_dimArticlePrio, 
dimArticles.dExchangeGroup, dimArticles.dParallelImport, dimArticles.dOrgCountryCode, 
dimArticles.dTLVCode, dimArticles.dNPLpackID, dimArticles.dBenefit, dimArticles.dDurabOpen, 
dimArticles.dDurabUnopen, dimArticles.dLottype, dimArticles.dConsumerStop, 
dimArticles.dConsumerStopDate, dimArticles.dSaleStop, dimArticles.dDelStop, 
dimArticles.dPurchStop, dimArticles.dStoringTemp, dimArticles.dFridgeCode, 
dimArticles.dTrnspFridge, dimArticles.dDrugClass, dimArticles.dActiveAOM, dimArticles.dStatGroup, 
dimArticles.dStockUnitWeight_KG, dimArticles.dStockUnitLength_MM, 
dimArticles.dStockUnitWidth_MM, dimArticles.dStockUnitHight_MM, dimArticles.dStockUnitVol_DM3, 
dimArticles.dStockUnitType, dimArticles.dRePurchPrice, dimArticles.dLastUpdated, 
dimArticles.dKey_dimPurchaser, dimArticles.dKey_dimCategoryLevel2, 
dimArticles.dKey_dimArticleIcon FROM 
/shared/POC/Physical/Metadata/ds_DBServer/HJBI_Datamart/dbo/dimArticles dimArticles) DA ON 
((CAST(DI.ArtId AS VARCHAR(8)) = DA.dPSID AND DA.dCompNo = 1) AND DA.dPSID NOT LIKE 
'1000%') INNER JOIN (SELECT dimArticlesHist.dKey_dimArticlesHist, dimArticlesHist.dCompNo, 
dimArticlesHist.dNewArtID, dimArticlesHist.dPSID, dimArticlesHist.dNordicItemNumber, 
dimArticlesHist.dOrderItemNumber, dimArticlesHist.dEANCode, dimArticlesHist.dKey_dimArticleType, 
dimArticlesHist.dArticleTypeID, dimArticlesHist.dArticleType, dimArticlesHist.dArticleName, 
dimArticlesHist.dPackageInfo, dimArticlesHist.dArticleCategoryID, dimArticlesHist.dBrand, 
dimArticlesHist.dKey_dimArticleBrand, dimArticlesHist.dEMV, dimArticlesHist.dAssortmentCode, 
dimArticlesHist.dAssortmentText, dimArticlesHist.dSortPos, dimArticlesHist.dKey_dimSupplier, 
dimArticlesHist.dSupplierID, dimArticlesHist.dKey_dimDistributor, dimArticlesHist.dDistributorID, 
dimArticlesHist.dVendorID, dimArticlesHist.dPostInvoicingGrossDIP, 
dimArticlesHist.dPostInvoicingNetDIP, dimArticlesHist.dPurchaisePrice, 
dimArticlesHist.dPurchaisePriceBenefit, dimArticlesHist.dSalesPriceBenefit, 
dimArticlesHist.dSalesPriceExclTax, dimArticlesHist.dSalesPriceInclTax, 
dimArticlesHist.dWebSalesPrice, dimArticlesHist.dTax, dimArticlesHist.dStoreSalesTax, 
dimArticlesHist.dKey_dimATCHierarchy, dimArticlesHist.dATCCode, 
dimArticlesHist.dKey_dimArticlePrio, dimArticlesHist.dExchangeGroup, 
dimArticlesHist.dParallelImport, dimArticlesHist.dOrgCountryCode, dimArticlesHist.dTLVCode, 
dimArticlesHist.dNPLpackID, dimArticlesHist.dBenefit, dimArticlesHist.dDurabOpen, 
dimArticlesHist.dDurabUnopen, dimArticlesHist.dLottype, dimArticlesHist.dConsumerStop, 
dimArticlesHist.dConsumerStopDate, dimArticlesHist.dSaleStop, dimArticlesHist.dDelStop, 
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dimArticlesHist.dPurchStop, dimArticlesHist.dStoringTemp, dimArticlesHist.dDrugClass, 
dimArticlesHist.dActiveAOM, dimArticlesHist.dStatGroup, dimArticlesHist.dStockUnitWeight_KG, 
dimArticlesHist.dStockUnitLength_MM, dimArticlesHist.dStockUnitWidth_MM, 
dimArticlesHist.dStockUnitHight_MM, dimArticlesHist.dStockUnitVol_DM3, 
dimArticlesHist.dStockUnitType, dimArticlesHist.dRePurchPrice, dimArticlesHist.dRowValidStartDate, 
dimArticlesHist.dRowValidEndDate, dimArticlesHist.dRowValid, dimArticlesHist.dKey_dimPurchaser, 
dimArticlesHist.dUpdated FROM 
/shared/POC/Physical/Metadata/ds_DBServer/HJBI_Datamart/dbo/dimArticlesHist dimArticlesHist) AH 
ON (((DA.dPSID = AH.dPSID AND DA.dCompNo = AH.dCompNo) AND CAST(DD.dDate AS 
TIMESTAMP) >= AH.dRowValidStartDate) AND CAST(DD.dDate AS TIMESTAMP) < 
AH.dRowValidEndDate) WHERE (CAST(DI.BestDatum AS DATE) >= CAST('2019-04-01' AS DATE) 
AND DI.Kalla = 'DistOrder') UNION ALL SELECT DD.dKey_dimDate, DS.dKey_dimStore, 0 
dKey_dimArticles, 1257583 dKey_dimArticlesHist, 8 dKey_dimOrderType, DD.dDate, count(DISTINCT 
DI.DistOrder) NrOrders, 0 NrOrderLines, 0 QTYOrderPackages, 0 OrderValue FROM (SELECT 
PS_DistanceOrders_DS.id, PS_DistanceOrders_DS.Storerunnumber, 
PS_DistanceOrders_DS.DistOrder, PS_DistanceOrders_DS.RadId, 
PS_DistanceOrders_DS.OrderStatus, PS_DistanceOrders_DS.BestDatum, 
PS_DistanceOrders_DS.LevDatum, PS_DistanceOrders_DS.receptArende_id, 
PS_DistanceOrders_DS.OrderRef, PS_DistanceOrders_DS.Kalla, PS_DistanceOrders_DS.BestIButik, 
PS_DistanceOrders_DS.Utlamningsstalle, PS_DistanceOrders_DS.Levsatt, 
PS_DistanceOrders_DS.ArtId, PS_DistanceOrders_DS.Antal, PS_DistanceOrders_DS.Rabatt, 
PS_DistanceOrders_DS.Utpris, PS_DistanceOrders_DS.Moms, 
PS_DistanceOrders_DS.CreatedDate, PS_DistanceOrders_DS.LoadingTime, 
PS_DistanceOrders_DS.UpdateTime, PS_DistanceOrders_DS.LOAD_SEQ FROM 
/shared/POC/Physical/Metadata/ds_DBServer/HJBI_DataStorage/dbo/PS_DistanceOrders_DS 
PS_DistanceOrders_DS) DI INNER JOIN (SELECT dimDate.dKey_dimDate, dimDate.dDateID, 
dimDate.dLastYearDateID, dimDate.dYear, dimDate.dYearID, dimDate.dYearModID, 
dimDate.dQuarterOfYear, dimDate.dQuarterOfYearID, dimDate.dMonthNumber, 
dimDate.dMonthCaptionShort, dimDate.dMonthCaptionLong, dimDate.dMonthID, 
dimDate.dWeekNumber, dimDate.dWeekID, dimDate.dWeekID_Sort, dimDate.dWeekCaption, 
dimDate.dDayNumber, dimDate.dDate, dimDate.dWeekDayID, dimDate.dWeekDayName, 
dimDate.dCurrentDate, dimDate.dWorkDay, dimDate.dNextWorkDayDateID FROM 
/shared/POC/Physical/Metadata/ds_DBServer/HJBI_Datamart/dbo/dimDate dimDate) DD ON 
CAST(DI.BestDatum AS DATE) = CAST(DD.dDate AS DATE) INNER JOIN (SELECT 
dimStore.dKey_dimStore, dimStore.dCostCenterID, dimStore.dStoreID, dimStore.dStoreName, 
dimStore.dStoreAddress, dimStore.dStoreZip, dimStore.dStoreCity, dimStore.dCounty, 
dimStore.dLegalID, dimStore.dLegalCode, dimStore.dLegalName, dimStore.dSalesArea, 
dimStore.dRegionID, dimStore.dRegionNumber, dimStore.dRegion, dimStore.dCompareGroupId, 
dimStore.dCompareGroup, dimStore.dStoreStatus, dimStore.dAccountGroupType, 
dimStore.dOrgNumber, dimStore.dGLNCode, dimStore.dFormat, dimStore.dFormatSize, 
dimStore.dSalesSQM, dimStore.dOpenHours, dimStore.dSellingStore, dimStore.dPushMail, 
dimStore.dLastUpdated, dimStore.dBusinessAreaID, dimStore.dBusinessArea, 
dimStore.dKey_dimStoreFormatHier, dimStore.dKey_dimStoreMosaicFormat, 
dimStore.dStoreCompare, dimStore.dStoreClosedDate, dimStore.dStoreConcept FROM 
/shared/POC/Physical/Metadata/ds_DBServer/HJBI_Datamart/dbo/dimStore dimStore) DS ON 
DI.BestIButik = CAST(DS.dStoreID AS BIGINT) WHERE ((CAST(DI.BestDatum AS DATE) >= 
CAST('2019-04-01' AS DATE) AND DI.Kalla = 'DistOrder') AND DI.ArtId NOT LIKE '1000%') GROUP 
BY DD.dKey_dimDate, DS.dKey_dimStore, DD.dDate)) v_DistanceOrders)) unions GROUP BY 
unions.dKey_dimDate, unions.dKey_dimStore, unions.dKey_dimArticles, unions.dKey_dimArticlesHist, 
unions.dKey_dimOrderType, unions.dDate) v_sumStockAndOrder  
 


