
Insight är ett verktyg för verksamhetsuppföljning, statistik och 

analys. Genom att data hämtas direkt från Sesam2:s databas kan 

man skapa aktuella rapporter efter egna behov. Till hjälp finns ett 

stort antal OLAP-kuber (On-Line Analytical Processing), rapporter 

och modeller som man kan använda. Insight är integrerat med 

Excel, vilket gör att möjligheterna till dataanalyser är i stort sett 

obegränsade. Genom att Sesam2:s datalager uppdateras dagligen 

är alla rapporter alltid up-to-date.

OLAP-kuber
OLAP, On-Line Analytical Processing, är ett sätt att strukturera 

stora databaser. En databasadministratör ”förpackar” OLAP-data 

på ett sätt som passar användarens behov, vilket gör det enkelt och 

mindre tidskrävande att skapa rapporter. Det innebär även att man 

kan arbeta med mycket större mängder källdata än för icke OLAP- 

databaser. Analyser och rapporter görs i Excel.

I OLAP-databaserna ordnas data efter informationsnivå, vilket t ex 

kan vara kund, kostnadsställe, ISO-kod eller artikel. En uppsättning 

nivåer kallas en dimension, t ex tid; år, kvartal, månad och dag.

OLAP-databaser kallas kuber, eftersom flera dimensioner, till 

exempel tid, geografi och produkter, kombineras med summerade 

data, till exempel antal hyra eller ekonomiskt restvärde.

Utbildning i insight
Visma erbjuder regelbundet grund- och fortsättningskurser i Insight 

samt kundanpassade utbildningar på begäran.

Insight
Statistik och analys

Insight är ett verktyg för 

verksamhetsuppföljning, statistik 

och analys.



OLAP-kuber
• Aktiviteter - ledtider (factActivityLeadtime)

• Aktiviteter - tid och material (factActivity)

• Avvikelser - avvikelse-/reklamationsaktiviteter 

 (factDeviationActivity)

• Bokföring (factLedgerLines)

• Efterkalkyl (factCalculusLine)

• Fakturerat (factInvoice)

• Hjälpmedel per mottagare (factReceiverItem)

• Hämtorder (factCollectOrderLine)

• Individer (factAsset)

• Inköp (factPurchase)

• Kundorder (factOrder)

• Lagerhändelser (factStockEventHistory)

• Leverantörsfakturor (factPurchaseInvoice)

• LMN förskrivningar/uttag (FactRequisition)

• Plocklista (factPicklist)

Modeller
För att skapa rapporter med hjälp av verktyget ReportBuilder 

använder man färdiga ”modeller”.

• Aktiviteter

• Artikelinformation

• Artiklar

• eFaktura

• Hjälpmedel per mottagare, under utveckling

• Individer

• Inköpsorder

• Kundorder

• LMN Förskrivningar och uttag

• Parter

Vyer
Man kan hämta data från Sesam2 till Excel genom att använda 

färdiga vyer i Insight.

• Aktivitet

• Artikel

• Betalare

• Faktura

• Fakturerat per individ

• Förskrivare

• Hjm förskrivare

• Hjälpmedel per mottagare

• Individbestånd

• Inköp

• Kund

• Mottagare

• Webbanvändare
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