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Nedbringer typisk tiden fra igangsættelse af datawarehouse projekt 

til første løsning kan rulles ud fra omkring et år til under 3 

måneder. 

  

Hurtigere vej til resultater med færdig dw-struktur 

”Med faktum® warehouse suite forventer vi at spare over 
halvdelen af udviklingstiden, når nye dataintegrationer skal 
sættes i gang.” 
 
Dorte Lindfors 
Projektleder, BRFkredit a/s 
 

 

Med faktum® warehouse suite får 

du en genvej til rapporter og 

dataanalyse uden at gå på 

kompromis med kvaliteten. Du 

sparer 30-50% af udviklingstiden, 

og undgår dyre tilbageløb, også når 

din organisation udvikler sig. 
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En håndfuld metadata-styrede komponenter erstatter 100’vis af 

egenudviklede jobs til læs, transformering og indlæsning af data. Det betyder 

at færre jobs skal udvikles, testes og vedligeholdes, så både den initielle 

udviklingstid og efterfølgende forvaltning formindskes. 

Ét værktøj til udviklingstest og kontroller 

betyder at test etableret under 

udviklingsforløb direkte kan bruges i drift 

til kontrol af den daglige dataload. 

Wiki-understøttet metode betyder at 

dokumentation ikke bliver lavet med 

ekstra tidsforbrug som en eftertanke, og lagt et sted, hvor ingen kan finde 

det igen. I stedet fanges på det tidspunkt, hvor informationen opstår, og er 

samtidig stedet man kigger for at se, hvad der præcis skal laves. 

Søgemuligheder gør det samtidig nemt at finde efterfølgende. 

Dokumentationen findes kun i én udgave ét sted, til brug for designere, 

udviklere og brugere, og bliver derfor løbende brugt og holdt ved lige. 

Logning af jobafvikling giver 

overblik over hvor langt i 

opdateringen du er nået, og 

gør det let at finde den ramte 

modul ved fejl. Samtidig giver 

information om tidligere 

kørsler nyttig information til estimering af hvor lang tid, der er tilbage før 

data kan klarmeldes. 

Ofte kræves flere forsøg før en datawarehouse arkitektur er på plads, hvilket 

giver omfattende og dyre tilbageløb. Når du vælger en standardarkitektur fra 

Viteco får du en gennemprøvet arkitektur, og sparer dels en masse tid på 

designspecifikation og -beslutninger, dels en masse tid på tilbageløb. 

  

Fordele med faktum® warehouse suite 
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faktum® warehouse suite er et framework udviklet af Viteco til Microsoft SQL-

Server BI-platformen. Frameworket bygger på best practice samt mange års 

erfaring, som sikrer et gennemprøvet, robust og skalerbart design.  

 
 

Dataarkitekturen består af 4 lag, hvor data forædles op i gennem lagene. 

Laget Kildeudtræk bruges til en 1:1 kopi af data fra kildesystemer, så 

loadvinduet mod kildesystemer bliver mindst mulig. I laget Datarepository 

opbygges historik, som dermed bliver uafhængig af den valgte datastruktur i 

det dimensionelle lag.  

I Staging og Dimensionelt Datawarehouse opbygges den brugervendte 

dimensionelle struktur, som anvendes som fælles udgangspunkt for analyse- 

og rapporteringsværktøjer. 

Ved siden af findes Metadata som er et fælles repository for logning af al 

jobafvikling, og her samles desuden alle metadata for metadatakomponenter 

og testværktøj. 
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faktum® warehouse suite moduler 

 

 fwsExtract 
 

En komponent til OLEDB udtræk 
af kildedata til et temporært lag. 
Sker vha metadata og sikrer 
lavest mulige dataload på 
kildesystemet. 

 

 

 fwsHistoric 
 

En komponent til opbygning af 
historik i et permanent lag. 
Håndterer opbygning vha 
snapshot og delta. Afvikling sker 
vha metadata. 

 

 

 fwsDimensionalLoad 
 

Komponent til metadatastyret 
nøgledannelse. Skabeloner til 
ensartet load til staging og 
datawarehouse. 

 

 

 fwsWarehouseTest 
 

Komponent med metadatastyret 
automatiseret test til unit- og 
systemtest specielt rettet mod 
datawarehouse data. 

 

 

 fwsDocumentation 
 

Wikistruktur med skabeloner til dokumentation af: 
▪ Kildesystemer, tabeller, kolonner, sammenhænge 
▪ Værktøjer, installation, konfiguration 
▪ Arbejdsgange, arkitektur og drift 
▪ Dimensioner og facts rettet mod brugere, inkl mappingsbeskrivelser 
▪ BI projekter 

 

 


