
Morgenrapporten 2.0
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Morgenrapporten – målsetning for prosjektet

Utforsk 
risikofaktorer -
Er Power BI en god 
erstatning?

• Ytelse

• Brukeropplevelse til KM

• Muligheter / 
begrensninger med valg 
av Power BI

Produser mange 
testversjoner av 
Morgenrapporten i 
Power BI

• Kjøpmenn som testere

• Fokusgruppe i Økonomi

• Styringsgruppe ser over 
store linjene

Lanser stegvis en ny 
Morgenrapport for 
Kjøpmenn

• Test ordentlig før mange 
brukere får tilgang

• Viktig å treffe med 
lansering

• “Kjøpmenn skal få den 
gode følelsen av å ha 
kontroll”

• Fornøyde kjøpmenn

• Gi verdifull innsikt som fører 
til handling

• Driftssikkerhet + stabilitet

• Vellykket lansering
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Produktutvikling for enkel og handlingskraftig innsikt
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Prinsipper for utvikling av 
Morgenrapporten

• Praktisk og enkel
- Innsikt gir kraft til handling – ikke forståelse av tall

- Færre sider men mest mulig treffsikkert innhold

• Betinget
- Settes i kontekst som gir mening for brukeren

- Use-case som brukeren bryr seg om, skjønner 
hvorfor

• Verifiserbare tall
- Utvikling kan følges og måles av brukeren over tid

- Målepunkter måler noe som gir verdi
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Smidig prosjekt – knyttet til behov + gevinst
Forprosjekt
-Målbilde
-Brukerbehov
-Risikovurderinger
-Mulighetsrom
Power BI

Oppstart 13. des
4 uker

17. jan
10 uker

Grunnmur
Morgenrapporten 2.0
Teknisk back-end
Innhold og implementering

Podd utvikling med 
fokusgruppe
Bygg kjapt – feil kjapt
Få så mye feedback som mulig

31. mars
4-6 uker

Produkteier

15. mai
4-6 uker

Lansering
-Lanser stegvis til regioner
-Oppdage feil og løse dem
-Få erfaring av drift før full 
lansering

Full drift
-Overføring av back-end 
drift
-Morgenrapporten til
ansatte i butikk

Prosjektleder Power BI
front-end 
back-end

Synapse
Testing

Regions
kontakt

Kjøpmann Kjøpmann Kjøpmann Kjøpmann

Power BI
Synapse
back-end

Power BI
front-end 
back-end

ProdukteierMidlertidig 
Produkteier

Midlertidig 
Produkteier

Produkteier

Prosjekt-team Prosjekt-team
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Veien til sluttproduktet...

Jan 2022 Mars 2022 April 2022

Butikk Region

Butikk

Butikk Butikk Region

RegionButikk



Kristian Sjølie produkteier
Demo av Morgenrapporten
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Løsningen – forklart i kontekst
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Best mulig ytelse

Trygg løsning / datadelingsprinsipper

Best mulig brukeropplevelse

Back-end Analyseplattformen: 
Azure Datavarehus / Synapse

Power BI Service Back-end: 
Datamodell / kube / DAX logikk

Power BI Mobile Front-end: 
PBIX fil / mal look / mobil-tilpasning
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Løsningen – forklart i kontekst
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Best mulig ytelse

Trygg løsning / datadelingsprinsipper

Best mulig brukeropplevelse

• Tunge spørringer kjøres i SQL i 
Views

• Fyller på Temp-tabeller som er 
enkelt å lese inn i Power BI

• Jobbene kjøres i Synapse – og 
logges slik at en enkelt kan 
monitorere feil / kjøretid

Back-end Analyseplattformen: 
Azure Datavarehus / Synapse

Power BI Service Back-end: 
Datamodell / kube / DAX logikk

Power BI Mobile Front-end: 
PBIX fil / mal look / mobil-tilpasning
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Løsningen – forklart i kontekst
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Best mulig ytelse

Trygg løsning / datadelingsprinsipper

Best mulig brukeropplevelse

• Tunge spørringer kjøres i SQL i 
Views

• Fyller på Temp-tabeller som er 
enkelt å lese inn i Power BI

• Jobbene kjøres i Synapse – og 
logges slik at en enkelt kan 
monitorere feil / kjøretid

Back-end Analyseplattformen: 
Azure Datavarehus / Synapse

Power BI Service Back-end: 
Datamodell / kube / DAX logikk

Power BI Mobile Front-end: 
PBIX fil / mal look / mobil-tilpasning

• Datamodell bygges i Power BI –
logiske koblinger så enkle som 

mulig
• DAX-logikk som sørger for sømløs 

front-end opplevelse
• Tilgangs-tabeller og radsikkerhets-

logikk sørger for trygg datadeling
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Løsningen – forklart i kontekst
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Best mulig ytelse

Trygg løsning / datadelingsprinsipper

Best mulig brukeropplevelse

• Tunge spørringer kjøres i SQL i 
Views

• Fyller på Temp-tabeller som er 
enkelt å lese inn i Power BI

• Jobbene kjøres i Synapse – og 
logges slik at en enkelt kan 
monitorere feil / kjøretid

Back-end Analyseplattformen: 
Azure Datavarehus / Synapse

Power BI Service Back-end: 
Datamodell / kube / DAX logikk

Power BI Mobile Front-end: 
PBIX fil / mal look / mobil-tilpasning

• Datamodell bygges i Power BI –
logiske koblinger så enkle som 

mulig
• DAX-logikk som sørger for sømløs 

front-end opplevelse
• Tilgangs-tabeller og radsikkerhets-

logikk sørger for trygg datadeling

• UX / grafisk design implementert 
for å REMA-fisere appen

• Mobil-tilpasninger av innhold -
appen er logisk, enkel og snappy

• Innhold spisset gjennom mange 
iterasjoner – strøken bruker-

opplevelse
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Løsningen – arkitektur
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Løsningen – arkitektur
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Løsningen – arkitektur
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Synapse
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• Lese inn tilgangsstyringstabell fra API

• Orkestrering
- Trigger stored procedures i datavarehuset

- Logging
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Synapse
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• Lese inn tilgangsstyringstabell fra API

• Orkestrering
- Trigger stored procedures i datavarehuset

- Logging
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Synapse
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Synapse
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Synapse
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Datamodell i Power BI
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Tilgangsstyringstabeller

Dimensjonstabeller

Faktatabeller
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Row-level security (RLS)

21



• C2 - Restricted

Row-level security (RLS)
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• Kjøpmann skal se egen butikk når Morgenrapporten åpnes.

• Skal samtidig kunne se tall for egen region, samt mulighet til å sammenligne
omsetningstall med andre butikker.
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Row-level security (RLS)
- Kjøpmann Kari Nordmann
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• RLS Butikktilgang
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Row-level security (RLS)
- Kjøpmann Kari Nordmann
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• RLS Butikktilgang

• Dim_MineButikker
Filtrerer
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Row-level security (RLS)
- Kjøpmann Kari Nordmann
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• RLS Butikktilgang

• Dim_MineButikker
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Row-level security (RLS)
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Row-level security (RLS)
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Første feedback fra kjøpmenn – 1 uke inn i lansering

28

ID Navn Svar

1 anonymous Strålende App:)

2 anonymous Ønsker meg flere ark! Ellers topp

3 anonymous For tidlig å mene så veldig mye. Førsteinntrykket er bra.

4 anonymous Bra fordi man får mye god info på få sveip/ tastetrykk 👍🏼🤩

5 anonymous
veldig knotete å sveipe med min telefon. ut over det et STORT 
steg i riktig retning fra gammel versjon

6 anonymous Har vært med å laga den, så har vel ikke lov å klage ;)

7 anonymous

rema jevnaker: ønsker og se snitt salg pluss eller minus i forhold til 
forrige uke og forrige år på siden for omsetning/ brutto. ønsker 
også og se antall kunder på samme siden mot forrige uke og i fjor. 
nå må jeg allikevel inn på innsikt for å se om økning eller nedgang 
skyldes kunder eller snittsalg. skal dette være et verktøy jeg skal 
bruke må det være med. ellers veldig bra.

8 anonymous

Få det på en egen app Skulle tro vi gikk inn for mest mulig klikk når 
vi utvikler systemer. Må være ett trykk så får man opp app med 
forsiden. Ellers kan vi avvikle blir dyr morro som folk slutter å 
bruke

9 anonymous
Ønsker 10 værstinger på BF kr+% slik som 10 på topp. Ønsker som 
tidligere MR at FG-andel sammenliknes med regionsandel.
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Hva kjøpmenn ønsker seg videre fremover
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• Morgenrapportens 
hovedfokus

- Se egne tall kjapt og greit
- Enkel og treffsikker innsikt som 

kan brukes direkte for handling
- Innsikt som kan leveres i farta 

«slik jeg ikke må i PC-en på 
bakrommet for å sjekke»

• Use-caser fra Kjøpmenn
- Deler skjermdumper fra 

Morgenrapporten med 
avdelingsledere

- Avdelingsledere er tett på sine 
data – åpenbart gevinst-
potensiale å gjøre dem mer 
selvsekunderende

- Flere engasjerte ansatte

700 KM

+1500 kr. i mnd

= 1.050.000 
hele REMA

Kjøpmann Avdelingsledere

2000 AvdL

+1000 kr. i mnd

= 2.000.000 
hele REMA

+
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Fremtidsbilde Power BI
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Morgenrapporten

Scope: 
Enkelt og greit  
Actionable 

Månedsrapporten

Scope: 
Sekundering av regnskap
Regnskap opp mot andre 
tall
Tilknytning til regional 
oppfølging

• Skalerbar Power BI Premium tenant
Kan utvides med flere apper uten ekstra 
kost

• Kostnadssparing i lisenser
Kan spare på dyreste typer lisenser til de 
som kun skal konsummere rapporter

1) Power BI som et verktøy som 
forenkler kjøpmann sin hverdag 

2) Skalerbarhet i løsning –
utnytte bedre faste kostnader


