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Abstrakt 
 

Projektet Connect hos Sandvik system development efterfrågar en 
applikation för att lösa rapporteringen av sina datakonverteringar 
mellan olika system. Systemet som data konverteras till är 
PeopleSoft, som är ett av Oracels databassystem. Applikationen 
skapas med hjälp av diverse verktyg som finns integrerade i 
PeopleSofts egna verktygspaket PeopleTools, där PeopeCode som är 
PeopleSofts egna programmeringsspråk inkluderas. Applikationen 
genererar en rapport innehållande tre delrapporter, varav en 
delrapport på fel och avvikelser som skett under en konvertering, en 
delrapport där data innan och delrapport med relevant data gällande 
en konvertering. 
Nyckelord: PeopleSoft, PeopleTools, Application Designer, Application 
Engine, PeopleCode. 
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1 Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

Sandvik grundades av Göran Fredrik Göransson 1862. Han var först i världen att framställa 
stål i en industriell skala med hjälp av den så kallade Bessemermetoden. Verksamheten har 
sedan dess följt en strategi att inrikta sig på hög kvalitet och vidareförädling, satsning på 
forskning och utveckling, nära kontakt med kunderna samt export[1]. Sandvik har sedan 
starten 1862 utvecklats till ett världsomspännande koncern och representeras i 130 länder 
med sitt stora kunnande inom materialteknik. Koncernen har 47 000 anställda och med en 
omsättning runt 86 miljoner kronor. Sandvik har vart centrerat i Sandviken ända sen 
företaget startades till idag. I Sandviken ligger Sandviks huvudkontor. Sandvik har 
koncentrerat sig på tre kärnområden där de idag är världsledande: 
 
Sandvik Tooling är huvudsakligen inriktat på verktyg och verktygssystem för 
metallbearbetning. Stora kunder är världens bil- och flygindustrier.  
 
Sandvik Mining and Construction är specialiserade på maskiner och verktyg som används 
i gruvor och på anläggningsarbeten över hela världen.  
 
Sandvik Materials Technology utvecklar främst produkter i rostfritt stål, speciallegeringar 
samt värmematerial och processystem[2].  
 
IT används idag inom i stort sett alla industrier. Det har medfört att Sandvik skapade sitt 
egna IT-bolag, för att skapa IT-lösningar åt Sandvikkoncernen. 
 
Sandvik System Development (SSD) är ett av Sandviks två globala IT-bolag. SSD och 
Sandvik Information Technology (det andra av de två IT-bolagen) arbetar tillsammans med 
affärsområden inom Sandviks koncernen. SSD finns i dagsläget utspridda runt om i världen i 
13 olika länder. De finns i Australien, Kina, Frankrike, Tyskland, Indien, Italien, Japan, 
NAFTA (North American Free Trade Area som består av Canada, Mexico och USA), 
Sydamerika, Spanien, Storbritannien och Sverige. SSD arbetar enbart inom koncernen och 
deras kunder är Sandvik Tooling, Sandvik Mining and Construction, Sandvik Materials 
Technology och Sandvik AB. Figur 1.1 visar hur System Developments arbete är fördelat för 
deras kunder.  

 
Fig. 1.1 SSD:s arbete fördelat per kund. 
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SSD erbjuder en hel livscykel för de applikationer de utvecklar, ifrån förstudier och 
analysering till utveckling och underhållande av applikationerna. SSD jobbar i sin utveckling 
på ett flertal olika plattformar och med en rad olika programmeringsspråk och scriptspråk. 
Exempel på plattformar de jobbar mot är Domino, iSerioe, Windows och zOS. Exempel på 
de språk som de jobbar med är Advantage2E, APL2, Cobol, C#, Java, Lotus Notes, Natural 
och PeopleCode. 
 
Uppdragen SSD ges av sina kunder delas in i projekt. Det kan vara allt ifrån 
utvecklingsprojekt till underhållsprojekt. Både små och större projekt finns hos SSD. När 
kunderna presenterat sina krav och önskemål så kan de delas in i 3 olika projektkategorier: 
 

• Projekt (Project). 
• Applikations underhåll (Applicationmanagement). 
• Special tjänst (Special service). 

 
Genomförandet av dessa projekt delas upp på resurser ifrån SSD olika resursteam. De 
resursteams som finns på SSD idag är: 
 

• Process utvecklare. 
• IT-arkitekter. 
• Projektledare. 
• Systemutvecklare (Mainframe, Microsoft, iSeries, Notes)[3]. 

 

 
Fig 1.2 SSD:s struktur i en matris. 

 
Ett utav SSD:s projekt är Connect projektet. Det är ett ”Special services” projekt, se figur 1.2. 
Connect är ett globalt projekt som jobbar med att ersätta Sandviks HR funktioner med hjälp 
av nya metoder. Just nu jobbar Connect med att ersätta nuvarande HR system för olika delar 
inom Sandvik runt om i världen. Det nya systemet som ska ersätta nuvarande system är 
PeopleSoft. Hittills har PeopleSoft implementerats i Sverige, USA, Tyskland, England, 
Frankrike. Connect har nu i sitt sikte Indien, Syd Afrika, Italien, Australien, Ryssland, Kina, 
Brasilien och Österrike, där PeopleSoft ska fungera som det nya HR systemet[4]. 
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1.2 Problem 

I processen att överföra data till PeopleSoft ingår i huvudsak analysering följt av 
datakonvertering från aktuellt system till PeopleSoft. Under konverteringen av data till 
PeopleSoft uppstår det fel och avvikelser. De fel som uppstått under konverteringen måste 
rapporteras tillbaka till dem som är ansvariga för systemet som konverterats. Ett fel kan t ex 
vara att en anställd är länkad till en chef som inte existerar. Felen och avvikelserna lagras 
automatiskt med hjälp av färdiga valideringsprogram i en PeopleSoftstabell (tabeller kallas 
records i PeopleSoft). Det finns ingen färdig strukturerad metod för att presentera resultatet 
av en konvertering, men för tillfället så ”klipps och klistras” resultatet av konverteringen in i ett 
Excel dokument som sedan skickas tillbaka till dem som är ansvariga för systemet som 
konverterats. Problemet är det att det är resurs- och tidskrävande att manuellt strukturera en 
felrapport eftersom felen och avvikelserna måste manuellt hämtas, sorteras, kommenteras 
och presenteras.  
 
 

1.3 Syfte 

Syftet med arbetet är att skapa en applikation till SSD som ska underlätta hanteringen av fel 
och avvikelser som uppstått i datakonverteringen ifrån utvalt system till PeopleSoft. Syftet 
med den färdiga applikationen är att det ska ersätta nuvarande metoder för hantering av fel 
och avvikelser som sker i datakonverteringen. Användningen av den färdiga applikationen 
ska spara in tid och öka effektiviteten i konverteringsprocessen till PeopleSoft samt att öka 
kvalité, struktur och enkelhet i presentationen av konverteringsrapporten. Syftet är också att 
SSD:s projekt Connect ska använda den färdiga applikationen med PeopleSofts verktyg och 
utvecklingsmiljöer  
 

 

1.4 Avgränsningar 

För att framställa den applikation som bäst passar Connects önskemål så finns det en 
möjlighet att PeopleSofts utvecklingsverktyg inte erbjuder den bästa utvecklingsmiljö, lika 
som PeopleCode (PeopleSofts egna programmeringsspråk) möjligen inte är det bäst 
passande programmeringsspråk för att på bästa sätt lösa uppgiften. Vilket 
programmeringsspråk och utvecklings miljö som är bäst anpassat kommer dock inte att 
undersökas. 
 
Rapporterna som applikationen genererar kommer att användas och läsas av olika personer 
som är involverade I både PeopleSoft systemet och systemet som konverterats till 
PeopleSoft. Det finns ingen garanti att dessa personer har kunskaper inom PeopleSoft och 
de kommer med största sannolikhet inte ha någon koppling alls till applikationen. Eftersom 
rapporterna kommer vara i excelformat så kommer det inte heller att skapas någon 
applikation som behövs för att avläsa rapportfilerna. 
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2 Teknisk Bakgrund 

 

2.1 PeopleSoft 

 

2.1.1 Introduktion 

PeopleSoft är ett databas system med ett integrerat applikationspaket vars syfte är att 
erbjuda företagslösningar som HRMS (human resource management systems), CRM 
(customer relationship management), finansiell hantering, mm[5]. Alla PeopleSoft produkter 
försöker att balansera funktionella (vad som är bäst i mänsklig synvinkel) och relativa 
databaskrav (vad som är bäst ur datorns synvinkel). Dessa krav är viktiga för att på ett 
smidigt sätt klara av tyngre behov. Exempel på behov kan vara: Ett företag har köpt upp ett 
annat företag och måste snabbt implementera 10 000 anställa till system. PeopleSofts roll är 
att förenkla stora och oväntade förändringar i ett företag, som exemplet ovan. PeopleSoft 
databasen har i grunden över 5500 tabeller för att kunna passa många olika typer av företag 
och de behov de har (Connects PeopleSoft databas har över 38000 tabeller). För varje ny 
version av PeopleSoft adderas fler tabeller och datautspridning över tabellerna blir tunnare 
och tunnare. Med så stor databas och stor spridning på tabellerna så följer PeopleSoft en 
standard för att förhindra att databasen blir för komplex, lagring av data lagrars bara en 
gång. Duplicering av data innebär ineffektivitet, komplexitet vilket ger en risk att duplicerad 
data kan bli modifierad på ett ställe men inte på de andra[6].   
 
 

2.1.2 Historia 

PeopleSoft grundare David Duffield och Ken Morris ville skapa en applikation som kunde 
hantera alla HR (human resource) områden för organisationer. Att kunna hantera information 
som löner, avgifter, resor, semestrar, förmåner, rekrytering och pensionering var huvud syftet 
med det första PeopleSoft som släpptes 1987. På den tiden var PeopleSoft anpassat för 
”klient-server” plattformar, där data var lagrad på en server dator och data var tillgänglig till 
användarna genom en installerad lokal applikation på användarens dator. Vid uppdateringar 
av applikationen medfördes problem då varje användare var tvungna att uppdateras 
applikationens senaste version. Detta var komplext och tidkrävande[7]. 1999 skiftade 
PeopleSoft hela sin ide från det traditionella ”client-server” till en tunn klient, som var webb 
baserad. Detta innebar att data blev tillgänglig för användare utan att ha installationer av 
lokala klientprogram[8]. År 2000 hade PeopleSoft’s arkitektur med utsläppet av version 8 
förflyttats till en Internetbaserad design som kallades för PIA (Pure Internet Architecture)[9]. 
 
PeopleSoft köpte år 2003 upp den mindre konkurrenten J.D. Edwards som riktade sig till 
medelstora företag som inte hade råd att använda PeopleSoft. Istället för att binda de 
samman valde PeopleSoft att fortsätta skilja de två olika produkterna åt[9]. En annan 
konkurrent till PeopleSoft var Oracle. Efter uppköpet av J.D. Edwards så lade Oracle ett bud 
på 5,1 miljarder dollar I ett fientligt försök att köpa ut konkurrenten PeopleSoft, men budet 
nekades av PeopleSoft. Oracle fortsatte aggressivt att erbjuda högre summor och efter att 
budet tillslut dubblats så accepterade PeopleSoft Oracles bud. Den 28 december 2004 tog 
Oracle makten över PeopleSoft samt J.D. Edwards[10]. 
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2.1.3 Arkitektur 

PeopleSofts PIA (Pure Internet Architecture) är en tunn klient där administratörer och 
användare åtkommer PeopleSoft genom en webbläsare. En fungerande webbläsare är det 
enda system kravet som finns på klient sidan. PeopleSofts Internet applikation serverar helt 
enkelt användaren med HTML och JavaScript via webbläsare och klienterna kan 
kommunicera med systemet precis som för en vanlig webbsida. Vanligt idag så som tidigare 
systemlösningar, väljer många företag lösningar där den tekniska arkitekturen av system 
gemensamt ligger på samma server eller serversystem. PeopleSofts arkitektur är en flexibel 
lösning som bygger på en kombination av databas, applikation och fil servrar[11]. Genom 
PeopleSofts arkitektur så ges möjligheten att köras på många olika operativsystem och 
databaser. För tillfället är PeopleSoft inte bunden till någon databasplattform och kan eller 
har implementerat Oracle, Microsoft SQL Server, Informix, Sybase, IBM DB2 och HP 
AllBase[9]. 
 
 

2.1.3.1 Teknisk beskrivning 

Arkitekturen är indelad i olika lager. Första lagret som kallas för Tier 1 består av själva 
databasen. Andra lagret (Tier 2) består av applikations server. Tredje lagret (Tier 3) är 
webbservern som serverar klienternas webbläsare. 
 

 
Fig 2.1 Illustrerar en detaljerad översikt på PeopleSofts PIA. 

 
 
 
Webbserver (Tier 3):  
Hanterar data emellan webbläsaren och applikations server men utför inga logiska 
operationer på detta stadium. Servlets är Java program som körs på webbservern. För att 
kunna köra Servlets krävs det att webbservern har specifik mjukvara kallad ”Servlet engine” 
installerade. Eftersom Java program körs så måste webbservern naturligtvis vara utrustad 
med installation av Java. Precis som standardwebbserververs så används den till att lagra 
HTML filer, bilder, style sheets och JavaScript. Allt som behövs för att betjäna klienternas 
webbläsare med nödvändig data[12]. 
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Applikationsserver (Tier 2): 
All logik bakom PeopleSoft sker vid applikationsserver. Applikationsserver skulle kunna ses 
som hjärnan bakom PeopleSofts Internet applikation. Genom en process kallad PSAPPSRV 
så genereras logiken och programkod till HTML och JavaScript[12]. Den serverar helt enkelt 
webbservern och i sin tur webbläsaren med HTML och JavaScript[13]. Huvudkomponenterna 
av applikationsserver är ”Tuxedo” och ”Serverprocess”. Tuxedo tillåter ett 
plattformsoberoende kommunikationslager mellan klient och Serverprocesser. Tuxedo 
hanterar kommunikationen mellan applikationsserver och webbserver med hjälp av Jolt. Jolt 
är Java-delmängder av Tuxedo och kommunikation mellan Tuxedo på applikationsserver och 
Java Servlets på webbservern sker via Jolt. Serverprocesser tar order ifrån Tuxedo och 
kommunicerar i sin tur direkt med databasen. Kommunikationen fungerar precis som för 
många vanliga databaser via SQL. 
 
Databasserver (Tier 1): 
Relationen mellan databasserver och applikationsserver är en så kallad one-to-many modell. 
Det betyder att en PeopleSoft databas kan vara kopplade till multipla applikationsservrar. 
Med hjälp av PeopleSofts Internet arkitektur kan databasen lagra sidor, bilddefinitioner och 
URL data. PeopleSoft databasen innehåller tre huvud set av tabeller. Systemkatalogtabell, 
PeopleTooltabell och Applikationstabell. Systemkatalogtabell lagrar indexerade och fysiska 
kännetecken av tabeller och kolumner. Systemkatalogtabellerna användes också för att 
optimera prestanda. PeopleTooltabell lagrar objektrelaterad data till online processerna av 
systemet och aktiviteterna som uppstår vid importering av data. Uppdateringar av objekt, 
rader, sidor och menyer resulterar i PeopleTooltabell. Applikationstabellerna innehåller data 
skapat av användare[12]. 
 
 

2.1.3.2 Fördelar 

PeopleSoft bytte till sin nuvarande Internet Arkitektur (PIA) p.g.a. en rad fördelar. En stor 
fördel var att användarna kunde enkelt komma åt PeopleSofts applikation genom att bara 
öppna en URL adress. En annan fördel var att arkitektur erbjöd en plattformsoberoende miljö 
och användarna behöver inte ha några mjukvarukomponenter installerade för att kunna 
kommunicera med PeopleSofts integrerade applikationer. Allt som behövdes var en 
standardwebbläsare som kan hantera HTML och JavaScript. Ytterligare en fördel är att 
PeopleSofts Internetarkitektur erbjuder användarna ett webbgränssnitt som ser ut som och 
har känslan av en vanlig webbsida, vilket gör så att användarna känner sig bekanta med 
”klienten”. Med nya arkitekturen så undviker man ett av det största problemet med klient-
serverimplementeringar, kostnaden och tiden att sprida ut nya klientversioner.  
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2.2 PeopleTools 

 

2.2.1 Introduktion 

PeopleSofts innehar utöver sitt system det egen ägda verktygspaket PeopleTool. PeopleTool 
inkluderar en rad olika verktyg för att ge stöd och möjlighet att utveckla, underhålla och 
administrera PeopleSofts system.  
 

Med PeopleTools kan man: 
 

• Utveckla eller ändra existerande applikationer. 
• Administrera applikationer som finns inom företaget 
• Integrera PeopleSofts applikationer med andra PeopleSoftapplikationer eller 

externa applikationer. 
 
 

Det finns över 40 verktyg inkluderade i PeopleTools och de brukar generellt delas upp i 4 
olika kategorier. Kategorierna är: 
 

• Utvecklingsverktyg 
 

– Exempel: Application Designer, PeopleCode och Application engine. 
 
 

• Administrationsverktyg 
 

– Exempel: Data Management, Security Administration och Setup Manager. 
 
 

• Analysverktyg 
 

– Exempel: Crystal Reports, nVision och Analytic Calculation Engine. 
 
 

• Integrationsverktyg 
 

– Exempel: Integration Broker, Workflow Technology och MultiChannel 
Framework[14]. 
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2.2.2 Utvecklingsverktyg 

 

2.2.2.1 PeopleCode 

PeopleCode är PeopleSofts eget programmerings språk. PeopleCode liknar i många 
aspekter andra vanliga programmerings språk, t ex syntaxen i PeopleCode liknar syntaxen i 
programmeringsspråk som C, Vicual Basic och Java. PeopleCode är precis som C++ och 
Java ett objekt orienterat programmeringsspråk. Vissa aspekter av PeopleCode skiljer sig åt 
mot vanliga programmeringsspråk som t ex i PeopleCode kan man med definitioner referera 
till PeopleTools definitioner, så som tabeller, filer, sidor och menyer utan att behöva 
hårdkoda. Tabelldefinitioner underlättar och förenklar programmering för applikationer som 
bearbetar databasrelaterad data.  
 
Exempel på hur man kan använda definitioner i PeopleCode: 
 
RECORD.PS_JOB 
 
En definition av tabellen ABSENCE_HIST skapas I Application Designer. Denna definition 
kan sedan bearbetas med hjälp av PeopleCode definition.   
 

 
 

Fig 2.2 visar genom Application designer fält ur tabellen ABSENCE_HIST. 
 
 
PeopleCode kod: 
 
RECORD.ABSENCE_HIST 
 
Med hjälp av att skriva “RECORD.Tabellnamn“ så kan man refererar till tabellen av den 
skapade tabell definitionen[15]. 
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2.2.2.2 Application Designer 

Utvecklingen av PeopleSoftapplikationer består vanligen av många steg som att bestämma 
och skapa olika nödvändiga definitioner, konstruera relationerna mellan definitionerna, 
implementera säkerheten, skapa applikationen och testa applikationen. För bearbetning av 
dessa steg används verktyget Application designer. Application designer är kärnverktyget 
som används för att sammanbinda nödvändiga utvecklingsverktyg som behövs för att skapa 
och modifiera PeopleSoft applikationer. 
 
Application designer ger möjligheten att: 

• Skapa definitioner som t ex tabell och fält definitioner. 
• Uppgradera tidigare applikationer till senaste PeopleSoft applikationer. 
• Skapa och modifiera sidor som används för slutanvändarnas grafiska gränssnitt. 
• Skapa och modifiera grupperingar av sidor. 
• Arbeta med stylesheets för att ändra utseende på slutanvändarnas grafiska 

gränssnitt. 
 
Vanligast när man vill skapa eller arbeta med en existerande PeopleSoft applikation med 
hjälp av Application designer är att man sammanbinder applikationens komponenter i ett 
projekt. Ett projekt kan inkludera delar som t ex olika aktiviteter, komponenter, 
gränssnittskomponenter, definitioner och Application Engine applikationer. Projektets 
innehåll navigeras i det vänstra fönstret av Application designers grafiska gränssnitt medan 
utveckling och modifiering av projektets delar bearbetas i programmets högra fönster[16]. 
 

 
 

Fig 2.3 visar ett Application Engine program i Application Designer. 
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2.2.2.3 Application Engine 

Application engine är verktyget som ger möjlighet att utveckla, testa och köra PeopleSoft 
applikationer. Application engine används med hjälp av Application Designer. Man kan säga 
att Application engine är en del av Application Designer. Det är ett verktyg som används av 
med hjälp av ett annat verktyg. Application engine program är en uppsättning av SQL satser, 
PeopleCode och programflödesmodell. Application Engine genererar inte SQL eller 
PeopleCode, istället så exekverar den de SQL satser och PeopleCode du har inkluderat i 
programflödesmodellen. Application engines programflödesmodell byggs upp av en struktur 
som är uppdelad i delarna: 
 

• Sektioner (Sections). 
• Steg (Steps). 
• Händelser (Actions). 
• Program tillgängliga tabeller (State records).  

 
Applikationen delas upp önskat antal sektioner. Sektionerna i sin tur kan innehållaflera steg 
som i sin tur innehar en ”action” som t ex PeopleCode eller SQL sats. 
 

 
Fig 2.4 illustrerar en modell på Application engines struktur. 
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Sektion: 
En sektion är en serie av olika steg. När en sektion blir anropad så exekveras stegen 
inom sektionen. De exekveras ett steg i taget i en hierarkisk ordning. Man kan jämföra 
en Sektion med COBOL paragrafer eller SQR (Structured Query Report) procedurer. 
Varje program måste innehålla minst en sektion och den ska heta MAIN. Programmet 
börjar alltid exekveras vid MAIN-sektionen och slutar exekvera när sista steget har 
exekverats. Vid start av nytt Application engine program så finns bara ett steg 
fördefinierat och det är MAIN-sektionen. Om det inte är ett större program så är det 
vanligast att programmet endast innehåller en sektion.  
 
Steg: 
Ett steg är den minsta strukturerings del i programmet. För varje steg så kan steget 
innehålla olika typer av actions. Man kan använda stegen för att t ex exekvera 
PeopleCode, exekvera en SQL sats eller anropa en annan sektion. En sektion kan 
alltså anropas med en action på samma sätt som man anropar en funktion i ett 
program. 
 
Action: 
Det finns flera olika typer av actions och ett steg kan innehålla fler än ett steg. Det är 
vanligt att ett steg innehåller en serie av flera actions.  
 
De olika typer av actions som finns är: 
 

• Do Actions 
 

Används för att utföra t ex loopar och selektioner som: 
⇒ Do While 
⇒ Do Until 
⇒ Do When 
⇒ Do Select 

 
• SQL 

 
Exekverar olika SQL satser som t ex: 
⇒ SELECT 
⇒ UPDATE 
⇒ DELETE 
⇒ INSERT 

 
• PeopleCode 

 
Exekverar PeopleCode. Används när behovet av mer avancerade 
programmering finns. 

 
• Log Message 

 
När programmet kompileras så ges möjligheten av Application designer att 
generera en logg fil. Med Logg message action så kan man inkludera 
nödvändig information till logg filen. 

 
• Call Section 

 
Anropar en annan sektion. Call section kan anropa en annan sektion inom 
programmet men kan även anropa sektioner ifrån andra externa program. 
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State Records: 
En tabell som definieras för programmet. Det kan antingen vara en existerande tabell i 
PeopleSofts databas eller en ny skapande tabell eller en temporär tabell. Tabellen 
kommer i sin tur inte att ingå i själva programflödesprocessen, utan den kommer att 
vara tillgänglig för delar i programmet att använda. Man kan säga att ett State Record 
fungerar som en lista med globala variabler[17]. 
 
 

 
 

Fig 2.5 visar en Application engine applikation och hur strukturen är uppdelad. 
 

 
 Blå ram:  En Sektion. 
 Grön ram: Ett Steg. 
 Röd ram:  En Händelse (Action). 
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3 Genomförande 

 

För insamling av fakta till den Tekniska bakgrunden söktes data ifrån olika källor. 
Informationen som söktes efter var framförallt teknisk information samt lite historia om 
PeopleSoft. Även fakta om Sandvik, Sandvik System Development och Sandvik System 
Developments projekt Connect uppletades ifrån olika källor. Fakta som ansågs vara mest 
relevant som information om PeopleSofts arkitektur, applikationer och utvecklingsverktyg 
utgjorde det största fokus i datainsamlingsprocessen. Internet, Gävle Högskolas bibliotek, 
bibliotekdatabaser, PeopleSoftböcker, samt företagens hemsidor var de platser som 
sökandet av fakta gjordes. Data hittades i dokument, officiella företags hemsidor och artiklar, 
PeopleSoftböcker och mestadels av litteratur hittades via Internet. Alla relevant data som 
hittades sparades utan några noggranna analyser eller kritiska granskningar. Källorna som 
genererade data granskades inte på detta stadium på en djupare nivå. 
 
Med ett stort utbud av generell data gällande de utvalda ämnena, börjades planering av 
strukturen för vilken typ av information som behövdes. Upplägget av den insamlade fakta 
strukturerades och bara de mest relevanta fakta selekterades ut för att stödja den Tekniska 
bakgrunden.  
 
Den insamlade mängd av fakta valdes nu att kvalitativt analyseras för att generera fram det 
data som var mest relevant. Fakta lästes noggrant igenom och all fakta som ansågs vara 
mindre relevant sorterades bort. Även relevant fakta där trovärdigheten var låg sorterades 
bort. Det gällde framförallt där författaren var mindre trovärdig eller där fakta kom ifrån 
bloggar mm. Mycket av de fakta som lästes och plockades bort bidrog ändå till att bygga en 
helhetsbild, eftersom det sammanflätade de olika tekniska delar med en överblickande bild. 
Vissa delar av bortsorterad data kunde innehålla fälterfarenheter som var mycket givande. 
All data som var relevant sorterades och kommenterades. Nästa steg blev att plocka ut de 
mest intressanta stycken och sortera in dem i en tabell där metaforer skrevs samt länken till 
källan. När tabellen var färdig så lästes alla sammanfattade metaforer för att kunna sorteras 
in de olika delarna till olika tekniska ämnen. Ämnen i som: Sandvik, SSD och Connect. 
PeopleSoft historia, arkitektur, verktyg och utvecklingsvertyg. Det sorterade data 
sammanställdes genom att följa en strukturerad mall för vilken information som var relevant 
för mitt arbete och min tekniska bakgrund.  
 
Utöver informationen som genererades fram ifrån fakta sökningen så deltog jag även i ett par 
introduktions utbildningar som erbjöds av SSD. Sandvik System Development för nyanställda 
och PeopleSoft för MSS var de utbildningarna som jag erbjöds genomföra. Utbildningarna 
genererade mer fakta och medförde ökad förståelse för den tidigare insamlade fakta som 
fanns. 
 
Nästa steg var att fastställa kravspecifikationen. Vid detta stadium var det bara klart i 
enklare beskrivning och önskemål hur programmet ska fungera och se ut. För att ta 
fram en officiell kravspecifikation ifrån min handledare på Sandvik utformades ett antal 
frågor som presenterades. Utifrån dessa frågor togs en mycket mer detaljrik 
kravspecifikation fram.  
 
Utifrån den färdiga kravspecifikationen blev det fastställt att de rapportfiler som 
genererades av programmet ska presenteras som en gemensam Microsoft excelfil. Då 
undersöktes istället om något av PeopleSofts utvecklingsverktyg hade stöd för att 
generera excelfiler. Det visade sig inte finnas något utformat excelverktyg inom de 
verktyg som undersöktes. Däremot har PeopleTools andra verktyg för att skriva ut 
rapporter som t ex Crystal Reports, det fanns också möjlighet att skriva ut textfiler med 
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hjälp av PeopleCode. Då inleddes istället en undersökning hur man kan skapa 
excelfiler utifrån textfiler. Undersökningen bestod av sökande på Internet och sedan 
praktiskt testande. Det som framtogs i undersökningen att Microsoft excel har stöd för 
att läsa html kod. Html kod kan i sin tur genereras av rena textfiler. 
 
Att rapporten även skulle innehålla exceldiagram var ett önskemål som framtogs efter 
kravspecifikationen var fastställt. Därför infördes även en mindre undersökning på 
möjligheten att implementera exceldiagram i html koden. Genom informationen ifrån 
Internet kom det fram att genom XMLkod kunna generera fram olika former av 
exceldiagram. 
 
När alla krav på programmet var genomförbara så började processen att konstruera 
programmet. För utformandet av rapportfilernas design så användes textfiler 
innehållande htmlkod vilka öppnades med hjälp av Microsoft Excel. Textfilerna hade 
inte någon koppling till programmet, utan de användes enbart för att testa utformandet 
av rapporternas design. Htmlkoden ur textfilerna användes istället direkt i programmets 
källkod.  
 
Microsoft SQL server var verktyget som användes för att få tillgång till data i 
databasen. Genom att använda SQL-satser kunde data selekteras ifrån databasen. 
Microsoft SQL server hade i sin tur ingen direkt koppling med programmet, utan 
verktyget fungerade som ett testverktyg för att ta fram korrekta dataresultat med hjälp 
av SQL-satser. De färdigutformade SQL-satserna användes sedan i sin tur i 
programmets källkod. 
 
För konstruktionen av programmets logik och motor för att generera fram rapportfilerna 
användes en rad olika verktyg ifrån PeopleTools. Utvecklingsmiljön som användes var 
Application designer. För programmets konstruktion och utformning användes 
Application engine genom Application designer. PeopleCode blev naturligt det 
programmerings språk som utgjorde programmets källkod eftersom det är det 
integrerade program språket för PeopleSoft applikationer. 
 
 

3.1 Kritik 

För att uppfylla programmets kravspecifikation var det absolut nödvändigt att 
undersöka om något av PeopleTools verktyg gav stöd till att generera excel filer och 
diagram. 
 
Valen av verktyg för att konstruera programmet var låsta efter kravspecifikationen. 
Efter som några de krav som inkluderades i kravspecifikationen var att programmet 
skulle utvecklas som en PeopleSoftapplikation och med hjälp av PeopleTools verktyg 
så fanns ingen möjlighet att undersöka om det finns bättre, enklare eller effektivare 
verktyg att utveckla programmet med. 
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4 Krav specifikation på programmet 

 
 
Programmet: 
 

 Utvecklingen av programmet ska ske i PeopleSofts PeopleTools verktyg. 
 

� Där Application Designer kommer att fungera som utvecklingsmiljön. 
Programmet ska skrivas i PeopleCode och SQL.  

 
 Programkoden ska vara öppen och enkelt att vidare utveckla. 

 
� Med en enkelhet ska möjlighet att lägga till och ändra nödvändiga 

parametrar som t ex kommentarer för nya fel finnas.  
 

 Ska på ett korrekt och prestandavändligt sätt kommunicera med databasen. 
 

� Kommunicering med databasen ska utföras på ett korrekt sätt enligt 
PeopleSofts Internet Architecture  

 
 

Rapportpresentationen: 
 

 Skall presenteras som en Microsoft Excel fil. 
 

� För att vara lättillgänglig och enkelt att ändra ska rapporten presenteras 
som en Excel fil. 

 
 Excel filen ska i sig att innehåller tre olika flikar. 

 
� För att förenkla hanteringen av tre olika rapporter så ska Excelfilen 

kunna hantera tre olika flikar med tre olika rapporter. 
 

 Skall presentera en rapport på fel och avvikelse tabellen. 
 

� Efter en konvertering lagras alla fel och avvikelser i en enskild tabell. 
Rapporten ska innehålla en delrapport som på ett strukturerat sätt 
presenterar de fel data lagrat i tabellen  

 
 Skall presentera en jämförelserapport 

 
� Rapporten ska innehålla en delrapport som visar en jämförelse mellan 

data innan konverteringen och data efter konvertering med all data ur 
alla relevanta tabeller. 

 
 Skall presentera en lista över de data som ingått i konverteringen 

 
� Användar id och nytt användar id samt namn, avdelning och chefs 

uppgifter ska presenteras i en lista för alla personer som ska 
konverteras in till PeopleSoft databasen. 
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5 Teknisk Lösning/Implementering och test 

 

5.1 Teknisk Lösning 

För att lösa genereringen av en rapportfil så skapades en applikation. Rapportfilen genereras 
till filformatet excel och innehåller tre rapporter, som i sin tur innehåller information ifrån en 
datakonvertering mellan utvalt system till Peoplesoft databasen. Applikationen delades upp i 
fyra huvudkomponenter. Man kan kalla det fyra delprogram inbäddade i en och samma 
applikation. När applikationen exekveras kommer programmen i en seriell ordning att 
exekveras. Program 1 börjar exekvera följt av program 2 osv. Se figur 5.1. Applikationen som 
sammanhåller och exekverar dessa fyra komponenter är löst med hjälp av en PeopleSoft 
Application engine applikation. Där applikationen består av en sektion som heter ”MAIN”. De 
fyra komponenterna som applikationen består av är uppdelade som steg, kallade steps i 
Application engine. 
 

 
Fig 5.1 Illustrerar en modell av hur Applikationens delar är strukturerade. 

 
 
Var och en av dessa fyra steg innehåller programkod av språket PeopleCode. Man kan säga 
att delprogrammen är fyra olika PeopleCode-program. Var och en av de fyra delprogrammen 
har olika lösningar för att bidra till genererandet av en komplett excelfil.    
 



 20 

För att lyckas generera en komplett excelfil ifrån dessa PeopleCode-program användes 
PeopleCode klassen File() för att skriva ut en fil. Filen som skrivs ut bygger på htmlkod, 
stylesheets och xmlkod. Excel har bra stöd för att öppna htmlfiler, däremot blir det problem 
om man med htmlkod ska skriva en excelfil innehållande tre flikar. Detta löstes genom att 
skapa en ramfil som kan inkludera tre olika htm-filer. I Excel kunde man sedan öppna 
ramfilen och automatisk få en excelfil som presenterar tre flikar. Detta kräver 4 enskilda filer 
(Ramfil och 3st htmfiler) men excel har även sedan stöd för att slå ihop ramfilen med de 3 
htmfilerna till en enda excelfil. Se figur 5.2. Detta görs genom att öppna filen, sedan spara 
den i excel format istället för html format.  
 

 
 

Fig 5.2 Illustrerar ett flödelseschema över hur rapportfilen skapas. 
 
 

5.1.1 Steg 1. Ramfilen 

Detta är det första av fyra steg i applikationen och programkomponenten i detta steget är löst 
med hjälp av programmeringsspråket PeopeCode. Det här steget har i uppgift att skriva ut en 
ramfil. Det löstes med html kod som med hjälp av att använda klassen File() kan skriva ut till 
en fil. I detta fall i formatet ”.xls”. Se bilaga 1.   
 
 

5.1.2 Steg 2. Rapportfil 1 

Det här steget samt steg 3 och 4 är de steg som innehåller programkomponenterna för att 
skriva ut de tre olika flikarna till rapportfilen. Det data som denna rapport innehåller är 
bearbetad data direkt ur tabellen PS_SK_ERR_RPT_TBL. Det är en tabell i PeopleSoft 
databasen som lagrar data om de fält och värden som gick fel i konverteringsprocessen 
mellan system till PeopleSoft databasen. För att hämta data ifrån tabellen så användes 
PeopleCode klassen CreateSQL() och SQL. Klassen möjliggör direkt kommunikation med 
databasen med hjälp av SQL. 
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Exempel: Variabel = CreateSQL(”SELECT * FROM tabell”); 
 
I detta exempel så kommer man bara åt en eller sista raden i ett SQL anrop. För att 
lösa det så används en loop där man för varje steg fångar upp data ifrån SQL satsen 
och lagrar det i en array. Exempel: 
 
Variabel = CreateSQL(”SELECT * FROM tabell”); 
While Variabel.fetch(Variabel 2) 
Array[i] = Variabel 2; 
End-while; 
 
Denna delrapport innehåller också två diagram som innehåller summerad data ifrån 
rapportens felresultat. För att generera fungerande excel diagram använde jag mig av xml 
kod. Xml möjliggör skapandes av diagram som excel har stöd för att hantera. Detta 
bäddades in i htmlkoden. 
 
 Exempel: 
<html> 
     Html taggar… 
     Html utskrifter 
     <x> 
          Xml taggar för diagram… 
     </x> 
</html> 
 
När data var hämtad och bearbetad så skrevs den ut i htm format med hjälp utav klassen 
File(). Se bilaga 2. 
 

5.1.3 Steg 3. Rapportfil 2 

I det här steget skrivs en rapport av resultatet för en konverteringsprocess ut. Resultatet av 
denna konvertering krävde data ifrån många fler tabeller. Resultatet av konverteringen har 
lösts med hjälp av att jämföra de data som ska införas i PeopleSoft databasen mot det data 
som lyckats införts i PeopleSoft databasen. Samma princip för att kommunicera med 
databasen som i steg 2 har används, men i looparna har if-satser inkluderats för att göra 
jämförelser mellan de olika data. Eftersom data innan konverteringen inte säkert stämde 
överens med de införda data så var det nödvändigt att även översätta data. Exempel kan 
vara att en anställnings id kunde vara lagrat på ett annat sätt innan det införts i databasen. 
Anställd Anders har anställnings id 1002 i det gamla systemet men har blivigt tilldelad 
anställnings id 8001 i det nya systemet. I databasen fanns det översättningstabeller för detta. 
För att lösa det problemet så var det nödvändigt att i SQLsatserna utföra JOINS mot 
översättnings tabellerna. 
 
Programkoden delades upp i två delar. Del 1: funktioner. Del 2: utskrifter och funktionsanrop. 
Eftersom samma typ av utskrifter användes på många ställen i programkoden så löstes detta 
smidigast med hjälp av olika utskrivnings metoder. För att göra programkoden och 
inventeringen av den bättre så användes inte hämtning av data seriellt i utskrivningsdelen, 
utan delades istället upp till funktioner. Detta medförde också mindre utspridda globala 
variabler. 
 
Även i detta steg så skrevs data ut i htmformat med hjälp utav klassen File(). Se bilaga 3.   
 



 22 

5.1.4 Steg 4. Rapportfil 3 

Här skapas den sista htmfilen som behövs för den kompletta rapportfilen. Denna flik ska 
innehålla en lista på alla anställda och deras nya anställnings id, namn, chefs namn, 
anställningsid och avdelningsnr, samt gamla anställningsid och chefsid. Detta löstes också 
här med hjälp av PeopleCode och kommunicera med databasen med hjälp av SQL genom 
klassen CreateSQL(). För att hämta nödvändiga uppgifter så användes en JOIN mellan 
tabellen PS_JOB (Innehåller anställnings id, chefs id och avdelnings nr) och PS_NAMES 
(innehåller namn kopplat till anställnings id) i SQL satsen. Även en JOIN till 
PS_SK_EMPLID_TEMP (översättnings tabell för nya och gamla id) utfördes. Data som 
sammanslogs av de utvalda tabellerna skrevs sedan ut rakt upp och ner utan några logiska 
bearbetningar eller kontroller. Även i detta steg användes PeopleCode klassen File() för att 
bearbeta och skriva ut data till en fil i ”.htm” format. Se bilaga 4. 
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5.2 Test 

Applikationen har under hela processen testats. Med start ända från starten till tester av det 
färdiga resultatet. Det tester som har utförts kan delas upp i två delar: Test som utförts under 
uppbyggningsfasen och tester av den färdiga applikationen. Testerna av den färdiga 
applikationen utfördes både på applikationen i helhet och för var och en av dess program 
komponenter. 
 

5.2.1 Test som utförts under uppbyggnads fasen 

Test som utförts under uppbyggnings fasen var till en början skapandet av excelfilen. Olika 
tester utfördes hur man med hjälp av html kod kunde få en excelfil med tre olika flikar. Även 
tester på hur man med xmlkod kunde utforma olika typer av diagram gjordes. För design och 
mall till de tre delrapporterna prövades olika utseenden fram med hjälp av excel och sedan 
skrev med html. Dessa tre typer av tester (html till excel, xml till excel diagram och design i 
excel) var inte förbestämda tester med hypotes. De var många mindre tester med hög 
frekvens och konstanta justeringar för att fram nå önskat resultat. 
 
De SQLsatser som användes i programkomponenterna 2-4 testades innan de 
implementerades i programkoden. Med hjälp av Databasprogrammet Microsoft SQL 
server 2005 kördes databas frågor mot den utvalda servern. För varje SQL sats så 
testades konstant SQL med visat delresultat till önskat resultat för var och en av 
satserna var uppnådda. 

5.2.2 Test av den färdiga applikationen 

Eftersom applikationen byggdes upp del för del så testades varje programkomponent 
för sig. Man kan säga att när en komponent var färdig så testades den. Testerna som 
utfördes var enkla: Kör programmet och kontrollera resultatet. Ändra värden i 
databasen, kör programmet igen och kontrollera resultatet. Resultatet kontrollerades i 
programmets utskrivna fil. Utseendet och resultatet kontrollerades där också data 
resultatet kontrollerades mot databasen så korrekt uträkningar och data presentationer 
skett. Detta utfördes på programkomponenterna 2-4. För program komponent 1 
(programmet som skriver ut ram filen) kontrollerades bara att filen inkluderade de tre 
htmfilerna på ett korrekt sätt. Slutligen kördes hela applikationen. Där utfördes samma 
typ av tester som för programkomponenterna 2-4. Programmet kördes och resultatet 
kontrollerades. Sen ändrades värden i databasen och programmet exekverades igen 
där resultatet i alla de tre delrapporterna (uppdelade i flikar) kontrollerades i utseende 
och mot databasens data. 
 

5.3 Implementering 

Applikation är skapad som en Application Engine applikation på en av Connects testmiljöer. 
Det är tekniskt sett ingen testmiljö utan servern har tidigare används som en testmiljö för att 
korrekt implementera Frankrikes system. En Application Engine applikation fungerar som 
standard till alla Connects PeopleSofts servrar och kan enkelt med hjälp av Application 
Designer importeras och implementeras till önskad server. Detta utförs med hjälp av enkla 
steg i Applikation Designer till vald server. Applikationen kommer i sin tur inte att användas 
för någon server som är ”live” eftersom applikationens syfte är att användas för att ge 
information om en konverterings process och rapportera fel. Applikationen har i sin flexibilitet 
möjligheten att kunna implementeras på valfri server, den är alltså helt dynamisk. Vilket 
innebär att man kan generera ut rapporter oavsett vilket system eller land konverteringen har 
utförs för.  
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6 Resultat 

 

 
Applikationen som skapades är en Application engine applikation. Applikationens flöde är 
skapad med en sektion innehållande 4 olika steg. Detta åskådliggörs i figur 6.1 där man kan 
se applikationens struktur utifrån Application Designer. Eftersom det är en applikation skapad 
som en Application Engine så kan den importeras och användas på valfri server hos 
Connect projektet. 
 
 

 
 

Fig 6.1 Färdiga Application egnine applikationen. 
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Det är en helt dynamisk applikation för att stödja rapportering av en konvertering ifrån ett 
system till PeopleSoft databasen. Det som menas med att den är dynamisk är att den 
fungerar för fler än ett system och kommer automatiskt att presentera korrekt data och 
konfigurera antalet och värdet för de parametrar som används för att generera diagram, 
tabeller och jämförelser mellan tabellerna. 
 

Exempel på de diagram som automatiskt genereras: 
 

 

 
Fig 6.2 Två diagram ur felrapporten. 

 
Applikationen genererar fram 4 filer där en av filerna används för att öppna en rapport i 
Microsoft Excel innehållande tre flikar med tre rapporter. Filerna är: 
 

• rapport.xls 
• sheet001.htm 
• sheet002.htm 
• sheet003.htm 

 
Med hjälp av att manuellt öppna ”rapport.xls” kan man slå samman de 4 filerna till en 
komplett fil innehållande alla tre rapporter uppdelade I tre flikar. Filen sparas i valfritt 
namn. 
 
Den kompletta rapportfilen är färdig att skickas ut direkt till de ansvariga för systemen 
som konverterats. Rapporten kan även manuellt redigeras med hjälp av Microsoft 
Excel efter önskat behov. Innehållet i de tre delrapporterna kommer att variera från 
system till system som konverteras, men innehåller samma struktur av data och 
framtas med samma logik i applikationens komponenter. Innehållet i var och en av 
delrapporterna presenteras nedan: 
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Rapport 1 (Flik 1): 
Presenterar en rapport på vad som har gått fel efter en konvertering. Den visar vilka fält 
och värden som inte konverterades och inte gick igenom valideringen vid en 
konvertering. Exempel på ett fel kan vara att en anställd har en chef som inte existerar. 
I rapporten presenteras inte exakt vartenda fält och dess värde. Det skulle kunna 
innebära en otroligt lång lista om större delen av konverteringen inte valideras. 
Rapporten presenterar hur många fel som uppstått av olika fält. Detta visas även i en 
överskådlig bild i två olika diagram. Diagram 1 är ett cirkeldiagram som presenterar det 
som nämndes ovan. Diagram 2 är ett stapeldiagram som presenterar totalt antalet 
anställda som gått fel för olika typer av fält, alltså inte bara typer av fel utan även hur 
många som gått fel av varje typ av fel. I denna rapport presenteras även i vilken fas i 
konverteringen som felen uppstår. 
 
 

 
 

Fig 6.3 Rapport 1 - felrapporten. 
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Rapport 2 (Flik 2): 
Denna rapport presenterar en jämförelse mellan data innan konverteringen och data 
efter konverteringen. Det gör den för alla typer av data som ska införas. Den visar data 
som exempel: 
 

• Namn detaljer 
• Namn Prefix 
• Kön 
• Adresser 
• Födelse land 
• Företag 
• Anställning 
• Shift 
• Lön 
• Bank 
• Gradering 
• Kompensation 
• Slut datum 

 
Jämförelsen av data ger en bra och överskådlig bild för resultatet av en konvertering. 
De jämförelser som inte är helt korrekt kommer att markeras med rött medan de som 
har till 100 % korrekt kommer att markeras med grönt. Detta presenteras i figur 6.4. 
 
 

 
 

Fig 6.4 Rapport 2 - jämförlserapporten. 
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Rapport 3 (Flik 3): 
Det som visas i denna rapport kan variera väldigt omfattande i storlek beroende på hur 
många anställda som finns i systemet som ska konverteras. Rapporten presenterar alla 
anställda och deras anställnings id, namn, deras chefs namn, anställnings id och 
avdelnings nr, samt gamla anställnings id och deras chefs id. Varje anställd visas rad 
för rad, därför i ett system med väldigt många anställda, kan det bli en lista med väldigt 
många rader. Att visa alla anställda är dock helt nödvändigt. I figur 6.5 visas ett 
exempel på hur rapporten ser ut. 
 
 

 
 

Fig 6.5 Rapport 3 - namnrapporten. 
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7 Diskussion - erfarenheter och rekommendationer 

 
 
Valet att börja med att samla in data underlättade skapandet av applikationen och de 
data som hittades och informationen som lästes gav en mycket bra överskådlig bild på 
vad PeopleSoft är och hur det är uppbyggt. Eftersom kunskapen om PeopleSoft snabbt 
ökades blev det så småningom också enklare att förstå vilka PeopleSoft verktyg som 
var nödvändig att använda. Även kunskapen om de verktyg som användes i 
konstruktionen av applikationen var värdefull när det kom till att använda 
utvecklingsverktygen praktiskt. 
 
Hade ordningen i metoden vart annorlunda hade utvecklingsprocessen blivigt mer 
ineffektiv eftersom många av delarna i utvecklingen av applikationen krävde 
PeopleSoftkunskaper. För de mer avancerade delarna i applikationens skapande så 
krävdes mer specifika kunskaper av de verktyg som fanns i PeopleTools paketet, där 
det krävdes både mycket studerande och praktisk träning, speciellt inom Applikation 
designer, Application engine och PeopleCode. Avancerade SQL kunskaper var också 
helt nödvändig för att genomföra skapandet av denna applikation. 
 
Absolut kritiskt var att det gick att med hjälp av htmlkod skapa excel rapporter, och att 
det även fanns stöd i excel att inkludera flikar med hjälp av tilläggs filer. Likaså att det 
var möjligt att skapa textfiler (html) med hjälp av PeopleCodeklasser. Hade det inte 
funnits någon lösning på det problemet så hade det varit nödvändigt att rapportera 
tillbaka till Connect för att ta fram eller ändra kravspecifikationen, möjligen skapa 
textfiler som sedan manuellt klistras in i en excelrapport. 
 
Under hela skapandet av applikationen så har arbetet skett emot en testmiljö. Det har 
fungerat mycket bra och det har funnits tillräckligt med testdata baserat på skarpdata 
tillgängligt. Men det hade definitivt gett mycket säkrare testresultat av applikationen om 
det fanns möjligheten att testa det emot fler miljöer. Nu fanns inte möjligheten för 
Connect projektet att erbjuda fler testmiljöer att köra applikationen på, därför har det 
vart väldigt viktigt att applikationen utvecklas och testas på ett noggrant sätt för att till 
så stor grad som möjligt säkerställa att det fungerar helt korrekt vid att byta av system 
och miljö. En av anledningarna till att detta inte var möjligt var att server rättigheter inte 
kunde ges p.g.a. säkerhetsskäl. 
 
Den färdiga applikationen har uppfyllt alla krav enligt kravspecifikationen. Även 
önskemål som att automatiskt generera diagram på rapporterad data uppfylldes. 
Rapporterna är lättförståliga och rent designade, de ska kunna utläsas och redigeras 
även om personen som använder de inte har avancerade kunskaper om databaser 
eller PeopleSoft. Kravet att applikationen ska vara en dynamisk lösning ökade 
svårighetsgraden men ökade även applikationens styrka enormt. Den dynamiska 
lösningen ger möjligheten till att programmet kommer att kunna användas för att 
rapportera konverteringar för system i flera olika länder. Applikationen kommer att 
kunna leva vidare och användas av Connect i framtiden. Programkoden är 
välkommenterad och ger ökad förståelse ifall det i framtiden kommer vara andra 
personer som uppdaterar eller vidareutvecklar applikationen. Kommenteringen av 
programkoden har naturligtvis vart mer tidskrävande men även här så ökar 
applikationens styrka för framtiden.  
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Detta arbete har vart extremt lärorikt, speciellt i aspekten att lära sig om PeopleSoft, 
vad det är, hur det är uppbyggt och lära sig metoderna för hur man utvecklar 
PeopleSoftapplikationer. Det teoretiska studerandet är alltid en viktig del och bäddar för 
ett bra praktiskt arbete, men det absolut mest givande är träning och utförande. Här 
bevisas ordspråket ”Learning by doing” sin styrka.  
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9 Bilagor 

 

9.1 Bilaga 1. Ram filen 

Global string &Filnamn;  

Local File &LogFile;  

 

&filename = "rapport";  

&directory = "C:\temp\";  

CreateDirectory(&directory|&filename|"_files", %FilePath_Absolute);  

&LogFile = GetFile(&directory|&filename|".xls", "w", "a", %FilePath_Absolute);  

 

&LogFile.WriteLine("<html xmlns:v='urn:schemas-microsoft-com:vml'");  

&LogFile.WriteLine("xmlns:o='urn:schemas-microsoft-com:office:office'");  

&LogFile.WriteLine("xmlns:x='urn:schemas-microsoft-com:office:excel'");  

&LogFile.WriteLine("xmlns='http://www.w3.org/TR/REC-html40'>");  

&LogFile.WriteLine("");  

&LogFile.WriteLine("<head>");  

&LogFile.WriteLine("<meta name=""Excel Workbook Frameset"">");  

&LogFile.WriteLine("<meta http-equiv=Content-Type content='text/html; charset=us-ascii'>");  

&LogFile.WriteLine("<meta name=ProgId content=Excel.Sheet>");  

&LogFile.WriteLine("<meta name=Generator content='Microsoft Excel 11'>");  

&LogFile.WriteLine("<link rel=File-List href='"|&filename|"_files/'>");  

&LogFile.WriteLine("");  

&LogFile.WriteLine("");  

&LogFile.WriteLine("<![endif]><!--[if gte mso 9]><xml>");  

&LogFile.WriteLine(" <x:ExcelWorkbook>");  

&LogFile.WriteLine("  <x:ExcelWorksheets>");  

&LogFile.WriteLine("   <x:ExcelWorksheet>");  

&LogFile.WriteLine("    <x:Name>Rapport 1</x:Name>");  

&LogFile.WriteLine("    <x:WorksheetSource HRef='"|&filename|"_files/sheet001.htm'/>");  

&LogFile.WriteLine("   </x:ExcelWorksheet>");  

&LogFile.WriteLine("   <x:ExcelWorksheet>");  

&LogFile.WriteLine("    <x:Name>Rapport 2</x:Name>");  

&LogFile.WriteLine("    <x:WorksheetSource HRef='"|&filename|"_files/sheet002.htm'/>");  

&LogFile.WriteLine("   </x:ExcelWorksheet>");  

&LogFile.WriteLine("   <x:ExcelWorksheet>");  

&LogFile.WriteLine("    <x:Name>Rapport 3</x:Name>");  

&LogFile.WriteLine("    <x:WorksheetSource HRef='"|&filename|"_files/sheet003.htm'/>");  

&LogFile.WriteLine("   </x:ExcelWorksheet>");  

&LogFile.WriteLine("  </x:ExcelWorksheets>");  

&LogFile.WriteLine("  <x:WindowHeight>6030</x:WindowHeight>");  

&LogFile.WriteLine("  <x:WindowWidth>10500</x:WindowWidth>");  

&LogFile.WriteLine("  <x:WindowTopX>480</x:WindowTopX>");  

&LogFile.WriteLine("  <x:WindowTopY>120</x:WindowTopY>");  

&LogFile.WriteLine("  <x:ProtectStructure>False</x:ProtectStructure>");  

&LogFile.WriteLine("  <x:ProtectWindows>False</x:ProtectWindows>");  

&LogFile.WriteLine(" </x:ExcelWorkbook>");  

&LogFile.WriteLine("</head>");  

&LogFile.WriteLine("");  

&LogFile.WriteLine("");  

&LogFile.WriteLine("</html>");  

 

&LogFile.Close(); 
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9.2 Bilaga 2. Rapport 1 

/* Print out data for chart 1 */  

Function printchart1(&sel As string);  

     

   &space = "";  

   &i = 1;  

   If (&sel = "SK_FIELD") Then  

      &space = "&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;";  

   End-If;  

   &sql_chart = CreateSQL("SELECT "|&sel|" FROM PS_SK_ERR_RPT_TBL WHERE SK_FIELD <> ' Emplids Processed' AND SK

_FIELD <> '' GROUP BY SK_FIELD");  

   While &sql_chart.Fetch(&tmp)  

      &S1.WriteLine(&space|&tmp|"<br>");  

      &i = &i + 1;  

   End-While;  

     

End-Function;  

 

/* Get source for chart 1 */  

Function getchart1source(&r As number);  

     

   &sql_chart = CreateSQL("SELECT COUNT(DISTINCT SK_FIELD) FROM PS_SK_ERR_RPT_TBL WHERE SK_FIELD <> ' Emplids P

rocessed' AND SK_FIELD <> ''");  

   &sql_chart.Fetch(&i);  

   &i = &i + (&r - 1);  

   &source_chart1a = "'"|&filename|" 1'!$A$"|&r|":$A$"|&i;  

   &source_chart1b = "'"|&filename|" 1'!$B$"|&r|":$B$"|&i;  

     

End-Function;  

 

/* Print out data for chart 2 */  

Function printchart2(&sel As string);  

     

   &space = "";  

   &i = 1;  

     

   &sql_chart = CreateSQL("SELECT "|&sel|" FROM PS_SK_ERR_RPT_TBL WHERE SK_FIELD <> ' Emplids Processed' AND SK

_FIELD <> '' AND SK_VALUE <> '' GROUP BY SK_FIELD");  

   While &sql_chart.Fetch(&tmp)  

      If (&sel = "SK_FIELD") Then  

         &space = "&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<b>"|&i|":</b> ";  

      End-If;  

      &S1.WriteLine(&space|&tmp|"<br>");  

      &i = &i + 1;  

   End-While;  

     

End-Function;  

 

/* Get source for chart 2 */  

Function getchart2source(&r As number);  

     

   &sql_chart = CreateSQL("SELECT COUNT(DISTINCT SK_FIELD) FROM PS_SK_ERR_RPT_TBL WHERE SK_FIELD <> ' Emplids P

rocessed' AND SK_FIELD <> '' AND SK_VALUE <> ''");  

   &sql_chart.Fetch(&i);  

   &i = &i + (&r - 1);  

   &source_chart2 = "'"|&filename|" 1'!$C$"|&r|":$C$"|&i;  

     

End-Function;  

 

Local File &Sheet1File;  

 

&rows = 0;  

&source_chart1a = "";  

&source_chart1b = "";  

&source_chart2 = "";  

&filename = "rapport";  

&directory = "C:\temp\";  

&S1 = GetFile(&directory|&filename|"_files\sheet001.htm", "w", "a", %FilePath_Absolute);  

 

&S1.WriteLine("<html xmlns:v='urn:schemas-microsoft-com:vml'");  

&S1.WriteLine("xmlns:o='urn:schemas-microsoft-com:office:office'");  

&S1.WriteLine("xmlns:x='urn:schemas-microsoft-com:office:excel'");  

&S1.WriteLine("xmlns='http://www.w3.org/TR/REC-html40'>");  
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&S1.WriteLine("<head>");  

&S1.WriteLine("<meta http-equiv=Content-Type content='text/html; charset=us-ascii'>");  

&S1.WriteLine("<meta name=ProgId content=Excel.Sheet>");  

&S1.WriteLine("<meta name=Generator content='Microsoft Excel 11'>");  

 

&S1.WriteLine("<style>");  

&S1.WriteLine(".col_head {background: #000000; color: #FFFF00; font-weight: bold;}");  

&S1.WriteLine(".col_white {border:.5pt solid windowtext; background: #FFFFFF;}");  

&S1.WriteLine(".col_red {border:.5pt solid windowtext; background: #FF6666;}");  

&S1.WriteLine(".col_green {border:.5pt solid windowtext; background: #CCFFCC;}");  

&S1.WriteLine(".col_blue {border:.5pt solid windowtext; background: #99CCFF;}");  

&S1.WriteLine(".col_yellow {border:.5pt solid windowtext; background: #FFFF99;}");  

&S1.WriteLine(".col_orange {border:.5pt solid windowtext; background: #FFCC99;}");  

&S1.WriteLine("</style>");  

 

&S1.WriteLine("<body>");  

 

&S1.WriteLine("<table>");  

 

/* Counting nr of Employees for etch step */  

&sql_step_pers = CreateSQL("SELECT COUNT(DISTINCT SK_EMPLID) FROM PS_SK_ERR_RPT_TBL WHERE SK_CI_STEP = 'PERS'")

;  

&sql_step_hire = CreateSQL("SELECT COUNT(DISTINCT SK_EMPLID) FROM PS_SK_ERR_RPT_TBL WHERE SK_CI_STEP = 'HIRE'")

;  

&sql_step_hist = CreateSQL("SELECT COUNT(DISTINCT SK_EMPLID) FROM PS_SK_ERR_RPT_TBL WHERE SK_CI_STEP = 'HIST'")

;  

&sql_step_tot = CreateSQL("SELECT COUNT(*) FROM PS_SK_HIRE_TMP");  

&sql_step_pers.Fetch(&fe_step_pers);  

&sql_step_hire.Fetch(&fe_step_hire);  

&sql_step_hist.Fetch(&fe_step_hist);  

&sql_step_tot.Fetch(&fe_step_tot);  

&rows = &rows + 7;  

&S1.WriteLine("  <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>");  

&S1.WriteLine("  <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>");  

&S1.WriteLine("  <tr><td class='col_head' style='width:180px'>STEP</td><td class='col_head' style='width:120px'

>Nbr of fails</td><td class='col_head' style='width:120px'>Total targets</td><td class='col_head' style='width:

500px'>Comment</td></tr>");  

&S1.WriteLine("  <tr><td class='col_green'>PERS</td><td class='col_green'>"|&fe_step_pers|"</td><td class='col_

green'>"|&fe_step_tot|"</td><td class='col_yellow'></td></tr>");  

&S1.WriteLine("  <tr><td class='col_green'>HIRE</td><td class='col_green'>"|&fe_step_hire|"</td><td class='col_

green'>"|&fe_step_tot|"</td><td class='col_yellow'></td></tr>");  

&S1.WriteLine("  <tr><td class='col_green'>HIST</td><td class='col_green'>"|&fe_step_hist|"</td><td class='col_

green'>"|&fe_step_tot|"</td><td class='col_yellow'></td></tr>");  

&S1.WriteLine("  <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>");  

 

/* Fetching all amout of diffrent Values grouped as Fields */  

&rows = &rows + 1;  

&S1.WriteLine("  <tr><td class='col_head'><b>FIELD</b></td><td class='col_head'>VALUE</td><td class='col_head'>

Nbr of fails</td><td class='col_head'>Comment</td></tr>");  

&sql_field = CreateSQL("SELECT SK_FIELD, SK_VALUE, COUNT(*) FROM PS_SK_ERR_RPT_TBL WHERE SK_FIELD <> ' Emplids 

Processed' AND SK_FIELD <> 'CI_PERSONAL_DATA' AND SK_FIELD <> '' GROUP BY SK_FIELD, SK_VALUE ORDER BY SK_FIELD"

);  

&AAfield = CreateArrayAny();  

While &sql_field.Fetch(&AAfield)  

   &rows = &rows + 1;  

   &S1.WriteLine("<tr><td class='col_orange'>"|&AAfield[1]|"</td><td class='col_orange'>"|&AAfield[2]|"</td><td

 class='col_orange'>"|&AAfield[3]|"</td><td class='col_yellow'></td></tr>");  

End-While;  

 

&rows = &rows + 2;  

&S1.WriteLine("  <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>");  

&S1.WriteLine("  <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>");  

 

&rows = &rows + 1;  

&S1.WriteLine("  <tr><td style='height:300px;z-index:2'>");  

 

getchart1source(&rows + 1);  

getchart2source(&rows + 1);  

 

&S1.WriteLine("<!--[if gte vml 1]>");  

&S1.WriteLine("<v:shape style='width:400px;height:300px;z-index:2'>");  

&S1.WriteLine("   <x:ClientData ObjectType='Chart'>");  

&S1.WriteLine("    <x:WebChart>");  

&S1.WriteLine("     <x:Chart>");  

&S1.WriteLine("      <x:Name>Chart 2</x:Name>");  

&S1.WriteLine("      <x:Options>");  
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&S1.WriteLine("       <x:Border><x:ColorIndex>None</x:ColorIndex></x:Border>");  

&S1.WriteLine("      </x:Options>");  

&S1.WriteLine("      <x:Font><x:FontName>Arial</x:FontName><x:Size>10</x:Size>");  

&S1.WriteLine("      <x:AutoScale/></x:Font>");  

&S1.WriteLine("      <x:PlotArea>");  

&S1.WriteLine("       <x:Border><x:ColorIndex>None</x:ColorIndex></x:Border>");  

&S1.WriteLine("       <x:Font><x:FontName>Arial</x:FontName><x:Size>10</x:Size>");  

&S1.WriteLine("       <x:AutoScale/></x:Font>");  

&S1.WriteLine("       <x:Graph>");  

&S1.WriteLine("        <x:Type>Pie</x:Type>");  

&S1.WriteLine("        <x:SubType>Standard</x:SubType>");  

&S1.WriteLine("        <x:VaryColors/> !-- The colors will vary --");  

&S1.WriteLine("        <x:FirstSliceAngle>0</x:FirstSliceAngle>");  

&S1.WriteLine("        <x:Series>");  

&S1.WriteLine("         <x:Index>0</x:Index>");  

&S1.WriteLine("         <x:Name>Series 1</x:Name>");  

&S1.WriteLine("         <x:Category> !-- Category name --");  

&S1.WriteLine("          <x:DataSource>0</x:DataSource>");  

&S1.WriteLine("          <x:Data>"|&source_chart1a|"</x:Data>");  

&S1.WriteLine("         </x:Category>");  

&S1.WriteLine("         <x:Value>");  

&S1.WriteLine("          <x:DataSource>0</x:DataSource>       !-- Value source --");  

&S1.WriteLine("          <x:Data>"|&source_chart1b|"</x:Data>");  

&S1.WriteLine("         </x:Value>");  

&S1.WriteLine("        </x:Series>");  

&S1.WriteLine("       </x:Graph>");  

&S1.WriteLine("      </x:PlotArea>");  

&S1.WriteLine("      <x:Legend>       !-- Category discription to the right --");  

&S1.WriteLine("       <x:Placement>Right</x:Placement>");  

&S1.WriteLine("       <x:Font><x:FontName>Arial</x:FontName><x:Size>6</x:Size>");  

&S1.WriteLine("       <x:AutoScale/></x:Font>");  

&S1.WriteLine("      </x:Legend>");  

&S1.WriteLine("     </x:Chart>");  

&S1.WriteLine("    </x:WebChart>");  

&S1.WriteLine("   </x:ClientData>");  

&S1.WriteLine("  </v:shape>");  

&S1.WriteLine("<![endif]-->");  

 

&S1.WriteLine("  </td><td></td><td></td><td>");  

 

&S1.WriteLine("<!--[if gte vml 1]>");  

&S1.WriteLine("   <v:shape style='width:460px;height:300px;z-index:2'>");  

&S1.WriteLine("   <x:ClientData ObjectType='Chart'>");  

&S1.WriteLine("    <x:WebChart>");  

&S1.WriteLine("     <x:Scaling><x:ScaleID>0</x:ScaleID></x:Scaling>");  

&S1.WriteLine("     <x:Scaling><x:ScaleID>1</x:ScaleID></x:Scaling>");  

&S1.WriteLine("     <x:Chart>");  

&S1.WriteLine("      <x:Name>Chart 1</x:Name>");  

&S1.WriteLine("      <x:Options>");  

&S1.WriteLine("       <x:Border><x:ColorIndex>None</x:ColorIndex></x:Border>");  

&S1.WriteLine("      </x:Options>");  

&S1.WriteLine("      <x:Font><x:FontName>Arial</x:FontName><x:Size>10</x:Size>");  

&S1.WriteLine("      <x:AutoScale/></x:Font>");  

&S1.WriteLine("      <x:ChartGrowth>");  

&S1.WriteLine("       <x:HorzGrowth>1</x:HorzGrowth>");  

&S1.WriteLine("       <x:VertGrowth>1</x:VertGrowth>");  

&S1.WriteLine("      </x:ChartGrowth>");  

&S1.WriteLine("      <x:PlotArea>");  

&S1.WriteLine("       <x:Interior><x:ColorIndex>22</x:ColorIndex></x:Interior>");  

&S1.WriteLine("       <x:Font><x:FontName>Arial</x:FontName><x:Size>10</x:Size>");  

&S1.WriteLine("       <x:AutoScale/></x:Font>");  

&S1.WriteLine("       <x:Graph>");  

&S1.WriteLine("        <x:Type>Column</x:Type>");  

&S1.WriteLine("        <x:SubType>Clustered</x:SubType>");  

&S1.WriteLine("        <x:ScaleID>0</x:ScaleID>");  

&S1.WriteLine("        <x:ScaleID>1</x:ScaleID>");  

&S1.WriteLine("        <x:Series>");  

&S1.WriteLine("         <x:Value>");  

&S1.WriteLine("          <x:DataSource>0</x:DataSource>");  

&S1.WriteLine("          <x:Data>"|&source_chart2|"</x:Data>");  

&S1.WriteLine("         </x:Value>");  

&S1.WriteLine("        </x:Series>");  

&S1.WriteLine("       </x:Graph>");  

&S1.WriteLine("       <x:Axis>");  

&S1.WriteLine("        <x:Placement>Bottom</x:Placement>");  

&S1.WriteLine("        <x:AxisID>0</x:AxisID>");  

&S1.WriteLine("        <x:ScaleID>0</x:ScaleID>");  
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&S1.WriteLine("        <x:CrossingAxis>1</x:CrossingAxis>");  

&S1.WriteLine("        <x:Font><x:FontName>Arial</x:FontName><x:Size>10</x:Size>");  

&S1.WriteLine("        <x:AutoScale/></x:Font>");  

&S1.WriteLine("        <x:Number>");  

&S1.WriteLine("         <x:SourceLinked/>");  

&S1.WriteLine("         <x:BuiltInFormat>0</x:BuiltInFormat>");  

&S1.WriteLine("        </x:Number>");  

&S1.WriteLine("        <x:Type>Automatic</x:Type>");  

&S1.WriteLine("       </x:Axis>");  

&S1.WriteLine("       <x:Axis>");  

&S1.WriteLine("        <x:Placement>Left</x:Placement>");  

&S1.WriteLine("        <x:AxisID>1</x:AxisID>");  

&S1.WriteLine("        <x:ScaleID>1</x:ScaleID>");  

&S1.WriteLine("        <x:MajorGridlines/>");  

&S1.WriteLine("        <x:CrossingAxis>0</x:CrossingAxis>");  

&S1.WriteLine("        <x:CrossesAt>Minimum</x:CrossesAt>");  

&S1.WriteLine("        <x:CrossBetween>Between</x:CrossBetween>");  

&S1.WriteLine("        <x:Font><x:FontName>Arial</x:FontName><x:Size>10</x:Size>");  

&S1.WriteLine("        <x:AutoScale/></x:Font>");  

&S1.WriteLine("        <x:Number>");  

&S1.WriteLine("         <x:SourceLinked/>");  

&S1.WriteLine("         <x:BuiltInFormat>0</x:BuiltInFormat>");  

&S1.WriteLine("        </x:Number>");  

&S1.WriteLine("        <x:Type>Value</x:Type>");  

&S1.WriteLine("       </x:Axis>");  

&S1.WriteLine("      </x:PlotArea>");  

&S1.WriteLine("     </x:Chart>");  

&S1.WriteLine("    </x:WebChart>");  

&S1.WriteLine("   </x:ClientData>");  

&S1.WriteLine("  </v:shape><![endif]--><![if !vml]><span style='mso-ignore:vglayout'>");  

 

&S1.WriteLine(" </td></tr>");  

 

&rows = &rows + 1;  

&S1.WriteLine("  <tr style='color: #0000FF';>");  

 

&S1.WriteLine("   <td>");  

printchart1("SK_FIELD"); /* Fetching data for chart 1 */  

&S1.WriteLine("   </td><td>");  

printchart1("COUNT(DISTINCT SK_FIELD + '#' + SK_VALUE)"); /* Fetching data for chart 1 */  

&S1.WriteLine("   </td><td>");  

printchart2("COUNT(*)"); /* Fetching data for chart 2 */  

&S1.WriteLine("   </td><td>");  

printchart2("SK_FIELD"); /* Fetching data for chart 2 */  

&S1.WriteLine("   </td>");  

 

&S1.WriteLine("  </tr>");  

 

&S1.WriteLine("  <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>");  

&S1.WriteLine("  <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>");  

&S1.WriteLine("  <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>");  

 

&S1.WriteLine("  <tr><td><b>Blank Fields</b></td><td></td><td></td><td></td></tr>");  

 

/* Fetching Fields from SK_MESSAGE_TEXT where SK_FIELDS dose not exists */  

&S1.WriteLine("  <tr><td class='col_head'><b>FIELD</b></td><td class='col_head'>VALUE</td><td class='col_head'>

Nbr of fails</td><td class='col_head'>Comment</td></tr>");  

&sql_blank = CreateSQL("SELECT SK_MESSAGE_TEXT, SK_VALUE FROM PS_SK_ERR_RPT_TBL WHERE SK_FIELD = '' AND SK_MESS

AGE_TEXT LIKE '%JOB.%' ORDER BY SK_MESSAGE_TEXT");  

&AAblank = CreateArrayAny();  

While &sql_blank.Fetch(&AAblank)  

   &cutfield = &AAblank[1];  

   &startpos = Find("JOB.", &cutfield);  

   &endpos = Find(" (", &cutfield);  

   &field = Substring(&cutfield, &startpos, &endpos - &startpos);  

   &S1.WriteLine("<tr><td class='col_orange'>"|&field|"</td><td class='col_orange'>"|&AAblank[2]|"</td><td clas

s='col_orange'>1</td><td class='col_yellow'>"|&AAblank[1]|"</td></tr>");  

End-While;  

 

&S1.WriteLine("</table>");  

 

&S1.WriteLine("</body>");  

 

&S1.WriteLine("</html>");  

 

&S1.Close(); 
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9.3 Bilaga 3. Rapport 2 

/* Print out a line. Only Topics */  

Function printtopic(&h As string, &r As string, &p As string, &c As string, &style As string, &cstyle As string

);  

     

   &LF.WriteLine("  <tr>");  

   &LF.WriteLine("   <td class='"|&style|"'><b>"|&h|"</b></td><td class='"|&style|"'><b>"|&r|"</b></td><td clas

s='"|&style|"'><b>"|&p|"</b></td><td class='"|&cstyle|"'><b>"|&c|"</b></td>");  

   &LF.WriteLine("  </tr>");  

End-Function;  

 

/* Print out a line. Using Headline, Payroll value, PeopleSoft value and calulating the color of the line */  

Function printhr(&h As string, &r As number, &p As number, &c As string);  

   Local string &color;  

   &color = "col_red";  

   If (&r = &p) Then  

      &color = "col_green";  

   End-If;  

   &bold = "";  

   If (&h = "Sum") Then  

      &bold = "style='font-weight: bold;'";  

   End-If;  

   &LF.WriteLine("  <tr "|&bold|">");  

   &LF.WriteLine("   <td class='"|&color|"'>"|&h|"</td><td class='"|&color|"'>"|&r|"</td><td class='"|&color|"'

>"|&p|"</td><td class='col_white'>"|&c|"</td>");  

   &LF.WriteLine("  </tr>");  

End-Function;  

 

/* Count Blanks & Print sum */  

Function blank(&r As number, &p As number);  

     

   If (&r > 0 Or  

         &p > 0) Then  

      printhr("Blank", &r, &p, "");  

   End-If;  

     

End-Function;  

 

/* Count Blanks & Print sum */  

Function blankprint(&r As number, &p As number, &rsum As number, &psum As number);  

     

   If (&r > 0 Or  

         &p > 0) Then  

      printhr("Blank", &r, &p, "");  

      &rsum = &rsum + &r;  

      &psum = &psum + &p;  

   End-If;  

     

   printhr("Sum", &rsum, &psum, "");  

End-Function;  

 

/* Processing Object (Number emplyoees, Company, Department, Jobcode) */  

Function f_object();  

   /* Fetching single lines of nr (Number emplyoees) */  

   &sql_noe_r = CreateSQL("SELECT COUNT(*) FROM "|&payroll_table|"");  

   &sql_noe_r.Fetch(&fe_noe_r);  

   &sql_noe_p = CreateSQL("SELECT COUNT(*) FROM PS_JOB WHERE ACTION = 'MIG'");  

   &sql_noe_p.Fetch(&fe_noe_p);  

     

   /* Fetching single lines of nr (Department) */  

   &sql_dep_p = CreateSQL("SELECT DISTINCT COUNT(*) from PS_DEPT_TBL WHERE EFF_STATUS = 'A'");  

   &sql_dep_p.Fetch(&fe_dep_r);  

     

   /* Fetching single lines of nr (Jobcode) */  

   &sql_jobc_r = CreateSQL("SELECT COUNT(SK_JOBCODE) FROM "|&payroll_table|" WHERE SK_JOBCODE <> ''");  

   &sql_jobc_r.Fetch(&fe_jobc_r);  

   &sql_jobc_p = CreateSQL("SELECT COUNT(JOBCODE) FROM PS_JOB WHERE JOBCODE <> '' AND ACTION = 'MIG'");  

   &sql_jobc_p.Fetch(&fe_jobc_p);  

   &sql_jobc_r_blank = CreateSQL("SELECT COUNT(SK_JOBCODE) FROM "|&payroll_table|" WHERE SK_JOBCODE = ''");  

   &sql_jobc_r_blank.Fetch(&fe_jobc_r_blank);  

   &sql_jobc_p_blank = CreateSQL("SELECT COUNT(JOBCODE) FROM PS_JOB WHERE JOBCODE = '' AND ACTION = 'MIG'");  

   &sql_jobc_p_blank.Fetch(&fe_jobc_p_blank);  

     

   /* Print data */  

   printhr("Number of employees", &fe_noe_r, &fe_noe_p, "");  
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   &LF.WriteLine(&blankline);  

   &LF.WriteLine("  <tr><td class='col_green'>Deparment</td><td class='col_green'></td><td class='col_green'>"|

&fe_dep_r|"</td><td class='col_white'></td></tr>");  

   &LF.WriteLine(&blankline);  

   printhr("Jobcode", &fe_jobc_r, &fe_jobc_p, "");  

   blank(&fe_jobc_r_blank, &fe_jobc_p_blank);  

     

End-Function;  

 

/* Processing Company data */  

Function f_company();  

     

   printtopic("Company", "Nbr of employees", "Nbr of employees", "", "col_green", "col_white");  

   &i = 1;  

   &tmpAAny = CreateArrayAny();  

   &sql_comp_p = CreateSQL("SELECT COMPANY, COUNT(*) FROM PS_JOB WHERE ACTION = 'MIG' AND COMPANY <> '9999' GRO

UP BY COMPANY ORDER BY COMPANY");  

     

   /* Fetching COMPANY and amount for the diffrent companys from PS_JOB. The COMPANY-

name will be used for translating and selecting SK_JOB from PS_SK_CURR_'nation' */  

   While &sql_comp_p.Fetch(&tmpAAny)  

        

      /* Getting amount of etch Company from PS_SK_CURR_'nation' by using &tmpAAny[2] from PS_JOB and comparing

 it to the 'translation table' SK_LEG_VAL to translate it from PS_SK_CURR_'nation'. (IN is used because PS_JOB 

can have more diffrent types of GRADES then PS_SK_CURR_'nation') */  

      &sql_comp_r = CreateSQL("SELECT COUNT(SK_COMPANY) FROM "|&payroll_table|" WHERE SK_COMPANY = '"|&tmpAAny[

1]|"'");  

      &sql_comp_r.Fetch(&fe_comp_r);  

        

      printhr(&tmpAAny[1], &fe_comp_r, &tmpAAny[2], "");  

      &i = &i + 1;  

        

   End-While;  

     

   /* Checking for Blank Groups */  

   &sql_comp_p = CreateSQL("SELECT COUNT(*) FROM PS_JOB WHERE ACTION = 'MIG' AND COMPANY <> '9999' AND (COMPANY

 = '' OR COMPANY = '0')");  

   &sql_comp_p.Fetch(&fe_comp_p);  

   &sql_comp_r = CreateSQL("SELECT COUNT(*) FROM "|&payroll_table|" WHERE SK_COMPANY = '' OR SK_COMPANY = '0'")

;  

   &sql_comp_r.Fetch(&fe_comp_r);  

     

   blank(&fe_comp_r, &fe_comp_p);  

     

End-Function;  

 

/* Processing Worker type data */  

Function f_tmpwrk();  

     

   printtopic("Regular/Temporary workers", "Nbr of employees", "Nbr of employees", "", "col_green", "col_white"

);  

   &i = 1;  

   &tmpwrk_sum_p = 0;  

   &tmpwrk_sum_r = 0;  

   &tmpAAny = CreateArrayAny();  

   &sql_tmpwrk_p = CreateSQL("SELECT REG_TEMP, COUNT(*) FROM PS_JOB WHERE ACTION = 'MIG' AND REG_TEMP <> '' GRO

UP BY REG_TEMP ORDER BY COUNT(*) DESC");  

     

   /* Fetch WORKER TYPE and amount for the diffrent workers from PS_JOB. The WORKER-

type will be used for translating and selecting SK_EMPL_CLASS from PS_SK_CURR_'nation' */  

   While &sql_tmpwrk_p.Fetch(&tmpAAny)  

        

      /* Getting amount of etch Workertype from PS_SK_CURR_'nation' by using &tmpAAny[2] from PS_JOB and compar

ing it to the 'translation table' SK_LEG_VAL to translate it from PS_SK_CURR_'nation'. (IN is used because PS_J

OBB can have more diffrent types of WORKERS then PS_SK_CURR_'nation') */  

      &sql_tmpwrk_r = CreateSQL("SELECT COUNT(SK_REG_TEMP) FROM "|&payroll_table|" WHERE SK_REG_TEMP IN (SELECT

 SK_LEG_VAL FROM PS_SK_GEN_MAPPING WHERE SK_FIELDNAME = 'REG_TEMP' AND SK_PS_VAL = '"|&tmpAAny[1]|"')");  

      &sql_tmpwrk_r.Fetch(&fe_tmpwrk_r);  

        

      /* Description */  

      &descr = "Regular workers";  

      If (&tmpAAny[1] = "T") Then  

         &descr = "Temporary workers";  

      End-If;  

        

      printhr(&descr, &fe_tmpwrk_r, &tmpAAny[2], "");  
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      &tmpwrk_sum_p = &tmpwrk_sum_p + &tmpAAny[2]; /* Calculate P(PeopleSoft) total, increase every while-

step */  

      &tmpwrk_sum_r = &tmpwrk_sum_r + &fe_tmpwrk_r; /* Calculate R(Payroll) total, increase every while-step */  

      &i = &i + 1;  

        

   End-While;  

     

   /* Checking for Blank Groups */  

   &sql_tmpwrk_p = CreateSQL("SELECT COUNT(REG_TEMP) FROM PS_JOB WHERE ACTION = 'MIG' AND (REG_TEMP = '' OR REG

_TEMP = '0')");  

   &sql_tmpwrk_p.Fetch(&fe_tmpwrk_p);  

   &sql_tmpwrk_r = CreateSQL("SELECT COUNT(SK_REG_TEMP) FROM "|&payroll_table|" WHERE SK_REG_TEMP = '' OR SK_RE

G_TEMP = '0'");  

   &sql_tmpwrk_r.Fetch(&fe_tmpwrk_r);  

     

   blankprint(&fe_tmpwrk_r, &fe_tmpwrk_p, &tmpwrk_sum_r, &tmpwrk_sum_p);  

     

End-Function;  

 

/* Processing Employee class data */  

Function f_empclass();  

     

   printtopic("Employee class", "Nbr of employees", "Nbr of employees", "", "col_green", "col_white");  

   &i = 1;  

   &empclass_sum_p = 0;  

   &empclass_sum_r = 0;  

   &tmpAAny = CreateArrayAny();  

   &sql_empclass_p = CreateSQL("SELECT EMPL_CLASS, COUNT(*) FROM PS_JOB WHERE ACTION = 'MIG' AND EMPL_CLASS <> 

'' GROUP BY EMPL_CLASS ORDER BY COUNT(*) DESC");  

     

   /* Fetch WORKER TYPE and amount for the diffrent workers from PS_JOB. The WORKER-

type will be used for translating and selecting SK_EMPL_CLASS from PS_SK_CURR_'nation' */  

   While &sql_empclass_p.Fetch(&tmpAAny)  

        

      /* Getting workertype Descriptions, the Shift namnes */  

      &sql_empclass_d = CreateSQL("SELECT TOP 1 DESCR FROM PS_EMPL_CLASS_TBL WHERE SETID = '"|&nation|"' AND EM

PL_CLASS='"|&tmpAAny[1]|"' ORDER BY EFFDT DESC");  

      &sql_empclass_d.Fetch(&fe_empclass_d);  

        

      /* Getting amount of etch Workertype from PS_SK_CURR_'nation' by using &tmpAAny[2] from PS_JOB and compar

ing it to the 'translation table' SK_LEG_VAL to translate it from PS_SK_CURR_'nation'. (IN is used because PS_J

OBB can have more diffrent types of WORKERS then PS_SK_CURR_'nation') */  

        

      &sql_empclass_r = CreateSQL("SELECT COUNT(SK_EMPL_CLASS) FROM "|&payroll_table|" WHERE SK_EMPL_CLASS IN (

SELECT SK_LEG_VAL FROM PS_SK_GEN_MAPPING WHERE SK_PS_VAL = '"|&tmpAAny[1]|"' AND SK_FIELDNAME = 'EMPL_CLASS')")

;  

      &sql_empclass_r.Fetch(&fe_empclass_r);  

        

      printhr(&fe_empclass_d, &fe_empclass_r, &tmpAAny[2], "");  

        

      &empclass_sum_p = &empclass_sum_p + &tmpAAny[2]; /* Calculate P(PeopleSoft) total, increase every while-

step */  

      &empclass_sum_r = &empclass_sum_r + &fe_empclass_r; /* Calculate R(Payroll) total, increase every while-

step */  

      &i = &i + 1;  

        

   End-While;  

     

   /* Checking for Blank Groups */  

   &sql_empclass_p = CreateSQL("SELECT COUNT(EMPL_CLASS) FROM PS_JOB WHERE ACTION = 'MIG' AND (EMPL_CLASS = '' 

OR EMPL_CLASS = '0')");  

   &sql_empclass_p.Fetch(&fe_empclass_p);  

   &sql_empclass_r = CreateSQL("SELECT COUNT(SK_EMPL_CLASS) FROM "|&payroll_table|" WHERE SK_EMPL_CLASS = '' OR

 SK_EMPL_CLASS = '0'");  

   &sql_empclass_r.Fetch(&fe_empclass_r);  

     

   blankprint(&fe_empclass_r, &fe_empclass_p, &empclass_sum_r, &empclass_sum_p);  

     

End-Function;  

 

/* Processing Shift data */  

Function f_shift();  

     

   printtopic("Shift", "Nbr of employees", "Nbr of employees", "", "col_green", "col_white");  

   &i = 1;  

   &shift_sum_p = 0;  

   &shift_sum_r = 0;  
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   &tmpAAny = CreateArrayAny();  

   &sql_shift_p = CreateSQL("SELECT SHIFT, COUNT(*) FROM PS_JOB WHERE SHIFT <> 'N' GROUP BY SHIFT ORDER BY COUN

T(*)");  

     

   /* Fetch SHIFT and amount for the diffrent SHIFTS from PS_JOB. The SHIFT-

name will be used for translating and selecting SK_SHIFT-name from PS_SK_CURR_'nation' */  

   While &sql_shift_p.Fetch(&tmpAAny)  

        

      /* Getting name Descriptions, the Shift namnes */  

      &sql_shift_d = CreateSQL("SELECT DESCR FROM PS_SK_SHIFT_TBL WHERE REG_REGION = '"|&nation|"' AND SHIFT = 

'"|&tmpAAny[1]|"'");  

      &sql_shift_d.Fetch(&fe_shift_d);  

        

      /* Getting amount of etch Shift from PS_SK_CURR_'nation' by using &tmpAAny[2] from PS_JOB and comparing i

t to the 'translation table' SK_LEG_VAL to translate it from PS_SK_CURR_'nation'. (IN is used because PS_JOBB c

an have more diffrent types of SHIFTS then PS_SK_CURR_'nation') */  

      &sql_shift_r = CreateSQL("SELECT COUNT(SK_SHIFT) FROM "|&payroll_table|" WHERE SK_SHIFT IN (SELECT SK_LEG

_VAL FROM PS_SK_GEN_MAPPING WHERE SK_PS_VAL = '"|&tmpAAny[1]|"' AND SK_FIELDNAME = 'SHIFT')");  

      &sql_shift_r.Fetch(&fe_shift_r);  

        

      printhr(&fe_shift_d, &fe_shift_r, &tmpAAny[2], "");  

        

      &shift_sum_p = &shift_sum_p + &tmpAAny[2]; /* Calculate P(PeopleSoft) total, increase every while-step */  

      &shift_sum_r = &shift_sum_r + &fe_shift_r; /* Calculate R(Payroll) total, increase every while-step */  

      &i = &i + 1;  

        

   End-While;  

     

   /* Checking for Blank Groups */  

   &sql_shift_p = CreateSQL("SELECT COUNT(SHIFT) FROM PS_JOB WHERE ACTION = 'MIG' AND SHIFT <> 'N' AND (SHIFT =

 '' OR SHIFT = '0')");  

   &sql_shift_p.Fetch(&fe_shift_p);  

   &sql_shift_r = CreateSQL("SELECT COUNT(SK_SHIFT) FROM "|&payroll_table|" WHERE SK_SHIFT = '' OR SK_SHIFT = '

0'");  

   &sql_shift_r.Fetch(&fe_shift_r);  

     

   blankprint(&fe_shift_r, &fe_shift_p, &shift_sum_r, &shift_sum_p);  

     

End-Function;  

 

/* Processing Salary administration data */  

Function f_saladmin();  

     

   printtopic("Salary administration plan", "Nbr of employees", "Nbr of employees", "", "col_green", "col_white

");  

   &i = 1;  

   &saladmin_sum_p = 0;  

   &saladmin_sum_r = 0;  

   &tmpAAny = CreateArrayAny();  

   &sql_saladmin_p = CreateSQL("SELECT SAL_ADMIN_PLAN, COUNT(*) FROM PS_JOB WHERE ACTION = 'MIG' AND SAL_ADMIN_

PLAN <> '' GROUP BY SAL_ADMIN_PLAN ORDER BY COUNT(*) DESC");  

     

   /* Fetch SAL_ADMIN_PLAN and amount for the diffrent salarys from PS_JOB. The SAL_ADMIN_PLAN-

name will be used for translating and selecting SAL_ADMIN_PLAN-name from PS_SK_CURR_'nation' */  

   While &sql_saladmin_p.Fetch(&tmpAAny)  

        

      /* Getting name Descriptions, the Shift namnes */  

      &sql_saladmin_d = CreateSQL("SELECT DESCR FROM PS_SAL_PLAN_TBL WHERE SAL_ADMIN_PLAN = '"|&tmpAAny[1]|"'")

;  

      &sql_saladmin_d.Fetch(&fe_saladmin_d);  

        

      /* Getting amount of etch SAL_ADMIN_PLAN from PS_SK_CURR_'nation' by using &tmpAAny[2] from PS_JOB and co

mparing it to the 'translation table' SK_LEG_VAL to translate it from PS_SK_CURR_'nation'. (IN is used because 

PS_JOBB can have more diffrent types of SAL_ADMIN_PLAN then PS_SK_CURR_'nation') */  

      &sql_saladmin_r = CreateSQL("SELECT COUNT(SK_SAL_ADMIN_PLAN) FROM "|&payroll_table|" WHERE SK_SAL_ADMIN_P

LAN IN(SELECT SK_LEG_VAL FROM PS_SK_GEN_MAPPING WHERE SK_FIELDNAME = 'SAL_ADMIN_PLAN' AND SK_PS_VAL = '"|&tmpAA

ny[1]|"')");  

      &sql_saladmin_r.Fetch(&fe_saladmin_r);  

        

      printhr(&fe_saladmin_d, &fe_saladmin_r, &tmpAAny[2], "");  

        

      &saladmin_sum_p = &saladmin_sum_p + &tmpAAny[2]; /* Calculate P(PeopleSoft) total, increase every while-

step */  

      &saladmin_sum_r = &saladmin_sum_r + &fe_saladmin_r; /* Calculate R(Payroll) total, increase every while-

step */  

      &i = &i + 1;  
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   End-While;  

     

   /* Checking for Blank Groups */  

   &sql_saladmin_p = CreateSQL("SELECT COUNT(SAL_ADMIN_PLAN) FROM PS_JOB WHERE ACTION = 'MIG' AND (SAL_ADMIN_PL

AN = '' OR SAL_ADMIN_PLAN = '0')");  

   &sql_saladmin_p.Fetch(&fe_saladmin_p);  

   &sql_saladmin_r = CreateSQL("SELECT COUNT(SK_SAL_ADMIN_PLAN) FROM "|&payroll_table|" WHERE SK_SAL_ADMIN_PLAN

 = '' OR SK_SAL_ADMIN_PLAN = '0'");  

   &sql_saladmin_r.Fetch(&fe_saladmin_r);  

     

   blankprint(&fe_saladmin_r, &fe_saladmin_p, &saladmin_sum_r, &saladmin_sum_p);  

     

End-Function;  

 

/* Processing Grade data */  

Function f_grade();  

     

   printtopic("Grade", "Nbr of employees", "Nbr of employees", "", "col_green", "col_white");  

   &i = 1;  

   &grade_sum_p = 0;  

   &grade_sum_r = 0;  

   &tmpAAny = CreateArrayAny();  

   &sql_grade_p = CreateSQL("SELECT GRADE, COUNT(*) FROM PS_JOB WHERE ACTION = 'MIG' AND GRADE <> '' GROUP BY G

RADE ORDER BY GRADE");  

     

   /* Fetching GRADE and amount for the diffrent grades from PS_JOB. The GRADE-

name will be used for translating and selecting SK_GRADE from PS_SK_CURR_'nation' */  

   While &sql_grade_p.Fetch(&tmpAAny)  

        

      /* Getting amount of etch Grade from PS_SK_CURR_'nation' by using &tmpAAny[2] from PS_JOB and comparing i

t to the 'translation table' SK_LEG_VAL to translate it from PS_SK_CURR_'nation'. (IN is used because PS_JOB ca

n have more diffrent types of GRADES then PS_SK_CURR_'nation') */  

      &sql_grade_r = CreateSQL("SELECT COUNT(SK_GRADE) FROM "|&payroll_table|" WHERE SK_GRADE = '"|&tmpAAny[1]|

"'");  

      &sql_grade_r.Fetch(&fe_grade_r);  

        

      printhr(&tmpAAny[1], &fe_grade_r, &tmpAAny[2], "");  

        

      &grade_sum_p = &grade_sum_p + &tmpAAny[2]; /* Calculate P(PeopleSoft) total, increase every while-step */  

      &grade_sum_r = &grade_sum_r + &fe_grade_r; /* Calculate R(Payroll) total, increase every while-step */  

      &i = &i + 1;  

        

   End-While;  

     

   /* Checking for Blank Groups */  

   &sql_grade_p = CreateSQL("SELECT COUNT(GRADE) FROM PS_JOB WHERE ACTION = 'MIG' AND (GRADE = '' OR GRADE = '0

')");  

   &sql_grade_p.Fetch(&fe_grade_p);  

   &sql_grade_r = CreateSQL("SELECT COUNT(SK_GRADE) FROM "|&payroll_table|" WHERE SK_GRADE = '' OR SK_GRADE = '

0'");  

   &sql_grade_r.Fetch(&fe_grade_r);  

     

   blankprint(&fe_grade_r, &fe_grade_p, &grade_sum_r, &grade_sum_p);  

     

End-Function;  

 

/* Processing Step details */  

Function f_step();  

   /* Fetching single lines of nr */  

   &sql_step_r = CreateSQL("SELECT COUNT(SK_STEP) FROM "|&payroll_table|" WHERE SK_STEP <> '0' AND SK_STEP <> '

'");  

   &sql_step_r.Fetch(&fe_step_r);  

   &sql_step_r_blank = CreateSQL("SELECT COUNT(SK_STEP) FROM "|&payroll_table|" WHERE SK_STEP = '0' OR SK_STEP 

= ''");  

   &sql_step_r_blank.Fetch(&fe_step_r_blank);  

   &sql_step_p = CreateSQL("SELECT COUNT(STEP) FROM PS_JOB WHERE ACTION = 'MIG' AND (STEP <> '0' AND STEP <> ''

)");  

   &sql_step_p.Fetch(&fe_step_p);  

   &sql_step_p_blank = CreateSQL("SELECT COUNT(STEP) FROM PS_JOB WHERE ACTION = 'MIG' AND (STEP = '0' OR STEP =

 '')");  

   &sql_step_p_blank.Fetch(&fe_step_p_blank);  

     

   /* Print data */  

   printtopic("Step", "Nbr of employees", "Nbr of employees", "", "col_green", "col_white");  

   printhr("Blank", &fe_step_r_blank, &fe_step_p_blank, "");  

   printhr("Not Blank", &fe_step_r, &fe_step_p, "");  

   printhr("Sum", &fe_step_r + &fe_step_r_blank, &fe_step_p + &fe_step_p_blank, "");  
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End-Function;  

 

/* Processing Compensation rate code data !!! NOT DYNAMIC !!! */  

Function f_comprate();  

     

   printtopic("Compensation rate code", "Nbr of employees", "Nbr of employees", "", "col_green", "col_white");  

   &i = 1;  

   &comprate_sum_p = 0;  

   &comprate_sum_r = 0;  

   &tmpAAny = CreateArrayAny();  

   &sql_comprate_p = CreateSQL("SELECT COMP_RATECD, COUNT(*) FROM PS_COMPENSATION WHERE COMPRATE <> 0.010000 GR

OUP BY COMP_RATECD ORDER BY COMP_RATECD");  

     

   /* Fetching Comprate and amount for the diffrent Comprates from PS_JOB. The Comprate-

name will be used for translating and selecting SK_COMP_RATECD'nr' from PS_SK_CURR_'nation' */  

   While &sql_comprate_p.Fetch(&tmpAAny)  

        

      /* Getting amount of etch Comprate from PS_SK_CURR_'nation' by using &tmpAAny[2] from PS_COMPENSATION and

 comparing it to the 'translation table' SK_LEG_VAL to translate it from PS_SK_CURR_'nation'. (IN is used becau

se PS_COMPENSATION can have more diffrent types of Comprate then PS_SK_CURR_'nation') */  

      &sql_comprate_r = CreateSQL("SELECT COUNT(*) FROM "|&payroll_table|" WHERE SK_COMPRATE"|&i|" <> '0'");  

      &sql_comprate_r.Fetch(&fe_comprate_r);  

        

      printhr(&tmpAAny[1], &fe_comprate_r, &tmpAAny[2], "");  

        

      &comprate_sum_p = &comprate_sum_p + &tmpAAny[2]; /* Calculate P(PeopleSoft) total, increase every while-

step */  

      &comprate_sum_r = &comprate_sum_r + &fe_comprate_r; /* Calculate R(Payroll) total, increase every while-

step */  

      &i = &i + 1;  

        

   End-While;  

     

   /* Checking for Blank Groups */  

   blankprint(0, 0, &comprate_sum_r, &comprate_sum_p);  

     

End-Function;  

 

/* Processing Compensation rate sum data !!! NOT DYNAMIC !!! */  

Function f_compsum();  

     

   printtopic("Compensation sum code", "Sum", "Sum", "", "col_green", "col_white");  

   &i = 1;  

   &compsum_sum_p = 0;  

   &compsum_sum_r = 0;  

   &tmpAAny = CreateArrayAny();  

   &sql_compsum_p = CreateSQL("SELECT COMP_RATECD, SUM(CAST(COMPRATE AS float)) FROM PS_COMPENSATION WHERE COMP

RATE <> 0.010000 GROUP BY COMP_RATECD ORDER BY COMP_RATECD");  

     

   /* Fetching Comprate and amount for the diffrent Comprates from PS_JOB. The Comprate-

name will be used for translating and selecting SK_COMP_RATECD'nr' from PS_SK_CURR_'nation' */  

   While &sql_compsum_p.Fetch(&tmpAAny)  

        

      /* Getting amount of etch Comprate from PS_SK_CURR_'nation' by using &tmpAAny[2] from PS_COMPENSATION and

 comparing it to the 'translation table' SK_LEG_VAL to translate it from PS_SK_CURR_'nation'. (IN is used becau

se PS_COMPENSATION can have more diffrent types of Comprate then PS_SK_CURR_'nation') */  

      &sql_compsum_r = CreateSQL("SELECT SUM(CAST(SK_COMPRATE"|&i|" AS float)) FROM "|&payroll_table|" WHERE SK

_COMPRATE"|&i|" <> '0'");  

      &sql_compsum_r.Fetch(&fe_compsum_r);  

        

      printhr(&tmpAAny[1], &fe_compsum_r, &tmpAAny[2], "");  

        

      &compsum_sum_p = &compsum_sum_p + &tmpAAny[2]; /* Calculate P(PeopleSoft) total, increase every while-

step */  

      &compsum_sum_r = &compsum_sum_r + &fe_compsum_r; /* Calculate R(Payroll) total, increase every while-

step */  

      &i = &i + 1;  

        

   End-While;  

     

   /* Checking for Blank Groups */  

   blankprint(0, 0, &compsum_sum_r, &compsum_sum_p);  

     

End-Function;  

 

/* Processing Gender */  
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Function f_gender();  

   /* Fetching single lines of nr */  

   &sql_genderm_p = CreateSQL("SELECT COUNT(*) FROM PS_PERS_DATA_EFFDT WHERE SEX = 'M' GROUP BY SEX");  

   &sql_genderm_p.Fetch(&fe_genderm_p);  

   &sql_genderf_p = CreateSQL("SELECT COUNT(*) FROM PS_PERS_DATA_EFFDT WHERE SEX = 'F' GROUP BY SEX");  

   &sql_genderf_p.Fetch(&fe_genderf_p);  

   &sql_genderm_r = CreateSQL("SELECT COUNT(*) FROM "|&payroll_table|" WHERE SK_SEX = (SELECT SK_LEG_VAL FROM P

S_SK_GEN_MAPPING WHERE SK_FIELDNAME = 'SEX' AND SK_PS_VAL = 'M')");  

   &sql_genderm_r.Fetch(&fe_genderm_r);  

   &sql_genderf_r = CreateSQL("SELECT COUNT(*) FROM "|&payroll_table|" WHERE SK_SEX = (SELECT SK_LEG_VAL FROM P

S_SK_GEN_MAPPING WHERE SK_FIELDNAME = 'SEX' AND SK_PS_VAL = 'F')");  

   &sql_genderf_r.Fetch(&fe_genderf_r);  

     

   /* Print data */  

   printtopic("Gender", "Nbr of employees", "Nbr of employees", "", "col_green", "col_white");  

   printhr("Male", &fe_genderm_r, &fe_genderm_p, "");  

   printhr("Female", &fe_genderf_r, &fe_genderf_p, "");  

   printhr("Sum", &fe_genderm_r + &fe_genderf_r, &fe_genderm_p + &fe_genderf_p, "");  

     

End-Function;  

 

/* Processing Expected end date (after 2008-04-28) */  

Function f_enddate();  

   /* Fetching single lines of nr */  

   &sql_enddate_r = CreateSQL("SELECT COUNT(SK_EXPECTED_END_DT) FROM "|&payroll_table|" WHERE SK_EXPECTED_END_D

T > 20080428");  

   &sql_enddate_r.Fetch(&fe_enddate_r);  

   &sql_enddate_p = CreateSQL("SELECT COUNT(EXPECTED_END_DATE) FROM PS_JOB WHERE ACTION = 'MIG' AND EXPECTED_EN

D_DATE > 2008-04-28");  

   &sql_enddate_p.Fetch(&fe_enddate_p);  

     

   /* Print data */  

   printtopic("Expected end date", "Nbr of employees", "Nbr of employees", "", "col_green", "col_white");  

   printhr("End date after 2008-04-28", &fe_enddate_r, &fe_enddate_p, "");  

     

End-Function;  

 

/* Processing Alternate employee */  

Function f_altid();  

   /* Fetching single lines of nr */  

   &sql_altid_r = CreateSQL("SELECT COUNT(SK_ALTER_EMPLID) FROM "|&payroll_table|" WHERE SK_ALTER_EMPLID IN (SE

LECT ALTER_EMPLID FROM PS_PERS_DATA_EFFDT)");  

   &sql_altid_r.Fetch(&fe_altid_r);  

   &sql_altid_p = CreateSQL("SELECT COUNT(ALTER_EMPLID) FROM PS_PERS_DATA_EFFDT");  

   &sql_altid_p.Fetch(&fe_altid_p);  

     

   &err_altid = "10 of the non existing IDs: "; /* Getting 10 of the IDs that did not exist in PS_PERS_DATA_EFF

DT */  

   &altidAAny = CreateArray();  

   &sql_altid_err = CreateSQL("SELECT TOP 10 SK_ALTER_EMPLID FROM "|&payroll_table|" WHERE SK_ALTER_EMPLID IN (

SELECT ALTER_EMPLID FROM PS_PERS_DATA_EFFDT)");  

   While &sql_altid_err.Fetch(&fe_altid_err)  

      &err_altid = &err_altid|&fe_altid_err|", ";  

   End-While;  

     

   /* Print data */  

   printtopic("Alternate employee id", "Nbr of employees", "Nbr of employees", "", "col_green", "col_white");  

   printhr("Payroll id", &fe_altid_r, &fe_altid_p, &err_altid);  

     

End-Function;  

 

/* Processing Name details */  

Function f_namedet();  

   /* Fetching single lines of nr */  

   &sql_namedet_first_p = CreateSQL("SELECT COUNT(*) FROM PS_NAMES WHERE NAME_TYPE = 'LEG' AND FIRST_NAME <> ''

");  

   &sql_namedet_first_p.Fetch(&fe_namedet_first_p);  

   &sql_namedet_last_p = CreateSQL("SELECT COUNT(*) FROM PS_NAMES WHERE NAME_TYPE = 'LEG' AND LAST_NAME <> ''")

;  

   &sql_namedet_last_p.Fetch(&fe_namedet_last_p);  

   &sql_namedet_middle_p = CreateSQL("SELECT COUNT(*) FROM PS_NAMES WHERE NAME_TYPE = 'LEG' AND MIDDLE_NAME <> 

''");  

   &sql_namedet_middle_p.Fetch(&fe_namedet_middle_p);  

     

   &sql_namedet_first_p_blank = CreateSQL("SELECT COUNT(*) FROM PS_NAMES WHERE NAME_TYPE = 'LEG' AND FIRST_NAME

 = '' OR FIRST_NAME = '0'");  

   &sql_namedet_first_p_blank.Fetch(&fe_namedet_first_p_blank);  
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   &sql_namedet_last_p_blank = CreateSQL("SELECT COUNT(*) FROM PS_NAMES WHERE NAME_TYPE = 'LEG' AND LAST_NAME =

 '' OR LAST_NAME = '0'");  

   &sql_namedet_last_p_blank.Fetch(&fe_namedet_last_p_blank);  

     

   &sql_namedet_first_r = CreateSQL("SELECT COUNT(*) FROM "|&payroll_table|" WHERE SK_FIRST_NAME <> ''");  

   &sql_namedet_first_r.Fetch(&fe_namedet_first_r);  

   &sql_namedet_last_r = CreateSQL("SELECT COUNT(*) FROM "|&payroll_table|" WHERE SK_LAST_NAME <> ''");  

   &sql_namedet_last_r.Fetch(&fe_namedet_last_r);  

   &sql_namedet_middle_r = CreateSQL("SELECT COUNT(*) FROM "|&payroll_table|" WHERE SK_MIDDLE_NAME <> ''");  

   &sql_namedet_middle_r.Fetch(&fe_namedet_middle_r);  

     

   &sql_namedet_first_r_blank = CreateSQL("SELECT COUNT(*) FROM "|&payroll_table|" WHERE SK_FIRST_NAME = '' OR 

SK_FIRST_NAME = '0'");  

   &sql_namedet_first_r_blank.Fetch(&fe_namedet_first_r_blank);  

   &sql_namedet_last_r_blank = CreateSQL("SELECT COUNT(*) FROM "|&payroll_table|" WHERE SK_LAST_NAME = '' OR SK

_LAST_NAME = '0'");  

   &sql_namedet_last_r_blank.Fetch(&fe_namedet_last_r_blank);  

     

   /* Print data */  

   printtopic("Name details", "Nbr of employees", "Nbr of employees", "", "col_green", "col_white");  

   printhr("First name", &fe_namedet_first_r, &fe_namedet_first_p, "");  

   blank(&fe_namedet_first_r_blank, &fe_namedet_first_p_blank);  

   printhr("Last name", &fe_namedet_last_r, &fe_namedet_last_p, "");  

   blank(&fe_namedet_last_r_blank, &fe_namedet_last_p_blank);  

   printhr("Middle name", &fe_namedet_middle_r, &fe_namedet_middle_p, "");  

     

End-Function;  

 

/* Processing Name prefix data */  

Function f_prefix();  

     

   printtopic("Name prefix", "Nbr of employees", "Nbr of employees", "", "col_green", "col_white");  

   &i = 1;  

   &prefix_sum_p = 0;  

   &prefix_sum_r = 0;  

   &tmpAAny = CreateArrayAny();  

   &sql_prefix_p = CreateSQL("SELECT NAME_PREFIX, COUNT(*) FROM PS_NAMES WHERE NAME_TYPE = 'LEG' GROUP BY NAME_

PREFIX ORDER BY COUNT(*) DESC");  

     

   /* Fetching PREFIX and amount for the diffrent PREFIXS from PS_JOB. The PREFIX-

name will be used for translating and selecting SK_PREFIX_NAME from PS_SK_CURR_'nation' */  

   While &sql_prefix_p.Fetch(&tmpAAny)  

        

      /* Getting amount of etch Prefix from PS_SK_CURR_'nation' by using &tmpAAny[2] from PS_NAMES and comparin

g it to the 'translation table' SK_LEG_VAL to translate it from PS_SK_CURR_'nation'. (IN is used because PS_NAM

ES can have more diffrent types of PREFIXS then PS_SK_CURR_'nation') */  

      &sql_prefix_r = CreateSQL("SELECT COUNT(SK_NAME_PREFIX) FROM "|&payroll_table|" WHERE SK_NAME_PREFIX IN (

SELECT SK_LEG_VAL FROM PS_SK_GEN_MAPPING WHERE SK_PS_VAL = '"|&tmpAAny[1]|"' AND SK_FIELDNAME = 'NAME_PREFIX')"

);  

      &sql_prefix_r.Fetch(&fe_prefix_r);  

        

      printhr(&tmpAAny[1], &fe_prefix_r, &tmpAAny[2], "");  

        

      &prefix_sum_p = &prefix_sum_p + &tmpAAny[2]; /* Calculate P(PeopleSoft) total, increase every while-

step */  

      &prefix_sum_r = &prefix_sum_r + &fe_prefix_r; /* Calculate R(Payroll) total, increase every while-step */  

      &i = &i + 1;  

        

   End-While;  

     

   /* Checking for Blank Groups */  

   &sql_prefix_p = CreateSQL("SELECT COUNT(NAME_PREFIX) FROM PS_NAMES WHERE NAME_TYPE = 'LEG' AND (NAME_PREFIX 

= '' OR NAME_PREFIX = '0')");  

   &sql_prefix_p.Fetch(&fe_prefix_p);  

   &sql_prefix_r = CreateSQL("SELECT COUNT(SK_NAME_PREFIX) FROM "|&payroll_table|" WHERE SK_NAME_PREFIX = '' OR

 SK_NAME_PREFIX = '0'");  

   &sql_prefix_r.Fetch(&fe_prefix_r);  

     

   blankprint(&fe_prefix_r, &fe_prefix_p, &prefix_sum_r, &prefix_sum_p);  

     

End-Function;  

 

/* Processing Birthcountry data */  

Function f_birthc();  

   /* Fetching single lines of nr */  

   &sql_birthc_p = CreateSQL("SELECT COUNT(*) FROM PS_PERSON WHERE BIRTHCOUNTRY = '"|&nation|"'");  

   &sql_birthc_p.Fetch(&fe_birthc_p);  
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   &sql_birthc_p_not = CreateSQL("SELECT COUNT(*) FROM PS_PERSON WHERE BIRTHCOUNTRY <> '"|&nation|"'");  

   &sql_birthc_p_not.Fetch(&fe_birthc_p_not);  

   &sql_birthc_p_blank = CreateSQL("SELECT COUNT(*) FROM PS_PERSON WHERE BIRTHCOUNTRY = '0' OR BIRTHCOUNTRY = '

'");  

   &sql_birthc_p_blank.Fetch(&fe_birthc_p_blank);  

     

   &sql_birthc_r = CreateSQL("SELECT COUNT(*) FROM "|&payroll_table|" WHERE SK_BIRTHCOUNTRY = '"|&nation|"'");  

   &sql_birthc_r.Fetch(&fe_birthc_r);  

   &sql_birthc_r_not = CreateSQL("SELECT COUNT(*) FROM "|&payroll_table|" WHERE SK_BIRTHCOUNTRY <> '"|&nation|"

'");  

   &sql_birthc_r_not.Fetch(&fe_birthc_r_not);  

   &sql_birthc_r_blank = CreateSQL("SELECT COUNT(*) FROM "|&payroll_table|" WHERE SK_BIRTHCOUNTRY = '0' OR SK_B

IRTHCOUNTRY = ''");  

   &sql_birthc_r_blank.Fetch(&fe_birthc_r_blank);  

     

   /* Print data */  

   printtopic("Birthcountry", "Nbr of employees", "Nbr of employees", "", "col_green", "col_white");  

   printhr("Equal to "|&nation, &fe_birthc_r, &fe_birthc_p, "");  

   printhr("Not equal to "|&nation, &fe_birthc_r_not, &fe_birthc_p_not, "");  

   blankprint(&fe_birthc_r_blank, &fe_birthc_p_blank, &fe_birthc_r + &fe_birthc_r_not + &fe_birthc_r_blank, &fe

_birthc_p + &fe_birthc_p_not + &fe_birthc_p_blank);  

     

End-Function;  

 

/* Processing Checking Address field */  

Function f_afieldcheck(&fname As string);  

     

   /* Checking if the &fname field exist in SK_CURR_'nation' If it do &fe_check will be 1, else &fe_check will 

be 0 */  

   &sql_check = CreateSQL("SELECT COUNT(*) FROM PSRECFIELD WHERE RECNAME = 'SK_CURR_"|&nation|"' AND FIELDNAME 

= 'SK_"|&fname|"'");  

   &sql_check.Fetch(&fe_check);  

     

   /* Only fetch and print if field exists */  

   If (&fe_check = 1) Then  

      &sql_p = CreateSQL("SELECT COUNT("|&fname|") FROM PS_ADDRESSES");  

      &sql_p.Fetch(&fe_p);  

      &sql_r = CreateSQL("SELECT COUNT(SK_"|&fname|") FROM "|&payroll_table|"");  

      &sql_r.Fetch(&fe_r);  

      printhr(&fname, &fe_r, &fe_p, "");  

   End-If;  

End-Function;  

 

/* Processing Address details */  

Function f_address();  

     

   printtopic("Address details", "Nbr of employees", "Nbr of employees", "", "col_green", "col_white");  

   For &i = 1 To 6  

        

      Evaluate &i  

      When 5  

         &fname = "CITY";  

      When 6  

         &fname = "POSTAL";  

      When-Other  

         &fname = "ADDRESS"|&i;  

      End-Evaluate;  

      f_afieldcheck(&fname);  

        

   End-For;  

End-Function;  

 

/* Processing Bank details */  

Function f_bank();  

   /* Fetching single lines of nr */  

   &sql_baranch_p = CreateSQL("SELECT COUNT(*) FROM PS_PYE_BANKACCT WHERE BRANCH_EC_CD <> '' AND BRANCH_EC_CD <

> '0'");  

   &sql_baranch_p.Fetch(&fe_baranch_p);  

   &sql_baranch_r = CreateSQL("SELECT COUNT(*) FROM "|&payroll_table|" WHERE SK_BRANCH_EC_CD <> '' AND SK_BRANC

H_EC_CD <> '0'");  

   &sql_baranch_r.Fetch(&fe_baranch_r);  

   &sql_accid_p = CreateSQL("SELECT COUNT(*) FROM PS_PYE_BANKACCT WHERE ACCOUNT_EC_ID <> '' AND ACCOUNT_EC_ID <

> '0'");  

   &sql_accid_p.Fetch(&fe_accid_p);  

   &sql_accid_r = CreateSQL("SELECT COUNT(*) FROM "|&payroll_table|" WHERE SK_ACCOUNT_EC_ID <> '' AND SK_ACCOUN

T_EC_ID <> '0'");  

   &sql_accid_r.Fetch(&fe_accid_r);  
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   &sql_accnam_p = CreateSQL("SELECT COUNT(*) FROM PS_PYE_BANKACCT WHERE ACCOUNT_NAME <> ''");  

   &sql_accnam_p.Fetch(&fe_accnam_p);  

   &sql_accnam_r = CreateSQL("SELECT COUNT(*) FROM "|&payroll_table|" WHERE SK_ACCOUNT_NAME <> ''");  

   &sql_accnam_r.Fetch(&fe_accnam_r);  

   &sql_bankid_p = CreateSQL("SELECT COUNT(*) FROM PS_PYE_BANKACCT WHERE SK_BANK_ID <> '' AND SK_BANK_ID <> '0'

");  

   &sql_bankid_p.Fetch(&fe_bankid_p);  

   &sql_bankid_r = CreateSQL("SELECT COUNT(*) FROM "|&payroll_table|" WHERE SK_ACCT_CD <> '' AND SK_ACCT_CD <> 

'0'");  

   &sql_bankid_r.Fetch(&fe_bankid_r);  

   &sql_bankcd_p = CreateSQL("SELECT COUNT(*) FROM PS_PYE_BANKACCT WHERE SK_BANK_CD_FRA <> '' AND SK_BANK_CD_"|

&nation|" <> '0'");  

   &sql_bankcd_p.Fetch(&fe_bankcd_p);  

   &sql_bankcd_r = CreateSQL("SELECT COUNT(*) FROM "|&payroll_table|" WHERE SK_BANK_CD <> '' AND SK_BANK_CD <> 

'0'");  

   &sql_bankcd_r.Fetch(&fe_bankcd_r);  

     

     

   /* Print data */  

   printtopic("Bank details", "Nbr of employees", "Nbr of employees", "", "col_green", "col_white");  

   printhr("Branch EC CD", &fe_baranch_r, &fe_baranch_p, "");  

   printhr("Account ec id", &fe_accid_r, &fe_accid_p, "");  

   printhr("Account name", &fe_accnam_r, &fe_accnam_p, "");  

   printhr("Bank id", &fe_bankid_r, &fe_bankid_p, "");  

   printhr("Bank cd FRA", &fe_bankcd_r, &fe_bankcd_p, "");  

     

End-Function;  

 

 

/* Declaring Contry table and contry prefix */  

&nation = "FRA";  

&payroll_table = "PS_SK_CURR_";  

If (&nation = "FRA") Then  

   &payroll_table = &payroll_table|&nation;  

End-If;  

 

&filename = "rapport";  

&directory = "C:\temp\";  

&LF = GetFile(&directory|&filename|"_files\sheet002.htm", "w", "a", %FilePath_Absolute);  

 

&blankline = "<tr><td class='col_white'></td><td class='col_white'></td><td class='col_white'></td><td class='c

ol_white'></td></tr>";  

 

/* Printing out HTML */  

&LF.WriteLine("<html xmlns:v='urn:schemas-microsoft-com:vml'");  

&LF.WriteLine("xmlns:o='urn:schemas-microsoft-com:office:office'");  

&LF.WriteLine("xmlns:x='urn:schemas-microsoft-com:office:excel'");  

&LF.WriteLine("xmlns='http://www.w3.org/TR/REC-html40'>");  

&LF.WriteLine("<head>");  

&LF.WriteLine("<meta http-equiv=Content-Type content='text/html; charset=us-ascii'>");  

&LF.WriteLine("<meta name=ProgId content=Excel.Sheet>");  

&LF.WriteLine("<meta name=Generator content='Microsoft Excel 11'>");  

 

&LF.WriteLine("<style>");  

&LF.WriteLine(".col_head {background: #000000; color: #FFFF00;}");  

&LF.WriteLine(".col_white {border:.5pt solid windowtext; background: #FFFFFF;}");  

&LF.WriteLine(".col_red {border:.5pt solid windowtext; background: #FF6666;}");  

&LF.WriteLine(".col_green {border:.5pt solid windowtext; background: #CCFFCC;}");  

&LF.WriteLine(".col_blue {border:.5pt solid windowtext; background: #99CCFF;}");  

&LF.WriteLine(".col_yellow {border:.5pt solid windowtext; background: #FFFF99;}");  

&LF.WriteLine("</style>");  

&LF.WriteLine("</head>");  

&LF.WriteLine("<body>");  

&LF.WriteLine(" <table>");  

 

&LF.WriteLine("  <tr><td class='col_green' style='width:210px'>Ok</td><td style='width:120px'></td><td style='w

idth:120px'></td><td style='width:720px'></td></tr>");  

&LF.WriteLine("  <tr><td class='col_yellow'>Corrections needed, not critical</td><td></td><td></td><td></td></t

r>");  

&LF.WriteLine("  <tr><td class='col_red'>Critical issue</td><td></td><td></td><td></td></tr>");  

&LF.WriteLine("  <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>");  

 

printtopic("Object","Payroll", "Peoplesoft", "Comment", "col_head", "col_head");  

 

/* Object (Number emplyoees, Company, Department, Jobcode) */  

f_object();  

&LF.WriteLine(&blankline);  
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/* Company */  

f_company();  

&LF.WriteLine(&blankline);  

 

/* Reg/temp Workers */  

f_tmpwrk();  

&LF.WriteLine(&blankline);  

 

/* Employee Class */  

f_empclass();  

&LF.WriteLine(&blankline);  

 

/* Shift */  

f_shift();  

&LF.WriteLine(&blankline);  

 

/* Salary administration plan */  

f_saladmin();  

&LF.WriteLine(&blankline);  

 

/* Grade */  

f_grade();  

&LF.WriteLine(&blankline);  

 

/* Step */  

f_step();  

&LF.WriteLine(&blankline);  

 

/* Compensation rate code */  

f_comprate();  

&LF.WriteLine(&blankline);  

 

/* Compensation sum code */  

f_compsum();  

&LF.WriteLine(&blankline);  

 

/* Gender */  

f_gender();  

&LF.WriteLine(&blankline);  

 

/* End date */  

f_enddate();  

&LF.WriteLine(&blankline);  

 

/* Alternate employee id */  

f_altid();  

&LF.WriteLine(&blankline);  

 

/* Name Prefix */  

f_prefix();  

&LF.WriteLine(&blankline);  

 

/* Name details */  

f_namedet();  

&LF.WriteLine(&blankline);  

 

/* Birthcountry */  

f_birthc();  

&LF.WriteLine(&blankline);  

 

/* Address */  

f_address();  

&LF.WriteLine(&blankline);  

 

/* Bank details */  

f_bank();  

&LF.WriteLine(&blankline);  

 

&LF.WriteLine(" </table>");  

&LF.WriteLine("</body>");  

&LF.WriteLine("</html>");  

 

&LF.Close(); 
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9.4 Bilaga 4. Rapport 3 

Local File &Sheet3File;  

 

&filename = "rapport";  

&directory = "C:\temp\";  

&Sheet3File = GetFile(&directory|&filename|"_files\sheet003.htm", "w", "a", %FilePath_Absolute);  

 

&Sheet3File.WriteLine("<html xmlns:v='urn:schemas-microsoft-com:vml'");  

&Sheet3File.WriteLine("xmlns:o='urn:schemas-microsoft-com:office:office'");  

&Sheet3File.WriteLine("xmlns:x='urn:schemas-microsoft-com:office:excel'");  

&Sheet3File.WriteLine("xmlns='http://www.w3.org/TR/REC-html40'>");  

&Sheet3File.WriteLine("<head>");  

&Sheet3File.WriteLine("<meta http-equiv=Content-Type content='text/html; charset=us-ascii'>");  

&Sheet3File.WriteLine("<meta name=ProgId content=Excel.Sheet>");  

&Sheet3File.WriteLine("<meta name=Generator content='Microsoft Excel 11'>");  

&Sheet3File.WriteLine("<style>");  

&Sheet3File.WriteLine(".col_head {background: #000000; color: #FFFF00; font-weight: bold;}");  

&Sheet3File.WriteLine(".col_red {border:.5pt solid windowtext; background: #FF6666;}");  

&Sheet3File.WriteLine(".col_green {border:.5pt solid windowtext; background: #CCFFCC;}");  

&Sheet3File.WriteLine(".col_blue {border:.5pt solid windowtext; background: #99CCFF;}");  

&Sheet3File.WriteLine(".col_yellow {border:.5pt solid windowtext; background: #FFFF99;}");  

&Sheet3File.WriteLine("</style>");  

&Sheet3File.WriteLine("</head>");  

&Sheet3File.WriteLine("<body>");  

&Sheet3File.WriteLine("<table>");  

 

&Sheet3File.WriteLine("<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>");  

&Sheet3File.WriteLine("<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>");  

 

&Sheet3File.WriteLine("<tr>");  

&Sheet3File.WriteLine("<td class='col_head'>PS Emplid</td><td class='col_head'>Emplid</td><td class='col_head'>

Name</td><td class='col_head'>PS Manager Emplid</td><td class='col_head'>Manager Emplid</td><td class='col_head

'>Manager name</td><td class='col_head'>Department</td>");  

&Sheet3File.WriteLine("</tr>");  

&tmpAAny = CreateArrayAny();  

&sql_tmp = CreateSQL("SELECT (SELECT SK_PAXEMPLID FROM PS_SK_EMPLID_TEMP WHERE SK_EMPLID = PS_JOB.EMPLID), PS_J

OB.EMPLID, NAME, (SELECT SK_PAXEMPLID FROM PS_SK_EMPLID_TEMP WHERE SK_EMPLID = SUPERVISOR_ID), SUPERVISOR_ID, (

SELECT NAME FROM PS_NAMES WHERE NAME_TYPE = 'LEG' AND EMPLID = SUPERVISOR_ID), DEPTID FROM PS_JOB, PS_NAMES WHE

RE PS_JOB.EMPLID = PS_NAMES.EMPLID AND PS_JOB.ACTION = 'MIG' AND PS_NAMES.NAME_TYPE = 'LEG'");  

 

/* Fetching Emplid, name, manager emplid, manager name and deparment id FROM PS_JOB & PS_NAMES. Also translatin

g the EMPLIDS from PS_SK_EMPLID_TEMP */  

While &sql_tmp.Fetch(&tmpAAny)  

     

   If (&tmpAAny[1] = &tmpAAny[4] Or  

         &tmpAAny[4] = "") Then  

      &color1 = "col_red";  

      &color2 = "col_red";  

      &color3 = "col_red";  

   Else  

      &color1 = "col_green";  

      &color2 = "col_yellow";  

      &color3 = "col_blue";  

   End-If;  

   &Sheet3File.WriteLine("<tr>");  

   &Sheet3File.WriteLine("<td class='"|&color1|"'>"|&tmpAAny[1]|"</td><td class='"|&color1|"'>"|&tmpAAny[2]|"</

td><td class='"|&color1|"'>"|&tmpAAny[3]|"</td><td class='"|&color2|"'>"|&tmpAAny[4]|"</td><td class='"|&color2

|"'>"|&tmpAAny[5]|"</td><td class='"|&color2|"'>"|&tmpAAny[6]|"</td><td class='"|&color3|"'>"|&tmpAAny[7]|"</td

>");  

   &Sheet3File.WriteLine("</tr>");  

     

End-While;  

 

&Sheet3File.WriteLine("</table>");  

&Sheet3File.WriteLine("</body>");  

&Sheet3File.WriteLine("</html>");  

 

&Sheet3File.Close(); 


