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Sammanfattning
Anställda idag har nödvändiga vardagsuppgifter som inte kräver mänsklig inverkan och tanken är att frigöra dessa uppgifter. Projektets övergripande syfte är
att undersöka två processer om de är lämpliga för automation samt att skapa
och utvärdera en prototyp. Målen är att analysera processen, undersöka lämpliga verktyg för automatisering, jämföra verktygen, skapa en prototyp, utvärdera
prototypen och utföra ett acceptanstest. Robotic Process Automation handlar
om att automatisera uppgifter som människor gör. Bra kandidater för automatisering är tidskrävande, repetitiva, regelbaserade uppgifter, benägna till mänskliga fel med klara mål och förväntningar. Förstudien genomfördes i form av en
litteraturstudie av webbaserade källor och analysen gjordes genom att bryta ner
processen i olika delar. Jämförelsen genomfördes genom att undersöka de funktioner som verktygen har. Prototypen skapas på Windows i verktygen UiPath
och roboten kommer att arbeta på Internet Explorer och mot Excel som kommer
ha ett makro skrivet i Visual Basic for Applications. Beställaren kommer att titta
på de kriterier som gavs och även på prototypens utdata och ge en subjektiv respons. Testprogrammen i UiPath, Workfusion och Selenium skapades med sina
respektive funktioner. Prototypen loggar automatiskt in på Visma PX genom att
skriva in användarnamn och lösenord. Sedan navigerar den i verktyget, söker på
ett uppdrag och hämtar den data som finns. Indata filtreras och skrivs in i Excel
för varje aktivitet och anställd. Slutligen körs ett makro som skapar grafer. Tidstesterna visar att UiPath är betydligt mer optimerad och snabbare på att slutföra
testprogrammen. Jämförelserna visar att UiPath har starka fördelar med sitt
verktyg.
Nyckelord: Robotic Process Automation, UiPath, Workfusion, Selenium, Python, Visual Basic for Applications, Visma PX.
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Abstract
Employees today have necessary daily tasks that do not require human handling. The objective is to investigate two processes if they are suitable for automation as well as to create and evaluate a prototype. The goals are to analyze
the process, examine appropriate tools for automation, compare the tools, create
and evaluate prototype, and perform an acceptance test. Robotic Process Automation is about automating tasks that humans have to do. Good candidates for
automation are time-consuming, repetitive, rule-based tasks, prone to human errors with clear goals and expectations. The preliminary study was conducted in
the form of a literature study of web-based sources, and the analysis was done
by breaking down the process in different parts. The comparison was carried
out by investigating the features of these tools. The prototype was created on
Windows in UiPath tools and the robot will work on Internet Explorer and Excel, which will have a macro written in Visual Basic for Applications. The client
will look at the criteria given and also on the prototype output and provide a
subjective response. UiPath, Workfusion, and Selenium test programs were created. The prototype automatically logs on to Visma PX by entering username
and password. Then it navigates, searches for an assignment and retrieves the
data available. Indata is filtered and typed into Excel for each activity and employee. Finally, a macro creates graphs. Time tests show that UiPath is significantly more optimized and faster at completing the test programs. UiPath has
strong benefits with its tools.
Keywords: Robotic Process Automation, UiPath, Workfusion, Selenium, Python, Visual Basic for Applications, Visma PX.
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Introduktion
I den här projektet så forskas det om Robotic Process Automation (RPA) teknologi som används för att automatisera vardagsuppgifter som hjälper till att frigöra tid. Automatisering införs mer ofta inom företag idag och Knowit är en av
dem som vill utnyttja dess effektivitet och kostnadsbesparingar. Forskningen
kommer att fokusera på vad RPA är och vad för fördelar den har för företag
samt vilka processer som RPA kan användas till.

1.1

Bakgrund och problemmotivering
Anställda inom företag har idag vardagsuppgifter som är repetitiva, regelbaserade, tråkiga och tidskrävande. De är nödvändiga för företagen men tar flera timmar om dagen eller veckan att utföra. Det är tid som de hellre skulle lägga ned
på annat arbete. Dessa uppgifter utförs manuellt av människor men arbetet behöver inga mänskliga karaktärsdrag för att slutföras. För att frigöra den tiden
kan uppgiften automatiseras med hjälp av olika teknologier. En av dessa teknologier kan vara . Tanken är att ta roboten ut ur människan.
Knowit har processer som de vill ha automatiserat för att kunna lägga ner tid
och energi på annat arbete. De processer som de vill titta på är bland annat att
hämta tidsrapporteringar från ett verktyg för att kunna visa grafer till möten.
Det andra var fakturering till kunder där ett fakturaunderlag skapas som senare
ska skickas till kunder. Tanken är att kolla på dessa processer och kolla om de
kan automatiseras med hjälp av RPA för att ersätta det arbete som gjorts av personer hos Knowit.

1.2

Övergripande syfte
Projektets övergripande syfte är att genom en undersökning välja mellan två repetitiva vardagsuppgifter att automatisera samt skapa en prototyp av detta. En
analys kommer att göras för att se om dessa processer är lämpliga att automatiseras eller inte. Mätningar kommer att ske genom att undersöka om den prototyp som har skapats är mer effektiv. En jämförelse mellan vilka verktyg som är
lämpliga kommer att undersökas.

1.3

Om Knowit
Knowit är ett konsultbolag som erbjuder tjänster till sina kunder inom tre affärsområden, Experience, Insight och Solutions. Området Knowit Experience innehåller kommunikations- och teknikbyrå som är riktat att ge en användarupplevelse genom webb, mobil och sociala medier. Knowit Insight arbetar med olika
former av managementkonsulting och baserat på kundens verksamhet tas idéer
upp av specialister som utvecklar lösningar. Knowit Solutions hjälper verksamheter med it-lösningar genom att erbjuda allt från idé arkitektur och projektstyrning till systemutveckling, implementering, test och säkerhet.
1
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Avgränsningar
Undersökningen är begränsad till att automatisera en av två processer samt jämföra det traditionella testverktyget Selenium och de nyare automationsverktygen
UiPath [1] och Workfusion RPA Express [2].
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Konkreta och verifierbara mål
Målen med detta projekt är att:

1.6

•

göra en analys på processen som ska automatiseras. Detta är möjligt genom att bryta och dela upp processen i mindre delar som sedan ska undersökas individuellt.

•

undersöka vilka verktyg som är lämpliga att använda för att automatisera processen genom att skapa ett testprogram med olika funktioner som
kan tänkas behövas till prototypen.

•

göra en jämförelse mellan verktygen för att få fram för- och nackdelar
samt ta reda på vilka skillnader i funktioner som dessa verktyg har. Detta ska ske genom att testa och kolla igenom dokumentationen av funktioner och jämföra hur de fungerar.

•

automatisera en process utifrån det verktyg som har undersökts och jämförts. Detta görs genom att ta det lämpligaste verktygen från punkten
ovan och konstruera en prototyp utifrån det.

•

utvärdera den prototyp som ska konstrueras genom att undersöka tiden
det tog för att utföra uppgiften jämför mot tidigare samt kolla på vilka
fall prototypen klarar av och inte.

•

utföra ett acceptanstest av prototypen genom att beställaren får titta på
prototypen och titta på utdata och ge en subjektiv återkoppling om den
har accepterats.

Översikt
I kapitel 2 presenteras teori som ger en nödvändig bakgrund till rapportens innehåll. Kapitel 3 beskriver vilka metoder som används för att få fram de resultat
som gjorts i undersökningen. Kapitel 4 beskriver hur konstruktionen av testprogram samt prototyp har gått till. I kapitel 5 presenteras resultat från undersökningar och jämförelser som skett. Kapitel 6 presenterar diskussion och slutsats
för konstruktionen och resultatet.
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Teori
I detta kapitel kommer relevant bakgrundsinformation presenteras som läsare
kan behöva för att förstå rapportens innehåll.

2.1

RPA
Robotic Process Automation [3] är en tjänst som automatiserar vardagliga uppgifter som människor annars skulle utföra. Dessa tekniker är inte för att hjälpa
till med uppgifter utan att ersätta arbete som tidigare utförts av personer. RPA
inom företag refererar oftast till program som gör arbete åt dem som till exempel skickar data genom e-mejl.
Process automatisering är en teknologi som efterskapar steg från en regelbaserad process [4]. Detta gör att processerna är mer förutsägbar, konsekvent och
har mindre chans för fel samt operationer som körs dygnet runt är möjliga [5].
Uppgifter inom finans, bokföring, kundtjänst med mera kan därmed påskyndas
[4]. Dessa uppgifter kan vara att ta indata från e-mejl, kalkylark, Portable Document Format (PDF) filer med mera samt även vänta på ett event (händelse)
ska hända som till exempel ett dokument sparas i en specifik mapp [6][7]. Den
arbetar på användargränssnittet och använder sig av applikationer, webbsidor
och andra verktyg [8].
Bra kandidater till automatisering har en eller flera följande egenskaper: Regelbaserad, repetitiv, tidskrävande, benägen till mänskliga fel, finns mål och förväntningar av en process eller medel till stora aktiviteter som kan vara så simpla
som att kopiera och klistra in till att upptäcka bedrägerier [8][9]. RPA passar
bäst för processer som sker på samma sätt som inte konstant ändras eller som är
icke-standardiserade [9].

2.2

UIPath Studio
UiPath Studio [10] är en lösning för att integrera och automatisera applikationer. Genom att skapa ett projekt ger den användaren ett grafiskt representation
av en process. Det gör det möjligt att automatisera regelbaserade processer som
ger full kontroll av orden som processen ska exekvera men även relationen mellan steg som ska utföras som kallas aktiviteter. En aktivitet kan bestå av ett
knapptryck eller skriva till en fil. Det finns olika typer av projekt som går att
skapa som är baserade på vilken storlek och komplexitet som processen har. Sekvenser som är bättre för linjära processer, flödesscheman som är bättre för mer
komplex logik där det går att integrera valmöjligheter med mera.
UiPath [11] använder sig utav så kallade ”selectors” för att undvika att använda
skärmens position för att få tag på element när vissa interaktioner på användargränssnittet ska automatiseras. Istället så sparas attribut av användargränssnit4
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tets elementet och dess förälder. Selectors genereras i de flesta fallen automatiskt men det kan krävas att de måste skapas manuellt.
UiPath [12] har funktioner som ger möjligheter att hämta strukturerad data från
webbläsare, applikationer eller dokument. Strukturerad data är information som
presenteras i ett förutsägbart mönster som gör att UiPath Studio alltid vet vart
den kan hämta den ifrån. Det fungerar genom att markera första och sista elementet i en webbsida eller applikation så att UiPath Studio kan förstå mönstret.
Den känner även av om en tabellcell är indikerad och frågar om all information
från den tabellen ska hämtas.
User Interface (UI) element [13] refererar till alla grafiska delar som bygger
upp en applikation som till exempel fönster, kryssrutor, text fält eller drop-down
listor. Genom att använda dem så gör det möjligt att implementera UI automation mycket snabbare och lättare. Alla interaktioner med UI elementen kan bli
uppdelade i input och output. Input kan vara till exempel musklick, skriva text
eller hantera urklippet och output kan vara till exempel hämta text eller hitta
element eller bilder.

2.3

UiPath Orchestrator
Orchestrator [14] är en webbapplikation som gör det möjligt att hantera UiPath
robotar som exekverar repeterande processer. De primära funktionerna är att
den kan skapa och hantera en anslutning mellan robotarna och webbapplikationen, övervaka vad en robot använder för data och att den håller sig inom dess
rättigheter, lagrar loggar i en SQL databas med flera.

2.4

Workfusion RPA Express
RPA Express [15] är ett verktyg för att automatisera webb-, desktop- och terminalapplikationer som till exempel Office och Oracle. Den kan även användas i
virtuella miljöer som Citrix.

2.5

Selenium
Selenium skapades för att automatisera en process som var att testa en applikation som krävde att följa ett antal steg som behövde göras varje gång en ny ändring hade skett [16]. Selenium är designat för att automatisera interaktionen av
en webbläsare, så det en användare kan utföra manuellt kan samma interaktion
utföras automatiskt med ett skript [17]. Det finns olika programmeringsspråk
som är tillgängliga för att programmera med Selenium. Dem språken som stöds
är bland annat C#, Java, JavaScript och Python [18]. För att exekvera programmet så krävs en server som fungerar som en brygga mellan webbläsaren och
drivrutiner försett av Selenium [19][20].

2.6

Python
Python [21] är ett högnivåspråk som används inom objekt orienterad programmering. Koden kompilerar och exekveras automatisk vilket gör att Python är
5
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användbar för bland annat implementering av webbapplikationer. En subklass
härleder en superklass genom att lägga till och skriva över metoder som redan
finns i superklassen.

2.7

Internet Explorer 11
Internet Explorer är en av de mindre populära webbläsarna som används idag
men webbapplikationer som använder ActiveX som ger stöd för äldre webbsidor och appar där IE (Internet Explorer) måste användas [22] [23].

2.8

Visual Basic for Applications
VBA (Visual Basic for Applications) [24] är ett event-driven programmeringsspråk som primärt används för Office applikationer som Excel eller Word. Den
hjälper till att förbättra deras potential då, till exempel, Excel bara har grundläggande funktioner som inte är tillräckligt för komplexa kalkyleringar.

2.9

Microsoft Excel
Excel [25] är ett program som används för att skapa kalkylark som är ett dokument där data ligger i rader och kolumner som i en tabell. Den används för att
lagra och manipulera data.

2.10

Vimsa PX
Visma PX är ett affärssystem som är skapat för bland annat konsultbolag där
projekthantering, tidsredovisning och ekonomi finns i samma verktyg [26]. Detta är främst för företag som fakturerar sin tid som till exempel registrering av
tid och resor som kan visas direkt i webbgränssnittet [27].

2.11

Windows
Windows är ett operativsystem skapat av Microsoft som kommer som standard
i hem- och företagsdatorer [28]. StatCounter rapporterar att Windows är den
mest populära desktop operativsystemet med cirka 81,8% som använder det jorden runt [29].

2.12

XPath
XPath [30] är ett språk som beskriver en väg som för att spåra objekt i XML
(Extensible Markup Language) dokument. Den gör det genom att använda syntax baserad på väg genom dokumentets logiska struktur eller hierarki. Den specificerar en rutt istället för att specifika ord och element. Detta gör det lättare
för programmerare att skriva uttryck och hantera dokumentet med en högre
nivå av abstraktion. XPath använder inte XML syntaxen och kan användas i
andra kontexter.

6
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Citrix
Citrix [31] ger möjligheten för anställda att arbeta fritt vart som helst genom att
leverera Windows, Linux, webbappar och virtuella skrivbord som sker på ett säkert sätt. De är tillgängliga till valfria enheter och från molnet som hjälper till
att minska företagets IT-kostnader.

7
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Metod
Kapitel 3 beskriver de metoder som används under projektets gång. Underkapitlen 3.1 till 3.6 beskriver förstudie följd av analys av processen, jämförelse av
verktyg, utveckling av prototyp, använda verktyg samt acceptanstest.

3.1

Förstudie
Förstudien genomfördes som en litteraturstudie i form av webbaserade källor
som användes för att bilda kunskap och bakgrund för att utföra detta projekt.
Både allmän information om RPA har studerats och om de verktyg som undersöktes och användes.

3.2

Analys av process
Analysen genomfördes genom att bryta ned processen som automatiserades och
kolla på hur delarna ser ut då och kommer se ut i framtiden. Delarna består av
inloggning, navigering av sida, hämtning av data, filtrering av data, skrivning
till Excel och makro till Excel. Även hur processen kunde eventuellt förbättras
undersöktes. Den manuella processen löd:
En person loggade in och manuellt sökte rätt på alla uppgifter inom ett uppdrag,
vilket är ett specifikt arbete inom företaget, genom att skriva in år och vecka.
Alla namn och tider kopierades till ett temporärt Exceldokument. Alla uppdrag
har olika aktiviteter, vilket är olika delar inom just de arbetet, som denna person
tog och kopierade alla namn och tider på dem som har jobbat på denna aktivitet
och klistrade in det i ett annat Exceldokument. Efter att alla namn och tider var
tillagda och summerade så gjordes det grafer i dokumentet som representerade
hur arbetet på aktiviteten hade varit under en viss tid.
Roboten skulle då alltså varje vecka logga in på ett system och gå in på ett uppdrag och hämta information som namn och tid som den sedan ska överföras till
ett Exceldokument som ska summera tiderna och generera grafer för varje uppdrag respektive person.
För att en process ska vara kvalificerad för automation så krävdes det att den
uppfyllde vissa krav vilket är egenskaper som processen ska innehava. Valet av
kriterierna var simpelt. De kriterier som tittades på, som refereras i kapitel 2.1
samt figur 1 nedan, valdes då de oftast förekom under förstudien. Denna process hade följande egenskaper: regelbaserad, repetitiv, tidskrävande, benägen
till mänskliga fel och hade mål och förväntningar.
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Figur 1: Kriterier för att en process ska vara automatiserbar. [32]
Processen var till visst mån regelbaserad. Det fanns inga behov av några bedömningar om vilken väg som processen skulle ta om en händelse där den krävde ett mänskligt beslut för att fortsätta.
Den repetitiva delen kom in då uppgiften skedde en gång i månaden men även
skedde på samma sätt. Uppgifterna där en person behövde kopiera och klistra in
alla namn och tider var även en repetitiv process då det kunde handla om hundratals rader med information att hantera.
Denna process var även tidskrävande då det tog cirka två timmar varje gång den
utfördes. Delen som tog längst tid var att se till att rätt information om aktiviteterna var korrekt för varje arbetsblad. Det vill säga att namn, vecka och tider var
korrekta då det förekom att flera rapporteringar hade samma tidsperiod från
samma person. Detta var även de förväntningar som processen hade. Skulle tiderna inte stämma eller att ett inlägg för en person var bortglömt så kommer
graferna som skapades visa felaktig data. Därmed var det också benägen till
mänskliga fel. Det var lätt att glömma, använda samma eller fel uppgifter som
skapade problem med graferna.

3.3

Jämförelse mellan UiPath, Workfusion & Selenium
Jämförelsen mellan verktygen gjordes genom att kolla vilka tillgängliga funktioner som behövdes till att automatisera processen. Detta skedde genom att testa och kolla på hur dem fungerade. Ett simpelt testprogram skapades i respektive verktyg som öppnade Google i webbläsaren Chrome. Sedan så gjordes en
sökning där alla sökresultat hämtades, sparades och sedan klickade vidare till
sida tre på Google. Därefter skrev och sparades resultaten i ett Exceldokument
och lästes från ett annat dokument men hämtade bara de relevanta cellerna. Ett
liknande separat test skedde med Selenium och de andra verktygen som exklu9
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derade allt med Excel och fokuserade på webbdelen. Hur dessa testprogram
skapades i respektive verktyg kommer presenteras i konstruktionskapitlet.
En jämförelse i tid genomfördes för att kolla tiden från exekvering till slutet genom att använda programmens inbyggda räknare. Tidsjämförelsen skedde med
ett stoppur som kontrollerade att tiden startade när startknappen klickades i programmet och avslutades.

3.4

Prototyp
Med hjälp av analysen ovan så skapades prototypen genom att följa dem mål
och förväntningar som processen hade. Implementationen skedde genom att den
skapades del för del och såg till att det skedde korrekt innan konstruktionen påbörjades av de andra delarna. En utvärdering av prototypen skedde, syftet var
att ta fram vilka fall prototypen fungerade och vilka fall den misslyckades med
baserad på de olika delarna samt på vad för garantier prototypen kunde ge.
Olika test fall utfördes för utvärderingen som innefattade olika inputs och provningsförfaranden. En personlig förväntan samt de resultat som hände kommer
att presenteras.

3.5

Verktyg
I kapitel 3.5.1 till 3.5.2 presenteras de utvecklingsmiljöer samt verktyg som används.

3.5.1

Utvecklingsmiljö
Den utvecklingsmiljö som användes för att konstruera prototypen var UiPath
Studio då det verktyget hade mest dokumentation och var gratis för akademiska
ändamål.
Excel användes för att det var vad de flesta företag använde sig av men även för
att UiPath hade funktioner som var gjorda för den. Det gick inte att använda sig
utav till exempel LibreOffice då UiPath bara kände av Excelfiländelser.
Visual Basic användes för att skriva makrot till Exceldokumenten då det var inbyggt i Excel.
Roboten kommer att arbeta inom Internet Explorer då det var den webbläsare
med bäst kompatibilitet för automatisering. Då det gick att använda sig av andra
webbläsare som till exempel Chrome, så gjorde Internet Explorer jobbet enklare
och smidigare.
Då UiPath bara fungerade på Windows maskiner så kommer alla tester, utveckling av programvara och värderingar göras på en laptop med Windows 10.
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Testerna för jämförelserna skedde i Workfusion RPA Express för Workfusion
testerna, UiPath Studio för UiPath testerna och Visual Studio Code användes
för att skapa testerna för Selenium.
3.5.2

Språk
UiPath har tekniskt sätt inget språk, men den använde sig utav Visual
Basic .NET där vissa metoder användes för att skapa prototypen.
Makrot till Excel skrevs i Visual Basic for Applications. En tom fil skapades genom att spela in och stoppa inspelningen. Filen kunde redigeras som sedan koden skrevs in i.
Python användes till att skapa testet i Selenium då det var smidigare att installera och använda.

3.6

Acceptanstest
Acceptanstest [33] är när kunder skriver tester för att se om systemet sker rätt
till och att de representerar deras intressen. Ett acceptanstest sker för att visa
och ge kunden förtroende att de nödvändiga funktionerna finns och fungerar för
applikationen. Det fungerar typ som ett kontrakt mellan utvecklarna och kunderna och det brukar sägas att när ett acceptanstest är klart och har accepterats
så är projektet klart. Acceptanstest kan vara viktiga då de ger utvecklarna kraven i ett verifierbart sätt. De kan avslöja problem som inte dyker upp i vanliga
tester och ger överblick på hur redo systemet är.
De kriterier som prototypen skulle uppfylla var att:
•

kunna logga in på Visma PX

•

söka på ett uppdrag och hämta dess data utan att missa något

•

filtrera bort onödig data som följer med

•

summera och skriva in tider till ett Excel dokument för respektive aktivitet inom ett uppdrag

•

summera och skriva in tider till ett Excel dokument för respektive anställd inom ett uppdrag

•

skapa grafer för dessa Excel dokument

Beställaren tittade på roboten men framför allt dess utdata, Excel filerna, och
utifrån dem gav en subjektiv respons om han godkände att den uppfyllde alla
kriterier.

11
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Konstruktion
I kapitel 4.1 till 4.2 presenteras konstruktion av tester samt prototyp.

4.1

Test av verktyg
Nedan presenteras hur testerna i de olika verktygen är konstruerade. Det kommer att presenteras i följande order: UiPath Studio, Workfusion RPA Express
och sist Selenium.

4.1.1

UIPath Studio
Se figur 2 för en illustration av UiPath Studio och testet. Först skapades ett nytt
”sequence”-projekt som testet skulle skapas i. Det började med att en sequenceaktivitet skapades där alla funktioner lades till och användes i. Sedan lades en
”Open Browser”-aktivitet till som skulle öppna webbsidan www.google.se. Under egenskaper så ändrades vilken webbläsare den skulle öppnas i till Chrome. I
”Open Browser”-aktiviteten lades en ”Type Into”-aktivitet till. Denna aktivitet
användes via användargränssnittet för att göra så att elementet som användes
markerades. I detta fall var det sökrutan på Google. Här skedde en sökning på
ordet ”Datateknik” på Google samt att knapptrycket Enter lades till.
Därefter utanför ”Open Browser”-aktiviteten så användes Data Scraping funktionen. Följ guiden för att utföra funktionen. Efter det så användes en ”Close
Window”-aktivitet som stängde ned Chrome.
Därefter så skapades ett Excel applikations scope där alla Excel funktioner
fanns. I den så skapades en ”Write Range”-aktivitet där vilket blad och startcell
angavs samt data från scrapingfunktionen användes här.
Efter detta så skapades ytterligare ett Excel applikation scope där läsandet av ett
Exceldokument skedde. I det nya blocket användes ”Read Range”-aktiviteten
där bladnamn och startcell angavs. Efter detta så lades en ”For each row” loop
där den itererade igenom data från det dokument som lästes in som innehåller
en ”If-Else” sats där den kollar om elementen innehåller en specifik sträng. Om
sant så lades alla resultat till en sträng som sedan skrevs ut i programmets konsoll.
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Figur 2: Illustration av UiPath Studio med testet.

4.1.2

RPA Express
Se figur 3 för en illustration av verktygen samt testet. För att skapa testet i RPA
Express så skapades i början en ”Open Website”-funktion där det kan bestämmas vilken URL (Uniform Resource Locator) som ska öppnas. I detta fall var
det www.google.se. Efter det så lades det till två funktioner för tangentbordet,
en som skrev till sökrutan på webbsidan och den andra för att klicka Enter. Sedan lades det till en ”Web Element”-funktion som hämtade sökresultatet med
hjälp av XPath. För att få tag på XPath så inspekterades elementet i webbläsaren och det gjordes genom att högerklicka och klicka på ”inspektera” i menyn.
Detta kommer att öppna DevTools på samma sida där elementet markerades.
Högerklicka på elementet i DevTools och tryck ”Copy XPath” som sedan går
klistra in i funktionen. Sedan används en ”Close Window” funktion som stänger
det nuvarande fönstret i fokus.
Sedan ska två ”Open Spreadsheet” funktioner skapas. Den första ska skriva till
ett Exceldokument. Detta gjordes genom att använda ”Set Range” funktionen
där en variabel som innehåller värdena och start- och slutcell anges. Den andra
ska läsa från ett annat Exceldokument och det gjordes genom att använda ”Get
Range” funktionen där variabeln som som lagrade resultatet sparades och startoch slutcell angavs. Detta returnerade en tabell, i form av en 2D array.
Därefter skapades en nästlad for each loop som itererade igenom 2D array:en.
För att göra en skiftlägeskänslig jämförelse på en sträng lades två funktioner
till. Den ena var ”Change case” som ändrade strängens skiftläge och ”String
Contains” som kollade om en sträng innehöll en annan specifik sträng. Resultatet sparades i en variabel av typen boolean som sedan användes i en if-sats. Om
sant så användes ”Join Strings” funktionen som lade ihop elementet från listan
till en sträng. Det sista som hämtades skrevs ut.

13

Robotic Process Automation – Analys och implementation
Jonas Englevid

2018-06-14

Figur 3: Illustration av RPA Express med dess test.

4.1.3

Selenium
Testet i Selenium använde sig av unittestbiblioteket. Detta var främst för att den
tiden det tog för ett test case att slutföras. Först skapades en klass som ärvde
från unittest. Där skapades två metoder setUp och tearDown som användes för
att initiera och destruera programmet. Först initierades webdrivern där webbadressen www.google.se lades till som berättar vilken sida som öppnades. Efter
det kollades om ordet ”Google” finns i titeln på sidan.
För att kunna skriva till sökrutan så måste drivern söka efter element med namnet ”q”, rensa sökrutan och skriva in ett sökord och skicka ett enter tangenttryck. Kontrollera att det inte står ”No results found.” om sökningen misslyckades. Det kan hända att roboten vill fortsätta med sina instruktioner utan att sökresultaten har kommit. För att undvika detta skapades en timeout på fem sekunder. Vänta tills titeln innehåller det förväntade värdet och om det gör det så
hämta alla element med hjälp av XPath.
Därefter skriv ut alla element i konsolen och sedan klicka på knappen ”Nästa”
för att gå till nästa sida. Efter det måste programmet vänta tills ett element existerar på sidan för att förhindra att den försöker klicka på något som inte finns
än. Kolla om ”Sida 2 av” finns på sidan och sedan klicka på ”Nästa”. Till sist
stäng ner drivern.

4.2

Prototyp
Prototypen skapades i UiPath Studio och det används för majoriteten av prototypen. För att få en bättre förståelse bryts den ner i flera delar som kommer att
förklaras. Delarna kommer att bestå av inloggning, navigering, hämtning av
data, filtrering av data, skriva till Excel och konstruktion av ett makro till Excel.
Se figur 6 för ett flödesschema av prototypen som skapades med UiPath Studio.
14
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Inloggning
Se figur 4 på hur inloggningsrutan ser ut. Inloggningen sker genom en ”Open
Browser” aktivitet som talar om för roboten vilken webbadress den ska gå in på
som i detta fall är Visma PX verktygets adress. Där presenteras en inloggningsruta där ett användarnamn, lösenord, server och databas ska skrivas in. Där kollar roboten om textrutorna för användarnamn, server och databas har dem korrekta uppgifterna då dessa uppgifter kan sparas i cookies för enklare inloggning.
Därefter skrivs lösenordet in som ersätter allt i textrutan för lösenordet, om något är skrivet där och trycker på knappen för att logga in.
För att vara säker på att roboten har loggat in korrekt så ska den validera att den
har loggat in. Detta sker genom att den kollar om olika element existerar som
inte finns på den föregående sidan samt kollar om den hittar ”sitt” användarnamn.
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Figur 4: Illustration på inloggningsrutan.

4.2.2

Navigering
Efter inloggningen ska den navigera sidan för att kunna hämta informationen
om uppdragen. Här trycker den på en drop-down lista som visar ett antal listalternativ. Roboten väntar tills dessa menyval är synliga och sedan klickar på rätt
val. Efter det så skapades en ruta på sidan där det är möjligt att söka på uppdrag. Här skriver roboten vilket uppdrag den ska söka på samt vilken tidsperiod
som Visma PX ska skriva ut på skärmen. Tidsperioden är skrivet med år och
veckor. Slutperioden genereras automatiskt av Visma PX vilket ger dagens år
och vecka. Roboten räknar ut vilken tidsperiod den ska söka på genom att ta
slutperioden och tar ett halvår tillbaka i tiden som tilldelar rätt år och vecka om
den går under ett år. Vid breda tidsperioder så är det en långsam process för att
informationen ska synas och kunna hämtas som kan orsaka att roboten kraschar
och ger ett felmeddelande.
Här måste den validera att tidsrapporterna existerar åter igen genom att kolla
om vissa element existerar som bara finns efter någon har klickat på knappen
för att visa rapporterna. Vid extremt långa vänteperioder så måste roboten veta
hur länge den får vänta innan den ska skicka något fel. När den kollar om ett
element existerar så har funktionen en timeout som säger hur länge den ska
vänta. I detta fall var den satt på 10 sekunder då det tog kring fyra till fem sekunder för att rapporterna skulle visas.

4.2.3

Hämtning av data
Nu är rapporterna redo att hämtas och detta görs via en funktion i UiPath kallad
”Data Scraping”. Rapporterna i Visma PX ligger i en tabell och funktionen kan
känna av om informationen som försöker hämtas ligger under dessa taggar och
kan lätt hämtas på grund av det. Informationen lagras i minnet som sedan skrivs
till ett Exceldokument som kommer användas senare.
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Filtrering av data
Informationen behöver nu filtreras så att all onödig information kommer att ignoreras när bara den data som ska användas hämtas. Exceldokumentet, där alla
rapporter ligger, följer ett mönster som går att utnyttja. Se figur 5 för en illustration av formatet. Den börjar med koden till en aktivitet följt av onödig text och
sedan med texten ”Tid rapporterad av”. Efter detta så kommer alla anställdas
rapporter finnas. Rapporterna kommer att sluta när texten ”Summa tid” dyker
upp och resten av informationen kommer att ignoreras. Detta är viktigt på grund
av att det finns flera aktiviteter på ett uppdrag som ska skiljas på. Namn, tidsperiod (år och vecka) och antal timmar sparas.
Aktivitet [NUMMER]
Tid rapporterad av
Förnamn Efternamn (NAMNKOD)
Förnamn Efternamn (NAMNKOD)
Förnamn Efternamn (NAMNKOD)
…
Summa tid

ÅrVecka
ÅrVecka
ÅrVecka
…

Antal timmar
Antal timmar
Antal timmar
…

Figur 5: Representation av formatet.

4.2.5

Skrivning till Excel – per uppdrag
Alla veckor mellan den startperioden och slutperioden skrivs till en datatabell
som håller utdata. Den relevanta informationen sparas i en annan datatabell som
används temporärt. Alla distinkta namn tas ut och sparas i en lista. För varje
persons namn i listan så sker en sökning i en annan datatabell på vilken rad och
kolumn som informationen ska skrivas ut till. Om den raden och kolumnen redan har ett värde i sig så kommer det nuvarande värdet adderas med det gamla
värdet. Detta är för att det kan finnas flera inlägg på samma tidsperiod av samma person. Till sist så ska en summa för varje vecka skrivas ut. Detta sker genom att tittar på kolumnens start och slut och gör en konvertering från numerisk
till char och med den kan skriva in en summaformel i Excel.

4.2.6

Skrivning till Excel – per anställda
Skrivning till Excel för alla anställda är väldigt lika som med skrivning per uppdrag. Den kollar igenom på samma mönster men tar alla distinkta namn och
sparar det i en lista direkt. Sedan så itererar den för varje namn i den listan och
tar ut bara raderna som tillhör den personen. Den kollar även vilken aktivitet
den hämtar informationen ifrån vilket kan hämtas före alla namn i en aktivitet.
Sedan så skrivs all information ut på ett lika sätt som i per uppdrag.

4.2.7

Excel makro
Först hämtas det nuvarande arbetsbladet och sätter den som fokus. Sedan kollar
den igenom kolumn A efter ordet ”Summa”, raden för alla summor finns, och
hämtar den. Efter detta så räknas det ut vilka celler alla veckor respektive sum17
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ma finns i bladet. Räckvidden för både veckor och summa kommer att markeras
så att grafen vet vad för information den ska ta. Grafen är skapad från räckvidden som är markerat där titel och position sätts beroende på hur mycket data
finns i bladet. Då grafen skapas läggs den som standard mitt i Excel dokumentet
så istället för att den täcker all information så flyttas den ner två rader under där
summan är och även förstoras så att den är lika bred som till cell P.
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Resultat
I detta kapitlet presenteras resultat av de test och jämförelser av verktyg samt en
utvärdering av prototypen.

5.1

Test av verktyg
Resultaten nedan presenteras i form av grafer över hur lång tid det tog för varje
verktyg att slutföra testerna. Tiderna är från exekvering till programmets slut.

5.1.1

Tidstest med testprogram mellan verktyg 1
Det första testet var mellan UiPath, Workfusion och Selenium där staplarna visar hur lång tid det tog för att utföra uppgifterna. Detta test inkluderar navigering och scraping av sida men exkluderar alla skrivningar till Excel som presenterades i föregående kapitel. Se figur 7 för resultaten.
20

(Exekveringstid i sekunder)

18
16
14
12

UiPath
Workfusion
Selenium

10
8
6
4
2
0
Verktyg

Figur 7: Första testet som bara inkluderar webben. (Lägre är bättre)
Detta test visar att UiPath är betydligt snabbare att navigera och hämta data från
en webbsida än övriga verktyg. Det tar mer än dubbla tiden för Workfusion och
Selenium att slutföra uppgiften.
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Tidstest med testprogram mellan verktyg 2
Det andra testet som var mellan UiPath och Workfusion där staplarna visar hur
lång tid det tog att slutföra uppgiften. Detta test inkluderar navigering, scraping
av sida och skrivningar till Excel. Se figur 8 för resultaten.

(Exekveringstid i sekunder)

25
20
15
UiPath
Workfusion

10
5
0
Verktyg

Figur 8: Andra testet som inkluderar Excel. (Lägre är bättre)
Detta test visar på att UiPath även är snabbare när det kommer till läsning och
skrivning till filer där en ökning på sex sekunder med UiPath och fem sekunder
för Workfusion blev.

5.2

Jämförelse av verktyg
Här kommer en jämförelse mellan verktygen, jämförelsen presenteras i form av
en tabell där skillnader samt för- och nackdelar kommer att inkluderas. Då poängen med dessa verktyg är att de ska vara lättanvända är parametrarna valda
för att jämföra lämpligheten på verktygen. Se tabell 1.
Tabell 1:

UiPath

Workfusion

Selenium

Operativsystem

Windows (bara)

Windows (bara)

Windows / Linux

Typ av licens

Kräver licens för
stora företag.

Kräver ingen
licens för
användning.

Open-source.

Programmerings Kräver ingen
kompetens
erfarenhet med
programmering.

Kräver lite
erfarenhet med
programmering.

Kräver erfarenhet
med
programmering.

Rapportering
och loggning

Kan rapportera
och logga.

Behöver ett
bibliotek för att

Kan rapportera
och logga.
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rapportera.

Virtuella miljöer Fungerar i
virtuella miljöer.
(Citrix)

5.3

Fungerar i
virtuella miljöer.
(Citrix)

Fungerar inte i
virtuella miljöer.

Kan känna av
user inputs

Kan känna av user Känner inte av
inputs.
user inputs.

Kan inte känna av
user inputs.

Skapa
flödesscheman i
programmet

Kan skapa
flödesscheman.

Kan inte skapa
flödesscheman.

Kan inte skapa
flödesscheman.

Kan känna av UI Känner av UI
element
element i både
webb- och
desktopapplikatio
ner.

Känner inte av UI
element. Behöver
XPath för
webbelement.

Känner inte av UI
element. Finns
olika sätt att
hämta element.

Smarta
funktioner

Har inga ”smarta” Har inga ”smarta”
funktioner.
funktioner.

Har ”smarta”
funktioner som
data scraping.

Utvärdering av prototyp
Nedan kommer utvärderingen av prototypen presenteras i form av test cases.
Test fallen kommer att delas upp i de olika delar som prototypen består av. Dessa tester kommer att representera vilka fall den har och inte har kunnat avsluta
sina uppgifter.

5.3.1

Inloggning test cases
Dessa tester är gjorda på inloggningsdelen av programmet och kommer att presenteras. Se tabell l.
Tabell 2:
Test case

Input

Vad förväntades

Vad som hände

Test case 1 Inmatningsfälten
Roboten kan logga in
hade ett unikt sätt att utan någon krasch
identifieras på som
eller fel.
till exempel ett tagg
id eller namn.

Roboten loggade
in på Visma PX
utan problem.

Test case 2 Inmatningsfälten
ändrade id till ett
annat.

Roboten letar efter
den specifika
selector som den
inte hittade och
stängdes ner efter

Roboten letar efter
inmatningsfältet
baserat på den selector
som den var tillsagd
att titta på. Den
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kommer inte att hitta
den och när timeout
tiden är slut så stängs
programmet ner.

timeout tiden tog
slut.

Roboten söker efter
det första
förekommande
element som den kan
identifiera och
använder den istället
för den rätta.

Roboten sökte
efter och hittade
den första
förekommande
element och skrev i
fel inmatningsfält.

Navigering på webbsida test cases
Dessa tester är på navigeringsdelen av webbsidan. Se tabell 3.
Tabell 3:
Test case

Input

Test case 1 Drop down menyn
är redan nere och
synlig.

5.3.3

Vad förväntades

Vad som hände

Roboten kommer att
klicka på drop down
menyn och stänga
den .

Roboten stängde ner
menyn och visste
inte hur den skulle
gå vidare och det
blev en timeout.

Skrivning till Excel test cases
Dessa tester är på delen skrivning till Exceldokumenten av programmet. Se tabell 4.
Tabell 4:
Test case

Input

Vad förväntades

Vad som hände

Test case 1 Fel format på
tidsperioderna.

Roboten skulle
ignorera dem raderna
och fortsätta med att
hantera de andra.

Roboten kunde inte
identifiera de
tidtabellerna då de
används för att
identifiera kolumner
i Excelfilen

Test case 2 Ändrar formatet på
hur roboten vet vart
den ska börja på
några ställen i
indatan.

Roboten skulle ta in
fel information och
programmet skulle
krascha och ge ett
felmeddelande då den

Roboten ignorerade
dem raderna och
fortsatte med dess
uppgift och
slutförde den utan

24

Robotic Process Automation – Analys och implementation
Jonas Englevid
skulle skriva.

5.4

2018-06-14
någon krasch.

Respons från acceptanstest
Beställaren skickade ett mejl med ett dokument om synpunkter och åsikter. Han
är nöjd med prestandan och möjligheterna till att styra uttaget. Beställaren har
kontrollerat att all info plockas upp och outputen är korrekt från det underlag
den arbetar ifrån. Graferna ser bra ut i form av axlar och skalor som finns i dokumentet. Han hade förslag på vidareutveckling på roboten som kan bli aktuellt
i framtiden.
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Slutsatser
I kapitel 6.1 till 6.5 presenteras slutsatser om test av verktyg, jämförelse av
verktyg, utvärdering av prototyp etiska och samhälleliga aspekter samt fortsatt
utveckling.

6.1

Testerna av verktygen
Testresultaten visar på att UiPath är betydligt mer optimerat än Workfusion och
Selenium. Under tiden testerna och jämförelserna gjordes så var det uppenbart
att UiPath var snabbare på alla ekvivalenta funktioner. Anledningen att Selenium kan ha varit segare kan bero på att det var skrivet i Python. Python kod
kompilerar före exekvering tar längre tid att starta, givetvis inte med 10 sekunder, men fortfarande längre tid. UiPath kan ha haft en kompilerad fil där den
körde i från när testerna gjordes. Workfusion kan ha skett på samma sätt, men
det kändes som att det verktygen var helt enkelt segare på att utföra de funktioner och uppgifter som den var tillsagd. Fast med en robot som körs flera timmar
i sträck eller dygnet runt så kanske tiderna mellan de alla verktygen varit mer
jämställda.
Andra testet med verktygen visar att även här är UiPath är snabbare. Här går det
att se att UiPath och Workfusion har liknande ökning efter att skrivning till Excel lades till. Detta kanske tyder på att UiPath är bättre i uppstart men även vid
automatisering på webbsidor än Workfusion men när det kommer till att skiva
och läsa från Excel så är dem väldigt lika.

6.2

Jämförelse av verktyg
Dessa jämförelser visar starka fördelar för UiPath som att den kan känna av
user inputs, UI element och har smarta funktioner. Att den känner av UI element och har dessa smarta funktioner är ett stort plus så de hjälper med utvecklingen på en hög nivå. Att känna av UI elementen gör det möjligt att köra desktop applikationer utan att använda OCR eller absoluta positionen då de inte är
helt säkra att använda. Dock den stora nackdelen med UiPath är att det krävs licens för stora företag jämfört med Workfusion som är gratis och Selenium som
är Open-Source. UiPath och Workfusion är bara tillgängliga till Windows som
kan bero på att Windows är det mest populära operativsystemet till desktop.
Det var tänkt i början kolla på hur funktionerna i dessa verktyg fungerar mer utförligt och jämföra dem. Både UiPath och Workfusion har dokumentation på
hur de fungerar och vad man kan använda dem till. De varken förklarar eller visar direkt hur den är strukturerad som flesta programmeringsspråk har med sina
funktioner där en uppfattning kan ges. Detta kunde ge en jämförelse genom att
kolla bland annat om de är ekvivalenta både mellan språk men även mellan
verktyg. Dokumentationen är inte dålig på långa vägar men en förbättring skulle vara tacksamt.
26

Robotic Process Automation – Analys och implementation
Jonas Englevid

6.3

2018-06-14

Utvärdering av prototyp
De tester som utfördes visar på att prototypen kan vara mycket känslig. Detta
beror mest på att det finns lite felhantering inkluderat och att den fortsätter exekveringen om valideringen har lyckats men gör ingenting om den går fel. RPA
är väldigt känslig när det kommer till ändringar så att det var inte en överraskning när vissa fel skedde. Men det fanns fall där det var förväntat att misslyckas
och det inte gjorde det som kom som en överraskning.
Prototypen kan helt klart förbättras och fixa de fall som den misslyckades med
och dessa fall skulle kanske inte finnas om mer tid var lagd på utvecklingen.
Många av test fallen går att använda på flera delar, som till exempel att byta ID
på elementen. Samma resultat skulle ske på webbsidan men det var ett test som
var intressant att testa iallafall.

6.4

Etiska och samhälleliga aspekter
Robotics lovar en mängd av fördelar som är övertygande och fantasirika. En
stor oro som folk har är arbetslöshet. Företag har ersatt arbetare som utför samma arbete manuellt som gav snabbare och effektivare processer av automation.
Då robotar kan vara en potentiell ersättning av människor och göra vissa jobb
snabbare, bättre och effektivare, så kan de ersätta mänskliga jobb oavsett om arbetskraften ökar eller sänks. [34]
Svaret som oftast ges är att om människor blir ersatta så kan de lägga fokus på
de områdena där de kan göra större inverkan som att utföra ”högre värderbara
jobb”. Själva efterfrågan efter robotar skapar jobb. [34]
Enligt egna åsikter så är tanken bakom RPA inte att ersätta människor och göra
dem arbetslösa så att de inte kan försörja sin familj och sig själva utan att ersätta arbete som en människa inte ska behöva göra; arbeten som viktiga men tar
lång tid fast det kanske inte borde göra det. Tanken är inte heller att få människor att arbeta mindre och därmed få mindre betalt. Då det finns arbeten som
inte är lika lämpliga att ersätta som nämns i teori- och metodkapitlet förhindras
att allt arbete ska ersättas. Detta väcker frågor som, ”Vad för arbete ska en människa utföra?”, ”Vem bestämmer vad som är ett mänskligt jobb?”.
Som nämnts ovanför är att robotar tar jobb från människor men också att det
skapar jobb. Jobb som att undersöka processer, utveckling av robotar och underhåll av dessa robotar. Det både ger och tar vilket ger en balans i det hela. Det
går att argumentera att de jobb som den ger behöver högre kompetens för att utföra. Men är det nödvändigtvis dåligt? Det betyder att det kommer att driva
människor att lära och studera som får mer kunskap. Det är lätt att snurra in sig
på de negativa delarna utan att kolla på de positiva men det finns en balans för
de båda.
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Fortsatt utveckling
En vidareutveckling på detta projekt skulle kunna vara att fixa med felhantering, rapportering och logga. Skulle det gå fel för roboten kan den kanske förmedla på något sätt. Ett annat skulle kunna vara att analysera andra processer
att automatisera och jämföra vilken process som skulle vara mest lämpligast att
automatisera.
En annan skulle vara att även titta på Orchestrator som både UiPath och Workfusion har sin variant på. Det går bland annat kolla på säkerheten med detta
verktyg då den har tillgång till allt var roboten gör inklusive data.
En vidareutveckling inom RPA skulle vara att blanda in Artificiell Intelligens
(AI) för att göra RPA smartare och kunna tänka själv. Under förstudien så förekom det ofta ett samband mellan RPA och AI men ingen riktig implementation
eller forskning och det vara något som RPA skulle kunna utvecklas på.
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