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SAS i en verden av Excel-brukere!



Kort om Centric innovation

• Etablert i 2011 

– Røtter tilbake til slutten av 1990-tallet

• 6 ansatte 

– Alle med lang erfaring med ulike BI-løsninger

– Ønsker å rekruttere flere!

• Bransjer

– Bank – finans - forsikring

– Sykehus



Hva er det med regneark?

• Noen glupinger på Harvard fant det opp i 1979
• En revolusjon for alle som lever av tall
• Små, personlige datamaskiner gikk fra å være leketøy

for nerder til å bli selve verktøyet for alle som jobber 
med tall. 

• Gjorde Apple II til en suksess, og dannet via IBM 
grunnlaget for det som etterhvert ble til dagens PC

• De viktigste variantene:
– Visicalc på Apple II fra tidlig ‘80-tall – starten for alt!
– Lotus 123 på IBM-PC og deretter alle andre PC-kloner med 

DOS fra tidlig ‘80 til utpå ‘90
– Excel på Windows/Mac – standarden siste 20+ årene



«Alle» bruker regneark

• Nærmest umulig å komme unna regneark i en 
større organisasjon:

– «Flott rapport på intranettet, men kan jeg få det i 
Excel med de underliggende tallene så jeg kan 
regne litt på det selv hjemme i kveld?»

– «Kan jeg maile deg et regneark med plantallene?»

• SAS-baserte løsninger må forholde seg til 
regneark – i praksis Excel – som kilde og som 
presentasjonsverktøy – sånn er det bare..



Utfordringer med SAS i Excel-verdenen

• Hvordan enkelt få data fra Excel inn i SAS?
– “Rådata”

• Hvordan få noe ut fra SAS og inn i Excel? 
– “Rådata”
– Rapporter

• SAS har hatt mange ulike løsninger som i større
eller mindre grad har fungert:
– PC-file formats
– Ulike ODS tagsets
– DDE



Nye ting i 9.4 som fungerer mye bedre

• Libname XLSX
– Lese inn og skrive ut “rådata” 

• ODS EXCEL
– Lage pene rapporter, eventuelt med former og grafer

• Det nye: Begge jobber direkte i XLSX-formatet
– Ingen omveier om XML, HTML, DDE, TXT, osv..
– Bruker ikke Microsoft API: Dette fungerer også på

Unix/Linux som vist i eksemplene senere

• Anbefaling: Bruk 9.4M3 eller nyere om det er
tilgjengelig
– Mye fungerer i 9.4M2, men ikke alt



LIBNAME XSLX – lese fra regneark

• Sjekk regnearkene først!

• Regnearket bør være som en ferdig SAS-tabell: 

– Ikke norske tegn i kolonnenavn

– Ikke space i kolonnenavn

– Navn på ark bør være et “lovlig” SAS-tabellnavn

• Det fungerer stort sett ellers også, men en kjapp
sjekk først kan gi færre leie og tidkrevende
overraskelser senere: Vet du hva som kommer
inn, vet du også hva som kommer ut.



LIBNAME XSLX – skrive til regneark

• Enkleste måte å lage regneark på

• Men..
– Eventuelle egendefinerte formater blir ikke med

• Det er mulig å løse, men krever litt jobb: Jeg har en
SAS-makro som ordner dette

– Store tabeller ja – men ikke for store
• Over noen hundre tusen rader? Det kan ta svært lang

tid

• Anbefaler da heller TAB-separert tekstfil som format 
selv om det generelt ellers er mer klønete



Ellers..

• Regnearket må være XLSX – ikke det gamle
XLS-formatet

• Krever PC-file format-lisens

• Fungerer utmerket i SAS University Edition 
som kjører mot Linux-SAS på VMware/Oracle 
VM



Demo er basert på et regneark med 
befolkningstall m.m. lastet ned fra SSB:



Demo: LIBNAME XLSX - kode

* FANS_1.sas: Libname mot SSB-data ;
libname _inn xlsx "/folders/myfolders/FANS/SSB_data.xlsx" ;

* Vise innholdet i regnearket ;
proc datasets lib=_inn ; 
quit;

* Lage nytt regneark/ny fane i eksisterende ark (regnearket må da være lukket);
* Kan ta lang tid om det er veldig stort (>500 000 linjer) ;

libname _ut xlsx "/folders/myfolders/FANS/FANS_1.xlsx" ;
data _ut.class;
set sashelp.class;
run;



Innholdet i regnearket SSB_Data slik 
det ser ut sett fra SAS via libname



SASHELP.CLASS skrevet til Excel



ODS EXCEL: Lage rapporter i Excel 

• Mulighet for

– Flere regneark i samme arbeidsbok

– Ulike fonter og farger på alle mulige elementer

– Formler i celler

– Ekte, dynamiske Excel-grafer – ikke bare GIF-bilder
av grafer fra SAS (bare mulig med M3 – og i M3 
kun preproduction)



Men..

• Ikke egnet til store datavolumer

– Egner seg best til rene rapporter

– Kan ta svært lang tid hvis det er noen tusen linjer

– Bruk da libname XLSX eller noe annet i stedet

• Mangler dessverre en god løsning for å lage
pivot-tabeller

– Det finnes en løsning, men den er ikke optimal 
(basert på at det lages et script som så må kjøres)



Demo: En enkel rapport - kode
* FANS_2.sas - Lage en rapport;
* Libname xlsx ;
libname _inn xlsx "/folders/myfolders/FANS/SSB_data.xlsx" ;

* Kobler folketall og fylke og beregner gjennomsnittlig alder ;
proc sql;

create table Rapport_1 as 
select distinct(a.fylkenr!!' '!!a.fylke) as Fylke  label = 'Fylke'

,sum(input(alderstrinn,3.)*antall)/sum(antall) as Alder label = 'Gjennomsnittlig alder' 
,sum(antall)  as Antall label='Antall innbyggere'
,kjonn_txt

from     _inn.fylke as a
,_inn.folketall as b

where a.fylkenr = substr(b.knr,1,2) 
group by substr(knr,1,2) ,kjonn_txt ;

quit;

* Åpner ODS for EXCEL med noen opsjoner ;
ods excel file='/folders/myfolders/FANS/FANS_2_1.xlsx'
options (sheet_name='Alder‘  embedded_titles='on‘  embedded_footnotes='on');

* Kjører rapporten ;
title bold height=10pt color=firebrick "Gjennomsnittlig alder, fylkesfordelt";
footnote height=8pt italic "Kjørt %sysfunc(date(),nordfde9.)";
proc report data=Rapport_1 ;

column fylke kjonn_txt , (Alder Antall) ;
define fylke     / group width=100;
define kjonn_txt / across ' ';
define Alder     / sum format=commax8.2;
define Antall    / sum format=commax8.;

run;

* Lukker ODS mot Excel ;
ods excel close;



Resultat



Demo: Rapport med formel - kode
* Kjører en rapport til med formler i regnearket og noen flere opsjoner ;
ods excel file='/folders/myfolders/FANS/FANS_2_2.xlsx'

options (sheet_name='Beregnede totaler'
embedded_titles='on'
embedded_footnotes='on'
frozen_headers='4'
frozen_rowheaders='1'
autofilter='1' );

title bold height=10pt color=firebrick "Gjennomsnittlig alder, fylkesfordelt med beregnet total";
footnote height=8pt italic "Kjørt %sysfunc(date(),nordfde9.)";
proc report data=Rapport_1 ;

column fylke kjonn_txt,(Alder Antall)  Gjsn_alder Total_antall ;

define fylke     / group width=100;

define kjonn_txt / across ' ';
define Alder     / sum format=commax8.2;
define Antall    / sum format=commax8.;
define Gjsn_alder/ "Gjennomsnittlig alder" format=commax8.2 width=40

computed
style={tagattr="formula:((RC[-2]+RC[-4])/2)"};

compute Gjsn_alder;
Gjsn_alder=0;

endcomp;
define Total_antall/ "Totalt antall" format=commax8. width=80

computed
style={tagattr="formula:(RC[-4]+RC[-2])"};

compute Total_antall;
Total_antall=0;

endcomp;
run;

- Fryser overskrifter
- Autofilter på første

- Formler i celler
- Relative referanser



Resultat

Celleverdien er en formel: Endret verdi gir nytt resultat
Autofilter

Fryse overskrifter 



Grafer

• Fremdeles preproduction!

• Ikke så mange graftyper å velge mellom

• Data til grafen må være med i regnearket

• Krever minimum 9.4 M3



Demo: En enkel dynamisk graf - kode

ods excel file='/folders/myfolders/FANS/FANS_3_graf_1.xlsx'
options (sheet_name='Alder'

sheet_interval='none'
embedded_titles='on'
zoom="90" 
start_at='1,2'
sheet_name='Graf'
embedded_titles='yes'
embedded_footnotes='yes'
title_footnote_width='8'
absolute_row_height='14' );

title1"Antall innbyggere pr fylke - defaultrapport";
proc mschart data=Rapport_3_1 category=fylke

width=20cm height=10cm position="topright";
chartattrs nowall borderattrs =(type=solid solid_color=black)

;
vcolumn Antall ;
categoryaxis rotate=60;

run;
ods excel close;



Enkel, dynamisk graf
Endring av celleverdien endrer grafen

Tabellen kommer automatisk, og kan ikke fjernes – men den kan gjemmes!



Demo: Graf med rapport under - kode
ods excel file='/folders/myfolders/FANS/FANS_3_graf_2.xlsx'
options (sheet_name='Alder'

sheet_interval='none'
embedded_titles='on'
zoom="90" 
start_at='1,2'
sheet_name='Graf'
embedded_titles='yes'
embedded_footnotes='yes'
title_footnote_width='8'
absolute_row_height='14' );

title1"Antall innbyggere pr fylke";
proc mschart data=Rapport_3_1 category=fylke

width=20cm height=10cm position="topleft";
chartattrs nowall borderattrs =(type=solid solid_color=black) ;
vcolumn Antall ;
categoryaxis rotate=60;

run;
proc report data=Rapport_3_2 ;

column fylke kjonn_txt,(Alder Antall);
define fylke     / group width=100;
define kjonn_txt / across ' ';
define Alder     / sum format=commax8.2;
define Antall    / sum format=commax8.;

run;

Litt juks:
Data-tabellen for grafen 
gjemmes bak grafen.

Grafen lages så stor at 
tabellen skjules helt

Lager rapporten som vises 
under grafen



Graf med rapport under

Data-tabellen for grafen 
ligger gjemt bak grafen



Avslutningsvis

• Ta gjerne kontakt! 

– Mail:  grongen@centric-innovation.no

– Tel: 95 98 43 01

• Kilder

– I tillegg til SAS help: På SAS Global Forum har det 
de siste årene vært mange gode presentasjoner 
hvor det er ting man kan låne. Søk for eksempel 
på SAS EXCEL GLOBAL FORUM for referanser: Det 
er mye nyttig å hente!

mailto:grongen@centric-innovation.no

