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Introduktion
Du kan bruge IBM® Cognos TM1 Performance Modeler til at bygge modeller, der
bruger dimensioner, kuber, link og regler. Opret applikationer ud fra kubeoversigter, tildel arbejdsgange, og konfigurér sikkerhed. Herefter kan du distribuere, administrere og vedligeholde dine applikationer.

Søg efter oplysninger
Hvis du vil søge efter dokumentation på internettet, herunder al oversat dokumentation, skal du anvende IBM Knowledge Center (http://www.ibm.com/support/
knowledgecenter).

Hjælp til handicappede
Hjælp til handicappede er funktioner, som kan være en hjælp til brugere med en
fysisk defekt, f.eks. begrænset mobilitet eller syn, til at anvende IT-produkter. IBM
Cognos TM1 har visse komponenter, som understøtter hjælp til handicappede. IBM
Cognos TM1 Performance Modeler, IBM Cognos Insight og Cognos TM1 Operations Console har hjælp til handicappede.
Der er flere oplysninger i Tillæg A, “Hjælp til handicappede”, på side 187.

Fremadrettede erklæringer
Denne dokumentation beskriver de aktuelle funktioner i produktet. Referencer til
funktioner, der ikke er tilgængelige i øjeblikket, kan blive inkluderet på et senere
tidspunkt. Heraf kan ikke udledes, at sådanne funktioner bliver tilgængelige i
fremtiden. Denne type referencer medfører hverken en binding, et løfte eller en juridisk forpligtelse til at levere materiale, kode eller funktionalitet. Udvikling, frigivelse og valg af tidspunkt for funktioner eller funktionalitet sker alene ud fra IBMs
skøn.

Ansvarsfraskrivelse vedrørende eksempler
Firmaet Sample Outdoors, Great Outdoors, GO Sales, alle varianter af navnene
Sample Outdoors og Great Outdoors og planlægningseksempel skildrer fiktive
virksomheder med eksempeldata, der bruges til at udvikle eksempelapplikationer
til IBM og IBM-kunder. Disse fiktive oplysninger omfatter eksempeldata til salgstransaktioner, produktdistribution, økonomi og personale. Enhver lighed med faktiske navne, adresser, kontaktnumre eller transaktionsværdier er tilfældig. Andre eksempelfiler kan indeholde fiktive data, der er manuelt eller maskinelt oprettet,
faktuelle data, der er kompileret fra akademiske eller offentlige kilder, eller data,
der anvendes med tilladelse fra copyrightindehaveren, til brug som eksempeldata
med henblik på at udvikle eksempelapplikationer. Produktnavne, der henvises til,
kan være varemærker, der tilhører de respektive ejere. Uautoriseret kopiering er
ikke tilladt.

© Copyright IBM Corp. 2012, 2014
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Kapitel 1. Nyheder
Dette afsnit indeholder en liste over nye, ændrede og fjernede funktioner i denne
release.
Du finder den nyeste TM1-dokumentation på TM1-velkomstsiden (http://
www.ibm.com/support/knowledgecenter/SS9RXT/welcome).

Ny funktioner i version 10.2.2
Følgende liste indeholder de nye funktioner i IBM Cognos TM1 siden sidste udgave.

Nyheder i Cognos TM1 Performance Modeler version 10.2.2
Cognos TM1 Performance Modeler version 10.2.2 har følgende nye funktioner.

Brug af tilpassede metrikindikatorer i scorecardvisualiseringer
Diagrammer, der er oprettet med TM1 Scorecarding i TM1 Performance Modeler,
kan nu åbnes og vises i TM1 Web. Der er flere oplysninger i “Opret tilpassede metrikindikatorer til scorecarddiagrammer” på side 163.

Opdag indvirkningsrelation mellem metrikker baseret på metrikdimensionsberegninger
Diagrammer, der er oprettet med TM1 Scorecarding i TM1 Performance Modeler,
kan nu åbnes og vises i TM1 Web. Der er flere oplysninger i “Opspor indvirkningsrelationer mellem metrikker i et indvirkningsdiagram” på side 168.

Skillebladet Prøve til bygning af tilpassede diagrammer i Performance Modeler
Editoren til tilpassede diagrammer i Performance Modeler indeholder nu modelfunktioner med skillebladet Prøve, så du kan se diagrammet, nøjagtigt som det vises for brugerne. Der er flere oplysninger i “Opret et tilpasset scorecarddiagram”
på side 171.

Navigér på scorecarddashboardet med dine metrikker
IBM Cognos Insight-brugere kan nu navigere på deres scorecarddashboard ved at
bevæge musen hen over deres delmål på et strategikort for at vælge en bestemt
metrik. Der er flere oplysninger i “Interaktion med scorecarddiagrammer og
-visualiseringer” på side 159.

Opret en metrikkube baseret på en eksisterende standardkube
Du kan oprette en ny metrikkube baseret på en eksisterende standardkube. Der er
flere oplysninger i “Opret en metrikkube baseret på en eksisterende standardkube”
på side 166.

© Copyright IBM Corp. 2012, 2014
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Brugere, der opretter modeller, kan fjerne indstillingen til at overtage ejerskab i en central applikation
Du kan forhindre, at brugere af en central applikation kan overtage ejerskabet. Der
er flere oplysninger i “Administrér brugergrupper til en central type applikation”
på side 126.

Administrér langvarige job i baggrunden
Du kan overvåge distribution, første gang rettigheder gemmes og import af en applikation, der kan tage lang tid i TM1 Applications-portalen, og få disse job udført
i baggrunden. Der er flere oplysninger i Administrér job i TM1 Applications.

Ny funktioner i version 10.2.0
Følgende liste indeholder de nye funktioner i IBM Cognos TM1 siden sidste udgave.

Ny kubeberegning
Du kan nu definere en beregning, der kan omfatte hele en kubes dimensionalitet,
på samme måde som du definerer en beregning til dimensioner.
Kubeberegninger er en måde at forenkle oprettelsen af regler på med henblik på at
udføre almindelige modelleringsfunktioner, f.eks. administration og vedligeholdelse af modellen. Du kan tilføje en beregning for at gøre modellen meningsfuld
ved at udlede flere oplysninger fra datakilden.
Der er flere oplysninger i “Kubeberegninger” på side 49.

Nye scorecardfunktioner i Cognos TM1
Scorecardfunktioner i IBM Cognos TM1 integrerer scorecard- og strategihåndteringsfunktioner i Cognos TM1 for at integrere Performance Management (ydelseshåndtering) bedre i planlægningen.
Du kan oprette scorecardløsninger, der indeholder interaktive indvirkningsdiagrammer, strategikort og tilpassede diagrammer, som overvåger dine nøgleindikatorer (KPI'er). De underliggende data er gemt i Cognos TM1 og kan publiceres til
brugerne som interaktive dashboards i IBM Cognos Insight, IBM Cognos TM1 Web
og IBM Cognos Workspace. En metrikkube udgøres af en metrikdimension og en
metrikindikatordimension. Metrikkuben bruges til at gemme og administrere de
data, der bruges til at generere indvirkningsdiagrammer, strategikort og scorecarddiagrammer.
Der er flere oplysninger i Kapitel 13, “Cognos TM1 Scorecarding”, på side 139.

Ny feederoptimering
TM1 Performance Modeler kan nu automatisk generere et foreslået sæt feedere til
kuberne i modellen. Sættet genereres, uanset om reglerne er defineret manuelt af
modeldesigneren eller genereret automatisk ud fra beregninger og link.
Brugeren, der opretter modellen, kan også eksportere en feederanalyserapport, der
viser hvilke feedere der er blevet foreslået, uden at der foretages egentlig skrivning
af feedere til modellen.

2
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Der er flere oplysninger i “Automatisk genererede regler og feedere” på side 73.

Fuld pickliste-funktionalitet
IBM Cognos TM1 version 10.2.0 understøtter statiske picklister og muligheden for
at angive en pickliste til en numerisk celle.
IBM Cognos TM1 understøtter nu statiske picklister og muligheden for at angive
en pickliste til en numerisk celle.
Der er flere oplysninger i “Opret picklister” på side 37.

TurboIntegrator-processer udløst fra arbejdsgangshandlinger
Nu har du mulighed for at starte en TurboIntegrator-proces enten umiddelbart før
eller umiddelbart efter udførelse af en arbejdsgangshandling.
For eksempel kan du udløse en TurboIntegrator-proces, der udfører en datavalideringstest inden en Commit-handling. Eller du kan flytte data for en bestemt godkendelseshierarkinode til en anden applikation umiddelbart efter en Send-handling.
Du kan designe udløserfunktionen for arbejdsgangshandlingen i Cognos TM1 Applications-serveren uden at redigere nogen objekter med relation til systemet.
Der er flere oplysninger i “Konfigurér en TurboIntegrator-proces til udførelse af en
handling i en arbejdsgang” på side 119.

Forbedret linkredigering
I Cognos TM1 version 10.2.0 kan du kopiere kilde- og målmedlemmer i link særskilt og derefter indsætte parrene med kilde/målmedlemmer.
Du kan også omdanne en automatisk mapning til en manuel mapning, samtidig
med at de mappede medlemspar bevares.
Der er flere oplysninger i “Korrespondance og mapning af dimensioner” på side
60.

Drill-through
I IBM Cognos TM1 version 10.2.0 kan du vælge at få vist et link som en drillthrough-relation. Du kan også konfigurere retningen af den oversigt, der er resultatet af drill-funktionen.
Der er flere oplysninger i “Opret drill-through-objekter i link” på side 66

Genbrug godkendelseshierarkier
I Cognos TM1 version 10.2.0 kan du distribuere TM1-applikationer til forskellige
stykker af samme kube.
IBM Cognos TM1 version 10.2.0 indeholder muligheden for, at TM1-applikationer
kan genbruge godkendelseshierarkier eller dele af godkendelseshierarkier på tværs
af applikationer. Denne funktion giver dig mulighed for at oprette to forskellige
oversigter, der følger en budget- og prognoseproces, og som bruger forskellige planer, men stadig bruger de samme elementer på laveste niveau. Du kan ligeledes
oprette oversigter ved at bruge de samme elementer på laveste niveau, som opKapitel 1. Nyheder
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summeres på forskellige måder. Du kan f.eks. have en oversigt, der opsummeres
efter region, og en anden, som bruger samme elementer, men opsummeres efter
modenhed.
En ny type dimension, der går under betegnelsen kontroldimension, definerer omfanget af et godkendelseshierarki ved hjælp af et kontroludsnit.
Der er flere oplysninger i “Distribuér flere applikationer til forskellige stykker af
den samme kube” på side 17.

Begræns oversigter til bidragydere eller personer, der foretager gennemsyn
Du kan angive, at bestemte oversigter kun skal kunne bruges af enten bidragydere
eller personer, der foretager gennemsyn.
Du kan designe forskellige oversigter, så de kan bruges af enten bidragydere eller
personer, der foretager gennemsyn. En person, der foretager gennemsyn, har f.eks.
adgang til at se oversigter på overordnet niveau, mens en bidragyder har adgang
til oversigter, der indeholder flere detaljer.
Der er flere oplysninger i “Design oversigter til bidragydere og personer, der foretager gennemsyn” på side 19.

TurboIntegrator-processer udløst fra arbejdsgangshandlinger
Nu har du mulighed for at starte en TurboIntegrator-proces enten umiddelbart før
eller umiddelbart efter udførelse af en arbejdsgangshandling.
For eksempel kan du udløse en TurboIntegrator-proces, der udfører en datavalideringstest inden en Commit-handling. Eller du kan flytte data for en bestemt godkendelseshierarkinode til en anden applikation umiddelbart efter en Send-handling.
Du kan designe udløserfunktionen for arbejdsgangshandlingen i Cognos TM1 Applications-serveren uden at redigere nogen objekter med relation til systemet.
Der er flere oplysninger i “TurboIntegrator-processer udløst fra arbejdsgangshandlinger”

Nyt vedligeholdelsesværktøj til TM1 Applications
Med et nyt vedligeholdelsesværktøj til IBM Cognos TM1 Applications kan der udføres mange aktiviteter fra kommandolinjen.
Funktionen Cognos TM1 Application Maintenance er en kommandolinjefunktion,
som administratorer kan bruge til at udføre handlinger, der tidligere blev udført på
Cognos TM1-portalen.
Der er flere oplysninger i “Automatisér opgaver med værktøjet Cognos TM1 Application Maintenance” på side 128.

Modellér dataflowdiagrammer
I Cognos TM1 Performance Modeler version 10.2.0 kan du få vist et grafisk flowdiagram, der viser datastrømmen fra kube til kube i en model.
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Du kan anvende et automatisk layout til dit modeldiagram eller definere dit eget
layout. Kuber kan grupperes af hensyn til overskueligheden, og du kan åbne kuber
og link fra dataflowdiagrammet. Du kan visualisere din struktur med Cognos
TM1-kuber og -dimensioner på en nemmere måde ved at bruge dataflowdiagrammer.
Der er flere oplysninger i “Vis dataflow i Cognos TM1 Performance Modeler” på
side 12.

Forbedret overførsel af modelobjekter og applikationer
Den nye overførselsspecifikationseditor giver brugere, der opretter modeller, bedre
muligheder for at administrere hvilke objekter, der kopieres fra et kildesystem til et
målsystem.
Styringen af overførselsprocessen er blevet forbedret på følgende måder:
v Overførselsspecifikationseditoren er blevet tilføjet
v Bedre håndtering af modelobjektafhængigheder
v Oprettelse af overførselsspecifikationer
v Automatisering af overførselsprocessen
v Overførsel af celledata
v Overførsel af store modelstrukturer
Der er flere oplysninger i “Overførsel af modelobjekter og applikationer” på side
104.

Ny måde at administrere applikationer på i TM1 Performance
Modeler
Du kan administrere mange aspekter ved en applikation ved at dobbeltklikke på
applikationens navn på skillebladet Applikationsdesign i TM1 Performance Modeler.
Der er flere oplysninger i emnet “Administrér applikationer i Cognos TM1 Performance Modeler” i IBM Cognos TM1 Applications Vejledning.

Ny import af Cognos Planning-modeller til Cognos TM1
Indstillingen Importér Cognos Planning-model hjælper dig med opbygningen af
din Cognos Planning-model i IBM Cognos TM1 Performance Modeler.
Importindstillingen anvender en .XML-applikationsdefinitionsfil, der genereres på
baggrund af din Cognos Planning-model. Denne fil bruges for at hjælpe dig i gang
med de dimensioner, kuber og link, som skal bruges til opbygning af modellen i
Cognos TM1 Performance Modeler.
Der er flere oplysninger i Tillæg D, “Importér Cognos Planning-modeller i Cognos
TM1”, på side 199.

Kapitel 1. Nyheder
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Kapitel 2. Kom godt i gang med Cognos TM1 Performance
Modeler
I IBM Cognos TM1 Performance Modeler kan du oprette applikationer til brug i
IBM Cognos TM1-applikationer.
Applikationerne er baseret på modeller, der indeholder dimensioner, kuber og link.
Du kan også administrere applikationerne, tildele sikkerhed og fastlægge en arbejdsgang vha. Cognos TM1 Performance Modeler.
Opret en model med dimensions-, kube- og linkobjekter. Denne model indeholder
de objekter, der kræves til at oprette dine applikationer. Du kan oprette regler og
feeder-scripts fra logikken i formler og link. Regler bestemmer og kan manipulere
formatet og præsentationen af data. Ud over at bruge regler, der genereres, kan du
også manuelt oprette regler. Indlæs data i applikationer ved at importere data og
oprette TurboIntegrator-processer.
Opret applikationer baseret på objekterne i din model, som kan bruges i Cognos
TM1 Applications. Opret kuber baseret på de dimensioner, der findes i modellen.
Brug link til at oprette forbindelser mellem kuberne. Inkludér oversigter i en applikation for at definere den måde, den præsenteres for en slutbruger på. Definér en
arbejdsgang for at bestemme, hvordan bidragydere skal fungere sammen med applikationen. Definér standardpræsentationen af applikationen, herunder layout og
sprog der skal anvendes. Angiv gruppebaseret sikkerhed for at definere de handlinger, gruppemedlemmer kan udføre i en applikation. Du kan enten bruge IBM
Cognos Access Manager-sikkerhed eller Cognos TM1-sikkerhed.
Som administrator kan du ændre en eksisterende applikation. Du kan f.eks. opdatere modelobjekter, tilføje og fjerne brugere og ændre adgangsindstillinger. Du kan
også administrere opdateringen af runtime-kuber, herunder import af data og metadata. Du skal distribuere en applikation, før du angiver et godkendelseshierarki.

Brug Performance Modeler på et WAN
Det anbefales ikke at bruge Performance Modeler over et WAN (Wide Area Network) eller på et netværk med mærkbar latenstid.
Selvom Performance Modeler kan klargøres til klientmaskiner fra TM1 Applications-portalen, har denne leveringsmetode primært til formål at forenkle distributionen for modeldesignere, der arbejder på et lokalnetværk (LAN). Det anbefales, at
brugere, der er placeret eksternt i forhold til TM1-serveren, opretter adgang til
TM1 Performance Modeler fra en Remote Desktop-session (eller en lignende teknologi til tynde klienter) på en maskine, der er lokal i forhold til TM1-serveren.

Log på Cognos TM1 Applications
Før du kan starte IBM Cognos TM1 Performance Modeler fra IBM Cognos TM1
Applications, skal du angive adskillige konfigurationsparametre til den specifikke
implementering.

© Copyright IBM Corp. 2012, 2014
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Når disse parametre er angivet, skal du ved fremtidige logonforsøg kun angive et
gyldigt brugernavn og kodeord til den IBM Cognos TM1 -server, som Cognos TM1
Applications er placeret på.

Fremgangsmåde
1. I en webbrowser skal du angive webadressen til din Cognos TM1 Applicationsinstallation, typisk http://server_name:9510/pmpsvc.
2. Skriv dit brugernavn og kodeord.
Når du opretter og administrerer Cognos TM1 Applications, skal det brugernavn, du angiver, være et medlem af ADMIN-gruppen på Cognos TM1-serveren. Hvis du vil oprette og administrere applikationer på tværs af flere Cognos
TM1-servere, skal du bruge det samme administrative brugernavn og kodeord
på alle servere.
3. Klik på OK.
4. I Planlægningsapplikationer vises alle de Cognos TM1-servere, der er registreret på Admin-serveren. Vælg den server, du vil bruge til Cognos TM1 Applications.
5. Klik på OK.

Start Cognos TM1 Performance Modeler fra TM1 Applications
Du kan starte IBM Cognos TM1 Performance Modeler direkte fra IBM Cognos
TM1 Applications-portalen. Derefter kan du bruge Performance Modeler til at oprette og administrere TM1 Applications.

Inden du begynder
For at oprette og administrere Cognos TM1 Applications, skal du være medlem af
ADMIN-gruppen på TM1-serveren.

Fremgangsmåde
1. Log på Cognos TM1 Applications.
2. Klik på ikonen Modellér data
ler.

for at starte Cognos TM1 Performance Mode-

Resultater
Når Cognos TM1 Performance Modeler åbnes, viser den en vejledning i modeldesign.
Bemærk:
Hvis Performance Modeler åbnes mod en TM1-server, der indeholder en eller flere
ødelagte kubeoversigter, afsendes en advarsel, og der vises ingen oversigter, hverken gyldige eller ugyldige, for den berørte kube.

Start Cognos TM1 Performance Modeler fra menuen Start i Windows
eller fra genvejen på skrivebordet
Du kan starte IBM Cognos TM1 Performance Modeler fra startmenuen i Windows
eller fra ikonen på skrivebordet. Når du bruger denne procedure til at starte Performance Modeler, valideres du mod TM1 Application Server, så du kan bruge Application Design-komponenten i Performance Modeler.
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Fremgangsmåde
1. Begynd på logonproceduren på en af følgende måder:
v Fra menuen Start: Klik på IBM Cognos Performance Modeler, IBM Cognos
Performance Modeler.
v Dobbeltklik på genvejen IBM Cognos Performance Modeler på skrivebordet.
2. I dialogboksen Opret forbindelse til IBM Cognos TM1 System: Bekræft URL'en
til dit IBM Cognos TM1-system. URL'en angiver placeringen af TM1 Application Server til dit system og bruger formatet http://<machine_name>:<port>/
pmpsvc/services.
3. Klik på Log på som.
4. Angiv et gyldigt Brugernavn og Kodeord
5. Klik på Logon.
6. Klik på OK.

Resultater
Når Cognos TM1 Performance Modeler åbnes, viser den en vejledning i modeldesign og giver adgang til komponenterne Modeldesign, Applikationsdesign og
Overførselsdesign i Performance Modeler.

Opret forbindelse direkte til en TM1-server
Du kan også starte Performance Modeler ved at oprette forbindelse direkte til en
TM1-server. Når du bruger denne procedure til at starte Performance Modeler, er
komponenten Applikationsdesign ikke tilgængelig, fordi der er oprettet forbindelse
direkte til TM1-serveren uden at involvere Application Server.

Fremgangsmåde
1. Begynd på logonproceduren på en af følgende måder:
v Fra menuen Start: Klik på IBM Cognos Performance Modeler, IBM Cognos
Performance Modeler.
v Dobbeltklik på genvejen IBM Cognos Performance Modeler på skrivebordet.
2. I dialogboksen Opret forbindelse til IBM Cognos TM1 System: Klik på Opret
forbindelse direkte.
3. Bekræft TM1 Admin-vært og revidér, hvis det er nødvendigt.
4. Vælg den TM1 Server du vil oprette forbindelse til.
5. Angiv et gyldigt Brugernavn til TM1-serveren.
6. Angiv det Kodeord, der er knyttet til brugernavnet.
7. Klik på OK.

Resultater
Når Cognos TM1 Performance Modeler åbnes, viser den en vejledning i modeldesign, men giver kun adgang til komponenterne Modeldesign og Overførselsdesign
i Performance Modeler.

Organisér dit indhold vha. foldere
Brug foldere til at kategorisere og organisere dit indhold.

Kapitel 2. Kom godt i gang med Cognos TM1 Performance Modeler
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Som standard grupperes eksisterende objekter på TM1-serveren i foldere på følgende måde, organiseret efter indholdstype:
v Dimensioner
v Kuber
v Link
v Processer
v Job
Du kan ændre den måde, dit indhold organiseres på, så det passer til dine behov.
Måske vil du f.eks. navngive folderne efter de applikationer, du bygger. Alt det
indhold, der hører til en applikation, kan herefter gemmes i den relevante folder.
Eller måske vil du oprette en folder med navnet Delte dimensioner, som indeholder dimensioner, der anvendes af flere applikationer.
Din folderstruktur bør komplementere den måde, din organisation arbejder på. En
relevant folderstruktur kan forbedre effektiviteten for mange samtidige brugere.

Opret foldere
Du kan bruge foldere til at gemme indhold i, som det passer dig.

Fremgangsmåde
1. Klik på Folder
i listen Ny i delvinduet Modeldesign.
2. Angiv et navn på den nye folder, og klik på OK.

Vis kontrolobjekter
Vis kontrolobjekter for at få vist sikkerhedsindstillinger og bestemte objektattributter.

Om denne opgave
Kontrolobjekter genereres af IBM Cognos TM1-server til at udføre specielle opgaver. Når du gør kontrolobjekter synlige, vises de i delvinduet Modeldesign. Deres
navne begynder altid med en højrevendt tuborgparentes. Eksempel: Du skal konfigurere sikkerheden for cellerne i en kube kaldet plan_budget. Der vises en cellesikkerhedskube med navnet }CellSecurity_plan_budget under Kontrolobjekter , Kuber.

Fremgangsmåde
1. Klik på ikonen for menuen Handlinger
, og klik derefter på Vis kontrolobjekter. Der vises et hak ud for navnet. Folderen Kontrolobjekter vises med
underordnede foldere, der indeholder kontrolobjekter.
2. Hvis du vil skjule kontrolobjekter, skal du klikke på ikonen for menuen Handog derefter klikke på Vis kontrolobjekter. Nu forsvinder markelinger
ringen ud for både navnet og folderen Kontrolobjekter.

Vis objektdetaljer
Vis detaljer om objekter i objektfremviseren og i delvinduet Egenskaber.
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Organisér objekter i delvinduet Modeldesign eller i delvinduet Applikationsdesign.
Mens du designer din model eller applikation, kan du få vist objekter i delvinduet
mere detaljeret ved at dobbeltklikke på dem. Når du dobbeltklikker på et objekt,
vises der detaljer om objektet to steder:
v i objektfremviseren
v i delvinduet Egenskaber

Objektfremviseren
Hver objektfremviser har et skilleblad med navnet på objektet og en ikon, som repræsenterer en af de objekttyper, der vises i følgende tabel:
Tabel 1. Objekttypeikoner
Objekttype

Ikon

Dimension
Udsnit
Kube

Kubeoversigt
Link

Proces
Job

Regler

En visuel repræsentation af objektets struktur vises også. Fremvisningen er forskellig for de forskellige objekttyper. Kubefremvisere vises f.eks. med et gitter for to dimensioner plus kontekstfiltre for yderligere dimensioner. Dimensionsfremvisere
vises med et gitter for medlemmer og egenskaber. Og linkfremvisere viser to objekter, der sammenkædes, plus retningsangivende pile, der viser, hvordan elementer i
objekterne sammenkædes med hinanden.

Delvinduet Egenskaber
Delvinduet Egenskaber viser egenskaberne for det aktuelt valgte objekt, f.eks.
navn, objekttype, antal elementer og relaterede objekter. Nogle af de relaterede objekter indeholder hyperlink. Hvis du klikker på et af hyperlinkene, åbnes det sammenkædede objekt i objektfremviseren.
En af de måder, du kan bruge delvinduet Egenskaber på, er at sammenligne objektet i fremviseren med et objekt i delvinduet Modeldesign. Eksempel: Der vises en
kube i objektfremviseren. Klik én gang på en anden kube i delvinduet Modeldesign. Den anden kubes dimensioner vises i delvinduet Egenskaber. Nu kan du

Kapitel 2. Kom godt i gang med Cognos TM1 Performance Modeler
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sammenligne dimensionerne i delvinduet Egenskaber med dimensionerne i objektfremviseren.

Vis dataflow i Cognos TM1 Performance Modeler
Du kan se en grafisk gengivelse af din applikation ved at bruge punktet Vis dataflow i Cognos TM1 Performance Modeler.
Gør følgende for at få vist en grafisk gengivelse af din applikation:
1. Importér applikationen i Cognos TM1 Performance Modeler.
2. Højreklik på applikationens navn på skillebladet Applikationsdesign.
3. Vælg Vis dataflow.
Der vises et diagram med applikationens kuber og regler:

Figur 1. Eksempel på kuber og regler

Du kan udføre følgende handlinger med flowdiagrammet:
v Vælg eller fravælg regellink, proceslink, regler eller feedere for at styre, hvilke
elementer der skal vises i den aktuelle applikation.
v Zoom med + og v Brug Nulstil layout til at opstille diagrammet på den mest logiske måde.
v Træk elementerne til nye placeringer. Når et eller flere diagrammer er åbne i delvinduet, og du har klikket på en objekttype, der kan tilføjes, kan du også bruge
punktet Tilføj til dataflow-diagram.
v Dobbeltklik på elementerne for at få vist deres værdier i delvinduet Egenskaber.
v Dobbeltklik på regel- eller linkikoner i modellen for at åbne vinduet, hvor du
kan redigere link og regler.
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v Dobbeltklik på objektnavnet for at åbne dimensionen i redigeringstilstand. Luk
det nye skilleblad for at vende tilbage til flowdiagrammet.
v Træk et objekt fra delvinduet TM1-objekter til diagrammet for at føje det til modellen og få vist relationerne mellem det nye objekt og de eksisterende objekter.
v Eksportér diagrammet til en fil
v Gruppér og ophæv grupperinger. Du kan også oprette et nyt diagram ud fra
grupperede data.
v Fjern fra diagrammet
v Fjern fra gruppe
v
Funktionen Vis dataflow kan ikke bruges til at ændre modellens struktur. Den bruges kun til at gengive den eksisterende struktur visuelt.

Se på flere oversigter
Når du ser på flere oversigter, kan du bedre afgøre, hvilken oversigt der passer
bedst, eller oprette en ny oversigt, der præsenterer data, nøjagtigt som du ønsker
det.

Fremgangsmåde
1. Åbn et objekt. Objektet vises i objektfremviseren.
2. Gentag trin 1 for yderligere objekter. Skillebladene for hver enkelt fremviser er
synlige i delvinduet. Det er dog kun hele indholdet af den sidst åbnede oversigt, der vises. Når oversigter vises i denne retning, kan du kun se én oversigt
ad gangen.
3. Placér oversigterne i en stak oven på hinanden.
a. Klik på skillebladet til en oversigt, og træk det, indtil markøren ændres fra
en niveaudelt objektikon
til Pil ned
.
b. Slip museknappen.
c. Gentag disse trin for at placere flere oversigter i en stak.

Analysér objektafhængigheder
Du kan analysere et objekts afhængigheder for at se, hvilke andre objekter der bliver berørt, hvis du sletter det.

Om denne opgave
Objekter har relationer med andre objekter. En kube kan f.eks. være sammenkædet
med en anden kube. Eller en dimension kan være del af en kubes struktur. Hvis
sletningen af ét objekt påvirker et andet objekts egenskaber, kaldes det andet objekt
et afhængigt objekt.
Det vil sige, at når én kube sammenkædes med en anden kube, bliver den første
kube det afhængige objekt. Det skyldes, at sletningen af den anden kube vil resultere i et ødelagt link hos den første kube. Tilsvarende gælder det, at når en dimension er del af en kube, er kuben det afhængige objekt, fordi en sletning af dimensionen vil påvirke kubens struktur.
Du kan se alle de afhængige objekter af valgte objekter. Det gør det nemmere for
dig at beslutte, hvilke objekter du skal undlade at slette. Hvis du prøver at slette et
objekt, som har afhængige objekter, bliver du i en meddelelse bedt om først at
fjerne afhængighederne.
Kapitel 2. Kom godt i gang med Cognos TM1 Performance Modeler
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Fremgangsmåde
1. Udvid en folder i delvinduet Modeldesign.
2. Vælg et eller flere objekter.
Bemærk: Hold Ctrl-tasten nede, og klik for at vælge flere objekter ad gangen.
3. Højreklik på valget, og klik på Vis afhængigheder. På skillebladet Afhængigvises alle de afhængige objekter til de enkelte valgte objekter.
heder
4. Hvis du vil åbne et afhængigt objekt i fremviseren, skal du klikke på objektets
link.
5. Hvis du vil sortere flere afhængigheder, skal du udføre følgende handlinger:
a. Klik på kolonneoverskriften Objekt for at sortere valgte objekter.
b. Klik på kolonneoverskriften Påkrævet til for at sortere de afhængige objekter.
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Kapitel 3. Design modeller og applikationer
Der er to forskellige designvejledninger: Modeldesign og Applikationsdesign.
Modeldesign vejleder dig i design af kuber og dimensioner, som danner grundlag
for de finansanalytiske modeller.
Applikationsdesign gør det nemt at følge de trin, der er nødvendige for at oprette
en applikation, som brugerne kan gennemse og bidrage til, f.eks. i forbindelse med
distribution, validering og sikkerhedsdefinition.

Modeldesign
Delvinduet Modeldesign startes fra IBM Cognos Applications-portalen og fører dig
gennem processen med at oprette dimensioner, kuber og link, som definerer forretningslogikken for en applikation.

Definér dimensioner for din model
De forskellige dimensionstrin vejleder dig i oprettelsen af dimensioner som f.eks.
Kontoplan, Produkter, Klokkeslæt og Version anvendt i applikationen.
Denne del af delvinduet Modeldesign hjælper dig ikke bare med at definere dimensioner, men også med at udfylde dem og angive andre attributter og beregninger, som er påkrævet til modellen.
Relaterede begreber:
Kapitel 4, “Opret og formatér dimensioner”, på side 23
Data, der skal klargøres til input og analyse, skal først struktureres i dimensioner.

Byg kuber
Et andet trin i udformningen af en model over dine forretningsdata er at bruge de
dimensioner, du allerede har defineret, til at bygge kuber.
Brug delvinduet til at oprette kuber, der håndterer forretningskrav, f.eks. salgsplanlægning eller omkostningsanalyse vha. relevante dimensioner.
Relaterede begreber:
Kapitel 5, “Opret kuber”, på side 39
En kube er et opbevaringssted til data i en model. Den er multidimensionel og indeholder rækker, kolonner og et vilkårligt antal sider. Du kan bruge en eller flere
kuber til at oprette en applikation.

Sammenkæd kuber
Delvinduet Modeldesign giver dig mulighed for at oprette link for at flytte data
mellem kuber.
Denne funktion er en hjælp, når du f.eks. opretter link, der skal henvise til antagelser i en planlægningskube.
Relaterede begreber:
Kapitel 6, “Opret link”, på side 59
Link etablerer en relation, der flytter data fra én kube til en anden.
© Copyright IBM Corp. 2012, 2014
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Opret regler og processer
Regler og processer kan oprettes fra delvinduet Modeldesign.
Dimensionsberegninger og link genererer automatisk regler og feedere. Link kan
også generere processer.
Du kan også vælge at oprette regler for udvidede beregninger og processer til administration og vedligeholdelse af modellen. Herefter kan processerne grupperes i
job med henblik på fortsat vedligeholdelse.
Relaterede begreber:
Kapitel 8, “Administrér regler og feedere”, på side 73
Med Regeleditor kan du oprette og styre IBM Cognos TM1-regler.

Applikationsdesign
Når du har udformet en model af din forretningsproces, kan du oprette en applikation, som gør det muligt for brugerne at gennemse den og bidrage til den.
Applikationen identificerer kubeoversigter, webark og andre objekter, som bidragydere eller personer, der foretager gennemsyn, skal bruge for at færdiggøre deres
arbejde. Når applikationen er designet, eksporteres den, så den er tilgængelig, og
sikkerheden defineres, så kun autoriserede brugere har adgang til den del af planen, de har brug for.

Definition af godkendelseshierarki
Hvis et godkendelseshierarki er påkrævet for denne applikation, sammenkædes
det anvendte udsnit med applikationen her.
Til godkendelses- og ansvarsområdeapplikationer skal du angive et dimensionsudsnit, der skal bruges som godkendelseshierarki. Andre typer applikationer behøver ikke angivelse af et godkendelseshierarki.
Et konsolideret medlem i et godkendelseshierarki skal også bruge alle de underordnede elementer i udsnittet af godkendelseshierarkiet. Se f.eks. dette godkendelseshierarki:
v Alle regioner
– Nord
– Øst
– Syd
– Vest
Dette godkendelseshierarki med Alle regioner som roden skal bruge alle fire regioner på laveste niveau. Hvis du vil distribuere en TM1-applikation, der kun omfatter Nord og Øst, men ikke Syd og Vest, skal du definere en ny konsolidering over
Nord og Øst og derefter bruge den nye konsolidering som godkendelseshierarki.
Eksempel:
v Alle regioner
– Nord og Øst
- Nord
- Øst
– Syd
– Vest
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Relaterede opgaver:
“Definition af godkendelseshierarki” på side 118
Godkendelseshierarkiet bestemmer arbejdsgangen i applikationen.

Distribuér flere applikationer til forskellige stykker af den
samme kube
Et godkendelseshierarki kan bruges i forskellige applikationer, hvis data bliver
skrevet til forskellige stykker.
Du kan genbruge godkendelseshierarkier på tværs af applikationer eller applikationsafsnit, hvis dataene ikke overlapper.
Du kan f.eks. oprette en budgetapplikation og en prognoseapplikation, der bruger
data fra den samme kube, men følger forskellige tidsplaner, eller som benytter forskellige opsummeringer. Forskellige typer opsummeringer kan f.eks. være geografiske opsummeringer versus opsummeringer af modenhed i markedet. Tilsvarende
kan det samme godkendelseshierarki bruges, når prognoseapplikationen skriver til
prognosestykket, og budgetapplikationen skriver til budgetstykket. Du kan også
dele hierarkier, når applikationen f.eks. bruger den europæiske del af hierarkiet,
mens de øvrige bruger det nordamerikanske hierarki.
For at dele et godkendelseshierarki skal du definere en kontroldimension og et udsnit i applikationen for at kontrollere omfanget inden for konteksten for en anden
dimension, f.eks. plan_version. Kontroldimensionen bestemmer den maksimale adgang, der er tilladt for brugere af applikationen. En brugers adgang til et vilkårligt
medlem af kontroldimensionen, der kan skrives til, bestemmes af brugerens rettigheder i godkendelseshierarkiet
Bemærk: Kontroldimensionen opretter et undersæt, der definerer hvilke stykker
der er synlige i kontroldimensionen. Undlad at ændre eller slette udsnittet Control
(Kontrol). Hvis en applikation allerede er distribueret med en kontroldimension,
kan kontroldimensionen ikke fjernes under efterfølgende distributioner.
Klik på ikonen Administrér rettigheder
kendelseshierarki og Kontroldimension.

for at arbejde med skillebladene God-

På skillebladet Godkendelseshierarki vises Node, Gruppe, Rettighed og Gennemsynsdybde for godkendelseshierarkiet. I dette eksempel vises et godkendelseshierarki for applikationen med prognosen for 2004, hvor godkendelseshierarkiet Total
forretningsenhed bruges til tildeling af gennemsynsrettigheder til brugergruppen
1000. Total forretningsenhed omfatter hierarkierne Europe (Europa), North America
(Nordamerika), PacRim og ROW (RÆKKE).

Kapitel 3. Design modeller og applikationer
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Figur 2. Skærmbilledet Administrér rettigheder

1. Applikationsnavn
2. Tildelte rettigheder
3. Navn på godkendelseshierarki
4. Indhold i godkendelseshierarki
På skillebladet Kontroldimension kan du indstille adgangsrettigheder til et vilkårligt stykke i applikationen. I dette eksempel viser skillebladet Kontroldimension, at
brugere med adgang til applikationen 2004 Budget må skrive til budgetstykket RÅ
2004. Til andre stykker bruges læseadgang, så stykkerne kan se dataene i applikationerne, men ikke skrive til dem. Applikationen Prognose for RÅ 2004 efter modenhed har ingen rettigheder, og det betyder, at ingen af de pågældende data er
tilgængelige for brugere.

Figur 3. Kontroldimensionen Budget North America

Bemærk: Kontroldimensionsrettighederne tilsidesætter ikke Cognos TM1-sikkerhed. Kontroldimensionen angiver den maksimalt tilladte adgang til et bestemt
stykke i applikationen.
Når dette scenarie er defineret, er det kun applikationen Budget for RÅ 2004, der
er tilgængeligt for skrivning, når et medlem af den europæiske brugergruppe overtager ejerskabet og tilføjer data til applikationen. De øvrige stykker vises, fordi der
er angivet læseadgang til de øvrige stykker. I henhold til rettighederne har denne
bruger ikke adgang til at skrive til stykket Prognose.

Definér oversigter og webark
Oversigter og webark, der er påkrævet til denne applikation, identificeres i delvinduet til applikationsdesign.
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Træk kubeoversigter og webark fra TM1-serveren til applikationen for at gøre dem
tilgængelige for bidragydere og personer, der foretager gennemsyn.
Relaterede opgaver:
“Definér applikationsoversigter” på side 116
Når du har oprettet applikationen, kan du definere de oversigter, der skal bruges i
applikationen.
“Definér applikationswebark” på side 117
Når du har oprettet applikationen, kan du definere de webark, der skal bruges i
applikationen.

Design oversigter til bidragydere og personer, der foretager gennemsyn
Du kan angive, at bestemte oversigter kun skal kunne bruges af enten bidragydere
eller personer, der foretager gennemsyn.
Du kan designe forskellige oversigter, så de kan bruges af enten bidragydere eller
brugere, der foretager gennemsyn. En person, der foretager gennemsyn, har f.eks.
adgang til at se oversigter på overordnet niveau, mens en bidragyder har adgang
til oversigter, der indeholder flere detaljer.
På skillebladet Applikationsdesign i IBM Cognos TM1 Performance Modeler kan
du angive, hvilke oversigter, der designes til at være henholdsvist oversigter for bidragydere og oversigter for brugere, der foretager gennemsyn.
Dedikerede oversigter letter også arbejdet med distribuering af rapporteringskuber.
Rapporteringskuber kan levere højere ydelse, når der skal foretages gennemsyn af
et stort antal noder For at forbedre ydeevnen kan en TurboIntegrator-proces baseret på en kube med mange regler rapportere til en kube med få regler for gennemsyn.
Hvis der ikke er angivet nogen oversigter for brugere, der foretager gennemsyn,
har alle brugere, der har adgang til at foretage gennemsyn på det konsoliderede niveau, også adgang til de oversigter, der er angivet for bidragydere på laveste niveau.
Hvis der både er defineret en oversigt for bidragydere og en oversigt for brugere,
der foretager gennemsyn, kan brugeren vælge, hvilken af oversigterne, der skal
bruges:

Figur 4. Vælg den oversigt, der skal bruges

For at identificere en oversigt som enten oversigt for bidragydere eller oversigt for
personer, der foretager gennemsyn, skal du trække oversigten fra delvinduet TM1Kapitel 3. Design modeller og applikationer
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objekter til placeringen for enten bidragydere eller brugere, der foretager gennemsyn.

Figur 5. Placering af oversigter

Distribution af applikationen
Før bidragydere eller personer, der foretager gennemsyn, kan bruge applikationen,
distribueres den til IBM Cognos TM1 Application-service.
Distribuér applikationen til portalen for at gøre den tilgængelig for brugerne fra de
valgte klienter.
Relaterede opgaver:
“Validér og distribuér applikationer” på side 122
Valideringsprocessen sikrer, at alle nødvendige betingelser for at kunne distribuere
applikationen, er opfyldt.

Definition af sikkerhed
Sikkerheden defineret for applikationen begrænser brugerne til den del af data, de
behøver for at kunne udføre deres arbejde.
For hierarkiske arbejdsgange eller vedvarende planlægningsapplikationer skal du
definere sikkerheden i forhold til godkendelseshierarkiet.
Relaterede begreber:
Kapitel 9, “Definér sikkerhed og kontrollér adgang for brugergrupper”, på side 85
Før en applikation kan distribueres, skal brugergrupper, brugergruppernes funktioner og medlemmerne af brugergruppen defineres mht. sikkerhedsadgang.

Aktivér en applikation
Det sidste trin er aktivering af applikationen i IBM Cognos Applications-portalen.
Når du aktiverer applikationen, bliver den synlig for brugere, som ikke er administratorer.
Relaterede opgaver:
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“Aktivér en applikation i en portal” på side 127
IBM Cognos TM1 Performance Modeler-applikationen skal aktiveres, før brugerne
kan bruge den fra Applications-portalen.

Konfigurationskommentar for applikationer
Brugeren, der opretter modellen, kan begrænse filtyper for og størrelsen på vedhæftede filer i applikationer.
Gør følgende for at begrænse størrelsen på og typen af filer, der kan vedhæftes til
en applikation:

Fremgangsmåde
1. Åbn skillebladet Applikationsdesign i Cognos TM1 Performance Modeler, så
skillebladet Egenskaber bliver vist.
2. Rul ned for at vise egenskaben Kommentar. De aktuelt angivne filtyper bliver
vist.
3. Klik på feltet for at få vist ellipseikonen.
4. Klik på ellipsen for at åbne dialogboksen Kommentarindstillinger.
5. Angiv den maksimale filstørrelse, der er tilladt for denne applikation, for at
kontrollere det volumen af filer, der kan uploades til TM1-serveren.
Bemærk: Filstørrelsen skal være under 500 KB.
6. Et standardsæt af filtyper er som udgangspunkt tilladte. Du kan begrænse typen af filer, der kan uploades, ved at fjerne de pågældende filtyper fra oversigten over tilladte filer. På denne måde kan du for eksempel forhindre, at eksekvérbare filer bliver overført. Klik på ellipsen for at tilføje en ny filtype eller
fjerne en eksisterende filtype.

Kapitel 3. Design modeller og applikationer
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Kapitel 4. Opret og formatér dimensioner
Data, der skal klargøres til input og analyse, skal først struktureres i dimensioner.
En dimension er en bred gruppering af relaterede data om et vigtigt aspekt af din
forretning, f.eks. produkt, tid og region. Hver dimension indeholder flere niveauer
af medlemmer i et eller flere hierarkier og et valgfrit sæt af beregnede medlemmer
eller specialkategorier. Dimensioner definerer skilleblades gitter i IBM Cognos TM1
Applications og danner rækker, kolonner og kontekst. Før du opretter en dimension, skal du afgøre, hvilke aspekter af dine data der hører sammen, og beslutte,
hvilke data der er påkrævede i rækker og kolonner i dine planer. IBM Cognos TM1
Performance Modeler indeholder en vejledning med angivelse af relevante egenskaber for hver dimensionstype.
Relaterede begreber:
“Definér dimensioner for din model” på side 15
De forskellige dimensionstrin vejleder dig i oprettelsen af dimensioner som f.eks.
Kontoplan, Produkter, Klokkeslæt og Version anvendt i applikationen.

Opret nye dimensioner
Når du opretter en dimension, angiver du en dimensionstype for dimensionen. Typerne er beskrevet i følgende afsnit:

Beregningsdimensioner
En beregningsdimension indeholder formler, der udfører matematiske beregninger
og andre beregninger på dine data. Du kan f.eks. bruge beregningsdimensioner til
at udarbejde driftsregnskaber for din virksomhed eller til picklister, som skal give
slutbrugere en mere struktureret dataindtastning.

Tidsdimensioner
En tidsdimension indeholder tidsmedlemmer, der er meningsfulde for dine brugere, f.eks. regnskabsperioder eller datoer for salgstransaktioner. Det omfatter:
v Almindelige datoperioder, f.eks. år, kvartaler, måneder og uger
v Branchespecifikke perioder, f.eks. 13-ugers produktionsperioder
v Tilpassede perioder, f.eks. regnskabsår
v Måneperioder, f.eks. måneår eller måneder

Versionsdimensioner
En versionsdimension indeholder data fra forskellige udgaver af et medlem i en
applikation. Du vil f.eks. se forskellene i budgetversionerne for leveranceomkostninger og sammenligne budgetterne med udgiften for tidligere år. Data i versionsdimensioner må ikke aggregeres, fordi flere dataindgange for det samme element
er inkluderet i dem.

Hierarkidimensioner
En hierarkidimension indeholder en repræsentation af godkendelses-/
rapporteringsstrukturen i firmaet, afdelingen eller virksomheden. Denne dimension
© Copyright IBM Corp. 2012, 2014
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bestemmer arbejdsgangen i applikationen. Efterhånden som arbejdet udføres på
noderne på laveste niveau i godkendelseshierarkiet, flytter arbejdsgangslogikken
afsendelser op igennem godkendelseshierarkiet, indtil den øverste node nås. På
hvert trin i godkendelseshierarkiet kan brugerne vælge at redigere, gennemse eller
sende oversigter i applikationen, afhængigt af adgangsrettighederne.

Generiske dimensioner
En generisk dimension indeholder generelle medlemmer, f.eks. lister over afdelinger, produkter eller kunder. En generisk dimension kan bruges, når du ikke kender
den præcise dimensionstype. Dimensionstypen kan ændres på et senere tidspunkt.

Opret beregningsdimensioner
Opret en beregningsdimension, når du skal udføre beregninger og målinger på numeriske data.

Om denne opgave
En beregningsdimension indeholder formler, der udfører matematiske operationer
på dine data. Du kan f.eks. bruge en beregningsdimension til at udfærdige et
driftsregnskab for din virksomhed. Du kan også bruge en beregningsdimension
som den dimension, der skal anvendes til måledimensioner. En beregningsdimension har følgende attributter:
v Navn, medlemsnavnet.
v Format, brugerdefineret: tal, dato/klokkeslæt og tekstformater.
v Pickliste, et link til en foruddefineret dimension eller et udsnit.
v Positiv varians, resultatet af en positiv værdi, som enten kan være fordelagtig
eller ikke fordelagtig. Denne attribut bruges kun i sammenhæng med en versionsdimension. En positiv værdi for omsætning og pris ville f.eks. være fordelagtig, mens en positiv værdi for produktionsomkostninger ikke er fordelagtig.
v N-beregning, en enkel beregning udført på laveste niveau.
v C-beregning, en beregning udført på aggregerede resultater.
v Vægt, en faktor på som regel minus 1 anvendt til at ændre en positiv værdi til
en negativ værdi. Hvis enhedsprisen for et produkt f.eks. er 50 euro, og rabatten
er 5 euro, vil man ved at anvende en vægt på -1 bevare et logisk additionsresultat.
v Indeks, en numerisk værdi, som giver hurtig adgang til medlemmerne.

Fremgangsmåde
1. I delvinduet Modeldesign skal du højreklikke på folderen Dimensioner og
klikke på ikonen Ny

.

.
2. Klik på ikonen Dimension
3. Skriv navnet på den nye dimension, og vælg Beregning på listen Dimensionstype.
4. Tilføj medlemmerne af dimensionen til attributten Navn, enten ved at indtaste
listen eller ved at udføre en Kopiér/Sæt ind-handling. Eksempel: Kvantitet,
Pris, Overskud, Produktionsomkostninger, Nettoomsætning.
5. Gem dimensionen.

24

IBM Cognos TM1 Performance Modeler Version 10.2.2: Brugervejledning

Opret aritmetiske N- og C-beregninger
En N-beregning er en enkel beregning udført på dimensionsniveau mellem to medlemmer af dimensionen, som har inputværdier. En C-beregning er en beregning
udført på aggregerede resultater, som skal give en konsolideret total.

Om denne opgave
Værdierne af medlemmer i en dimension kan bruges til enkle og konsoliderede udregninger, som anvender aritmetiske operander+(Sum), -(Difference), *(Multiplikation) og /(Division). En enkel udregning er afledt af to inputværdier, og en konsolideret beregning er afledt af resultaterne af de enkle beregninger. Eksempel:
Projiceret omsætning = Kvantitet * Pris for en N-beregning, mens Gennemsnitspris
= Samlet omsætning / Kvantitet for en C-beregning. Udtrykseditoren er en hjælp i
udvælgelsen af almindeligt brugte typer aggregeringsadfærd for en C-beregning;
Tving til nul, Vægtet gennemsnit og Tidsgennemsnit.

Fremgangsmåde
1. Åbn den beregningsdimension, der skal redigeres.
2. Du kan enten tilføje enkle formler direkte til de relevante medlemmer, eller du
kan tilføje formler med udtrykseditoren. Eksempel: Hvis du vil tilføje en formel
direkte i forbindelse med en enkel beregning, skal du i kolonnen N-beregning
for et medlem indtaste =<medlem1>*<medlem2>, hvor <medlem1> og <medlem2> er
medlemmer med inputværdier. Resultatet giver produktet af medlemmerne på
laveste niveau. Hvis du vil tilføje en formel for at give aggregerede resultater,
skal du i kolonnen C-beregning for et medlem skrive =<medlem3>/<medlem4>,
hvor <medlem3> og <medlem4> er beregnede værdier. Resultatet giver en konsolideret beregning af den aggregerede total.
3. Du tilføjer en formel med udtrykseditoren ved at klikke på den celle, formlen
skal tilføjes i.
4. Klik på knappen Mere i cellen. Udtrykseditoren åbnes.
5. Vælg Aritmetisk fra feltet Operationstype.
6. Vælg operationstype:+(Sum)-(Difference)*(Multiplikation)/(Division)
7. I feltet Udtryk skal du dobbeltklikke på operand1 i udtrykket
('<operand1>'*'<operand2>'). Skriv navnet på medlemmet for operand1. Navnet
på medlemmet skal være identisk med medlemsnavnet i navneattributten. Hvis
navnet består af to ord, vises navnet i enkelte anførselstegn. Du kan også
trække og placere medlemmerne i udtrykseditoren, enten individuelt eller ved
at vælge flere medlemmer ad gangen.
8. Gentag det foregående trin for <operand2>.
9. Gem dimensionen.

Opret N-beregninger ved hjælp af dimensionsfunktioner
En N-beregning, som anvender en dimensionsfunktion, er en beregning, der udføres på dimensionsniveau mellem en inputværdi fra et medlem af den pågældende
dimension og den valgte funktion.

Om denne opgave
Udtrykseditoren har nogle indbyggede funktioner, der anvender medlemsværdier
som input til beregninger. Et funktionsudtryk afledes af dimensionsfunktionen og
en inputværdi og i visse tilfælde også en udfyldningsværdi. Udtrykseditoren er en
hjælp, når du skal vælge dimensionsfunktioner.

Kapitel 4. Opret og formatér dimensioner
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Fremgangsmåde
1. Åbn den beregningsdimension, der skal redigeres.
2. Du tilføjer en funktion med udtrykseditoren ved at klikke på den celle, funktionen skal tilføjes i.
3. Klik på knappen Mere i cellen. Udtrykseditoren åbnes.
4. Klik på koden Funktioner, og udvid træet Dimensionsfunktioner.
5. Vælg funktionstype, og træk funktionen til udtrykseditoren. Hvis du klikker på
koden Tip, åbnes den Power-redigeringssupport, som indeholder en detaljeret
forklaring på den valgte funktion.
6. I feltet Udtryk skal du trække og placere medlemmet i udtrykseditoren over
feltet <Input>. Du kan også skrive navnet på medlemmet i feltet. Navnet på
medlemmet skal være identisk med medlemsnavnet i navneattributten. Hvis
navnet består af to ord, vises navnet i enkelte anførselstegn.
7. Gem dimensionen.
Relaterede begreber:
“Funktioner” på side 194
De funktioner, der er tilgængelige for beregninger på laveste niveau og konsoliderede niveauer, beskrives.

Opret tidsdimensioner
En tidsdimension definerer de tidsperioder, der definerer arbejdsgangen for din applikation.

Om denne opgave
En tidsdimension indeholder tidsmedlemmer som f.eks. regnskabsperioder eller
datoer for salgstransaktioner. Til næsten alle applikationer skal der være en tidsdimension. Ved hjælp af værktøjet Tidsdimension kan du tilføje flere niveauer af
medlemmer. Du kan f.eks. tilføje kvartaler, måneder og dage.
Bemærk: Når der anvendes mere end én tidsdimension i en kube, anvendes den
tidsrelaterede beregning kun på den første tidsdimension i kuben.
En tidsdimension har følgende attributter:
v Navn, medlemsnavnet.
v N-beregning, en beregning udført for at opnå et aggregeret resultat.
v Startdato, den første dato for dimensionen.
v Slutdato, den sidste dato for dimensionen.
v Sidste periode, den sidste periode i sekvensen.
v Første periode, den oprindelige periode i sekvensen.
v Forrige periode, den foregående periode i sekvensen.
v Næste periode, den næste periode i sekvensen.
v Vægt, en faktor på som regel minus 1 anvendt til at ændre en positiv værdi til
en negativ værdi.

Fremgangsmåde
1. I delvinduet Modeldesign skal du højreklikke på folderen Dimensioner og
klikke på ikonen Ny

.

2. Klik på ikonen Dimension
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3. Skriv navnet på den nye dimension, og vælg Tid på listen Dimensionstype.
4. Tilføj medlemmer af dimensionen til attributten Navn, enten ved at indtaste listen eller ved at udføre en Kopiér/Sæt ind-handling fra et regneark. Eksempel: År, 1. kvt., 2. kvt., 3. kvt., 4. kvt.
5. På basis af det viste eksempel kan du for medlemmet År f.eks. vælge attributten Første periode og skrive 1. kvt.
6. Vælg for det samme medlem attributten Sidste periode, og skriv 4. kvt.
7. Vælg på basis af det samme eksempel medlemmet 1. kvt., og vælg attributten
Startdato. Vælg den første dato for 1.kvt. i kalenderen.
8. Gentag processen for attributten Slutdato, og vælg den sidste dato for 1. kvt.
9. Gentag disse trin for 2. kvt., 3. kvt. og 4. kvt.
10. For medlemmet 1. kvt. skal du vælge attributten Næste periode og skrive 2.
kvt.
11. For medlemmet 2. kvt. skal du vælge attributten Forrige periode og skrive 1.
kvt.
12. For det samme medlem skal du vælge attributten Næste periode og skrive 3.
kvt.
13. Gentag processen for medlemmerne 3. kvt. og 4. kvt.
14. Gem dimensionen.

Tilføj medlemmer med værktøjet Tilføj tidsperiode og attribut
Du kan bruge værktøjet Tilføj tidsperiode og attribut til at tilføje flere medlemsniveauer og angive medlemshierarki. Det er nemmere at tilføje medlemmer vha.
værktøjet. Du kan f.eks. tilføje kvartaler, måneder og dage.

Inden du begynder
Før du kan bruge værktøjet Tilføj tidsperiode og attribut, skal du oprette et tidsdimensionsobjekt.

Fremgangsmåde
1. Dobbeltklik på en tidsdimension i delvinduet Modeldesign.
2. På værktøjslinjen i objektfremviseren skal du klikke på ikonen Tilføj tidspe3.
4.
5.

6.
7.

. Værktøjet Tidsdimension vises.
riode og attributter
Klik på 1. Periodeniveau.
Angiv, om der skal inkluderes år, kvartaler, måneder og dage i dimensionen
ved at vælge de påkrævede niveauer.
Hvis du vælger at inkludere år, skal du placere musens pilmarkør over År.
Hvis din organisation anvender kalenderår, skal du vælge Kalenderår på 365
(eller 366) dage. Hvis din organisation anvender måneår, skal du vælge Måneår på 52 uger. De valgmuligheder, der er tilgængelige for kvartaler, måneder og uger, afhænger af det, du har valgt for år. Hvis du vælger at bruge kalenderår, indeholder kvartaler altid 3 måneder, og måneder følger altid kalenderen. Hvis du vælger at bruge måneår, indeholder kvartaler altid 13 uger.
Hvis du vælger at bruge måneår, skal du placere musens pilmarkør over Måneder. Vælg, hvordan uger skal fordeles over månederne i et kvartal.
Hvis du vælger at bruge kalenderår, skal du placere musens pilmarkør over
Uger. Vælg, hvordan en uge, der går over to måneder, skal deles mellem månederne.
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8. Hvis du vil gennemtvinge, at måneden skal slutte ved afslutningen på en kalendermåned, skal du klikke på Ja ud for indstillingen Gennemtving kalenderslutdato for måned.
9. Klik på 2. Varighed.
10. I feltet Startdato for første periode skal du angive startdatoen for den første
periode, der skal inkluderes i dimensionen. Det kan f.eks. være den første dag
i et regnskabsår.
11. I feltet Slutdato for sidste periode skal du angive slutdatoen for den sidste
periode, der skal inkluderes i dimensionen. Det kan f.eks. være den sidste dag
i et regnskabsår.
12. Klik på 3. Medlemsnavne. Du kan angive formateringsvalg for medlemsniveauer, du inkluderer i dimensionen.
13. I feltet Medlemsniveautype skal du vælge det medlemsniveau, du vil anvende formateringsvalg på. Du kan f.eks. anvende formatering på år.
14. I feltet Medlemsniveauformat skal du vælge den formatering, du vil anvende
på medlemsniveauet.
15. I felterne Præfiks og Suffiks kan du angive præfikser og suffikser, der bliver
tilføjet præsentationen af data. Du kan f.eks. tilføje RÅ til år for at angive, at
det er regnskabsår. Året 2011-2012 bliver derefter vist som RÅ 2011-2012.
16. Anvend formateringsvalg til andre medlemsniveauer efter behov. Klik på OK.
17. Gem dimensionen.

Opret versionsdimensioner
Opret en versionsdimension, når du skal sammenligne forskellige versioner af ens
data.

Om denne opgave
En versionsdimension indeholder forskellige versioner af ens data, som kan sammenlignes, f.eks. forskellen på et aktuelt budget og omkostninger påløbet de foregående år. Data i versionsdimensioner er som regel ikke aggregerede, da der inkluderes flere dataindgange for det samme element. En versionsdimension har
følgende attributter:
v Navn, medlemsnavnet.
v Format, brugerdefineret: tal, dato/klokkeslæt og tekstformater.
v Versionsberegning

Fremgangsmåde
1. I delvinduet Modeldesign skal du højreklikke på folderen Dimensioner og
klikke på ikonen Ny

.

.
2. Klik på ikonen Dimension
3. Skriv navnet på den nye dimension, og vælg Hierarki på listen Dimensionstype.
4. Tilføj medlemmer af dimensionen til attributten Navn, enten ved at indtaste listen eller ved at udføre en Kopiér/Sæt ind-handling fra et regneark. Eksempel:
Budget for RÅ 2004, Budget for RÅ 2005, Prognose for RÅ 2004, Udgangspunkt
for RÅ 2005.
5. Gem dimensionen.
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Næste trin
Når du har oprettet en versionsdimension, kan du skrive enkle udtryk, f.eks.
=Budget - Prognose, for at sammenligne ens typer data, eller for at bruge dimensionsfunktionerne VARIANCE og VARIANCEPERCENT til at anvende attributten
“Type positiv varians” i en beregningsdimension.

Opret hierarkidimensioner
Opret en hierarkidimension, der skal indeholde en liste over medlemmer i en hierarkisk struktur.

Om denne opgave
En applikation kan f.eks. indeholde lister over elementer, der kræver en hierarkisk
struktur. Eksempel: Kontinent, Region og By. Hierarkidimensionen anvender funktionerne Promovér og Degradér samt Træk og Placér-funktionen til at trække medlemmet til et overordnet medlem. Du kan oprette flere overordnede hierarkier ved
at bruge Kopiér og Sæt ind eller ved at holde Ctrl-tasten nede, mens du trækker et
medlem til et overordnet medlem eller en gruppe af medlemmer. Kommandoerne
Udvid og Skjul på kontekstmenuen giver mulighed for at få vist og skjule medlemmer af et hierarki. En hierarkidimension har følgende attributter:
v Navn, medlemsnavnet.
v Vægt, en faktor på som regel minus 1 anvendt til at ændre en positiv værdi til
en negativ værdi.

Fremgangsmåde
1. I delvinduet Modeldesign skal du højreklikke på folderen Dimensioner og
klikke på ikonen Ny

.

.
2. Klik på ikonen Dimension
3. Skriv navnet på den nye dimension, og vælg Hierarki på listen Dimensionstype.
4. Tilføj medlemmer af dimensionen til attributten Navn, enten ved at indtaste listen eller ved at udføre en Kopiér/Sæt ind-handling fra et regneark. Eksempel:
Afrika, Egypten,Sudan, Uganda.
5. Brug eksemplet til at fremhæve medlemmerne Egypten, Sudan, Uganda, og
klik på ikonen Degradér valgte elementer. De valgte medlemmer bliver medlemmer af medlemmet Afrika.
6. Gem dimensionen.

Næste trin
Når du har oprettet en hierarkidimension, kan du manuelt oprette flere medlemmer eller importere medlemmer til den. Du kan også angive sikkerhed.

Opret generiske dimensioner
Opret en generisk version, når du ikke er sikker på den nøjagtige dimensionstype.

Om denne opgave
Når der bruges dimensioner i en kube, placeres kuben i overensstemmelse med
dimensionstypen, og det er derfor en god regel ikke at have for mange generiske
typedimensioner. En generisk dimension har følgende attributter:
Kapitel 4. Opret og formatér dimensioner
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v
v
v
v
v

Navn, medlemsnavnet.
Format, brugerdefineret: tal, dato/klokkeslæt og tekstformater.
Pickliste, et link til en foruddefineret dimension eller et udsnit.
N-beregning, en enkel beregning udført på laveste niveau.
C-beregning, en beregning udført på aggregerede resultater.

v Vægt, en faktor på som regel minus 1 anvendt til at ændre en positiv værdi til
en negativ værdi.

Fremgangsmåde
1. I delvinduet Modeldesign skal du højreklikke på folderen Dimensioner og
klikke på ikonen Ny

.

.
2. Klik på ikonen Dimension
3. Skriv navnet på den nye dimension, og vælg Generisk på listen Dimensionstype.
4. Tilføj medlemmerne af dimensionen til attributten Navn, enten ved at indtaste
listen eller ved at udføre en Kopiér/Sæt ind-handling. Eksempel: Budget for RÅ
2004, Budget for RÅ 2005, Prognose for RÅ 2004, Udgangspunkt for RÅ 2005.
5. Gem dimensionen.

Næste trin
Den generiske dimensionstype skal ændres til den relevante type, før den anvendes i en kube.

Revidér dimensionstype
Når en generisk dimension er oprettet, kan du ændre dimensionstypen fra generisk
til den dimensionstype, du skal bruge.

Om denne opgave
Du kan ændre en generisk dimensionstype, før du bruger den i en kube. Den generiske dimensionstype er beregnet til de tilfælde, hvor du ikke kender den endelige dimensionstype. Når en kube oprettes, arrangeres kuben i følgende rækkefølge:
1. GRUNDLÆGGENDE
2. HIERARKI
3. GENERISK
4. TID
5. VERSIONER
6. BEREGNING
Denne rækkefølge er altid konsistent og placerer VERSIONER og BEREGNING til
sidst, fordi disse dimensioner kan indeholde strengelementer i form af picklister eller medlemmer med tekstformater. Ved normal brug anvendes dimensionerne
VERSIONER og BEREGNING ikke sammen.

Fremgangsmåde
1. Åbn den generiske dimension.
2. Højreklik på dimensionsnavnet, og klik på Revidér dimensionstype.
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3. Vælg den nye dimensionstype fra listen. Klik på OK.
4. Gem dimensionen.

Redigér dimensioner
Dimensionseditoren kan bruges til at tilføje, slette og ændre attributterne og medlemmerne for en dimension.
Du kan tilføje flere attributter af typen Numerisk, Tekst og Alias til kolonnerne
med tilgængelige attributter.
Du kan tilføje nye medlemmer til en dimension, de kan være skjult eller vist, positionen kan ændres, og hierarkiet for medlemmerne kan defineres. Medlemmer kan
tilføjes enkeltvist eller indsættes fra et regneark.

Opret en numerisk attribut
Opret en numerisk attribut til beregningsformål.

Om denne opgave
En numerisk attribut kan defineres for medlemmer på laveste niveau og på konsolideret niveau. Værdierne på laveste niveau kan bruges til beregninger på det konsoliderede niveau til dimensioner af typen beregning eller generisk. Tekststrenge
kan ikke skrives ind i numeriske attributter.

Fremgangsmåde
1. Åbn dimensionen.
2. Højreklik på et medlem under kolonnen Navn, og vælg Tilføj en ny attribut.
3. Skriv navnet på attributten i feltet Angiv navn til ny attribut.
4. Klik på Numerisk fra Attributtype.
5. Klik på OK for at bekræfte. En kolonne med det samme navn vises.
6. Du kan nu angive værdier for attributten for hvert medlem på laveste niveau.
7. Gem dimensionen.

Resultater
Du kan bruge numeriske attributter til beregningsformål i en beregningstypedimension eller generisk dimension.

Opret en tekstattribut
Du kan tilføje tekstattributter for at foretage tekstvalg i medlemmerne i en dimension.

Om denne opgave
Tekstattributter er til strengtekster. Tekstattributter kan bruges til at skelne mellem
medlemmerne på en anden måde. For eksempel: Tekstattributter kan bruges til at
markere medlemmer, der er ophørt, men dataene skal stadig være til rådighed på
konsolideringsniveau.
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Fremgangsmåde
1.
2.
3.
4.

Åbn dimensionen.
Højreklik på et medlem under kolonnen Navn, og vælg Tilføj en ny attribut.
Skriv navnet på attributten i feltet Angiv navn til ny attribut.
Klik på Tekst i Attributtype.

5. Klik på OK for at bekræfte.
6. Klik på cellen ud for medlemmet under den nye attribut, du lige har oprettet,
og skriv det selvvalgte navn. Tryk på returtasten for at bekræfte.
7. Gem dimensionen.

Opret en aliasattribut i en dimension
Aliasser kan bruges i udtryk og link i stedet for medlemsnavnet.

Om denne opgave
I et alias er navnet på en overskrift eller et udtryk et andet end navnet på medlemmet eller det faste udtryk. Både aliasnavn og overskriftsnavn kan bruges i udtrykseditoren, og når de bruges, refererer udtrykseditoren tilbage til medlemsnavnet.
Hvis der er fejl i brugen af aliasnavnet, vises teksten med rødt og med en rød understregning i udtrykseditoren. Du kan oprette et nye aliasnavn under egenskaberne til dimensionen.

Fremgangsmåde
1. Åbn dimensionen.
2. Højreklik på et medlem under navnekolonnen, og vælg Tilføj en ny attribut.
Skriv navnet Alias i feltet Angiv navn til ny attribut.
Klik på Alias i Attributtype.
Klik på OK for at bekræfte. En kolonne kaldet Alias vises.
Klik på cellerne ud for medlemmerne under den nye attribut, du lige har oprettet, og skriv det selvvalgte aliasnavn for hvert medlem, og tryk på Enter for at
bekræfte.
7. Gem dimensionen.

3.
4.
5.
6.

Eksempel
Hvis det invariante medlemsnavn er Salg 1. kvt., overskriften på medlemmet er
Salget i første kvartal, og aliasnavnet er 1. kvt., kan alle tre navne bruges i
udtrykseditoren. Derfor er følgende udtryk ens.
Tabel 2. Medlem, overskrift og aliasnavne i et udtryk
Medlemsnavn

Overskrift

Alias

Salg 1. kvt.

Salget i første kvartal

1. kvt.

='Salg 1. kvt.' * Pris

='Salget i første kvartal'
* Pris

=1. kvt. * Pris

Når du placerer markøren over overskriften eller aliasnavnet i udtrykseditoren, vises medlemsnavnet.
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Redigér visningsindstillinger for dimension
Dimensionen har visningsindstillinger, der kan ændres, så de passer til den måde,
du ønsker, at attributterne skal vises på i dimensionseditoren.

Om denne opgave
Der skal oprettes en gyldig dimension. Attributterne kan ændres i attributdialogboksen.

Fremgangsmåde
1.
2.
3.
4.

Åbn en dimension.
Højreklik på titlen Navn, og klik på Flere visningsindstillinger.
Vælg de attributter, du vil have vist, i dialogboksen Dimensioner.
Klik på OK.

5. Gem dimensionen.

Tilføj et enkelt medlem til en dimension
Du kan tilføje enkelte medlemmer til en dimension ved at redigere dimensionen.
Du kan tilføje et nyt medlem, et tekstmedlem eller et underordnet medlem til dimensionen.

Fremgangsmåde
1. Åbn dimensionen.
2. Dobbeltklik på feltet <Tilføj nyt medlem> i kolonnen Navn.
3. Skriv navnet på det nye medlem.
4. Placér det nye medlem på den rigtige plads i listen over medlemmer.
5. Brug Flyt valgte medlemmer ned og Flyt valgte medlemmer op for at placere
det nye medlem på den korrekte plads i hierarkiet.
6. Gem dimensionen.

Tilføj flere medlemmer til en dimension
Hvis du har en liste over medlemmer i et regneark, kan du tilføje medlemmerne
ved hjælp af en Sæt ind-handling.

Fremgangsmåde
1. Åbn en dimension.
2. Kopiér medlemmerne fra et åbent regneark.
3. Højreklik på det medlem, du vil indsætte medlemmerne i.
4. Du kan indsætte som Indsæt før,Indsæt underordnet,Indsæt efter.
5. Gem dimensionen.

Fjern et medlem fra en konsolidering
Hvis du har to forekomster af et medlem i den samme konsolidering, kan du
fjerne en af forekomsterne for at holde konsolideringen korrekt.

Om denne opgave
Når et medlem vises i to forskellige hierarkier i den samme konsolidering, skal en
forekomst fjernes for at holde konsolideringstotalerne korrekte. Når du fjerner et
medlem, der har flere overordnede, fra en konsolidering, fjernes de valgte medlemKapitel 4. Opret og formatér dimensioner
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mer. Hvis medlemmerne kun har én overordnet, flyttes medlemmet til det øverste
niveau, og medlemmets underordnede beholder deres position i forhold til medlemmet.

Fremgangsmåde
1. Åbn dimensionen.
2. Højreklik på medlemmet fra listen over navne, der skal fjernes, og klik på Fjern
medlemmer fra konsolidering. Mere end et medlem kan vælges.
3. Klik på OK for at fjerne medlemmet.

Formatér medlemmer
Format er en brugerdefineret egenskab for medlemmer. Brugerne kan definere talformat, dato, klokkeslæt og tekst vha. formateditoren.
Egenskaben Format er tilgængelig i versions- og beregningsdimensioner. Til egenskaben Format er der knyttet en dialogboks med titlen Format for, hvor du kan
vælge det ønskede format og angive formatparametre.

Formatér medlem
Brugeren angiver, hvilket talformat der anvendes. Formatet er tilgængeligt for beregnings- og versionsdimensioner. Hvis du definerer et format for et medlem, der
har en eksisterende pickliste defineret, fjerner funktionen picklisten.

Fremgangsmåde
1. Åbn dimensionen.
2. Dobbeltklik på medlemscellen for medlemmet fra attributten Format.
3. Klik på den ønskede Formattype.
4. Angiv de ønskede egenskaber for det valgte format.
5. Klik på Anvend.
6. Gem dimensionen.

Opret udsnit
Et udsnit er en begrænset version af den overordnede dimension. Du kan oprette
et udsnit, som kan bruges sammen med en pickliste i en beregningsdimension.

Om denne opgave
Et udsnit er et udvalg af den overordnede dimension. Udsnit kan være enten statiske eller dynamiske. Hvis der åbnes dynamiske udsnit fra andre IBM Cognos TM1grænseflader, f.eks. Cognos TM1 Architect og Cognos TM1 Perspectives, med IBM
Cognos TM1 Performance Modeler, vises MDX-udtrykket under egenskaberne, og
brugeren får vist en advarsel, når de åbnes. Redigeringer af et dynamisk udsnit vil
medføre, at udsnittet gemmes som statisk. Der er følgende tilgængelige kommandoer i udsnitseditoren:
v Skjul, skjuler det valgte medlem og bevarer alle andre medlemmer.
v Skjul andre, bevarer det valgte medlem og skjuler alle andre medlemmer.
v Skjul efter niveau, skjuler i henhold til de underordnede kommandoer:
– Skjul dette niveau
– Skjul andre niveauer
– Skjul over dette niveau
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– Skjul under dette niveau
– Skjul underordnede medlemmer
– Skjul konsoliderede medlemmer
v Udvid, viser alle underordnede niveauer af det valgte medlem.
v Skjul, skjuler alle underordnede niveauer af det valgte medlem.
v Sortér efter stigende, sorterer medlemmerne i stigende alfanumerisk navneorden.
v Sortér efter faldende, sorterer medlemmerne i faldende alfanumerisk navneorden.
v Hierarkisk sortering
v Sortér stigende efter indeks, sorterer i stigende orden efter indekstal.
v Sortér faldende efter indeks, sorterer i faldende orden efter indekstal.

Fremgangsmåde
1. Højreklik på dimensionsnavnet i delvinduet Modeldesign.
2. Klik på Ny > Udsnit.
3. Skriv navnet på udsnittet, og klik på OK.
4. Vælg et repræsentativt medlem for det niveau, du vil anvende på udsnittet.
Hvis du f.eks. har År, Måneder og Uger som tidsperioder og kun vil bruge måneder, skal du vælge et månedsmedlem.
5. Højreklik på medlemmet, og vælg kommandoen på listen.
6. Gem dimensionen.

Opret dynamiske udsnit
Medlemmer i et dynamisk udsnit ændres, når medlemmer tilføjes eller fjernes fra
dimensionen.

Om denne opgave
Et dynamisk udsnit benytter et udtryk til at vælge medlemmerne til udsnittet. Når
nye medlemmer føjes til udsnittet, og et medlem falder i den kategori, udtrykket
definerer, tilføjes det nye medlem til udsnittet uden yderligere redigering. Udtrykkene redigeres i en MDX-editor.
Du kan ændre fra et statisk til et dynamisk udsnit og tilbage igen ved at markere
afkrydsningsfeltet Dynamisk udsnit. Et dynamisk udsnit skal have et udtryk. Et
statisk udsnit kan defineres med udtrykseditoren og derefter gemmes som en statisk liste.
Bemærk: Du kan placere et eksisterende udsnit i MDX-editoren for at oprette et
startpunkt for udsnittet.
Bemærk: Du kan redigere udtrykket direkte og du kan klippe og indsætte MDXudtryk fra andre kilder.

Fremgangsmåde
1.
2.
3.
4.

Højreklik på dimensionen, vælg Ny > Udsnit.
Skriv navnet på det nye udsnit, og klik på OK.
Gem den nye dimension.
Klik på redigeringsknappen i egenskaben Udtryk. MDX-udtrykseditoren åbnes.
Kapitel 4. Opret og formatér dimensioner
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5. Markér afkrydsningsfeltet Dynamisk. Hvis afkrydsningsfeltet Dynamisk er
tomt, bliver udsnittet et statisk udsnit og vil ikke afspejle efterfølgende ændringer, der foretages i medlemslisterne.
6. Vælg basis for udsnittet i udsnitsbasisvalget.
Valg

Beskrivelse

Niveau(er)

De niveauer, der er tilgængelige for medlemmer.

Alle medlemmer

Alle medlemmer i dimensionen.

Aktuelle medlemmer

De aktuelle medlemmer i udsnittet.

Valgte medlemmer

Valget fra listen over medlemmer i kolonnen
Navn.

7. Vælg sorteringstypen fra valget Sortér, Stigende, Faldende eller Hierarki.
8. Klik på OK for at anvende ændringerne og lukke editoren, klik på Anvend for
at anvende ændringerne og holde editoren åben.

Anvend et filter til et udsnit
Filtret giver dig mulighed for at udarbejde en liste over udvalgte medlemmer for
et statisk udsnit baseret på attributterne eller kolonneværdierne.

Om denne opgave
Filtret kan anvendes til enten et statisk eller et dynamisk udsnit. Hvis filtret anvendes til et dynamisk udsnit, bliver udsnittet statisk, når det gemmes.
Et eksempel på brug af filtret: Ophørte elementer kan have en tekstattribut Ophørt,
hvor elementmedlemmer, der ikke længere er til rådighed for salg, har teksten
Ophørt i attributkolonnen. Et filter på ordet ophørt genererer et udsnit af alle aktuelle elementer, der er til rådighed for salg, ved at filtrere ordet Ophørt fra.
Filtret sorterer medlemmer efter invariant navn, men de to attributter Indeks og
Vægt kan ikke bruges.

Fremgangsmåde
1. Åbn udsnittet.
2. Højreklik på en attributtitel, som filtret skal anvendes til, og klik på Filtrér efter kolonne.
3. Vælg betingelsen Vis følgende eller Vis IKKE følgende.
4. Skriv et bogstav eller et nøgleord i feltet Nøgleord.
5. Vælg filtertypen Starter med, Slutter med eller Indeholder for en tekstværdi
eller Større end, Mindre end eller Lig med for en numerisk værdi.
6. Vælg filterrækkefølgen Sortér stigende, Sortér faldende, Sortér ikke.
7. Klik på Søg. Resultatet af det første filter vises i feltet Værdier.
8. Klik på de værdier, du ønsker i udsnittet. Du kan bruge Ctrl+klik og
Skift+klik til at vælge flere værdier.
9. Bekræft værdierne ved at klikke på ikonen med pilen. Klik på OK.
10. Gem udsnittet.
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Opret picklister
En pickliste indeholder værdier, som en bruger kan vælge i en celle. En pickliste
indeholder værdier, der svarer til alle medlemmerne i en dimension eller et udsnit
af en dimension. Hvis medlemmerne af dimensionen eller udsnittet ændres, ændres de værdier, som er tilgængelige i picklisten, tilsvarende. En pickliste kan også
bestå af en statisk liste med værdier, der angives, når du opretter picklisten.

Om denne opgave
Attributten Pickliste er tilgængelig i beregningsdimensioner. Fordelen ved at bruge
picklister er, at de medfører en struktureret brugergrænseflade, så brugeren får en
bedre forståelse af, hvilket input der er påkrævet. Eksempel: Når personalechefer
udarbejder resultatprognoser, skal de måske tildele deres medarbejdere point for
deres indsats. Hertil kan de bruge picklister, hvor de kan vælge fra en fastlagt liste
med valgmulighederne Lav, Middel, Høj og Fremragende i stedet for at indtaste
en tekststreng i frit format. Hvis du definerer en pickliste for et medlem med et eksisterende format, fjernes formatet af handlingen.

Fremgangsmåde
1. Dobbeltklik i en beregningsdimension på kolonnen Pickliste for det medlem,
du vil definere en pickliste til.
2. Hvis du vil oprette en statisk pickliste, skal du vælge Statisk liste og derefter
indtaste værdierne i boksen Statisk liste. Indtast værdierne på hver deres linje i
boksen.
3. Hvis du vil oprette en dynamisk pickliste, der bruger medlemmer fra enten et
udsnit eller en dimension som listeværdier, skal du vælge Dimension eller udsnit.
a. Klik på Mere for at åbne dialogboksen Vælg en dimension eller et udsnit.
b. Navigér til den dimension eller det udsnit, der indeholder de elementer, du
vil have vist på din pickliste, og klik derefter på OK.
4. Vælg enten Tekst eller Numerisk for at bestemme den elementtype, der anvendes til picklisteværdierne.
5. Klik på OK.
6. Gem dimensionen.
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Kapitel 5. Opret kuber
En kube er et opbevaringssted til data i en model. Den er multidimensionel og indeholder rækker, kolonner og et vilkårligt antal sider. Du kan bruge en eller flere
kuber til at oprette en applikation.
Modsat regneark kan kuber opdeles i stykker, så et vilkårligt dimensionspar kan
omfatte rækkerne og kolonnerne, mens yderligere dimensioner omfatter siderne.
En kube kan indeholde et vilkårligt antal dimensioner, og den eneste begrænsning
er mængden af hukommelse på serveren. Typisk indeholder en kube ikke mere
end fem eller seks dimensioner. En kube skal indeholde mindst to dimensioner ligesom et fladt regneark. En kube kan også have tre dimensioner. I det tilfælde ligner den et tredimensionalt arbejdsark, der består af flere flade ark placeret bag hinanden. En fire- eller femdimensional kube kan ses som en krydsning mellem et
tredimensionelt regneark og et sæt forespørgselsrapporter fra en relationsdatabase.
En typisk firedimensional kube kan f.eks. indeholde følgende dimensioner: Overskud og tab, divisioner, måneder og varians.

Dimensionsrækkefølgen afgøres af dimensionstypen
Når du opretter en kube, sorteres dimensioner i overensstemmelse med deres type.
De grundlæggende dimensioner vises først, og beregningsdimensionerne vises til
sidst. Dimensioner vises som standard i følgende rækkefølge:
1. Grundlæggende dimensioner
2. Hierarkidimensioner
3.
4.
5.
6.

Generiske dimensioner
Tidsdimensioner
Versionsdimensioner
Beregningsdimensioner

Alle strengmedlemmer i en kube skal vises i den sidste dimension. Eftersom beregnings- og versionsdimensionstyperne vises til sidst, bliver dimensionen med et
strengmedlem ofte placeret til sidst.
Hvis kuben indeholder både en versionsdimension og en beregningsdimension,
placeres beregningsdimensionen til sidst. Hvis du skal tilføje et strengmedlem til
en dimension, der ikke er placeret sidst i en kube, kan du bytte om på dimensionerne.

Beregningsrækkefølgen afgøres af dimensionstypen
Når kuben indeholder dimensionsberegninger, udføres beregningerne i overensstemmelse med dimensionstypen. Versionsdimensioner beregnes først, og beregningsdimensioner beregnes til sidst. Beregningerne foretages som standard i følgende rækkefølge:
1. Beregninger af versionsdimensioner
2.
3.
4.
5.

Beregninger
Beregninger
Beregninger
Beregninger
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af
af
af
af

tidsdimensioner
hierarkidimensioner
generiske dimensioner
grundlæggende dimensioner
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6. Beregninger af beregningsdimensioner

Eksempel på grundlaget for beregningsrækkefølgen
Dette eksempel viser, hvorfor versionsdimensionsberegninger udføres før beregningsdimensionsberegninger.
Du har en beregningsdimension, der beregnes som følger:
Indtægt(=Enheder*Pris)
Og du har en versionsdimension, der beregnes som følger:
Varians(=Faktisk-Budget)
Og du har følgende data:
Budget

Faktisk

Enheder

100

110

Pris

5

4

1. scenarie
Hvis reglerne for beregningsdimensionen er angivet før reglerne for versionsdimensionen, udføres beregningerne som følger:
Budget

Faktisk

Varians

Enheder

100

110

10

Pris

5

4

-1

Indtægt

500

440

-10

Derfor beregnes { Indtægt , Varians } som 10 * -1 = -10 = hvilket er forkert.
2. scenarie
Hvis reglerne for beregningsdimensionen er angivet efter reglerne for versionsdimensionen, udføres beregningerne som følger:
Budget

Faktisk

Varians

Enheder

100

110

10

Pris

5

4

-1

Indtægt

500

440

-60

Nu forholder det sig sådan: { Indtægt , Varians } = { Indtægt, Faktisk} - {Indtægt,
Budget} = 440 - 500 = -60 , hvilket er rigtigt.

Størrelsesbegrænsninger på kuber
Der er ingen softwarebegrænsning på antallet af celler, der kan være i en kube. Der
er en hardwarebegrænsning, som afhænger af computerens hukommelse. Du kan
bestemme størrelsesbegrænsningen ved at udregne antallet af celler: Gang antallet
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af rækker med antallet af kolonner med antal sider. Antallet af celler er produktet
af antallet af elementer i de enkelte dimensioner. Den generelle formel for beregning af kubestørrelsen er:
Størrelse = (antal elementer i dimension 1) * (antal elementer i dimension 2) * (antal elementer i dimension 3) * ... . . * (antal elementer i dimension n)
Størrelsesbegrænsninger varierer meget i forhold til den tilgængelige hukommelse i
computeren. Kuber, der indeholder lange dimensioner på 500 elementer, bruger
mere hukommelse end kuber af lignende størrelse, der indeholder dimensioner på
100 elementer. Generelt bliver størrelsesbegrænsninger tydelige i kuber med fire eller flere dimensioner. Hvis du har en tredimensional kube på 400 sider, øges hukommelsesbrugen 20 gange, hvis du tilføjer en anden dimension med 20 elementer.
Dvs. du øger mængden af data fra 400 til 8000 sider. Hvis der tilføjes en femte dimension på 20 elementer, øges hukommelsesbrugen igen 20 gange til 160.000 sider
data. Du kan komme uden om denne hukommelsesbegrænsning ved at oprette en
række godt udfyldte kuber med tre eller fire dimensioner i stedet for en sparsomt
udfyldt kube med fem dimensioner.

Behandling af oversigter under omstrukturering af kuber
Hvis en kube indeholder private oversigter, slettes de private oversigter, når kuben
omstruktureres i Performance Modeler. Handlinger, som ændrer en kubes struktur,
omfatter:
v tilføj en dimension til en kube
v fjern en dimension fra en kube
v byt om på dimensionernes rækkefølge i en kube
Hvis en kube omstruktureres, skal regnearksfunktioner (f.eks. DBRW), som refererer til kuben i Excel eller i webark, opdateres, så de afspejler kubens reviderede
dimensionalitet.

Omstrukturér kuber, der er brugt i TM1-applikationer
Hvis det er nødvendigt at omstrukturere en kube, der bruges i en TM1-applikation, skal applikationen først deaktiveres på TM1 Applications-portalen.
Hvis Cognos Insight opretter adgang til kuben i distribueret tilstand, skal applikationen distribueres igen, når kuben er omstruktureret. Det sker for at sikre, at de
datareservationer, der bruges til at gennemtvinge nodeejerskab, kan fjernes korrekt
og derefter opdateres, når kubens struktur er ændret.
Applikationen kan aktiveres igen, når omstruktureringen af kuben er færdig.
Relaterede begreber:
“Byg kuber” på side 15
Et andet trin i udformningen af en model over dine forretningsdata er at bruge de
dimensioner, du allerede har defineret, til at bygge kuber.

Opret en kube ved hjælp af dimensioner
Brug dimensioner til at oprette en kube. Dimensioner udfører beregninger, styrer
elementer og formaterer dataindgange.
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Om denne opgave
Hvis der anvendes mere end én tidsdimension i en kube, refererer de regler, der er
genereret fra dimensionsberegningerne i kuben, til attributterne knyttet til den første tidsdimension for tidsrelateret adfærd, f.eks. tidsgennemsnit. Yderligere tidsdimensioner anvendt i kuben (efter den første tidsdimension) opfører sig som hierarkiske dimensioner på det konsoliderede niveau.

Fremgangsmåde
1. Klik på ikonen Ny i delvinduet Modeldesign
.
2. Klik på Kube.
3. Angiv et navn på den nye kube i feltet Ny kube. Klik på OK.

Placér dimensioner på en ny kube
Du kan trække og placere dimensioner fra folderen Dimensioner og tilføje dem til
den nye kube.

Fremgangsmåde
1. Klik på en dimension, og træk den til området Rækker. Dimensionsværdierne
vises som rækkeoverskrifter i Cube Viewer.
2. Klik på en anden dimension, og træk den til området Kolonner. Dimensionsværdierne vises som kolonneoverskrifter i Cube Viewer.
3. Klik på yderligere værdier, og træk dem til området Kontekst.
Bemærk: Det er lige meget, hvilken rækkefølge du arrangerer dimensionerne i.
Dimensionerne arrangeres efter deres type. Du kan ændre den standardrækkefølge, dimensionstyperne vises i.

Brug af tastaturet til at tilføje dimensioner
Du kan bruge tastaturet til at tilføje dimensioner til den nye kube.

Fremgangsmåde
1. I delvinduet Modeldesign i folderen Kuber skal du dobbeltklikke på den
, som du har oprettet. Cube Viewer til den nye kube vises
tomme kube
som et ny skilleblad.
2. Udvid folderen Dimensioner i delvinduet Modeldesign.
3. Højreklik på en dimension, og vælg Tilføj dimension til kube , kubenavn. Dimensionsmedlemmerne vises som rækkeoverskrifter i Cube Viewer.
4. Højreklik på en anden dimension, og vælg Tilføj dimension til kube , kubenavn Dimensionsmedlemmerne vises som kolonneoverskrifter i Cube Viewer.
5. Højreklik på yderligere dimensioner, og vælg Tilføj dimension til kube, kubenavn.
Dimensionerne tilføjes som kontekstfiltre i Cube Viewer.
Bemærk: Det er lige meget, hvilken rækkefølge du arrangerer dimensionerne i.
Dimensionerne arrangeres efter deres type. Du kan ændre den standardrækkefølge, dimensionstyperne vises i.
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Tilføj dimensioner til kuben
Tilføj en dimension til en kube, så datarelationer i kuben kan undersøges nærmere.
Du behøver ikke oprette alle dimensioner i en kube samtidig. Du kan tilføje en dimension på et senere tidspunkt, hvis der f.eks. ikke fandtes nogen data til dimensionen, da kuben blev oprettet.

Fremgangsmåde
1. Afgør, hvilken dimension du vil tilføje til kuben.
Bemærk: Åbn delvinduet Egenskaber for at få vist en liste med dimensioner,
der allerede er en del af kuben.
2. Udvid folderen Dimensioner i delvinduet Modeldesign.
3. Klik og træk en dimension til området med Rækker, Kolonner eller Kontekst i
Cube Viewer.
4. Hvis der findes data i cellerne, som ikke er beregnet vha. regler, skal du angive,
hvordan de eksisterende data skal fordeles mellem medlemmerne af den nye
dimension.
, og klik på Gem eller Gem som.
5. Klik på ikonen for menuen Handlinger
Kuben gemmes, og den nye dimension vises i delvinduet Egenskaber og i
Cube Viewer.
Bemærk: Som udgangspunkt bestemmes dimensionernes rækkefølge af dimensionstypen.

Fjern dimensioner fra kuben
Fjern en dimension fra en kube, hvis du ikke ved, hvordan dimensionen relaterer
til kubedata.
Den kube, du designer, er f.eks. måske kun beregnet til planlægning på højt niveau. Du fjerner en dimension fra kuben, fordi brugerne ikke behøver kende alle
detaljer om dimensionen.

Fremgangsmåde
1. Afgør, hvilken dimension du vil fjerne fra kuben.
Bemærk: Åbn delvinduet Egenskaber for at få vist en liste med dimensioner,
der er en del af kuben.
2. Hvis du vil opsummere alle data på laveste niveau i kuben, når den pågældende dimension er fjernet, skal du tilføje et konsolideret medlem til den dimension, du vil fjerne.
3. Højreklik på dimensionen i området Rækker, Kolonner eller Kontekst, og vælg
Fjern.
4. Hvis der findes data i cellerne, som ikke er beregnet vha. regler, skal du angive,
hvor mange data fra de fjernede data du vil bevare i kuben.
a. Vælg Bevar kun ét stykke, og klik på [dimensionsnavn].[medlemsnavn] for
kun at bevare data fra det valgte medlem.
Bemærk: Hvis du har tilføjet et konsolideret medlem for at opsummere alle
kubens data på laveste niveau, skal du vælge dette punkt og klikke på det
konsoliderede medlem.
Kapitel 5. Opret kuber

43

b. Vælg Ryd alle data, hvis du ikke vil bevare nogen data fra de fjernede
medlemmer.
, og klik på Gem eller Gem som.
5. Klik på ikonen for menuen Handlinger
Kuben gemmes, og dimensionen fjernes fra delvinduet Egenskaber og fra Cube
Viewer.

Byt om på rækkefølgen af dimensioner
Du kan bytte om på rækkefølgen af dimensioner i en kube, hvis du vil ændre kubens logiske struktur.
Når du opretter en kube, placeres dimensionerne efter type, som standard i følgende rækkefølge:
1. Grundlæggende
2. Hierarki
3. Generisk
4. Tid
5. Version
6. Beregning
Du kan ændre dimensionsrækkefølgen i en kube, så rækkefølgen konsistent med
andre kuber. Du kan evt. også flytte en dimension til bunden af listen, fordi den
indeholder tekststrenge, der kun kan vises, hvis den er medlemmet på laveste niveau.
Bemærk: At ændre dimensionsrækkefølgen ved brug af

er ikke det samme

som at optimere den hukommelse, der anvendes af dimensionerne

.

Inden du begynder
En kube

med to eller flere dimensioner

skal vises i objektfremviseren.

Fremgangsmåde
1. Klik på ikonen Byt om på dimensioner
.
2. Klik på en dimension, og brug knapperne til at flytte dimensionen op eller ned
på listen.
3. Klik på OK.
, og klik på Gem eller Gem som.
4. Klik på ikonen for menuen Handlinger
Kuben gemmes, og dimensionen vises ikke længere i delvinduet Egenskaber eller i Cube Viewer.

Vis reglerne for en kube
Du kan få vist reglerne for en kube for at se, hvordan bestemte dataværdier beregnes på basis af andre dataværdier.
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Regler og feedere oprettes fra dimensionsberegninger og link. Reglerne placeres i
separate regelblokke. Regelblokkene kan ikke redigeres af brugerne. Brugerne kan
dog godt bytte om på rækkefølgen af dem. Brugerne kan oprette deres egne regler
som supplement til de automatisk genererede regler.
Bemærk: Visse brugere, f.eks. erhvervsanalytikere, behøver muligvis ikke vide, at
der anvendes regler til at udføre beregningerne.

Om denne opgave
De mest almindelige beregninger i OLAP-applikationer involverer aggregering af
data langs en dimension. I TM1, opretter du disse beregninger ved hjælp af konsolideringshierarkier. I en månedsdimension kan du f.eks. definere en kvartalsvis total, der opsummerer værdierne af januar, februar og marts.
I mange applikationer skal du udføre beregninger, der ikke involverer aggregering,
f.eks. omkostningsallokeringer og valutakonverteringer. Med kuberegler kan du
oprette formler for at udføre disse beregninger.
Med kuberegler kan du udføre følgende opgaver:
v Multiplicér priser med enheder for at frembringe salgsbeløb.
v Tilsidesæt konsolideringer, når det er nødvendigt. Du kan f.eks. forhindre, at en
kvartalspris viser en optælling af individuelle månedspriser.
v Brug data i én kube til at udføre beregninger i en anden kube, eller del data
mellem kuber. Du kan f.eks. trække salgsdata til en kube, der indeholder oplysninger fra driftsregnskabet.
v Tildel de samme værdier til flere celler.

Fremgangsmåde
1. Udvid folderen Kuber i delvinduet Modeldesign.
2. Udvid den kube

, hvis regler du vil have vist.

Regeleditoren vises i objektfremviseren. Re3. Dobbeltklik på regelobjektet
geleditoren indeholder to typer afsnit: regelafsnit og feederafsnit.

Næste trin
Du kan oprette et regelobjekt eller fortsætte med andre modelleringsopgaver.
Der er mere detaljerede oplysninger om regler i afsnittet Administrér regler eller i
IBM Cognos TM1Rules Guide. Vejledningen indeholder et øveprogram, der leder dig
trinvist gennem udvikling af regler i et virksomhedsmiljø.

Opret et regelobjekt
Opret et regelobjekt, så du manuelt kan tilføje en kuberegel til andre regler, der genereres automatisk.

Fremgangsmåde
1. Dobbeltklik på regelobjektet
fremviseren.

for at åbne en kube i regeleditoren i objekt-
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2. Indtast en eller flere regelsætninger i regeleditoren
.
Det generelle format for en regelsætning er: [Område]=Formel;
Variabel

Beskrivelse

Område

Angiver den del af en kube, som påvirkes af
reglen.

Formel

Beskriver, hvordan TM1 beregner cellerne i
kubeområdet.

Her følger et eksempel på fire regelsætninger:
['Bruttoavance%']=['Bruttoavance']\['Omsætning']*100;
['Pris']=N:DB('Priskube',!actvsbud,!region,!model,!month);
C:['Omsætning']\['Enheder']*1000;
['Omsætning']=N:['Pris']*['Enheder']\1000;
Der er mere detaljerede oplysninger om, hvordan du opretter regler, i afsnittet
Administrér regler eller i IBM Cognos TM1 Rules Guide.
3. Klik på ikonen for menuen Handlinger
jede regel gemmes sammen med kuben.

, og klik på Gem data. Den tilfø-

Definér en kubeoversigt
Du kan definere, hvordan data vises i Cube Viewer, så den opfylder kravene hos
en applikationsdesigner.
v
v
v
v
v

Udvid og skjul konsolideringer
Pivotér dimensioner
Skjul medlemmer
Filtrér oversigtsdata
Redigér udsnit

Opret en ny kubeoversigt
Opret en ny kubeoversigt for at ændre oversigten, så den passer til dine forretningsmæssige behov. En kube skal vises i delvinduet Modeldesign.

Fremgangsmåde
1. Udvid folderen Kuber i delvinduet Modeldesign.
2. Højreklik på en kube, du vil oprette en oversigt fra, og klik på Ny
Oversigt.

>

3. Angiv et navn på kubeoversigten, og klik på OK. Den nye kubeoversigt
vises i delvinduet Modeldesign under den oprindelige kube.

Næste trin
Du reviderer kubeoversigten ved hjælp af de metoder, der er beskrevet i dette afsnit.
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Udvid og skjul konsolideringer
Klik på kontrolelementet ud for et medlemsnavn for at udvide eller skjule en konsolidering i Cube Viewer.
Udvid
Et plustegn ud for et medlemsnavn identificerer medlemmet som en konsolidering. Klik på plustegnet for at bruge drill-down-funktionen på konsolideringer i en dimension og få vist underliggende detaljer. Plustegnet ændres til et minustegn.
Skjul
Et minustegn ud for et medlemsnavn angiver en udvidet konsolidering.
Du opsummerer en dimensions medlemmer på laveste niveau ved at
klikke på minustegnet. Minustegnet ændres til et plustegn.

Pivotér dimensioner
Du ændrer præsentationen af kubedata ved at pivotere dimensionerne i Cube
Viewer ved at trække og placere dimensioner nye steder.
Træk en dimension til kolonneplaceringen.
Træk en dimension til rækkeplaceringen.
Træk en dimension til overskriftsplaceringen.
Hvis du trækker Dimension1 og placerer din markør i midten af Dimension2 og
derefter placerer dimensionen, bytter de to dimensioner placering.
v Hvis du trækker Dimension1 og placerer din markør til venstre for Dimension2,
bliver Dimension1 placeret umiddelbart til venstre for Dimension2.
v Hvis du trækker Dimension1 og placerer din markør til højre for Dimension2,
bliver Dimension1 placeret umiddelbart til højre for Dimension2.
v
v
v
v

Hvis du trækker en dimension og placerer den til venstre eller højre for en eksisterende kolonne- eller rækkedimension, bliver der vist flere oplysninger langs med
kolonnerne eller rækkerne i en oversigt. Du kan f.eks. trække dimensionen plan_time til før dimensionen plan_department i kolonnerne til oversigten for at få vist
oplysninger om klokkeslæt og afdelinger i kolonnerne.

Skjul medlemmer
Du kan spare plads på skærmen ved at skjule rækker og kolonner i Cube Viewer.
Skjulte medlemmer anvendes stadig på de data, der vises i oversigten, men de optager ikke skærmplads.

Fremgangsmåde
1. Klik på en kolonne- eller rækkeoverskrift Den pågældende række eller kolonne
vælges.
2. Højreklik på den samme kolonne- eller rækkeoverskrift, og vælg Skjul valgte.
3. Du gør den skjulte række eller kolonne synlig igen ved at højreklikke på overskriften og vælge Vis skjulte.

Definér en oversigt baseret på udsnit og valgte medlemmer
Definér en kubeoversigt baseret på udsnit eller medlemmer af udsnit, som allerede
er oprettet.
Hvis du eller en kollega tidligere har defineret et udsnit, kan du tilføje det til kubeoversigten uden at skulle omdefinere udsnittet.
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Fremgangsmåde
1. Åbn en eksisterende kubeoversigt
, eller opret en ny kubeoversigt. Kubeoversigten vises i objektfremviseren.
2. Klik på et udsnit, træk det hen til objektfremviseren, og placér det på en eksisterende dimension eller oversigt.
Bemærk: Du kan kun placere udsnittet på dets overordnede dimension eller på
et andet udsnit af dets overordnede dimension.
Hvis du trækker udsnittet hen til en række eller kolonne, vises alle medlemmer
af udsnittet. Hvis du trækker det hen på et kontekstområde, vises det første
medlem af udsnittet.
3. Hvis du kun vil bevare udvalgte medlemmer af det udsnit, du har tilføjet til
kubeoversigten, skal du udføre følgende handlinger:
a. I objektfremviseren skal du trække det importerede udsnit til området med
rækker eller området med kolonner, hvis det ikke allerede er placeret der.
b. Hold Ctrl-tasten nede, og klik på de række- eller kolonneoverskrifter, du vil
bevare i kubeoversigten. De valgte rækker eller kolonner fremhæves.
c. Højreklik på det fremhævede område, og vælg Bevar valgte. De rækker eller kolonner, du ikke har valgt, forsvinder.
4. Klik på ikonen for menuen Handlinger

, og klik på Gem som.

5. Angiv et navn på oversigten, og klik på OK. Den nye kubeoversigt
ses i delvinduet Modeldesign i folderen Kuber under kubenavn.

vi-

Redigér et arbejdsudsnit fra en oversigt
Redigér en oversigt ved at redigere arbejdsudsnittet af den dimension, som oversigten er baseret på.

Om denne opgave
Du kan revidere et defineret udsnit fra kubeoversigten uden at skulle omdefinere
udsnittet.

Fremgangsmåde
1. Åbn en eksisterende kubeoversigt
. Kubeoversigten vises i objektfremviseren.
2. Klik på undermenuen til Arbejdsudsnit, og klik på Redigér udsnit. Arbejdsudsnitseditoren vises. Alle filtreringsfunktioner er tilgængelige til brug ved redigering af afsnittet.
3. Redigér udsnittet, så det passer til det, du skal bruge.
a. Klik på OK for at aktivere et udsnit i oversigten.
b. Klik på Gem som for at gemme udsnittet til senere brug, og angiv et nyt
navn på udsnittet. Der bliver oprettet et nyt udsnit i folderen Dimensioner.

Resultater
Arbejdsudsnitseditoren bliver lukket, og oversigten viser data baseret på det reviderede udsnit.
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Revidér arbejdsudsnit af oversigt
Revidér en oversigt ved at ændre det arbejdsudsnit af dimensionen, som oversigten er baseret på.

Om denne opgave
Du kan revidere et defineret udsnit fra kubeoversigten uden at skulle omdefinere
udsnittet.

Fremgangsmåde
1. Åbn en eksisterende kubeoversigt
. Kubeoversigten vises i objektfremviseren.
2. Klik på undermenuen til navnet på arbejdsudsnittet, og klik på Redigér udsnit.
Arbejdsudsnitseditoren vises. Alle filtreringsfunktioner er tilgængelige til brug
ved redigering af afsnittet.
3. Klik på feltet Udsnit, og klik på det udsnit, du skal bruge, på listen over tilgængelige udsnit.
4. Redigér udsnittet, så det passer til det, du skal bruge.
a. Klik på OK for at aktivere et udsnit i oversigten.
b. Klik på Gem som for at gemme udsnittet til senere brug, og angiv et nyt
navn på udsnittet. Der bliver oprettet et nyt udsnit i folderen Dimensioner.

Resultater
Arbejdsudsnitseditoren bliver lukket, og oversigten viser data baseret på det ændrede udsnit.

Kubeberegninger
Til forskel fra dimensionsberegninger er kubeberegninger en måde at forenkle oprettelsen af regler på med henblik på at udføre almindelige modelleringsfunktioner,
f.eks. administration og vedligeholdelse af modellen. Du kan tilføje en beregning
for at gøre modellen meningsfuld ved at udlede flere oplysninger fra datakilden.
Hvis du har brug for at oprette beregninger, der ikke involverer aggregering, f.eks.
beregning af valutakurser eller omsætning, kan du bygge formeludtryk i kubeberegningseditoren. Du kan bruge funktioner, der anvendes til både dimensioner og
kuber.
Ved at bruge beregningseditoren kan du se, hvilke beregninger, der anvendes på
en valgt celle og ændre præcedens for beregningerne eller reglerne for kuben. Du
kan bruge regeleditoren til at ændre rækkefølgen af den regelblok, der er knyttet til
kubeberegningen.
Her er nogle af fordelene ved opbygning af kubeberegninger:
v Hent data fra andre kuber for at opbygge beregningsudtrykket.
Du kan f.eks. bruge attributter, der findes i en anden dimension end den, hvor
beregningen defineres.
v Anvend beregninger til de laveste konsoliderede niveauer.
v Anvend beregninger til strengelementer.
v Referér til elementattributter.
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v Brug TM1-standardfunktioner til laveste niveau og konsolideret niveau.
Der er flere oplysninger om TM1-funktioner i IBM Cognos TM1 Referencehåndbog.
Overvej følgende, når du opretter beregninger:
v Hvis du bruger et tal, der er større end nul men mindre end én, skal der sættes
et nul foran. F.eks. 0,10.
v Brug enkelte anførselstegn og kantede parenteser omkring attributnavne. F.eks.
['elementnavn']. v
v Der skelnes ikke mellem store og små bogstaver i syntaksen.
v Udtryksstrengen skal begynde med et lighedstegn (=).
v Der genereres automatisk regler, når du opretter en kubeberegning. Der genereres også feedere, hvis serveregenskaben Generér feedere automatisk er angivet
til Alle regler eller til Automatisk genererede regler.

Beregningens omfang
Følgende angiver omfanget (eller udstrækningen) for anvendelsen af beregningen:
v Til en specifik celle
v Til et specifikt dimensionsmedlem
v Til referencer til én eller flere celler fra en anden kube
v Til et bestemt n-dimensionalt stykke
Beregningens omfang bestemmes ud fra valget i kuben eller kubeoversigten. Når
du opretter en beregning, er det kun række- og kolonnedimensionerne, der inkluderes. Beregningen anvendes på alle medlemmer i alle kontekstdimensioner. Hvis
alle medlemmer af enten række- eller kolonnedimensionen er valgt, anvendes beregningen på alle medlemmer af dimensionen. Dimensionen medtages ikke i standardberegningsnavnet eller i konteksten.
Brugeren, der opretter modellen, kan ændre omfanget af valget ved at tilføje, fjerne
eller ændre medlemsvalg for en dimension på en af følgende måder:
v Brug dimensionskontekstområdet i beregningseditoren
v Tilføj eller fjern dimensioner ved at trække dem til eller fra den overordnede kubes kontekstområde.

Opbevaring af kubeberegninger
Selv når du tilføjer eller fjerner en dimension fra den kube, du opretter beregninger
i, bevarer data og kubeberegninger deres integritet. Du skal imidlertid sikre, at du
tilpasser link til den nye dimension, hvis der er tilføjet en. Denne opbevaring er
nyttig, hvis du udformer en prototype og omstrukturerer dine kuber for at tilpasse
dem til nye forretningskrav.

Opret en kubeberegning
For at oprette en kubeberegning skal du kombinere operatorer, funktioner, attributter, f.eks. tekststrenge og tal, til et udtryk, der kan evalueres som en enkelt værdi.

Om denne opgave
Formler er beregnede dataelementer, som kan være enkle eller komplekse. Enkle
formler består af en kombination af andre dimensionsmedlemmer, numeriske konstanter og aritmetiske operatorer. Komplekse formler kan indeholde disse elemen-
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ter og funktioner og link til andre kubedata. Når du tilføjer et beregnet dataelement til kuben, bliver det et element i dimensionen.
Når du opretter en beregning, genereres der automatisk feedere for at sikre, at alle
værdier, der er afledt vha. regler, konsolideres korrekt. Hvis du vil have genereret
feedere automatisk, skal du indstille egenskaben Generér feedere automatisk? til
Ja for din TM1-server.
Hvis den konstant, du vælger som konstant, indeholder brugerdefinerede attributter, kan du bruge attributterne, f.eks. Produkttype, som elementer i udtrykket. Der
vises ikke systemdefinerede attributter, f.eks. attributter for beregninger på laveste
niveau eller konsoliderede niveauer til en beregningsdimension. En dimensionsattribut, der refereres til i en kubeberegning, angiver, at attributten er en reference til
værdierne i den pågældende attribut for alle dimensionens medlemmer. Du kan
også referere til medlemmer fra andre af kubens dimensioner.

Fremgangsmåde
1. Udvid folderen Kuber i delvinduet Modeldesign, og åbn den kube eller oversigt, som du til tilføje en beregning til.
2. Højreklik på den celle eller det celleinterval, hvor du vil beregne en værdi, og
klik derefter på Opret kubeberegning.
Et eksempel på et interval er indtjening for Actuals og Budget over fire regnskabskvartaler.
Når du vælger en kolonne, antager beregningseditoren, at beregningen gælder
for alle dimensioner. Du kan imidlertid oprette beregninger, der anvendes på
en dimension, der er filtreret efter en bestemt attribut.
3. I feltet Angiv et navn til kubeberegningen skal du angive et beskrivende navn
på beregningen, så du kan identificere den, når du klikker på celler i kubeoversigten. Klik derefter på OK.
Standardnavnet er navnet på kuben, dimensionen for rækker, rækkemedlemmet, dimensionen for kolonner og kolonnemedlemmet. Der kan ikke vælges
dimensionsmedlemmer i kontekstområdet.
4. Kontrollér i beregningseditoren, at de valgte medlemmer vises i kontekstområdet, og vælg den type udtryk, du vil oprette:
v Hvis du vil evaluere udtrykket på laveste niveau, skal du klikke på skillebladet Udtryk på laveste niveau under Udtryk.
v Hvis du vil evaluere udtrykket på et konsolideret niveau, skal du klikke på
skillebladet Udtryk på konsolideret niveau under Udtryk.
Bemærk: Hvis du vil bruge samme udtryk som både udtryk på laveste niveau og udtryk på konsolideret niveau, skal du markere afkrydsningsfeltet
Brug samme udtryk til laveste niveau og konsoliderede.
v Hvis der skal returneres en strengværdi, skal du klikke på skillebladet Strengudtryk under Udtryk.
Bemærk: Hvis beregningens målområde både omfatter numeriske elementer
og strengelementer, anvendes strengudtrykket kun til de celler i beregningsomfanget, der er formateret som strenge. Hvis der skal returneres en strengværdi, skal kontekstområdet indeholde nogle strengformaterede celler.
5. Angiv formlen, der definerer det beregnede element, i feltet Udtryk. Når du
opretter formlen, kan du bruge en kombination af følgende elementer:
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Mål

Handling

Indsæt et dimensionselement

Klik på skillebladet Vilkår.
Alle kubens dimensioner vises i en
træstruktur. Hvis der findes et hierarki, vises
dimensioner i kuben eller oversigten hierarkisk i træstrukturen.
Træk et dimensionsmedlem til feltet Udtryk
for at indsætte det i formeludtrykket.
Medlemmerne vises som fuldstændige medlemmer. Hvis der indgår mellemrumstegn i
navnet, er det omgivet af parenteser.
Bemærk: Du kan ikke trække en dimension
til feltet Udtryk sammen med alle dens
medlemmer. Du skal angive dimensionen
manuelt, omgivet af firkantede parenteser.
For at inkludere en dimension med navnet
Område, skal du f.eks. skrive [Område].

Addér, subtrahér, multiplicér eller dividér
værdier

Klik på skillebladet Enkelt.
Vælg Aritmetisk under Funktionstype.
IBM Cognos TM1 evaluerer aritmetiske operatorer i denne rækkefølge:
1. Eksponentiering
2. Multiplikation
3. Division
4. Addition
5. Subtraktion
Du kan aktivere en anden evalueringsrækkefølge ved at bruge parenteser. Udtrykket
2*3+4 giver samme resultat som (2*3)+4,
fordi multiplikation har forrang.

Indsæt klokkeslæt eller vægtet gennemsnit Klik på skillebladet Enkelt.
Vælg Gennemsnit under Funktionstype
Indsæt en indbygget TM1-funktion

Klik på skillebladet Funktioner.
Træk funktionen til feltet Udtryk for at indsætte den i formeludtrykket.
Der vises en kort beskrivelse af hver enkelt
funktion på skillebladet Tip i delvinduet
Power-redigering.
Der findes en udførlig beskrivelse af de forskellige funktioner i IBM Cognos TM1
Referencehåndbog.
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Mål

Handling

Indsæt et dataelement fra en anden kube

Klik på skillebladet Vilkår.
Du kan vælge et link eller oprette et link for
at importere værdien.
v Hvis du vil vælge et link, skal du udvide
folderen Importerede værdier .
v Hvis du vil oprette et link, skal du klikke
på Importér vilkår.

6. Hvis du vil bruge strengattributter eller numeriske attributter i et betinget udtryk, f.eks. IF-THEN-ELSE, skal du udvide folderen Attributter under dimensionen på skillebladetVilkår og trække attributmedlemmet til feltet Udtryk.
7. Når du er færdig, kan du enten vælge at vise resultaterne eller at gemme beregningen.
v Klik på Anvend for at anvende ændringerne og vise resultaterne af beregningen.
v Klik på OK for at gemme beregningen og lukke beregningseditoren.

Resultater
Bemærk: Hvis du vil slette en beregning, skal du højreklikke på cellen eller celleintervallet og derefter klikke på Slet kubeberegning > Slet beregning: navn_på_beregning.
Relaterede opgaver:
“Revidér konteksten for en kubeberegning” på side 56
Du kan ændre én eller flere dimensioner for hurtigt at fokusere din kubeberegning
på et bestemt område af dataene. Filtrér konteksten for at kontrollere omfanget af
kubeberegningen i kuben.
“Opret en kubeberegning, der refererer til data fra andre kuber”
For at definere din kubeberegning kan du referere til data, der findes i en anden
kube, ved at oprette et link til målkuben.

Opret en kubeberegning, der refererer til data fra andre kuber
For at definere din kubeberegning kan du referere til data, der findes i en anden
kube, ved at oprette et link til målkuben.

Om denne opgave
I lighed med kuberegler kan du bruge data i én kube til at oprette beregninger i en
anden kube. Du kan f.eks. trække salgsdata til en kube, der indeholder oplysninger
fra driftsregnskabet.
Antag, at du vil beregne indtjening med den formel, som er baseret på pris gange
antal enheder. Prisdataene findes i en anden kube end den, du opretter beregningen i, nemlig i målkuben med prisoplysninger. For at referere til de eksterne data
skal du importere dem ved at oprette et link til kuben Price.
Når du opretter et link i beregningseditoren, bliver det implementeret som en regel. Når et link implementeres som en regel, bliver beregningen udelukkende gemt
i kildekuben, men den kan bruges og vises i målkuben, når der er behov for det.
Hvis data, der refereres til i beregningen, bliver ændret i kildekuben, afspejles ændringerne automatisk i målkuben. Eftersom data kun gemmes i kildekuben, skal
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alle redigeringer af dataværdier finde sted i kildekuben. Du kan ikke redigere dataværdier, der vises i målkuber via regellink.

Fremgangsmåde
1. Udvid folderen Kuber i delvinduet Modeldesign, og åbn kubeoversigten, som
du til tilføje en beregning til.
2. Højreklik på den celle eller det celleinterval, hvor du vil beregne en værdi, og
klik derefter på Opret kubeberegning.
Et eksempel på et interval er indtjening for Actuals og Budget over fire regnskabskvartaler.
3. I feltet Angiv et navn til kubeberegningen skal du angive et beskrivende
navn til din beregning, så du senere kan identificere den, og derefter klikke på
OK.
Standardnavnet er navnet på kuben, dimensionen for rækker, rækkemedlemmet, dimensionen for kolonner og kolonnemedlemmet. Der kan ikke vælges
dimensionsmedlemmer i kontekstområdet.
4. I beregningseditoren skal du vælge typen af udtryk, du vil oprette:
v Hvis du vil evaluere udtrykket på laveste niveau, skal du klikke på skillebladet Udtryk på laveste niveau under Udtryk.
v Hvis du vil evaluere udtrykket for konsoliderede resultater, skal du klikke
på skillebladet Udtryk på konsolideret niveau under Udtryk.
Bemærk: Hvis du vil bruge samme udtryk som både udtryk på laveste niveau og udtryk på konsolideret niveau, skal du markere afkrydsningsfeltet
Brug samme udtryk til laveste niveau og konsoliderede.
v Hvis der skal returneres en strengværdi, skal du klikke på skillebladet
Strengudtryk under Udtryk.
Bemærk: Hvis der skal returneres en strengværdi, skal kontekstområdet indeholde strengformaterede celler.
5. Klik på Importér vilkår på skillebladet Vilkår.
6. I feltet Angiv et navn til beregningen skal du angive et beskrivende navn,
der gør det let at identificere beregningslinket.
I linkeditoren skal du angive, hvor du vil bruge dataene fra linket ved at
mappe de eksterne data til det dimensionsmedlem i kuben, der indeholder beregningen.
7. I delvinduet Modeldesign skal du klikke på den kube, der der indeholder de
data, du vil referere til i beregningen, og placere den i feltet Tilføj kildekube.
Kuben, som beregningen er defineret i, vises automatisk som målkube.
Hvis en dimension bruges i begge kuber, mappes de to dimensioner med
automatiske mapninger mellem alle deres dimensionsmedlemmer. For alle andre dimensioner skal du enten etablere korrespondance mellem kilde- og målkube eller placere udvalgte dimensionsmedlemmer stykkevis.
8. Valgfrit: Hvis det er nødvendigt, skal du etablere korrespondance mellem
kilde- og målkåbe eller placere udvalgte dimensionsmedlemmer stykkevis.
9. Klik på OK for at gemme beregningslinket, når du er tilfreds med mapningen.
Linket valideres for at sikre, at kilden til linket er konsistent med det omfang
for beregningen, der bruges i målkuben. Valideringen sikrer også, at udtrykket
returnerer gyldige resultater.
Linket, der indeholder dataene fra den eksterne kube, vises i folderen Importerede værdier i træstrukturen for Vilkår.
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10. Træk linket til feltet Udtryk for at tilføje det som element i formlen.
11. Når du er færdig, kan du enten vælge at vise resultaterne eller at gemme beregningen.
v Klik på Anvend for at anvende ændringerne og vise resultaterne af beregningen.
v Klik på OK for at gemme beregningen og lukke beregningseditoren.

Resultater
De refererede data i den eksterne kube vises i den eller de celler i den kube, hvor
kubeberegningen er defineret.
Relaterede opgaver:
“Korrespondance og mapning af dimensioner” på side 60
Første gang du opretter et link og definerer en kildekube og en målkube, undersøges kuberne for at se, om der er tale om en fælles dimensionalitet.

Opret en kubeberegning i en sikkerhedskontrolkube
Du kan oprette kubeberegninger mod celler, elementer, dimensioner og i den underliggende sikkerhedskontrolkube i sikkerhedseditoren.

Om denne opgave
I kubeberegningseditoren vises kun skillebladet Strengudtryk, fordi cellerne i sikkerhedskuben kun kan indeholde strengværdier. Et gyldigt udtryk evalueres til en
strengværdi i cellen. Du kan f.eks. oprette et udtryk, der evalueres til værdien Ingen, så sikkerheden på celleniveau f.eks. forhindrer gruppemedlemmer i at se cellens indhold.
Sikkerhed på celleniveau gælder for medlemmer på laveste niveau og som regel
ikke for konsolideringer. Du kan dog godt bruge sikkerhedsrettighederne Ingen og
Læs til at styre fremvisning eller redigering af konsolideringer.

Fremgangsmåde
1. Udvid Modelsikkerhed, og udvid CubeSecurity i delvinduet Modeldesign.
2. Højreklik på den kube, du vil anvende celleniveausikkerhed for, og klik på
Konfigurér sikkerhed > , Angiv adgangstilladelser for > , Kubeceller.
3. I boksen Opret cellesikkerhedskube skal du vælge et udsnit af dimensioner,
der skal styre dimensionaliteten ved cellesikkerhed, og klikke på OK.
Cellesikkerhedskuben vises som et skilleblad i objektfremviseren.
4. I sikkerhedseditoren skal du højreklikke på en celle eller et celleinterval, som
du vil anvende adgangsrettigheder på, og derefter klikke på Opret kubeberegning.
5. I feltet Angiv et navn til kubeberegningen skal du angive et beskrivende navn
til din beregning, så du senere kan identificere den, og derefter klikke på OK.
Standardnavnet er navnet på kuben, dimensionen for rækker, rækkemedlemmet, dimensionen for kolonner og kolonnemedlemmet. Der kan ikke vælges
dimensionsmedlemmer i kontekstområdet.
6. Kontrollér, at de valgte medlemmer bliver vist i beregningseditorens kontekstområde.
7. Angiv formlen, der definerer det beregnede element, i feltet Udtryk. Når du
opretter formlen, kan du bruge en kombination af følgende elementer:
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Mål

Handling

Angiv et dimensionselement

Klik på skillebladet Vilkår.
Alle kubens dimensioner vises i en
træstruktur. Hvis der findes et hierarki, vises
dimensioner i kuben eller oversigten hierarkisk i træstrukturen.
Træk et dimensionsmedlem til feltet Udtryk
for at indsætte det i formeludtrykket.
Medlemmerne vises som fuldstændige medlemmer. Hvis der indgår mellemrumstegn i
navnet, er det omgivet af parenteser.
Bemærk: Du kan ikke trække en dimension
til feltet Udtryk sammen med alle dens
medlemmer. Du skal angive dimensionen
manuelt, omgivet af firkantede parenteser.
For at inkludere en dimension med navnet
Område, skal du f.eks. skrive [Område].

Indsæt en indbygget funktion

Klik på skillebladet Funktioner.
Udvid folderen Tekst for at se en liste over
tekstbaserede funktioner.
Træk funktionen til boksen Udtryk for at
indsætte den i formeludtrykket. Brug
tekstfunktioner eller logiske funktioner til at
opbygge det betingede udtryk.
Der er flere oplysninger om tekstbaserede
funktioner i IBM Cognos TM1
Referencehåndbog.

8. Når du er færdig, kan du vælge, om du vil have vist resultaterne eller gemme
beregningen.
v Klik på Anvend for at anvende ændringerne og vise resultaterne af beregningen.
v Klik på OK for at gemme beregningen og lukke beregningseditoren.

Resultater
Gruppemedlemmers adgang til cellerne afhænger af den cellesikkerhed, du har tildelt som resultat af kubeberegningen.
Relaterede begreber:
“Dataadgang og sikkerhed” på side 86
Du kan udvide eller begrænse en brugergruppes adgang til individuelle kuber, dimensioner, processer, job og medlemmer.

Revidér konteksten for en kubeberegning
Du kan ændre én eller flere dimensioner for hurtigt at fokusere din kubeberegning
på et bestemt område af dataene. Filtrér konteksten for at kontrollere omfanget af
kubeberegningen i kuben.
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Om denne opgave
Du kan ændre konteksten for en beregning ved at foretage én eller flere af følgende handlinger:
v Tilføj dimensioner til kontekstområdet i Cube Viewer.
v Skift dimensionens medlemmer i kontekstfiltrene i kubeberegningseditoren.

Fremgangsmåde
1. Udfør følgende trin for at ændre beregningens omfang:
a. Klik på pil ned for den valgte dimension i kontekstområdet i kubeberegningseditoren, og klik på Redigér valg af medlemmer.
b. I dialogboksen Vælg omfang for dimensionsmedlem kan du vælge at fjerne
eller tilføje et dimensionsmedlem eller udsnit ved enten at fjerne markeringen fra afkrydsningsfeltet eller at markere afkrydsningsfeltet.
c. Valgfrit: Hvis du vil fjerne omfanget, skal du højreklikke på dimensionskontekstfilteret og derefter klikke på Fjern.
Bemærk: Hvis du fjerner alle dimensionerne i området Kontekst i kubeberegningseditoren, anvendes beregningen på alle cellerne i kuben.
2. Udfør et af følgende trin for at tilføje dimensionsmedlemmer til omfanget:
v Træk dimensionen fra delvinduet Modeldesign til kontekstområdet i kubeberegningseditoren, og vælg de medlemmer, du skal bruge.
Ingen af dimensionsmedlemmerne er valgt i dialogboksen Vælg omfang for
dimensionsmedlem. Dette skyldes, at du har tilføjet en dimension, som ikke
findes i kubeoversigten. Du skal tilføje medlemmerne manuelt ved at markere afkrydsningsfeltet ud for dem.
v Træk dimensionen fra kontekstområdet for kuben eller oversigten til kontekstområdet for kubeberegningseditoren.
En ny kontekstdimension er tilføjet til editorens kontekstområde.

Revidér kubeberegninger
Du kan når som helst ændre formlen for en kubeberegning i Cube Viewer.

Fremgangsmåde
1. Udvid folderen Kube i delvinduet Modeldesign, og åbn den kube eller oversigt, der indeholder den beregning, du vil ændre.
2. Højreklik på cellen eller celleintervallet, og klik på Åbn kubeberegning > Åbn
beregning: beregningsnavn.
Tip: Bevæg markøren hen over cellerne for at undersøge, om cellerne er beregnet.
Formeludtrykket vises i kubeberegningseditoren.
3. Foretag de nødvendige ændringer.
4. Når du er færdig, kan du vælge, om du vil have vist resultaterne eller gemme
beregningen.
v Klik på Anvend for at anvende ændringerne og vise resultaterne af beregningen.
v Klik på OK for at gemme beregningen og lukke beregningseditoren.
Relaterede opgaver:
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“Opret en kubeberegning” på side 50
For at oprette en kubeberegning skal du kombinere operatorer, funktioner, attributter, f.eks. tekststrenge og tal, til et udtryk, der kan evalueres som en enkelt værdi.
“Opret en kubeberegning, der refererer til data fra andre kuber” på side 53
For at definere din kubeberegning kan du referere til data, der findes i en anden
kube, ved at oprette et link til målkuben.
“Revidér konteksten for en kubeberegning” på side 56
Du kan ændre én eller flere dimensioner for hurtigt at fokusere din kubeberegning
på et bestemt område af dataene. Filtrér konteksten for at kontrollere omfanget af
kubeberegningen i kuben.
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Link etablerer en relation, der flytter data fra én kube til en anden.
Når du opretter et link, definerer du den kildekube, data stammer fra, og den målkube, der skal modtage dataværdierne.
Link kan implementeres som enten regler eller processer. Når et link implementeres som en regel, gemmes data udelukkende i kildekuben, men bruges og vises i
målkuben, når der anmodes om det. Hvis data ændres i kildekuben, afspejles ændringerne automatisk i målkuben. Da data imidlertid kun gemmes i kildekuben,
skal alle redigeringer af dataværdier finde sted i kildekuben. Du kan ikke redigere
dataværdier, der vises i målkuber via regellink.
Når et link implementeres som en proces, kopieres data fra kildekuben til målkuben. Når du har kopieret data fra kildekuben til målkuben ved at udføre processen, er der ikke længere nogen forbindelse mellem de to kuber. Du kan frit redigere data i både kildekube og målkube.
Relaterede begreber:
“Sammenkæd kuber” på side 15
Delvinduet Modeldesign giver dig mulighed for at oprette link for at flytte data
mellem kuber.

Angiv kilde- og målkube
For at kunne oprette et link skal du angive både den kildekube, data stammer fra,
og den målkube, som er destination for dataene.

Fremgangsmåde
1. Højreklik på folderen Link i delvinduet Modeldesign, og klik på Ny > Link
2. Angiv et navn på det nye link, og klik på OK. Det er en god idé at give linket
et beskrivende navn. Hvis linket f.eks. flytter data fra en kildekube ved navn
Pris til en målkube ved navn Salg, kan du kalde linket Pris til Salg. Det overordnede vindue indeholder to kontrolelementer: Tilføj kildekube og Tilføj
målkube.
3. Angiv kildekube ved at udføre en af følgende handlinger:
v Klik på kildekuben i delvinduet Modeldesign, og placér den på etiketten Tilføj kildekube.
v Højreklik på kildekuben, og klik på Tilføj kube til linkkilde , <linknavn>.
4. Angiv målkuben ved at udføre en af følgende handlinger:
v Klik på målkuben i delvinduet Modeldesign, og placér den på etiketten Tilføj målkube.
v Højreklik på målkuben, og klik på Tilføj kube til linkmål, <linknavn>
5. Klik på Gem for at gemme linkdefinitionen til dette punkt. Linkdefinitionen behøver ikke være fuldstændig for at kunne gemmes, men den skal være gyldig.
Hvis linkdimensionen ikke er gyldig, vises linkikonen som rød
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Korrespondance og mapning af dimensioner
Første gang du opretter et link og definerer en kildekube og en målkube, undersøges kuberne for at se, om der er tale om en fælles dimensionalitet.
Hvis en dimension bruges i begge kuber, mappes de to dimensioner med automatiske mapninger mellem alle deres dimensionsmedlemmer. For alle andre dimensioner skal du enten etablere korrespondance mellem kilde- og målkube eller placere udvalgte dimensionsmedlemmer stykkevis.

Fremgangsmåde
1. Gennemse både kilde- og målkube, og afgør, hvilke dimensioner der svarer til
hinanden. Du skal også fastlægge, hvilke dimensioner der ikke skal have nogen
korrespondance, men i stedet placeres stykkevis på et eller flere medlemmer.
2. Gør følgende for de dimensioner, du vil etablere korrespondance for:
a. Klik på en dimension i kildekuben.
b. Hold Ctrl-tasten nede, og klik på den tilsvarende dimension i målkuben.
3. Vælg den type mapning, der skal gælde for dimensionskorrespondancen, enten
Automatisk eller Manuel.
Hvis du vælger Automatisk, oprettes automatisk mapninger mellem medlemmer med identiske navne, som vises i delvinduet Mapninger på skillebladet
Link. Dimensioner, der mappes automatisk, er angivet med en ubrudt linje, der
slutter i et trekantet punkt, på skillebladet Link.
Hvis du vælger Manuel, skal du oprette mapninger mellem medlemmer i kildedimension og måldimension. Dimensioner, der mappes manuelt, er angivet
med en grøn linje, der slutter i et rombeformet punkt på skillebladet Link.
Hvis du ikke vælger en mapningstype, anvendes der en Generisk mapning på
korrespondancen. En generisk mapning er en pladsholder. Den giver dig mulighed for at knytte en kildedimension til en tilsvarende måldimension, mens du
arbejder på linkdefinitionen. Korrespondancen anses imidlertid først for at være
fuldstændigt og linket for at være gyldigt, når korrespondancen har fået defineret en Automatisk eller Manuel mapning.
Det er muligt at starte med at angive en mapning som Automatisk for at forenkle oprettelse af korrespondancer og derefter konvertere den til en manuel
mapning. Når du gør det, kan du hurtigt finde alle korrespondancer med mapningen Automatisk og derefter konvertere dem til manuelle mapninger og kun
bevare de korrespondancer, du har brug for. Du konverterer en automatisk
mapning til en manuel mapning ved at højreklikke på mapningen og derefter
klikke på Konvertér til manuel mapning.
Generelt er det mest effektivt at bruge automatisk mapning til korrespondancer
med mange medlemmer.
4. Gennemfør følgende handlinger for manuelt at mappe medlemmer mellem
kilde- og måldimensioner:
a. Klik på et medlem i listen Medlemmer under kildekuben.
b. Hold Ctrl-tasten nede, og klik på det medlem, du vil mappe, i listen Medlemmer under målkuben.
Du kan også klikke på et medlem på listen Medlemmer under kildekuben
og trække det til det ønskede medlem på listen Medlemmer under målkuben.
Du kan mappe et hvilket som helst antal medlemmer mellem kilde- og måldimension, dog skal mindst ét medlem i kildedimensionen mappes til et
medlem i måldimensionen. Du kan også mappe et enkelt medlem i kildedi-
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mensionen til flere medlemmer i måldimensionen. I delvinduet Mapninger
på skillebladet Link vises alle de mapninger, du opretter.
Det er også muligt at indsætte eksisterende parrede mapninger fra et regneark eller en tekstfil direkte i delvinduet Mapninger. Hvis du f.eks. har et
regneark med mapninger i tilstødende kolonner, kan du kopiere mapningerne fra regnearket og indsætte dem direkte i delvinduet Mapninger. På
samme måde kan du kopiere mapninger fra en tabulatorsepareret fil og indsætte dem i delvinduet Mapninger. Du skal indsætte parrede mapninger i
delvinduet Mapninger. Du kan ikke indsætte en enkelt kolonne med medlemmer i delvinduet.
c. Hvis du laver en fejl og vil slette en mapning, skal du vælge mapningen i
delvinduet Mapninger og klikke på Fjern valgt medlemsmapning.
Når den manuelle mapning er udført, er dimensionskorrespondancer med
manuelle mapninger angivet med en ubrudt grøn linje, der slutter i et rombeformet punkt på skillebladet Link.
5. For hver dimension, der ikke har nogen korrespondance eller mapning, skal du
angive det eller de medlemmer, der skal placeres stykkevis på dimensionen:
a. Klik på dimensionsnavnet i listen Dimensioner.
b. Klik på det eller de medlemmer, du vil placere stykkevis på dimensionen, i
listen Medlemmer.
Hvis du placerer flere medlemmer stykkevis i en kildedimension, opsummeres data for de pågældende medlemmer, før dimensionen flyttes til målkuben. Du kan klikke på Markér alle øverst på listen Medlemmer for at
vælge alle noder på laveste niveau i kildedimensionen. Hvis din kildedimension imidlertid indeholder en enkelt konsolidering på øverste niveau, er
det mere effektivt at placere den enkelte konsolidering separat på dimensionen end at opsummere alle noder på laveste niveau i dimensionen.
Hvis du placerer flere medlemmer stykkevis på en måldimension, modtager
hvert valgt medlem de data, der flyttes fra kildekuben. Du kan klikke på
Markér alle øverst på listen Medlemmer for at vælge alle noder på laveste
niveau i måldimensionen, men hvis der vælges flere noder på laveste niveau i en måldimension, anvendes der ingen opsummering af noder, fordi
du ikke kan skrive data til en konsolidering.
6. Klik på Gem for at gemme dine udførte funktioner.

Resultater
Hvis du opretter et link, der bruger mange manuelle mapninger eller har måldimensioner, som ikke er mappet men er stykket ud på mange medlemmer, kan der
blive genereret lange feedere af Performance Modeler. I ekstreme tilfælde vil TM1serveren måske ikke være i stand til at behandle den feedervolumen, der genereres
af Performance Modeler. For at undgå den situation, at serveren ikke kan behandle
feedere, indsætter Performance Modeler følgende kommentar i regelstrengen under
kompilering af en feeder, der ville fylde mere end 1000 linjer: WARNING: Unable to
create feeder it would produce too many lines.
Hvis der opstår en situation, hvor et link genererer et usædvanligt stort feedervolumen, skal du enten ændre konfigurationen af linket eller indstille egenskaben
Generér feedere? for linket til Nej.

Stykkevis placering af dimensionsmedlemmer
Når der er etableret en korrespondance mellem en kilde- og en måldimension, skal
nogle af eller alle medlemmer af de pågældende dimensioner mappes til hinanden.
Kapitel 6. Opret link
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Hvis en dimension i én kube imidlertid ikke svarer til nogen af dimensionerne i
den anden kube, skal den placeres stykkevis ved at vælge et eller flere medlemmer.
Eksempel: Du har måske en kube med en Versionsdimension, der inkluderer medlemmerne Faktisk og Budget. Der findes to sæt værdier i kuben, et for Faktisk indtjening og et for Budgetteret indtjening. Når du placerer stykker, har det en forskellig virkning, afhængigt af, om Versionsdimensionen findes i kilde- eller målkuben.
I forbindelse med en målkubedimension vil stykkevis placering af alle medlemmer
medføre, at dataværdierne i kildekuben flyttes til alle stykkevise medlemmer. I det
foregående eksempel gælder, at hvis dimensionen Version findes i målkuben, modtager både Faktisk og Budget det samme sæt værdier. Hvis kildekuben kun indeholder budgettal, kan du nøjes med at placere Budgetmedlemmet som et stykke i
målkuben.
I forbindelse med en dimension af kildekuben vil valget af alle medlemmer som
stykker bevirke, at de opsummeres, før de gøres tilgængelige for målkuben. I eksemplet med Versionsdimension vil et valg af både Faktisk og Budget medføre, at
deres værdier bliver opsummeret, hvilket sandsynligvis ikke er det ønskede resultat. Hvis der omvendt findes en Produktdimension i kildekuben uden korresponderende dimension i målkuben, kan det være meget logisk at vælge alle Produktmedlemmer som stykker.

Afbryd en korrespondance
Du kan afbryde en eksisterende dimensionskorrespondance. Når en korrespondance afbrydes, bliver både dimensionen i kildekuben og dimensionen i målkuben
tilgængelige for nye korrespondancedefinitioner.

Fremgangsmåde
1. I linkeditoren skal du højreklikke på den linje, der etablerer korrespondancen
mellem en dimension i kildekuben og en dimension i målkuben.
2. Klik på Afbryd forbindelse. Korrespondancen mellem de to dimensioner afbrydes. Nu kan du bruge begge dimensioner i en anden korrespondance.

Revidér mapningstype
Du kan ændre en eksisterende mapningstype for en korrespondance.

Om denne opgave
De indstillinger, der er tilgængelige, når du ændrer mapningstype for en korrespondance, varierer efter den aktuelle mapningstype.
v Hvis den aktuelle mapning er Automatisk, kan du ændre mapningstypen til enten Manuel eller Generisk.
v Hvis den aktuelle mapning er Manuel, kan du ændre mapningen til enten Automatisk eller Generisk.
v Hvis den aktuelle mapning er Generisk, kan du ændre mapningen til enten
Automatisk eller Manuel.

Fremgangsmåde
1. I linkeditoren skal du højreklikke på den linje, der etablerer korrespondancen
mellem en dimension i kildekuben og en dimension i målkuben.
2. Klik på Skift til <ny_mapningstype>. Hvis du ændrer mapningstypen til enten
Automatisk eller Generisk, skal du ikke gøre mere.
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3. Hvis du ændrer mapningstypen til Manuel, skal du gennemføre proceduren for
manuel mapning, som er beskrevet i “Korrespondance og mapning af
dimensioner” på side 60.

Angiv linkimplementeringstype
Når du opretter et link, skal du angive, om linket skal implementeres som en regel
eller en proces.

Om denne opgave
Når et link implementeres som en regel, gemmes data udelukkende i kildekuben,
men bruges og vises i målkuben, når der anmodes om det.
Når et link implementeres som en proces, bliver data fra kildekuben kopieret til
målkuben, når processen genereres og udføres.

Fremgangsmåde
1. Åbn evt. linket.
2. Klik på etiketten ud for feltet Linkimplementeringstype på skillebladet Egenskaber. Etiketten viser linkets aktuelle implementeringstype. Første gang du opretter et link, er standardtypen Regler.
3. Vælg en af følgende handlinger:
v Klik på Regler for at implementere linket som en regel.
v Klik på Proces for at implementere linket som en proces.
4. Klik på Gem for at gemme linket.

Resultater
Hvis du implementerer linket som en regel, og linket er gyldigt, når det gemmes,
oprettes reglen med det samme og anvendes på målkuben.
Hvis du vælger at implementere linket som en proces, skal du generere og udføre
processen for at flytte data fra kildekuben til målkuben.

Generér og udfør linkprocesser
Når du implementerer et link som en proces, skal du generere processen og herefter udføre den for at flytte data fra kildekuben til målkuben.

Fremgangsmåde
1. Højreklik på linket i delvinduet Modeldesign, og klik på Generér proces.
En ny TurboIntegrator-proces genereres og gemmes på serveren. Den nye proces er synlig i folderen Processer i delvinduet Modeldesign.
Desuden oprettes nye oversigter, som er påkrævet af processen, i både kildekube og målkube. Oversigten i kildekuben tildeles samme navn som det link,
processen genereres fra, og (kildeoversigten) tilføjes efter navnet. Oversigten i
målkuben tildeles samme navn som det link, processen genereres fra, og (måloversigten) tilføjes efter navnet. Oversigten i målkuben accepterer de data, der
stilles til rådighed af oversigten i kildekuben.
2. Højreklik på processen, og klik på Udfør proces.
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Revidér et link, som er implementeret som en proces
Hvis du ændrer et link, som allerede er implementeret som en proces, skal du generere processen igen for at inkorporere redigeringerne.

Fremgangsmåde
1. Højreklik på det ændrede link i delvinduet Modeldesign, og klik på Generér
proces.
2. Klik på OK, når du bliver spurgt, om den eksisterende proces skal overskrives.
3. Du kan også vælge at højreklikke på den netop overskrevne proces og herefter
klikke på Udfør proces, hvis du vil udføre processen med dine redigeringer
med det samme.

Brug af picklister som virtuelle dimensioner i link
Du kan bruge picklister som virtuelle dimensioner i link. På den måde kan du
etablere en korrespondance mellem en faktisk dimension i enten kilde- eller målkuben og en virtuel picklistedimension i den modsatte kube.

Om denne opgave
Når en virtuel picklistedimension bruges i forbindelse med et link i kildekuben,
kaldes linket et akkumuleringslink. Når en virtuel picklistedimension bruges i forbindelse med et link i målkuben, kaldes linket et opslagslink.
Virtuelle picklistedimensioner kan bruges i forbindelse med et link i enten kildeeller målkube, og du kan om nødvendigt bruge flere forskellige virtuelle dimensioner i enten kilde- eller målkube. Du kan imidlertid ikke samtidigt bruge virtuelle
dimensioner i både kilde- og målkube.

Fremgangsmåde
1. Definér kilde- og målkube for linket som beskrevet i Angiv kilde- og målkube.
2. Klik på dimensionen, der indeholder den pickliste, du vil bruge som virtuel dimension, i listen Dimensioner til enten kilde- eller målkube. Listen Medlemmer
for den valgte dimension indeholder medlemmerne af dimensionen. Hvis et
ud for medlemsmedlem har en pickliste tilknyttet, vises ikonen Pickliste
navnet.
3. Dobbeltklik på Pickliste-ikonen ud for den pickliste, du vil bruge som virtuel
dimension, i listen Medlemmer. Den nye virtuelle dimension vises i listen Dimensioner.
4. Gennemfør mapninger ved hjælp af den virtuelle picklistedimension.

Brug af dimensionsattributter som virtuelle dimensioner i link
Du kan bruge picklister som virtuelle dimensioner i målkuben i forbindelse med
link. På den måde kan du etablere en korrespondance mellem en faktisk dimension
i kildekuben og en virtuel attributdimension i målkuben. Når en virtuel attributdimension bruges i forbindelse med et link i målkuben, kaldes linket et opslagslink.

Om denne opgave
Du kan bruge en hvilken som helst tekstdimensionsattribut som en virtuel dimension i et link. Du kan ikke bruge nogen af følgende typer attributter som virtuelle
dimensioner:
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v systemgenererede attributter
v numeriske attributter
v aliasattributter
Når en attribut anvendes som en virtuel dimension i et link, bruger Performance
Modeler en ATTRS-reference i den feeder, der genereres til linket. Feederen vil derfor ikke blive evalueret igen, hvis attributværdierne ændres. Hvis du vil evaluere
de feedere igen, som er genereret til attributter, skal du enten redigere linket og
gemme det igen eller bruge funktionen CubeProcessFeeders i en TurboIntegratorproces til at genbehandle reglerne i linkets målkube.
Hvis du vælger at få vist en virtuel dimension i et link, og den virtuelle dimension
ikke bruges i nogen mapninger, fjernes den fra linket, når link gemmes.

Fremgangsmåde
1. Definér kilde- og målkube for linket som beskrevet i Angiv kilde- og målkube.
2. Klik på dimensionen, der indeholder den attribut, du vil bruge som virtuel dimension, i listen Dimensioner. Listen Medlemmer for den valgte dimension indeholder medlemmerne af dimensionen.
3. Højreklik på det overskriftsområde, hvor etiketterne Navn og Stykke findes, i
listen Medlemmer for den valgte dimension. Der vises en liste med de brugerdefinerede tekstattributter for dimensionen.
4. Klik på den attribut, du vil bruge som virtuel dimension i linket. Den nye virtuelle dimension vises i listen Dimensioner, med navngivningskonventionen
dimensionsnavn [attributnavn].
5. Færdiggør mapninger ved hjælp af den virtuelle attributdimension. Enhver
mapning mellem en kildedimension og en virtuel attributmåldimension skal
implementeres som en automatisk mapning.

Opret interne link
Et internt link flytter data mellem medlemmer i en enkelt kube. I et internt link er
kildekube og målkube den samme kube.

Om denne opgave
Interne link er praktiske, når der skal flyttes data fra én tidsperiode til en anden.
Måske vil du f.eks. flytte en ultimosaldo for én tidsperiode til primosaldoen for
den følgende tidsperiode.

Fremgangsmåde
1. Her skal du angive både kilde- og målkube til den ene kube, du vil flytte data
i, som beskrevet i “Angiv kilde- og målkube” på side 59 Da kilde- og målkuben
er den samme, oprettes der automatiske mapninger for alle dimensionskorrespondancer.
2. Du skal afbryde korrespondancen for den dimension, hvor du vil flytte data
mellem medlemmerne indbyrdes.
3. Du skal foretage en manuel mapning af de medlemmer, du vil flytte data imellem.
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Opret drill-through-objekter i link
Du kan aktivere drill-through-funktioner fra et link, som giver brugerne mulighed
for at klikke på en celle i en kubeoversigt og udføre drill-through til relaterede
data, der giver yderligere oplysninger om eller konteksten for cellen.
Drill-through-funktioner bruger processer og regler til at definere og vise de relaterede data. Performance Modeler kan generere disse påkrævede drill-through-objekter automatisk.
Der findes en udførlig beskrivelse af drill-through-begreberne i IBM Cognos TM1
Vejledning for programudviklere.

Fremgangsmåde
1. Vælg Ja for egenskaben Generér drill-through-objekter? i delvinduet Egenskaber for linket.
2. Klik på Mere ud for egenskaben Drill-through-indstillinger. Dialogboksen
Drill-indstillinger åbnes.
3. Udfyld Navn på drill-proces. Dette navn vises for brugerne, når de benytter
funktionen Drill i Cognos Insight eller TM1 Application Web.
4. Konfigurér den oversigt, der skal åbnes, når der udføres drill-through, ved at
dimensioner flyttes til den ønskede retning. Du flytter en dimension ved at
klikke på dimensionen og derefter klikke på Flyt op eller Flyt ned.
5. Klik på OK.

Tilføj en drill-through-proces til en applikation
Du skal tilføje en drill-through-proces til en applikation, før brugerne kan anvende
processen til at udføre drill-through til relaterede data.

Fremgangsmåde
1. Åbn skillebladet Applikationsdesign.
2. Klik på knappen Handlinger, og aktivér Vis kontrolobjekter.
3. Klik på Kontrolobjekter og derefter på Processer i delvinduet TM1-objekter.
4. Klik på drill-through-processen, og træk derefter processen til folderen Drillprocesser i delvinduet Design.
5. Tildel rettigheder til drill-through-processen.
6. Gem applikationen, og distribuér den igen.

Resultater
Bruger, der får vist data i Cognos Insight eller TM1 Application Web, kan bruge
funktionen Drill fra en tilknyttet celle til at udføre drill-through til en detaljeret
oversigt.

Linkvalidering
Link valideres hele tiden. Mens du opretter et link, kontrolleres validiteten, mens
du gennemgår de trin, der kræves for at definere linket. Tilsvarende udløser ændringer af objekter, et link er afhængigt af, en valideringskontrol af linket.
Når et link identificeres som værende ugyldigt, bliver linkikonen i delvinduet Modeldesign opdateret, så den afspejler linkets tilstand
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Desuden rapporteres eventuelle valideringsadvarsler eller -fejl i linkegenskaben
Valideringsfejl.
Du skal rette alle advarsler og fejl, før linket kan bruges.

Reparér link
Hvis et link bliver ugyldigt, fordi et objekt, som linket er afhængigt af, slettes eller
ændres, kan du bruge denne metode til automatisk at reparere linket.

Fremgangsmåde
1. Højreklik på linket i delvinduet Modeldesign.
2. Klik på Reparér link.

Resultater
Linket repareres, så vidt det er muligt. Eventuelle referencer til slettede objekter
fjernes fra linket, men måske er du nødt til manuelt at foretage en ny mapning af
nogle af dimensionerne eller på anden måde revidere linket, for at det bliver gyldigt igen.

Linkegenskaber
Delvinduet Egenskaber viser egenskaberne for et link.
De fleste linkegenskaber er skrivebeskyttede. Det vil sige, at de viser egenskabsværdierne, men at de ikke kan redigeres direkte i delvinduet Egenskaber.
Tabel 3. Linkegenskaber
Egenskab

Beskrivelse

Navn

Navnet på linket.

Linktype

Linkets type. Der er tre mulige linktypeværdier.
v Standard - Et link med almindelige dimensionskorrespondancer og mapninger.
v Opslag - Et link, der benytter virtuelle dimensioner baseret
på enten picklister eller attributter i målkuben.
v Akkumulering - Et link, der benytter virtuelle dimensioner
baseret på picklister i kildekuben.

Sikkerhedsejer

Ejeren er den, som aktuelt redigerer dimensionen eller linket.

Kildekube

Den kube, der leverer data til linket. Dette er en egenskab,
der kan klikkes på. Klik på kildekubens navn for at åbne kuben.

Målkube

Den kube, der modtager data fra linket. Dette er en egenskab, der kan klikkes på. Klik på målkubens navn for at
åbne kuben.

Korrespondancer

Angiver det antal korrespondancer, der er defineret for
linket. Korrespondancerne vises i rækkefølge.
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Tabel 3. Linkegenskaber (fortsat)
Egenskab

Beskrivelse

Linkimplementeringstype

Angiv denne egenskab for at afgøre, om linket
implementeres som en regel eller som en proces, som beskrevet i “Angiv linkimplementeringstype” på side 63.

Generér feedere?

Angiver, om feedere skal genereres til et link, som er
implementeret som en regel. Vælg Ja for at generere feedere,
Nej for at oprette linket uden feedere.

Generér drill-through-objek- Angiver, om der skal genereres drill-through-regler og -proter?
cesser for linket.
Valideringsfejl

Angiver det antal valideringsadvarsler og fejl, der findes i
linket, hvor advarsler og fejl vises i rækkefølge.
Advarsler indikerer problemer, du kan håndtere ved at udføre handlinger direkte i linkdefinitionen. En advarsel kan
f.eks. indikere, at du endnu ikke har mappet eller placeret et
stykke af en bestemt dimension. Du kan løse problemet ved
at mappe eller placere et stykke af dimensionen i
linkeditoren.
Fejl indikerer problemer, du ikke kan håndtere i linkeditoren.
Du skal reparere linket for at rette fejlen.
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Kapitel 7. Lokalisering af din model
IBM Cognos TM1 indeholder en mekanisme til at lokalisere objekter på din TM1server, så brugerne kan få vist objektnavne på deres lokale sprog uden at det kræver konfiguration
Lokalisering i Cognos TM1 sker via overskriftsattributten, som lader dig tildele lokaliserede navne til kuber, dimensioner, elementer eller elementattributter på TM1serveren. Du kan tildele overskriftsattributværdier for alle sprogkonventioner, der
understøttes i TM1, hvilket svarer til elementerne i kontroldimensionen }Cultures.
Når en bruger starter en vilkårlig TM1-klient, der understøtter lokalisering, viser
objektnavnene overskriftsattributværdien for det sprog, der er knyttet til brugerens
aktuelle sprogkonvention, uden at det kræver konfiguration.
Følgende TM1-klienter understøtter lokalisering:
v IBM Cognos TM1 Web
v IBM Cognos TM1 Application Web
v IBM Cognos Insight
v IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel
TM1 Web og TM1 Application Web bruger browserens aktuelle sprogindstilling til
at afgøre, hvilket sprog der skal vises.
Cognos Insight og Cognos Analysis for Microsoft Excel bruger indstillingen Windows-placering til at afgøre, hvilket sprog der skal vises.
Bemærk: IBM Cognos Performance Modeler kan vise lokaliserede navne eller konstante navne for objekter på TM1 Server (valgfrit). Et konstant navn er det navn,
der blev knyttet til et objekt, da det blev oprettet. Højreklik på roden i delvinduet
Modeldesign, og klik derefter på Vis overskrifter for at få vist lokaliserede navne.
Højreklik på roden i delvinduet Modeldesign, og klik derefter på Vis konstante
navne for at få vist konstante navne.

Overskriftsattributten
Denne overskriftsattribut kan konfigureres som teksttype eller som aliastype. Når
overskriftsattributten har typen Alias, bruges attributværdierne til at vise lokaliserede objektnavne. Desuden gennemtvinger TM1 entydighed for sine overskriftsattributværdier, og du kan bruge værdien Overskrift til at søge efter den tilknyttede
dimension, kube eller element, eller bruge den som argumenter til funktioner, der
henter eller sender data til TM1-serveren.
Når overskriftsattributten har typen Tekst, bruges attributværdierne udelukkende
til at vise lokaliserede objektnavne. Entydighed gennemtvinges ikke, så du kan
bruge samme værdi til flere attributter, hvis du vil.

Sprogkonventionskoder og adfærd for attributten Overskrift
TM1 bruger internationale sprogkoder defineret af ISO 639-1 til at identificere overordnede sprog og IETF-sprogemneord til at identificere specifikke sprogkonventioner. Eksempel: “fr” identificerer fransk og “fr-CA” identificerer fransk (Canada).
© Copyright IBM Corp. 2012, 2014
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Du kan tildele overskriftsattributværdier til overordnede sprogkoder, f.eks. “fr”, og
tilknyttede specifikke sprogkonventioner, f.eks. “fr-FR” eller “ fr-CA”.
Hvis der ikke findes en overskriftsattributværdi for en given sprogkonvention,
henter TM1 automatisk værdien for den tilknyttede overordnede sprogkode. Eksempel: Hvis der ikke findes en overskriftsattributværdi for “pt-BR”, henter TM1
værdien for “pt”.
Hvis der ikke findes nogen værdier for attributten Overskrift, returneres standardattributværdien.
Gennemse listen over elementer i kontroldimensionen }Cultures for at lære mere
om de ISO 639-1/IETF-kombinationer, der understøttes i TM1.

Lokalisering af kuber
Du kan lokalisere kubenavne ved at oprette den påkrævede kontrolkube og tildele
overskriftsattributværdier for de tilgængelige kuber på din TM1-server.

Fremgangsmåde
1. I delvinduet Model i Performance Modeler: Højreklik på modelroden, og klik
derefter på Opret lokaliserede kubeattributter. Denne handling tilføjer overskriftsattributten til kontroldimensionen }CubeAttributes og genererer kontrolkuben }LocalizedCubeAttributes.
2. Tildel overskriftsattributværdier til kuber på din TM1-server. Du kan tildele
værdier på en af følgende måder.
v Åbn kontrolkuben }LocalizedCubeAttributes. For hver kube på din TM1-server skal du tildele overskriftsattributværdi for de sprog og sprogkonventioner, du vil lokalisere.
v I TurboIntegrator: Opret en proces, der bruger funktionen CubeAttrPutS til at
tildele værdier til overskriftsattributten.
Eksempel: Hvis du vil tildele overskriftsattributten for fransk til kuben plan_BudgetPlan cube, kan du bruge følgende funktion:
CubeAttrPutS( ’Plan Budgetaire’, ’plan_BudgetPlan’, ’fr’ )
TurboIntegrator-funktionen CubeAttrPutS er beskrevet i IBM Cognos TM1
Referencehåndbog.

Resultater
Når overskriftsattributværdierne er tildelt til kuberne, får brugerne vist de lokaliserede kubenavne, når de bruger en TM1-klient, der understøtter lokalisering.

Lokalisér dimensioner
Du kan lokalisere dimensionsnavne ved at oprette den påkrævede kontrolkube og
tildele overskriftsattributværdier for de tilgængelige dimensioner på din TM1-server.

Fremgangsmåde
1. I delvinduet Model i Performance Modeler: Højreklik på modelroden, og klik
derefter på Opret lokaliserede dimensionsattributter. Denne handling tilføjer
overskriftsattributten til kontroldimensionen }DimensioAttributes og genererer
kontrolkuben }LocalizedDimensionAttributes.
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2. Tildel overskriftsattributværdier til kuber på din TM1-server. Du kan tildele
værdier på en af følgende måder.
v Åbn kontrolkuben }LocalizedDimensionAttributes. For hver dimension på
din TM1-server skal du tildele en overskriftsattributværdi for de sprog og
sprogkonventioner, du vil lokalisere.
v I TurboIntegrator: Opret en proces, der bruger funktionen DimensionAttrPutS
til at tildele værdier til overskriftsattributten.
Eksempel: Hvis du vil tildele overskriftsattributten for fransk til dimensionen
Plan Business Unit, kan du bruge følgende funktion:
DimensionAttrPutS( ’Des Entités d’Affaires’, ’plan_business_unit’,
’fr’ )
TurboIntegrator-funktionen DimensionAttrPutS er beskrevet i IBM Cognos
TM1 Referencehåndbog.

Resultater
Når overskriftsattributværdierne er tildelt til dimensionerne, får brugerne vist de
lokaliserede dimensionsnavne, når de bruger en TM1-klient, der understøtter lokalisering.

Lokalisér elementer
Du kan lokalisere elementnavne ved at oprette den påkrævede kontrolkube og tildele overskriftsattributværdier for de tilgængelige elementer i en given dimension.

Fremgangsmåde
1. I delvinduet Model i Performance Modeler: Højreklik på den dimension, der indeholder de elementer, du vil lokalisere, og klik derefter på Opret lokaliserede
medlemsattributter. Denne handling tilføjer overskriftsattributten til kontroldimensionen }ElementAttributes_<dimname> og genererer kontrolkuben
}LocalizedElementAttributes_<dim_name>.
2. Tildel overskriftsattributværdier til elementer i dimensionen. Du kan tildele
værdier på en af følgende måder.
v Åbn kontrolkuben }LocalizedElementAttributes_<dim_name>. For hvert element i dimensionen skal du tildele en overskriftsattributværdi for de sprog
og sprogkonventioner, du vil lokalisere.
v I TurboIntegrator: Opret en proces, der bruger funktionen AttrPutS til at tildele værdier til overskriftsattributten for elementer.
Eksempel: Hvis du vil tildele overskriftsattributten for fransk til elementet
Total Unit element, kan du bruge følgende funktion:
AttrPutS( ’ Entités Totale’, ’plan_business_unit’, ’Total Business
Unit’, ’Caption’, ’fr’)
Funktionen AttrPutS TurboIntegrator er beskrevet i IBM Cognos TM1 Referencehåndbog.

Resultater
Når overskriftsattributværdierne er tildelt til elementerne, får brugerne vist de lokaliserede elementnavne, når de bruger en TM1-klient, der understøtter lokalisering.
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Kopiér eksisterende aliasværdier til overskriftsattributter
Hvis din model bruger aliaser til at vise lokaliserede strenge, kan du bruge TurboIntegrator til at konvertere eksisterende aliasser til overskriftsattributter.

Fremgangsmåde
1. I delvinduet Modeldesign i Performance Modeler: Højreklik på Processer, og
klik derefter på Ny, Proces.
2. Angiv et navn på den nye proces, og klik på OK.
3. Klik på skillebladet Udvidet.
4. Klik på skillebladet Prolog.
5. På skillebladet Prolog: Opret en proces, der henter en aliasværdi og derefter tildeler den pågældende værdi til en overskriftsattribut.
6. Gem og udfør processen.

Eksempel
Ved at bruge eksempeldatabasen Planning Sample, som leveres med TM1, kopierer
følgende proces aliasværdien for BusinessUnit_French for elementet Total Business
Unit til fr-sprogkonventionsværdien for BusinessUnit.
vValue = AttrS( ’plan_business_unit’, ’Total Business Unit’, ’BusinessUnit_French’);
AttrPutS( vValue, ’plan_business_unit’, ’Total Business Unit’, ’Caption’, ’fr’);
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Kapitel 8. Administrér regler og feedere
Med Regeleditor kan du oprette og styre IBM Cognos TM1-regler.
Cognos TM1-regler gør det muligt at foretage komplekse beregninger af kubeværdier ud over den normale aggregering, der udføres på dimensionshierarkikonsolideringer. Du kan f.eks. bruge regler til at beregne en indtægtsværdi ved at gange
antallet af solgte enheder med enhedsprisen. Du kan også bruge regler til at aflede
værdier i én kube ved at referere til værdier i en separat kube.
Med feedere kan du begrænset antallet af beregninger, der kan oprettes ved hjælp
af regler. Det kan være en metode til at forbedre ydeevnen i forbindelse med konsoliderede beregninger.
En regel er knyttet til en enkelt kube og beregner kun værdier for den pågældende
kube. En regel anvender altid det samme navn som den kube, den er tilknyttet, og
vises nedenunder den tilknyttede kube i delvinduet Modeldesign, under eventuelle
oversigter, der hører til kuben. Figuren viser en kube med tilknyttet oversigt og regel, som de vises i delvinduet Modeldesign.

Figur 6. Kube med oversigt og regel

Der findes en generel introduktion til regelbegreber i “Advanced Calculations for
Business Data” i IBM Cognos TM1 Developer Guide. Publikationen indeholder en
oversigt over Cognos TM1-regler og omhandler emner som f.eks. følgende:
v Regelsyntaks
v Arrangér regelsætninger
v Beregningsrækkefølge for regler
Der findes en mere uddybende gennemgang af Cognos TM1-regler i IBM Cognos
TM1 Rules Guide, som fører dig gennem oprettelsen af en kompleks forretningsapplikation baseret på regler.
Relaterede begreber:
“Opret regler og processer” på side 16
Regler og processer kan oprettes fra delvinduet Modeldesign.

Automatisk genererede regler og feedere
IBM Cognos TM1 Performance Modeler gør det nemmere at udvikle applikationer,
fordi nogle af de IBM Cognos TM1-regler, som er nødvendige, for at du kan udføre
beregninger på forretningsdata, genereres automatisk.
Regler og feedere genereres automatisk, når du gennemfører en af følgende handlinger:
v opretter en dimensionsmedlemsberegning, som beskrevet i“Opret
beregningsdimensioner” på side 24
v opretter et link og implementerer det som en regel, som beskrevet iKapitel 6,
“Opret link”, på side 59
© Copyright IBM Corp. 2012, 2014
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Automatisk genererede regler vises med gråtonet baggrund i Regeleditor.
Automatisk genererede regler kan ikke redigeres direkte, men du kan vælge at aktivere eller deaktivere automatisk genererede regler. Du kan også ændre rækkefølgen på automatisk genererede regler.
Advarsel: Du må ikke redigere nogen automatisk genererede regler uden for
Cognos TM1 Performance Modeler. Automatisk genererede regler, der redigeres i
et andet værktøj, overskrives, næste gang de automatisk genererede regler indlæses.

Feedergenerering på serverniveau
Performance Modeler kan automatisk generere et forslag til et sæt feedere til alle
kuber på en server, uanset om reglerne er defineret manuelt af brugeren, der har
oprettet modellen, eller genereret automatisk ved hjælp af beregninger og link. Du
kan også eksportere en feederanalyserapport for at få vist de feedere, der anbefales
til din model, før du udfører commit af oprettelsen af feedere.

Om feedergenerering
Når feedere genereres på serverniveau, enten automatisk eller når der anmodes om
det, undersøger Performance Modeler regler på tværs af alle kuber og forsøger at
generere optimale feedere for hele TM1-serveren. Der genereres feedere for alle
regler, uanset hvad deres oprindelse er (dimensionsberegninger, kubeberegninger,
link eller regler, der er oprettet manuelt).
Når automatiske feedere genereres, tilføjes de som én enkelt blok til regelstrengen i
en kube. Eksisterende feedere, der er oprettet manuelt, bliver ikke ændret i forbindelse med automatisk generering af feedere.
Efter automatiske feedere er genereret, kan du ikke slette dem, men du har mulighed for at aktivere eller deaktivere genererede feedere, som beskrevet i “Aktivér og
deaktivér regler og feedere”.
Aktivér eller deaktivér automatisk feedergenerering
Performance Modeler kan forsøge at generere feedere til alle kuber på en TM1-server. Som standard genererer Performance Modeler ikke feedere automatisk, når der
er forbindelse til en eksisterende TM1-server. Du kan imidlertid generere feedere
efter behov. Dette sikrer, at modellens funktionsmåde ikke ændres uventet af
feedere, der oprettes automatisk, når du opretter forbindelse til en eksisterende
TM1-server.
Når du bygger nye modeller, opretter prototyper eller i andre forbindelser vil have
Performance Modeler til at generere feedere, kan du aktivere automatisk generering af feedere. Alle modelleringshandlinger (f.eks. bygning af et link, oprettelse af
en beregning eller manuel oprettelse af en regel) resulterer i, at feederne genereres,
hvilket sikrer, at alle regelafledte værdier konsolideres korrekt.
Du styrer den automatiske generering af feedere ved at angive egenskaben Generér feedere automatisk for TM1-serveren.
1. Klik på TM1-serveren øverst i træstrukturen for Modeldesign i delvinduet Modeldesign.
2. Klik på den ønskede egenskabsværdi for Generér feedere automatisk i delvinduet Egenskaber.
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3. Vælg Alle regler for automatisk at generere feedere til alle regler på serveren.
Vælg Nej, hvis automatisk generering af feedere skal deaktiveres på serveren.
Vælg Kun automatisk genererede regler for automatisk at generere feedere for
regler, der er relateret til dimensionsberegninger, kubeberegninger og link. Der
genereres ikke feedere til manuelt oprettede regler. Det er standardværdien.

Generér feedere efter behov
Når automatisk generering af feedere er deaktiveret på TM1-serveren, kan du generere feedere efter behov.
1. Højreklik på TM1-serveren øverst i Modeldesign-træstrukturen i delvinduet
Modeldesign.
2. Klik på Generér feedere.

Opret en feederanalyserapport
Du kan generere en rapport, der analyserer reglerne i modellen og viser forslag til
feedere for hver enkelt regel. Når rapporten genereres, udføres der ikke commit i
modellen af nogen af de foreslåede feedere, og modellen bliver heller ikke ændret
på andre måder. Rapporten gør det muligt for dig at gennemse forslagene til generering af feedere, inden du enten aktiverer automatisk generering af feedere på serveren eller genererer feedere efter behov.
Gør følgende for at generere en feederanalyserapport:
1. Højreklik på TM1-serveren øverst i Modeldesign-træstrukturen i delvinduet
Modeldesign.
2. Klik på Generér rapport.
3. Vælg Regel/feederanalyse.
4. Angiv folderen, hvor analyserapporten skal gemmes.
5. Klik på OK.
Gør følgende for at gennemse forslag til feedere:
1. Navigér til folderen, hvor du har gemt analyserapporten.
2. Åbn index.html.
Feederanalyserapporten indeholder fire skilleblade.
Problemer - På dette skilleblad vises alle de regler, som det ikke har været muligt
at generere feedere til. Der henvises til reglerne ved hjælp af et link, som du kan
klikke på for at få vist reglen i kontekst.
Vanskelige regler - Dette skilleblad indeholder to afsnit. Afsnittene Ineffektive
feedere viser feedere, der er genereret, men som ikke er ret effektive. I afsnittet
Feedere, der ikke er dynamiske vises feedere, der er blevet genereret, men som
ikke fungerer på en dynamisk måde.
Foreslåede feedere - På dette skilleblad vises alle de kuber, der findes regler for på
serveren. Klik på et kubenavn for at se de foreslåede feedere. Hvis du vælger at
generere feedere i Performance Modeler, er det disse feedere, der vil blive gemt i
modellen.
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Regelanalyse - På dette skilleblad vises reglerne for hver enkelt kube, og der vises
en ikon og et hyperlink, som bruges til at få vist den foreslåede feeder for den pågældende regel.

Dimensionsberegningsregler
Der genereres automatisk dimensionsberegningsregler, når der findes en beregning
på laveste niveau eller et konsolideret niveau i en dimension.

Numeriske beregningsregler
Der genereres automatisk en numerisk beregningsregelblok, når der er defineret en
eller flere beregninger på laveste niveau for en dimension i en given kube. Hvis du
f.eks. har en kube, der inkluderer dimensionen account1, og der er defineret beregninger på laveste niveau for medlemmerne Units og Price i dimensionen, genereres
en regelblok, der ligner følgende.
1 #Region Calculation rules: account1
2 #Autogenerated CALC NUMERIC 6163636F756E7431
3
#Region Calculation rules: Units
4
#Autogenerated MEMBERCALC NUMERIC 5B6163636F756E74315D2E5B556E6974735D
5
#Region{account1 : Units}
6
[’account1’:{’Units’}]=N:100;
7
#EndRegion
8
#EndRegion
9
#Region Calculation rules: Price
10
#Autogenerated MEMBERCALC NUMERIC 5B6163636F756E74315D2E5B50726963655D
11
#Region{account1 : Price}
12
[’account1’:{’Price’}]=N:200;
13
#EndRegion
14
#EndRegion
15 #EndRegion

Bemærk, at alle linjer i regelblokken er kommenteret med nummertegnet (#), med
undtagelse af linje 6 og 12, som er de faktiske regelsætninger, der udfører beregningen. De kommenterede linjer hjælper dig med at identificere de områder af kuben, regelblokken gælder for.
v Linje 1 identificerer den dimension, hele beregningsregelblokken gælder for, i
dette tilfælde dimensionen account1.
v Linje 2 identificerer alle regler i blokken som værende regler af typen CALC
NUMERIC eller beregning på laveste niveau. Denne linje inkluderer en entydig
systemgenereret id for hele regelblokken.
v Linje 3 identificerer, at den første regel i blokken gælder for medlemmet Enheder.
v Linje 4 viser den entydige systemgenererede id for den første regel i blokken.
v Linje 5 viser det fuldstændige område, den første regel gælder for, i dette tilfælde account1 : Enheder.
v Linje 6 er den første regelsætning i blokken. Den beregner værdien for Enheder.
v Linje 9 identificerer, at den anden regel i blokken gælder for medlemmet Pris.
v Linje 10 viser den entydige systemgenererede id for den anden regel i blokken.
v Linje 11 viser det fuldstændige område, den anden regel gælder for, i dette tilfælde account1 : Pris.
v Linje 12 er den anden regelsætning i blokken. Den beregner værdien for Pris.
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Konsoliderede beregningsregler
En konsolideret beregningsregelblok genereres automatisk, når en eller flere beregninger på konsolideret niveau defineres for en dimension i en given kube. Hvis du
f.eks. har en kube, der inkluderer dimensionen account1, og der er defineret en beregning på konsolideret niveau for medlemmet Gross Margin (Bruttoavance) i dimensionen, genereres en regelblok, der ligner følgende. Der tilføjes nogle linjeskift
her af hensyn til publiceringen.
1 #Region Calculation rules: account1
2 #Autogenerated CALC CONSOLIDATED 6163636F756E7431
3
#Region Calculation rules: Gross Margin
4
#Autogenerated MEMBERCALC CONSOLIDATED
5B6163636F756E74315D2E5B47726F7373204D617267696E5D
5
#Region{account1 : Gross Margin}
6
[’account1’:{’Gross Margin’}]=C:([’account1’:’Sales’][’account1’:’Variable Costs’]);
7
#EndRegion
8
#EndRegion
9 #EndRegion

Bemærk, at alle linjer i regelblokken er kommenteret med symbolet #, med undtagelse af linje 6, som er den faktiske regelsætning, der udfører beregningen. De
kommenterede linjer hjælper dig med at identificere de områder af kuben, regelblokken gælder for.
v Linje 1 identificerer den dimension, hele beregningsregelblokken gælder for, i
dette tilfælde dimensionen account1.
v Linje 2 identificerer alle regler i blokken som værende regler af typen CALC
CONSOLIDATED, dvs. beregningsregler på konsolideret niveau. Denne linje inkluderer en entydig systemgenereret id for hele regelblokken.
v Line 3 identificerer, at den første og eneste regel i blokken gælder for medlemmet Bruttoavance.
v Linje 4 viser den entydige systemgenererede id for den første regel i blokken.
v Linje 5 viser det fuldstændige område, som den første regel gælder for, i dette
tilfælde account1 : Bruttoavance.
v Linje 6 er den eneste regelsætning i blokken. Den beregner værdien for Bruttoavance.

Linkregler
Linkregelblokke genereres automatisk, når et link, der er implementeret som en regel, findes i din applikation.
For målkuben genereres en regelblok, der beregner en værdi på basis af den dimensionskorrespondance og mapning, der er defineret i linket. For kildekuben genereres en regelblok, der indeholder den feedersætning, der kræves, for at din applikation kan opnå optimal ydeevne.

Linkregler for målkuben
De automatisk genererede regler for målkuben beregner altid en værdi for et numerisk medlem, da du ikke kan definere et link, som beregner værdier for en konsolidering.
Eksempel: Hvis applikationen inkluderer et link med navnet Pris til Salg, som implementeres som en regel, og linket flytter prisdata fra kildekuben Pris til målkuben Salg, vil den genererede regel for kuben Salg se sådan ud:
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77

1
2
3
4
5
6

#Region Link rule: Price to Sales - Numeric
#Source cube: PriceCube
#Target cube: SalesCube
#Autogenerated LINK NUMERIC 7D4C696E6B5F507269636520746F2053616C6573
[’account1’:’Price’] = N:DB(’PriceCube’, !actvsbud, !region, !model, !month);
#EndRegion

v
v
v
v

Linje
Linje
Linje
Linje

1
2
3
4

angiver, at regelblokken genereres fra det link, der hedder Pris til Salg.
viser, at kildekuben til linket hedder Pris.
viser, at målkuben for linket hedder Salg.
viser den systemgenererede, entydige id for reglen.

v Linje 5 er den regelsætning, der beregner værdien for Pris ved at hente den tilsvarende værdi fra Pris-kuben.

Linkregler for kildekuben
De automatisk genererede regler for kildekuben indeholder altid feedere, der
feeder den placering i målkuben, linkreglen gælder for.
Feedere er den mekanisme, IBM Cognos TM1 bruger til at sikre optimal ydeevne
for applikationer, der anvender regler. Begrebet feedere og implementeringen af
dem er nærmere beskrevet i “Improving performance with feeders” i IBM Cognos
TM1Rules Guide.
Hvis din applikation indeholder et link med navnet Pris til Salg, der implementeres som en regel, og linket flytter prisdata fra kildekuben Pris til målkuben Salg,
vil de genererede feedere i reglerne for kuben Pris se sådan ud:
1
2
3
4
5
6

#Region Link rule: Price to Sales - Numeric
#Source cube: PriceCube
#Target cube: SalesCube
#Autogenerated LINK FEEDER 7D4C696E6B5F507269636520746F2053616C6573
[] => DB(’SalesCube’, !actvsbud, !region, !model, ’Price’, !month);
#EndRegion

v Linje 1 angiver, at regelblokken genereres fra det link, der hedder Pris til Salg.
v Linje 2 viser, at kildekuben til linket hedder Pris.
v Linje 3 viser, at målkuben for linket hedder Salg.
v Linje 4 viser den systemgenererede, entydige id for regelsætningen med angivelse af, at der er tale om en feedersætning.
v Linje 5 er den feedersætning, der feeder alle placeringer i kuben Salg, som identificeres af medlemmet Pris.

Manuelt genererede regler og feedere
Du kan manuelt oprette regler, der er tilpasset de specifikke krav til din forretningsapplikation.
Regeleditor gør det muligt at skrive regelsætninger direkte i editoren ved hjælp af
alle de funktioner, der er tilgængelige for IBM Cognos TM1-regler. Manuelt genererede regler vises uden gråtonet baggrund i Regeleditor og kan redigeres frit - de er
ikke beskyttet i samme grad som de automatisk genererede regler.
Med Cognos TM1-regelfunktioner kan du referere til værdier i eksterne kuber,
hente medlemsoplysninger, fastlægge tidsværdier og anvende betinget logik. Disse
funktioner, som er uddybende beskrevet i IBM Cognos TM1 Referencehåndbog, kan
inddeles i følgende generelle kategorier.
v Kubedata
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v
v
v
v
v

Dato og klokkeslæt
Dimensionsoplysninger
Medlemsoplysninger
Finansielle
Logiske

v Matematiske
v Tekst

Redigér regler og feedere
Brug Regeleditor til at redigere regler og feedere.
Du åbner en regel og feeder med henblik på redigering ved at dobbeltklikke på
reglen i delvinduet Design.
Regeleditoren åbnes på et nyt skilleblad. Du kan redigere eller oprette manuelle
regler og feedere ved at skrive direkte i editoren og ved at bruge funktionen Indholdsassistance (Content Assist). Du kan også administrere automatisk genererede
regler ved hjælp af forskellige funktioner i Regeleditor, som gør det muligt for dig
at aktivere, deaktivere og ændre rækkefølgen for regler og feedere.

Udvid og skjul regel- og feederblokke
Som standard vises automatisk genererede regel- og feederblokke i skjult form i
Regeleditor. Du kan udvide og skjule blokke individuelt eller samtidigt udvide/
skjule alle blokke.

Om denne opgave
Nogle regelblokke indeholder mange forskellige områder, der som standard alle er
skjult i Regeleditor. Du kan udvide/skjule områder i en regelblok, ligesom du kan
udvide eller skjule selve regelblokken.

Fremgangsmåde
1. Du kan udvide en individuel regelblok eller et individuelt område i en regelblok ved at klikke på ikonen Udvid
.
2. Du skjuler en individuel regelblok eller et individuelt område i en regelblok
ved at klikke på ikonen Skjul
.
3. Hvis du vil udvide alle regelblok- og områdeniveauer, skal du højreklikke på
den lodrette søjle og derefter klikke på Udvid alle.
4. Hvis du vil skjule alle regelblok- og områdeniveauer, skal du højreklikke på
den lodrette søjle og derefter klikke på Skjul alle.

Byt om på rækkefølgen af regelblokke og sætninger
Du kan ændre rækkefølgen af automatisk genererede regelblokke og manuelt oprettede sætninger i Regeleditor.

Om denne opgave
Den rækkefølge, regelblokke og sætninger evalueres i, har direkte indflydelse på
de beregninger, der udføres på dine data. Den første sætning, der anvendes på et
givet område af en kube, har forrang for eventuelle senere sætninger, der anvendes
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på samme område. Du skal være helt fortrolig med dine data og med de forventede resultater af regelberegninger, før du forsøger at ændre rækkefølgen af reglerne.
Der er flere oplysninger om rækkefølgen af regelberegninger i IBM Cognos TM1
Rules Guide.
Du kan flytte regelblokke eller sætninger inden for området SKIPCHECK i Regeleditor, men du kan ikke flytte dem til området FEEDERS. Tilsvarende kan du flytte
feederblokke eller sætninger inden for området FEEDERS, men du kan ikke flytte
dem til området SKIPCHECK.
Du kan ændre rækkefølgen af feederblokke, men du får ingen fordel af det.

Fremgangsmåde
1. Du vælger den blok eller sætning, som du vil flytte, ved at klikke umiddelbart
foran det første tegn og herefter trække markøren over hele blokken eller sætningen.
2. Klik på den valgte blok eller sætning.
3. Træk og placér blokken eller sætningen til en ny placering i Regeleditor. Destinationen skal være en tom linje. Du kan ikke placere en blok eller sætning på
en eksisterende blok eller sætning. Hvis den nye placering af blokken eller sætningen er gyldig, vises destinationen med en grå baggrund.

Kommentér og fjern kommentar fra kodelinjer
Du kan bruge funktionen Kommentar/Fjern kommentar i Regeleditor til at indsætte eller fjerne kommentarer til manuelt angivne linjer med kode eller kommentarer.

Om denne opgave
Med funktionen Kommentar indsættes tegnet # i begyndelsen af en linje, hvilket
angiver, at linjen ignoreres under behandlingen af regler. På samme måde kan du
fjerne kommentaren fra en kommenteret linje, så linjen inkluderes i behandlingen.
Kommentarer, der beskriver regler, skal altid kommenteres i Regeleditor. Hvis anden tekst end beregningssætninger vises ukommenteret i Regeleditor, kan validering ikke udføres.
Du kan ikke bruge funktionen Kommentar/Fjern kommentar på automatisk genererede regler. Du kan dog godt vælge at aktivere eller deaktivere automatisk genererede regler.

Fremgangsmåde
1. Du kommenterer en eller flere linjer ved at klikke og trække på tværs af linjerne for at vælge og herefter klikke på ikonen Kommentar/Fjern kommentar
.
2. Du fjerner kommentarer fra en eller flere linjer, der i øjeblikket er kommenteret,
ved at klikke og trække på tværs af linjerne for at vælge og herefter klikke på
ikonen Kommentar/Fjern kommentar .
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Aktivér og deaktivér regler og feedere
Du kan vælge at aktivere eller deaktivere automatisk genererede regler og feedere i
Regeleditor.

Om denne opgave
Du kan ikke kommentere eller slette automatisk genererede regler. Hvis du forsøger at slette en automatisk genereret regel, ser den først ud til at være slettet i Regeleditor, men reglen genereres automatisk igen, næste gang reglen indlæses.
Du kan dog godt vælge at aktivere og deaktivere automatisk genererede regler og
feedere. Når du deaktiverer en automatisk genereret regel, beregnes ikke nogen
værdier, der er defineret af den automatisk genererede regel.

Fremgangsmåde
1. Du deaktiverer en automatisk genereret regel eller feeder ved at højreklikke på
reglen og herefter klikke på Deaktivér.
2. Du aktiverer en automatisk genereret regel eller feeder, der i øjeblikket er deaktiveret, ved at højreklikke på reglen og herefter klikke på Aktivér.

Kopiér indhold fra en automatisk genereret regel og feeder
Selv om du ikke direkte kan redigere en automatisk genereret sætning, kan du
godt kopiere en hvilken som helst del af sætningen. Den kopierede del kan herefter indsættes i Regeleditor og bruges i en manuelt oprettet regelsætning.

Fremgangsmåde
1. Hold markøren over ikonen Udvid
ningen vises i en dialogboks.

ud for en skjult regelsætning. Hele sæt-

2. Vælg den ønskede del af sætningen i dialogboksen.
for at kopiere den valgte tekst.
3. Klik på ikonen Kopiér
4. Klik på det sted, teksten skal indsættes i Regeleditor, og klik herefter på ikonen
for at indsætte det kopierede valg.
Indsæt

Brug af Indholdsassistance
Med funktionen Indholdsassistance kan du oprette sætninger ved at vælge elementer fra lister over dimensionsmedlemmer og regelfunktioner, samtidig med at du
manuelt opretter eller redigerer regler og feedere.

Om denne opgave
Indholdsassistance indeholder lister med regelelementer, der passer til en given
kontekst i en regelsætning. Når du f.eks. definerer et område, som en beregningssætning eller feeder skal anvendes på, eller på anden måde refererer til dimensionsmedlemmer, får du i Indholdsassistance vist en liste over tilgængelige dimensionsmedlemmer på serveren. Når du indsætter funktioner for at udføre
regelberegninger, får du i Indholdsassistance vist en liste over alle tilgængelige regelfunktioner. Når du opretter en DB-funktion, får du i Indholdsassistance vist en
liste over tilgængelige kuber på serveren.
Indholdsassistance genkender automatisk referencen til et dimensionsmedlem, når
du skriver den. Så snart du indtaster [’ (en kantet venstreparentes efterfulgt af en
apostrof), vises der i Indholdsassistance en liste over tilgængelige dimensionsmedKapitel 8. Administrér regler og feedere
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lemmer på serveren. Du kan klikke på et hvilket som helst medlem for at indsætte
det ved markørens placering i Regeleditor.
Indholdsassistance genkender også en referencen til en databasefunktion (DB), når
du skriver den. Så snart du indtaster db(’ , vises der i Indholdsassistance en liste
over tilgængelige kuber på serveren. Du kan klikke på et hvilket som helst kubenavn for at indsætte en gyldig DB-funktion, der refererer til den valgte kube.

Fremgangsmåde
Sådan bruger du Indholdsassistance:
, eller tryk på Ctrl+mellemrumstasten.
1. Klik på ikonen Indholdsassistance
2. Klik på det ønskede element i Indholdsassistance-listen.

Ryd regler og feedere
Regler kan ikke slettes, men indholdet kan fjernes.

Fremgangsmåde
1. Højreklik på reglen, og klik på Ryd.
2. Bekræft rydningsreglen i vinduet Bekræft rydning af regler.

Validér regler og feedere
Regler og feedere valideres, når de gemmes. Hvis en del er ugyldig, vises en meddelelse, som angiver placeringen af den første ugyldige sætning sammen med en
kort beskrivelse af fejltypen.
For at sikre korrekte regelberegninger skal du rette de fejl, der rapporteres i reglen.
Du kan vælge at gemme en regel, der ikke er gyldig. Herved kan du fortsætte med
at udvikle din model eller dine applikationer, samtidig med at du kan tage dig af
regelfejlene, når du har tid. Imidlertid vil selv en enkelt fejl i SKIPCHECK-afsnittet
af reglen medføre, at ingen regelafledte værdier beregnes. Hvis der findes en fejl i
FEEDERS-afsnittet af en regel, udføres beregningssætningerne i SKIPCHECK-området, men ikke feedersætningerne.

Egenskaber for regler
Delvinduet Egenskaber viser egenskaberne for et link.
De fleste regelegenskaber er skrivebeskyttede. Det vil sige, at de viser egenskabsværdierne, men ikke kan redigeres direkte i delvinduet Egenskaber. Undtagelsen er
egenskaben Feed af regelafledte celler, som kan angives direkte i delvinduet Egenskaber.
Tabel 4. Egenskaber for regler
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Egenskab

Beskrivelse

Navn

Navnet på reglen. En regel får altid samme navn som den kube,
den er tilknyttet. Reglen for en kube med navnet RegionaltSalg
vil derfor også få navnet RegionaltSalg.
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Tabel 4. Egenskaber for regler (fortsat)
Egenskab

Beskrivelse

Type

Den type objekt, delvinduet Egenskaber viser værdier for. Når
du får vist en regel, er typen altid Regel.

Manuelle afsnit

Angiver, om en regel indeholder manuelt oprettede afsnit.
Egenskabsværdien er Ja, hvis der findes manuelt oprettede afsnit
i reglen.
Egenskabsværdien er Nej, hvis reglen udelukkende består af
automatisk genererede regler.

Regelafsnit

Angiver antallet af beregningsafsnit i reglen.
Beregningsafsnittene vises i rækkefølge, med en angivelse af, om
de respektive afsnit beregner en Numerisk eller en Konsolideret
værdi. Hvis et afsnit er tilknyttet et link, vises navnet på linket
som et element, der kan klikkes på. Klik på linknavnet for at
åbne linket.

Feederafsnit

Angiver antallet af feederafsnit i reglen.
Feederafsnittene vises i rækkefølge med etiketten FEEDER. Hvis
en feeder er tilknyttet et link, vises navnet på linket som et link.
Klik på linknavnet for at åbne.

Feed af regelafledte celler?

Angiv denne egenskab for at afgøre, om reglen indeholder et
FEEDERS-afsnit.
Hvis egenskaben angives til NEJ, indeholder reglen ikke et
FEEDERS-afsnit, og så behøver du ikke definere feedere for
regelafledte celler i kuben. Hvis du angiver egenskaben til NEJ
for en regel, der allerede indeholder feedere, bevares de eksisterende feedere i reglen.
Hvis egenskaben angives til JA, indeholder reglen et FEEDERSafsnit, og så skal du definere feedere for regelafledte celler i kuben.
Advarsel:
Alle regler for kuber, som er tilknyttet et link, skal have feedere.
Feederne genereres automatisk og indsættes i reglen, uanset
hvordan indstillingen for Feed af regelafledte celler er angivet.
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Kapitel 9. Definér sikkerhed og kontrollér adgang for brugergrupper
Før en applikation kan distribueres, skal brugergrupper, brugergruppernes funktioner og medlemmerne af brugergruppen defineres mht. sikkerhedsadgang.
Arbejdsgangen for sikkerhed er følgende:
v Definér den nye brugergruppe.
v Tildel funktioner til brugergruppen.
v Definér brugerne i brugergruppen.
v Definér brugergruppens rettigheder mht. dataadgang og sikkerhed.
Relaterede begreber:
Kapitel 9, “Definér sikkerhed og kontrollér adgang for brugergrupper”
Før en applikation kan distribueres, skal brugergrupper, brugergruppernes funktioner og medlemmerne af brugergruppen defineres mht. sikkerhedsadgang.
“Definition af sikkerhed” på side 20
Sikkerheden defineret for applikationen begrænser brugerne til den del af data, de
behøver for at kunne udføre deres arbejde.

Funktioner og sikkerhed for brugergrupper
Hver brugergruppe skal have defineret sikkerhedsfunktionen og sikkerhedsadgangen, før brugergruppen kan få adgang til IBM Cognos TM1 Performance Modeler.
Sikkerhedsfunktionen og sikkerhedsadgangen beskrives vha.:
v Funktionstilknytninger
v Dataadgang og sikkerhed

Funktionstilknytninger
Du kan angive bestemte funktioner for hver enkelt brugergruppe på menuen
Funktionstilknytninger.
Hver funktion kan angives, så den enten tillades eller afvises for hver brugergruppe. Der er følgende funktioner:
v RunServerExplorer gør det muligt for brugergruppen at anvende Server Explorer. Hvis funktionen tillades, giver den adgang til Server Explorer.
v UsePersonalWorkspaceWritebackMode definerer, hvordan dataændringer håndteres i brugergruppen.
Når den tillades, kan brugerne fastholde dataændringer i et privat arbejdsområde, før de beslutter manuelt at udføre commit af ændringerne i basisdataene.
Brugerne kan også oprette og administrere flere forskellige private scenarier, som
kaldes sandkasser (se sandkassefunktionen).
– Brugerne kan tilpasse dataværdier privat, før de gør dem tilgængelige for resten af fællesskabet. Sandkassen gør det nemt at afprøve forskellige dataændringer uden kompleksiteten forbundet med navngivne sandkasser.
– Nye data vises i en anden farve end data, som er en del af basisdataene. Når
der er udført commit af dataændringen i det personlige arbejdsområde, skifter cellefarven tilbage til sort for at vise, at cellen er en del afbasisdataene.
© Copyright IBM Corp. 2012, 2014
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– Brugerne skal manuelt udføre commit af deres dataændringer for at gøre dem
tilgængelige for andre brugere.
– Tilstanden Personligt arbejdsområde giver en bedre ydeevne end direkte writeback-tilstand. Der er færre ændringer af basisdata i denne tilstand, end når
hver enkelt dataændring skal flettes med basisdata.
Hvis funktionen afvises, skal brugerne arbejde direkte i basisdataene. Sådan fungerer funktionen som standard. Fordelen ved denne funktionsindstilling er, at
dataændringer foretages med det samme.
v UseSandbox medfører, at brugergruppen kan oprette navngivne sandkasser, der
kan bruges til at bygge Hvad nu hvis-scenarier.
v ManageDataReservation er en serverrelateret funktion, der gør det muligt at
konfigurere en eksklusiv skriveadgang for individuelle brugere til områder af en
kube. Når data er reserveret, kan dataene i det pågældende område kun ændres
af den specifikke bruger, indtil reservationen frigives.
v DataReservationOverride er en serverrelateret funktion, der gør det muligt for
medlemmer af en brugergruppe at tilsidesætte en datareservation for sig selv og
for andre brugere.
Funktionerne til UsePersonalWorkspaceWritebackMode og UseSandbox fungerer
kombineret sådan:
For at lade brugergruppen
Arbejde direkte i basisdata
med mulighed for at oprette
flere sandkasser.

Bruge Personligt arbejdsområde - Writeback-tilstand
Bruge sandkassetilstand
Afvis

Tillad

Arbejde i et enkelt privat ar- Tillad
bejdsområde uden navngivne
sandkasser.

Afvis

Arbejde med et privat arTillad
bejdsområde og en navngivet
sandkasse.

Tillad

Arbejde i direkte writebacktilstand uden en sandkasse.
Det forhindrer brugen af
sandkasser og aktiverer direkte writeback-tilstand for
alle brugere.

Afvis

Afvis

Relaterede opgaver:
“Tildel rettigheder til brugergrupper” på side 90
En brugergruppe kan tildeles rettigheder, når brugergruppen er defineret. Standardværdien er, at alle tildelinger er tomme.

Dataadgang og sikkerhed
Du kan udvide eller begrænse en brugergruppes adgang til individuelle kuber, dimensioner, processer, job og medlemmer.
Når du udvider eller begrænser adgangen for en brugergruppe. Du kan angive følgende rettigheder for at sikre disse objekter:
v LÆS - Gruppen kan få vist kuber, elementer, dimensioner, processer eller job,
men kan ikke udføre funktioner på de pågældende objekter
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v SKRIV - Gruppen kan få vist og opdatere kuber, elementer, dimensioner, processer eller job
v LÅS - Gruppen kan få vist og redigere kuber, elementer, dimensioner eller andre
objekter og kan permanent låse objekter, så andre brugere er forhindret i at opdatere dem.
v INGEN - Gruppen kan ikke se kuber, elementer, dimensioner, processer eller job
og kan ikke udføre funktioner på de pågældende objekter.
v RESERVÉR - Gruppen kan få vist og redigere kuber, elementer, dimensioner eller
andre objekter og kan midlertidigt reservere objekter, så andre brugere er forhindret i at opdatere dem.
v ADMIN - Gruppen har fuldstændig adgang til kuber, elementer, dimensioner eller andre objekter.
Når du opretter en ny kube, har andre grupper til at begynde med ingen adgang
til den nye kube. Du skal tildele de andre grupper sikkerhedsrettigheder, for at de
kan få vist kuben.
Når du opretter en ny dimension, er der følgende adgangsrettigheder:
v Kun medlemmer af ADMIN- og DataAdmin-grupperne kan oprette og slette dimensioner.
v Grupper med læseadgang til en dimension kan få vist dimensions- og medlemsattributter, men kan ikke redigere attributværdier.
v Andre grupper har som udgangspunkt ikke adgang til nye dimensioner.
v Når der ikke er tildelt nogen sikkerhed til et medlem i en dimension, har grupper skriveadgang til nye medlemmer i dimensionen.
v Når du tildeler sikkerhedsrettigheder til mindst ét medlem i en dimension, har
grupper adgangen Ingen til nye medlemmer i dimensionen. Eksisterende medlemmer bevarer deres oprindelige adgang (Skriv), medmindre du ændrer adgangen.
De sikkerhedsrettigheder, du tildeler processer og job, bestemmer en gruppes mulighed for at udføre en proces fra et job. Hvis brugeren ikke har adgang til en proces, men har læseadgang til jobbet, kan gruppen udføre processen fra jobbet.
Du kan tildele rettigheder til flere medlemmer eller til flere grupper ved at vælge
et område af medlemmer. Du kan angive forskellige sikkerhedsniveauer for et konsolideret medlem og de medlemmer på laveste niveau, der hører til konsolideringen.
I følgende tabel beskrives alle de sikkerhedsrettigheder og andre rettigheder, du
kan tildele grupper.
Tabel 5. Beskrivelse af rettigheder for medlemsobjekter
Rettighed

Beskrivelse

LÆS

Medlemmer af brugergruppen kan se de celler, der er identificeret af medlemmet, men
kan ikke redigere deres data.

SKRIV

Medlemmer af brugergruppen kan læse og
opdatere de celler, der er identificeret af
medlemmet, og redigere attributterne til
medlemmet.
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Tabel 5. Beskrivelse af rettigheder for medlemsobjekter (fortsat)
Rettighed

Beskrivelse

LÅS

Medlemmer af brugergruppen har alle de
rettigheder, der ligger implicit i tilladelsen
Skriv, og kan også låse medlemmet. Når et
medlem er låst, kan ingen opdatere kubeceller identificeret af medlemmet. Låsen kan
kun fjernes af brugere, som har Admin-rettigheder til medlemmet. Låse forbliver aktiveret, efter at den eksterne server er lukket
ned.

INGEN

Medlemmer af gruppen kan ikke se medlemmet i udsnitseditoren eller
dimensionseditoren og kan ikke se de celler,
som er identificeret af medlemmet, når en
kube gennemses.

RESERVÉR

Medlemmer af gruppen har alle de rettigheder, som ligger implicit i tilladelsen Skriv, og
kan også reservere medlemmet, så andre
brugere forhindres i at opdatere kubeceller,
der identificeres af medlemmet. Reservationen kan fjernes enten af den bruger, som har
reserveret medlemmet, eller af brugere, som
har Admin-rettigheder til medlemmet. En
reservation udløber automatisk, når den
reserverende bruger afbryder forbindelsen til
den eksterne server, eller når serveren lukker
ned.

Tabel 6. Beskrivelse af rettigheder for dimensionsobjekter
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Toptekst

Toptekst

LÆS

Medlemmer af brugergruppen kan se medlemmerne i en dimension, men kan ikke tilføje, fjerne eller ændre rækkefølgen af
medlemmerne.

SKRIV

Medlemmer af brugergruppen kan redigere
medlemsattributter, redigere
medlemsformater og oprette private udsnit
for dimensionen. Medlemmer kan også redigere attributter for selve dimensionen.

LÅS

Medlemmer af gruppen har alle de rettigheder, der ligger implicit i tilladelsen Skriv, og
kan også låse dimensionen. Når en dimension er låst, kan ingen redigere dimensionsstrukturen. Låsen kan kun fjernes af brugere,
som har Admin-rettigheder til dimensionen.
Låse forbliver aktiveret, efter at den eksterne
server er lukket ned.

INGEN

Medlemmer af gruppen kan ikke se dimensionen i Server Explorer og kan ikke gennemse en kube, der indeholder dimensionen.
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Tabel 6. Beskrivelse af rettigheder for dimensionsobjekter (fortsat)
Toptekst

Toptekst

RESERVÉR

Medlemmer af gruppen har alle de rettigheder, som ligger implicit i tilladelsen Skriv, og
kan også reservere dimensionen, så andre
brugere forhindres i at omdefinere dimensionen. Reservationen kan fjernes enten af den
bruger, som har reserveret dimensionen, eller af brugere, som har Admin-rettigheder til
dimensionen. En reservation udløber automatisk, når den reserverende bruger afbryder forbindelsen til den eksterne server, eller
når serveren lukker ned.

Tabel 7. Beskrivelse af rettigheder for kubeobjekter
Rettighed

Beskrivelse

LÆS

Medlemmer af brugergruppen kan se cellerne i kuben, men kan ikke ændre deres
data.

SKRIV

Medlemmer af brugergruppen kan læse og
opdatere celler. De kan gemme private
kubeoversigter. Adgangsrettigheden Skriv
gælder ikke for celler, der er identificeret af
konsoliderede medlemmer, eller for celler,
der er afledt af regler.

LÅS

Medlemmer af brugergruppen har alle de
rettigheder, der ligger implicit i tilladelsen
Skriv, og kan også låse kuben. Når en kube
er låst, kan ingen opdatere dens data. Låsen
kan kun fjernes af brugere, som har Adminrettigheder til kuben. Låse forbliver aktiveret, efter at den eksterne server er lukket
ned.

INGEN

Medlemmer af gruppen kan ikke se kuben i
Server Explorer og kan derfor ikke gennemse kuben.

RESERVÉR

Medlemmer af brugergruppen har alle de
rettigheder, der ligger implicit i tilladelsen
Skriv, og kan også reservere kuben, så andre
brugere forhindres i at anvende redigeringer.
Reservationen kan fjernes enten af den bruger, som har reserveret kuben, eller af brugere, som har Admin-rettigheder til kuben.
En reservation udløber automatisk, når den
reserverende bruger afbryder forbindelsen til
den eksterne server, eller når serveren lukker
ned.

Tabel 8. Beskrivelse af rettigheder for procesobjekter
Toptekst

Toptekst

LÆS

Medlemmer af brugergruppen kan se processen og manuelt udføre processen, men
kan ikke redigere processen. Rettigheder, der
er tildelt processer, ignoreres, når en proces
udføres fra et job.
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Tabel 8. Beskrivelse af rettigheder for procesobjekter (fortsat)
Toptekst

Toptekst

INGEN

Medlemmer af gruppen kan ikke se processen i Server Explorer og kan derfor ikke udføre processen. Rettigheder, der er tildelt
processer, ignoreres, når en proces udføres
fra et job.

Tabel 9. Beskrivelse af rettigheder for jobobjekter
Toptekst

Toptekst

LÆS

Medlemmer af brugergruppen kan se jobbet
og manuelt udføre jobbet, men kan ikke redigere jobbet

INGEN

Medlemmer af gruppen kan ikke se jobbet i
Server Explorer og kan derfor ikke udføre
jobbet.

Relaterede opgaver:
“Definér sikkerhed og adgangsindstillinger” på side 91
Du kan definere rettigheder for en brugergruppe til objekter, der er defineret i IBM
Cognos TM1 Performance Modeler.
“Opret cellesikkerhedskube” på side 92
Opret en cellesikkerhedskube for at definere brugergrupperettigheder i forbindelse
med adgang til specifikke celler i en kube.

Definér en ny brugergruppe
Før en ny bruger kan tilføjes, skal brugergruppen defineres over for IBM Cognos
TM1 Performance Modeler.

Fremgangsmåde
1. Vælg modeltræet i delvinduet Modeldesign.
2. Højreklik på modeltræet, og klik på Konfigurér sikkerhed > Definér brugere
og grupper > Brugere og grupper.
Tabellen Klientgrupper åbnes.
3. Højreklik på tabellen Klientgrupper, og klik på Tilføj gruppe.
4. Skriv navnet på den nye gruppe. Klik på OK.
Den nye brugergruppe vises som en kolonne i tabellen Klientgrupper.
5. Luk tabellen.
6. Du anvender ændringerne i sikkerheden ved at udføre funktionen Opfrisk sikkerhed i IBM Cognos TM1.

Resultater
Du kan tilføje funktionstilknytninger til den nye brugergruppe.

Tildel rettigheder til brugergrupper
En brugergruppe kan tildeles rettigheder, når brugergruppen er defineret. Standardværdien er, at alle tildelinger er tomme.
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Fremgangsmåde
1. Vælg modeltræet i delvinduet Modeldesign.
2. Højreklik på træet, og vælg Konfigurér sikkerhed > Definér brugere og grupper > Tildel rettigheder. Tabellen Rettigheder åbnes.
3. Vælg den brugergruppe, du vil tildele rettigheder, i feltet Kontekst.
4. Dobbeltklik på cellen ud for hver funktion i kolonnen UDFØR, og vælg TILLAD eller AFVIS.
5. Ændringer af tildelinger træder først i kraft, når du har logget af IBM Cognos
TM1 og logget på igen.
6. Luk tabellen.
7. Du anvender ændringerne i sikkerheden ved at udføre funktionen Opfrisk sikkerhed i IBM Cognos TM1.

Resultater
Du kan tilføje brugere til brugergrupperne.
Relaterede begreber:
“Funktionstilknytninger” på side 85
Du kan angive bestemte funktioner for hver enkelt brugergruppe på menuen
Funktionstilknytninger.

Definér en ny bruger til en brugergruppe
Du kan tilføje en enkelt bruger til sikkerhedsbrugerne og -grupperne.

Fremgangsmåde
1. Vælg modeltræet i delvinduet Modeldesign.
2. Højreklik på træet, og vælg Konfigurér sikkerhed > Definér brugere og grupper > Brugere og grupper. Tabellen Klientgrupper åbnes.
3. Højreklik på brugerkolonnen, og vælg Tilføj bruger.
4. Skriv navnet på den nye bruger, kodeordet for den nye bruger, og bekræft kodeordet. Klik på OK.
5. Blad ned til den nye brugerindgang i tabellen Klientgrupper. Vælg de brugergrupper, den nye bruger skal have adgang til.
6. Luk tabellen.
7. Du anvender ændringerne i sikkerheden ved at udføre funktionen Opfrisk sikkerhed i IBM Cognos TM1.

Resultater
Nye brugere har de adgangsrettigheder, der svarer til de brugergrupper, de er
medlem af.

Definér sikkerhed og adgangsindstillinger
Du kan definere rettigheder for en brugergruppe til objekter, der er defineret i IBM
Cognos TM1 Performance Modeler.

Fremgangsmåde
1. Vælg modeltræet i delvinduet Modeldesign.
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2. Højreklik på modeltræet, og klik på Konfigurér sikkerhed > Angiv adgangstilladelser, og vælg et af følgende objekter: Dimensioner, Kuber, Processer, Job
eller Elementer.
3. Dobbeltklik på cellen for skæringspunktet mellem datatype og brugergruppe
for den objekttype, du vil anvende sikkerhed for.
4. Vælg et af følgende på menuen, i overensstemmelse med tabellen i Funktionstilknytninger:
v LÆS
v SKRIV
v LÅS
v INGEN
v RESERVÉR
5. Luk tabellen.
6. Du anvender ændringerne i sikkerheden ved at udføre funktionen Opfrisk sikkerhed i IBM Cognos TM1.
Relaterede begreber:
“Dataadgang og sikkerhed” på side 86
Du kan udvide eller begrænse en brugergruppes adgang til individuelle kuber, dimensioner, processer, job og medlemmer.

Opret cellesikkerhedskube
Opret en cellesikkerhedskube for at definere brugergrupperettigheder i forbindelse
med adgang til specifikke celler i en kube.

Om denne opgave
En cellesikkerhedskube er en type kontrolkube. Kontrolkuber genereres af IBM
Cognos TM1-server til at udføre specielle opgaver.
Du tildeler sikkerhed på celleniveau ved at gøre følgende:
v Opret en cellesikkerhedskontrolkube, der indeholder de af kubens dimensioner,
du konfigurerer cellesikkerhed for. Fra og med Cognos TM1 10.2 er det kun de
dimensioner, som er nødvendige ved definition af sikkerhed, der tilføjes til kontrolkuben.
v Angiv sikkerheden for de relevante celler i sikkerhedskontrolkuben ved at tildele
sikkerhedsrettigheder tilTM1-sikkerhedsgrupper.
Brug cellesikkerhedskuben til at tildele de adgangsrettigheder, hver enkelt brugergruppe har til specifikke celler. Adgangsrettighederne kan være et af følgende:
v LÆS - gruppemedlemmerne kan kun få vist cellen
v SKRIV - gruppemedlemmerne kan læse og skrive til cellen
v LÅS - gruppemedlemmerne kan få vist og redigere cellen og kan permanent låse
cellen for at forhindre andre brugere i at opdatere den.
v INGEN - gruppemedlemmerne kan ikke se cellen
v RESERVÉR - gruppemedlemmerne kan få vist og redigere cellen og kan reservere den midlertidigt, så andre brugere er forhindret i at opdatere den.
v ADMIN - gruppemedlemmerne har fuldstændig adgang til cellen
Sikkerhed på celleniveau gælder for medlemmer på laveste niveau og som regel
ikke for konsolideringer, selv om du godt kan bruge sikkerhedsrettighederne Ingen
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og Læs til at kontrollere fremvisning eller redigering af konsolideringer.

Fremgangsmåde
1. Hvis kontrolkuberne ikke allerede er synlige, skal du klikke på ikonen for meog klikke på Vis kontrolobjekter. Folderen Kontrolobnuen Handlinger
jekter vises.
2. Udvid folderen Kuber i delvinduet Modeldesign.
3. Højreklik på den kube, du vil anvende celleniveausikkerhed for, og klik herefter på Konfigurér sikkerhed, Angiv adgangstilladelser for, Kubeceller.
4. Klik på Ja i feltet Opret cellesikkerhedskube. Cellesikkerhedskuben vises som
et skilleblad i objektfremviseren.
Bemærk: Oversigten over sikkerhedskuben ligner oversigter over den relaterede kube, dog med følgende undtagelser:
v Forskelle i objektfremviser
– Der vises en nøgleikon
navn>.

ved siden af Cellesikkerhed for <kube-

vises ikke på værktøjslinjen
– Ikonen Byt om på dimensioner
– Ikonen Optimér kubedimensioner vises ikke på værktøjslinjen
v Forskelle i delvinduet Egenskaber
– Værdien af egenskaben Navn er }CellSecurity_kubenavn
– Der vises en ny dimension, }Groups, på dimensionslisten
5. Træk de to dimensioner, der deler celler, du vil tildele sikkerhed, til områderne
Rækker og Kolonner.
6. Dobbeltklik på en celle, og vælg den adgangsrettighed, du vil tildele.
7. Gentag de to foregående trin, hvis du vil tildele sikkerhed til flere celler.

Resultater
Gruppemedlemmer har adgang til cellerne i overensstemmelse med den cellesikkerhed, du har tildelt.
Relaterede begreber:
“Dataadgang og sikkerhed” på side 86
Du kan udvide eller begrænse en brugergruppes adgang til individuelle kuber, dimensioner, processer, job og medlemmer.

Opret en picklistekube
Du kan oprette en picklistekube for at definere picklister, der vises i kubeceller.

Om denne opgave
En picklistekube er en type kontrolkube. Kontrolkuber genereres af IBM Cognos
TM1-server til at udføre specielle opgaver.
Du kan oprette picklister med kontrolkuber. På den måde kan du bedre styre,
hvilke kubeceller der skal indeholde picklister, og det bliver nemmere at definere
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picklister for individuelle celler. Du kan også oprette regler for picklistekontrolkuben, så du kan definere picklister for alle sektioner af en kube, fra en enkelt celle
til hele kuben.
En picklistekontrolkube består af de samme dimensioner som den almindelige
kube, den er tilknyttet, samt en dimension med navnet }Picklist. Dimensionen
}Picklist indeholder et enkelt strengmedlem, der hedder Value.
Følg disse trin for at definere picklister for individuelle celler i en kontrolkube. De
picklister, der er defineret i kontrolkuben, bruges til at vise picklisteværdier i den
tilknyttede almindelige kube.

Fremgangsmåde
1. Hvis kontrolkuberne ikke allerede er synlige, skal du klikke på ikonen for meog herefter klikke på Vis kontrolobjekter. Folderen
nuen Handlinger
Kontrolobjekter vises.
2. Udvid folderen Kuber i delvinduet Modeldesign.
3. Højreklik på en kube, og klik på Angiv kubepickliste.
4. Klik på Ja i boksen Opret picklistekube. Picklistekuben vises som et skilleblad
i objektfremviseren.
Bemærk: Oversigten over picklistekuben ligner oversigten over den relaterede
kube, dog med følgende undtagelser:
v Forskelle i objektfremviser
– Der vises en picklistekubeikon
navn>.
– Knappen Byt om på dimensioner
– Knappen Optimér kubedimensioner
v Forskelle i delvinduet Egenskaber

ved siden af Picklistekube til <kube-

vises ikke på værktøjslinjen
vises ikke på værktøjslinjen

– Værdien af egenskaben Navn er }PickList_kubenavn
– Der vises en ny dimension, }PickList, på dimensionslisten
5. Konfigurér visningen af kontrolkuben, så du får vist de celler, du vil definere
picklister for.
6. Angiv en picklistedefinition i alle de celler, som du vil oprette en pickliste for.
Du kan angive enhver af picklistetyperne i kontrolkuben: statisk, udsnit eller
dimension.
7. Klik på ikonen for menuen Handlinger

, og klik på Gem data.

Resultater
Cellen i den tilknyttede almindelige kube viser de picklisteværdier, du har oprettet.
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Kapitel 10. Importér og overfør data
Data kan importeres via styret import eller import af datakilder, og data kan overføres til opdatering af en eksisterende kube eller applikation.

Importér data
Du kan importere kildedata, mappe dem til måldata og øjeblikkeligt tilføje nye objekter til delvinduet Modeldesign. Herved kan du med det samme begynde at modellere med de nye objekter.
Når du importerer data, gemmer guiden til styret import dine handlinger som en
proces. Processen vises som et objekt i delvinduet Modeldesign. Hvis du vil gentage dine handlinger på et senere tidspunkt, kan du udføre processen for at undgå
at skulle angive de samme indstillinger igen.
Du kan oprette en proces, der under udførelsen importerer kildedata, mapper dem
til måldata og tilføjer de nye objekter til delvinduet Modeldesign. Processen vises
som et objekt i delvinduet Modeldesign og udføres først, når du udtrykkeligt aktiverer den. Herved kan du revidere processen yderligere ved hjælp af proceseditoren, før du udfører den. Du kan også planlægge processer, som skal udføre administrative opgaver automatisk. Der er flere oplysninger i “Administrér processer”
på side 133.
Du kan også overføre dimensioner mellem IBM Cognos TM1 Performance Modeler
og IBM Cognos Business Viewpoint.

Definér en datakilde
Når kildedata inkluderer mange kolonner, skal du undersøge kildedata og identificere de kolonner, der skal defineres som dimensioner, niveauer, attributter eller
målinger. Du kan vælge kun at importere dimensioner eller at importere både dimensioner og målinger i en kube. Kildedataene kan være en fil, en listerapport, en
kubeoversigt, et dimensionsudsnit eller en relationsdatakilde.

Inden du begynder
Bemærk følgende, før du importerer:
v Visse formularer og funktioner, der bruges i Microsoft Excel-projektmapper, importeres ikke. Løsningen er at oprette en kopi af den relevante kolonne i Microsoft Excel-projektmappen og at bruge kommandoen Indsæt speciel til at indsætte
kolonnens værdier. Du kan også gemme projektmappen som en csv-fil og derefter importere csv-filen.
v Rapporter skal være en enkelt tabellisterapport uden ikke-opløste prompter.
v Hvis du importerer en kube, som indeholder en dimension, i en distribueret applikation, skal du først have ejerskab til godkendelseshierarkiet eller deaktivere
applikationen.

Fremgangsmåde
1. Hvis du vil udføre en Styret import, skal du gennemføre en af følgende handlinger:
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v Højreklik på modelroden i delvinduet Modeldesign, og klik derefter på Styret import > Dimensioner, hvis du kun importerer dimensioner.
v Højreklik på modelroden i delvinduet Modeldesign, og klik derefter på Styret import > Kube, hvis du importerer en ny kube.
2. Den import, du opretter, gemmes som en TurboIntegrator-proces. Angiv et
navn i boksen Procesnavn.
3. Udfør en af følgende handlinger:
Tabel 10. Kildetyper
Mål

Handling

Importér en Microsoft Excel-fil

Vælg Fil i feltet Kildetype.
Søg efter den fil, du vil importere.
Udvid Fildetaljer.
Angiv, om data er struktureret som en liste
eller en krydstabel.
Angiv, om data inkluderer kolonneetiketter.
Valgfrit: Angiv det regneark, de rækker og
de kolonner, der skal bruges.

Importér en afgrænset tekstfil

Vælg Fil i feltet Kildetype.
Søg efter den fil, du vil importere.
Udvid Fildetaljer.
Angiv det kolonneskilletegn, der bruges i
kildefilen.
Hvis du vil bruge decimaltegn og skilletegn
for tusinder fra en bestemt sprogkonvention,
skal du vælge den pågældende
sprogkonvention i feltet Format.
Angiv Tekstkvalifikator (anførselstegn).
Du kan også vælge at ændre decimaltegn og
skilletegn for tusinder.
Hvis du arbejder i tilsluttet tilstand, og du
vil planlægge udførelsen af en proces, der
genimporterer data, skal du angive placeringen af den fil, der skal oprettes forbindelse
til fra den eksterne IBM Cognos TM1-server.

Importér rapportdata fra en enkel tabelliste, Vælg IBM Cognos - Rapportdata i feltet
der er oprettet i IBM Cognos Business Intel- Kildetype.
ligence, og som ikke indeholder ikke-opløste
Angiv forbindelsesdetaljerne for rapporten i
prompter.
feltet Systemgateway-URI. Du kan teste forbindelsen.
Angiv placeringen og navnet på den rapport, du vil importere, i feltet Rapportplacering, eller klik på Vælg for at
vælge rapporten.
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Tabel 10. Kildetyper (fortsat)
Mål

Handling

Importér en Cognos TM1-kubeoversigt

Vælg IBM Cognos TM1-kubeoversigt i feltet Kildetype.
Vælg den kube og den oversigt, du vil importere.

Importér et Cognos TM1-dimensionsudsnit

Vælg IBM Cognos TM1-dimensionsudsnit i
feltet Kildetype.

Denne indstilling er kun tilgængelig, når du
bruger kommandoen Importér dimensioner. Vælg den dimension og det udsnit, du vil
importere.

Du kan også importere fra en relationsdatakilde. Der er flere oplysninger i “Import fra en relationsdatakilde” på side 101.
4. Klik på Næste.
Som standard tilføjes kolonnerne med en tekstdatatype som dimensioner, og
kolonnerne med en numerisk datatype tilføjes kun som målinger, når du importerer en kube. Du kan ændre mapningstypen til dimension, niveau, attribut
eller mål.
En dimension er en bred gruppering af relaterede data om et vigtigt aspekt af
din forretning. Du har f.eks. en dimension kaldet Produkter.
Et niveau repræsenterer relaterede data i et hierarki. Dimensionen Produkter
indeholder f.eks. niveauer kaldet Produktlinje og Produkttype.
En attribut er et kendetegn for et medlem, som virksomheden ønsker at kvantificere. Dimensionen Produkter indeholder f.eks. attributter kaldet Farve og Størrelse.
En måling er en præstationsindikator, som kan kvantificeres og bruges til at bestemme, hvor godt det går en virksomhed. Nyttige målinger kan f.eks. være
Solgt mængde eller Indtjening.
5. Udfør Styret import ved at følge en af disse procedurer:
v “Enkel import af dimensioner”
v “Enkel import af kuber” på side 98
v “Udvidet import af dimensioner og kuber” på side 99
Relaterede begreber:
“Administrér processer” på side 133
Du kan administrere processer for at oprette, ændre og planlægge, hvordan data
importeres og bruges i IBM Cognos TM1 Performance Modeler.

Enkel import af dimensioner
Når du definerer en datakilde til styret import, analyserer IBM Cognos TM1 Performance Modeler kildedataene og opretter mapninger, så du hurtigt kan oprette
dimensioner.

Om denne opgave
Når du har defineret din datakilde, viser Performance Modeler en liste med kolonnerne i dine kildedata i delvinduet Kolonner og en prøve på indholdet af hver kolonne i delvinduet Dataprøve.
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Fremgangsmåde
1. Som standard er alle kolonner i din datakilde markeret til at blive importeret.
Ryd eller udfyld Import-afkrydsningsfelterne i delvinduet Kolonner, så kun de
kolonner, du vil importere, er markeret.
2. Klik på Afslut.

Resultater
Performance Modeler opretter en ny dimension for hver kolonne, du har valgt.
Hvis din datakilde indeholder kolonneetiketter, bruges etiketterne som dimensionsnavne. Hvis dine kildedata ikke indeholder kolonneetiketter, kaldes dimensionerne
kolonne1, kolonne2, kolonne3 osv.
Den styrede import gemmes som en TurboIntegrator-process med det navn, du angav, da du identificerede datakilden.

Enkel import af kuber
Når du definerer en datakilde til styret import, analyserer IBM Cognos TM1 Performance Modeler kildedataene og opretter mapninger, så du hurtigt kan oprette
dimensioner, oprette en kube og importere data til kuben.

Om denne opgave
Når du har defineret din datakilde, viser Performance Modeler en liste med kolonnerne i dine kildedata i delvinduet Kolonner og en prøve på indholdet af hver kolonne i delvinduet Dataprøve. Performance Modeler forsøger at identificere indholdet af hver kolonne. Kolonner, der indeholder strenge, antages at være
grundlæggende dimensioner, og kolonner, der indeholder numeriske værdier, behandles som metrikdimensioner.
Som standard er alle kolonner i din datakilde markeret til at blive importeret.

Fremgangsmåde
1. Ryd eller udfyld Import-afkrydsningsfelterne i delvinduet Kolonner, så kun de
kolonner, du vil importere, er markeret.
2. Ryd eller udfyld afkrydsningsfeltet Måling, hvis en kolonne identificeres forkert
som enten en almindelig dimension eller en måledimension. Når afkrydsningsfeltet Måling er udfyldt, behandles kolonnen som en metrikdimension, og data
i kolonnen bruges til at udfylde kuben. Når afkrydsningsfeltet Måling er ryddet, behandles kolonnen som en grundlæggende dimension.
3. Klik på Afslut.

Resultater
Performance Modeler opretter en ny dimension for hver kolonne, du har valgt.
Hvis din datakilde indeholder kolonneetiketter, bruges etiketterne som dimensionsnavne. Hvis dine kildedata ikke indeholder kolonneetiketter, kaldes dimensionerne
kolonne1, kolonne2, kolonne3 osv.
Performance Modeler opretter også en kube, udfylder den med data og åbner kuben i Cube Viewer.
Den styrede import gemmes som en TurboIntegrator-process med det navn, du angav, da du identificerede datakilden.
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Udvidet import af dimensioner og kuber
Styret import i IBM Cognos TM1 Performance Modeler indeholder udvidede indstillinger, du kan bruge til at tilpasse mapninger for at oprette flere dimensioner,
tilføje niveauer til dimensioner, identificere attributter og identificere eller oprette
målinger. Du kan også oprette en kube fra de mapninger, du opretter.

Om denne opgave
Når du har defineret din datakilde, viser Performance Modeler en liste med kolonnerne i dine kildedata i delvinduet Kolonner og en prøve på indholdet af hver kolonne i delvinduet Dataprøve.

Fremgangsmåde
1. Klik på Udvidet.
2. Klik på Vis egenskaber. Vinduet Importér dimensioner viser følgende delvinduer:
v Dataprøve - Viser kolonnerne og indholdet i din datakilde.
v Mapning - Viser de kolonner, der skal importeres (kildeelementer), så du kan
identificere indholdet af en kolonne som Dimension, Niveau eller Attribut.
Delvinduet Mapning viser også, hvordan kolonner i din kilde (mappede kildeelementer) mapper til objekter (målelementer) på din TM1-server.
v Egenskaber - I delvinduet Egenskaber kan du se og angive egenskaber for et
valgt kildeelement eller målelement. Du kan også angive udvidede indstillinger for et valgt element.
Performance Modeler forsøger at identificere de kolonner, der skal importeres,
og opretter mapninger for kolonnerne. Du kan ændre alle de mapninger, der
oprettes.
Når som helst i den styrede import kan du klikke på Ryd alle mapninger for
at fjerne alle mapninger. Derefter skal du oprette alle mapninger manuelt.
3. For at ændre mapninger skal du trække et element fra afsnittet Kildeelementer
i delvinduet Mapning til en ny placering i afsnittet Målelementer. På samme
måde kan du trække et element fra én placering i afsnittet Målelementer til en
ny placering i samme afsnit. Når du trækker et element, viser markøren, hvor
og hvornår elementet bliver placeret. Du kan placere det som et ny dimension,
som et niveau i en eksisterende dimension eller som en attribut.
4. Hvis du vil tilføje en beregnet kolonne, skal du udføre følgende handlinger:
a. Klik på Tilføj beregnet kolonne.
b. I afsnittet Kildeelement i delvinduet Egenskaber: Angiv et kildeelementnavn for kolonnen, og vælg datatype for kolonnen.
c. Angiv en Mapningstype for den beregnede kolonne.
d. Skriv det udtryk, der definerer den beregnede kolonne i feltet Udtryk. Udtryk skal afsluttes med et semikolon (;).
Hvis du f.eks. vil tilføje en beregnet kolonne for Medarbejdernavn, der sammenkæder Efternavn og Fornavn, skal du definere følgende udtryk:
v_Expression = v_Last_Name_0 | ’,’ | v_First_Name_1;
Du kan også bruge en beregnet kolonne til at omdøbe medlemmer, hvis du
f.eks. vil have, at kildenavne skal svare til målnavne, eller for at fjerne irrelevante tegn fra kilden.
Der er flere oplysninger om formler til udtryk i IBM Cognos TM1 Referencehåndbog.
e. Klik på Prøve for at få vist resultaterne af udtrykket.
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5. Du tilpasser egenskaberne for en dimension ved at vælge dimensionen i afsnittet Målelementer i delvinduet Mapninger og derefter udføre følgende handlinger:
a. I afsnittet Målelement i delvinduet Egenskaber: Revidér Dimensionsnavn
og Dimensionstype efter behov.
b. Angiv en handling for Opdatér dimensionerne. Vælg Tilføj de nye elementer for at tilføje eventuelle nye elementer i kilden til en eksisterende dimension. Vælg Udfyld dimension igen for at bygge dimensionen igen kun
ved brug af de elementer, der findes i kilden. Vælg Opdatér ikke for at forlade dimensionen som den er uden opdateringer fra kilden.
c. Hvis du importerer en dimension med flere niveauer, og medlemsnavnene
ikke er entydige, skal du markere afkrydsningsfeltet for Inkludér navne på
overordnede elementer og angive et tegn som skilletegn.
Dimensionen År er et eksempel på ikke-entydige medlemmer på samme niveau. Hvert år indeholder et første kvartal, og hvert første kvartal indeholder januar.
Dimensionen Nordamerika er et eksempel på ikke-entydige medlemmer på
forskellige niveauer. Ontario er angivet som en by i Californien, og Ontario
er angivet som en provins i Canada.
d. Vælg Brug elementnavnene som overskrifter, hvis de er entydige for at
oprette standardoverskrifter for hvert element.
e. Hvis du skal oprette et medlem, der viser en total for dimensionen, skal du
sørge for at have markeret afkrydsningsfeltetOpret totalelement.
f. Du flytter dimensionen i strukturen ved at revidere feltet Dimensionsindeks.
Du kan også trække dimensionen til en ny placering.
g. Angiv, hvordan komponentmedlemmerne skal sorteres.
h. Angiv, hvordan elementerne på laveste niveau eller de underordnede elementer skal sorteres.
6. Revidér et niveau ved at vælge niveauet i afsnittet Målelementer i delvinduet
Mapninger.
a. I afsnittet Målelement i delvinduet Egenskaber: Angiv et navn for niveauet i
boksen Navn på niveau.
b. I afsnittet Udvidet i delvinduet Egenskaber: Vælg Ejerdimension for at angive den dimension, som dette niveau tilhører.
c. Du flytter niveauet i strukturen ved at revidere værdien Niveauindeks.
7. Revidér en attribut ved at vælge attributten i afsnittet Målelementer i delvinduet Mapninger.
a. I afsnittet Målelement i delvinduet Egenskaber: Vælg en Attributtype. Hvis
kolonnemapningen til attributten indeholder numeriske værdier, skal attributtypen være Numerisk.
Hvis kolonnemapningen til attributten indeholder tekst, kan attributtypen
være en af følgende:
v Tekst - Giver beskrivende information.
v Overskrift - Giver et lokaliseret navn til et objekt som beskrevet i Kapitel 7, “Lokalisering af din model”, på side 69. En overskrift kræver ikke et
entydigt navn.
v Alias - Et alias kan bruges som et alternativt navn. Hvert alias skal være
entydigt.
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b. Hvis du vælger Overskrift, skal du vælge den relevante Sprogkonvention.
Eksempel: Hvis kolonnemapningen til attributten Overskrift indeholder produktnavne på Portugisisk (Brasiliansk), skal du vælge Portugisisk (Brasilien) som sprogkonvention.
c. I afsnittet Udvidet i delvinduet Egenskaber: Vælg den ejerdimension og det
ejerniveau, som denne attribut tilhører.
8. Hvis du har startet Styret import ved at klikke på Styret import> Kube, skal
du udføre følgende handlinger for at konfigurere kuben. Ellers skal du fortsætte med punkt 9.
a. Vælg kuben øverst i afsnittet Målelementer i delvinduet Mapning.
b. Angiv et navn på kube i Navn på målkube. Det kan være et eksisterende
kubenavn eller et nyt kubenavn.
c. Hvis dine mapninger ikke identificerer måledimensioner i datakilden, skal
du klikke på Opret måledimension. Hvis en måledimension allerede er
identificeret, er denne indstilling deaktiveret.
d. Vælg en adfærd for Dataopdatering for importen.
v Tilføj data tilføjer værdierne i din datakilde til eksisterende kubeværdier.
v Erstat data erstatter eksisterende kubeværdier med værdierne i din kilde.
e. Du ændrer målingen til en dimension ved at klikke på Medlemsattribut under Mapningstype. Objektet bliver en dimension som del af kuben.
f. Tilføj eksisterende dimensioner til kuben ved at klikke på Vælg dimensioner
i afsnittet Udvidet i delvinduet Egenskaber.
g. Vælg de dimensioner, du vil tilføje, og klik derefter på Tilføj til kube.
9. Klik på Afslut.

Resultater
Performance Modeler opretter de dimensioner, niveauer og attributter, der er defineret i Styret import. Hvis du vælger at oprette en kube, oprettes kuben også og
udfyldes eventuelt med data.
Importdefinitionen gemmes som en TurboIntegrator-process med det navn, du angav, da du identificerede datakilden.

Import fra en relationsdatakilde
Før du importerer data fra en relationsdatakilde, skal du sikre dig, at du er fortrolig med relationsdatakilden og den måde, du opbygger SQL-forespørgsler på. Sørg
for, at der er defineret ODBC-forbindelser. Når du arbejder i forbindelsestilstand,
kan du bruge de ODBC-relationsdatakilder, der er defineret på serveren.

Fremgangsmåde
1. Hvis du udfører en styret import, skal du gennemføre en af følgende handlinger:
v Klik på Styret import > Dimensioner, hvis du kun importerer dimensioner.
v Klik på Styret import > Kube, hvis du importerer en ny kube.
v Fortsæt med næste trin, hvis du opretter en proces.
2. Vælg Relationsdatakilde (ODBC) i feltet Kildetype, og angiv forbindelsesdetaljer.
3. Vælg en ODBC-relationsdatakilde på den liste, der er defineret for systemet.
4. Åbn Query Builder.
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Som alternativ kan du også skrive SQL for forespørgslen.
5. Du angiver, hvilke kolonner der skal bruges til at hente data i forespørgslen,
ved at klikke på skillebladet Dataoversigt og trække kolonnerne eller tabellerne fra feltet Metadata Explorer til gitteret.
Du kan tilføje selve kolonnerne eller tabellerne. Forespørgslen anvender de kolonner, du tilføjer direkte til gitteret, til at hente data. Forespørgslen anvender
også de kolonner, der hører til de tabeller, du tilføjer til gitteret.
6. Du opretter sammenkædninger baseret på relationer mellem kolonner i tabellerne ved at klikke på skillebladetDiagramforespørgsel og udføre følgende
handlinger:
a. Træk tabeller fra feltet Metadata Explorer til diagrammet.
Forespørgslen anvender de tabeller, du tilføjer til diagrammet, til at oprette
forbindelse til andre tabeller. Forespørgslen anvender ikke de kolonner, der
hører til disse tabeller, til at hente data.
.
b. Vælg elementer til relationen, og klik på ikonen Opret relation
c. Angiv kardinalitet for relationen.
Kardinalitet bruges til at undgå dobbelttælling af fakta-data, til at understøtte sammenkædning af løkker, hvilket er almindeligt i stjerneskemamodeller, til at optimere adgangen til det underliggende datakildesystem og
til at identificere elementer, der opfører sig som fakta eller dimensioner.
Der er flere oplysninger om relationer og kardinalitet i IBM Cognos Framework
Manager User Guide, som er tilgængelig her IBM Knowledge Center Cognos
Business Intelligence-velkomstside (http://www.ibm.com/support/
knowledgecenter/SSEP7J/welcome) i pdf-afsnittet.
7. Klik på skillebladet SQL-oversigt, hvis du vil redigere SQL-forespørgslen manuelt. De handlinger, du udfører på skillebladet Dataoversigt eller på skillebladet Diagramforespørgsel, afspejles på skillebladet SQL-oversigt.
8. Klik på OK, hvis du er tilfreds med forespørgslen.
9. Klik på Opfrisk for at få vist et eksempel på de data, der returneres af forespørgslen, eller som du har oprette manuelt i Query Builder.
10. Klik på Næste, hvis du vil mappe dimensionerne.
Der er oplysninger om mapning i “Definér en datakilde” på side 95.
11. Klik på Afslut, hvis du er tilfreds med indstillingerne.

Resultater
Hvis du var ved at udføre en styret import, bliver kildedata importeret, mappet til
måldata og tilføjet delvinduet Modeldesign. Desuden gemmes dine handlinger som
en proces, der vises i delvinduet Modeldesign.
Hvis du var ved at oprette en proces, vises den som et objekt i delvinduet Modeldesign, og udføres først, når du udtrykkeligt aktiverer den.

Næste trin
Du kan ændre processen ved at redigere dens procedurer, eller du kan planlægge
processen som en del af et job.
Relaterede begreber:
“Administrér processer” på side 133
Du kan administrere processer for at oprette, ændre og planlægge, hvordan data
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importeres og bruges i IBM Cognos TM1 Performance Modeler.

Importér fra et udsnit af en datakilde
Du kan bruge et udsnit som datakilde i en ny proces.

Fremgangsmåde
1.
2.
3.
4.

I feltet Kildetype skal du vælge IBM Cognos TM1-dimensionsudsnit.
I feltet Dimension skal du vælge dimensionen på listen med dimensioner.
I feltet Udsnit skal du vælge udsnittet på listen med udsnit.
Klik på skillebladet Mapninger, og markér Importér kun dimensioner.

5. Du tilpasser egenskaberne for en dimension ved at vælge overskriften for elementet i feltet Dataprøve og udføre følgende handlinger:
a. Udvid Udvidet mapning for at få vist alle egenskaber.
b. Du ændrer navn på en dimension ved at klikke på dimensionen under Udvidet mapning og indtaste det nye navn i feltet Dimensionsnavn.
c. Hvis du importerer en dimension med flere niveauer, og medlemsnavnene
ikke er entydige, skal du markere afkrydsningsfeltet Kvalificér medlemsnavne og angive et tegn som skilletegn.
Hvis alle medlemsnavne er entydige, skal du fjerne markeringen fra afkrydsningsfeltet Kvalificér medlemsnavne.
Dimensionen År er et eksempel på ikke-entydige medlemmer på samme niveau. Hvert år indeholder et første kvartal, og hvert første kvartal indeholder januar.
Dimensionen Nordamerika er et eksempel på ikke-entydige medlemmer på
forskellige niveauer. Ontario er angivet som en by i Californien, og Ontario
er angivet som en provins i Canada.
d. Hvis du skal oprette et medlem, der viser en total for dimensionen, skal du
sørge for at have markeret afkrydsningsfeltetOpret totalelement.
e. Du flytter dimensionen i strukturen ved at revidere feltet Dimensionsindeks.
Du kan også trække dimensionen til en ny placering.
f. Angiv, hvordan de konsoliderede medlemmer skal sorteres.
g. Angiv, hvordan medlemmerne på laveste niveau eller de underordnede
medlemmer skal sorteres.
h. Angiv, hvordan du skal opdatere kuben. Du kan enten tilføje nye værdier til
eksisterende værdier, eller nye værdier kan erstatte eksisterende værdier.
6. Du kompilerer processcript ved at klikke på skillebladet Udvidet og derefter
klikke på skillebladet Prolog.
7. Gem og luk processen.
8. Højreklik på den proces, du netop har oprettet, klik på Udfør proces, og klik
på OK.

Resultater
Den nye dimension bliver vist under rodbiblioteket.
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Overførsel af modelobjekter og applikationer
Du kan overføre modelelementer for at opdatere f.eks. en eksisterende kube eller
applikation. Du kan også overføre dimensioner fra IBM Cognos Business Viewpoint til et IBM Cognos TM1-miljø og omvendt.
Brug overførselsspecifikationseditoren til at kopiere modelobjekter fra ét IBM
Cognos TM1-miljø til et andet og administrere alle ændringer af applikationerne eller modelelementer. Det kan for eksempel være, at du vil overføre objekterne i en
model, når du har et testmiljø, der bruges til test af ydeevne, og vil flytte objekterne fra testmiljøet til et produktionsmiljø. Alternativt kan du oprette forskellige
versioner af din model, som skal distribueres til forretningsbrugere eller analytikere.

Opret overførselsspecifikationer
Brugere, der ikke opretter modeller, kan have svært ved at forstå, hvilke relationer,
der findes mellem objekter og afgøre, hvilke objekter, der skal flyttes fra kildemiljøet. Når du starter overførslen, har du mulighed for at gemme de valgte objekter i
en overførselsspecifikation, så overførslen kan gentages på et senere tidspunkt.
Brugere, der ikke opretter modeller, kan udføre denne specifikation og på denne
måde undgå at skulle udføre opgaven med at udvælge de samme modelobjekter
igen.

Konsekvensanalyse af en overførsel
Hvis målmiljøet tidligere er blevet udfyldt med modelobjekter, vises forskellene i
modellens struktur i kolonnen Handling i eksempelvisningen i overførselsspecifikationseditoren, når du flytter et modelobjekt fra kildemiljøet til målmiljøet. Denne
eksempelvisning viser en oversigt over, hvordan modelobjekterne passer ind i IBM
Cognos TM1-miljøet på målsiden. Du kan for eksempel hurtigt identificere, hvilke
objekter der tilføjes til en dimension eller en kube, og hvilke objekter, der opdateres eller fjernes fra det eksisterende udvalg.

Overfør kubedata
Ved overførsel fra et IBM Cognos TM1-miljø kan du vælge mellem kun at overføre
objekterne i dine modeller og at overføre både objekterne og relaterede kubedata.
Selvom du har mulighed for at flytte dataene, skal du undlade at bruge indstillingen i egenskaben Overfør data i overførselsspecifikationseditoren til at flytte store
mængder data, f.eks. salgstransaktioner, på tværs af miljøer. Du skal i stedet bruge
en TI-proces eller importguiden til at importere kildedata på målsystemet. Overfør
data er mest velegnet til overførsel af metadata, f.eks. valutakurser, der bruges til
afledning af andre data i kuben.

Automatisér overførselsprocessen
Når dine valg af objekter til overførslen er gemt i en overførselsspecifikation, kan
du oprette en batchfil til udførelse af specifikationen på et planlagt tidspunkt uden
intervention.
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Overfør modelobjekter mellem IBM Cognos TM1-miljøer
Brug kommandoen Overfør ud til at kopiere modelelementerne ved at vælge objekter i et kilde-IBM Cognos TM1-miljø og kopiere dem til et mål-IBM Cognos
TM1-miljø. Du kan styre typen og antallet af modelobjekter, der overføres til målmiljøet.
Overførselsspecifikationen indeholder de valgte objekter og de objekter, som de pågældende objekter kræver.
Hvis du bruger et udviklingsmiljø til redigering og test af en applikation, har du
mulighed for at overføre de ændringer, du har foretaget, til et målbibliotek. Indholdet i målbiblioteket er klar til at blive overført til et produktionsmiljø, når du har
foretaget alle relevante ændringer.
En selektiv overførsel giver følgende fordele:
v Serveren bliver ikke afbrudt.
v Du kan nøjes med at vælge de objekter, som du ved er blevet ændret. Hvis du
forstår applikationens forretningslogik, reduceres risikoen for eventuelle fejl, der
kan opstå i forbindelse med overførselsprocessen.

Overfør modelobjekter fra et IBM Cognos TM1-miljø
Brug kommandoen Overfør ud til at kopiere udvalgte objekter fra et IBM Cognos
TM1-udviklingsmiljø til et målproduktionsmiljø.

Om denne opgave
Du kan kopiere ændringer, du har foretaget af en applikation, eller modelelementer i et kildemiljø, til et målbibliotek, før de pågældende ændringer overføres til et
målmiljø.
Du kan overføre følgende modelobjekter:
v kuber
v oversigter
v
v
v
v
v

dimensioner
udsnit
link
processer
job

v scorecards
Du kan overføre kubeberegninger, men de er ikke primære modelobjekter, du kan
vælge i TM1-kilden. Beregningen regnes for at være de metadata, der overføres
sammen med kuben eller oversigten.
Du kan også bruge kommandoen Tilføj afhængigheder for at medtage objekter,
der er tilknyttet andre objekter. En dimension indgår for eksempel i strukturen for
en kube. Hvis der tilføjes en dimension, påvirker det kubens struktur. Hvis du ikke
er fortrolig med objekterne, kan du bruge denne kommando for at sikre, at alle de
påkrævede objekter kopieres til målmiljøet. Når du tilføjer afhængigheder, øges
sandsynligheden for, at en opdatering lykkes.

Fremgangsmåde
1. I delvinduet Modeldesign skal du markere alle de objekter, du vil overføre.
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Tip: Du kan markere flere elementer ved at trykke på Ctrl og klikke eller ved
at trykke på Skift og klikke.
2. Højreklik på det valgte, og klik på Overfør ud.
3. Hvis du vil kopiere dine modelelementer til et bibliotek, inden de overføres til
et målmiljø, skal du klikke på Filer i Overførselsmål.
4. I vinduet Vælg folder skal du navigere til biblioteket, hvor du vil gemme din
overførselsspecifikation, og derefter klikke på OK.
Standardbiblioteket er måldrev:\Users\dit_brugernavn\AppData\Roaming\IBM\
Cognos Performance Modeler\Transfer.
Der vises en eksempelvisning for overførslen i overførselsspecifikationseditoren. Funktionen Overfør ud analyserer afhængighederne for de påkrævede
markerede objekter og viser dem i delvinduet Mål. I delvinduet Kilde vises modelobjekter, du kan tilføje til det indledende udvalg af objekter.
Træstrukturen i delvinduet Mål indeholder en sammenfletning af nyt, opdateret
og eksisterende indhold. Hvis der findes eksisterende indhold i målmiljøet, indeholder kolonnen Handling oplysninger om, hvordan ændringerne påvirker
målmiljøet. Som standard vises en nøjagtig oversigt over ændringerne. Klik på
Vis alle, hvis du vil se alle modelobjekterne.
5. Hvis du vil tilføje flere elementer fra kildesystemet, skal du klikke på Tilføj i
delvinduet Kilde.
Tip: Klik kun på Tilføj, hvis du er fortrolig med modellens struktur og ved
nøjagtigt hvilke objekter, du vil overføre, eller hvis du kun vil overføre objekter,
som er blevet ændret. Hvis du for eksempel har ændret en definition af et undersæt på en stor dimension, kan du overføre denne specifikke ændring, uden
at overføre hele dimensionen.
6. Hvis du vil tilføje alle de afhængige objekter, der er relaterede til et modelobjekt, skal du i delvinduet Kilde markere det objekt, du vil overføre, og derefter
klikke på Tilføj afhængigheder.
Objektet og dets afhængige tilføjes til måltræstrukturen.
7. Hvis du vil overføre celledata til en oversigt, skal du vælge oversigten og indstille egenskaben Overfør data til Ja i delvinduet Egenskaber.
8. Klik på Overfør for at registrere dine valg i den mappe du har angivet i trin 4.

Næste trin
Du kan enten overføre disse objekter til et målmiljø fra målbiblioteket, eller du kan
oprette en overførselsspecifikation for at automatisere overførselsprocessen.
“Overfør modelobjekter til et IBM Cognos TM1-miljø”
Efter overførslen af modelobjekter fra et kildemiljø til et fastholdelsesbibliotek
kan du overføre objekterne fra biblioteket til et målmiljø. Objekterne overføres
på tværs af miljøer for at opdatere eksisterende kuber og applikationer.
“Opret en overførselsspecifikation” på side 112
Gem dit valg af modelobjekter i en overførselsspecifikation, så andre administratorer kan deltage i overførselsprocessen.

Overfør modelobjekter til et IBM Cognos TM1-miljø
Efter overførslen af modelobjekter fra et kildemiljø til et fastholdelsesbibliotek kan
du overføre objekterne fra biblioteket til et målmiljø. Objekterne overføres på tværs
af miljøer for at opdatere eksisterende kuber og applikationer.
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Om denne opgave
Når du overfører en overførselsspecifikation fra overførselsarkivet, angives de konsekvenser, overførslen vil have for målmiljøet, i kolonnen Handlinger i delvinduet
Mål.
Antag f.eks., at tre modelobjekter er fjernet og fire objekter tilføjet efter overførslen
af overførselsspecifikationen fra kildemiljøet. Når du overfører den samme specifikation fra overførselsarkivet, angiver kolonnen Handling, at tre objekter bliver tilføjet, og at fire nye objekter bliver fjernet fra måltræstrukturen. Denne automatiske
analyse hjælper dig med at forstå, hvordan ændringerne påvirker målmiljøet, og
du kan eventuelt ændre dine valg, før du går videre med overførslen.

Fremgangsmåde
1. Klik på ikonen formenuen Handlinger
, og klik derefter på Opret forbindelse.
2. Klik på målmiljøet i vinduet Vælg en TM1 Server.
3. Højreklik på objektet admin_vært:servernavn på det højeste niveau i delvinduet
Modeldesign, og klik derefter på Overfør i.
4. Klik på Filer i vinduet Overførselskilde.
5. Gå til folderen, der indeholder overførselsspecifikationen i vinduet Vælg folder,
og klik på OK.
Tip: Standardbiblioteket er måldrev:\Users\dit_brugernavn\AppData\Roaming\
IBM\Cognos Performance Modeler\Transfer.
Der vises en eksempelvisning for overførslen i overførselsspecifikationseditoren. Funktionen Overfør i analyserer afhængighederne for de påkrævede markerede objekter og viser dem i delvinduet Mål. I delvinduet Kilde vises modelobjekter, du kan tilføje til det indledende udvalg af objekter.
Træstrukturen i delvinduet Mål indeholder en sammenfletning af nyt, opdateret
og eksisterende indhold. Hvis der findes eksisterende indhold i målmiljøet, indeholder kolonnen Handling oplysninger om, hvordan ændringerne påvirker
målmiljøet. Som standard vises en nøjagtig oversigt over ændringerne. Klik på
Vis alle, hvis du vil se alle modelobjekterne.
6. Hvis du vil ændre modelobjekterne, skal du udføre en eller flere af følgende
opgaver:
v Hvis du vil tilføje flere elementer fra kilde-TM1-miljøet, skal du markere elementet i delvinduet Kilde og derefter klikke på Tilføj.
v Hvis du vil fjerne et element fra de valgte elementer, der er klar til at blive
overført, skal du markere elementet i delvinduet Mål og derefter klikke på
Fjern.
v Hvis du vil overføre celledataene til en oversigt, skal du i delvinduet Kilde
eller Mål vælge den kubeoversigt, som skal opdateres, og indstille egenskaben Overfør data til Ja i delvinduet Egenskaber.
Vigtigt: Hvis du har ændret celledataene i målmiljøet, overskrives de ændringer, du har foretaget, af de celledata, der er indeholdt i den aktuelle
overførsel.
7. Klik på Overfør, når du er tilfreds med dine ændringer.
De importerede objekter og relaterede opdateringer vises i delvinduet Modeldesign.
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Overfør applikationer mellem IBM Cognos TM1-miljøer
Overfør en applikation for at flytte den fra ét miljø til et andet miljø.
Når du overfører en applikation, bliver følgende elementer flyttet:
v
v

IBM Cognos TM1-serverobjekter
IBM Cognos TM1-applikationsdefinition

Det er noget andet at overføre en applikation fra IBM Cognos TM1 Performance
Modeler end at eksportere og importere en applikation fra Cognos TM1 Applications-portalen. Når du eksporterer en applikation fra portalen, bliver kun applikationsdefinitionen flyttet, men Cognos TM1-serverobjekter eksporteres ikke.
Når du overfører en applikation, bliver kubedata ikke flyttet. Du kan imidlertid
flytte data ved at vælge kubeoversigter.

Overfør applikationer fra et IBM Cognos TM1-miljø
Overfør en applikation fra et IBM Cognos TM1-miljø til et andet miljø.

Inden du begynder
Før du kan overføre en applikation, skal du designe og distribuere applikationen
ved at udføre følgende opgaver:
v Opret en applikation

.

.
v Definér applikationsoversigter
v Definér et godkendelseshierarki, hvis det er relevant.
v Vælg de standardklientsystemer, der skal bruges sammen med applikationen.
v Validér

og distribuér

v Tildel brugergrupperettigheder

applikationen.
til applikationen.

Fremgangsmåde
1. Højreklik på applikationen i delvinduet Applikationsdesign, og vælg Overfør
.
applikation
2. I vinduet Vælg folder skal du vælge det målbibliotek, du vil gemme applikationsdefinitionen i. Klik derefter på OK.
Overførselsspecifikationseditoren viser en eksempelvisning af den applikationsdefinition, som er klar til at blive overført. Du kan fortsætte med at tilpasse
definitionen.
3. Hvis du vil ændre applikationsdefinitionen, skal du udføre en eller flere af følgende opgaver:
v Hvis du vil tilføje et objekt fra kilde-TM1-miljøet, skal du markere objektet i
delvinduet Kilde og klikke på Tilføj.
v Hvis du vil fjerne et objekt fra de valgte objekter, der er klar til at blive overført, skal du markere objektet og klikke på Fjern.
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v Hvis du vil importere kubedata, skal du markere den kubeoversigt, du vil
opdatere, i delvinduet Egenskaber og indstille egenskaben Overfør data til
Ja.
Vigtigt: Hvis du har ændret celledataene på målsystemet, overskrives de ændringer, du har foretaget, af de celledata, der er indeholdt i den aktuelle
overførsel.
4. Kopiér indholdet af målfolderen på computeren til IBM Cognos TM1-målmiljøet.

Overfør applikationer til et IBM Cognos TM1-miljø
Overfør en applikation for at indføre modelændringer fra et andet IBM Cognos
TM1-miljø.

Inden du begynder
Du skal først designe, distribuere og til sidst overføre en applikation fra dit IBM
Cognos TM1-miljø. Når du overfører en applikation fra et kilde-TM1-miljø, importerer du modelændringer i dit miljø, uden at det er nødvendigt for dig at lukke
serveren. Du skal dog deaktivere eventuelle applikationer i målmiljøet, før du begynder.

Fremgangsmåde
1. Højreklik på objektet admin_vært:servernavn på det højeste niveau i delvinduet
Modeldesign, og klik på Overfør i
2. Klik på Filer i Overførselskilde.

.

3. Klik på folderen Overførselsarkiv i vinduet Vælg folder, og klik på OK.
Overførselsspecifikationseditoren viser en eksempelvisning af den applikationsdefinition, som er klar til at blive overført. Du kan fortsætte med at tilpasse
definitionen.
4. Hvis du vil ændre applikationsdefinitionen, skal du udføre en eller flere af følgende opgaver:
v Hvis du vil tilføje et objekt fra kilde-TM1-miljøet, skal du markere objektet i
delvinduet Kilde og klikke på Tilføj.
v Hvis du vil fjerne et objekt fra de valgte objekter, der er klar til at blive overført, skal du markere objektet i delvinduet Mål og klikke på Fjern.
v Hvis du vil importere kubedata, skal du markere den kubeoversigt, du vil
opdatere, i delvinduet Egenskaber og indstille egenskaben Overfør data til
Ja.
Vigtigt: Hvis du har ændret celledataene på målsystemet, overskrives de ændringer, du har foretaget, af de celledata, der er indeholdt i den aktuelle
overførsel.
5. Klik på Overfør, når du er færdig med ændringerne.
De importerede objekter og relaterede opdateringer vises i delvinduet Modeldesign. Aktivér applikationen, så brugere kan begynde at bruge den.

Næste trin
Du kan gå i gang med at udføre modelleringsopgaver ved hjælp af de importerede
objekter.
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Overfør hierarkier til og fra IBM Cognos Business Viewpoint
For dimensioner, der opdateres jævnligt i IBM Cognos Business Viewpoint vil du
muligvis gerne administrere nogle af ændringerne på et eksternt system, f.eks. et
IBM Cognos TM1-system. Brug overførselsfunktionen i IBM Cognos Performance
Modeler til flytning af objekter med dimensionen, f.eks. hierarkier, til og fra IBM
Cognos Business Viewpoint.

Konfigurér Cognos TM1 Application-service til Cognos Business
Viewpoint
Hvis du vil overføre data fra IBM Cognos Business Viewpoint, skal du redigere
konfigurationsfilen til IBM Cognos TM1 Application-servicen. Når du angiver brugen og placeringen af Cognos Business Viewpoint, er den tilgængelig som overførselskilde og -mål.

Inden du begynder
Afhængigt af Windows-styresystemets version skal du enten være admin-bruger
eller bruger med administratorrettigheder for at kunne ændre konfigurationsfilen.

Fremgangsmåde
1. Start en teksteditor, og åbn konfigurationsfilen fpmsvc_config.xml i biblioteket
Program Files\ibm\cognos\tm1\webapps\pmpsvc\WEB-INF\configuration.
2. Angiv parameteren businessViewpoint enabled til sand.
3. Angiv URL'en til IBM Cognos Business Viewpoint i parameteren uri="http://
localhost:9410/bv"/, hvor localhost er navnet på serveren, hvor IBM Cognos
Business Viewpoint er installeret.
4. Gem konfigurationsfilen.
5. Start TM1 Applications-servicen igen.
6. Start Cognos TM1 Performance Modeler.

Resultater
Når du bruger kommandoen Overfør i eller Overfør ud, er IBM Cognos Business
Viewpoint tilgængeligt som kilde- eller målsystem.

Overfør hierarkier fra IBM Cognos Business Viewpoint
Når du overfører hierarkier fra IBM Cognos Business Viewpoint, importeres hierarkierne i eksisterende dimensioner i IBM Cognos TM1 Performance Modeler.

Inden du begynder
Du skal bruge IBM Cognos Business Viewpoint version 10.1.1 eller nyere.
Cognos TM1 Performance Modeler skal kunne oprette forbindelse til IBM Cognos
Business Viewpoint-serveren. URL'en til Cognos Business Viewpoint angives i konfigurationsfilen fpmsvc_config.xml.

Fremgangsmåde
1. Højreklik på folderen på øverste niveau i delvinduet Modeldesign, og klik derefter på Overfør i.
2. Klik på IBM Cognos Business Viewpoint i Overførselskilde, og klik derefter
på OK.
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Indstillingen IBM Cognos Business Viewpoint er kun tilgængelig, hvis URL'en
til systemet er angivet.
3. Hvis du bliver bedt om at gøre det, skal du angive dine sikkerhedslegitimationsoplysninger for at få adgang til IBM Cognos Business Viewpoint.
Der vises en eksempelvisning for overførslen i overførselsspecifikationseditoren. I delvinduet Kilde vises hierarkier, som du kan tilføje til målvalget.
4. Udfør en af følgende opgaver for at redigere valget af hierarkier:
v Hvis du vil tilføje flere versioner af hierarkierne fra IBM Cognos Business
Viewpoint-kilden, skal du i delvinduet Kilde markere én version af hierarkiet, inklusive alle undersæt, og derefter klikke på Tilføj.
Du kan vælge flere hierarkier, men du kan kun vælge ét hierarki pr. dimension.
v Hvis du vil fjerne en version fra de valgte versioner, der er klar til at blive
overført, skal du markere versionen i delvinduet Mål og derefter klikke på
Fjern.
5. Gennemse dine valg, og klik derefter på Overfør for at flytte hierarkierne fra
IBM Cognos Business Viewpoint til et IBM Cognos TM1-målmiljø.

overfør hierarkier til IBM Cognos Business Viewpoint
Du kan overføre dimensioner til IBM Cognos Business Viewpoint som hierarkier.

Inden du begynder
Du skal bruge IBM Cognos Business Viewpoint version 10.1.1 eller nyere.
Cognos TM1 Performance Modeler skal kunne oprette forbindelse til IBM Cognos
Business Viewpoint-serveren. URL'en til Cognos Business Viewpoint angives i konfigurationsfilen fpmsvc_config.xml.

Fremgangsmåde
1. Højreklik på folderen på øverste niveau i delvinduet Modeldesign, og klik på
Overfør ud.
2. Klik på IBM Cognos Business Viewpoint i Overførselsmål, og klik derefter på
OK.
Indstillingen IBM Cognos Business Viewpoint er kun tilgængelig, hvis URL'en
til systemet er angivet.
3. Hvis du bliver bedt om at gøre det, skal du angive dine sikkerhedslegitimationsoplysninger for at få adgang til IBM Cognos Business Viewpoint.
Der vises en eksempelvisning for overførslen i overførselsspecifikationseditoren. I delvinduet Kilde vises hierarkier, som du kan tilføje til det eksisterende
udvalg.
4. Udfør en af følgende opgaver for at redigere valget af hierarkier:
v Hvis du vil tilføje flere versioner af hierarkierne fra kilde-TM1-miljøet, skal
du i delvinduet Kilde markere en version af hierarkiet, inklusive alle undersæt, og derefter klikke på Tilføj.
Du kan vælge flere hierarkier, men du kan kun vælge ét hierarki pr. dimension.
v Hvis du vil fjerne en version fra de valgte versioner, der er klar til at blive
overført, skal du markere versionen i delvinduet Mål og derefter klikke på
Fjern.
5. Gennemse dine valg, og klik derefter påOverfør for at overføre hierarkierne fra
IBM Cognos TM1-systemet til IBM Cognos Business Viewpoint.
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Næste trin
Du kan importere hierarkier i en ny dimension i IBM Cognos Business Viewpoint.

Overførselsspecifikationer
Overførselsspecifikationen er en samling modelobjekter, f.eks. modelelementer og
applikationsdefinitioner, der kan bruges til overførsel af indhold på tværs af IBM
Cognos TM1-systemer eller IBM Cognos Business Viewpoint. Overførselsspecifikationerne gemmes til senere brug, så andre TM1-administratorer kan udføre specifikationen for at opdatere kuber eller applikationer i målmiljøet.
Brugere, der ikke er administratorer og som ikke opretter modeller, kan bruge
overførselsspecifikationen til flytning af modelobjekter eller dimensioner. Brugere,
der udfører specifikationen, behøver ikke at kende applikationens forretningslogik
eller de indbyrdes afhængigheder og relationer mellem objekterne. På denne måde
gør den arkiverede overførselsspecifikation overførselsprocessen nemmere.
Når du opretter en overførselsspecifikation, kan du udføre følgende opgaver:
v Revidere overførselsspecifikationen, så den afspejler eventuelle opdateringer af
modelobjekterne eller applikationsdefinitionerne.
v Oprette en batchfil baseret på overførselsspecifikationen, for at automatisere
overførslen.

Opret en overførselsspecifikation
Gem dit valg af modelobjekter i en overførselsspecifikation, så andre administratorer kan deltage i overførselsprocessen.

Om denne opgave
Administratorer kan udføre overførselsspecifikationen, så de ikke er nødt til at
gentage udvælgelsen af modelobjekter og applikationer for at overføre strukturen.
Ved at bruge denne specifikation behøver brugere ikke at forstå forretningslogikken i modellen for at kunne overføre indholdet fra ét system til et andet.

Fremgangsmåde
1. I delvinduet Modeldesign skal du markere alle de objekter, du vil overføre, højreklikke på de valgte elementer og derefter klikke på Overfør ud.
2. Klik på Filer i vinduet Overførselsmål.
3. I vinduet Vælg folder skal du vælge biblioteket, hvor du vil gemme din overførselsspecifikation, og klikke på OK.
Standardbiblioteket er \Users\dit_brugernavn\AppData\Roaming\IBM\Cognos
Performance Modeler\Transfer.
Funktionen Overfør ud analyserer afhængighederne for de valgte objekter, der
kræves af kuben. Den opretter et eksempel og viser resultatet på et nyt skilleblad med navnet Overførsel uden navn. I overførselseksemplet viser delvinduet Kilde modelobjekter, som du kan tilføje til de objekter, du har valgt tidligere.
I delvinduet Mål vises de objekter, inklusive afhængigheder, som er klar til at
blive overført. Måltræstrukturen indeholder en sammenfletning af nyt, opdateret og eksisterende indhold. KolonnenHandling viser, hvordan ændringerne påvirker målmiljøet. Som standard vises en detaljeret oversigt over ændringerne.
Klik på Vis alle, hvis du vil se alle modelobjekterne.
4. Klik på Gem for at gemme din overførselsspecifikation.
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5. Under Gem overførsel i folder skal du angive navnet på folderen, hvor overførselsspecifikationen er gemt.
Overførselsspecifikationen vises i delvinduet Overførselsdesign.

Næste trin
Andre administratorer og brugere, der arbejder med modeller, kan bruge denne fil
til når som helst at udføre overførselsprocessen, uden at være nødt til at gentage
arbejdet med at udvælge objekter. Administratorer kan også planlægge, at overførselsprocessen skal udføres med bestemte intervaller, ved at oprette en batchfil, der
udfører overførselsspecifikationen.

Redigér en overførselsspecifikation
Når du har gemt en overførselsspecifikation til din overførsel, har du mulighed for
at ændre den for at afspejle opdateringer i designet af modelelementer og -applikationer.

Fremgangsmåde
1. I delvinduet Overførselsdesign skal du højreklikke på den folder, der indeholder den overførselsspecifikation, du vil revidere, og klikke på Åbn.
Der vises en eksempelvisning af de modelobjekter, som er klar til at blive overført, i overførselsspecifikationseditoren.
2. Foretag en eller flere af følgende ændringer:
v Hvis du vil tilføje flere elementer fra kildemiljøet, skal du i delvinduet Kilde
klikke på objektet i træstrukturen og derefter klikke på Tilføj
Tip: Klik kun på Tilføj, hvis du er fortrolig med modellens struktur og ved
præcist hvilke objekter, du vil overføre. Hvis du har ændret en udsnitsdefinition i en stor dimension, kan du f.eks. overføre den specifikke ændring uden
at overføre hele dimensionen.
v Hvis du vil tilføje alle de afhængige objekter, der er relaterede til et modelobjekt, skal du i delvinduet Kilde markere det objekt, du vil overføre, og derefter klikke på Tilføj afhængigheder.
Objektet og dets afhængige tilføjes til måltræstrukturen.
v Hvis du vil overføre celledata til en oversigt, skal du vælge oversigten og
indstille egenskaben Overfør data til Ja i delvinduet Egenskaber.
3. Klik på Gem, når du er tilfreds med dine ændringer.

Automatisering af overførslen ved hjælp af overførselsspecifikationen
Brug kommandolinjen til automatisering af overførslen af modelobjekter mellem
IBM Cognos TM1-miljøer. Den foruddefinerede overførselsspecifikation bruges til
styring af den automatiserede overførselsfunktion.

Inden du begynder
For at overførselsprocessen kan udføres ved hjælp af kommandolinjen skal du først
oprette overførselsspecifikationen.

Om denne opgave
For at køre batchfilen kræver Performance Modeler-komponenterne, at en en 32-bit
java.exe-fil er placeret i biblioteketinstallationsbibliotek\tm1_64\bin\jre\6.0\
bin.
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.jar-filen, der kræves for at kunne udføre batchfilen, findes i biblioteket
installationsbibliotek\tm1_64\webapps\pmpsvc\rcp_updates\plugins.
Når du bruger batchfilkommandoen Generate, oprettes en kommandofil, så du kan
udføre den fra kommandolinjen. Du kan automatisere overførselsprocessen ved
hjælp af et planlægningsværktøj, så batchfilen udføres på en bestemt dato eller et
bestemt klokkeslæt.

Fremgangsmåde
1. Udfør følgende trin for at oprette batchfilen:
, og klik på Overførselsdea. Klik på ikonen for menuen Handlinger
sign.
b. Højreklik på overførselsspecifikationen i delvinduet Overførselsdesign, og
klik på Generér batchfil.
En kommandofil genereres og gemmes i biblioteket måldrev:\Users\
dit_brugernavn\AppData\Roaming\IBM\Cognos Performance Modeler\
Transfer\overførselsspecifikationsfolder\scripts\.
2. Hvis du vil tilsidesætte kilde- eller målparametre, skal du bruge henholdsvis -S
for kildemiljøet og -T for målmiljøet.
På følgende linje bliver oplysningerne om IBM Cognos TM1-kildeserveren for
eksempel tilsidesat: java.exe -jar com.ibm.mdt.transfer.app_version.jar
-Suser=user_ID -Spwd=password -Sserver=source_server_name -file
"transfer_specification.json"
3. Dobbeltklik på kommandofilen for at udføre batchfilen.
IBM Cognos TM1-miljøet på målsiden opdateres baseret på de objekter, som
findes i overførselsspecifikationen.
“Opret en overførselsspecifikation” på side 112
Gem dit valg af modelobjekter i en overførselsspecifikation, så andre administratorer kan deltage i overførselsprocessen.
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Kapitel 11. Design og distribution af applikationer og administration af rettigheder
Vinduet Applikationsdesign indeholder et værktøj, der fører dig gennem processen med at definere de data, grupper og roller, som hvert medlem af planlægningsarbejdsgangen skal bruge for at kunne bidrage til deres finansielle målsætninger.
Før en applikation kan bruges, skal du definere brugergrupper og rettigheder for
brugergrupperne afhængigt af rapporteringsstruktur og applikationstype.
Hvis en bruger skal arbejde med den distribuerede applikation, skal der udføres
yderligere trin i IBM Cognos TM1 Applications-portalen.
IBM Cognos TM1 Applications er et godt valg, når du har brug for meget formatering, eller når du ikke vil installere IBM Cognos Insight-komponenten på din lokale maskine. Cognos TM1 Applications indeholder al den formatering, der stilles
til rådighed af webark, ud over stykker og anden detaljeret navigering af kubedata.
IBM Cognos Insight giver en fleksibel og interaktiv oplevelse med et udvalg af distribuerede eller forbundne tilstande. I distribueret tilstand anvender Cognos Insight et interaktivt lærredlayout til planlægning og analyse af applikationer, hvilket
resulterer i effektiv, hurtig opsporing og navigation. Eftersom behandling af beregninger og forespørgsler i en distribueret arkitektur først foregår lokalt, når datastykket downloades, kan administratorer implementere Cognos Insight-applikationer hos flere distribuerede brugere fra samme centrale serverhardware.

Design og distribuér en applikation
Du kan oprette og redigere mere end én applikation ad gangen, og du kan oprette
mere end én type applikation.
Når du skal bygge en applikation, skal du have en gyldig kube.
Brug vinduet Applikationsdesign til at definere applikationstypen og de oversigter, der skal inkluderes i applikationen. Du kan også få vist og angive egenskaber
for applikationen, oversigterne og applikationstypen. Vinduet til design af Ny applikation indeholder følgende hovedtrin, som du skal udføre for at oprette en applikation:
v Definér applikationstype
v Definér oversigter og webark
v Definér godkendelseshierarki
v Definér rettigheder
Du kan oprette følgende applikationstyper:
v Godkendelse, en repræsentation af godkendelses- eller rapporteringsstrukturen i
din virksomhed, afdeling eller koncern. Den hierarkiske godkendelsestype hjælper brugeren med arbejdsgangen.
v Central, intet godkendelseshierarki. Denne type godkendelse anvendes af en
mindre gruppe brugere, som deler opgaven med at udføre central planlægning
eller analyse lige mellem sig. Der er mulighed for at overtage ejerskabet, men
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det gennemtvinges ikke som i andre applikationstyper. Modeldesignere kan også
forhindre, at indstillingen til at overtage ejerskab tilbydes.
v Ansvar, baseret på godkendelseshierarki, men brugeren kan ikke afsende en
node, der låser det. Bruges af kunder, der anvender rullende prognoser eller
vedvarende planlægningsprocesser uden defineret slutdato.

Opret en ny applikation
Der kan oprettes nye applikationer af alle typer ved hjælp af IBM Cognos TM1
Performance Modeler.

Fremgangsmåde
1. I delvinduet Applikationsdesign skal du højreklikke på folderen Applikation
og herefter klikke på Ny > Ny applikation.
2. Skriv et navn på applikationen.
3. Vælg applikationstype på menuen.
Applikationstype

Beskrivelse

Godkendelse

Baseret på en rapporteringsstruktur. Når en
ændring af afsendt, låses rapporten, så der
ikke kan foretaget nye ændringer, før
godkenderen har afvist ændringen.

Central

Ingen rapporteringsstruktur. Alle brugere
har lige rettigheder, og ændringerne kan
ikke låses.

Ansvar

Baseret på en rapporteringsstruktur. Ændringer kan foretages uden at skulle afsendes
eller godkendes.

4. Klik på OK.
5. Gem applikationen.

Næste trin
Du kan tilføje oversigter og webark til applikationen.

Definér applikationsoversigter
Når du har oprettet applikationen, kan du definere de oversigter, der skal bruges i
applikationen.

Om denne opgave
De oversigter, der bruges i applikationen, skal findes i delvinduet TM1-objekter, før
du kan inkludere oversigterne i applikationen. Der er oplysninger i IBM Cognos
TM1 Vejledning til programudviklere. Hver oversigt indeholder to egenskaber, der
kan hjælpe brugeren:
v Hjælpetekst vises, når en bruger klikker på punktet Oversigt > Hjælp under arbejdet med en oversigt i IBM Cognos Applications. Egenskaben viser instruktioner eller oplysninger, der hjælper brugeren med at indtaste data i oversigten.
Den hjælpetekst, du indtaster, kan også blive vist på arbejdsgangssiden.
v Skillebladsnavn er det navn, der vises på oversigtsskillebladet i klienten. Revidér denne egenskab, hvis skillebladet skal vises en anden tekst end navnet på
oversigten.
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Fremgangsmåde
1. Klik på folderen Oversigter i delvinduet Design.
2. I delvinduet TM1-objekter skal du udvide folderen Kuber og den kube, der indeholder den oversigt, du vil tilføje til din applikation.
3. Klik på den oversigt, som du vil tilføje til applikationen. Hvis du vælger flere
oversigter, der ikke er i rækkefølge, kan du holde Ctrl-tasten nede og klikke på
dem. Hvis du vælger flere oversigter i rækkefølge, kan du holde skiftetasten
nede og klikke på oversigterne.
4. Træk oversigterne til folderen Oversigter i applikationen. Nu kan du angive
egenskaber for oversigterne.
5. Klik på oversigten i folderen Oversigter.
6. Du redigerer hjælpeteksten efter eget valg ved at indtaste Hjælpetekst og Skillebladsnavn i delvinduet Egenskaber.
7. Du omdøber oversigten ved at højreklikke på oversigten i delvinduet Design
og vælge Omdøb. Skriv det nye navn på oversigten.
8. Gem applikationen.
Relaterede begreber:
“Definér oversigter og webark” på side 18
Oversigter og webark, der er påkrævet til denne applikation, identificeres i delvinduet til applikationsdesign.

Definér applikationswebark
Når du har oprettet applikationen, kan du definere de webark, der skal bruges i
applikationen.

Om denne opgave
Når et webark inkluderes i applikationens omfang, kræves der flere trin for at aktivere datareservation af noderne og oversigterne. De webark, der bruges i applikationen, skal findes i delvinduet TM1-objekter, før du kan inkludere oversigterne i
applikationen. Der er oplysninger i IBM Cognos TM1 Vejledning til programudviklere.
Hvert webark indeholder to egenskaber, der kan hjælpe brugeren:
v Hjælpetekst vises, når en bruger klikker på punktet Oversigt > Hjælp under arbejdet med en oversigt i IBM Cognos Applications. Egenskaben viser instruktioner eller oplysninger, der hjælper brugeren med at indtaste data i oversigten.
Den hjælpetekst, du indtaster, kan også blive vist på arbejdsgangssiden.
v Skillebladsnavn er det navn, der vises på oversigtsskillebladet i klienten. Revidér denne egenskab, hvis skillebladet skal vises en anden tekst end navnet på
oversigten.
Vigtigt: Applikationer, der indeholder webark, distribueres kun til den tynde IBM
Cognos TM1 Applications-klient.

Fremgangsmåde
1. Klik på den applikation, du lige har oprettet, og sæt Udvidet modellering i
delvinduet Egenskaber til Ja.
2. I delvinduet TM1-objekter skal du udvide folderen Webark og den folder, der
indeholder det webark, du vil tilføje til dine applikationsoversigter.
3. Klik på det webark, som du vil tilføje til applikationen. Hvis du vælger flere
webark, der ikke er i rækkefølge, kan du holde Ctrl-tasten nede og klikke på
dem. Hvis du vælger flere webark i rækkefølge, kan du holde skiftetasten
nede og klikke på webarkene.
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4. Træk webarket til folderen Oversigter i applikationen. Nu kan du angive
egenskaber for webarket.
5. Klik på webarket i folderen Oversigter.
6. Du redigerer hjælpeteksten efter eget valg ved at indtaste Hjælpetekst og
Skillebladsnavn i delvinduet Egenskaber.
7. Du omdøber oversigten ved at højreklikke på webarket i delvinduet Design
og vælge Omdøb. Skriv det nye navn på webbarket.
8. Gem applikationen.
9. Udvid folderen Kuber i delvinduet TM1-objekter.
10. Klik på de kuber, der henvises til i webarket. Hvis du vælger flere kuber, der
ikke er i rækkefølge, kan du holde Ctrl-tasten nede og klikke på dem. Hvis du
vælger flere kuber i rækkefølge, kan du holde skiftetasten nede og klikke på
kuberne.
11. Placér kuberne i folderen Manuelle afhængigheder i applikationen.
12. Gem applikationen.
Relaterede begreber:
“Definér oversigter og webark” på side 18
Oversigter og webark, der er påkrævet til denne applikation, identificeres i delvinduet til applikationsdesign.

Definition af godkendelseshierarki
Godkendelseshierarkiet bestemmer arbejdsgangen i applikationen.

Om denne opgave
Der skal defineres et godkendelseshierarki for applikationstyperne Godkendelse
og Ansvar. Et godkendelseshierarki er et dimensionsudsnit på IBM Cognos TM1serveren. Der refereres til hvert enkelt medlem i et udsnit som en "node" i godkendelseshierarkiet. Der gælder følgende begrænsninger for et godkendelseshierarki:
v Mindst én oversigt i applikationen skal inkludere den dimension, som indeholder udsnittet af dit godkendelseshierarki.
v Udsnittet af godkendelseshierarkiet må kun indeholde ét medlem på øverste niveau. Hvis udsnittet indeholder flere medlemmer på øverste niveau, får du vist
en fejlmeddelelse.
v Udsnittet af godkendelseshierarkiet må ikke indeholde strengmedlemmer.
v Når et udsnit betegnes som et godkendelseshierarki, styres al sikkerhed i den
overordnede dimension af udsnittet af IBM Cognos TM1 Performance Modeler.
Bemærk: Hvis det udsnit, der anvendes som godkendelseshierarki, ændres på nogen måde, efter en applikation er distribueret, og ingen andre aspekter af applikationen er ændret, skal rettighederne gemmes igen. Det sikrer, at sikkerheden og
andre applikationsartefakter opdateres, så de afspejler den nye struktur i godkendelseshierarkiet. Når rettighederne gemmes igen. udbredes ændringen til eventuelle noder på laveste niveau, der er tilføjet for nylig. Du skal gemme rettighederne
igen efter en ændring, også selvom de aktuelt definerede rettigheder er defineret
på gennemsynsniveau. Hvis applikationen ikke distribueres igen, kan brugerne
ikke overtage ejerskabet af noder.

Fremgangsmåde
1. Klik på folderen Godkendelseshierarki i delvinduet Design.
2. I delvinduet TM1-objekter skal du udvide folderen Dimensioner og udsnittene.
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3. Klik på dimensionen med det udsnit, du vil bruge som godkendelseshierarki.
4. Højreklik på det udsnit, du vil bruge som godkendelseshierarki, og klik på Tilføj til applikation. Vælg den applikation, godkendelseshierarkiet skal tilføjes,
eller træk udsnittet til folderen Godkendelseshierarki.
5. Klik på Ja for at acceptere, når advarslen Tilføj til applikation vises.
6. Gem applikationen.

Næste trin
For at du kan validere applikationen, skal du først vælge det standardklientsystem,
der skal bruges sammen med applikationen.
Relaterede begreber:
“Definition af godkendelseshierarki” på side 16
Hvis et godkendelseshierarki er påkrævet for denne applikation, sammenkædes
det anvendte udsnit med applikationen her.

Konfigurér en TurboIntegrator-proces til udførelse af en handling i en arbejdsgang
Du kan konfigurere udførelsen af en TurboIntegrator-proces fra en arbejdsgangshandling på Cognos TM1 Application Server.

Fremgangsmåde
1. Opret den tilpassede TurboIntegrator-proces, du vil udføre.
Cognos TM1 Application Server skal bruge arbejdsgangshandlingens kontekst,
den anvendte godkendelseshierarkinode og den applikation, som arbejdsgangshandlingen blev udført fra. TurboIntegrator-processen skal have følgende parametre i den nævnte rækkefølge på skillebladet Udvidet:
pExecutionId
pAppId
pNodeId
pWorkflowAction

pAppId
Repræsenterer applikationens entydige GUID. GUID'en identificerer
den applikation, som udløste handlingen. Du kan distribuere mere end
én applikation fra samme kube, så du skal identificere præcis den applikation, der har udløst handlingen.
pNodeId
Repræsenterer noden, arbejdsgangshandlingen blev udført fra. pNodeId
er altid en enkelt værdi. Hvis flere noder redigeres, repræsenterer
pNodeId den konsoliderede node, som handlingen blev udført fra. Hvis
du vil angive, at der skal returneres en liste over noder på laveste niveau under denne konsoliderede node, kan du enten skrive din egen
behandlingslogik eller bruge funktionsprocessen tp_custom_process_util_get_editable_leaf_children_subset, der følger med Cognos
TM1 Application Server.
pWorkflowAction
Returnerer en af følgende værdier:
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Tabel 11. pWorkflowAction-værdier
Værdi af pWorkflowAction

Beskrivelse

ENTER

Åbn et godkendelseshierarki med en Cognos
Insight- eller Cognos TM1 Application Webklient.

OWN

Overtag ejerskabet af en node.

SAVE

Commit data til en node.

SUBMIT

Send en node.

REJECT

Afvis en node.

LEAVE

Luk klienten for Cognos Insight eller Cognos
TM1 Application Web efter brug af en bestemt node.

SUBMITCHILDREN

Send en konsolideret nodes underordnede
på laveste niveau fra Cognos Insight- eller
Cognos TM1 Application Web-klienten.

ANNOTATE
RELEASE

Frigiv ejerskabet til en node

OFFLINE

Skift til offlinetilstand for
godkendelseshierarkinoden, når du bruger
Cognos Insight-klienten i distribueret tilstand.

ONLINE

Skift tilbage til onlinetilstand for
godkendelseshierarkinoden, når du bruger
Cognos Insight-klienten i distribueret tilstand.

Ikke alle arbejdsgangshandlinger er tilgængelige i alle applikationstyper. Handlingerne Submit (Send) og Reject (Afvis) kan f.eks. ikke forekomme i en applikation af typen Responsibility (Ansvar).
Du kan ikke angive en TurboIntegrator-proces inden arbejdsgangshandlingen for handlingen Commit.
Hvis bestemte meddelelser skal returneres i henhold til de korrekte
sprogkonventioner til brugeren af applikationen, skal processen kalde
en specifik systemgenereret TurboIntegrator-proces, der genererer et
"ProcessError;"-kald:
vReturnValue = ExecuteProcess(’}tp_error_update_error_cube’,
’pGuid’, pExecutionId,
’pProcess’, ’tp_pre_action_validation’,
’pErrorCode’, ’OtherRevWarning’,
’pErrorDetails’, vErrorDetails,
’pControl’, ’Y’);
ProcessError;

Opdatér kun felterne pErrorCode og pErrorDetails i denne ExecuteProcess()-sætning. Undlad at redigere de øvrige felter.
pProcess
Navnet på den aktuelle proces.
pErrorCode
En kode, der repræsenterer den fejlbetingelse, der bruges til at advare
brugeren om (OtherRevWarning i dette eksempel). Som beskrevet i dette
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emne er det muligt at konfigurere og lokalisere en mere beskrivende
streng, der svarer til denne fejlkode, i Cognos TM1 Applications Portal.
pErrorDetails
Kan være enhver streng, der returnerer supplerende oplysninger, som
skal returneres til brugeren, når brugeren udfører handlingen i arbejdsgangen. I dette tilfælde blev en variabel, vErrorDetails, brugt, men det
er også muligt at bruge en specifik tekststreng. Det er ikke muligt at lokalisere denne værdi. Den tilpassede proces skal vise en ProcessError;sætning, for at Cognos TM1 Application Server kan vise en fejl eller
advarsel for brugeren. De handlinger, som bevirker, at den tilpassede
proces returnerer en advarsel eller fejl, registreres også i kuben }tp_process_errors. Denne kube vedligeholdes af Cognos TM1 Application Server og redigeres ikke.
2. Beslut, hvilke meddelelser der skal returneres til brugeren.
Du kan definere et antal fejlkoder i Cognos TM1 Application Portal og tilknytte
dem til tekststrenge for bestemte brugersprogkonventioner. Du kan også definere en fejlbetingelse, som øjeblikkeligt stopper udførelsen af arbejdsgangen.

3.
4.
5.
6.

7.

Eksempel: For en fejlkode ved navn CheckPrices er CheckPrices koden til parameteren pErrorCode i den tilpassede proces. De strenge, der vises på engelsk og
dansk, kan være identificeret af systemets sprogkonvention. For at vise de korrekte strenge skal Cognos TM1-serveren være korrekt konfigureret med understøttelse af overskrifter, så de relevante kulturer (en, en-GB, en-US, fr, fr-FR
osv.) bliver sammenkædet med de relevante overskrifter på Cognos TM1-serveren.
Angiv koderne ved at klikke på punktet Maintenance (Vedligeholdelse) i menuen Configuration (Konfiguration) i IBM Cognos TM1-applikationen.
Angiv den tilpassede handling ved at åbne applikationen på skillebladet Applikationsdesign i Cognos TM1 Performance Modeler.
Vælg applikationen, og vis skillebladet Egenskaber i delvinduet.
Klik på knappen med tre prikker ud for Tilpassede processer for at åbne en
dialogboks, hvor du kan skrive navnet på førbehandlingen og efterbehandlingen og angive, om de er aktiveret.
Klik på OK.
Enabled
Submit
Yes
Reject
No
Annotate No

PreProcess
Enabled PostProcess
Other Revenue Validation No
Other Revenue Validation No
Other Revenue Validation No

I dette eksempel konfigureres processen Other Revenue Validation (Validering
af anden indtægt), så den udføres som en proces før arbejdsgangshandlingen i
forbindelse med Submit (Send), Reject (Afvis) eller Annotate (Annotér). Den er
imidlertid kun aktiveret for arbejdsgangshandlingen Submit (Send).
Du kan konfigurere den samme handling for præ-arbejdsgangshandlingen som
for post-arbejdsgangshandlingen. I hvert enkelt tilfælde kan du imidlertid kun
konfigurere, at der skal udføres én proces. Du kan for eksempel ikke angive, at
tre processer alle sammen skal udføres som efterbehandlingshandlinger for
Submit (Send). Det er kun tilladt med at angive én proces.
Applikationen skal distribueres, før disse indstillinger bliver aktiverede.
Test udførelsen af den tilpassede proces i et udviklingsmiljø, før du distribuerer
processen til et produktionssystem. Hvis der opstår problemer med udførelsen
af den tilpassede proces, kan du bruge flaget Enabled (Aktiveret) til selektivt
at isolere de tilpassede processer for at finde ud af, om arbejdsgangshandlingerne fortsætter som normalt, når den tilpassede proces ikke kører.
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Vælg standardklientsystemer til applikationen
Du kan definere, at en klient skal bruges sammen med den applikation, der er udformet i IBM Cognos TM1 Performance Modeler.

Om denne opgave
Klienten kan angives i vinduet med egenskaber for den applikation, der er fremhævet i delvinduet Design. Der er følgende tilgængelige klienter:
v IBM Cognos TM1 Application Web, standardklienten, hvor behandling af data
foregår i realtid i forhold til serveren.
v IBM Cognos Insight - Forbindelse oprettet, til brug sammen med IBM Cognos
Insight. Behandling af data foregår i realtid i forhold til serveren.
v IBM Cognos Insight - Distribueret, behandlingen af data foregår lokalt, og serveren opdateres kun, når der udføres commit af data.
Når du overvejer, hvilken klient der er bedst til en applikation, skal du tage følgende med i betragtning:
v Cognos Insight i enten distribueret eller tilsluttet tilstand og Cognos TM1 Applications kan bruges i stedet for hinanden, hvis applikationen kun anvender
kubeoversigter og har mange deaktiverede sandkasser. Brugerne kan vælge,
hvilken klient de vil bruge til disse applikationer.
v For applikationer, der anvender et lærredlayout, vises en enkelt oversigt med
mange skilleblade, når de bruges sammen med Cognos TM1 Applications.
v Applikationer, der indeholder et webark, kan kun åbnes af Cognos TM1 Applications Web.

Fremgangsmåde
1. Vælg applikationen i delvinduet Design.
2. Vælg Klienter i delvinduet Egenskaber.
3. Klik på ellipsen ....
4. Vælg den standardklient, der skal bruges sammen med applikationen.
5. Klik på OK.

Næste trin
Du skal validere og eksportere applikationen, før du kan redigere brugerrettighederne til applikationen.

Validér og distribuér applikationer
Valideringsprocessen sikrer, at alle nødvendige betingelser for at kunne distribuere
applikationen, er opfyldt.

Om denne opgave
Før en applikation kan bruges, skal den gennemgå validering og distribuering.
Denne proces sikrer, at:
v Den rigtige struktur bruges til et godkendelseshierarki.
v Alle objekter i applikationsdefinitionen er tilgængelige på IBM Cognos TM1 server.
v Den rigtige klient bruges til applikationen.
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v For applikationstyperne Hierarkisk godkendelse og Vedvarende inkluderer folderen Godkendelseshierarki den dimension, der indeholder godkendelseshierarkiet.

Fremgangsmåde
1. Højreklik på applikationen i delvinduet Design, og klik på Validér applikation.
Meddelelsen Validering er udført vises. Klik på OK.
2. Højreklik på applikationen, og klik på Distribuér applikation. Meddelelsen Distribution er udført vises. Klik på OK. Hvis du vælger Distribuér applikation,
valideres applikationen som standard.
3. Klik på OK.

Næste trin
Brugergrupper og rettigheder skal administreres, før applikationen er tilgængelig
for brug.
Relaterede begreber:
“Distribution af applikationen” på side 20
Før bidragydere eller personer, der foretager gennemsyn, kan bruge applikationen,
distribueres den til IBM Cognos TM1 Application-service.

Udvidede modelfunktioner
Ved hjælp af udvidede modelfunktioner kan applikationsdesigneren manuelt tilføje
objekter til et applikationsdesign.
De udvidede modelfunktioner gør det muligt for applikationsdesigneren at inkludere elementer, som ikke automatisk inkluderes i applikationen. Det er en hjælp til
forståelsen af applikationsoversigter, dimensioner og godkendelseshierarki. Visse
modelteknikker, der anvender afhængigheder, f.eks. betingede regler, analyseres og
registreres ikke automatisk. I den situation kan applikationsdesigneren sikre, at de
pågældende objekter inkluderes i applikationens omfang, når den implementeres
på den distribuerede klient. Når applikationen distribueres og implementeres, anvendes afhængighedsanalysen på objekterne i applikationen, dog undtaget objekter
placeret i folderen Manuelle afhængigheder. En fuldstændig liste over objekterne i
Oversigter og Godkendelseshierarki foruden dem, der er manuelt tilføjet folderen
Manuelle afhængigheder kompileres og inkluderes i et afsnit af Applikationsdefinitionen.

Aktivér udvidede modelfunktioner
Du skal aktivere udvidede modelfunktioner for at kunne tilføje afhængigheder til
folderen med manuelle afhængigheder.

Om denne opgave
Afhængigheder, der vises i TM1-objekttræet, kan tilføjes til folderen Manuelle afhængigheder. Denne funktion skal være aktiveret, for at du kan tilføje afhængigheder.

Fremgangsmåde
1. Klik på Applikationsdesign.
2. Åbn en applikation i designtræet.
3. Klik på egenskaben Udvidede modelfunktioner, og vælg Ja.
Kapitel 11. Design og distribution af applikationer og administration af rettigheder

123

4. Gem applikationen.

Tilføj afhængigheder manuelt
Afhængighederne kan tilføjet manuelt til applikationen med henblik på distribution.

Om denne opgave
Den nye folder Manuelle afhængigheder kan bruges til at tilføje Cognos TM1-objekter, f.eks. regelafhængigheder, job og processer.

Fremgangsmåde
1. Klik på folderen Manuelle afhængigheder i delvinduet Design.
2. I delvinduet TM1-objekter skal du udvide folderen med den afhængighed, du
vil tilføje til applikationen.
3. Klik på den afhængighed, du vil tilføje til applikationen. Hvis du vælger flere
afhængigheder, der ikke er i rækkefølge, kan du holde Ctrl-tasten nede og
klikke på dem. Hvis du vælger flere afhængigheder i rækkefølge, kan du holde
skiftetasten nede og klikke på oversigterne.
4. Placér afhængighederne i folderen Manuelle afhængigheder i applikationen.
5. Gem applikationen.

Næste trin
Nu kan du validere og distribuere applikationen.

Administrér rettigheder for applikationen
Når en applikation er eksporteret, skal du definere rettigheder for alle de brugergrupper, som skal have adgang til applikationen.
For en applikation med et godkendelseshierarki har hver node i godkendelseshierarkiet rettigheder, som er tildelt brugergrupperne på den server, der er vært for
applikationen. De rettigheder, du tildeler, bestemmer funktionen, som kan udføres
af medlemmer af brugergrupperne.
For applikationer uden godkendelseshierarki kan du tildele en gruppe fuldstændig
adgang til applikationen. Centrale applikationer kan designes til enten at give brugerne adgang til at overtage ejerskabet eller til kun at kunne redigere noder.

Tildel rettigheder til en godkender
I en typisk applikation tildeles en godkender enten rettigheden Gennemse eller
Afsend på konsolideringsnoder i godkendelseshierarkiet. Som applikationsdesigner
bør du også overveje følgende spørgsmål:
v Skal godkenderen kunne se alle niveauer under den specificerede konsolidering?
Hvis ja, kan du ved hjælp af indstillingerne Gennemsynsdybde og Oversigtsdybde i vinduet Tilføj rettigheder kontrollere, hvor mange hierarkiniveauer brugeren kan se.
v Skal godkenderen kunne redigere noder på laveste niveau eller blot kunne sende
eller afvise dem?
Hvis ja, kan du tillade en godkender at redigere noder på laveste niveau ved at
aktivere indstillingen Tillad redigering ved gennemsyn i vinduet Rettigheder.
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Når du tildeler rettigheder til en konsolideret node, anvendes de pågældende rettigheder på alle underordnede noder til den konsoliderede node. Underordnede
noder inkluderer både konsoliderede noder og noder på laveste niveau under den
oprindelige konsoliderede node. Denne kaskadetildeling af rettigheder fungerer på
følgende måde, afhængigt af hvilken adgangsrettighed du anvender til den oprindelige, konsoliderede node:
v Rettigheder af typen Vis, som er tildelt på en konsolideret node, tildeles også
alle underordnede noder.
v Rettigheder af typen Gennemse, som er tildelt på en konsolideret node, angiver
rettigheder af typen Vis til konsolideringsnoden og rettigheder af typen Afsend
til alle underordnede noder.
v Rettigheder af typen Afsend, som er tildelt på en konsolideret node, angiver rettigheder af typen Afsend til konsolideringsnoden og rettigheder af typen Afsend til alle underordnede noder.
Indstillingen Tillad redigering ved gennemsyn og indstillingerne Gennemsynsdybde og Oversigtsdybde i vinduet Tilføj rettigheder tilsidesætter brugen af kaskade for rettighederne Gennemse og Afsend på en konsolideret node som følger:
v Hvis afkrydsningsfeltet Tillad redigering ved gennemsyn ikke er markeret, tildeler applikationen kun adgangsrettigheden Vis der, hvor rettigheden Afsend
eller Redigér ville have været tildelt.
v Når du angiver et tal (n) for Gennemsynsdybde og Oversigtsdybde, viser applikationen kun n niveauer fra den oprindelige node. Du kan bruge indstillingerne
til at forhindre, at noder på lavere niveau bliver vist for administratorer højere
oppe i hierarkiet, som skal fokusere på højere konsolideringsniveauer.

Tildel rettigheder til ikke-godkendere
Hvis en ikke-godkender eller bidragyder skal kunne redigere flere noder, skal du
som minimum tildele rettigheden Vis i forhold til den konsoliderede node. Denne
minimumsrettighed gør den konsoliderede node til udgangspunkt, så brugeren kan
få adgang til, redigere og afsende alle underordnede noder, vedkommende har rettigheder til. Brugerne skal overtage ejerskabet af den konsoliderede node for at
kunne bruge redigeringsrettigheden til flere noder til at få adgang til alle relaterede
noder på laveste niveau. Som applikationsdesigner skal du også overveje følgende
spørgsmål:
1. Skal ikke-godkenderen kunne opdatere mere end én node ad gangen med
funktionen til redigering af flere noder?
Hvis ja, skal du overveje spørgsmål 2.
Hvis nej, kan du enten tildele ikke-godkenderen rettigheden Redigér eller Afsend til individuelle noder på laveste niveau.
2. Har den ikke-godkendende bruger behov for rettigheden Afsend til alle noder,
som rapporterer til en overordnet konsolideret node?
Hvis ja, skal du overveje spørgsmål 3.
Hvis nej, skal du tildele rettigheden Afsend til de specificerede underordnede
noder.
Bemærk: Når du tildeler rettigheden Afsend til en node på laveste niveau, tillader den underliggende TM1-sikkerhedskube også skriveadgang til den konsoliderede overordnede for noden på laveste niveau. Det sikrer, at værdier kan
fordeles fra den konsoliderede overordnede node til de noder på laveste niveau, som brugeren har rettigheden Afsend til.
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3. Er den ikke-godkendende bruger ansvarlig for at afsende den konsoliderede
node?
Hvis ja, skal du tildele ikke-godkenderen rettigheden Afsend til konsolideringsnoden.
Hvis nej, skal du overveje spørgsmål 4.
4. Er en anden bruger ansvarlig for at afsende den konsoliderede node?
Hvis ja, skal du tildele ikke-godkenderen rettigheden Gennemse til konsolideringsnoden.

Administrér brugergrupper og rettigheder for en applikation
med et godkendelseshierarki
Når en applikation distribueres, kan du tilknytte brugergrupper og tildele adgangsrettigheder til godkendelseshierarkiet.

Om denne opgave
For applikationstyperne Godkendelse og Ansvar, kan du definere brugergrupper
og adgangsrettigheder for hver node i godkendelseshierarkiet. De rettigheder, du
tildeler, bestemmer hvilke handlinger medlemmer af brugergrupperne kan udføre.
Brugergrupperne skal findes på den IBM Cognos TM1-server, der er vært for applikationen. Selv om du nulstiller en applikation, slettes dataændringer ikke.

Fremgangsmåde
1. Dobbeltklik på objektet Rettigheder i delvinduet Applikationsdesign.
2. I delvinduet Tilføj rettigheder skal du klikke på noden i hierarkiet fra kolonnen Vælg node.
3. Vælg brugergruppen fra kolonnen Vælg gruppe.
4. Vælg indstillinger for Rettighed, Gennemsynsdybde og Oversigtsdybde i kolonnen Definér sikkerhed. Klik på Tilføj for hvert sæt definerede rettigheder.
5. Gentag trin 3 og 4 for hver af de brugergrupper, der er påkrævet for applikationen. En brugergruppe kan have mere end én brugerrettighed.
6. Klik på Gem i vinduet Rettigheder.

Administrér brugergrupper til en central type applikation
Når en applikation distribueres, kan du tilknytte brugergrupper til en central type
applikation.

Om denne opgave
For applikationstypen Central kan du definere brugergruppen og angive, om brugergruppen kan overtage ejerskab eller kun redigere noden.

Fremgangsmåde
1.
2.
3.
4.
5.
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Dobbeltklik på objektet Rettigheder i delvinduet Applikationsdesign.
Vælg brugergruppe i kolonnen Vælg gruppe.
Klik på Tilføj.
Klik på Gem i vinduet Rettigheder.
Vælg OWN i feltet Definér sikkerhed for at tillade, at brugeren kan overtage
ejerskabet. Vælg EDIT for at forhindre brugeren i at overtage ejerskabet. I begge
tilfælde kan brugeren skrive til celler, hvor modelsikkerheden giver dem rettig-
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hed til det uden at overtage ejerskabet. Når du har rettigheden EDIT, er knappen Overtag ejerskab imidlertid ikke tilgængelig. Når du har rettigheden OWN,
er knappen Overtag ejerskab tilgængelig for en bruger i en gruppe, som har
fået tildelt rettigheden OWN.

Figur 7. Ejerskabs- og redigeringsrettigheder i en central applikation

Administrér IBM Cognos TM1 Performance Modeler i portalen.
Hvis du skal kunne arbejde med den distribuerede IBM Cognos TM1 Performance
Modeler-applikation, skal der udføres yderligere trin i portalen.
Alle applikationer synlige for administratorer i applikationsportalen. Applikationen
skal aktiveres, før den kan bruges. Efter aktivering er applikationen tilgængelig for
brug. Applikationen og egenskaberne kan også redigeres.

Aktivér en applikation i en portal
IBM Cognos TM1 Performance Modeler-applikationen skal aktiveres, før brugerne
kan bruge den fra Applications-portalen.

Fremgangsmåde
1. Åbn portalen. Kolonnen Navn indeholder en liste med applikationerne.
2. Klik på ikonen Aktivér applikation i kolonnen Handlinger.
Relaterede begreber:
“Aktivér en applikation” på side 20
Det sidste trin er aktivering af applikationen i IBM Cognos Applications-portalen.
Når du aktiverer applikationen, bliver den synlig for brugere, som ikke er administratorer.

Eksportér en applikation fra portalen
Du kan eksportere en IBM Cognos TM1 Performance Modeler-applikation, der kan
bruges som skabelon for en ny applikation eller som sikkerhedskopi for en eksisterende applikation.

Om denne opgave
En applikation bør kun eksporteres til en server, som ikke indeholder den pågældende applikation, eller som bruger en anden dimension for godkendelseshierarkiet til den eksporterede applikation. Der oprettes et arkiv, som indeholder de
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XML-filer, der beskriver strukturen og sikkerheden i din applikation.

Fremgangsmåde
1.
2.
3.
4.
5.

Åben Cognos Applications-portalen.
Klik på ikonen Eksportér applikation under kolonnen Handlinger.
Klik på Gem i dialogboksen Downloadning af fil.
Navigér til det bibliotek, du vil gemme den eksporterede fil i.
Klik på Gem.

Importér en eksporteret applikation i portalen
Du kan importere en eksporteret applikation tilbage til Applications-portalen og
bruge den som basis for en ny applikation.

Fremgangsmåde
1. Åbn Applications-portalen.
2. Klik på knappen Importér applikation.
3. Vælg den server, som du vil importere applikationen til.
4. Klik på Gennemse ud for feltet Applikationsfil.
5. Navigér til applikationsfilen (.zip), og klik på Åbn.
6. Vælg Sikkerhed ved applikationsimport, hvis du vil importere sikkerhedsindstillinger sammen med applikationen.
7. Vælg Egenskaber for applikationsimport, hvis du vil importere egenskabsindstillinger sammen med applikationen.
8. Klik på Importér.

Nulstil en applikation i portalen
Du kan nulstille alle noder i godkendelseshierarkiet til deres oprindelige tilstand,
efter at applikationen er distribueret til portalen Applications.

Om denne opgave
Når en applikation nulstilles, slettes forløbet af planlægningsprocessen, så du kan
genstarte planlægningsprocessen. Nulstilling af en applikation medfører ikke, at
dataændringer nulstilles eller slettes.

Fremgangsmåde
1.
2.
3.
4.

Åbn Applications-portalen.
Markér afkrydsningsfeltet ud for navnet på din applikation.
Klik på knappen Nulstil applikation.
Klik på OK for at bekræfte nulstillingen.

Automatisér opgaver med værktøjet Cognos TM1 Application Maintenance
Værktøjet Cognos TM1 Application Maintenance er et kommandolinjeværktøj, der
hjælper administratorer med at udføre handlinger, det tidligere kun var muligt at
udføre fra Cognos TM1-portalen.
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Værktøjet kan bruges til distribution af en version af automatiseringen til brug på
en anden maskine end Cognos TM1-applikationsserveren. Du kan også køre funktionen fra en TurboIntegrator-proces som en del af et større job.
Funktionen installeres som en del af Cognos TM1-applikationen i
install_dir/webapps/pmpsvc/WEB-INF/tools/app_maintenance.bat
Brug argumentet -h for at få vist en liste over de handlinger, der kan automatiseres, sammen med de påkrævede parametre. Gem output i en midlertidig tekstfil,
for eksempel app_maintenance_bat -h > automate.txt, Hjælpefilen indeholder alle
nødvendige parametre og al nødvendig syntaks til hver enkelt handling.
Funktionen kan automatisere følgende handlinger:
v Aktivér/deaktivér en applikation
v Distribuér en applikation
v
v
v
v
v

Importér/eksportér/opfrisk rettigheder
Log på med et CAM-logon
Log på med et krypteret kodeord
Log på med et krypteret kodeord, der er oprettet med TM1crypt.exe
Log til en fil

v Angiv logningsniveauet ERROR, DEBUG, INFO eller OFF
v Udfør en række kommandoer fra en kommandofil
v Pak værktøjet app_maintenance, så det kan installeres og udføres på en anden
maskine
v Aktivér/deaktivér en server
v Nulstil applikationen (ikke inkluderet på -h-listen med flag. Nulstilling ved
hjælp af denne funktion fjerner alle eksisterende sandkasser til kuber i applikationen. Når du nulstiller fra TM1 Applications-portalen, bliver du bedt om at bekræfte, at sandkasserne skal fjernes.
Dette værktøj kræver anvendelse af et Java™ Runtime Environment. Som standard
benytter værktøjet jre'en på den sædvanlige placering for TM1-installation. Det
bruger systemvariablen JAVA_HOME eller JRE_HOME.
Hvis værktøjet skal distribueres på en anden maskine, skal der være en tilgængelig
jre på den pågældende maskine. Javahome-variablen skal indstilles, så værktøjet
kan finde den.
Du kan også distribuere en version af værktøjet, inklusive alle nødvendige eksekvérbare filer, på én placering. Derefter kan du nemt importere dem på en anden
maskine.
Du kan for eksempel oprette en folder med navnet D:\AppAutomation\utility på
maskinen, hvor værktøjet skal udføres. Brug følgende kommando på den oprindelige maskine for at pakke værktøjet og de tilhørende påkrævede objekter:
app_maintenance,bat - package "D:\AppAutomation\utility". Denne handling
opretter en komprimeret fil med navnet application_maintenance.zip, der kan
flyttes til den anden maskine, som du vil udføre automatiseringen på. Den komprimerede fil indeholder værktøjet og de objekter, det skal bruge. Pak den komprimerede fil ud på den sekundære maskine. Sørg for, at Java Runtime Environment er
tilgængeligt på den sekundære maskine, og at det er angivet i systemvariablen javahome eller jrehome.
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Følgende eksempelsyntaks bruges til deaktivering af en applikation med navnet
StorePlan (linjeskiftene i syntaksen er kun indsat af hensyn til formateringen. Undlad at opdele disse linjer i din kommandoer):
D:
cd "D:\Program Files\ibm\cognos\tm1_64\webapps\pmpsvc\WEB-INF\tools"
app_maintenance.bat
-serviceurl voltran.ibm.com:9510/pmpsvc
-username admin -pwd apple
-op deactivate
-app {d06b9060-c3cc-4c4f-ac5d-60276540a9ce}

Service-URL'en er den URL, der bruges til at skifte til TM1 Applications-portalen.
Din browser koder muligvis "{}" i URL'en. Kontrollér, at din GUID bruger den konvention, som du vil anvende i din browser.
Denne kommando benytter TM1-validering. I et produktionsmiljø er det ikke tilstrækkeligt sikkert at videregive brugernavnet og kodeordet i klartekst. Brug værktøjet TM1Crypt til kryptering af de nødvendige admin-legitimationsoplysninger, og
overfør derefter en krypteret kodeordsfil til dette værktøj. Se "Brug TM1Crypt.exe"
i IBM Cognos TM1 Installations- og konfigurationsvejledning for at få flere oplysninger
om kryptering i forbindelse med validering.
GUID kan angives med parameteren aid i browserlinket, når du åbner applikationen på TM1 Applications-portalen.
http://localhost:9510/pmpsvc/pmpjs/workflow/workflow.jsp?portal=1
&aid=7cc2f875-281f-4e97-b51c-daf7b772a777

Brug af automatiseringsværktøjet som en del af en TurboIntegrator-proces
Du kan også bruge dette værktøj som en del af en TurboIntegrator-proces.
Lad os for eksempel antage, at du har en model med følgende godkendelseshierarki:

Figur 8. Store Plan Workflow-model

I dette eksempel ønsker du at tilføje en ny node på laveste niveau, der har navnet
"Vesteuropa", og som hører under Europa. Du kan oprette et sæt TurboIntegratorprocesser, der tilsammen udgør et job. Sørg for, at jobprocessen er indstillet til at
bruge tilstanden Multipel commit, så der udføres commit af TurboIntegrator-processen, og de relevante låse frigives, før næste TurboIntegrator-proces behandles.
Derefter kan du bruge automatiseringsværktøjet til at opfriske og opdatere applikationen via en batchproces, der udføres om natten.
TurboIntergrator-processerne vil udføre følgende handlinger:
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Deaktivér
Bevirker, at applikationen bliver utilgængelig for brugere, men opdateringen er i gang.
Opdatér Land og Region
Denne handling opdaterer godkendelseshierarkidimensionen for denne applikation. Kommandoen tilføjer Vesteuropa som node under Europa.
Opdatér godkendelseshierarkiudsnit
Denne handling opdaterer godkendelseshierarkiudsnittet med de nye oplysninger.
Distribuér butiksplan-applikation (Store Plan)
Denne handlling distribuerer applikationen igen. I et produktionsmiljø ville
data blive tilføjet først.
Opfrisk rettigheder for butiksplan-applikation (Store Plan)
Denne handling opdaterer rettighederne for brugere, der har gennemsynsrettigheder til Europa. De pågældende brugere overtager rettighederne til
den nye node.
Aktivér butiksplan-applikation (Store Plan)
Denne handling gør applikationen tilgængelig for brugerne igen, når de
pågældende ændringer er foretaget.
Her følger et eksempel på deaktiveringsprocessen:

"1" i kommandoen angiver, at kommandoen skal fuldføres inden udførelsen af den
næste kommando.
Når jobbet er udført, kan det enten udføres straks eller planlægges til at blive udført under en proces, der kører om natten.
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Kapitel 12. Administrér og vedligehold IBM Cognos TM1 Performance Modeler
Udfør administrations- og vedligeholdelsesopgaver i IBM Cognos TM1 Performance Modeler som f.eks. optimering af indstillinger, styring af processer og overførsel af applikationer.

Optimér hukommelsesforbruget for en kube
Du kan optimere den hukommelse, der bruges af en kube, hvis du vil forbedre
dens ydeevne.

Om denne opgave
Af følgende årsager skal du kun optimere hukommelsesforbruget for en kube,
mens du arbejder i et udviklingsmiljø:
v Der kræves store hukommelsesressourcer til optimering af den hukommelse, der
forbruges af en kube. I løbet af optimeringsprocessen øges den midlertidige
RAM på IBM Cognos TM1-serveren med en faktor to for den kube, du optimerer. Der kræves f.eks. 100 MB RAM for at optimere en kube på 50 MB.
v Serveren låser alle brugeranmodninger, mens optimeringen udføres.
Bemærk: Optimering af hukommelsesforbruget for en kube er ikke det samme
som at ændre dimensionsrækkefølgen.

Fremgangsmåde
1. Klik på Ikonen Optimér kubedimensioner
.
2. Klik på en dimension i boksen Ny rækkefølge.
3. Klik på knappen Op eller Ned for at flytte dimensionens rækkefølge på listen.
4. Bemærk værdien Procent ændret. Hvis denne værdi er negativ, forbruger den
nye rækkefølge mindre hukommelse og er derfor mere effektiv.
5. Gentag trin 2 til og med 4, indtil du har opnået den mest effektive rækkefølge
af dimensionerne.
6. Klik på OK.
, og klik på Gem eller Gem som.
7. Klik på ikonen for menuen Handlinger
Kuben konfigureres til et optimalt hukommelsesforbrug.

Administrér processer
Du kan administrere processer for at oprette, ændre og planlægge, hvordan data
importeres og bruges i IBM Cognos TM1 Performance Modeler.
Relaterede opgaver:
“Definér en datakilde” på side 95
Når kildedata inkluderer mange kolonner, skal du undersøge kildedata og identificere de kolonner, der skal defineres som dimensioner, niveauer, attributter eller
målinger. Du kan vælge kun at importere dimensioner eller at importere både dimensioner og målinger i en kube. Kildedataene kan være en fil, en listerapport, en
© Copyright IBM Corp. 2012, 2014
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kubeoversigt, et dimensionsudsnit eller en relationsdatakilde.
“Import fra en relationsdatakilde” på side 101
Før du importerer data fra en relationsdatakilde, skal du sikre dig, at du er fortrolig med relationsdatakilden og den måde, du opbygger SQL-forespørgsler på. Sørg
for, at der er defineret ODBC-forbindelser. Når du arbejder i forbindelsestilstand,
kan du bruge de ODBC-relationsdatakilder, der er defineret på serveren.

Opret en proces
Opret en proces, der definerer en datakilde, som skal importeres, datamapninger
og udvidede procedurer. Du kan udføre en proces når som helst eller planlægge en
proces til at blive udført med definerede intervaller.

Fremgangsmåde
1. I delvinduet Modeldesign skal du højreklikke på den foler, processen skal gem> Proces.
mes i, og klikke på Ny
2. Skriv et navn på processen, og klik på OK. Folderen udvides og viser den nye
proces i delvinduet Modeldesign. Du kan definere processen vha. en procesfremviser.
3. Følg trinnene for enten “Importing and mapping dimensions” eller “Importing
from a relational data source” i IBM Cognos TM1 Performance Modeler Guide.

Eksempel: Opret prototype for et nyt krav
I visse situationer, f.eks. når du udformer en prototype for et nyt krav, kan du
bruge styret import til at oprette en enkelt proces, der udfører tre forskellige funktioner:
v opretter eller opdaterer dimensioner
v opretter eller opdaterer kuber
v indlæser data
I et typisk produktionsmiljø skal du imidlertid adskille disse funktioner i tre forskellige processer. Det giver dig større fleksibilitet til at foretage ændringer eller
udføre vedligeholdelse. Desuden kan du oprette et job, der indeholder de tre processer. Herved kan du planlægge regelmæssige dataopfriskninger. Du kan f.eks.
planlægge jobbet til at blive udført ved midnatstid en gang i døgnet.
Der er flere oplysninger om job under “Scheduling” i IBM Cognos TM1 Performance
Modeler Guide.

Næste trin
Du kan ændre processen ved at redigere dens procedurer, eller du kan planlægge
processen som en del af et job.
Du kan udføre processen når som helst ved at højreklikke på jobbet i delvinduet
Modeldesign og klikke på Udfør proces.

Brug af proceseditoren
Med proceseditoren kan du ændre procedurer, der er defineret ved oprettelsen af
en proces.
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Hvornår skal proceseditoren bruges
Brug proceseditoren, når du vil udføre følgende handlinger:
v tilpasse den proces, der genereres, når du udfører en styret import
v oprette en proces kun baseret på scripts
v forbigå den styrede import
v oprette en proces uden at udføre den med det samme

Sammenligning af proceseditor og TurboIntegrator-editor
Proceseditoren indeholder en værktøjslinje, du kan bruge til at udføre mange praktiske redigeringsopgaver. Du kan f.eks. klikke på ikonen Kommentar/Fjern kommentar

for at fjerne kommentaren fra et valgt tekststykke. Eller du kan

klikke på ikonen Indholdsassistance
tioner.

for at få vist en liste med gyldige funk-

I IBM Cognos TM1 Performance Modeler indeholder Proceseditor-scripts både en
genereret toptekst og genererede sætninger. TurboIntegrator-scripts indeholder genererede sætninger, men ikke nogen genereret toptekst.
Ikke alle Proceseditor-kommandoer findes i TurboIntegrator. I proceseditoren kan
du f.eks. oprette indhold, der kan skjules, ved at placere teksten mellem følgende
to linjer:
#Region region_name
#EndRegion

Følgende datatyper understøttes i IBM Cognos TM1 Architect, men understøttes
ikke i Cognos TM1 Performance Modeler:
v ODBO
v SAP
v IBM Cognos-pakker

Flyt scripts mellem Cognos TM1 Performance Modeler og
Cognos TM1 Architect
Formaterne for Proceseditor-scripts og TurboIntegrator-scripts ligner hinanden,
men de kan ikke erstatte hinanden helt. Du kan udveksle scripts mellem de to editorer, så længe du ikke ændrer mapningerne. Tabellen nedenfor anfører tre scenarier, hvor scripts flyttes mellem Cognos TM1 Performance Modeler og IBM Cognos
TM1 Architect. Scriptet er stadig gyldigt i de to første scenarier. Men i det tredje
scenarie ændres mapningerne, hvilket gør scriptet ugyldigt.
Scenarie

Scriptets gyldighed

Script oprettet i Cognos TM1 Architect og
åbnet i Cognos TM1 Performance Modeler.

Gyldigt

Script oprettet i Cognos TM1 Performance
Modeler og åbnet i Cognos TM1 Architect.

Gyldigt

Script oprettet i Cognos TM1 Performance
Modeler, ændret i Cognos TM1 Architect og
åbnet i Cognos TM1 Performance Modeler.

Ikke gyldigt.

Kapitel 12. Administrér og vedligehold IBM Cognos TM1 Performance Modeler

135

Eksempel: Funktionen ViewZeroOut
ViewZeroOut-funktionen angiver alle datapunkter i en oversigt til nul. Syntaks:
ViewZeroOut(Cube, ViewName);.
Argument

Beskrivelse

Cube

Den overordnede kube til den oversigt, du
vil udfylde med nuller.

ViewName

Den oversigt, du vil udfylde med nuller.

ViewZeroOut(’99sales’, ’1st Quarter Actuals’);

Dette eksempel definerer alle datapunkter i oversigten 1. kvt. faktisk salg til nul.

Redigér procedurer
Redigér procedurer for at inkludere proceseditorfunktioner og IBM Cognos TM1regelfunktioner, der udvider funktionerne i en proces.
Du kan f.eks. redigere proceduren Data, så den inkluderer sætninger, der instruerer
processen om at springe over records med nulværdier eller skrive importerede records til en ekstern fil.

Inden du begynder
En proces eksisterer, fordi du har udført en styret import, oprettet en proces eller
genereret en proces fra et link.

Om denne opgave
En proces indeholder fire procedurer, der er baseret på de indstillinger, du valgte,
da du specificerede datakilden og mappede dataene. Procedurerne vises i følgende
tabel.
Procedure

Beskrivelse

Prolog

En række sætninger, der skal udføres, før
datakilden behandles.

Metadata

En række sætninger, der opdaterer eller opretter kube-, dimensions- og andre
metadatastrukturer under behandlingen.

Data

En række sætninger, der manipulerer værdier for hver record i datakilden.

Epilog

En række sætninger, der skal udføres, når
datakilden er behandlet.

Der er flere oplysninger under “Using the process editor” i IBM Cognos TM1 Performance Modeler Guide.
Der findes en fuldstændig liste over alle tilgængelige TurboIntegrator- og Cognos
TM1-regelfunktioner i IBM Cognos TM1 Referencehåndbog..
Når du redigerer procedurer, skal du huske, at de enkelte procedurer er beregnet
til at udføre bestemte typer handlinger på bestemte tidspunkter i en proces. Du
skal derfor oprette handlinger eller sætninger, der passer til en given procedure.
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Bemærk: Når kildetypen til en proces er 'kun scripts', er underordnede skilleblade
til Data og Metadata ikke tilgængelige.

Fremgangsmåde
1. Klik på skillebladet Udvidet.
2. Angiv parameterværdier:
a. Angiv param_destroy = 1, hvis processen skal overskrive en eksisterende
kube og dimensioner.
b. Angiv param_createIfNotExist = 1, hvis processen skal oprette en kube og
dimensioner, hvis de ikke findes.
3. Klik på det underordnede skilleblad til den procedure, du vil redigere.
4. Angiv sætningerne i tekstboksen, enten før en af disse linjer:
v #****START PÅ GENEREREDE UDTRYK****
v #****START PÅ GENERERET TOPTEKST****
eller efter disse linjer:
v #****SLUT PÅ GENEREREDE UDTRYK****
v #****SLUT PÅ GENERERET TOPTEKST****
5. Gem processen.

Næste trin
Du kan udføre følgende handlinger:
v planlæg processen
v udfør processen når som helst ved at højreklikke på jobbet i delvinduet Modeldesign og herefter klikke på Udfør proces

Planlæg processer
Opret et job for at planlægge processer, der skal udføres med definerede intervaller.

Om denne opgave
Et job er det IBM Cognos TM1-objekt, der udfører én eller flere processer med en
brugerdefineret hyppighed. Et job består af:
v en liste over processer, der skal udføres
v en startdato og et startklokkeslæt for den første udførelse af jobbet
v angivelse af den hyppighed, jobbet skal udføres med

Fremgangsmåde
1. Højreklik på den folder, jobbet skal gemmes i, i delvinduet Modeldesign, og
> Job.
klik på Ny
2. Angiv et navn på jobbet, og klik på OK. Folderen udvides og viser det nye
i delvinduet Modeldesign. En jobfremviser åbnes.
job
3. Vælg de ønskede processer i boksen Tilgængelige, og klik på pil-ikonen for at
flytte dem til boksen Valgte.
4. Brug pil op eller pil ned til at placere processerne i den rækkefølge, jobbet
skal udføre dem i.
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5. Angiv parameterværdier ved at vælge en proces i boksen Valgte og opdatere
værdien.
6. Angiv, om jobbet skal udføres som en enkelt transaktion eller som flere transaktioner.

7.
8.
9.
10.

Bemærk: Som standard udføres hele sekvensen af processer som en enkelt
Commit-transaktion. Enhver lås, der opnås af den første proces, bevares, indtil
den sidste proces er færdig. Hvis du vælger muligheden med flere transaktioner, committes hver enkelt proces som en transaktion. Derfor holdes låsene
kun, så længe hver enkelt proces varer, og ikke så længe hele jobbet varer.
Klik på skillebladet Plan.
Angiv i boksen Startdato og -klokkeslæt, hvornår den første udførelse af jobbet skal foregå.
Angiv det interval, jobbet skal udføres med
Markér afkrydsningsfeltet Aktivér job. Afkrydsningsfeltet kan kun vælges,
hvis der er angivet værdier i boksen Udfør job hver.
Bemærk: Hvis du vil stoppe jobbets udførelse i et stykke tid, skal du fjerne
markeringen fra afkrydsningsfeltet Aktivér job.

11. Gem jobbet.

Næste trin
Du kan udføre jobbet når som helst ved at højreklikke på jobbet i delvinduet Modeldesign og klikke på Udfør job.
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Kapitel 13. Cognos TM1 Scorecarding
IBM Cognos TM1 Scorecarding integrerer scorecard-dashboards og -strategihåndteringsfunktioner i Cognos TM1. Du kan bruge IBM Cognos TM1 Performance Modeler til at definere de nøgleindikatorer (KPI'er), du vil overvåge. Brug dem til at
opbygge dine scorecarddiagrammer. De scorecardobjekter og -diagrammer, du opretter, gemmes på din Cognos TM1-server og gøres tilgængelige for brugerne som
interaktive dashboards. Denne samling af scorecardfunktioner skaber en tæt integration mellem scorecardfunktioner, strategi, planlægning, analyse og dashboardfunktioner.
Du kan bruge scorecardkuber og -diagrammer i IBM Cognos Insight, IBM Cognos
Workspace og IBM Cognos TM1 Web.
Dette afsnit indeholder detaljerede oplysninger om scorecardobjekter og -diagrammer og beskriver, hvordan en scorecardløsning opbygges og distribueres.

Scorecardeksempeldatabase
IBM Cognos TM1 indeholder en et eksempel på en scorecarddatabase, der hedder
GO_Scorecards og som installeres som standard med installationsprogrammet.
Eksemplet indeholder en samling scorecardobjekter, der er klar til brug, herunder
metrikkuber, indvirkningsdiagrammer, strategikort og tilpassede diagrammer.
Eksemplet GO_Scorecards installeres her:
<TM1-installationsplacering>\samples\tm1\GO_scorecards
På et Microsoft Windows 64 bit-system installeres eksemplet således her:
C:\Programmer\IBM\cognos\tm1_64\samples\tm1\GO_scorecards
His du vil køre eksempeldatabasen GO_Scorecards, skal du bruge Cognos Configuration til at køre eksemplet som en TM1-server, i lighed med de andre eksempler,
der leveres med installationen.
1. Udvid noden Dataadgang > TM1 Server i delvinduet Cognos Configuration
Explorer.
2. Højreklik på GO_Scorecards, og vælg Start.
3. Klik på Fil > Gem.
4. Kontrollér, at serviceydelsen GO_Scorecards er registreret til at bruge en bestemt
brugerkonto, i Windows-registreringsdatabasen til serviceydelser:
a. Højreklik på serviceydelsen GO_Scorecards i Cognos Configuration, og
vælg Stop.
b. Åbn Windows-serviceydelserne.
c. Højreklik på serviceydelsen GO_Scorecards, og vælg Egenskaber.
d. Angiv et brugernavn og et kodeord, der er gyldigt på systemet med de relevante rettigheder for serviceydelsen.
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Afsnittet “User accounts for running Cognos TM1 services on Windows” i
kapitlet “Planning your Cognos TM1 installation” i IBM Cognos TM1 Installation and Configuration Guide indeholder flere oplysninger om de rettigheder, som brugerkontoen skal have.
e. Luk Windows-serviceydelserne.
5. Højreklik på serveren GO_scorecards i Cognos Configuration, og vælg Start.
6. Luk Cognos Configuration.

Om Cognos TM1 Scorecarding
IBM Cognos TM1 Scorecarding integrerer scorecard- og strategihåndteringsfunktioner i IBM Cognos TM1 for at levere bedre integration af Performance Management
(ydelseshåndtering) og planlægning. Du bruger IBM Cognos TM1 Performance
Modeler til at definere og opbygge scorecardløsninger. Derefter gør du dem tilgængelige i IBM Cognos Insight, IBM Cognos Workspace og IBM Cognos TM1 Web, så
andre kan arbejde med dem og bruge dem til overvågning.
Du kan udføre følgende opgaver med Cognos TM1 Scorecarding:
v visuelt registrere og overvåge organisationens strategi og målsætninger
v definere og overvåge dine nøgleindikatorer (KPI'er) med trafiklys og tendensikoner
v sammenligne dine KPI'er med virksomhedens strategiske målsætninger
v oprette interaktive scorecarddiagrammer og datavisualiseringer

Hvad er et scorecard?
Et scorecard er en samling ydelsesmetrikker, der er designet med henblik på at afspejle de strategiske mål i en virksomhedsenhed eller en organisation. Oplysningerne om et scorecard viser, i hvor høj grad delmålene bliver overholdt, ved at
planlagte resultater sammenlignes med de faktiske resultater. Scorecards kan også
vise oplysninger, som kan bruges af de forskellige organisationer i din virksomhed.
Gennem brug af visuelle statusindikatorer, f.eks. trafiklys og tendensikoner, kan
scorecards hjælpe brugerne med hurtigt at evaluere ydeevnen.

Hvad er en Cognos TM1-scorecardløsning?
En Cognos TM1-scorecardløsning kombinerer dine data og dimensioner i TM1 i interaktive diagrammer og datavisualiseringer, som du kan dele med andre brugere.
Der er følgende nøglebegreber for Cognos TM1 Scorecarding:
Scorecardløsning
En samling TM1-objekter, der omfatter en metrikdimension, en metrikkube
og ét eller flere interaktive scorecarddiagrammer. En scorecardløsning bygges i Cognos TM1 Performance Modeler og bruges i Cognos Insight.
Metrik
Et mål eller en nøgleindikator (KPI), der udtrykker ydeevnen ved et vigtigt
område i virksomheden. Det kan f.eks. være Fortjeneste, Indtægter og Udgifter.
Metrikindikator
Et mål for ydelse, status eller tendens inden for et nøgleområde (en metrik)
for en virksomhed. En metrikindikator sammenholder aktuelle resultater
med målværdier. For eksempel Score, Status og Tendens.
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Du kan oprette scorecards til forskellige målgrupper, der hver især har et forskelligt detaljeringsniveau. For at administrere din scorecardløsning bedst muligt bør
du oprette separate scorecards til hver enhed i din organisation.

Scorecarddata
Du bygger scorecardløsninger, der er baseret på nye eller eksisterende data i dit
Cognos TM1-system.

Scorecarddiagrammer
Med Cognos TM1 Scorecarding kan du opbygge følgende interaktive diagrammer
og datavisualiseringer på grundlag af dimensionerne i din metrikkube.
v Indvirkningsdiagram
v Strategikort
v Tilpasset diagram

Scorecardværktøjer
Cognos TM1 Scorecarding benytter følgende brugergrænseflader til at oprette, administrere og vise dine scorecardløsninger.
IBM Cognos TM1 Performance Modeler
Brug Cognos TM1 Performance Modeler til opbygning og distribution af
dine scorecardløsninger.
v Brug velkomstsiden Scorecard i Cognos TM1 Performance Modeler til at
starte alle de opgaver, som er nødvendige ved opbygningen af din scorecardløsning.
Klik på Opret scorecards på velkomstsiden Modeldesign i Cognos TM1
Performance Modeler for at åbne velkomstsiden Scorecards.
v Brug de dedikerede redigeringsværktøjer til scorecards i Cognos TM1
Performance Modeler til at definere og opbygge dine scorecarddimensioner, -kuber og -diagrammer.
v Distribuér en scorecardløsning til en Cognos TM1-server for at gøre den
tilgængelig for brugere af IBM Cognos Insight.
IBM Cognos Insight
Brug dashboardfunktionerne i Cognos Insight til at vise dine strategikort
og indvirkningsdiagrammer som interaktive visualiseringsdiagrammer. Ved
hjælp af Cognos Insight kan du vælge værdier for forskellige perioder, metrikker og dimensioner og analysere data direkte i dine scorecarddiagrammer.
IBM Cognos Workspace
Vis og arbejd med metrikkuber og scorecarddiagrammer.
IBM Cognos TM1 Web
Vis og arbejd med metrikkuber, indvirkningsdiagrammer og strategikort.

Scorecardobjekter
Cognos TM1 Scorecarding benytter følgende specialobjekter i TM1 til organisering
og lagring af din scorecardløsning:
v Metrikdimension
v Metrikindikatordimension
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141

v
v
v
v

Metrikkube
Indvirkningsdiagram
Strategikortdiagram
Tilpasset diagram

scorecardløsning
En IBM Cognos TM1-scorecardløsning består af en samling scorecardobjekter (dimensioner, kubeoversigt og diagrammer). Du bruger disse objekter til at dele ydelsesmetrikkerne og de strategiske mål for en forretningsenhed eller en organisation
visuelt og interaktivt.
Brugere kan interagere med oplysningerne i scorecardets kubeoversigt og diagrammer. De kan se, i hvor høj grad delmålene er opfyldt, ved at sammenligne de
planlagte resultater med de faktiske resultater. Du kan oprette scorecards til forskellige målgrupper, der hver især har et forskelligt detaljeringsniveau. For at administrere din scorecardløsning bedst muligt bør du oprette separate scorecards til
hver enkelt enhed i din organisation.
En Cognos TM1 Scorecarding-løsning er baseret på en enkeltTM1-metrikkube. Du
opbygger de scorecarddiagrammer, du vil bruge i din scorecardløsning, ved hjælp
af dimensionerne i en metrikkube.
Scorekortsløsning
Metrikkube

Scorekortsdiagrammer

Metrikdimension
Metrikindikatordimension
Tidsdimension
Yderligere dimensioner (geografi, produkt ...)

Indvirkningsdiagram
Strategikortdiagrammer
Tilpassede diagrammer

Figur 9. Cognos TM1 Scorecarding-løsning

Du opretter scorecardstrukturen ved hjælp af IBM Cognos TM1 Performance Modeler. Du kan bruge dine eksisterende IBM Cognos TM1-data til at repræsentere en
del af scorecardstrukturen.

Krav til scorecardløsning
Du skal oprette og publicere mindst ét scorecard i TM1 Performance Modeler, før
du kan bruge scorecards i Cognos Insight.
Det primære krav til en Cognos TM1 Scorecarding-løsning er en metrikkube. Som
standard tilføjes alle de scorecarddiagrammer, der er relateret til den pågældende
kube, også til scorecardløsningen. Du behøver ikke at oprette flere diagrammer for
at publicere en scorecardløsning. Scorecardløsningen indeholder dog som minimum det indvirkningsdiagram, der automatisk oprettes samtidig med metrikkuben.
v Scorecardløsning:
– Metrikkube
- Metrikdimension
- Metrikindikatordimension
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- Tidsdimension
- Valgfrit - flere dimensioner for geografi, produkt eller kunde.
– Indvirkningsdiagram (oprettes automatisk for metrikkuben)
– Valgfri scorecarddiagrammer:
- Strategikortdiagrammer
- Tilpassede diagrammer

Metrikdimension
En metrikdimension indeholder din samling af vigtige mål eller nøgleindikatorer
(KPI'er), du vil overvåge i din virksomhed eller organisation. I forbindelse med arbejde med scorecards i IBM Cognos TM1 kaldes disse mål metrikker. En selvstændig metrik i en metrikdimension identificerer f.eks. ét aspekt ved ydelsen, f.eks.
Overskud, Indtægt eller Udgifter. Andre eksempler er Produktsalg og Finansiering af
forskning.
Du kan bruge TM1 Scorecarding til overvågning af den faktiske ydeevne for en
metrik og sammenligne den med forventede værdier eller målværdier. Når du
overvåger ydeevnen ved en metrik, kombinerer du metrikken med metrikindikatorer, der indeholder yderligere oplysninger om status, score og tendens for en metrik. Metrikker vises normalt i rækkedimensionstitlen for en kubeoversigt.

Metrikdimension

Individuelle metrikker

Figur 10. Metrikdimension i en metrikkube

Design din metrikdimension
Definitioner af metrikdimensioner er måske ikke gemt i dine eksisterende TM1data, og du er derfor muligvis nødt til at oprette dimensionen og de relaterede metrikmedlemmer. Du skal bruge metrikdimensionseditoren i Cognos TM1 Performance Modeler for at bygge din metrikdimension.
Brugerne af din scorecardløsning bør have kendskab til de forventede ydeevnemønstre for hver enkelt metrik. En indtægt, der ligger over et fastlagt mål, er for
eksempel en positiv indikator for, at en virksomheds indtægt bliver højere end forKapitel 13. Cognos TM1 Scorecarding
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ventet i indtægtsprognosen. Udgifter, der er højere end et fastlagt mål, er derimod
negative indikatorer, der straks skal undersøges for at finde ud af, hvorfor udgifterne er højere end forventet i prognosen.

Egenskaber for metrikdimensioner
En metrikdimension har følgende egenskaber, som du konfigurerer i dimensionseditoren.
Egenskaben Format
Angiver det numeriske visningsformat eller dato/klokkeslæts-visningsformat.
Mønster for ydeevne
Den måde, metrikken anvendes på. Vælg mellem:
v Over mål er godt
v Lig med mål er godt
v Under mål er godt
Valg af et mønster for ydeevne afhænger af den specifikke metrik, du vil
overvåge. Indtjening over mål er for eksempel godt, og udgifter under mål
er godt.
Tolerancetype
Tolerancetypen angiver, hvordan værdien i toleranceindikatoren skal fortolkes.
Vælg Absolut for at angive, at værdien i toleranceindikatoren viser tolerancen og skal bruges, som den er.
v Vælg Procent for at angive, at værdien i toleranceindikatoren skal bruges til at beregne tolerancen som en procentdel af målet.
v

Beregninger af metrikdimensioner
Du kan bruge standardfunktioner i TM1, når du definerer metrikdimensioner. Eksempel:
Profit = Revenue - Expenses
Du kan angive separat beregning af celler på hhv. laveste niveau og på konsoliderede niveauer.
N-beregning
En simpel beregning, der foretages på laveste niveau.
C-beregning
En beregning, der udføres på aggregerede resultater.
Der er flere oplysninger i “Opret beregninger for metrik- og
metrikindikatordimensioner” på side 164.

Metrikindikatordimension
IBM Cognos TM1 Scorecarding indeholder en metrikindikatordimension med flere
oplysninger om dine nøgleindikatorer (KPI'er) eller metrikker. Eksempler på metrikindikatorer er Score, Status og Trend.
Metrikindikatorerne i en scorecard-løsning måler ydeevne, status og tendenser på
nøgleområder i en virksomhed ved at sammenholde aktuelle resultater med mål-
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værdier. Indikatorerne Actual, Target og Tolerance for en metrik bruges typisk til beregning af de relaterede indikatorer Score, Status og Trend.
Cognos TM1 Scorecarding indeholder et sæt foruddefinerede metrikindikatorer. Du
kan enten bruge de foruddefinerede metrikindikatorer eller oprette dine egne. Du
kan også bruge standard-TM1-funktioner og særlige scorecard-funktioner til beregning af dine metrikindikatorer.
Metrikindikatorer kan vises som numeriske værdier, eller visuelt som trafiklys og
tendensikoner. Metrikindikatordimensionen vises typisk i kolonnedimensionstitlen
for et standardscorecard eller en standardkubeoversigt.

Metrikkube

Metrikindikatordimension

Statusindikatorikoner for trafiklys

Individuelle metrikindikatorer

Tendensindikatorikoner

Figur 11. Metrikindikatordimension i en metrikkube

Egenskaben Renderer for metrikindikatorikoner
Egenskaben Renderer angiver typen af indikatorikon, der skal bruges som visuel
reference, der viser ydeevnen ved en metrikindikator. Disse ikoner vises i metrikikoner og scorecard-diagrammer. Du kan angive en forskellig Renderer (gengiver)
til hver enkelt metrikindikator.
De gyldige indstillinger for egenskaben Renderer vises på følgende liste:
v Trafiklysikon - Angiv trafficLight i egenskaben Renderer.
v Metriktendensikon - Angiv metricTrend i egenskaben Renderer.
v Numerisk - Lad cellen være tom, hvis du vil vise en numerisk værdi i stedet for
en indikatorikon.
Trafiklys-statusindikator
Et trafiklys eller en statusindikator er en ikon, der viser status for en metrikindikator. Status angives med ikonens form og farve, som beskrevet i følgende tabel.
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Tabel 12. Trafiklysstatusikoner for metrikindikatorer
Trafiklysikon

Beskrivelse
En ikon med en grøn cirkel angiver en tilfredsstillende status for den
tilknyttede metrikindikator.
En gul rombeformet ikon angiver, at du skal være ekstra opmærksom
på status for den tilknyttede metrikindikator.
En rød firkantet ikon angiver en advarsel i forbindelse med status for
den tilknyttede metrikindikator.
Dette billede viser en ufuldstændig status, når der ikke er nogen data til
metrikindikatorerne Actual eller Target (Faktisk, Mål). Der kan ikke beregnes resultat eller status, når en af disse værdier mangler.

Tendensindikator
En tendensindikator viser, hvordan værdien af én kolonne er sammenlignet
med værdien af en anden kolonne. En tendensindikator kan f.eks. vise tendensen fra forrige periode i forhold til den aktuelle periode ved at sammenligne periodernes værdier. Tendensindikatoren viser, om værdien er
større end, mindre end eller uændret i forhold til værdien fra den forrige
periode.
Tabel 13. Tendensikoner for metrikindikatorer
Tendensikon

Beskrivelse
En grøn ikon med en trekant, der peger opad, angiver, at
tendensværdien er større end i den forrige periode.
Værdien kan for eksempel være større end i den foregående måned eller
det foregående kvartal.
En grå ikon med en streg angiver, at tendensværdien er uændret.
En rød ikon med en trekant, der vender nedad, angiver, at
tendensværdien er mindre end i den foregående periode.
Værdien kan for eksempel være mindre end i den foregående måned
eller det foregående kvartal.

Tom celle

Angiver, at tendensen er ufuldstændig for den pågældende periode. Der
kan ikke vises en tendens, når status er ufuldstændig. Der kan f.eks.
ikke vises en tendens for den første periode, f.eks. Q1 (første kvartal).
Der findes ikke tidligere data, selvom metrikken har en værdi for
Actual, Target, Score og Status (faktisk, mål, resultat, status).

Standardmetrikindikatorer
Cognos TM1 Scorecarding indeholder en samling af indbyggede metrikindikatorer,
som er klar til brug. Når du opretter en metrikindikatordimension, bliver disse
medlemmer automatisk oprettet og udfyldt med foreslåede indikatornavne og beregninger.
Pas på:
Du kan kun bruge de indbyggede metrikindikatorer, som de er. De bruges i forbindelse med scorecardfunktioner, og du bør derfor undlade at redigere eller
slette dem. Hvis du har brug for dine egne metrikindikatorer, skal du tilføje
dem som supplement til de indbyggede metrikindikatorer.
Cognos TM1 Scorecarding indeholder følgende indbyggede metrikindikatorer:

146

IBM Cognos TM1 Performance Modeler Version 10.2.2: Brugervejledning

Tabel 14. Liste over standardmetrikindikatorer
Navn på
metrikindikator
Status

Beskrivelse
En beregnet værdi, der repræsenterer ydelsen ved resultatet for en metrik.
Den returnerede numeriske værdi vises som en trafiklysindikatorikon,
der visuelt viser status i gitteroversigter og diagrammer.
v

1 - fremragende (lig med målet eller derover)

v

0 - gennemsnitlig (inden for 1 tolerance fra målet)

v

1 - ringe (mere end 1 tolerance fra målet)

Bruger SCORESTATUS-metrikindikatorfunktionen:
=SCORESTATUS(’Score’)
Trend

En beregnet værdi, der repræsenterer, hvordan resultatet for en metrik
er ændret siden den foregående periode.
Evaluerer en metriks resultat og returnerer en værdi, der angiver
metrikkens aktuelle ydeevne
Resultatet afspejler kun en positiv eller negativ tendens, hvis resultatet
er ændret mere end 5 % af tolerancen.
Som standard er denne indikator konfigureret, så den viser en
indikatorikon for metriktendens, der visuelt viser tendensen i gitteroversigter og diagrammer.
v

1 - tendensen er en forbedring

v

0 - ingen ændring i tendensen

v

1 - tendensen er en forværring

Bruger -metrikindikatorfunktionen:
=SCORETREND(’Score’)
Actual

En værdi for en indikator af typen Actual udledes af driftsdata.
Udfyld denne værdi på baggrund af dine eksisterende Cognos TM1data.

Target

En målværdi definerer et niveau for forventet ydeevne.
Udfyld denne værdi på baggrund af dine eksisterende Cognos TM1data.

Tolerance

En toleranceværdi definerer et acceptabelt interval, som et resultat kan
afvige fra et defineret mål.
Angiv denne værdi, eller udfyld den ved hjælp af dine eksisterende
Cognos TM1-data.

Variance

Beregner differencen mellem Actual- og Target-indikatorerne.
Bruger beregningen: =’Actual’-’Target’

Variance Percent

Beregner den procentvise difference mellem Actual- og Targetindikatorerne.
Bruger beregningen: =(’Actual’-’Target’)/’Target’
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Tabel 14. Liste over standardmetrikindikatorer (fortsat)
Navn på
metrikindikator
Score

Beskrivelse
Beregner resultatet for en metrik baseret på Actual-, Target- og Tolerance-indikatorerne.
Værdien angiver, om en metrik er lig med målet, højere end målet eller lavere end målet og i givet fald hvor meget metrikken afviger fra
målet. Dette afspejler afstanden fra målet udtrykt i toleranceenheder.
Værdier angives som et tal i intervallet -10 til 10, hvor værdien 0 angiver, at metrikken er lig med målet. Et positivt resultat angiver, at
metrikkens ydelse er god. Et negativt resultat angiver, at metrikkens
ydelse ikke er god.
Bruger SCORE-metrikindikatorfunktionen:
SCORE(Actual,Target,Tolerance)

Score Change

Beregner resultatændringen ved at sammenligne den aktuelle værdi
med værdien fra den foregående tidsperiode.
Bruger Cognos TM1 LAG-funktionen på følgende måde:
=’Score’-LAG(0,’Score’)

Actual Trend

Bruges ikke i øjeblikket.

Actual Change
Percent

Beregner den procentvise ændring for Actual-indikatoren ved at sammenligne den aktuelle værdi med værdien i den foregående
tidsperiode.
Bruger Cognos TM1 LAG-funktionen på følgende måde:
=(’Actual’-LAG(0,’Actual’))/LAG(0,’Actual’)

Status_1_Count

Kun til intern brug.

Status_0_Count

Kun til intern brug.

Status_-1_Count

Kun til intern brug.

Brugerdefinerede metrikindikatorer
Du kan oprette dine egne brugerdefinerede metrikindikatorer for at måle resultatet
af en metrik i forhold til en sammenlignelig metrik, f.eks. en standardmåling, som
normalt bruges i branchen.
Det kan for eksempel være, du vil definere metrikindikatorer, der overvåger ydeevnen ved en prognosemetrik. I dette scenarie opretter du en samling af afledte og
beregnede metrikindikatorer.
Opret følgende afledte metrikindikatorer, og udfyld indikatorerne med eksisterende
prognosedata.
v Forecast Actual
v Forecast Target
v Forecast Tolerance
Opret følgende beregnede metrikindikatorer, og udfyld dem ved hjælp af metrikindikatorfunktioner.
v Forecast Score - Brug funktionen SCORE til at beregne denne værdi.
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Eksempel: =SCORE(’Forecast Actual’,’Forecast Target’,’Forecast
Tolerance’)
v Forecast Status - Brug funktionen SCORESTATUS til at beregne denne værdi.
Eksempel: =SCORESTATUS(’Forecast Score’)
For egenskaben Renderer skal du angive trafficLight for at vise en trafiklysikon for denne metrikindikator.
v Forecast Trend - Brug funktionen SCORETREND til at beregne denne værdi.
Eksempel: =SCORETREND(’Forecast Score’)
For egenskaben Renderer skal du angive metricTrend for at vise en tendensikon
for denne metrikindikator.
Følgende emner indeholder flere oplysninger om oprettelse og beregning af metrikindikatorer.
v “Opret en metrikindikatordimension” på side 162.
v “Metrikindikatorfunktioner”.

Metrikindikatorberegninger og -funktioner
Du kan bruge standardfunktioner i TM1 og et særligt sæt af metrikindikatorfunktioner for at definere beregninger til dine egne metrikindikatorer. En beregning til
en metrikindikator kan vise en status-, resultat- eller tendensværdi, der er baseret
på de øvrige indikatorer for den samme metrik.
Du kan for eksempel bruge metrikindikatorfunktionen SCORE til at beregne et resultat for en metrik ud fra indikatorerne Actual, Target og Tolerance for metrikken.
=SCORE(’Actual’,’Target’,’Tolerance’)
Der er flere oplysninger om brug af beregninger til dine metrikindikatorer i følgende emner:
v “Metrikindikatorfunktioner”
v Regelfunktioner i IBM Cognos TM1 Referencehåndbog
v IBM Cognos TM1 Performance Modeler Brugervejledning > Dimensionsberegninger

Metrikindikatorfunktioner
IBM Cognos TM1 Scorecarding indeholder en samling dedikerede funktioner, der
bruges specifikt til beregning af metrikindikatorer. Du kan se eksempler på disse
funktioner i standardmetrikindikatorerne, f.eks. Score, Status og Tendens. Du kan
også bruge dem sammen med dine egne metrikindikatorer.
Disse funktioner er tilgængelige i udtrykseditoren, når du arbejder med metrikindikatorer.

SCORE-funktion til metrikindikatorer
Funktionen SCORE beregner resultatscore for en metrik til en bestemt kontekst
med indikatorer for faktisk, mål og tolerance.

Oversigt
Denne funktion returnerer en værdi, der viser, om en metrik overholder målet, er
over målet eller under målet og hvor meget. Den afspejler afstanden fra målet udtrykt i toleranceenheder. Den returnerer værdier i intervallet -10 til 10, hvor værKapitel 13. Cognos TM1 Scorecarding
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dien 0 angiver, at metrikken overholder målet. Et positivt resultat angiver, at metrikken opfylder målet. Et negativt resultat angiver, at metrikken ikke opfylder
målet.
Denne funktion er kun gyldig i en kube, der indeholder en metrikdimension, og
kan bestemme ydeevnemønsteret for metrikken og tolerancetypen.

Syntaks
SCORE(Actual,Target,Tolerance)

Argumenter
Faktisk Navnet på den metrikindikator, der repræsenterer indikatoren Faktisk.
Mål

Navnet på den metrikindikator, der repræsenterer indikatoren Mål.

Tolerance
Navnet på den metrikindikator, der repræsenterer indikatoren Tolerance.

Eksempel
Denne funktion bruges for eksempel af standardmetrikindikatoren med navnet
Score.
=SCORE(’Actual’,’Target’,’Tolerance’)

SCORETREND-funktion til metrikindikatorer
Funktionen SCORETREND beregner en værdi, der repræsenterer, hvordan resultatet for en metrik er ændret siden den forrige periode.

Oversigt
Argumentet til funktionen er et medlem, der indeholder metrikkens resultat, og
funktionen returnerer en af følgende værdier for at angive metrikkens aktuelle
ydeevne:
v 1 - forbedring
v 0 - ingen ændring
v -1 - forværring
Resultatet udviser kun en positiv eller negativ tendens, hvis resultatet er ændret
mere end 5 % af tolerancen.
Funktionen fungerer kun i en kube med en tidsdimension, der definerer den forrige periode for hvert enkelt medlem.

Syntaks
SCORETREND(Score)

Argumenter
Resultat-argumentet er navnet på den metrikindikator, der repræsenterer Score-indikatoren.
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Eksempel
Denne funktion bruges for eksempel af standardmetrikindikatoren med navnet
Tendens.
=SCORETREND(’Score’)

SCORESTATUS-funktion til metrikindikatorer
Funktionen SCORESTATUS beregner en værdi, der repræsenterer ydelsen ved resultatet for en metrik.

Oversigt
Argumentet til funktionen SCORESTATUS er et medlem, der indeholder metrikkens
resultat for den aktuelle kontekst.
Den returnerer en af følgende numeriske værdier, der angiver den aktuelle metriks
resultat:
v 1 - fremragende (lig med målet eller derover)
v 0 - gennemsnitlig (inden for én tolerance fra målet)
v -1 - ringe (mere end én tolerance fra målet)

Syntaks
SCORESTATUS(Score)

Argumenter
Argumentet Score er navnet på den metrikindikator, der repræsenterer resultatindikatoren for en metrik.

Eksempel
Denne funktion bruges for eksempel af standardmetrikindikatoren med navnet Status.
=SCORESTATUS(’Score’)

CAVERAGE-funktion til metrikindikatorer
Denne funktion beregner gennemsnitsværdien i en metrikkonsolidering og returnerer en enkelt værdi.

Syntaks
=CAVERAGE(flag-value)
Argumentet flag-value kan indeholde én af følgende værdier:
v 1 - Brug ikke konsolideringsvægtning til beregning af værdien. Hvis dette flag er
aktiveret, anvendes konsolideringselementets rå værdi.
v 2 - Ignorér nulværdier. Hvis dette flag er aktiveret, anvendes nulværdier ikke i
forbindelse med beregning af et gennemsnit.
v 3 - Kombination af flagværdi 1 og 2. Brug ikke konsolideringsvægtning til beregning af værdien, og ignorér nulværdier.
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Eksempel
Denne funktion bruges for eksempel af standardmetrikindikatoren med navnet Tolerance.
=CAVERAGE(3)

Metrikkube
En metrikkube er en særlig type kube i IBM Cognos TM1 Performance Modeler,
der danner grundlag for scorecardløsninger og scorecarddiagrammer. Du opretter
en metrikkube, så den indeholder alle dimensionerne, som skal bruges til visning
og analyse af dine scorecardoplysninger.
Du kan bruge en metrikkube til at overvåge flere metrikker og metrikindikatorer.
Du kan få vist status og tendenser for et antal metrikker på samme tid. En metrikkubes primære funktion er at vise den aktuelle relative status for mange rækker i
en tabel. Den vises, mens du får vist den aktuelle tendens for mange målinger på
samme tid.
Følgende liste beskriver et standardscorecardlayout for en metrikkube:
v Titeldimension for række: Metrikdimension
v Titeldimension for kolonne: Metrikindikatordimension
v Kontekstdimensioner: Klokkeslæt, geografi og andre datakontekstdimensioner

Metrikdimension

Dimension til metrikindikatorer

Statusindikatorikoner for trafiklys

Yderligere kontekstdimensioner

Tidsdimension

Tendensindikatorikoner

Figur 12. Eksempel på metrikkube

I en metrikkube kombineres din metrikdimension og metrikindikatordimension
med resten af dine almindelige TM1-dimensioner.
Disse kuber har samme egenskaber som andre TM1-kuber. Du kan importere dimensioner i dem fra andre eksisterende dimensioner.
En metrikkube kræver som minimum følgende dimensioner:
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v Én metrikdimension
v Én metrikindikatordimension
v Én tidsdimension
Du har også mulighed for at tilføje andre eksisterende dimensioner, for eksempel
geografi eller produkter.
Bemærk: Når du opretter en metrikkube, oprettes automatisk et indvirkningsdiagram. En metrikkube kan kun indeholde ét indvirkningsdiagram.

Diagram med indvirkninger
Indvirkningsdiagrammer visualiserer de positive og negative relationer mellem metrikker i metrikkuben. Denne type diagrammer giver et billede af, hvordan forretningen faktisk fungerer, ved at vise hvordan én metrik påvirker en anden metrik.
Et indvirkningsdiagram kan f.eks. vise, hvordan Indtægt og Udgifter påvirker Overskud, der igen påvirker Bonusser og Finansiering af forskning.

Støtte til
forskning
Overskud

Indvirkningsdiagrammer indeholder trafiklys og tendensindikatorikoner, der viser
status og tendens for hver af metrikkerne i diagrammet. Når brugere interagerer
med et indvirkningsdiagram, kan de vælge en anden dimensionskontekst. Trafiklyset og tendensindikatorerne bliver derefter opdateret med nye værdier for den
valgte dimension.
Bemærk: En metrikkube kan kun indeholde ét indvirkningsdiagram, og dette oprettes automatisk, når du opretter en metrikkube.

Design indvirkningsdiagrammer
Indvirkningsdiagrammer organiserer dine metrikker i tre kategorier: Metrikker, der
påvirker, Metrikker med fokus og Metrikker, der påvirkes.
v Metrikker, der påvirker - f.eks. Udgifter og Indtægt
v Metrikker med fokus - et eksempel er Overskud
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v Metrikker, der påvirkes - eksempler er Finansiering af forskning og
Medarbejderbonusser

Egenskaben Type indvirkning
Egenskaben Type indvirkning konfigurerer linjetypen, så den viser indvirkningsrelationer mellem metrikkerne i diagrammet.
Du kan bruge egenskaben Type indvirkning for at vise, om en metrik har en positiv eller negativ indvirkning på metrikken med fokus.
v Positiv - Viser en ubrudt linje i diagrammet, der viser, at én metrik har en positiv indvirkning på en anden metrik.
v Negativ - Viser en stiplet linje i diagrammet, for at vise, at én metrik har en negativ indvirkning på en anden metrik.
Denne egenskab kan angives for hver enkelt metrik i listerne Metrikker, der påvirker og Metrikker, der påvirkes.

Strategikort
Et strategikort er et visualiseringsdiagram, der er standard i branchen, og som
overvåger forretningsresultaterne via perspektiver, delmål og metrikker. Denne type
diagram kaldes også et strategikort.
Du kan bruge IBM Cognos TM1 Scorecarding til at oprette strategikort ved først at
definere dine perspektiver og delmål og derefter mappe dine metrikker til dem.
Perspektiver, delmål og metrikker er opstillet i følgende hierarki i et strategikort:
v Et strategikort kan have flere perspektiver.
v Hvert perspektiv kan indeholde flere delmål.
v Hvert delmål kan indeholde flere metrikker.
Standardperspektiverne for et strategikort omfatter følgende elementer:
v Finansielle resultater
v Kundekendskab
v Interne forretningsprocesser
v Indlæring og vækst
Et strategikort kombinerer perspektiver, delmål og metrikker med trafiklysstatus
og tendensindikatorikoner i ét diagram. Når du bevæger musen hen over metrikindikatorikonerne for et delmål, vises en liste med de relaterede metrikindikatorer.
Status og tendensikoner vises for hver af dem. Når du holder musen hen over indikatorikonerne for et perspektiv, vises navnet på diagrammet og perspektivet.
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Figur 13. Eksempel på et strategikort

Forbindelser på strategikort
På et strategikort vises forbindelser som retningspile, der viser en visuel relation
eller et visuelt flow mellem delmålene i diagrammet. Forbindelser er ikke påkrævede på et strategikort, men du har mulighed for at tilføje dem.

Standardværdier for strategikort
Når du opretter et strategikort, bliver følgende perspektiver og delmål automatisk
oprettet til det. Du kan bruge disse perspektiver og delmål som udgangspunkt, redigere dem eller oprette dine egne kombinationer.
v Finansielle
– Forøg indtægt
– Reducér udgifter
v Kunde
– Reducér klager
v Interne processer
v Uddannelse og innovation

Status og statusberegninger for strategikort
Perspektiverne og delmålene på et strategikortdiagram viser et resume af status for
diagrammets underliggende metrikker. Du kan bruge indstillingen Statusberegning
til at styre, hvordan de underliggende metrikker opsummeres for hvert perspektiv
og delmål i diagrammet.
Kapitel 13. Cognos TM1 Scorecarding
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Status for en metrik er en beregnet værdi, der repræsenterer niveauet for en metriks resultat. Den returnerede numeriske værdi vises som en trafiklysindikatorikon, der visuelt viser status i diagrammet. De mulige statusværdier er Fremragende, Gennemsnitligt, Ringe og Ufuldstændig. De er beskrevet i følgende tabel.
Tabel 15. Opsummeringsstatus for metrikker i strategikortdiagrammer
Status

Beskrivelse

Fremragende

En ikon formet som en grøn cirkel angiver en tilfredsstillende status for de tilknyttede metrikker.
Metrikken er lig med eller større end målet.

Gennemsnitligt

En ikon formet som en gul rombe angiver et forbehold for de tilknyttede metrikkers status.
Metrikken er inden for én tolerance fra målet.

Ringe

En ikon formet som en rød firkant angiver en advarsel om de tilknyttede metrikkers status.
Metrikken er mere end én tolerance fra målet.

Ufuldstændig

Repræsenterer en ufuldstændig status, når der ikke er nogen data
til metrikindikatoren Actual eller Target (Faktisk, Mål). Der kan
ikke beregnes resultat eller status, når en af disse værdier mangler.

De statusberegninger, som du vælger for at styre, hvordan metrikker opsummeres i
diagrammet, er beskrevet i følgende tabel.
Tabel 16. Statusberegninger til opsummering af metrikker i strategikortdiagrammer
Statusberegning

Beskrivelse

Ingen status

Der vises ingen status for de metrikker, der er knyttet til dette perspektiv eller delmål.

Hyppigste status

Viser statusikonen for den status, der forekommer hyppigst for alle
de metrikker, der er knyttet til dette perspektiv eller delmål.
Hvis de tilknyttede metrikker f.eks. er Fremragende (2), Gennemsnitligt (4), Ringe (1) og Ufuldstændig (0), vises statussen Gennemsnitligt.

Mest positive status

Viser statusikonen for den mest positive status for alle de metrikker, der er knyttet til dette perspektiv eller delmål.
Status vælges i følgende prioriteringsrækkefølge: Fremragende,
Ufuldstændig, Gennemsnitligt, Ringe.
Hvis de tilknyttede metrikker f.eks. er Fremragende (1), Gennemsnitligt (1), Ringe (3) og Ufuldstændig (1), vises statussen Fremragende.
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Tabel 16. Statusberegninger til opsummering af metrikker i strategikortdiagrammer (fortsat)
Statusberegning

Beskrivelse

Mindst positive status

Viser statusikonen for den mindst positive status for alle de metrikker, der er knyttet til dette perspektiv eller delmål.
Status vælges i følgende prioriteringsrækkefølge: Ringe, Ufuldstændig, Gennemsnitligt, Fremragende.
Eksempel:
Hvis de tilknyttede metrikker er Fremragende (1), Gennemsnitligt
(1), Ringe (1) og Ufuldstændig (1), er den mindst positive status
Ringe.
Hvis de tilknyttede metrikker er Fremragende (1), Gennemsnitligt
(1), Ringe (0) og Ufuldstændig (2), er den mindst positive status
Ufuldstændig.
Hvis de tilknyttede metrikker er Fremragende (1), Gennemsnitligt
(1), Ringe (0) og Ufuldstændig (0), er den mindst positive status
Gennemsnitligt.

Tilpasset diagram
Et tilpasset scorecarddiagram er et strategikort, hvor du importerer et tilpasset billede. Derefter placerer du metrikker med dimensionskontekst som datapunkter på
billedet.
Følgende liste indeholder nogle eksempler på tilpassede diagrammer:
Geografiske kort
Viser forskellige fokusområder for din organisation i fastlagte regioner,
f.eks. lager- eller omkostningsmetrikker i Nordamerika eller Europa.
Procesdiagrammer
Viser metrikker i et procesdiagram.
Et tilpasset diagram viser navne på metrikker og kontekstdimensioner sammen
med trafiklys og tendensindikatorikoner som et lag oven på det valgte billede.
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Indtægt - Frankrig

Figur 14. Eksempel på et tilpasset scorecard-diagram

Dimensioner for et tilpasset diagram
Du opretter et tilpasset diagram ved at vælge et billede og derefter vælge de dimensioner og den dimensionskontekst, du vil bruge i diagrammet.
v Primær dimension (påkrævet)
v Sekundær dimension (valgfri)
v Sekundær dimensionskontekst (valgfri)

Eksempelbilleder
Følgende eksempelbilleder er tilgængelige i editoren til tilpassede diagrammer:
v Verdenskort (brug f.eks. kortbilledet med en geografisk dimension).
v Procesdiagram
v Organisationsdiagram

Billedfiltyper
Du kan bruge følgende billedfiltyper i et tilpasset diagram:
v PNG
v GIF
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v BMP
v JPEG

Egenskaber for billede
Du kan tilpasse størrelsen på billedet og angive, hvor gennemsigtigt det skal være
Uigennemsigtighed
Bevar højde-bredde-forhold
Vandret
Lodret
Pixel / Procent
Vælg Pixel eller Procent for at angive måleenhed for billedet.

Interaktion med scorecarddiagrammer og -visualiseringer
Scorecarddiagrammer har en række interaktive funktioner, der kan anvendes af
både designere og brugere, når de ser på diagrammerne i de forskellige IBM
Cognos-programmer, som understøtter Scorecarding.
Interaktive funktioner i scorecarddiagrammer omfatter muligheden for at zoome,
udvide/skjule og filtrere de viste data.

Zoom ind og i scorecarddiagrammer
Alle scorecarddiagrammer (Indvirkningsdiagram, Strategikort og Tilpasset diagram) indeholder kontrolelementer, der gør det muligt visuelt at zoome ind og ud
i diagrammet.

Zoomfunktionen er tilgængelig for alle scorecarddiagrammer i følgende programmer:
v Cognos TM1 Performance Modeler (tilgængelig på skillebladet Prøve i diagrameditoren)
v Cognos Insight

Udvid og skjul indvirkningsdiagrammer
Indvirkningsdiagrammer indeholder kontrolelementer, så du interaktivt kan udvide og skjule individuelle metrikker eller alle metrikker i diagrammet.
Udvid/Skjul alle metrikker
Værktøjslinjen i diagrammet indeholder ikonerne Udvid alle og Skjul alle,
som bruges til at udvide eller skjule alle metrikkerne i hele indvirkningsdiagrammet.

Udvid/Skjul individuelle metrikker
Ikonerne Udvid/Skjul vises direkte i diagrammet for alle metrikker, der er
overordnet for andre metrikker (har metrikker, der leverer data til dem).
Du kan selektivt vise/skjule disse individuelle metrikker i hele diagramKapitel 13. Cognos TM1 Scorecarding
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met.

Funktionen Udvid/Skjul er tilgængelig for indvirkningsdiagrammer i følgende
programmer:
v Cognos TM1 Performance Modeler (tilgængelig på skillebladet Prøve i editoren
til indvirkningsdiagrammer)
v Cognos Insight

Filtrér scorecarddashboard ved at vælge metrikker i et strategikortdiagram
Cognos Insight-brugere kan filtrere og opdatere scorecardwidgetter i et arbejdsområdedashboard ved at vælge metrikker i et strategikortdiagram. Når du bevæger
musens pilmarkør hen over et delmål på et strategikort, viser et pop op-vindue en
liste over de relaterede metrikker. Du kan få flere oplysninger om en bestemt metrik ved at klikke på den i pop op-vinduet og de andre scorecardwidgetter i dashboardopdateringen for at få vist oplysninger om den valgte metrik.
Arbejdsområdet indeholder f.eks. en krydstabel (datagitter), et strategikort, et indvirkningsdiagram og et tilpasset diagram. Alle fire scorecardwidgetter synkroniseres med hinanden. Hvis du vil ændre de data, der vises i de enkelte widgetter, kan
du vælge en af de metrikker, der vises, når du bevæger musen hen over et delmål
på strategikortet.

Opret en scorecardløsning i Cognos TM1
For at oprette en scorecardløsning i IBM Cognos TM1 Performance Modeler er det
nødvendigt at udføre en række trin.

Om denne opgave
For at bygge og publicere en scorecardløsning skal du først definere og sammensætte de nødvendige scorecardobjekter. Brug velkomstsiden for scorecards i
Cognos TM1 Performance Modeler for at starte alle opgaver, som er nødvendige
ved opbygningen af din scorecardløsning. Når du har sammensat alle objekter, der
kræves til en scorecardløsning, skal du publicere løsningen for at gøre den tilgængelig for interaktion og overvågning i IBM Cognos Insight.
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Fremgangsmåde
1. Åbn velkomstsiden Scorecard:
Klik på Opret scorecards på velkomstsiden for Modeldesign i Cognos TM1
Performance Modeler.
Velkomstsiden for scorecards åbnes.
2. Byg dine scorecardobjekter:
Brug velkomstsiden Scorecard for at få adgang til opgaver, der bruges til opbygning af dine scorecardobjekter.
a. Opret en metrikdimension.
b. Opret en metrikindikatordimension.
c. Opret flere dimensioner.
d. Opret en metrikkube.
e. Opret mindst ét scorecarddiagram:
v Redigér standardindvirkningsdiagrammet.
v Opret et strategikort.
v Opret et tilpasset diagram.
3. Føj data til metrikkuben.
4. Distribuér din scorecardløsning:
Du distribuerer en applikation til en TM1-server for at gøre den tilgængelig i
IBM Cognos Insight, IBM Cognos Workspace og IBM Cognos TM1 Web.
5. Vis og interagér med din scorecardløsning:
Brug IBM Cognos Insight for at oprette et dashboard ved hjælp af objekterne i
din scorecardløsning.

Opret en metrikdimension
At oprette en metrikdimension er første trin, når du opretter en IBM Cognos TM1scorecardløsning i IBM Cognos TM1 Performance Modeler.

Om denne opgave
En metrikdimension indeholder en liste over alle metrikker, du vil bruge til overvågning af virksomhedens ydeevne. En metrik er en måling af ydeevnen i et nøgleforretningsområde, der sammenligner aktuelle resultater med planlagte værdier.
Metrikker er det laveste niveau i en scorecardapplikation. Eksempler på metrikker
kan være Indtægt, Udgifter og Overskud.
Der er flere oplysninger om metrikdimensioner i “Metrikdimension” på side 143.

Fremgangsmåde
1. Klik på Opret scorecards på siden Modeldesign i Cognos TM1 Performance
Modeler.
Velkomstsiden for Scorecards åbnes.
2. På velkomstsiden for scorecards skal du i den første opgave, som er Opret metrikdimension, klikke på Metrikdimension.
3. Angiv et navn på metrikdimensionen, og klik derefter på OK.
Bemærk: Som standard er Dimensionstype angivet automatisk til Metrik, og
den kan ikke ændres, mens denne proces er i gang.
Et nyt skilleblad åbnes, hvor du kan redigere den nye metrikdimension.
Kapitel 13. Cognos TM1 Scorecarding
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4. Tilføj medlemmer til metrikdimensionen, for eksempelIndtægt, Udgifter og Overskud:
Tilføj medlemmer til den nye dimension på skillebladet for den nye metrikdimension:
a. Klik på <Angiv nyt medlem> i kolonnen Navn, og angiv et navn på det
nye medlem.
b. Klik på ikonen i cellen Format for at angive formatet dato/klokkeslæt eller
numerisk.
c. Klik på ikonen i N-beregning for at oprette en beregning for data på laveste
niveau.
d. Klik på ikonen i C-beregning for at oprette en beregning for aggregerede
resultater.
e. Klik på cellen Mønster for ydeevne for at vælge den måde, du vil anvende
metrikken på.
v Over mål er godt
v Lig med mål er godt
v Under mål er godt
f. Klik på listen i cellen Tolerancetype for at vælge, hvordan metrikken skal
evalueres numerisk.
v Vælg Absolut for at evaluere i forhold til den rå, faktiske værdi, der angives.
v Vælg Procent for at evaluere i forhold til en procentdel af målværdien.
g. Gentag de forrige trin for at tilføje flere medlemmer til metrikdimensionen.
5. Klik på Gem.

Næste trin
Når du har oprettet metrikdimensionen, kan du oprette en metrikindikatordimension.

Opret en metrikindikatordimension
Udfør følgende trin for at bygge en metrikindikatordimension i IBM Cognos TM1
Performance Modeler.

Om denne opgave
En metrikindikatordimension indeholder listen over metrikkvalifikatorer eller -indikatorer, f.eks. Faktisk, Mål, Tendens og Tolerance. Når du opretter en ny metrikindikatordimension, bliver den som standard forhåndsudfyldt med medlemmer, som
er påkrævede ved opbygning af en metrikkube.
Du kan også tilføje flere medlemmer til en metrikindikatordimension, som du vil
vise i metrikkuben. Du kan for eksempel tilføje medlemmet Prognose og medlemmet Prognosestatus. Disse medlemmer viser, hvordan metrikken ved navn Faktisk
klarer sig i forhold til metrikken ved navn Prognose. Når du tilføjer flere medlemmer til dimensionen for metrikindikatorer, kan du også konfigurere beregninger,
der viser flere statusangivelser for dine metrikker.
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Pas på:
Du kan kun bruge de indbyggede metrikindikatorer, som de er. De bruges i forbindelse med scorecardfunktioner, og du bør derfor undlade at redigere eller
slette dem. Hvis du har brug for dine egne metrikindikatorer, skal du tilføje
dem som supplement til de indbyggede metrikindikatorer.
Der er flere oplysninger om dimensioner for metrikindikatorer i
“Metrikindikatordimension” på side 144.

Fremgangsmåde
1. På velkomstsiden for scorecards skal du klikke på Metrikindikatordimensioner i opgaven Opret metrikdimensioner.
2. Angiv et navn på den nye metrikindikatordimension, og klik på OK.
Bemærk: Som standard er Dimensionstype automatisk angivet tilMetrikindikator, og den kan ikke ændres, mens denne proces er i gang.
Der vises et nyt skilleblad, hvor du kan tilføje medlemmer til den nye dimension og redigere dem. Et antal medlemmer er automatisk angivet på forhånd,
f.eks. Status, Score og Tendens.
3. Du kan eventuelt tilføje flere nye medlemmer til dimensionen.
a. For at tilføje et medlem skal du klikke på Angiv et nyt medlem under kolonnen Navn og angive et navn på det nye medlem.
b. Redigér de relaterede egenskaber.
Format
Angiver det numeriske visningsformat eller dato/klokkeslæts-visningsformat.
N-beregning
En simpel beregning, der foretages på laveste niveau.
C-beregning
En beregning, der udføres på aggregerede resultater.
Gengiver
Angiver den indikatorikon, der skal bruges for statusangivelsen eller tendensen. Dobbeltklik på cellen, og indtast derefter en af de
gyldige værdier:
v trafficLight
v metricTrend
v Lad cellen være tom, hvis du vil vise en numerisk værdi i stedet
for en indikatorikon.
4. Gentag de forrige trin for at tilføje flere medlemmer til metrikindikatordimensionen.
5. Klik på Gem.

Næste trin
Når du har oprettet en metrikindikatordimension, kan du oprette en metrikkube.

Opret tilpassede metrikindikatorer til scorecarddiagrammer
Du kan oprette et tilpasset udsnit af metrikindikatorer, der vises i værktøjstippet,
når du placerer musen på objekter i et scorecarddiagram. Du kan oprette flere tilpassede udsnit og angive, hvilket der skal bruges til hvert af dine scorecarddiagrammer.
Kapitel 13. Cognos TM1 Scorecarding
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Om denne opgave
Brug guiden Udsnit af metrikindikatorer til at oprette et tilpasset udsnit ud fra nye
eller eksisterende metrikindikatorer. Du kan også angive den rækkefølge, som metrikindikatorerne skal vises i, i værktøjstippet, når du placerer musen på objekter i
et scorecarddiagram.
Når du har oprettet et tilpasset udsnit af metrikindikatorer, kan du tildele udsnittet
til et scorecarddiagram vha. egenskaben Udsnit af trafiklys i diagrameditoren.

Fremgangsmåde
1. Åbn en metrikindikatordimension.
på værktøjslinjen i edito2. Klik på ikonen Opret udsnit af metrikindikatorer
ren til metrikindikatorer.
3. Følg trinnene i guiden for at oprette dit udsnit af tilpassede metrikindikatorer.
Definér medlemmer
Angiv et navn på udsnittet, og angiv derefter navne for indikatorerne
Status, Tendens, Faktisk, Mål og Tolerance.
Rækkefølge af medlemmer
Vælg og organisér op til fem metrikindikatorer i pop op-vinduet med
værktøjstip for diagrammet.
Klik på Eksempel for at se et eksempel på værktøjstipvinduet.
Resumé
Vis et resumé over de tilpassede metrikindikatorer.
4. Klik på OK for at afslutte.
De tilpassede indikatorer tilføjes som et udsnit i den aktuelle metrikindikatordimension.
5. Følg disse trin for at tildele det tilpassede metrikindikatorudsnit til et diagram:
a. Åbn et scorecarddiagram.
b. Brug egenskaben Udsnit af trafiklys i vinduet Egenskaber til at vælge et
tilpasset metrikindikatorudsnit.
c. Klik på skillebladet Prøve, og placér musen over en metrik for at se de tilpassede metrikindikatorer i et værktøjstip.

Opret beregninger for metrik- og metrikindikatordimensioner
Når du definerer metrikdimensioner og metrikindikatordimensioner, kan du benytte standard-TM1-funktioner. For metrikindikatorer kan du også bruge et sæt
funktioner, der anvendes specifikt til scorecardfunktioner.

Om denne opgave
I forbindelse med metrikdimensioner og metrikindikatorfunktioner kan du bruge
følgende standard-TM1-funktioner til N-beregninger (laveste niveau) og C-beregninger (konsolideret niveau):
v Enkelt (aritmetisk)
v Funktioner (dimensionsfunktioner, TM1-funktioner)
v Aggregeringsfunktioner (kun C-beregninger)
Der er flere oplysninger om standard-TM1-funktioner i følgende emner:
v IBM Cognos TM1 Referencehåndbog - Regelfunktioner
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v IBM Cognos TM1 Performance Modeler Brugervejledning > Dimensionsberegninger
For metrikindikatordimensioner kan du også bruge følgende metrikindikatorfunktioner:
v SCORE
v SCORETREND
v SCORESTATUS
v CAVERAGE
Der er flere oplysninger i “Metrikindikatorfunktioner” på side 149

Fremgangsmåde
1. Hvis du vil bruge standard-TM1-beregninger og -funktioner i forbindelse med
dine metrikdimensioner, skal du bruge udtrykseditoren i Cognos TM1 Performance Modeler.
a. Klik på ikonen i cellen med N-beregninger eller C-beregninger, hvor du vil
angive beregningen.
Udtrykseditoren åbnes.
b. Brug udtrykseditoren til opbygning af det udtryk, du vil bruge.
2. Hvis du vil bruge metrikindikatorfunktioner sammen med medlemmerne i din
metrikindikatorfunktion, skal du indtaste funktionerne direkte i cellerne med
N-beregninger og C-beregninger.

Opret metrikkuber
I IBM Cognos Performance Modeler to forskellige muligheder for at oprette metrikkuber.
Du kan bruge en af disse metoder til at oprette en metrikkube:
v “Opret en metrikkube ud fra eksisterende dimensioner”
v “Opret en metrikkube baseret på en eksisterende standardkube” på side 166
Der er flere oplysninger om metrikkuber i “Metrikkube” på side 152.
Bemærk: Når du opretter en metrikkube, oprettes der også automatisk et indvirkningsdiagram. En metrikkube kan kun indeholde ét indvirkningsdiagram.

Opret en metrikkube ud fra eksisterende dimensioner
Når du har oprettet metrik- og metrikindikatordimensioner, kan du oprette en ny
metrikkube i IBM Cognos TM1 Performance Modeler.

Om denne opgave
En metrikkube kræver som minimum følgende dimensioner:
v Én metrikdimension
v Én metrikindikatordimension
v Én tidsdimension
Du har også mulighed for at tilføje andre eksisterende dimensioner, for eksempel
geografi eller produkter.
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Fremgangsmåde
1. Klik på Opret metrikkube på velkomstsiden for scorecards.
2. Angiv et navn på den nye metrikkube, og klik på OK.
Der vises et nyt skilleblad, hvor du kan redigere den nye metrikkube.
3. Tilføj de påkrævede dimensioner til din kube ved at trække dem fra delvinduet
Modeldesign:
a. Klik på og træk en metrikdimension til kubens rækkeområde.
b. Klik på og træk en metrikindikatordimension til kubens kolonneområde.
c. Klik på og træk en tidsdimension til kubens kontekstområde.
4. Du kan eventuelt tilføje flere dimensioner til metrikkuben ved at klikke på dem
og trække dem til kubens kontekstområde.
5. Klik på Gem.

Næste trin
Når du har oprettet en metrikkube, kan du oprette et scorecarddiagram, der er baseret på den pågældende kube.

Opret en metrikkube baseret på en eksisterende standardkube
Du kan oprette en ny metrikkube baseret på en eksisterende standardkube. Når du
bruger denne metode til at oprette en metrikkube, forbliver den eksisterende standardkube uændret på TM1-serveren, og der oprettes en ny metrikkube med næ
sten samme dimensionalitet.

Om denne opgave
Den eksisterende kube, du bruger som basis for den nye metrikkube, kræver som
minimum følgende dimensioner:
v Én tidsdimension
v Én versionsdimension, der indeholder mindst to medlemmer
v Én beregningsdimension
Der er flere oplysninger om disse forskellige typer dimensioner i “Opret nye
dimensioner” på side 23.

Fremgangsmåde
1. Højreklik på den standardkube, du vil bruge som basis for en metrikkube, i
delvinduet Modeldesign i Performance Modeler, og klik derefter på Ny, Metrikkube.
2. Angiv et navn på den nye metrikkube i dialogboksen Ny metrikkube.
3. Vælg den beregningsdimension i den eksisterende basiskube, der skal bruges
som metrikdimension i den nye metrikkube, og klik på OK.
4. Klik på OK i meddelelsen, der viser oplysninger om oprettelse af metrikkube.

Resultater
Når du genererer den nye metrikkube, oprettes der et nyt link, der mapper dimensioner og data fra den eksisterende standardkube til den nye metrikkube. Linket
bruger samme navn, som du tildelte til den nye metrikkube.
v Den beregningsdimension, du valgte i Trin 3, konverteres til en metrikdimension.
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v Versionsdimensionen i standardkuben mappes til en ny metrikindikatordimension. Denne nye metrikindikatordimension bruger samme navn, som du tildelte
til den nye metrikkube.
Du kan ændre linket, så det svarer til dine analysebehov. Der er flere oplysninger
om link i Performance Modeler i Kapitel 6, “Opret link”, på side 59.

Næste trin
Når du har oprettet en metrikkube, kan du oprette et scorecarddiagram, der er baseret på den pågældende kube.

Redigér indvirkningsdiagram
Som standard oprettes der automatisk et indvirkningsdiagram, når du opretter en
metrikkube. En metrikkube kan kun have dette ene indvirkningsdiagram tilknyttet.
Du kan definere indvirkningsdiagrammet til en metrikkube ved at organisere de
metrikker, du vil bruge i diagrammet. Der findes tre kategorier med metrikker:
Metrikker, der påvirker , Metrikker med fokus og Metrikker, der påvirkes.

Om denne opgave
Indvirkningsdiagrammer visualiserer relationerne mellem medlemmer af dimensionerne i din metrikkube. Disse diagrammer giver et billede af, hvordan forretningen faktisk fungerer, ved at vise hvordan én metrik påvirker en anden metrik.
Du opretter et indvirkningsdiagram ved at organisere dine metrikker i følgende tre
grupper:
v Metrikker, der påvirker (f.eks. Udgifter og Indtægt)
v Metrikker med fokus (f.eks. Overskud)
v Metrikker, der påvirkes (f.eks. Finansiering af forskning og Medarbejderbonusser)
Der er flere oplysninger om indvirkningsdiagrammer i “Diagram med
indvirkninger” på side 153.
I følgende figur vises et eksempel på organisering af metrikker til et indvirkningsdiagram.

Træk en metrik til listen med fokuseret metrik
Indvirkningsdiagram

1
2
3
Træk en metrik til listen med påvirket metrik
Træk en metrik til listen med indvirkningsmetrik

Figur 15. Eksempel på redigering af et indvirkningsdiagram
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Fremgangsmåde
1. Klik på Redigér indvirkningsdiagram på velkomstsiden Scorecard.
2. Vælg den metrikkube, du vil bruge til diagrammet, og klik på OK.
3. Træk de ønskede metrikker fra listen Kildekube til de forskellige lister for diagrammet:
a. Træk en metrik til listen Metrikker med fokus.
b. Træk en metrik til listen Metrikker, der påvirker.
c. Træk en metrik til listen Metrikker, der påvirkes.
4. Angiv Indvirkningstype for hver metrik, der påvirker, og for hver metrik, der
påvirkes.
Klik på cellen Indvirkningstype ud for en metrik på listen Metrikker, der påvirker eller Metrikker, der påvirkes, og vælg en værdi:
v Positiv viser en forbindelse mellem metrikkerne som en ubrudt linje i diagrammet.
v Negativ viser en forbindelse mellem metrikkerne som en stiplet linje i diagrammet.
5. Klik på Gem.
6. Klik på Prøve for at se en interaktiv eksempelvisning af diagrammet.

Næste trin
Når du har oprettet dette diagram, kan du oprette yderligere scorecarddiagrammer
eller distribuere scorecardapplikationen, så den kan bruges i IBM Cognos Insight.

Opspor indvirkningsrelationer mellem metrikker i et indvirkningsdiagram
Du kan bruge funktionen Opspor til automatisk at opspore og generere indvirkningsrelationer mellem metrikker i et indvirkningsdiagram. De genererede relationer bestemmes ved automatisk at analysere kubereglerne i metrikdimensionen. Når
du har kørt opsporingsprocessen, kan du gennemgå resultaterne, foretage de nødvendige ændringer og bruge dem i indvirkningsdiagrammet.

Inden du begynder
Advarsel: Opsporingsprocessen kan ændre eller fjerne eksisterende automatisk genererede indvirkninger. Når du kører opsporingsprocessen, vises en meddelelse
med en advarsel, og du bliver spurgt, om du vil fortsætte eller annullere.

Om denne opgave
Resultaterne fra opsporingsprocessen vises i editoren Indvirkningsdiagram.
Vigtigt: De indvirkninger, der blev fundet baseret på kubereglerne, tager ikke
højde for reglens kontekst. Eksempel: Hvis kubereglen angiver, at nettooverskud
for Nordamerika er lig med indtægt for USA minus udgifter for Canada, vil indvirkningsrelationen være, at overskud påvirkes af indtægts- og udgiftsmetrikker.
Opsporingsprocessen angiver typen af indvirkning som ikke-defineret for hver genereret relation. Du skal gennemgå resultaterne og manuelt angive de ikke-definerede værdier til enten positive eller negative.
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Fremgangsmåde
1. Åbn et indvirkningsdiagram.
2. Klik på Opspor på skillebladet Kontur.
Husk: Der vises en advarsel om, at tidligere automatisk genererede relationer
kan blive ændret eller fjernet.
3. Klik på Ja for at fortsætte.
Indvirkningsrelationerne bestemmes automatisk og opdateres på indvirkningslisterne på skillebladet Kontur.
4. Gennemgå de indvirkningsrelationer, der er opsporet:
a. Klik på Definerede indvirkninger på listen Metrikker med fokus, og vælg
en metrik.
b. Gennemgå metrikkerne på listerne Metrikker, der påvirker og Metrikker,
der påvirkes.
c. Gennem Indvirkningstype for hver metrik.
Hvis du kender indvirkningstypen for relationer, der er angivet til Ikkedefineret, skal du angive indvirkningen til enten Positiv eller Negativ.
d. Klik om nødvendigt på Fjern for at slette en metrik fra listerne.
e. Gentag gennemgangen for hver metrik på listen Metrikker med fokus.
5. Gem diagrammet.
6. Klik på skillebladet Prøve for at se en interaktiv eksempelvisning af diagrammet.

Opret et strategikort
Du kan opbygge strategikort for at holde øje med forretningsresultaterne ved at
definere perspektiver og delmål og derefter mappe metrikker til dem.

Om denne opgave
Når du opretter et strategikort, bliver der automatisk oprettet et foreslået udvalg af
perspektiver og delmål til det. Du kan bruge eksemplerne som udgangspunkt, redigere dem eller oprette dine egne kombinationer.
Der er flere oplysninger om strategikort i “Strategikort” på side 154.
Brug editoren til strategikort til at organisere dine perspektiver, delmål og metrikker i følgende hierarki:
v Et strategikort kan have flere perspektiver.
v Hvert perspektiv kan indeholde flere delmål.
v Hvert delmål kan indeholde flere metrikker.

Fremgangsmåde
1.
2.
3.
4.

Klik på Opret strategier på velkomstsiden for scorecards.
Vælg en metrikkube, der skal bruges til diagrammet.
Angiv et navn på diagrammet
Vælg Strategikort på listen Strategitype, og klik derefter på OK.

Strategieditoren åbnes.
5. Opret et perspektiv:
I kolonnen Perspektiver skal du klikke på <Angiv navn på nyt perspektiv> i
cellen, skrive et navn på det nye perspektiv og derefter trykke på Enter.
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6. Opret et delmål:
I kolonnen Delmål skal du klikke på <Angiv et navn på nyt delmål> i cellen
ved siden af et eksisterende perspektiv, skrive et navn på det nye delmål og
derefter trykke på Enter.
Det nye delmål er nu tilknyttet perspektivet.
7. Gentag de forrige trin for at oprette flere perspektiver og delmål.
8. Tilføj en metrik til et delmål:
a. Klik på et delmål i kolonnen Delmål.
b. Træk en metrik fra listen Kildekube til listen Metrikker for det valgte delmål.
Den valgte metrik er nu tilknyttet perspektivet.
c. Gentag, hvis du vil have flere delmål og metrikker.
9. Gennemse statusberegningen for hvert perspektiv og delmål i diagrammet.
Statusberegningen er som standard angivet til Hyppigste status for hvert element. Der er flere oplysninger om statusberegning i “Strategikort” på side 154.
a. Klik på det perspektiv eller delmål i tabellen Strategikort, som du vil indstille statusberegningen for.
b. Åbn skillebladet Egenskaber, og klik på feltet Værdi for egenskaben Statusberegning, og vælg en af de tilgængelige beregningstyper.
v Ingen status - Der vises ingen status for de metrikker, der er knyttet til
dette perspektiv eller delmål.
v Hyppigste status - Viser statusikonen for den status, der forekommer
hyppigst for alle de metrikker, der er knyttet til dette perspektiv eller
delmål.
v Mest positive status - Viser statusikonen for den mest positive status for
alle de metrikker, der er knyttet til dette perspektiv eller delmål.
v Mindst positive status - Viser statusikonen for den mindst positive status for alle de metrikker, der er knyttet til dette perspektiv eller delmål.
c. Gentag disse trin, hvis du vil ændre statusberegningen for andre perspektiver eller delmål.
10. Tilføj forbindelser til diagrammet:
Forbindelser vises som en pil mellem to delmål i diagrammet.
a. Klik på skillebladet Forbindelser i diagrammet.
Din liste med perspektiver og delmål vises i tabellen Strategikort. Listen
med diagrammets forbindelser vises i tabellen Forbindelser i højre side.
b. Du opretter en forbindelse ved at trække et delmål fra tabellen Strategikort til kolonnen Fra i tabellen Forbindelser.
c. Træk et andet delmål til kolonnen Til.
d. Gentag disse trin for at oprette flere forbindelser mellem delmålspar.
11. Klik på Gem for at gemme diagrammet.
12. Klik på skillebladet Prøve for at se en interaktiv eksempelvisning af diagrammet.

Næste trin
Når du har oprettet diagrammet, kan du oprette flere scorecarddiagrammer eller
distribuere scorecardløsningen til brug i IBM Cognos Insight.
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Opret et tilpasset scorecarddiagram
Du kan oprette et tilpasset diagram ved at importere en billedfil og og tilføje et lag
med datapunkter for metrikdimensioner til den.

Om denne opgave
Delvinduet med editoren til tilpassede diagrammer i Cognos TM1 Performance
Modeler indeholder skillebladene Kontur og Prøve. Disse skilleblade indeholder
separate områder, hvor du kan designe et tilpasset scorecarddiagram og se en interaktiv eksempelvisning afvise et interaktivt eksempel på diagrammet.
Du kan importere og bruge billedfiler af følgende typer:
v
v
v
v

PNG
GIF
BMP
JPEG

Der er flere oplysninger om tilpassede diagrammer i “Tilpasset diagram” på side
157.

Fremgangsmåde
1. Klik på Opret tilpasset diagram på velkomstsiden Scorecard.
2. Vælg en metrikkube, der skal bruges til diagrammet.
3. Angiv et navn på diagrammet, og klik derefter på OK.
Editoren til tilpassede diagrammer åbnes.
4. Vælg et baggrundsbillede til dit diagram:
a. Hvis du vil bruge et af de medfølgende eksempelbilleder, skal du klikke
på listen Baggrundsbillede og vælge et billede.

5.

6.

7.

8.

b. Hvis du vil bruge et billede efter eget valg, skal du klikke på listen Baggrundsbillede og derefter klikke på Gennemse.
Vælg den primære dimension, du vil bruge:
Klik på listen Primær dimension, og vælg den primære dimension, der skal
bruges i diagrammet.
Valgfrit trin: Vælg den sekundære dimension og den kontekst, du vil bruge:
a. Klik på listen Sekundær dimension for at vælge en sekundær dimension
til diagrammet.
b. Klik på listen Kontekst for sekundær dimension, og vælg et dimensionsmedlem fra den sekundære dimension.
Placér dimensionsmedlemmer på billedet:
Klik på, og træk et dimensionsmedlem fra listen Kildekube, og placér det på
billedet.
Hvis du vil slette et datapunkt fra billedet, skal du højreklikke på punktet og
derefter klikke på Slet.

9. Redigér billedegenskaberne og indstillingerne for tilpasning af størrelse:
v Uigennemsigtighed
v Vedligehold størrelsesforhold
v Vandret
v Lodret
v Vælg Pixel eller Procent for at angive måleenhed for billedet.
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10. Klik på Gem.
11. Klik på Prøve for at se en interaktiv eksempelvisning af diagrammet.
Bemærk: Du skal gemme diagrammet, før du kan se en eksempelvisning med
de ændringer, du har foretaget.
Test og gennemse diagrammet:
v Placér musens pilmarkør hen over datapunkterne for at få vist flere oplysninger.
v Klik på ikonerne Zoom ind og Zoom ind for at se diagrammet ved forskellige zoomniveauer.
v Redigér diagrammets dimensionskontekst.

Bestem fremvisning og format på toleranceværdier
Der er visse begrænsninger for fremvisning af værdier i forskellige formater i
samme dimension i en kubeoversigt. Du kan derfor ikke få vist forskellige formateringstyper, f.eks. en absolut værdi og en procentværdi, i kolonnen Tolerance for en
metrikkube. Du kan imidlertid oprette en særlig kolonne med toleranceværdier i
din metrikkube for at få vist værdier med et format, der passer til de enkelte metrikker i kuben.

Inden du begynder
Disse trin forudsætter, at du allerede har oprettet en metrikkube til din scorecardløsning.

Om denne opgave
De overordnede trin ved oprettelse af en særlig kolonne med toleranceværdier består i at oprette et nyt medlem i dimensionen Metric Indicators og føje en kubeberegning til dette medlem.
I følgende figur vises et eksempel på en metrikkube med kolonnen Tolerance Value, som indeholder værdier i samme format som den relaterede metrik for hver
række.
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Figur 16. Eksempel på en metrikkube med en kolonne med toleranceværdier

I dette eksempel bruges en metrikkube med navnet Scorecards, en metrikdimension med navnet Metrics og en metrikindikatordimension med navnet Metric Indicators.

Fremgangsmåde
1. Opret et nyt Tolerance Value-medlem i dimensionen Metric Indicators.
a. Åbn dimensionen Metric Indicators for din metrikkube.
b. Føj et medlem til dimensionen. Du kan f.eks. tilføje et nyt medlem ved navn
Tolerance Value.
Der er flere oplysninger om tilføjelse af medlemmer til metrikindikatordimensionen i “Opret en metrikindikatordimension” på side 162.
Vigtigt: Anvend ikke nogen formatering til det nye medlem.
c. Klik på Gem for at gemme dimensionen.
2. Føj en kubeberegning til metrikkuben.
I dette eksempel antages det, at metrikindikatordimensionen angives som kolonneoverskrift for metrikkuben.
a. Åbn metrikkuben til dit scorecard.
b. Højreklik på kolonneoverskriften Tolerance Value, og vælg Opret kubeberegning.
c. Acceptér standardnavnet på den nye beregning, eller skriv et andet navn.
d. Klik på OK.
Skillebladet Udtrykseditor åbnes med den nye beregning.
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e. Klik for at markere afkrydsningsfeltet Kombinér laveste niveau og konsolideret i udtrykseditoren.
Denne indstilling anvender beregningen til alle celler i kolonnen Tolerance
Value.
f. Tilføj følgende udtryk på skillebladet Laveste niveau og konsolideret udtryk.
=ABS(IF Metrics.tolerancetype = 1
then [Metric Indicators]:Tolerance
else [Metric Indicators]:Tolerance * [Metric Indicators]:Target )

Tip: Du kan også bruge objekttræstrukturen på skillebladet Vilkår til at
trække attribut- og objektnavne til udtrykket. Træk f.eks. attributten Tolerance Type fra dimensionen Metrics, og træk derefter medlemmerne Target
og Tolerance fra dimensionen Metric Indicators til udtrykket.
g. Klik på OK for at gemme udtrykket og anvende det til metrikkuben.

Resultater
Værdierne i kolonnen Tolerance Value for metrikkuben vises nu i et format, der
passer til den relaterede metrik for hver række.

Føj data til en metrikkube
Når du har oprette dine scorecardobjekter, kan du tilføje data til din metrikkube på
forskellige måder.

Om denne opgave
Metrikkuben er den primære metode til indsættelse af TM1-data i din scorecardløsning. Metoden går ud på at føje dataene til cellerne Actual (Faktisk), Target (Mål)
og Tolerance for hver metrik i kuben.
Eksempel: Gør følgende for at beregne metrikindikatorværdierne for metrikken
Revenue (Omsætning):
1. Først udfylder du metrikindikatorcellerne Actual og Target med de respektive
værdier for Revenue.
2. Derefter indtaster du en toleranceværdi for at definere et acceptabelt interval
for sammenligningen af den faktiske omsætning med målomsætningen.
3. Værdierne i cellerne Actual, Target og Tolerance danner nu grundlaget for beregning af de øvrige metrikindikatorværdier såsom Status, Trend og Variance
(Status, Tendens og Varians).
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Metrikkube

Tilføj data til Faktisk, Mål og Toleranceceller for hver metrik

Du kan bruge en hvilken som helst af standardmetoderne til at indsætte data i
TM1 for at udfylde cellerne Actual, Target og Tolerance i din metrikkube.

Fremgangsmåde
v Indsæt data manuelt:
Indtast værdier direkte i cellerne i metrikkuben. Manuel dataindtastning er beskrevet i IBM Cognos TM1 Brugervejledning, IBM Cognos TM1 Applications Brugervejledning, IBM Cognos TM1 Web Brugervejledning og IBM Cognos Insight Brugervejledning.
v Brug datafordeling:
Du kan fordele værdier på et celleinterval eller over en konsoliderings underordnede som beskrevet i emnet Brug af datafordeling i IBM Cognos TM1 Brugervejledning.
v Importér data med Cognos TM1 TurboIntegrator:
Opret en TurboIntegrator-proces, der skal importere data fra en understøttet datakilde i en kube som beskrevet i IBM Cognos TM1 TurboIntegrator Vejledning.
v Brug regelbaserede beregninger:
Opret manuelt regler, der definerer dataene til en kube, som beskrevet i IBM
Cognos TM1 Rules Guide. Du kan også definere kube- eller dimensionsberegninger for at generere regler, der definerer data på kube- eller dimensionsniveau.
Du kan f.eks. indtaste en global værdi eller et udtryk for Tolerance i metrikindikatoreditoren, som vil aktivere samme toleranceniveau for alle metrikkerne i metrikkuben.
Der er flere oplysninger om kubeberegninger i Kubeberegninger i IBM Cognos
TM1 Performance Modeler Brugervejledning.
Der er også flere oplysninger om dimensionsberegninger i Dimensionsberegninger
i IBM Cognos TM1 Performance Modeler Brugervejledning.

Distribuér en scorecardløsning til en TM1-server
Når du er færdig med at oprette en scorecardløsning i IBM Cognos TM1 Performance Modeler, kan du distribuere den til en TM1-server for at dele den med andre brugere. Brugere har derefter mulighed for at vise og interagere med scorecarddiagrammerne fra IBM Cognos Insight for at overvåge virksomhedens ydeevne.
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Fremgangsmåde
1. Højreklik på folderen Applikationer i delvinduet Applikationsdesign, og klik
på Ny > Applikation.
2. Angiv et navn på applikationen.
3. Vælg Central i menuen Applikationstype.
4. Klik på OK.
5. Træk kubeoversigtsobjektet fra den metrikkube, du vil bruge, til området Oversigter for bidragydere for den nye applikation.
Bemærk: Du kan kun tilføje metrikkubeoversigtsobjekter til en applikation. Du
kan ikke tilføje individuelle indvirknings- eller strategidiagrammer til en applikation. Som standard distribueres alle de diagrammer, der er relateret til de
oversigter, som du vælger til applikationen.
6. Under afsnittet Klienter for den nye applikation:
a. Vælg indstillingen Cognos Insight - Tilsluttet eller Cognos Insight - Distribueret, og klik på indstillingen Standard for at angive indstillingen som
standardværdi.
b. Kontrollér, at indstillingen TM1 Application Web ikke er valgt.
7. Gem applikationen.
8. Højreklik på applikationen, og vælg Distribuér applikation.
9. Brug IBM Cognos TM1 Applications til at aktivere og åbne applikationen.
a. Åbn IBM Cognos TM1, og gå til portalsiden.
b. Klik på ikonen Opfrisk på værktøjslinjen.
De tilgængelige applikationer vises på en liste i kolonnen Navn i tabellen
Mine applikationer.
c. Klik på ikonen Aktivér applikation i kolonnen Handlinger.
d. Klik på applikationens navn for at åbne applikationen.
Når siden er opdateret, skal du muligvis klikke en gang til på applikationens navn.
Scorecardløsningen åbnes i Cognos Insight.

Næste trin
Når Cognos Insight åbner, kan du se og interagere med de scorecardobjekter og
-diagrammer, som findes i scorecardløsningen.

Distribuér en scorecardløsning som en distribueret applikation
Du skal udføre en række bestemte trin, hvis du vil distribuere en scorecardløsning
som en distribueret applikation for IBM Cognos Insight.

Om denne opgave
Trinnene involverer brug af IBM Cognos TM1 Performance Modeler, IBM Cognos
TM1 Applications og IBM Cognos Insight.

Fremgangsmåde
1. Opret et særligt bibliotek til den lokale kopi af TM1-objekter:
Angiv en biblioteksplacering med parameteren DistributedPlanningOutputDir i
konfigurationsfilen Tm1s.cfg til Cognos TM1-serveren.
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Parameteren definerer det bibliotek, som TUnits skrives til, når en distribueret
Cognos Insight-applikation distribueres.
Eksempel: DistributedPlanningOutputDir=<location of the tunit directory>
Der er flere oplysninger om parameteren i emnet "DistributedPlanningOutputDir" i IBM Cognos TM1 Installations- og konfigurationsvejledning.
2. Opret en applikation i IBM Cognos TM1 Performance Modeler. Du kan f.eks.
oprette en applikation med typen Godkendelse.
a. Brug dimensionen Geography som grundlag for godkendelseshierarkiet i
godkendelsesapplikationen.
b. Sørg for, at dimensionen til godkendelseshierarkiet har en overordnet node.
Tilføj f.eks. World, så North America, Europe og andre elementer opsummeres i det overordnede element.
c. Opret fra denne dimension et nyt udsnit, der ikke er dynamisk, og brug det
som udsnit til godkendelseshierarkiet.
3. Konfigurér distribueret tilstand for applikationen.
a. Vælg Cognos Insight - Distribueret i afsnittet Klienter.
b. Vælg Aktivér udvidede modelfunktioner i afsnittet Indstillinger.
Denne indstilling giver dig mulighed for at definere manuelle afhængigheder for kontrolkuber.
c. Klik på menuen Handlinger > Vis kontrolobjekter for at få vist TM1-kontrolobjekterne.
d. Klik på Gem, og klik derefter på Opfrisk.
Folderen Manuelle afhængigheder oprettes automatisk under applikationen. Så snart du kan se folderen Manuelle afhængigheder i designtræstrukturen, kan du føje de nødvendige kontrolkuber til folderen.
4. Træk og placér de relaterede scorecarddiagrammers kontrolkuber til folderen
Manuelle afhængigheder:
Du kan finde kontrolkuberne til scorecarddiagrammer ud fra følgende navngivningsregler:
v Indvirkningsdiagram - }MI_metrics_cube_name
v Strategikortdiagram - en kontrolkube med præcis samme navn som strategikortet. Eksempel: Strategy_map_name.
v Tilpasset diagram - en kontrolkube med præcis samme navn som det tilpassede diagram. Eksempel: Custom_diagram_name.
5. Gem, validér og distribuér applikationen:
a. Højreklik på applikationen, og klik på Gem applikation.
b. Højreklik på applikationen, og klik på Validér applikation.
c. Højreklik på applikationen, og klik på Distribuér applikation.
6. Find din applikation på listen på Cognos TM1 Applications-portalen, og klik på
ikonen Aktivér for at aktivere den.
7. Åbn Cognos Insight for at oprette og publicere dit dashboard:
a. Åbn Cognos Insight fra værktøjslinjen på Cognos TM1 Applications-portalen.
b. I Cognos Insight skal du oprette forbindelse til TM1-serveren og vælge den
applikation, som du distribuerede.
Klik på Handlinger > Opret forbindelse til IBM Cognos TM1, log på, vælg
den planlægningsserver, hvor applikationen er placeret, og klik derefter på
Opret forbindelse.

Kapitel 13. Cognos TM1 Scorecarding

177

c. Opret dit dashboard med dine scorecardobjekter, herunder de scorecarddiagrammer, som du føjede til folderen Manuelle afhængigheder.
d. Publicér dashboardet, men vælg ikke indstillingen Publicér og distribuér.
Klik på Handlinger > Publicér, og klik derefter på indstillingen Publicér.
Derved opdateres din applikation på TM1-serveren.
8. Åbn applikationen for en af noderne i distribueret tilstand på Cognos TM1 Applications-portalen.
Du bør få vist det dashboard, du oprettede, men i distribueret tilstand.

Scorecardfunktioner og sikkerhed
Du kan bruge standardmetoden til sikkerhed i IBM Cognos TM1 til at konfigurere
forskellige typer sikkerhed på objektniveau for scorecardbrugere. Du kan konfigurere sikkerhed på objektniveau for objekter, der anvendes til forskellige formål.
Gennemse og aktivér den nødvendige sikkerhed for dine scorecardobjekter, før du
publicerer dem i en scorecardløsning. Du kan aktivere sikkerhed for dine scorecardobjekter, mens du opretter dem, eller efter de er færdige.
Afhængigt af den anvendte sikkerhed får brugerne vist meddelelser, hvis de ikke
har tilstrækkelige sikkerhedsrettigheder, når de forsøger at arbejde med scorecardobjekter. I visse tilfælde kan brugerne måske slet ikke se scorecardobjekterne.
Du skal være medlem af gruppen TM1 ADMIN eller SecurityAdmin for at konfigurere disse sikkerhedstildelinger.
Brug IBM Cognos TM1 Performance Modeler til at aktivere sikkerhedsindstillingerne.

Scorecardsikkerhed i forhold til anvendelse
Du kan bruge følgende eksempler til at afgøre, hvilket sikkerhedsniveau du vil anvende til dine scorecardobjekter. Eksemplerne går lige fra den laveste nødvendige
sikkerhed til øget sikkerhed for individuelle scorecardobjekter og dimensionselementer.

Tildel minimumsadgang til scorecardobjekter for ikke-administratorbrugere
Brug følgende oplysninger til at fastlægge og konfigurere den laveste sikkerhedsadgang, som ikke-administratorbrugere skal have for at kunne åbne alle scorecardobjekter på en klient. Klienterne er IBM Cognos Insight og IBM Cognos TM1 Web.
Fremgangsmåden gælder for alle scorecardobjekter - metrikkube, indvirkningsdiagram, strategikortdiagram og tilpasset scorecarddiagram.

Om denne opgave
I IBM Cognos TM1 kan du enten anvende sikkerhed til almindelige (brugerdefinerede) objekter eller kontrolobjekter (defineret i systemet). Disse objekter omfatter
kuber, dimensioner og dimensionselementer. Når du anvender sikkerhed til scorecardobjekter, skal du måske anvende sikkerhed til almindelige objekter og kontrolobjekter for kuber, dimensioner og dimensionselementer.
Det drejer sig om fire objekter: metrikkuben, indvirkningsdiagrammet, strategikortdiagrammet og det tilpassede diagram. Scorecardkuben er et almindeligt, bruger-
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defineret TM1-objekt, men indvirkningsdiagrammet, strategikortet og det tilpassede diagram repræsenteres af systemdefinerede kontrolobjekter.
Brugeren skal have READ-rettighed til alle disse scorecardobjekter for at kunne se og
arbejde med objekterne i Cognos Insight eller Cognos TM1 Web.
Bemærk: Du kan se oplysninger om de almindelige objekter og kontrolobjekterne
til scorecardfunktionerne ved at åbne modeldelvinduet i IBM Cognos TM1 Performance Modeler og klikke på et objekt. På skillebladet Egenskaber vises oplysninger
om objektet og dets relaterede objekter.
Metrikkube
Metrikkuben, eller scorecardgitteret, består af almindelige objekter. En typisk metrikkube kaldet Scorecard består typisk af fire dimensioner ved
navn Metrics, Indicators, Geography og Time.
Indvirkningsdiagram
Indvirkningsdiagrammet består af en kombination af almindelige objekter
og kontrolobjekter. Navnet på objekterne er baseret på navnet på den relaterede metrikkube til diagrammet. Et typisk indvirkningsdiagram for en
metrikkube kaldet Scorecard består af én kontrolkube ved navn }MI_Scorecard og tre dimensioner ved navn Metrics, }MI_Scorecard_I og }MI_Scorecard_D.
Strategikortdiagram
Strategikortdiagrammet består af en kombination af almindelige objekter
og kontrolobjekter. Et strategikort ved navn Balanceret scorecard defineres
f.eks. af en kontrolkube med samme navn, Balanceret scorecard. Den består
af fire dimensioner - tre almindelige dimensioner ved navn Geography,
Time og Indicators, og en kontroldimension ved navn Balanced Scorecard.
Tilpasset diagram
Det tilpassede diagram består af en kombination af almindelige objekter og
kontrolobjekter. Et tilpasset diagram ved navn Custom kan f.eks. bestå af
en kontrolkube, der også kaldes Custom og tre dimensioner. Dimensionerne omfatter én almindelig dimension ved navn Metrics og to kontroldimensioner ved navn }MD_Scorecard}_Custom_I og
}MD_Scorecard}_Custom_D.

Fremgangsmåde
1. Opret den indledende konfiguration af dette scenarie.
Log på Cognos TM1 Performance Modeler som administratorbruger, og udfør
følgende trin:
a. Opret en metrikkube ved navn Scorecard, der omfatter dimensionerne Metrics, Metric Indicators, Geography og Time.
b. Konfigurér et indvirkningsdiagram med mindst én indvirkning.
c. Opret et strategikortdiagram med standardværdierne.
d. Opret et tilpasset diagram, og tilføj et punkt for USA.
e. Opret en applikation med typen Central, og distribuér den til Cognos TM1
Applications-portalen.
2. Opret et arbejdsområde i Cognos Insight:
a. Log på Cognos TM1 Applications-portalen som administrator, og åbn
applikationen/arbejdsområdet i Cognos Insight.
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b. Føj følgende fire objekter til lærredet i Cognos Insight: metrikkube, strategikortdiagram, tilpasset diagram og indvirkningsdiagram.
c. Gem arbejdsområdet.
3. Opret en bruger ved navn nonadmin i Cognos TM1 Performance Modeler, og
knyt brugeren til gruppen nonadmingroup.
Brugeren kan åbne og få vist alle scorecardobjekterne fra Cognos TM1 Applications og Cognos Insight.
4. Angiv kubesikkerhed ved hjælp af kontrolkuben CubeSecurity.
Gruppen nonadmingroup skal have følgende adgang til bestemte kuber:
a. Tildel READ-adgang til gruppen nonadmingroup for kuben Scorecard, så
gruppen kan se metrikkuben.
b. Giv gruppen nonadmingroup READ-adgang til følgende kontrolkuber, så
gruppen kan se alle scorecarddiagrammerne:
v }MD_Scorecard}_Custom
v }MI_Scorecard
v }MS_Scorecard}_Balanced Strategy
Bemærk: Når du arbejder med kontrolkuben CubeSecurity, vises de fuldstændige navne på kontrolkuberne til strategikortdiagrammet og de tilpassede diagrammer henholdsvis med præfikset }MS_metrics_cube_name}_ og
præfikset }MD_metrics_cube_name}_.
5. Angiv dimensionssikkerhed ved hjælp af kontrolkuben DimensionSecurity.
Gruppen nonadmingroup skal have følgende adgang til bestemte dimensioner:
a. Da du tildelte READ-adgang til kuben Scorecard i det forrige trin, tildelte
TM1 automatisk brugeren READ-adgang til dimensionerne i kuben Scorecard.
Rettighederne overføres nedad i hierarkiet.
b. Da du tildelte READ-adgang til kontrolkuberne }MD_Scorecard}_Custom,
}MI_Scorecard og }MS_Scorecard}_Balanced Strategy i det forrige trin, tildelte TM1 automatisk brugeren READ-adgang til dimensionerne i kontrolkuberne }MD_Scorecard}_Custom, }MI_Scorecard og }MS_Scorecard}_Balanced
Strategy.
c. Giv gruppen nonadmingroup READ-adgang til dimensionen }Cubes.
6. Du kan eventuelt konfigurere sikkerhed på elementniveau for alle de dimensioner, der udgør metrikkuben.
Når du har konfigureret sikkerhed som beskrevet i de forrige trin, har gruppen
nonadmingroup READ-adgang til alle elementmedlemmerne i alle de dimensioner, der udgør metrikkuben. Hvis brugerne vil se et stykke af kuben, skal de
have READ-adgang til de dimensioner, som kuben består af. Du kan eventuelt
finjustere disse indstillinger ved at angive rettigheder for elementsikkerhed manuelt eller oprette regler, der indstiller dem.

Blokér adgang til scorecardobjekter
I dette eksempel blokeres en brugers adgang til forskellige scorecardobjekter. Disse
objekter er metrikkuben, strategikortdiagrammet, det tilpassede diagram og indvirkningsdiagrammet.

Om denne opgave
I eksemplet opretter administratorbrugeren et arbejdsområde i IBM Cognos Insight
med de fire scorecardobjekter. Derefter skal du oprette fire nye brugere og konfigurere sikkerheden, så hver bruger forhindres i at få vist et af scorecardobjekterne.
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Fremgangsmåde
1. Sådan forhindres adgang til strategikortdiagrammet:
a. Opret brugeren NA_no_balanced, og knyt brugeren til gruppen NA_No_Balance_Group.
b. Giv gruppen NA_No_Balance_Group de laveste rettigheder, som gruppen
skal have for at se alle scorecardobjekterne.
Der er flere oplysninger i “Tildel minimumsadgang til scorecardobjekter for
ikke-administratorbrugere” på side 178.
c. Fjern READ-rettigheden til scorecardkuben }MS_Scorecard}_Balanced for
gruppen NA_No_Balance_Group.
d. Log på IBM Cognos TM1 Applications-portalen som brugeren NA_no_balanced, og åbn applikationen i Cognos Insight Connected.
Brugeren kan kun se, arbejde med og trække nye objekter af følgende typer
til lærredet: metrikkube, tilpasset diagram og indvirkningsdiagram.
Brugeren bør kunne se widgetten Strategikortdiagram, men den bør være
tom bortset fra en fejlmeddelelse om, at brugeren ikke har adgang til at se
indholdet af widgetten.
Brugeren bør ikke kunne se strategikortikonen i objekttræstrukturen og kan
derfor ikke trække den til lærredet.
2. Sådan forhindres adgang til det tilpassede diagram:
a. Opret brugeren NA_no_custom, og knyt brugeren til gruppen NA_No_Custom_Group.
b. Giv gruppen NA_No_Custom_Group de laveste rettigheder, som gruppen
skal have for at se alle metrikobjekterne.
c. Fjern READ-rettigheden til kuben }MD_Scorecard}_Custom for gruppen NA_No_Custom_Group.
d. Log på Cognos TM1 Applications-portalen som brugeren NA_no_custom,
og åbn applikationen i Cognos Insight Connected.
Brugeren kan kun se, arbejde med og trække nye objekter af følgende typer
til lærredet: metrikkube, strategikortdiagram og indvirkningsdiagram.
Brugeren bør kunne se widgetten Tilpasset diagram, men den bør være tom
bortset fra en fejlmeddelelse om, at brugeren ikke har adgang til at se indholdet af widgetten.
Brugeren bør ikke kunne se ikonen Tilpasset diagram i objekttræstrukturen
og kan derfor ikke trække den til lærredet.
3. Sådan forhindres adgang til indvirkningsdiagrammet:
a. Opret brugeren NA_no_impact, og knyt brugeren til gruppen NA_No_Impact_Group.
b. Giv gruppen NA_No_Impact_Group de laveste rettigheder, som gruppen
skal have for at se alle metrikobjekterne.
c. Fjern READ-rettigheden til kuben }MI_Scorecard for gruppen NA_No_Impact_Group.
d. Log på Cognos TM1 Applications-portalen som brugeren NA_no_impact, og
åbn applikationen i Cognos Insight Connected.
Brugeren kan kun se, arbejde med og trække nye objekter af følgende typer
til lærredet: metrikkube, strategikortdiagram og tilpasset diagram.
Brugeren bør kunne se widgetten indvirkningsdiagram, men den bør være
tom bortset fra en fejlmeddelelse i klar tekst om, at brugeren ikke har adgang til at se indholdet af widgetten.
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Brugeren bør ikke kunne se ikonen Indvirkningsdiagram i objekttræstrukturen og kan derfor ikke trække den til lærredet.
4. Sådan forhindres adgang til metrikkuben Scorecard:
a. Opret brugeren NA_no_scorecard, og knyt brugeren til gruppen NA_No_Scorecard_Group.
b. Giv gruppen NA_No_Scorecard_Group de laveste rettigheder, som gruppen
skal have for at se alle metrikobjekterne.
c. Fjern READ-rettigheden til kuben Scorecard for gruppen NA_No_Impact_Group.
d. Kontrollér, at brugeren stadig har adgang til de dimensioner, der udgør scorecardkuben: Geography, Indicators, Metrics og Time.
e. Log på Cognos TM1 Applications-portalen som brugeren NA_no_scorecard,
og åbn applikationen i Cognos Insight Connected.
På dette tidspunkt vises en fejlmeddelelse.

Begræns adgang til enkeltmetrikker i en metrikdimension
Dette eksempel illustrerer, hvordan du kan blokere en brugers adgang til en af metrikkerne i metrikdimensionen, f.eks. metrikken Sales. I eksemplet vises, hvordan
begrænsning af adgangen til en enkelt metrik påvirker de fire primære scorecardobjekter: metrikkube, strategikortdiagram, tilpasset diagram og indvirkningsdiagram.

Om denne opgave
I eksemplet opretter administratorbrugeren et arbejdsområde i IBM Cognos Insight,
hvor de fire scorecardobjekter allerede findes på lærredet.
Eksemplet bruger følgende konfiguration af scorecardobjekter:
v Metrikdimensionen indeholder fire metrikker: Revenue, Expenses, Headcount og
Sales.
v Indvirkningsdiagrammet indeholder Sales som den metrik, der påvirker Revenue.
v På strategikortet er Sales valgt som metrik for Grow Revenue.
v Det tilpassede diagram bruger det medfølgende billedeksempel med et verdenskort og indeholder et punkt, der omfatter Sales for Canada.

Fremgangsmåde
Blokering af metrikken Sales:
1. Opret brugeren NA_no_metric, og knyt brugeren til gruppen NA_No_Metric_Group.
2. Giv gruppen NA_No_Metric_Group de laveste rettigheder, som gruppen skal
have for at se alle metrikobjekterne.
Der er flere oplysninger i “Tildel minimumsadgang til scorecardobjekter for
ikke-administratorbrugere” på side 178.
3. Fjern READ-rettigheden til elementet Sales i dimensionen Metrics for gruppen
NA_No_Metric_Group.
4. Kontroldimensionen til strategikortet indeholder også en reference til metrikken Sales. Fjern READ-rettigheden til elementet Sales i dimensionen
}MS_Scorecard}_Balanced for gruppen NA_No_Metric_Group.
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5. Log på IBM Cognos TM1 Applications-portalen som brugeren NA_no_metric,
og åbn applikationen i Cognos Insight Connected.
Brugeren kan se, arbejde med og trække nye scorecardobjekter til lærredet: scorecardgitter, strategikortdiagram, tilpasset diagram og indvirkningsdiagram.
Brugeren kan se alle fire scorecardwidgetter, men ser ikke følgende referencer
til metrikken Sales i disse objekter:
v Metrikkube/scorecardgitter - metrikken Sales vises ikke i gitteret.
v Strategikortdiagram - metrikken Sales vises ikke i værktøjstippet, når du bevæger musen hen over objekterne. Den bidrager heller ikke til statusværdien
i Grow Revenue.
v Tilpasset diagram - punktet Sales vises ikke i det tilpassede diagram.
v Indvirkningsdiagram - når Revenue er metrikken med fokus, vises intet ved
siden af metrikken med fokus.

Begræns adgang til scorecardperspektiver og -delmål
I dette eksempel vises, hvad der sker, hvis en bruger har adgangen NONE til et af
delmålene i et strategikortdiagram.

Om denne opgave
Du konfigurerer dette scenarie ved at tildele adgangen NONE til delmålet Grow Revenue i et strategikortdiagram ved navn Balanced Strategy.
En kontroldimension indeholder perspektiverne og delmålene til et strategikort.
Eksempelvis defineres et strategikort med navnet Balanced Strategy af en kontrolkube med samme navn Balanced Strategy. Perspektiverne og delmålene for strategikortet defineres i en kontroldimension, som også har samme navn, Balanced
Strategy.

Fremgangsmåde
1. Vis TM1-kontrolobjekter:
Klik på menuen Handlinger > Vis kontrolobjekter i IBM Cognos TM1 Performance Modeler.
2. Angiv sikkerhed for kontroldimensionens elementer:
a. Højreklik på kontroldimensionen Balanced Strategy i delvinduet Modeldesign i Cognos TM1 Performance Modeler, og vælg Konfigurér sikkerhed >
Angiv adgangstilladelser for > Elementer.
b. Du kan vælge en gruppe, f.eks. gruppen ved navn No_Objective, og tildele
WRITE-adgang til alle perspektiverne og delmålene undtagen delmålet Financial, Grow Revenue.
Dette ene delmål kan du tildele adgangen NONE for gruppen No_Objective.
3. Opret adgang til objektet i IBM Cognos Insight:
a. Åbn Cognos Insight som en bruger i gruppen No_Objective.
b. Træk strategikortdiagrammet til arbejdsområdet.
Strategikortdiagrammet er tomt, og der vises en fejl.
Fejl - Du har ikke sikkerhedsrettigheder til dette perspektiv eller delmål.

Overfør scorecardobjekter
Du kan bruge overførselsfunktionen i IBM Cognos TM1 Performance Modeler til at
overføre scorecardobjekter fra ét IBM Cognos TM1-miljø til et andet.
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Herunder følger en kort beskrivelse af kravene og funktionsmåden i forbindelse
med overførsel af forskellige typer scorecardobjekter. De forskellige typer er metrikkuber, indvirkningsdiagrammer, strategikortdiagrammer og tilpassede diagrammer.
Der er flere oplysninger om overførselsfunktionen i “Overførsel af modelobjekter
og applikationer” på side 104.

Overfør et scorecardobjekt - generelle trin
Når du vælger et scorecardobjekt, fastlægger TM1 automatisk, hvilke nødvendige
relaterede objekter der skal overføres sammen med det.
Sådan overfører du et scorecardobjekt:
1. Find det scorecardobjekt, du vil overføre, i træstrukturen i delvinduet Modeldesign i Cognos TM1 Performance Modeler.
2. Højreklik på objektet, og vælg Overfør ud.
3. Vælg outputmappen, og klik på OK.
TM1 analyserer automatisk objektet og fastlægger, om andre objekter skal indgå
i overførselsprocessen. Når processen er færdig, vises skillebladet Overfør.
4. Hvis du vil medtage kubedata i overførslen, skal du klikke på ikonen Konfigurér data på værktøjslinjen Mål: Filer og vælge indstillingen Medtag data til kuber.
Denne indstilling er primært relevant for metrikkuber og andre TM1-kuber, der
indeholder egentlige dataværdier.
Overførsler er som standard indstillet til Tilføj uden celledata for de fleste kuber og medtager ikke dataværdier. Om du vælger at medtage kubedata, afhænger af hvad der er gemt i målmiljøet. Når du vælger Overfør i, kan du også
rydde objekter.
5. Klik på Overfør for at fuldføre Overfør ud-processen.

Overfør metrikkuber
En metrikkube er en standardkube i TM1 bortset fra, at den er angivet som metrikkube ved hjælp af en kubeattribut. Denne angivelse registreres under overførselsanalysen, og alle de relaterede objekter vælges automatisk og indgår i overførslen.
Det omfatter alle relaterede scorecarddiagrammer for den valgte metrikkube. Det
gælder f.eks. indvirkningsdiagrammet og strategikortdiagrammer eller tilpassede
diagrammer, der er baseret på kuben.
Hvis du vælger at overføre kubedata, fungerer overførslen som for andre TM1kuber og medtager de faktiske dataværdier fra metrikkuben.

Overfør indvirkningsdiagrammer
Hvis du vælger at overføre et indvirkningsdiagram, medtages den relaterede metrikkube automatisk som et afhængigt objekt. Kontrolkuben vælges også automatisk til overførslen. Den definerer diagrammet, metrikdimensionen fra metrikkuben
og andre kontroldimensioner, som indeholder metadata om diagrammet. Dataene i
diagrammets kube angives også til automatisk overførsel.
Husk: En metrikkube kan kun have ét indvirkningsdiagram tilknyttet.
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Overfør strategikortdiagrammer
Når et strategikortdiagram overføres, medtages den relaterede metrikkube automatisk som et afhængigt objekt. Et strategikortdiagram defineres af en kontrolkube
og har samme dimensionalitet som den relaterede metrikkube. Der er ingen data i
diagrammets kube, der kan overføres, fordi det i virkeligheden er en beregnet
kube.
Husk: En metrikkube kan inkludere et eller flere strategikortdiagrammer.

Overfør tilpassede diagrammer
Når et tilpasset diagram overføres, medtages den relaterede metrikkube automatisk
som et afhængigt objekt. Alle de relaterede almindelige dimensioner og kontroldimensioner og kuber vælges også automatisk, herunder det brugerdefinerede baggrundsbillede til diagrammet.
Husk: En metrikkube kan inkludere et eller flere tilpassede diagrammer.

Log scorecardmeddelelser
Du kan konfigurere IBM Cognos TM1 Performance Modeler og IBM Cognos Insight, så de registrerer scorecardmeddelelser i logfilerne til hver applikation. Du
kan bruge meddelelserne til at overvåge eller udføre fejlfinding af scorecardaktiviteterne.
Scorecardmeddelelser registreres ved hjælp af log4j-logningsstrukturen i Cognos
TM1 Performance Modeler og Cognos Insight.
Du kan konfigurere logfunktioner i egenskabsfilen til logning for at logge meddelelser om følgende scorecardområder:
Generelle meddelelser om scorecardaktiviteter
log4j.logger.Metrics=DEBUG
Meddelelser om scorecardydeevnen
log4j.logger.com.ibm.cognos.perf.Metrics=DEBUG
Meddelelser om scorecarddiagrammer og -visualiseringer.
Denne logfunktion kan kun bruges til indvirkningsdiagrammer og strategikortdiagrammer.
log4j.logger.RAVEMetrics=DEBUG
Standardværdien er, at logning konfigureres med henblik på at logge de nødvendige meddelelser for de daglige aktiviteter og typisk ikke behøver at blive justeret.
I nogle tilfælde kan du have behov for at ændre konfigurationen af logning, så der
registreres mere specifikke meddelelser om scorecardaktiviteter. Det kan du gøre
sammen med IBM's kundesupport.
Der er flere oplysninger om aktivering og konfiguration af logning i Cognos TM1
Performance Modeler og Cognos Insight i IBM Cognos TM1 Installations- og konfigurationsvejledning.

Kapitel 13. Cognos TM1 Scorecarding

185

186

IBM Cognos TM1 Performance Modeler Version 10.2.2: Brugervejledning

Tillæg A. Hjælp til handicappede
Hjælp til handicappede er funktioner, som kan være en hjælp til brugere med en
fysisk defekt, f.eks. begrænset mobilitet eller syn, til at anvende IT-produkter.

Tastaturgenveje
Microsoft Windows' standardtaster til navigering anvendes foruden de applikationsspecifikke taster.
Du kan bruge tastaturgenveje til at navigere gennem applikationen og udføre opgaver. Hvis du bruger et skærmlæsningsprogram, har du mulighed for at maksimere vinduet, så tabellen med tastaturgenveje vises fuldstændigt og kan anvendes.
Du kan aktivere høj kontrast i styresystemet, så linjerne i diagrammer i applikationen bliver mere synlige.
Bemærk: De følgende tastaturgenveje er baseret på standarden for amerikansk tastatur.
Tabel 17. Tastaturgenveje
Handling

Tastaturgenvej

Åbn oversigten Applikation

Alt+A

Åbn oversigten Model

Alt+M

Luk editoren

Ctrl+W

Gå til den næste editor

Ctrl+F6

Gå til den forrige editor

Ctrl+Skift+F6

Gå til den næste oversigt

Ctrl+F7

Gå til den forrige oversigt

Ctrl+Skift+F7

Gem

Ctrl+S

Gem alle

Ctrl+Skift+S

Vis hjælp til taster

Ctrl+Skift+L

Skift til editoren

Ctrl+Skift+E

Åbn en kontekstmenu

Skift+F10

Navigér en menu

Pil op og ned

Aktivér en kommando på en menu Angiv
eller kontekstmenu
Flyt til, og vælg det næste aktiverede menupunkt eller
kontekstmenupunkt

Pil ned

Højre pil
Vælg det første aktiverede punkt
på en undermenu til en menu eller
kontekstmenu
Flyt til, og vælg det forrige aktiverede menupunkt eller
kontekstmenupunkt

Pil op

Luk en åbnet menu

Esc
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Tabel 17. Tastaturgenveje (fortsat)
Handling

Tastaturgenvej

Markér eller fjern markeringen fra
et afkrydsningsfelt

Mellemrumstast

Flyt til det næste punkt i en
dialogboks eller guide

Skilleblad

Flyt til det forrige punkt i en
dialogboks eller guide

Skift+Tab

Flyt til det næste valg i en rulleliste

Pil ned

Flyt til det forrige valg i en rulleliste

Pil op

Flyt til og vælg knappen for den
næste indstilling

Tab+mellemrumstast

Flyt til og vælg knappen for den
forrige indstilling

Skift+Tab+mellemrumstast

Åbn og vis en rulleliste eller menu Alt+Pil ned
Luk en åben rulleliste eller menu

Alt+pil op eller Esc

Luk en dialogboks eller guide

Esc

Aktivér et valgt menupunkt

Angiv

Anvend de ændringer, du har fore- Tabulér til OK, og vælg Enter
taget, og luk dialogboksen eller
guiden
Luk dialogboksen eller guiden
uden at anvende eller gemme de
ændringer, du har foretaget

Esc

Navigér mellem skilleblade

Venstre eller højre piletaster eller Tab eller skift+Tab.

Flytter det aktuelle skilleblad til
højre

Skift+Page Up

Flytter det aktuelle skilleblad til
venstre

Skift+Page Down

Navigér fra ikon til ikon på
værktøjslinjen.

Venstre og højre piletaster

Vis medlemmer i en dimension i
kubeoversigten.

Alt+Pil ned

Vælg flere rækker eller kolonner i
kubeoversigten.

Ctrl+Pil ned

Erstat den eksisterende dimension Ctrl+R
i rækkerne med den valgte dimension.
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Erstat den eksisterende dimension
i kolonnerne med den valgte dimension.

Ctrl+C

Erstat den eksisterende dimension
i konteksten med den valgte dimension.

Ctrl+T

Udvid automatisk medlemmerne i
den valgte dimension.

Vælg pil ned på kontekstmenuen til den valgte dimension, indtil du når til kommandoen Udvid til niveau, og vælg det niveau, du vil have vist.
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Tabel 17. Tastaturgenveje (fortsat)
Handling

Tastaturgenvej

Udvid eller skjul et overordnet ele- Angiv
ment i en dimension.
Opfrisk modellen med data på
serveren

F5

Afslut applikationen

Alt+F4

IBM og hjælp til handicappede
I IBM Accessibility Center (http://www.ibm.com/able) er der flere oplysninger om
IBM's hensigtserklæringer vedrørende hjælp til handicappede.

Tillæg A. Hjælp til handicappede
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Tillæg B. Cognos TM1 Performance Modeler for eksisterende
Cognos TM1-brugere
Eksisterende IBM Cognos TM1-brugere, som skifter til IBM Cognos TM1 Performance Modeler, skal være opmærksom på følgende problemer og forskelle.

Objektoprettelse og modelstyring
De fleste af de objektoprettelses- og modelstyringsopgaver, som Cognos TM1-brugere er vant til at kunne udføre i Server Explorer, kan også udføres i Cognos TM1
Performance Modeler. du kan vedligeholde dine Cognos TM1-modeller i Cognos
TM1 Performance Modeler med nedenstående undtagelser.
v Replikering og synkronisering understøttes ikke i Cognos TM1 Performance Modeler. Hvis din model bruger replikering og synkronisering, skal du vedligeholde den del af modellen i Cognos TM1 Server Explorer. Der er flere oplysninger om replikering og synkronisering i IBM Cognos TM1 Betjeningsvejledning.
v Drill-through-processer og -regler skal oprettes og vedligeholdes i Cognos TM1
Architect eller Perspectives. Der er flere oplysninger om oprettelse af drillthrough-processer og -regler i IBM Cognos TM1 Vejledning til programudviklere.
v Serveradministrationsopgaver, f.eks. afbrydelse af forbindelsen til individuelle
brugere, rundsendelse af meddelelser til brugere og nedlukning af serveren med
besked til brugerne, skal udføres fra Meddelelsescenter for klienter, der er adgang til via Server Explorer. Der er flere oplysninger i “Administrér klientforbindelser” i IBM Cognos TM1 Betjeningsvejledning.
v TurboIntegrator-processer med ODBO-datakilder skal oprettes og vedligeholdes i
Architect eller Perspectives. Cognos TM1 Performance Modeler TurboIntegratoreditoren understøtter ikke ODBO-datakilder. Alle andre TurboIntegrator-datakilder kan vedligeholdes i Cognos TM1 Performance Modeler. Der er oplysninger
om oprettelse af en proces med en ODBO-kilde i IBM Cognos TM1 TurboIntegrator Vejledning.
v Hvis du vil tilføje Microsoft Excel-regneark til en Cognos TM1-applikation i Application Organizer, skal det gøres i Server Explorer. Cognos TM1-applikationer
er beskrevet i IBM Cognos TM1 Vejledning til programudviklere.
v Hvis du opretter en TurboIntegrator-proces via Styret import i Cognos TM1 Performance Modeler, skal du ikke efterfølgende redigere processen i den oprindelige Architect eller Perspectives.

Forskelle i funktionalitet mellem Cognos TM1 Performance Modeler og Cognos TM1 Architect/Perspectives
De fleste funktioner til oprettelse af objekter er de samme i IBM Cognos TM1 Performance Modeler og i IBM Cognos TM1 Perspectives/Architect. Der er dog nogle
forskelle, man skal være opmærksom på.
v Sammenlignet med Cognos TM1 Architect/Perspectives er det nemmere oprette
kuber Cognos TM1 Performance Modeler på grund af træk og placér-grænsefladen. I Cognos TM1 Performance Modeler kan du give en eksisterende kube nye
dimensioner ved enten at tilføje eller slette dimensioner fra en kube eller ved at
ændre rækkefølgen på dimensioner.
v Det er noget begrænset, hvad du kan gøre i forbindelse med oprettelse af udsnit
i Cognos TM1 Performance Modeler sammenlignet med Cognos TM1 Architect/
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Perspectives. Der er ingen funktion af typen Udvid ovenfor i Cognos TM1 Performance Modeler, og der er begrænset support af dynamiske udsnit i Cognos
TM1 Performance Modeler.
v Det er blevet meget nemmere at oprette regler i Cognos TM1 Performance Modeler. Regeleditoren inkluderer indholdsassistancefunktioner, som viser kontekstuelt relevante elementer eller informationer, samtidig med at reglen bliver oprettet. Derudover genererer Cognos TM1 Performance Modeler automatisk regler
og tilhørende feedere, når du definerer en beregningsdimension eller opretter et
link.
v TurboIntegrator-editoren i Cognos TM1 Performance Modeler har forbedrede
redigeringsfunktioner på skillebladene til Udvidet script-brug (parametre, prolog, metadata, data, epilog).
v Dimensionseditoren i Cognos TM1 Performance Modeler tilbyder et mere intuitivt og omfattende miljø til administration af alle dimensionsaspekter. Du kan
f.eks. oprette specifikke dimensionstyper, som opfylder bestemte krav i modellen. Derudover foretages al dimensionsadministration i en enkelt vindue. Der er
ingen grund til at åbne et separat vindue til administration af attributter eller angivelse af elementegenskaber.
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Tillæg C. Dimensionsberegninger
Dimensionsudtryk og funktioner for beregninger beskrives med syntaks og eksempler.
Der findes en udtrykseditor til brug for beregninger på laveste niveau og for beregninger på konsoliderede niveauer. Udtrykseditoren har en enkel udtrykseditor
til redigering og oprettelse af aritmetiske udtryk og udtryk til beregning af gennemsnit og en funktionseditor til anvendelse af forud fastlagte funktioner til beregninger på både laveste niveau og konsoliderede niveauer. I udtrykseditoren findes
desuden en aggregeringsudtrykseditor til brug for beregninger på konsoliderede
niveauer.

Tidsrelaterede funktioner i dimensionsberegninger
Hvis du anvender en tidsrelateret funktion, f.eks. CUMULATE, i en dimensionsberegning, og dimensionen derefter bruges i en kube, som ikke indeholder en tidsdimension, genereres ugyldige regelsætninger, og der indsættes en kommentar, som
beskriver problemet, i reglen til den kube, der ikke anvender en tidsdimension. I
de tilfælde, hvor beregningsdimensionen bruges i mange kuber, og de fleste, men
ikke alle, kuber indeholder en tidsdimension, kan du deaktivere de ugyldige regelsætninger i reglen til den kube, der ikke indeholder en tidsdimension.

Aritmetiske operationer
IBM Cognos TM1 Performance Modeler understøtter de normale aritmetiske operationer Sum, Forskel, Multiplikation og Division.

Sum
Sumoperand for enkle beregninger.

Formål
En opsummering af celleværdier for beregninger på laveste niveau eller på konsoliderede niveauer.
=(<operand 1> + <operand 2>)

Difference
Differenceoperand til enkle beregninger

Formål
En differenceberegning mellem to celleværdier for beregninger på laveste niveau
og på konsoliderede niveauer.
=(<operand 1> - <operand 2>)

Multiplikation
Multiplikationsoperand til enkle beregninger.
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Formål
En multiplikationsberegning mellem to celleværdier for beregninger på laveste niveau og på konsoliderede niveauer.
=(<operand 1> * <operand 2>)

Division
Divisionsoperand til enkle beregninger

Formål
En divisionsberegning mellem to celleværdier for beregninger på laveste niveau og
på konsoliderede niveauer.
=(<operand 1> / <operand 2>)

Funktioner
De funktioner, der er tilgængelige for beregninger på laveste niveau og konsoliderede niveauer, beskrives.
Relaterede opgaver:
“Opret N-beregninger ved hjælp af dimensionsfunktioner” på side 25
En N-beregning, som anvender en dimensionsfunktion, er en beregning, der udføres på dimensionsniveau mellem en inputværdi fra et medlem af den pågældende
dimension og den valgte funktion.

CUMULATE
Formål
CUMULATE beregner de akkumulerede totaler i én række baseret på de oprindelige tal i en anden række.
=CUMULATE(<Input>)

Eksempel
Funktionen =CUMULATE(Profit), beregner det akkumulerede overskud på tværs
af tidsdimensionen i den kube, hvor funktionen CUMULATE benyttes.

DECUMULATE
Formål
Med udgangspunkt i de akkumulerede totaler beregner DECUMULATE den oprindelige serie.
=DECUMULATE(<Input>)

Eksempel
Funktionen =DECUMULATE(‘Cumulative Sales&apos;) opdeler den akkumulerede
omsætning i periodiske omsætningstal på tværs af tidsdimensionen i den kube,
hvor funktionen DECUMULATE benyttes.
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LAG
Formål
Beregner et resultat i en række ved at udskyde et input fra en anden række med 1
periode.
=LAG(<Pad>,<Inputs>)

Parametre
Pad
Argumentet <Pad> angiver den værdi, der returneres af LAG, for det første
medlem på laveste niveau af Tidsdimensionen. Det kan enten være et andet
medlem i dimensionen eller en konstant. Hvis det udelades, kan brugeren indtaste en værdi for denne funktion i det første medlem på laveste niveau af
Tidsdimensionen.

Eksempel
Medlemmet 'Primosaldo' kan bruge funktionen =LAG('Primoværdi', 'Ultimosaldo').

LASTNZ
Formål
LASTNZ søger tilbage i serien af data i inputrækken og returnerer den nyeste
værdi, som ikke er nul eller NULL. Ved at bruge funktionen LASTNZ undgår du
at skulle genindtaste data over en lang tidsskala, hvor inputtet sjældent ændrer sig
fra periode til periode.
=LASTNZ(<Input>)

Parametre
<Input>
Kan være enten et numerisk medlem eller et strengmedlem.

PERIODSTART
Formål
Dato og klokkeslæt ved starten af denne periode.
=PERIODSTART()

PERIODMIDDLE
Formål
Dato og klokkeslæt ved midten af denne periode.
=PERIODMIDDLE()

PERIODEND
Indsæt den korte beskrivelse her - benyttes til første afsnit og resumé.

Tillæg C. Dimensionsberegninger
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Formål
Dato og klokkeslæt ved udgangen af denne periode.
=PERIODEND()

PERIODDAYS
Formål
Antallet af dage i perioden.
=PERIODDAYS()

VARIANCE
Formål
Beregner variansen mellem to datasæt, der betegnes som hhv. <Faktisk> og <Budget>. For et beregningsdimensionsmedlem, hvor en positiv varians vil være en fordel, beregnes resultatet som <Faktisk> minus <Budget>. For et beregningsdimensionsmedlem, hvor en positiv varians ikke er en fordel, beregnes resultatet som
<Budget> minus <Faktisk>. Hvis der ikke findes nogen beregningsdimension i kuben, returnerer funktionen altid <Faktisk> minus <Budget>
=VARIANCE(<Faktisk>,<Budget>)

VARIANCEPERCENT
Formål
Beregner den procentvise varians mellem to datasæt, der betegnes som hhv. <Faktisk> og <Budget>. For et beregningsdimensionsmedlem, hvor en positiv varians
vil være en fordel, beregnes resultatet som(<Faktisk> - <Budget>) / <Budget> *
100. For et beregningsdimensionsmedlem, hvor en positiv varians ikke er en fordel,
beregnes resultatet som(<Budget> - <Faktisk>) / <Budget> * 100.
Hvis der ikke findes nogen beregningsdimension i kuben, returnerer funktionen altid (<Faktisk> - <Budget>) \ <Budget> * 100.
=VARIANCEPERCENT(<Faktisk>,<Budget>)

Syntakskombinationer
Kombinationerne af funktion og logisk operand beskrives.
Udtrykseditoren validerer i realtid. Der kræves ingen ekstra trin for at validere et
udtryk. Et ugyldigt udtryk vises med rødt og med en rød understregning.
Den parser, der validerer dimensionsberegningsudtryk, anvender Backus–Naur
Form-sproget til at bestemme et gyldigt udtryk. Følgende syntakskombinationer
kan bruges i et udtryk:
v Expression ::= AndExpression { "OR" AndExpression }
v AndExpression ::= CmpExpression { "AND" CmpExpression }
v CmpExpression ::= AddOrSub [ "=" AddOrSub | "<>" AddOrSub |"<" AddOrSub |
">" AddOrSub | ">=" AddOrSub | "!" AddOrSub | "<=" AddOrSub ]

196

IBM Cognos TM1 Performance Modeler Version 10.2.2: Brugervejledning

v AddOrSub ::= MultiplyOrDivide { "+" MultiplyOrDivide | "-"
MultiplyOrDivide }
v MultiplyOrDivide ::= Power { "*" Power | "/" Power | "%" Power }
v Power ::= Unary [ "^" power ]
v Unary ::= "+" Unary | "-" Unary | "!" Unary | Operand
v Operand ::= INTEGER | Variable |"(" Expression ")"| Sum | Multiply|
IfExpression | BIFS
v IfExpression ::= "IF" Expression "THEN" Expression [ "ELSE" Expression ]
v BifExpression ::= BIF "(" Expression { ";" Expression } ")"
v SumExpression ::= SUM "(" Expression { "," Expression } ")"
v MultiplyExpression ::= MULTIPLY "(" Expression { "," Expression } ")"
v WeightedAverageExpression ::= WEIGHTEDAVERAGE "(" Expression ")"
v TimeAverageExpression ::= TIMEAVERAGE "(" TIMEAVERAGETYPE ")"
v ForceToZeroExpression ::= FORCETOZERO "(" ")"
v Condition ::= parseExpression ["AND" parseExpression | "OR"
parseExpression |"NOT" parseExpression

Tillæg C. Dimensionsberegninger
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Tillæg D. Importér Cognos Planning-modeller i Cognos TM1
Du kan importere Cognos Analyst-objekterne fra en Cognos Planning-model i
Cognos TM1.
Indstillingen Importér Cognos Planning-model hjælper dig med at bygge din
Cognos Planning-model i IBM Cognos TM1 Performance Modeler. Importindstillingen benytter en .XML-applikationsdefinitionsfil, der genereres ved hjælp af din
Cognos Planning-model. Filen bruges til at hjælpe dig i gang med at bruge de
dimensioner, kuber og link, der skal bruges ved opbygning af modellen i Cognos
TM1 Performance Modeler.
Importindstillingen installeres som standard i Cognos TM1 10.2 og nyere versioner.
For at gøre indstillingen tilgængelig distribueres en opdatering og et tilpasset
menupunkt i Cognos Analyst, til tilføjelse af indstillingen til dit Cognos Planningmiljø.
Importprocessen består af tre dele:
v I Cognos Analyst skal du tilføje et tilpasset menupunkt, der bruges til generering
af en rapport, der identificerer de objekter, der kan være problemer med i modellen.
v I Cognos Contributor skal du generere en .XML-applikationsdefinition af modellen. Ved importen konverteres .XML-output fra Cognos Planning til en folder
med filer af typen .json.
v I Cognos TM1 Performance Modeler skal du importere .json-filerne i Cognos
TM1 Performance Modeler ved hjælp af indstillingen Handling > Importér
Cognos Planning-model.

Importerede elementer
Importindstillingen analyserer Cognos Planning-modellen og indsætter den mest
velegnede konstruktion i Cognos TM1. Det er ikke muligt at overføre alle objekter.
Nogle af objekterne og modelfunktionerne i Cognos Planning har ikke noget
modstykke i Cognos TM1. I disse tilfælde skal du manuelt justere visse funktioner
i den Cognos TM1-model, der bliver oprettet som resultat. De næste afsnit indeholder en detaljeret gennemgang af, hvad værktøjet kan overføre, og hvad det ikke
kan overføre.
Data, sikkerhedsindstillinger og applikationsrettigheder
Importindstillingen importerer kun dimensioner, kuber og link. Den medtager ikke data, sikkerhedsindstillinger eller applikationsrettigheder.
Cognos Contributor-link
Objekterne, der skal overføres, genereres ved hjælp af en Cognos Contributor .XML-fil. Det er derfor kun link, der indgår i en Cognos Contributorapplikation, der medtages. Link fra eksterne kilder, og link, der ikke findes
i opdateringssekvensen for deres målkube, medtages ikke.
Ugyldige tegn
Der er forskel på, hvilke tegn der er ulovlige/reserverede i henholdsvis
Cognos Planning og Cognos TM1. Navne på objekter og dimensionselementer importeres derfor i uændret form, hvor dette er muligt. Tegn, som
det ikke er muligt at importere, bliver fjernet.
© Copyright IBM Corp. 2012, 2014
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Tabel 18. Dimensioner, der importeres
Dimension

Beskrivelse

Dimensionstyper

Dimensionstyper findes ikke i Cognos Planning, men dimensionerne tilknyttes den
mest velegnede af typerne beregning, hierarki, tid eller versioner.

Beregninger

Alle dimensionsberegninger, inklusive komplekse indlejrede betingelser, importeres.
Hvis der findes en tilsvarende BiF-funktion,
benyttes denne til den importerede dimension. Hvis der ikke findes en direkte ækvivalent funktion, importeres beregningen i den
nye model som en beregning med en defekt
komponent, så det er muligt at læse den
som reference. Se tabel 20 for at få oplysninger om dlist- eller tekstformaterede elementer.

Formater

Alle formater importeres, inklusive datoer
og listeformater ("picklister" i Cognos TM1).
Der er forskel på standardformateringen i
Cognos Planning og Cognos TM1.
Uformaterede elementer skal justeres i den
importerede model, hvis de skal vises på
samme måde, som i Cognos Planning.

Tidsgennemsnit

Første periode, sidste periode og tidsgennemsnit importeres.

Kuber

Alle dimensioner importeres i den bedst mulige rækkefølge, det er muligt at fastlægge.
Dimensioner af typen beregning placeres til
sidst.

Tabel 19. Link, der importeres
Link

Beskrivelse

Kube til kube-link

Tilstanden Importér som udfyldning.

Akkumuleringslink

Tilstanden Importér som udfyldning.

Opslagslink

Tilstanden Importér som substitut.

Allokeringstabeller

Importér som manuelle allokeringer mellem
dimensioner, hvis allokeringstabellen sammenkædes med dimensionerne på kilde- og
målsiden.

Tabel 20. Objekter, der importeres, men som det er nødvendigt at justere
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Type objekt

Nødvendig handling

Vægtede gennemsnit

Nulstil som c-calc i Cognos TM1
Performance Modeler-dimensioner.

Beregninger, der involverer IID'er for dlistformaterede elementer

Nulstil for at medtage elementnavnet i stedet for IID'en.

Bif'er, der ikke findes i Cognos TM1
Performance Modeler

Ret fejlbehæftede beregninger.

Kuber med mere end én
beregningstypedimension

Udfør kontrol for at sikre, at kuberne fungerer som forventet. Omarrangér dimensionerne manuelt, hvis det er nødvendigt.
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Tabel 20. Objekter, der importeres, men som det er nødvendigt at justere (fortsat)
Type objekt

Nødvendig handling

Kube til kube- og akkumuleringslink i alle
andre tilstande end udfyldning

Importeres som udfyldningstilstand. Redigér
modellen, hvis det er nødvendigt.

Opslagslink i alle andre tilstande end
Substitute (Substitut)

Importeres som substituttilstand. Redigér
modellen, hvis det er nødvendigt.

Link, der bruger allokeringstabeller eller
Redigér modellen vha. manuelle allokeringer
dcube-allokeringstabeller eller som ignorerer eller dimensionsattributter, hvis det er nødunderkolonner
vendigt.
Link, der bruges til subtotaler eller beregnede elementer

Importerer, men genererer ikke breakback i
målkuber. Kræver redigering af modellen.

Tabel 21. Objekter, der ikke importeres
Objekt

Handling, der skal udføres

Adgangstabeller

Opret modelsikkerhed igen.

Allokeringstabeller

Der er ikke noget tilsvarende objekt i
Cognos TM1, men det er muligt at opnå et
tilsvarende resultat ved at bruge
dimensionsattributter.

Valideringer

der findes i øjeblikket ikke nogen tilsvarende
funktionalitet i Cognos TM1. Genopret på
den nye Cognos TM1-server. Se også
“Konfigurér en TurboIntegrator-proces til
udførelse af en handling i en arbejdsgang”
på side 119.

Data

Importeres ikke. Tilføj manuelt.

Importlink for dimensioner

Importeres ikke. Tilføj manuelt.

Pas på:
Importen validerer ikke, at en modelleringsteknik, der bruges i Cognos Planning-modellen, vil fungere efter migreringen. Den optimerer heller ikke slutmodellen, så den udnytter Cognos TM1-funktioner.

Tilføj importindstillingen
Gør følgende for at gøre Cognos Analyst og Cognos TM1 Performance Modeler
klar til, at du kan importere modeller:
1. Før du udfører Cognos Analyst, skal du kopiere filerne .up1 og menu.txt til biblioteket Cognos Analyst installationsplacering\bin.
2. Start Cognos Analyst.
3. Klik på Hjælp > Opdateringer for at sikre, at opdateringen bliver anvendt.
Dialogboksen Anvendte opdateringer vises nu
Update ID
XPJTM101

4.
5.
6.
7.

Applied
Description
Yes
Migration to TM1

Klik på Værktøjer > Indstillinger > Tilpasset.
Gå til den placering, du har kopieret menu.txt til, og markér den.
Klik på OK.
Start Cognos Analyst igen.
Når du har genstartet Cognos Analyst, vises Migrering på værktøjslinjen.

Tillæg D. Importér Cognos Planning-modeller
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Undersøg modellen
Før du udfører importen, skal du bruge indstillingen Migrering for at undersøge
hvilke objekter, der kræver justering:
1. Du kan undersøge et enkelt bibliotek, eller du kan undersøge en gruppe objekter, hvis de objekter, du skal bruge, er fordelt på flere biblioteker:
a. For at undersøge et enkelt bibliotek, skal du klikke på Migrering > Undersøg bibliotek og vælge det bibliotek, du vil analysere.
b. For at undersøge en gruppe objekter, skal du klikke på Fil > Bibliotek >
Objekter og vælge de første objekter i et bibliotek. Brug derefter funktionen
Kontrollér integritet, eller vælg objekterne manuelt, indtil der ikke skal tilføjes flere objekter til gruppen.
2. Klik på OK for at generere rapporten.
Rapporten giver dig besked om funktioner i Cognos Analyst-modellen, der
kræver justering efter importen. Der er flere oplysninger om elementerne og
forslag til handlinger, du kan udføre på dem, i tabel 20 på side 200.

Generer .XML-filen i Cognos Contributor
For at generere den .XML-fil, du skal bruge ved importen, skal du udføre Cognos
Administration-konsollen i Cognos Contributor:
1. Vælg Udvikling > Vedligeholdelse af applikation > Applikations-XML.
2. Skift til en placering, hvor du vil placere .XML-filen. Notér dig denne placering.
3. Klik på Gem XML i fil.

Åbn .XML-filen i Cognos TM1 Performance Modeler
Gør følgende på computeren med Cognos TM1 Performance Modeler:
1. Opret en folder på den placering, hvor importen skal foretages på computeren.
2. Kopiér .XML-filen, du har genereret fra Cognos Administrator-konsollen, til
computeren med Cognos TM1 Performance Modeler.
3. Klik på Handlinger > Importér Cognos Planning-model.
4. Klik på ellipsen, skift til placeringen med .XML-filen, og vælg filen.
5. Klik på OK.
Når .json-filerne er genereret, vises en dialogboks med angivelse af placeringen:
Import completed - model elements ready to be transferred in from location

Notér dig denne placering.
6. Klik på OK.
7. I Cognos TM1 Performance Modeler skal du højreklikke på Cognos TM1-serveren i træstrukturen og vælge Overfør i.
8. Skift til placeringen, som er angivet i dialogboksen med kvittering for overførslen.
Bemærk: Den fil, som skal bruges, er den overordnede folder, der indeholder
en underfolder med navnet json
9. Klik på OK for at starte importen.
Der vises en dialogboks med listen over objekter, der importeres.
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10. Klik på Overfør og slet for at importere objekterne og fuldføre importen af
modellen. Undersøg resultatmodellen ved hjælp af Cognos TM1 Performance
Modeler. Du kan nu tilføje dataene i modellen.
I de følgende eksempler beskrives tre metoder til justering af de vægtede gennemsnit, som ofte findes i en Cognos Planning-model.

Vægtede gennemsnit - eksempel 1
I dette eksempel beregnes indtægt som Enheder * pris. For hele året vil du angive
Pris=Indtægt/Enheder
I Cognos Planning skal du angive Pris til at være et vægtet gennemsnit af Solgte
enheder.
For at få det samme resultat i Cognos TM1 Performance Modeler skal du angive
en C- beregning for Pris.

1. kvt. K2

K3

K4

Hele året

Enheder
Pris
Indtægt

Enheder
Pris

Ikke favorabel
c:0.00;-0.00

Indtægt

Ikke favorabel

=Indtægt/Enheder

Ikke favorabel =Enheder*Pris

Vægtede gennemsnit - eksempel 2
I dette eksempel kender du værdien for Bruttofortjeneste og kan udføre beregningen Bruttofortjeneste-% = Bruttofortjeneste *100/Indtægt

1. kvt.

K2

K3

K4

Hele året

Indtægt
Bruttofortjeneste
Bruttofortjeneste

På et aggregeret element, f.eks. hele året, skal du bruge den samme beregning:
2200*100/7200 = 30,56 %
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Navn

Format

N-beregning

C-beregning

...

Indtægt
Bruttofortjeneste
Bruttofortjeneste %

c:0.00;%-0.00\%

='Bruttofortjeneste' *100/Indtægt ='Bruttofortjeneste' *100/Indtægt

<Angiv nyt medlem>

Vægtede gennemsnit - eksempel 3
I Cognos Planning beregnes et implicit produkt i dette scenarie: Dette input resulterer i følgende beregning:

Elementnavn Format Beregning Beregn.indstilling
1
2
Luk attributformat
Beregn.indstilling

Attribut:

Element, der skal vægtes af

Beregn.indstilling

Vælg, hvilket element de valgte
elementer skal vægtes af

Navn

N-beregning

C-beregning
='Dummy-produkt' /'Antal kasser'

Elementer pr. kasse
Antal kasser
Dummy-produkt

='Elementer pr. kasse' * 'Antal kasser'

<Angiv nyt medlem>

I Cognos TM1 Performance modeler skal du oprette et nyt element, der skal bruges i beregningen af det vægtede gennemsnit. Du kan derefter oprette udsnit og
kubeoversigter, der skjuler dette dummy-element for brugeren.

Modelleringsteknikker, der kræver et nyt design
Hvis der bruges følgende teknikker i din model, skal du ændre designet, før overførslen kan udføres.
v Link, der bruger allokeringstabeller, eller som ignorerer underkolonner
Det er normalt muligt at ændre designet på disse ved at tilføje et attribut til en
dimension. Derefter skal denne attribut matches i et link.
v Link i tilstanden Tilføj eller Subtrahér
Opret ekstra linjer i målkuben, der er mål for disse link, og angiv korrekte dimensioner i måldimensionerne
v Modeller, der benytter "ingen data"-adgangstabeller
Du kan oprette en model, hvor det eneste indhold er kildekuben for et link til et
antal eList-elementer. I dette tilfælde fungerer målkuben forskelligt for forskellige eList-elementer. Begrebet "ingen data" findes ikke i Cognos TM1, og designet for dette scenarie skal derfor ændres ved hjælp af betingelser.
v Flere kopier eller lignende kopier af den samme dimension.
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Et eksempel på denne teknik i Cognos Planning er, når en dimension bruges
som dlist-format og også bruges som en reel dimension i kuber. Der bruges et
kopi-dlist-element til det dlist-formatelement, der muligvis kun indeholder detailelementerne. Denne struktur kan også være nødvendig, fordi brug af en dlist
som format forhindrer dimensionen i at blive formindsket i en “beskæringsproces”. I Cognos TM1 er der ikke brug for den ekstra kopi af dimensionen. Den
oprindelige dimension eller et egnet udsnit kan bruges som pickliste.

Lange eList-elementer
Hvis din model indeholder et meget langt eList-element, skal du oprette en model,
der kun indeholder et kort eList-element, som skal bruges til migrering. Når du
har ændret modellen, skal du derefter opdatere den dimension, der oprettes som
resultat, i Cognos TM1.
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