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Introduktion
Med IBM® Cognos Insight kan du analysere data, udforske scenarier og påvirke
beslutninger ved at oprette administrerede arbejdsområder.
Brug Cognos Insight-arbejdsområder til at kommunikere resultater til forretningsledere som interaktivt administrerede arbejdsområder. Da Cognos Insight understøtter tilbageskrivning, kan du også bruge disse arbejdsområder til at indsamle og
konsolidere administrationsmål, commitments og prognoser.

Søg efter oplysninger
Hvis du vil søge efter dokumentation på nettet, herunder al oversat dokumentation, skal du gå til IBM Knowledge Center (http://www.ibm.com/support/
knowledgecenter).
Der er flere oplysninger om produktet her:
v IBM Cognos Insight-fællesskabet (https://www.ibm.com/web/myportal/
analytics/analyticszone/forums/PerformanceManagement)
v IBM Cognos Insight - oplysninger om produkter og funktioner (http://
www.ibm.com/software/products/en/cogninsi)
v IBM Cognos Insight-support (https://www-947.ibm.com/support/entry/
myportal/product/cognos/cognos_insight?productContext=1562571451)

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.
Cognos Insight indeholder hjælp til handicappede. Der er oplysninger om disse
funktioner i Tillæg A, “Hjælp til handicappede”, på side 201.
IBM Cognos HTML-dokumentationen indeholder hjælp til handicappede. PDFdokumenterne er kun supplerende og indeholder som sådan ikke ekstra funktioner
til handicappede.

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
IBM's skøn.

Ansvarsfraskrivelse vedrørende eksempler
Sample Outdoors Company, Great Outdoors Company, GO Sales, alle varianter af
navnene Sample Outdoors og Great Outdoors samt planlægningseksemplet skildrer fiktive virksomheder med eksempeldata, der bruges til at udvikle eksempelapplikationer til IBM og IBM's kunder. Disse fiktive oplysninger omfatter eksempeldata til salgstransaktioner, produktdistribution, økonomi og personale. Enhver
© Copyright IBM Corp. 2012, 2016

vii

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.
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Kapitel 1. Nye funktioner
Dette afsnit indeholder en liste over nye og ændrede funktioner i denne release.
Det indeholder også en akkumuleret liste over tilsvarende information fra tidligere
releases. Det kan hjælpe dig med at planlægge din strategi for opgradering og distribution af applikationerne samt brugernes uddannelsesbehov.
Der er en opdateret liste med systemmiljøer, der understøttes af IBM Cognos Insight, herunder oplysninger om styresystemer, Cognos-servere og databaser, i afsnittet med Cognos Insight-systemkrav i Software Environments for IBM Planning
Analytics 2.0 (http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27049052).

Ny funktioner i version 2.0
Der er nye funktioner i IBM Cognos Insight i IBM Planning Analytics version 2.0.

Række- og kolonneoverskrifter fremhæves, når en celle vælges.
Når en celle er valgt i et gitter, fremhæves de tilhørende række- og kolonneoverskrifter på samme måde som i Excel. Farven på det fremhævede svarer til farver
på cellen.

Søg efter objekter i indholdsdelvinduet
Du kan søge efter objekter i indholdsdelvinduet. Du kan indtaste tegn, der skal filtreres efter, i indholdsdelvinduet, hvis du ikke er sikker på objektnavnet, eller hvis
du vil finde objekter, der opfylder bestemte kriterier. Søgningen finder alle de objekter i træstrukturen, som opfylder kriterierne. Der er flere oplysninger i “Søgning
i indholdsdelvinduet” på side 55.

Søg efter medlemmer i dimensionseditoren
Det kan være svært at navigere, hvis du redigerer store dimensioner. Det bliver lettere, hvis du søger gennem eksisterende elementer i den dimension, der er åben i
dimensionseditoren. Der er flere oplysninger i “Søgning i store dimensioner” på
side 102.

Nye valgmuligheder på kontekstmenuen til celler
Der er to nye valgmuligheder på kontekstmenuen til en celle:
v Eksportér til
v Frys delvinduer
Tidligere var disse valgmuligheder kun tilgængelige fra widgetværktøjslinjen.

Ny funktioner i version 10.3.0
Der er nye funktioner i IBM Cognos Insight version 10.3.0.

© Copyright IBM Corp. 2012, 2016
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Linjeskift i en celle i en krydstabel
Nu kan du bruge tastaturgenvejen Alt+Enter til at tilføje et linjeskift i en celle i en
krydstabel.

Scorecardwidget til historikdiagram
Nu kan du tilføje en scorecardwidget til historikdiagram i et IBM Cognos Insightarbejdsområde.
Et historikdiagram viser et søjlediagram med aktuelle data til en metrik, med en
linje for mål- og toleranceindikatorer. Der er flere oplysninger i
“Scorecardwidgetter” på side 165.

Ny picklistemulighed til målinger
Når du formaterer en måling, kan du nu definere en liste med værdier, som en
bruger kan vælge. Der er flere oplysninger i “Revidér formatet for målinger” på
side 102.

Diagram over dataflow
Du kan nu tilføje et diagram over dataflow til et IBM Cognos Insight-arbejdsområde for at få en visuel gengivelse af de links eller processer, der refererer til eller
flytter data mellem kuber. Der er flere oplysninger i “Tilføj et diagram over
dataflow” på side 86.

Modelrapport
Du kan oprette en rapport, der indeholder egenskaberne for hvert objekt i en model. Der er flere oplysninger i “Opret en modelrapport” på side 185.

Spejling i indholdsdelvinduet
Du kan nu aktivere spejling i indholdsdelvinduet for at understøtte tovejssprog.
Der er flere oplysninger i “Understøttelse af tovejssprog” på side 15.

Ny funktioner i version 10.2.2.6
Der er nye funktioner i IBMCognos Insight version 10.2.2.6.

Slet kommentarer i celler
Nu kan du slette kommentarer, du har tilføjet til celler, efter publicering af et arbejdsområde. Kommentarer kan slettes, mens du arbejder i distribueret tilstand eller tilsluttet tilstand.
Der er flere oplysninger i “Tilføj, vis og slet kommentarer i celler” på side 107.

Nye valgmuligheder på kontekstmenuen til celler
Der er to nye valgmuligheder på kontekstmenuen til en celle:
v Undertryk tomme celler
v Automatisk tilpasning

2
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Tidligere var disse valgmuligheder kun tilgængelige fra widgetværktøjslinjen.

Ny funktioner i version 10.2.2.5
Der er nye funktioner i IBMCognos Insight version 10.2.2.5.

Gem ikke-committede data til en Cognos TM1-server automatisk
Hvis du har ikke-committede data i Cognos Insight-sandkasseserveren, kan du nu
automatisk opdatere Cognos TM1-serveren med disse data. Du kan vælge at opdatere serveren før eller efter udførelse af en IBM Cognos TM1 TurboIntegrator-proces.
Der er flere oplysninger i “Tilføj handlingsknapper, der udfører et script” på side
93.

Ny funktioner i version 10.2.2.3
Der er nye funktioner i IBM Cognos Insight version 10.2.2.3.

Fordeling baseret på gentagne værdier på laveste niveau er
nu tilgængelig i konsoliderede celler
Fordeling baseret på gentagne værdier på laveste niveau er nu en valgmulighed i
dialogboksen Datafordeling, når du skriver en værdi i en konsolideret celle, hvor
de underordnede dataelementer ikke indeholder værdier.
Hvis den konsoliderede celle er mål for en regel, åbnes dialogboksen Datafordeling kun, hvis den er aktiveret i IBM Cognos TM1 Performance Modeler.
I Cognos TM1 Performance Modeler: Åbn delvinduet Applikationsdesign, og dobbeltklik på applikationsnavnet for at få vist skillebladet Applikationsdesign. Vælg
indstillingen Fordel på regeludledte konsoliderede celler, og gem. Distribuér derefter applikationen.

Aggregér medlemmer dynamisk i et udforskningspunkt
Du kan aggregere medlemmer dynamisk i et udforskningspunkt i et nyt overordnet element. Det overordnede element vises i udforskningspunktet, og i oversigtsområdet og krydstabellen, hvis det er relevant.
Denne funktion er kun tilgængelig til IBM Cognos Insight-arbejdsområdefiler
(.cdd). Den kan bruges ved arbejde i enkeltstående tilstand eller i distribueret tilstand med en IBM Cognos TM1-server, men ikke ved arbejde i tilsluttet tilstand.
Hvis du vil aggregere medlemmer i et udforskningspunkt, skal du klikke på de
medlemmer, der skal kombineres, og derefter klikke på ikonen Opret totalelement
. De aggregerede medlemmer vises under et overordnet medlem kaldet Konsolideret total.
Hvis du vil fjerne aggregeringen, skal du klikke på ikonen Fjern totalelement

Kapitel 1. Nye funktioner

.
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Konfigurér dynamisk medlemsaggregering
Denne funktion skal konfigureres separat for hver Cognos Insight-arbejdsområdefil
(.cdd).
1. Udtræk filerne i en Cognos Insight-arbejdsområdefil (.cdd) med et filarkivprogram.
2. Åbn cdfDashboardModel.xml med en teksteditor.
3. Tilføj attributten expPointConsTotalShow="true" til elementet dashboards.
4. Gem filen, og komprimér de udtrukne filer tilbage i en Cognos Insight-arbejdsområdefil (.cdd).
5. Åbn Cognos Insight-arbejdsområdefilen (.cdd) i Cognos Insight.
Nu er funktionen til dynamisk medlemsaggregering tilgængelig i arbejdsområdet.

Ny funktioner i version 10.2.2.1
Der er nye funktioner i IBM Cognos Insight version 10.2.2.1.

Vis alias på gitterkant
Du kan vise aliasser sammen med overskrifter i krydstabeller.
Sådan viser du et alias: Højreklik på en række eller en kolonne med et defineret
alias, klik på Vis attribut, og vælg et alias fra listen over alle aliasser. Aliasteksten
vises sammen med overskriften.
Sådan fjerner du visning af et alias: Højreklik på en række eller en kolonne med et
defineret alias, klik på Vis attribut, og vælg Vis ikke.

Vis alias i udforskningspunkter
Du kan vise aliasser i udforskningspunkter.
Hvis en dimension i et udforskningspunkt har tilgængelige aliasser, vises menuikonen

ved siden af ikonen Søg

.

, og vælg det alias, der skal vises. Der skal være defineret
Klik på menuikonen
aliastekst for hvert enkelt medlem i dimensionen, for at listen med medlemmer
kan vises.

Søg med medlemsparameter til handlingsknap
Når du starter en handlingsknap, som har en medlemsparameter, kan du nu søge
efter medlemmer ved hjælp af en "indeholder"-søgning, hvor der ikke skelnes mellem store og små bogstaver. Tidligere var søgningen en "starter med"-søgning, hvor
der blev skelnet mellem store og små bogstaver. Ændringen gør det nemmere at
finde medlemmer.
Eksempel: Et medlem med navnet S1000 - Revenue kan nu findes ved at søge efter
revenue. Tidligere ville medlemmet ikke være blevet fundet med denne søgeparameter.
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Fastlås alle widgetter
Widgetter i en applikation kan fastlåses i IBM Cognos TM1 Performance Modeler.
Det forhindrer en ikke-administratorbruger i at låse widgetter op i IBM Cognos
Insight.
Tidligere kunne alle Cognos Insight-brugere låse widgetter op ved hjælp af kontekstmenuer. I denne release kan widgetter fastlåses i Cognos TM1 Performance
Modeler, så brugere, der ikke er administratorer, ikke kan låse dem op i Cognos
Insight.
Der er flere oplysninger i TM1 Performance Modeler-dokumentationen.

Ny funktioner i version 10.2.2
Der er nye funktioner i IBM Cognos Insight version 10.2.2.

Udskriv hele arbejdsområder
Du kan nu udskrive hele arbejdsområder på en gang i stedet for at udskrive de enkelte skilleblade et ad gangen i in IBM Cognos Insight.
Relaterede opgaver:
“Udskrivning af arbejdsområder” på side 113
Du kan udskrive hele arbejdsområdet i IBM Cognos Insight eller specifikke skilleblade i et arbejdsområde for at få en udskrift med et snapshot af arbejdsområdet.

Dynamiske værdier
IBM Cognos Insight indeholder nu dynamiske værdier, som er widgetter, der viser
enkeltmedlemmer eller målinger fra en krydstabel. Hvis en krydstabel f.eks. viser
omsætning pr. år pr. produktlinje, kan du tilføje en dynamisk værdi til titlen på det
arbejdsområdeskilleblad, der viser den samlede omsætning for året.
Relaterede opgaver:
“Indsættelse af dynamiske værdier” på side 94
Du kan oprette en dynamisk værdiwidget i et IBM Cognos Insight-arbejdsområde
for at fremhæve en specifik værdi i arbejdsområdet. Du kan f.eks. placere den samlede indtægt i sin egen widget øverst i arbejdsområdet.

Fremhæv celler ved hjælp af betinget formatering
Du kan nu tilføje yderligere typografier til IBM Cognos Insight-arbejdsområder for
at fremhæve celler, der opfylder bestemte betingelser.
Relaterede opgaver:
“Opret betingede typografier” på side 82
Du kan tilføje betingede typografier til en krydstabel i et IBM Cognos Insight-arbejdsområde for at identificere celler, der er inden for et interval af værdier eller
celler, som indeholder en specifik tegnstreng.

Støtte til importerede asymmetriske og ubalancerede hierarkier
Asymmetriske og ubalancerede hierarkier kan nu importeres til IBM Cognos Insight. Du kan vælge at bevare den oprindelige struktur eller justere den.

Kapitel 1. Nye funktioner
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Asymmetriske hierarkier
I asymmetriske hierarkier mangler nogle niveauer i dataene. F.eks. mangler niveauet Stat i to rækker i følgende tabel.
Tabel 1. Eksempel på et asymmetrisk hierarki før import
Region eller land

Stat

By

USA

CA

San Francisco

USA

CA

Los Angeles

USA

Washington DC

Vatikanet

Vatikanet

Hvis du bevarer den asymmetriske struktur, udfyldes tomme celler med pladsholdermedlemmer. Eksempelvis bliver tabel 1 vist på følgende måde:
v USA
– CA
- San Francisco
- Los Angeles
– Washington DC (stat)
- Washington DC
v Vatikanet
– Vatikanet (stat)
- Vatikanet (by)
Hvis du skjuler det asymmetriske hierarki, så det bliver et ubalanceret hierarki, bliver tomme celler ikke vist i den importerede dimension. Eksempelvis bliver tabel 1
vist på følgende måde:
v USA
– CA
- San Francisco
- Los Angeles
– Washington DC
v Vatikanet
– Vatikanet

Ubalancerede hierarkier
I ubalancerede hierarkier er de laveste medlemmer ikke alle på samme niveau. I
følgende tabel er nogle af de laveste medlemmer f.eks. på niveau 2, mens andre er
på niveau 3.
Tabel 2. Eksempel på et ubalanceret hierarki før import
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Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Medarbejder A

Medarbejder B

Medarbejder E

Medarbejder A

Medarbejder B

Medarbejder F

Medarbejder A

Medarbejder C

Medarbejder A

Medarbejder D
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Hvis du bevarer den ubalancerede struktur, bliver tomme celler ikke vist i den importerede dimension. Eksempelvis bliver tabel 2 på side 6 vist på følgende måde:
v Medarbejder A
– Medarbejder B
- Medarbejder E
- Medarbejder F
– Medarbejder C
– Medarbejder D
Hvis du balancerer hierarkiet, udfyldes det laveste niveau, så de tomme efterlades
på et højere niveau. Herved omdannes hierarkiet fra et ubalanceret hierarki til et
asymmetrisk hierarki. Eksempelvis bliver tabel 2 på side 6 vist på følgende måde:
v Medarbejder A
– Medarbejder B
- Medarbejder E
- Medarbejder F
– Medarbejder C (niveau 2)
- Medarbejder C
– Medarbejder D (niveau 2)
- Medarbejder D
Relaterede begreber:
Kapitel 3, “Importér Cognos Insight”, på side 17
Du kan importere data i IBM Cognos Insight på forskellige måder afhængigt af
datakilden, dataenes kompleksitet, og hvor meget kontrol du vil have over den
måde, dine data mappes som dimensioner, målinger og attributter på.

Fortryd og Gentag
Du kan nu ændre tilbage (fortryde) og gentage handlinger, du udfører i et IBM
Cognos Insight-arbejdsområde.
Du kan fortryde eller gentage op til 45 handlinger.
til at fortryde følgende
Begrænsning: Du kan ikke bruge ikonen Fortryd
handlinger:
v Ændring af datamodellen, f.eks. tilføjelse eller fjernelse af medlemmer, dimensioner og kuber.
v Tilføjelse eller fjernelse af kommentarer.
v Brug af handlingsknapper, der udfører IBM Cognos TM1 TurboIntegrator (TI)processer.
v Ændring af beregninger.
v Udførelse af import og eksport.
v Oprettelse af forbindelse til en IBM Cognos Express- eller IBM Cognos TM1-server.
v Udskrivning, publicering eller deling.
v Ændringer til din Cognos Insight-konfiguration eller dine indstillinger.
v Fastholdelse eller frigivelse af celler.

Kapitel 1. Nye funktioner
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Datasynkronisering
Du kan nu synkronisere data i et IBM Cognos Insight-arbejdsområde efter widget,
skilleblad eller arbejdsområde. Du kan f.eks. synkronisere dataændringerne i et udforskningspunkt på skilleblad A med data i en krydstabel på skilleblad B.
Relaterede opgaver:
“Synkronisér widgetter” på side 97
Hvis du synkroniserer widgetter i IBM Cognos Insight, afspejles de ændringer, du
foretager i data i en widget, i de synkroniserede widgetter. Synkronisering kan anvendes på tværs af skilleblade eller arbejdsområder eller i mindre grupper inden
for et skilleblad.

Widgetter og skilleblade i indholdsdelvinduet
Du kan nu få vist en liste over skilleblade og widgetter i dit IBM Cognos Insightarbejdsområde. Du kan bruge denne liste til at navigere til specifikke skilleblade eller widgetter og til at ændre indstillinger for skilleblade og widgetter.
. I afsnittet vises alle
Afsnittet Arbejdsområde er en ny del af indholdsvinduet
skilleblade og widgetter i det aktuelle arbejdsområde. Fra delvinduet Arbejdsområde kan du udføre følgende handlinger:
v Højreklik på en widget for at få vist kommandoer til widgetten. Kommandoerne
er de samme, der er tilgængelige fra menuen Widgethandlinger
v Højreklik på et skilleblad for at omdøbe eller slette det.

.

v Klik på et skilleblad eller en widget for at navigere til objektet i arbejdsområdet.

Forespørgsler med flere tråde forbedrer ydeevnen
Du kan forbedre ydeevnen ved behandling af forespørgsler i IBM Cognos Insight
ved at tillade, at forespørgsler opdeles i flere behandlingstråde.
Via forespørgsler med flere tråde kan IBM Cognos TM1 automatisk justere forespørgsler ved at udføre de enkelte forespørgsler på et separat job. Denne multibehandling kan øge effektiviteten og forkorte behandlingstiden for store forespørgsler
og regler.
Kun servere, hvor mindre end 100% af kapaciteten udnyttes, kan udnytte forbedringerne i forbindelse med forespørgsler med flere tråde. Hvis du f.eks. har 8 kerner, der behandler 8 samtidige forespørgsler, kan ingen anvende forespørgsler med
flere tråde. Hvis der blev tilføjet en 9. forespørgsel, der skulle behandles samtidig,
ville trådene til forespørgselsbehandling blive fordelt mellem flere kerner.

Oversigter til gennemsyn og bidragyder
Når IBM Cognos TM1-administratorer nu opretter forbindelse til Cognos TM1-applikationer fra IBM Cognos Insight, kan oversigterne til gennemsyn og for bidragyder blive vist med forskelligt layout.
Når applikationsudviklere opretter applikationer i IBM Cognos TM1 Performance
Modeler, kan de definere separate oversigter til bidragydere og til gennemsyn. Når
Cognos TM1-administratorer opretter forbindelse til Cognos TM1 fra Cognos Insight, kan de vælge den oversigt, de vil arbejde med: bidragyder eller korrekturlæser. I Cognos Insight kan disse oversigter blive vist med forskelligt layout. F.eks.
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kan bidragyderoversigten blive vist med en krydstabel med adskillige udforskningspunkter, hvorimod gennemsynsoversigten kan blive vist blot med et diagram
og en krydstabel.
Disse forskellige layouts kan oprettes i Cognos Insight. Når en Cognos TM1-administrator publicerer et arbejdsområde tilbage til Cognos TM1, indeholder den oversigt, der publiceres, arbejdsområdets layout. Så hvis der er forbindelse til en
Cognos TM1-administrator i bidragyderoversigten, kan administratoren foretage
ændringer af arbejdsområdets layout og publicere det som bidragyderoversigt til
den pågældende applikation.
Der er flere oplysninger om oversigter til dem, der bidrager, og dem, der foretager
gennemsyn, i TM1 Performance Modeler-dokumentationen. Du kan få vist dette dokument til dit produkt og din version i IBM Knowledge Center (http://
www.ibm.com/support/knowledgecenter).
Relaterede opgaver:
“Opret forbindelse til et Cognos TM1-system” på side 177
IBM Cognos TM1-administratorer kan oprette forbindelse til et Cognos TM1-system fra IBM Cognos Insight, når de vil importere dimensioner eller kuber, publicere et arbejdsområde eller bidrage til en plan.
“Opret forbindelse til et Cognos Express-system” på side 191
IBM Cognos Express-administratorer kan oprette forbindelse til et Cognos Expresssystem fra IBM Cognos Insight, når de vil importere dimensioner eller kuber, publicere et arbejdsområde eller bidrage til en plan.

Strategikort kan filtreres efter metrikker
Du kan nu filtrere strategikort i et IBM Cognos Insight-arbejdsområde på en ny
måde: Ved at vælge de metrikker, der vises, når du bevæger musens pilmarkør
over objekter i widgetten.
Et eksempel kan være en krydstabel, et strategikort, et indvirkningsdiagram og et
tilpasset diagram i dit arbejdsområde. Alle fire widgetter synkroniseres med hinanden. Tidligere kunne du ændre valgene i oversigtsområdet til de enkelte widgetter,
hvis du ville ændre de data, der vises til widgetterne. Du kan nu også vælge de
metrikker, der vises, når du bevæger musens pilmarkør hen over et objekt på strategikortet.
Relaterede opgaver:
“Tilføj scorecards” på side 171
Når du opretter forbindelse til en IBM Cognos TM1-server i IBM Cognos Insight,
kan du se og bruge scorecards, som du har oprettet i IBM Cognos TM1 Performance Modeler i dit arbejdsområde.

Zoom ind og ud på scorecardswidgetter
Du kan nu zoome ind og ud på scorecardswidgetter i IBM Cognos Insight.
i oversigtsområderne til de enkelte
Brug ikonerne Zoom ind ogZoom ud
widgetter til at få vist flere eller færre detaljer. Eksempel: Dit arbejdsområde indeholder en tilpasset scorecardswidget, der viser indtægten for hver produktlinje på
et verdenskort. Du kan zoome ind på en del af kortet for at få vist flere detaljer om
regionerne og landene i det pågældende område, eller du kan zoome ud for at få
vist hele kortet.
Relaterede opgaver:
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“Tilføj scorecards” på side 171
Når du opretter forbindelse til en IBM Cognos TM1-server i IBM Cognos Insight,
kan du se og bruge scorecards, som du har oprettet i IBM Cognos TM1 Performance Modeler i dit arbejdsområde.

Udvid og skjul metrikker i indvirkningsdiagrammer
Du kan nu udvide og skjule metrikkerne i indvirkningsdiagramwidgetter i IBM
Cognos Insight.
ud for metrikkerne for at få vist
Du kan bruge ikonerne Udvid og Skjul
flere eller færre metrikker. Eksempekl: Indvirkningsdiagrammet viser Rabat som
den fokuserede metrik og Samlet indtjening efter rabat som den påvirkede metrik. Du udvider Samlet indtjening efter rabat og ser, at metrikken Samlet
indtjening efter rabat påvirker metrikken Overskud før allokering.
På den måde kan du følge metrikkæden for at forstå, hvordan de indvirker på hinanden.
Relaterede opgaver:
“Tilføj scorecards” på side 171
Når du opretter forbindelse til en IBM Cognos TM1-server i IBM Cognos Insight,
kan du se og bruge scorecards, som du har oprettet i IBM Cognos TM1 Performance Modeler i dit arbejdsområde.

Overskrifter i aktuel sprogkonvention
I arbejdsområder med forskellige overskrifter til forskellige sprog kan brugere nu
kun se den overskrift, der gælder for sprogkonventionen til IBM Cognos Insight,
der er angivet i Mine indstillinger.
Relaterede begreber:
“Sprog og kulturelle indstillinger” på side 14
IBM Cognos Insight anvender forskellige indstillinger til at bestemme dit sprog og
kulturelle indstillinger afhængigt af, hvorfra du opretter adgang til Cognos Insight.
De følgende oplysninger er en hjælp til at forstå, hvor Cognos Insight finder dit
sprog og kulturelle indstillinger, så du om nødvendigt kan ændre dem.

Metode til gentagelse af værdier på laveste niveau ved datafordeling
IBM Cognos Insight indeholder nu en metode til gentagelse af værdier ved datafordeling.
Metoden til gentagelse af værdier på laveste niveau gør det muligt at kopiere en
værdi til alle konsolideringens elementer på laveste niveau eller kun til de elementer, der indeholder værdier, som ikke er nul.
Relaterede opgaver:
“Fordel data ved at gentage værdier på laveste niveau” på side 79
I IBM Cognos Insight kan du bruge metoden Gentag værdier på laveste niveau til
at kopiere en bestemt værdi til den underordnede på laveste niveau i en konsolidering. Når du anvender denne metode, kan du kopiere værdien til alle konsolideringens elementer på laveste niveau eller kun til de elementer på laveste niveau, der
allerede indeholder værdier, som ikke er nul.
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Kapitel 2. Start Cognos Insight
IBM Cognos Insight kan installeres som del af IBM Planning Analytics Local, eller
du kan installere og starte den fra from IBM Cognos Express eller IBM Cognos
TM1, afhængig af din adgang til disse andre IBM Cognos-produkter.
I følgende liste beskrives forskellige måde, du kan starte Cognos Insight. Den
måde, du starter Cognos Insight på, afhænger af, om Cognos Insight er forbundet
med andre Cognos-produkter, f.eks. Cognos TM1 eller Cognos Express.
Cognos Insight og Cognos TM1
Hvis du har forbindelse til Cognos TM1, starter du Cognos Insight fra
Cognos TM1 Applications-portalen for at oprette arbejdsområder og bidrage til planer.
Cognos Insight og Cognos Express
Hvis du har forbindelse til Cognos Express, starter du Cognos Insight fra
velkomstsiden i Cognos Express for at oprette arbejdsområder, dele arbejdområder med andre eller bidrage til planer.

Vinduet Cognos Insight
Her kan du se delene i vinduet IBM Cognos Insight.
Vinduet Cognos Insight indeholder følgende dele:
Ikonen Handlinger
, åbnes en menu, der giver muNår du klikker på ikonen Handlinger
lighed for at oprette, åbne, gemme, udskrive, eksportere og lukke arbejdsområder.
En krydstabel- og diagramwidget
Widgetter er bestanddelene i et Cognos Insight-arbejdsområde. Én type
widget indeholder en krydstabel eller et gitter og et diagram. Dataene i
krydstabellen er sammenkædet med de data, der vises i diagrammet, så
når du ændrer dataene i krydstabellen, ændres data i diagrammet også, og
når du ændrer dataene i diagrammet, ændres krydstabellen også.
En widgetværktøjslinje
Widgetværktøjslinjen vises, når du arbejder i en widget. Den indeholder
,

ikoner, der passer til widgetten, f.eks. ikonen Skift fremvisningstype
som du kan bruge til at ændre den type diagram, der vises i widgetten.
Oversigtsområdet
Oversigtsområdet vises for en krydstabel eller et diagram. Oversigtsområdet angiver, hvilke dimensioner og målinger der vises i krydstabellen, diagrammet eller krydstabellen og diagrammet. Oversigtsområdet er opdelt i
tre sektioner: rækker, kolonner og kontekst. Disse sektioner repræsenterer
de dimensioner og målinger, der forekommer i rækkerne, kolonnerne og
konteksten for krydstabellen, diagrammet eller krydstabellen og diagrammet. Hvis dimensionen Products f.eks. vises i oversigtsområdets rækkesektion, forekommer også produkter i krydstabellens rækker.
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Indholdsdelvinduet
I indholdsdelvinduet vises alle de kuber, dimensioner, målinger og attributter, du kan arbejde med i det aktuelle arbejdsområde. Fra indholdsdelvinduet kan du importere, oprette og slette, flytte og redigere elementerne i
indholdsdelvinduet. I indholdsdelvinduet vises også importprocesser, så du
kan opfriske data fra en bestemt import.
Du kan også søge efter objekter i indholdsdelvinduet. Du kan indtaste
tegn, der skal filtreres efter, i indholdsdelvinduet, hvis du ikke er sikker på
objektnavnet, eller hvis du vil finde objekter, der opfylder bestemte kriterier. Søgningen finder alle de objekter i træstrukturen, som opfylder kriterierne.
Udforskningspunkter
Et udforskningspunkt er en liste over elementerne i en dimension. Du kan
klikke på elementerne for at filtrere data i krydstabellen, diagrammet eller
krydstabellen og diagrammet.
Skilleblade
Arbejdsområder kan være inddelt i flere skilleblade. Fra skillebladsområdet
kan du oprette, slette og omdøbe skilleblade.
Ikonen med skillebladsminiaturer
Hvis du klikker på ikonen med skillebladsminiaturer, vises et lille billede
af hvert skilleblad, så du kan navigere til et andet skilleblad ved hjælp af
disse billeder i stedet for skillebladsnavnene.
Følgende figur viser delene i vinduet Cognos Insight.
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Figur 1. Delene i vinduet Cognos Insight

Indstillinger for Cognos Insight
Du kan tilpasse IBM Cognos Insight, blandt andet ved at aktivere og deaktivere
bestemte funktionsmåder, angive regionale indstillinger og definere forbindelser til
andre IBM Cognos-produkter.
Du kan angive følgende indstillinger i vinduet Mine indstillinger, som du åbner
:
via ikonen Handlinger
v Brug visuelle signaler som ekstra hjælp til handicappede.
v Deaktivér siden Kom godt i gang, der vises, når Cognos Insight startes.
v Deaktivér registrering af hierarkiet, når du importerer data.
v Deaktivér synkronisering af nye oversigter.
v Vælg en anden standardhandling, der udføres ved dobbeltklik på en krydstabelcelle i nye arbejdsområder. Standardhandlingen er redigering af cellen, og du
kan ændre standardhandlingen til drill-down.
v Vælg en anden oversigt over dimensioner i et arbejdsområde, efter du har importeret data. Standardhandlingen er udvidelse af hierarkier til første niveau, og
du kan ændre standardhandlingen til at skjule alle niveauer eller udvide alle niveauer.
Kapitel 2. Start Cognos Insight

13

v Skift arbejdsområdernes indholdssprog.
v Aktivér understøttelse af tovejssprog, og vælg en tekstretning for arbejdsområdets indhold.
v Tilføj URI'er for at oprette forbindelse til IBM Cognos Express- og IBM Cognos
TM1-servere.

Sprog og kulturelle indstillinger
IBM Cognos Insight anvender forskellige indstillinger til at bestemme dit sprog og
kulturelle indstillinger afhængigt af, hvorfra du opretter adgang til Cognos Insight.
De følgende oplysninger er en hjælp til at forstå, hvor Cognos Insight finder dit
sprog og kulturelle indstillinger, så du om nødvendigt kan ændre dem.

Cognos Insight og Cognos TM1
Når du installerer eller starter Cognos Insight fra IBM Cognos TM1 Applicationsportalen, bestemmer det produkt- og indholdssprog, som du angiver i portalen, de
sproglige og kulturelle standarder for Cognos Insight. Hvis du f.eks. har angivet
produktsproget til dansk, og indholdssproget til engelsk (US), bliver brugergrænsefladen i Cognos Insight vist på dansk, og de kulturelle standardværdier er engelske
(US). Hvis indstillingen for sprog ændres, kan du lukke og åbne et arbejdsområde
igen i Cognos Insight for at opfriske sproget og de kulturelle standarder.
TM1 Applications-dokumentationen indeholder flere oplysninger om angivelse af
produkt- og indholdssproget på Cognos TM1 Applications-portalen. Du kan få vist
denne dokumentation fra IBM Knowledge Center (http://www.ibm.com/support/
knowledgecenter).
Hvis du ikke har forbindelse til en Cognos TM1-server, kan du angive indholds, klikke på Mine
sproget i Cognos Insight ved at klikke på ikonen Handlinger
indstillinger og derefter vælge et sprog på listen med indholdssprog. Indstillingen
vil tilsidesætte de kulturelle standarder, der er defineret af styresystemet eller portalen. Dette er nyttigt, når du opretter et arbejdsområde til brugere i en anden region eller et andet land, og du vil se, hvordan arbejdsområdet kommer til at se ud
for de pågældende brugere. Eksempel: Du arbejder i Ottawa, Canada, på fransk
(canadisk), men arbejdsområdet, du opretter, skal anvendes af en gruppe ansatte i
Frankrig. Du kan angive, at indholdssprog i Cognos Insight skal være fransk
(Frankrig) for at få vist, hvordan arbejdsområdet kommer til at se ud for dine brugere.
Hvis Cognos TM1-administratoren har aktiveret lokalisering af navne på Cognos
TM1-serveren, bliver kuber, dimensioner, elementer og attributter vist på det lokale
sprog, som angivet af Microsoft Windows-sprogkonventionen. Hvis lokalisering
ikke er aktiveret, vises objektnavne, som de oprindeligt blev oprettet på Cognos
TM1-serveren.

Cognos Insight og Cognos Express
Når du installerer eller starter Cognos Insight fra IBM Cognos TM1 Applicationsportalen, bestemmer det produkt- og indholdssprog, som du angiver i portalen, de
sproglige og kulturelle standarder for Cognos Insight. Hvis du f.eks. har angivet
produktsproget til dansk, og indholdssproget til engelsk (US), bliver brugergrænsefladen i Cognos Insight vist på dansk, og de kulturelle standardværdier er engelske
(US). Hvis indstillingen for sprog ændres, kan du lukke og åbne et arbejdsområde
igen i Cognos Insight for at opfriske sproget og de kulturelle standarder.
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TM1 Applications-dokumentationen indeholder flere oplysninger om angivelse af
produkt- og indholdssproget på Cognos TM1 Applications-portalen. Du kan få vist
denne dokumentation fra IBM Knowledge Center (http://www.ibm.com/support/
knowledgecenter).
Hvis du ikke har forbindelse til en Cognos Express-server, kan du angive indholds, klikke på Mine
sproget i Cognos Insight ved at klikke på ikonen Handlinger
indstillinger og derefter vælge et sprog på listen med indholdssprog. Indstillingen
vil tilsidesætte de kulturelle standarder, der er defineret af styresystemet eller portalen. Dette er nyttigt, når du opretter et arbejdsområde til brugere i en anden region eller et andet land, og du vil se, hvordan arbejdsområdet kommer til at se ud
for de pågældende brugere. Eksempel: Du arbejder i Ottawa, Canada, på fransk
(canadisk), men arbejdsområdet, du opretter, skal anvendes af en gruppe ansatte i
Frankrig. Du kan angive, at indholdssprog i Cognos Insight skal være fransk
(Frankrig) for at få vist, hvordan arbejdsområdet kommer til at se ud for dine brugere.

Understøttelse af tovejssprog
Med understøttelse af tovejssprog i IBM Cognos Insight kan du bruge følgende
funktioner:
v Skift retning for den tekst, der vises i et arbejdsområde (dataindhold).
v Spejl indholdet i Cognos Insight-brugergrænsefladen (applikationsindhold).
Du kan bruge forskellige sprog for data- og applikationsindhold. Du kan f.eks.
bruge engelsk til applikationsindhold og hebraisk til dataindhold.

Tekstretning
Du kan vælge at få vist teksten i arbejdsområder i Cognos Insight fra venstre mod
højre eller fra højre mod venstre. Du kan også vælge kontekstafhængig tekstretning. I nogle situationer vil du måske gerne have vist noget tekst fra venstre mod
højre og anden tekst fra højre mod venstre. Eksempler på sprog, der skrives fra
højre mod venstre, er arabisk, hebraisk, urdu og farsi. På disse sprog skrives tal
samt integrerede segmenter med latinske, kyrilliske eller græske bogstaver imidlertid fra venstre mod højre. I disse situationer skal du indstille tekstregningen efter
konteksten på grundlag af det første bogstav i teksten. Hvis bogstavet hører til et
sprog, der skrives fra højre mod venstre, er tekstretningen fra højre mod venstre.
Ellers er tekstretningen fra venstre mod højre. Tal og specialtegn har ingen indflydelse på tekstretningen. Hvis teksten f.eks. starter med et tal efterfulgt af et arabisk
bogstav, er retningen fra højre mod venstre. Hvis teksten starter med et tal efterfulgt af et latinsk bogstav, er retningen fra venstre mod højre.
Ændring af tekstretningen i et arbejdsområde påvirker alle de oplysninger, brugeren har indtastet, herunder data, etiketter og værktøjstip til widgetter, kommentarer samt struktureret tekst, f.eks. e-mailadresser, filstier og URL'er.

Spejling
Du kan spejle elementerne i Cognos Insight-brugergrænsefladen, f.eks. menupunkter, værktøjslinjer og vinduestekst. Hvis du aktiverer tovejsunderstøttelse, er spejling automatisk og afhænger af indstillingerne for sprogkonvention i Microsoft
Windows.

Kapitel 2. Start Cognos Insight
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Aktivér understøttelse af tovejssprog
Du kan ændre tekstens retning i et arbejdsområde og tillade spejling af indhold i
Cognos Insight-brugergrænsefladen ved at aktivere tovejssprog i IBM Cognos Insight.

Fremgangsmåde
1. Klik på ikonen Handlinger
, og klik derefter på Mine indstillinger.
2. Markér afkrydsningsfeltet Aktivér tovejsunderstøttelse i afsnittet Tovejsunderstøttelse.
3. Gør følgende for at ændre tekstretning:
a. Vælg en indstilling på listen Basistekstretning for indhold for at angive
tekstretningen i Cognos Insight. Når du aktiverer tovejsunderstøttelse, vises
på værktøjslinjen til tekstwidgetter.
ikonen Tekstretning
b. Valgfrit: Hvis du vil tilsidesætte den tekstretning, du har angivet for arbejdsområdet, i en tekstwidget, skal du klikke på ikonen Tekstretning og
derefter vælge tekstretningen.
4. Du tillader spejling af tekst ved at ændre systemsprogkonventionen til arabisk
eller hebraisk i Microsoft Windows-kontrolpanelet.
Du kan deaktivere spejling ved at fjerne markeringen af afkrydsningsfeltet Aktivér tovejsunderstøttelse eller ved at ændre systemets sprogkonvention til et
andet sprog.
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Kapitel 3. Importér Cognos Insight
Du kan importere data i IBM Cognos Insight på forskellige måder afhængigt af
datakilden, dataenes kompleksitet, og hvor meget kontrol du vil have over den
måde, dine data mappes som dimensioner, målinger og attributter på.

Før du importerer data
Før du importerer kildedata til IBM Cognos Insight, skal du vide, hvilke data der
ikke kan importeres, og hvordan Cognos Insight mapper de importerede data.

Hurtig import
Du kan trække enkle datafiler til lærredet i Cognos Insight eller til siden Kom godt
i gang ved at bruge indstillingen Hurtig import. Enkle datafiler opfylder følgende
betingelser:
v Færre end 10 kolonner
v Færre end 100.000 rækker (til Microsoft Excel-projektmapper)
v Filstørrelsen må maksimalt være 10 MB for filer, der indeholder kommmaseparerede værdier eller tabulatorseparerede værdier
v Kun én kolonneoverskriftsrække
v Ingen flettede celler
Hvis data ikke opfylder disse betingelser, åbner Cognos Insight guiden Importér,
som leder dig gennem import af mere komplekse datasæt.

Sådan mapper Cognos Insight dine data
Når du importerer data, anvender Cognos Insight avanceret dataintelligens til at
mappe dine data afhængigt af kildetypen. Under importen kan du tilsidesætte de
valg, som Cognos Insight foretager i forbindelse med mapning af dine data. Du
kan også deaktivere hierarkiregistrering for alle importer i vinduet Mine indstillinger.
Følgende liste definerer de forskellige typer data i en model:
Kube

En kube er et opbevaringssted, hvor data gemmes. En kube defineres af et
sæt dimensioner.

Dimension
En dimension er en beskrivende kategori af data. En kube kan f.eks. indeholder dimensioner med navnene Produkter, Kunder og Placering.
Niveau
Et niveau repræsenterer relaterede data i et hierarki. Dimensionen Produkter kan f.eks. indeholde niveauer kaldet Produktlinje og Produkttype.
Attribut
En attribut er et kendetegn for data, som virksomheden ønsker at evaluere.
Dimensionen Produkter kan f.eks. indeholde attributter kaldet Farve og
Størrelse.
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Måling
En måling er en værdi, der angiver, hvor godt forretningen kører. Du kan
f.eks. anvende målinger som Antal solgt eller Indtægt til at analysere virksomhedens tilstand.
Hvis du importerer en Cognos-listerapport eller -pakke, anvender Cognos Insight
den model, der er defineret i kilden. Cognos Insight mapper som standard andre
datakilder på følgende måder:
v Den første kolonne i kildefilen og målingerne vises i krydstabellen. De andre kolonner er tilgængelige som dimensioner i oversigtsområdet.
v Tekstkolonner tilføjes som dimensioner.
v Kolonner med tal tilføjes som målinger, hvis de er værdier. F.eks. kan Cognos
Insight fortolke en kolonne med navnet Indtægt som en måling og en måling
med navnet Telefonnummer som en attribut.
v Hvis de data, du importerer i Cognos Insight, indeholder en dato, der er udtrykt
i et typisk format, genererer Cognos Insight en fuld gregoriansk kalender med
hierarkier. På den måde kan du få vist data i forhold til kvartal, år eller måned,
selv om dataene ikke indeholdt disse oplysninger.
v Den første række med data anvendes som toptekster til hver kolonne.
v Der tilføjes en total til alle dimensioner.
v Den mest logiske opsummeringstype til de enkelte målinger vælges. Hvis f.eks.
dataene indeholder en kolonne med Pris og en kolonne til Omkostninger, vælger
Cognos Insight muligvis opsummeringstypen Gennemsnit til målingen Pris og
opsummeringstypen Sum til målingen Omkostninger.
v Overskriftsattributter bevares.
v Forretningsnøgler bevares.

Importér afgrænsede tekstfiler
Du kan importere afgrænsede tekstfiler til IBM Cognos Insight, herunder følgende
filformater: CSV, TAB, CMA, ASC og TXT. Du kan acceptere standardmapningen,
eller du kan foretage ændringer for at definere modellen.

Inden du begynder
Du kan se en beskrivelse af den standardmapning, Cognos Insight foretager, i “Før
du importerer data” på side 17.
Cognos Insight understøtter ikke import af TXT- og CSV-filer med en ældre kodning, hvis de regionale indstillinger og systemsprogkonventionen i Microsoft Windows ikke passer til filkodningen. Du kan løse problemet ved at gemme filen med
kodningen UTF-8 eller ændre de regionale indstillinger og systemsprogkonventionen i Microsoft Windows, så værdierne passer til filens kodning.
Hvis dine kildedata indeholder decimalværdier inden for de første 100 records, registrerer Cognos Insight dataene som heltal. Antal decimaler bevares imidlertid, og
du kan anvende formatering for at tilføje decimalerne. Der er oplysninger om formatering af data i “Revidér formatet for målinger” på side 102.

Fremgangsmåde
1. Klik på Hent data, og klik derefter på Importér data.
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2. Valgfrit: Angiv et navn på importprocessen i feltet Importnavn. Importprocessernes navn vises i indholdsdelvinduet, hvor du kan vælge en proces og opfriske dataene til importen.
3. Vælg Fil i feltet Type.
4. Klik på Gennemse, og vælg den fil, du vil importere.
5. Valgfrit: Udfør følgende handlinger i afsnittet Fildetaljer:
a. Angiv skilletegnet.
b. Hvis du vil bruge decimaltegn og skilletegn for tusinder fra en bestemt
sprogkonvention, skal du vælge den pågældende sprogkonvention i feltet
Format.
c. Angiv den første datarække. Du kan bruge dette felt til at undlade at importere indledende tekst eller flere overskriftsrækker fra tekstfilen.
d. Angiv, om dataene indeholder kolonneetiketter (kolonneoverskrifter).
e. Hvis du arbejder i tilsluttet tilstand, og du vil planlægge en proces, der
importerer data igen, skal du angive placeringen af den fil, der skal oprettes forbindelse til fra den eksterne IBM Cognos TM1-server. Der er flere
oplysninger om at arbejde i tilsluttet tilstand i “Planer på Cognos
Express-servere” på side 187 og “Planer på Cognos TM1-servere” på side
163.
6. Udfør en af følgende handlinger for at afslutte dataimporten:
v Klik på Importér for at oprette en krydstabel fra dine importerede data.
v Hvis du kun vil have vist de importerede data i indholdsvinduet, skal du
klikke på Udvide, klikke på Resumé og derefter fjerne markeringen fra afkrydsningsfeltet Åbn kubeoversigten efter udførelse og klikke på Importér.
7. Klik på Udvidet, hvis du vil foretage ændringer af standardmapningerne.
Som standard mapper Cognos Insight dine data som beskrevet i “Før du importerer data” på side 17. Du kan ændre mapningstypen for en kolonne til dimension, niveau, attribut eller mål.
8. Udfør en af følgende handlinger for at ændre, hvordan Cognos Insight mapper dine data:
a. Klik på Ryd alle mapninger, hvis du vil fjerne standardmapningen.
b. Hvis du importerer rapporter eller filer, skal du klikke på Opret alle mapninger igen og derefter klikke på Registrér ikke hierarkier for at mappe
dine data til et enkelt niveau.
c. Hvis du vil returnere mapningerne til de standardmapninger, som Cognos
har angivet, skal du klikke på Opret alle mapninger igen og derefter
klikke på Registrér hierarkier, når du importerer rapporter eller filer.
Tip: Du kan deaktivere hierarkiregistrering for alle rapport- og filimporter
ved at fjerne markeringen fra Registrér hierarkier under import i vinduet
Mine indstillinger.
9. Sådan kan du gennemse egenskaberne for kuben:
a. Vælg kuben i feltet Mapning.
b. Klik på Vis egenskaber.
c. Hvis du vil sikre, at nulværdier i dine data bevares i stedet for, at de læses
som tomme celler, skal du markere afkrydsningsfeltet Gem nulværdier.
d. Hvis du vil erstatte tomme celler i dine kildedata med standardværdier til
tomme celler, skal du markere afkrydsningsfeltet Erstat tomme strenge
med standardværdier. Standardværdien er Standard dimensionsnavn.
Kapitel 3. Importér Cognos Insight
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e. Hvis dine kildedata kun indeholder én måling, kan du fjerne standardmåledimensionen ved at rydde markeringen fra afkrydsningsfeltet Opret
måledimension.
Pas på:
Hvis du vælger at fjerne standardmåledimensionen under import, kan
du ikke tilføje nye målinger til denne kube på et senere tidspunkt.
10. Du definerer en dimension ved at udføre følgende handlinger:
a. Map dimensionen som en tidsdimension ved at klikke på Klokkeslæt i feltet Dimensionstype.
b. Vælg dimensionen i vinduet Målelementer.
c. Hvis du importerer en dimension med elementnavne, der ikke er entydige,
skal du i delvinduet Egenskaber udvide afsnittet Udvidet og markere afkrydsningsfeltet Medtag navne på overordnede elementer. Denne indstilling indsætter de overordnede navne foran elementnavnene for at gøre
dem entydige. Der indsættes et skilletegn for at adskille det overordnede
navn fra elementnavnet. Du kan ændre skilletegnet, og du kan vælge at
bruge entydige elementnavne som overskrifter.
Dimensionen Nordamerika er et eksempel på ikke-entydige medlemmer.
Ontario er et underordnet element til niveauet California, og Ontario er
også et underordnet element til niveauet Canada. California er et underordnet element til niveauet Country eller Region, og Canada er et Countryeller Region-niveau. Hvis du vælger at gøre elementnavne entydige, får
Ontario-elementet, der er et underordnet element til niveauet California,
navnet California - Ontario, og Ontario-elementet, der er et underordnet
element til niveauet Canada, får navnet Canada - Ontario.
d. Hvis du vil inkludere en total for dimensionen, skal afkrydsningsfeltet Opret totalelement være markeret.
e. Hvis du vil identificere kildedata som et ubalanceret hierarki, skal du markere afkrydsningsfeltet Ubalancerede kildedata og derefter vælge, om hierarkiet skal balanceres ved at placere alle underordnede medlemmer på
samme niveau eller lade hierarkiet være ubalanceret.
f. Hvis du vil identificere kildedata som et asymmetrisk hierarki, skal du
markerede afkrydsningsfeltet Asymmetriske kildedata og derefter vælge,
om den asymmetriske struktur skal bevares, og hvilke pladsholderdata der
skal indsættes i de tomme celler.
g. Du flytter dimensionen i strukturen ved at revidere feltet Dimensionsindeks.
Tip: Du kan også ændre rækkefølge på dimensioner ved at trække dem i
vinduet Målelementer.
h. Valgfrit: Angiv, hvordan elementerne i denne dimension skal sorteres. Elementsortering bestemmer rækkefølgen af de overordnede dataelementer i
en dimension. Standardsorteringen Ingen for elementer bevarer den rækkefølge, som elementerne blev indsat fra kildedataene. Du kan også sortere
elementer alfabetisk efter navn eller efter deres niveau, eller dybde, i dimensionen, eller efter den rækkefølge de optræder i hierarkiet på. Sortering efter niveau eller efter hierarki kan anvendes til udvidet script-brug.
F.eks. er der i dimensionen Produktlinje følgende elementer: Golfudstyr,
Campingudstyr og Friluftsudstyr. Du kan sortere disse elementer alfabetisk
efter navn eller lade dem stå i den rækkefølge.
i. Valgfrit: Angiv, hvordan komponenterne i elementerne skal sorteres. Komponentsortering bestemmer rækkefølgen af de underordnede elementer i en
dimension. Standardsorteringen Ingen for komponenter bevarer den række-
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følge, som komponenterne blev indsat fra kildedataene. Du kan også sortere komponenterne alfabetisk efter navn. F.eks. omfatter elementet Campingudstyr fra det tidligere eksempel følgende produktkomponenter: Telte,
Soveposer og Lygter. Du kan sortere disse komponenter alfabetisk efter
navn eller lade dem stå i den rækkefølge.
j. Angiv, hvordan importen opdaterer eksisterende data. Du kan enten tilføje
nye værdier til eksisterende værdier, eller nye værdier kan erstatte eksisterende værdier.
11. Hvis du vil angive den måned, hvor finansåret begynder, skal du vælge dimensionen Dato og vælge en måned på listen Finansår starter.
12. Markér afkrydsningsfeltet Udfyld hele år for at udfylde dimensionen Dato
med alle datoer, uanset om der findes data for disse kvartaler, måneder og
dage.
13. Du definerer er niveau ved at udføre følgende handlinger:
a. Vælg elementet i vinduet Kildeelementer.
b. Klik på Niveau under Mapningstype i delvinduet Egenskaber.
Tip: Hvis du vil definere flere elementer som niveauer på samme tid, skal
du markere elementerne i vinduet Kildeelementer, højreklikke på dem og
derefter klikke på Niveau.
c. Vælg den dimension, niveauet hører til, i feltet Ejerdimension.
Kilden viser f.eks. År, Kvartaler, Måneder og Dage som separate kolonner.
Hver kolonne er defineret som en separat dimension. Du opretter et hierarki med År øverst og Dage nederst og definerer Kvartaler, Måneder og
Dage som niveauer, hvor År er det øverste niveau.
d. Du flytter niveauet i strukturen ved at revidere feltet Niveauindeks.
Tip: Du kan også ændre rækkefølge på niveauerne ved at trække dem i
vinduet Målelementer.
14. Du tilføjer en attribut til et niveau ved at udføre følgende handlinger:
a. Vælg det element, du vil oprette en attribut til, i vinduet Kildeelementer.
b. Klik på Attribut under Mapningstype i delvinduet Egenskaber.
Tip: Hvis du vil definere flere elementer som attributter på samme tid,
skal du markere elementerne i vinduet Kildeelementer, højreklikke på
dem og derefter klikke på Niveau.
Hvis mapningstypen ændres til Attribut, bliver attributten til et underordnet element til det nærmeste niveau. Det kan være nødvendigt at flytte attributten til det relevante niveau, hvis den ikke er indlejret under det korrekte niveau.
c. Angiv datatypen til attributten.
d. Valgfrit: Revidér attributtypen.
En overskrift angiver en beskrivende etiket til et dataelement. Som eksempel indeholder dine kildedata en SKU-kolonne med produktkoder og en
kolonne med Elementnavn, som viser produktnavnet. Du kan gøre Elementnavn-data til en attribut til Elementnavn i dine måldata, så dit arbejdsområde viser produktnavnsetiketter på dimensionen Element. Hvis
du vil tilføje det oprindelige kolonnenavn til en overskrift, som ikke er entydig, skal du klikke på Sørg for entydighed.
Hvis dine data indeholder oplysninger til adskillige forskellige sprogkonventioner, kan du identificere attributter som overskrifter og vælge sprog-
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konventionen til de enkelte overskrifter. Hvis du ikke vælger en sprogkonvention til en overskrift, anvendes standardsprogkonventionen.
Et alias tilføjer data, der kan bruges som et alternativt navn til et element,
f.eks. et navn på et andet sprog. Hvert alias skal have et entydigt navn.
e. Vælg den dimension og det niveau, som denne attribut hører til.
15. Du definerer målinger til kuben ved at udføre følgende handlinger:
a. Vælg det element, du vil oprette en måling til, i vinduet Kildeelementer.
b. Klik på Måling under Mapningstype i delvinduet Egenskaber.
Tip: Hvis du vil definere flere elementer som målinger på samme tid, skal
du markere elementerne i vinduet Kildeelementer, højreklikke på dem og
derefter klikke på Måling.
c. Angiv datatype for målingen.
Vigtigt: Hvis kildedataene ikke indeholder decimaler inden for de første
records, indeholder arbejdsområdedataene ikke decimaler. Decimaldataene
bevares imidlertid under importen. Du kan ændre formatet på denne måling for at inkludere decimaler. Der er oplysninger om formatering af målinger i “Revidér formatet for målinger” på side 102.
d. Du flytter målingen i strukturen ved at revidere feltet Målingsindeks.
Tip: Du kan også ændre rækkefølge på målinger ved at trække dem i vinduet Målelementer.
Tip: Generér en antalsmåling for at bekræfte, at dine data blev importeret.
Kolonnen Antal i krydstabellen viser det antal rækker, du har importeret.
Dette antal giver en hurtig indikation af, om der er ens eller manglende rækker. Hvis du vil oprette en antalsmåling, skal du vælge dimensionen kubenavn
Målinger i vinduet Målelementer og sikre, at afkrydsningsfeltet Generér
antalsmåling er markeret.
16. Hvis du vil udelade en kolonne fra importen, skal du højreklikke på den i
vinduet Dataprøve og klikke på Map ikke.
17. Hvis du vil tilføje en beregnet kolonne, skal du udføre følgende handlinger:
a. Klik på Tilføj beregnet kolonne.
b. Definér data- og mapningstypen til udtrykket i vinduet Egenskaber.
c. Skriv udtrykket i feltet Udtryk. Udtryk skal afsluttes med et semikolon (;).
Hvis du f.eks. vil tilføje en beregnet, som sammenkæder Efternavn og Fornavn, skal du definere følgende udtryk:
v_Expression = v_Surname_0 | ’,’ | v_Given_name_1;
De udtryk, du kan tilføje under import, er IBM Cognos TM1 TurboIntegrator-udtryk, så du kan kun bruge funktioner, der er kompatible med
Cognos TM1 TurboIntegrator. Der er flere oplysninger om redigeringsudtryk i “Beregninger” på side 58.
d. Klik på Prøve for at få vist resultaterne af udtrykket.
18. Udfør en af følgende handlinger:
v Klik på Importér for at oprette en krydstabel fra dine importerede data.
v Hvis du kun vil have vist de importerede data i indholdsdelvinduet, skal
du klikke på Næste, fjerne markeringen fra Åbn kubeoversigten efter udførelse og klikke på Importér.
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Importér Microsoft Excel-filer
Du kan importere Microsoft Excel-filer til IBM Cognos Insight og acceptere standardmapningen, eller du kan foretage ændringer for at definere modellen.

Inden du begynder
Du kan se en beskrivelse af den standardmapning, Cognos Insight foretager, i “Før
du importerer data” på side 17.
Du kan ikke planlægge en import fra en Microsoft Excel-fil. Du skal bruge Guidet
opfriskning eller Uovervåget opfriskning, hvis du vil opdatere data fra en Microsoft Excel-datakilde.
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 værdierne fra den relevante kolonne i den nye kolonne. Du kan også gemme
projektmappen som en CSV-fil og derefter importere CSV-filen.
Hvis du bruger Hurtig import, og Microsoft Excel-projektmappen indeholder flere
regneark, importeres kun dataene i det aktuelle regneark. Hvis du f.eks. vil importere dataene i regneark 3, skal du gemme projektmappen med regneark 3 som det
synlige regneark. Når du importerer fra projektmappen, importeres kun dataene
fra regneark 3. En anden mulighed er at anvende kommandoerne Importér dimensioner eller Importér data.
Hvis dine kildedata indeholder decimalværdier inden for de første 100 records, registrerer Cognos Insight dataene som heltal. Antal decimaler bevares imidlertid, og
du kan anvende formatering for at tilføje decimalerne. Der er oplysninger om formatering af data i “Revidér formatet for målinger” på side 102.

Fremgangsmåde
1. Klik på Hent data, og klik derefter på Importér data.
2. Valgfrit: Angiv et navn på importprocessen i feltet Importnavn. Importprocessernes navn vises i indholdsdelvinduet, hvor du kan vælge en proces og opfriske dataene til importen.
3. Vælg Fil i feltet Type.
4.
5.
6.
7.
8.

Klik på Gennemse, og vælg den fil, du vil importere.
Udvid Fildetaljer.
Angiv, om dataene indeholder kolonneetiketter.
Angiv, om data er struktureret som en liste eller en krydstabel.
Valgfrit: Angiv det regneark, de rækker og de kolonner, der skal bruges.

9. Udfør en af følgende handlinger for at afslutte dataimporten:
v Klik på Importér for at oprette en krydstabel fra dine importerede data.
v Hvis du kun vil have vist de importerede data i indholdsvinduet, skal du
klikke på Udvide, klikke på Resumé og derefter fjerne markeringen fra afkrydsningsfeltet Åbn kubeoversigten efter udførelse og klikke på Importér.
10. Klik på Udvidet, hvis du vil foretage ændringer af standardmapningerne.
Som standard mapper Cognos Insight dine data som beskrevet i “Før du importerer data” på side 17. Du kan ændre mapningstypen for en kolonne til dimension, niveau, attribut eller mål.
Kapitel 3. Importér Cognos Insight
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11. Udfør en af følgende handlinger for at ændre, hvordan Cognos Insight mapper dine data:
a. Klik på Ryd alle mapninger, hvis du vil fjerne standardmapningen.
b. Hvis du importerer rapporter eller filer, skal du klikke på Opret alle mapninger igen og derefter klikke på Registrér ikke hierarkier for at mappe
dine data til et enkelt niveau.
c. Hvis du vil returnere mapningerne til de standardmapninger, som Cognos
har angivet, skal du klikke på Opret alle mapninger igen og derefter
klikke på Registrér hierarkier, når du importerer rapporter eller filer.
Tip: Du kan deaktivere hierarkiregistrering for alle rapport- og filimporter ved
at fjerne markeringen fra Registrér hierarkier under import i vinduet Mine
indstillinger.
12. Sådan kan du gennemse egenskaberne for kuben:
a. Vælg kuben i feltet Mapning.
b. Klik på Vis egenskaber.
c. Hvis du vil sikre, at nulværdier i dine data bevares i stedet for, at de læses
som tomme celler, skal du markere afkrydsningsfeltet Gem nulværdier.
d. Hvis du vil erstatte tomme celler i dine kildedata med standardværdier til
tomme celler, skal du markere afkrydsningsfeltet Erstat tomme strenge
med standardværdier. Standardværdien er Standard dimensionsnavn.
e. Hvis dine kildedata kun indeholder én måling, kan du fjerne standardmåledimensionen ved at rydde markeringen fra afkrydsningsfeltet Opret
måledimension.
Pas på:
Hvis du vælger at fjerne standardmåledimensionen under import, kan
du ikke tilføje nye målinger til denne kube på et senere tidspunkt.
13. Du definerer en dimension ved at udføre følgende handlinger:
a. Map dimensionen som en tidsdimension ved at klikke på Klokkeslæt i feltet Dimensionstype.
b. Vælg dimensionen i vinduet Målelementer.
c. Hvis du importerer en dimension med elementnavne, der ikke er entydige,
skal du i delvinduet Egenskaber udvide afsnittet Udvidet og markere afkrydsningsfeltet Medtag navne på overordnede elementer. Denne indstilling indsætter de overordnede navne foran elementnavnene for at gøre
dem entydige. Der indsættes et skilletegn for at adskille det overordnede
navn fra elementnavnet. Du kan ændre skilletegnet, og du kan vælge at
bruge entydige elementnavne som overskrifter.
Dimensionen Nordamerika er et eksempel på ikke-entydige medlemmer.
Ontario er et underordnet element til niveauet California, og Ontario er
også et underordnet element til niveauet Canada. California er et underordnet element til niveauet Country eller Region, og Canada er et Countryeller Region-niveau. Hvis du vælger at gøre elementnavne entydige, får
Ontario-elementet, der er et underordnet element til niveauet California,
navnet California - Ontario, og Ontario-elementet, der er et underordnet
element til niveauet Canada, får navnet Canada - Ontario.
d. Hvis du vil inkludere en total for dimensionen, skal afkrydsningsfeltet Opret totalelement være markeret.
e. Hvis du vil identificere kildedata som et ubalanceret hierarki, skal du markere afkrydsningsfeltet Ubalancerede kildedata og derefter vælge, om hierarkiet skal balanceres ved at placere alle underordnede medlemmer på
samme niveau eller lade hierarkiet være ubalanceret.
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f. Hvis du vil identificere kildedata som et asymmetrisk hierarki, skal du
markerede afkrydsningsfeltet Asymmetriske kildedata og derefter vælge,
om den asymmetriske struktur skal bevares, og hvilke pladsholderdata der
skal indsættes i de tomme celler.
g. Du flytter dimensionen i strukturen ved at revidere feltet Dimensionsindeks.
Tip: Du kan også ændre rækkefølge på dimensioner ved at trække dem i
vinduet Målelementer.
h. Valgfrit: Angiv, hvordan elementerne i denne dimension skal sorteres. Elementsortering bestemmer rækkefølgen af de overordnede dataelementer i
en dimension. Standardsorteringen Ingen for elementer bevarer den rækkefølge, som elementerne blev indsat fra kildedataene. Du kan også sortere
elementer alfabetisk efter navn eller efter deres niveau, eller dybde, i dimensionen, eller efter den rækkefølge de optræder i hierarkiet på. Sortering efter niveau eller efter hierarki kan anvendes til udvidet script-brug.
F.eks. er der i dimensionen Produktlinje følgende elementer: Golfudstyr,
Campingudstyr og Friluftsudstyr. Du kan sortere disse elementer alfabetisk
efter navn eller lade dem stå i den rækkefølge.
i. Valgfrit: Angiv, hvordan komponenterne i elementerne skal sorteres. Komponentsortering bestemmer rækkefølgen af de underordnede elementer i en
dimension. Standardsorteringen Ingen for komponenter bevarer den rækkefølge, som komponenterne blev indsat fra kildedataene. Du kan også sortere komponenterne alfabetisk efter navn. F.eks. omfatter elementet Campingudstyr fra det tidligere eksempel følgende produktkomponenter: Telte,
Soveposer og Lygter. Du kan sortere disse komponenter alfabetisk efter
navn eller lade dem stå i den rækkefølge.
j. Angiv, hvordan importen opdaterer eksisterende data. Du kan enten tilføje
nye værdier til eksisterende værdier, eller nye værdier kan erstatte eksisterende værdier.
14. Hvis du vil angive den måned, hvor finansåret begynder, skal du vælge dimensionen Dato og vælge en måned på listen Finansår starter.
15. Markér afkrydsningsfeltet Udfyld hele år for at udfylde dimensionen Dato
med alle datoer, uanset om der findes data for disse kvartaler, måneder og
dage.
16. Du definerer er niveau ved at udføre følgende handlinger:
a. Vælg elementet i vinduet Kildeelementer.
b. Klik på Niveau under Mapningstype i delvinduet Egenskaber.
Tip: Hvis du vil definere flere elementer som niveauer på samme tid, skal
du markere elementerne i vinduet Kildeelementer, højreklikke på dem og
derefter klikke på Niveau.
c. Vælg den dimension, niveauet hører til, i feltet Ejerdimension.
Kilden viser f.eks. År, Kvartaler, Måneder og Dage som separate kolonner.
Hver kolonne er defineret som en separat dimension. Du opretter et hierarki med År øverst og Dage nederst og definerer Kvartaler, Måneder og
Dage som niveauer, hvor År er det øverste niveau.
d. Du flytter niveauet i strukturen ved at revidere feltet Niveauindeks.
Tip: Du kan også ændre rækkefølge på niveauerne ved at trække dem i
vinduet Målelementer.
17. Du tilføjer en attribut til et niveau ved at udføre følgende handlinger:
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a. Vælg det element, du vil oprette en attribut til, i vinduet Kildeelementer.
b. Klik på Attribut under Mapningstype i delvinduet Egenskaber.
Tip: Hvis du vil definere flere elementer som attributter på samme tid,
skal du markere elementerne i vinduet Kildeelementer, højreklikke på
dem og derefter klikke på Niveau.
Hvis mapningstypen ændres til Attribut, bliver attributten til et underordnet element til det nærmeste niveau. Det kan være nødvendigt at flytte attributten til det relevante niveau, hvis den ikke er indlejret under det korrekte niveau.
c. Angiv datatypen til attributten.
d. Valgfrit: Revidér attributtypen.
En overskrift angiver en beskrivende etiket til et dataelement. Som eksempel indeholder dine kildedata en SKU-kolonne med produktkoder og en
kolonne med Elementnavn, som viser produktnavnet. Du kan gøre Elementnavn-data til en attribut til Elementnavn i dine måldata, så dit arbejdsområde viser produktnavnsetiketter på dimensionen Element. Hvis
du vil tilføje det oprindelige kolonnenavn til en overskrift, som ikke er entydig, skal du klikke på Sørg for entydighed.
Hvis dine data indeholder oplysninger til adskillige forskellige sprogkonventioner, kan du identificere attributter som overskrifter og vælge sprogkonventionen til de enkelte overskrifter. Hvis du ikke vælger en sprogkonvention til en overskrift, anvendes standardsprogkonventionen.
Et alias tilføjer data, der kan bruges som et alternativt navn til et element,
f.eks. et navn på et andet sprog. Hvert alias skal have et entydigt navn.
e. Vælg den dimension og det niveau, som denne attribut hører til.
18. Du definerer målinger til kuben ved at udføre følgende handlinger:
a. Vælg det element, du vil oprette en måling til, i vinduet Kildeelementer.
b. Klik på Måling under Mapningstype i delvinduet Egenskaber.
Tip: Hvis du vil definere flere elementer som målinger på samme tid, skal
du markere elementerne i vinduet Kildeelementer, højreklikke på dem og
derefter klikke på Måling.
c. Angiv datatype for målingen.
Vigtigt: Hvis kildedataene ikke indeholder decimaler inden for de første
records, indeholder arbejdsområdedataene ikke decimaler. Decimaldataene
bevares imidlertid under importen. Du kan ændre formatet på denne måling for at inkludere decimaler. Der er oplysninger om formatering af målinger i “Revidér formatet for målinger” på side 102.
d. Du flytter målingen i strukturen ved at revidere feltet Målingsindeks.
Tip: Du kan også ændre rækkefølge på målinger ved at trække dem i vinduet Målelementer.
Tip: Generér en antalsmåling for at bekræfte, at dine data blev importeret.
Kolonnen Antal i krydstabellen viser det antal rækker, du har importeret.
Dette antal giver en hurtig indikation af, om der er ens eller manglende rækker. Hvis du vil oprette en antalsmåling, skal du vælge dimensionen kubenavn
Målinger i vinduet Målelementer og sikre, at afkrydsningsfeltet Generér
antalsmåling er markeret.
19. Hvis du vil udelade en kolonne fra importen, skal du højreklikke på den i
vinduet Dataprøve og klikke på Map ikke.
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20. Hvis du vil tilføje en beregnet kolonne, skal du udføre følgende handlinger:
a. Klik på Tilføj beregnet kolonne.
b. Definér data- og mapningstypen til udtrykket i vinduet Egenskaber.
c. Skriv udtrykket i feltet Udtryk. Udtryk skal afsluttes med et semikolon (;).
Hvis du f.eks. vil tilføje en beregnet, som sammenkæder Efternavn og Fornavn, skal du definere følgende udtryk:
v_Expression = v_Surname_0 | ’,’ | v_Given_name_1;
De udtryk, du kan tilføje under import, er IBM Cognos TM1 TurboIntegrator-udtryk, så du kan kun bruge funktioner, der er kompatible med
Cognos TM1 TurboIntegrator. Der er flere oplysninger om redigeringsudtryk i “Beregninger” på side 58.
d. Klik på Prøve for at få vist resultaterne af udtrykket.
21. Udfør en af følgende handlinger:
v Klik på Importér for at oprette en krydstabel fra dine importerede data.
v Hvis du kun vil have vist de importerede data i indholdsdelvinduet, skal
du klikke på Næste, fjerne markeringen fra Åbn kubeoversigten efter udførelse og klikke på Importér.

Importér fra relationelle datakilder
Import af relationelle data i IBM Cognos Insight kræver, at du er fortrolig med relationsdatakilden og er i stand til at definere forespørgsler. Du skal også sørge for,
at der er defineret ODBC-forbindelser til de datakilder, du vil importere fra.

Inden du begynder
Du kan se en beskrivelse af den standardmapning, Cognos Insight foretager, i “Før
du importerer data” på side 17.

Om denne opgave
Når du arbejder i forbindelsestilstand, kan du bruge de ODBC-relationsdatakilder,
der er defineret på serveren. Der er flere oplysninger om at arbejde i tilsluttet tilstand i “Planer på Cognos Express-servere” på side 187 og “Planer på Cognos
TM1-servere” på side 163.

Fremgangsmåde
1. Klik på Hent data, og klik derefter på Importér data.
2. Valgfrit: Angiv et navn på importprocessen i feltet Importnavn. Importprocessernes navn vises i indholdsdelvinduet, hvor du kan vælge en proces og opfriske dataene til importen.
3. Vælg Relationsdatakilde (ODBC) i feltet Kildetype.
4. Vælg en relationel ODBC-datakilde fra listen, der er defineret til dit system.
5. Åbn Query Builder. Du kan også skrive SQL'en til forespørgslen.
6. Hvis du vil angive de kolonner, der skal bruges i forespørgslen til at hente
data, skal du klikke på skillebladet Dataoversigt og trække kolonnerne eller
tabellerne fra feltet Metadata-stifinder til gitteret. Du kan tilføje kolonnerne
eller tabeller. Forespørgslen anvender de kolonner, du tilføjer, direkte på gitteret til at hente data med. Forespørgslen anvender også kolonnerne, der hører
til de tabeller, du tilføjer til gitteret.
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7. Du opretter sammenkædninger baseret på relationer mellem kolonner i tabellerne ved at klikke på vinduet Diagramforespørgsel og udføre følgende handlinger:
a. Træk tabeller fra feltet Metadata-stifinder til diagrammet. Forespørgslen
anvender tabellerne, du tilføjer til diagrammet, til at oprette forbindelse til
andre tabeller. Forespørgslen anvender ikke kolonnerne, der hører til disse
tabeller, til at hente data.
b. Vælg elementer til relationen, og klik på ikonen Opret sammenkædning
.
c. Angiv kardinaliteten til relationen. Kardinalitet anvendes til at undgå dobbelttælling af faktadata, til at understøtte løkkesammenkædninger, der er
almindelige i stjerneskemamodeller, til at optimere adgang til det underliggende datakildesystem og til at identificere elementer, der fungerer som
fakta eller dimensioner.
Der er flere oplysninger om relationer og kardinalitet i IBM Cognos Framework
Manager User Guide. Du kan få vist dette dokument til dit produkt og din version i IBM Knowledge Center (http://www.ibm.com/support/
knowledgecenter).
8. Hvis du vil redigere SQL-forespørgslen manuelt, skal du klikke på skillebladet
SQL-oversigt. De handlinger, du udfører på skillebladet Dataoversigt eller
Forespørg og diagram afspejles på skillebladet SQL-oversigt.
9. Hvis du er tilfreds med forespørgslen, skal du klikke på OK.
10. Klik på Opfrisk for at få vist en prøve på de data, der returneres af forespørgslen, som du har oprettet manuelt eller i Query Builder.
11. Udfør en af følgende handlinger for at afslutte dataimporten:
v Klik på Importér for at oprette en krydstabel fra dine importerede data.
v Hvis du kun vil have vist de importerede data i indholdsvinduet, skal du
klikke på Udvide, klikke på Resumé og derefter fjerne markeringen fra afkrydsningsfeltet Åbn kubeoversigten efter udførelse og klikke på Importér.
12. Klik på Udvidet, hvis du vil foretage ændringer af standardmapningerne.
Som standard mapper Cognos Insight dine data som beskrevet i “Før du importerer data” på side 17. Du kan ændre mapningstypen for en kolonne til dimension, niveau, attribut eller mål.
13. Udfør en af følgende handlinger for at ændre, hvordan Cognos Insight mapper dine data:
a. Klik på Ryd alle mapninger, hvis du vil fjerne standardmapningen.
b. Hvis du importerer rapporter eller filer, skal du klikke på Opret alle mapninger igen og derefter klikke på Registrér ikke hierarkier for at mappe
dine data til et enkelt niveau.
c. Hvis du vil returnere mapningerne til de standardmapninger, som Cognos
har angivet, skal du klikke på Opret alle mapninger igen og derefter
klikke på Registrér hierarkier, når du importerer rapporter eller filer.
Tip: Du kan deaktivere hierarkiregistrering for alle rapport- og filimporter
ved at fjerne markeringen fra Registrér hierarkier under import i vinduet
Mine indstillinger.
14. Sådan kan du gennemse egenskaberne for kuben:
a. Vælg kuben i feltet Mapning.
b. Klik på Vis egenskaber.
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c. Hvis du vil sikre, at nulværdier i dine data bevares i stedet for, at de læses
som tomme celler, skal du markere afkrydsningsfeltet Gem nulværdier.
d. Hvis du vil erstatte tomme celler i dine kildedata med standardværdier til
tomme celler, skal du markere afkrydsningsfeltet Erstat tomme strenge
med standardværdier. Standardværdien er Standard dimensionsnavn.
e. Hvis dine kildedata kun indeholder én måling, kan du fjerne standardmåledimensionen ved at rydde markeringen fra afkrydsningsfeltet Opret
måledimension.
Pas på:
Hvis du vælger at fjerne standardmåledimensionen under import, kan
du ikke tilføje nye målinger til denne kube på et senere tidspunkt.
15. Du definerer en dimension ved at udføre følgende handlinger:
a. Map dimensionen som en tidsdimension ved at klikke på Klokkeslæt i feltet Dimensionstype.
b. Vælg dimensionen i vinduet Målelementer.
c. Hvis du importerer en dimension med elementnavne, der ikke er entydige,
skal du i delvinduet Egenskaber udvide afsnittet Udvidet og markere afkrydsningsfeltet Medtag navne på overordnede elementer. Denne indstilling indsætter de overordnede navne foran elementnavnene for at gøre
dem entydige. Der indsættes et skilletegn for at adskille det overordnede
navn fra elementnavnet. Du kan ændre skilletegnet, og du kan vælge at
bruge entydige elementnavne som overskrifter.
Dimensionen Nordamerika er et eksempel på ikke-entydige medlemmer.
Ontario er et underordnet element til niveauet California, og Ontario er
også et underordnet element til niveauet Canada. California er et underordnet element til niveauet Country eller Region, og Canada er et Countryeller Region-niveau. Hvis du vælger at gøre elementnavne entydige, får
Ontario-elementet, der er et underordnet element til niveauet California,
navnet California - Ontario, og Ontario-elementet, der er et underordnet
element til niveauet Canada, får navnet Canada - Ontario.
d. Hvis du vil inkludere en total for dimensionen, skal afkrydsningsfeltet Opret totalelement være markeret.
e. Hvis du vil identificere kildedata som et ubalanceret hierarki, skal du markere afkrydsningsfeltet Ubalancerede kildedata og derefter vælge, om hierarkiet skal balanceres ved at placere alle underordnede medlemmer på
samme niveau eller lade hierarkiet være ubalanceret.
f. Hvis du vil identificere kildedata som et asymmetrisk hierarki, skal du
markerede afkrydsningsfeltet Asymmetriske kildedata og derefter vælge,
om den asymmetriske struktur skal bevares, og hvilke pladsholderdata der
skal indsættes i de tomme celler.
g. Du flytter dimensionen i strukturen ved at revidere feltet Dimensionsindeks.
Tip: Du kan også ændre rækkefølge på dimensioner ved at trække dem i
vinduet Målelementer.
h. Valgfrit: Angiv, hvordan elementerne i denne dimension skal sorteres. Elementsortering bestemmer rækkefølgen af de overordnede dataelementer i
en dimension. Standardsorteringen Ingen for elementer bevarer den rækkefølge, som elementerne blev indsat fra kildedataene. Du kan også sortere
elementer alfabetisk efter navn eller efter deres niveau, eller dybde, i dimensionen, eller efter den rækkefølge de optræder i hierarkiet på. Sortering efter niveau eller efter hierarki kan anvendes til udvidet script-brug.
F.eks. er der i dimensionen Produktlinje følgende elementer: Golfudstyr,
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Campingudstyr og Friluftsudstyr. Du kan sortere disse elementer alfabetisk
efter navn eller lade dem stå i den rækkefølge.
i. Valgfrit: Angiv, hvordan komponenterne i elementerne skal sorteres. Komponentsortering bestemmer rækkefølgen af de underordnede elementer i en
dimension. Standardsorteringen Ingen for komponenter bevarer den rækkefølge, som komponenterne blev indsat fra kildedataene. Du kan også sortere komponenterne alfabetisk efter navn. F.eks. omfatter elementet Campingudstyr fra det tidligere eksempel følgende produktkomponenter: Telte,
Soveposer og Lygter. Du kan sortere disse komponenter alfabetisk efter
navn eller lade dem stå i den rækkefølge.
j. Angiv, hvordan importen opdaterer eksisterende data. Du kan enten tilføje
nye værdier til eksisterende værdier, eller nye værdier kan erstatte eksisterende værdier.
16. Hvis du vil angive den måned, hvor finansåret begynder, skal du vælge dimensionen Dato og vælge en måned på listen Finansår starter.
17. Markér afkrydsningsfeltet Udfyld hele år for at udfylde dimensionen Dato
med alle datoer, uanset om der findes data for disse kvartaler, måneder og
dage.
18. Du definerer er niveau ved at udføre følgende handlinger:
a. Vælg elementet i vinduet Kildeelementer.
b. Klik på Niveau under Mapningstype i delvinduet Egenskaber.
Tip: Hvis du vil definere flere elementer som niveauer på samme tid, skal
du markere elementerne i vinduet Kildeelementer, højreklikke på dem og
derefter klikke på Niveau.
c. Vælg den dimension, niveauet hører til, i feltet Ejerdimension.
Kilden viser f.eks. År, Kvartaler, Måneder og Dage som separate kolonner.
Hver kolonne er defineret som en separat dimension. Du opretter et hierarki med År øverst og Dage nederst og definerer Kvartaler, Måneder og
Dage som niveauer, hvor År er det øverste niveau.
d. Du flytter niveauet i strukturen ved at revidere feltet Niveauindeks.
Tip: Du kan også ændre rækkefølge på niveauerne ved at trække dem i
vinduet Målelementer.
19. Du tilføjer en attribut til et niveau ved at udføre følgende handlinger:
a. Vælg det element, du vil oprette en attribut til, i vinduet Kildeelementer.
b. Klik på Attribut under Mapningstype i delvinduet Egenskaber.
Tip: Hvis du vil definere flere elementer som attributter på samme tid,
skal du markere elementerne i vinduet Kildeelementer, højreklikke på
dem og derefter klikke på Niveau.
Hvis mapningstypen ændres til Attribut, bliver attributten til et underordnet element til det nærmeste niveau. Det kan være nødvendigt at flytte attributten til det relevante niveau, hvis den ikke er indlejret under det korrekte niveau.
c. Angiv datatypen til attributten.
d. Valgfrit: Revidér attributtypen.
En overskrift angiver en beskrivende etiket til et dataelement. Som eksempel indeholder dine kildedata en SKU-kolonne med produktkoder og en
kolonne med Elementnavn, som viser produktnavnet. Du kan gøre Elementnavn-data til en attribut til Elementnavn i dine måldata, så dit arbejdsområde viser produktnavnsetiketter på dimensionen Element. Hvis
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du vil tilføje det oprindelige kolonnenavn til en overskrift, som ikke er entydig, skal du klikke på Sørg for entydighed.
Hvis dine data indeholder oplysninger til adskillige forskellige sprogkonventioner, kan du identificere attributter som overskrifter og vælge sprogkonventionen til de enkelte overskrifter. Hvis du ikke vælger en sprogkonvention til en overskrift, anvendes standardsprogkonventionen.
Et alias tilføjer data, der kan bruges som et alternativt navn til et element,
f.eks. et navn på et andet sprog. Hvert alias skal have et entydigt navn.
e. Vælg den dimension og det niveau, som denne attribut hører til.
20. Du definerer målinger til kuben ved at udføre følgende handlinger:
a. Vælg det element, du vil oprette en måling til, i vinduet Kildeelementer.
b. Klik på Måling under Mapningstype i delvinduet Egenskaber.
Tip: Hvis du vil definere flere elementer som målinger på samme tid, skal
du markere elementerne i vinduet Kildeelementer, højreklikke på dem og
derefter klikke på Måling.
c. Angiv datatype for målingen.
Vigtigt: Hvis kildedataene ikke indeholder decimaler inden for de første
records, indeholder arbejdsområdedataene ikke decimaler. Decimaldataene
bevares imidlertid under importen. Du kan ændre formatet på denne måling for at inkludere decimaler. Der er oplysninger om formatering af målinger i “Revidér formatet for målinger” på side 102.
d. Du flytter målingen i strukturen ved at revidere feltet Målingsindeks.
Tip: Du kan også ændre rækkefølge på målinger ved at trække dem i vinduet Målelementer.
Tip: Generér en antalsmåling for at bekræfte, at dine data blev importeret.
Kolonnen Antal i krydstabellen viser det antal rækker, du har importeret.
Dette antal giver en hurtig indikation af, om der er ens eller manglende rækker. Hvis du vil oprette en antalsmåling, skal du vælge dimensionen kubenavn
Målinger i vinduet Målelementer og sikre, at afkrydsningsfeltet Generér
antalsmåling er markeret.
21. Hvis du vil udelade en kolonne fra importen, skal du højreklikke på den i
vinduet Dataprøve og klikke på Map ikke.
22. Hvis du vil tilføje en beregnet kolonne, skal du udføre følgende handlinger:
a. Klik på Tilføj beregnet kolonne.
b. Definér data- og mapningstypen til udtrykket i vinduet Egenskaber.
c. Skriv udtrykket i feltet Udtryk. Udtryk skal afsluttes med et semikolon (;).
Hvis du f.eks. vil tilføje en beregnet, som sammenkæder Efternavn og Fornavn, skal du definere følgende udtryk:
v_Expression = v_Surname_0 | ’,’ | v_Given_name_1;
De udtryk, du kan tilføje under import, er IBM Cognos TM1 TurboIntegrator-udtryk, så du kan kun bruge funktioner, der er kompatible med
Cognos TM1 TurboIntegrator. Der er flere oplysninger om redigeringsudtryk i “Beregninger” på side 58.
d. Klik på Prøve for at få vist resultaterne af udtrykket.
23. Udfør en af følgende handlinger:
v Klik på Importér for at oprette en krydstabel fra dine importerede data.
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v Hvis du kun vil have vist de importerede data i indholdsdelvinduet, skal
du klikke på Næste, fjerne markeringen fra Åbn kubeoversigten efter udførelse og klikke på Importér.

Importér IBM SPSS-statistik
Du kan importere IBM SPSS-statistikker til IBM Cognos Insight og acceptere standardmapningen, eller du kan foretage ændringer for at definere modellen.

Inden du begynder
Før du kan importere data fra en IBM SPSS-datakilde, skal du have downloadet
ODBC-styreprogrammet, som er indeholdt i IBM SPSS Access Pack Package. SPSS
Access Pack Package er til rådighed, når du har købt IBM SPSS Statistics eller IBM
SPSS Modeler. Når du har downloadet ODBC-styreprogrammet, skal du også definere en ODBC-forbindelse til datakilden. Der er flere oplysninger om definition af
ODBC-forbindelser i brugerdokumentationen til dit styresystem.
Du kan se en beskrivelse af den standardmapning, Cognos Insight foretager, i “Før
du importerer data” på side 17.
Hvis dine kildedata indeholder decimalværdier inden for de første 100 records, registrerer Cognos Insight dataene som heltal. Antal decimaler bevares imidlertid, og
du kan anvende formatering for at tilføje decimalerne. Der er oplysninger om formatering af data i “Revidér formatet for målinger” på side 102.

Fremgangsmåde
1. Klik på Hent data, og klik derefter på Importér data.
2. Valgfrit: Angiv et navn på importprocessen i feltet Importnavn. Importprocessernes navn vises i indholdsdelvinduet, hvor du kan vælge en proces og opfriske dataene til importen.
3. Vælg IBM SPSS Statistics i feltet Type. Vinduet Forbindelseseditor vises.
4. Vælg datakilden, og angiv dine legitimationsoplysninger i vinduet Forbindelseseditor.
5. Åbn Query Builder for at definere eller ændre forespørgslerne til datakilden.
6. Udfør en af følgende handlinger for at afslutte dataimporten:
v Klik på Importér for at oprette en krydstabel fra dine importerede data.
v Hvis du kun vil have vist de importerede data i indholdsvinduet, skal du
klikke på Udvide, klikke på Resumé og derefter fjerne markeringen fra afkrydsningsfeltet Åbn kubeoversigten efter udførelse og klikke på Importér.
7. Klik på Udvidet, hvis du vil foretage ændringer af standardmapningerne.
Som standard mapper Cognos Insight dine data som beskrevet i “Før du importerer data” på side 17. Du kan ændre mapningstypen for en kolonne til dimension, niveau, attribut eller mål.
8. Udfør en af følgende handlinger for at ændre, hvordan Cognos Insight mapper dine data:
a. Klik på Ryd alle mapninger, hvis du vil fjerne standardmapningen.
b. Hvis du importerer rapporter eller filer, skal du klikke på Opret alle mapninger igen og derefter klikke på Registrér ikke hierarkier for at mappe
dine data til et enkelt niveau.
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c. Hvis du vil returnere mapningerne til de standardmapninger, som Cognos
har angivet, skal du klikke på Opret alle mapninger igen og derefter
klikke på Registrér hierarkier, når du importerer rapporter eller filer.
Tip: Du kan deaktivere hierarkiregistrering for alle rapport- og filimporter
ved at fjerne markeringen fra Registrér hierarkier under import i vinduet
Mine indstillinger.
9. Sådan kan du gennemse egenskaberne for kuben:
a. Vælg kuben i feltet Mapning.
b. Klik på Vis egenskaber.
c. Hvis du vil sikre, at nulværdier i dine data bevares i stedet for, at de læses
som tomme celler, skal du markere afkrydsningsfeltet Gem nulværdier.
d. Hvis du vil erstatte tomme celler i dine kildedata med standardværdier til
tomme celler, skal du markere afkrydsningsfeltet Erstat tomme strenge
med standardværdier. Standardværdien er Standard dimensionsnavn.
e. Hvis dine kildedata kun indeholder én måling, kan du fjerne standardmåledimensionen ved at rydde markeringen fra afkrydsningsfeltet Opret
måledimension.
Pas på:
Hvis du vælger at fjerne standardmåledimensionen under import, kan
du ikke tilføje nye målinger til denne kube på et senere tidspunkt.
10. Du definerer en dimension ved at udføre følgende handlinger:
a. Map dimensionen som en tidsdimension ved at klikke på Klokkeslæt i feltet Dimensionstype.
b. Vælg dimensionen i vinduet Målelementer.
c. Hvis du importerer en dimension med elementnavne, der ikke er entydige,
skal du i delvinduet Egenskaber udvide afsnittet Udvidet og markere afkrydsningsfeltet Medtag navne på overordnede elementer. Denne indstilling indsætter de overordnede navne foran elementnavnene for at gøre
dem entydige. Der indsættes et skilletegn for at adskille det overordnede
navn fra elementnavnet. Du kan ændre skilletegnet, og du kan vælge at
bruge entydige elementnavne som overskrifter.
Dimensionen Nordamerika er et eksempel på ikke-entydige medlemmer.
Ontario er et underordnet element til niveauet California, og Ontario er
også et underordnet element til niveauet Canada. California er et underordnet element til niveauet Country eller Region, og Canada er et Countryeller Region-niveau. Hvis du vælger at gøre elementnavne entydige, får
Ontario-elementet, der er et underordnet element til niveauet California,
navnet California - Ontario, og Ontario-elementet, der er et underordnet
element til niveauet Canada, får navnet Canada - Ontario.
d. Hvis du vil inkludere en total for dimensionen, skal afkrydsningsfeltet Opret totalelement være markeret.
e. Hvis du vil identificere kildedata som et ubalanceret hierarki, skal du markere afkrydsningsfeltet Ubalancerede kildedata og derefter vælge, om hierarkiet skal balanceres ved at placere alle underordnede medlemmer på
samme niveau eller lade hierarkiet være ubalanceret.
f. Hvis du vil identificere kildedata som et asymmetrisk hierarki, skal du
markerede afkrydsningsfeltet Asymmetriske kildedata og derefter vælge,
om den asymmetriske struktur skal bevares, og hvilke pladsholderdata der
skal indsættes i de tomme celler.
g. Du flytter dimensionen i strukturen ved at revidere feltet Dimensionsindeks.
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Tip: Du kan også ændre rækkefølge på dimensioner ved at trække dem i
vinduet Målelementer.
h. Valgfrit: Angiv, hvordan elementerne i denne dimension skal sorteres. Elementsortering bestemmer rækkefølgen af de overordnede dataelementer i
en dimension. Standardsorteringen Ingen for elementer bevarer den rækkefølge, som elementerne blev indsat fra kildedataene. Du kan også sortere
elementer alfabetisk efter navn eller efter deres niveau, eller dybde, i dimensionen, eller efter den rækkefølge de optræder i hierarkiet på. Sortering efter niveau eller efter hierarki kan anvendes til udvidet script-brug.
F.eks. er der i dimensionen Produktlinje følgende elementer: Golfudstyr,
Campingudstyr og Friluftsudstyr. Du kan sortere disse elementer alfabetisk
efter navn eller lade dem stå i den rækkefølge.
i. Valgfrit: Angiv, hvordan komponenterne i elementerne skal sorteres. Komponentsortering bestemmer rækkefølgen af de underordnede elementer i en
dimension. Standardsorteringen Ingen for komponenter bevarer den rækkefølge, som komponenterne blev indsat fra kildedataene. Du kan også sortere komponenterne alfabetisk efter navn. F.eks. omfatter elementet Campingudstyr fra det tidligere eksempel følgende produktkomponenter: Telte,
Soveposer og Lygter. Du kan sortere disse komponenter alfabetisk efter
navn eller lade dem stå i den rækkefølge.
j. Angiv, hvordan importen opdaterer eksisterende data. Du kan enten tilføje
nye værdier til eksisterende værdier, eller nye værdier kan erstatte eksisterende værdier.
11. Hvis du vil angive den måned, hvor finansåret begynder, skal du vælge dimensionen Dato og vælge en måned på listen Finansår starter.
12. Markér afkrydsningsfeltet Udfyld hele år for at udfylde dimensionen Dato
med alle datoer, uanset om der findes data for disse kvartaler, måneder og
dage.
13. Du definerer er niveau ved at udføre følgende handlinger:
a. Vælg elementet i vinduet Kildeelementer.
b. Klik på Niveau under Mapningstype i delvinduet Egenskaber.
Tip: Hvis du vil definere flere elementer som niveauer på samme tid, skal
du markere elementerne i vinduet Kildeelementer, højreklikke på dem og
derefter klikke på Niveau.
c. Vælg den dimension, niveauet hører til, i feltet Ejerdimension.
Kilden viser f.eks. År, Kvartaler, Måneder og Dage som separate kolonner.
Hver kolonne er defineret som en separat dimension. Du opretter et hierarki med År øverst og Dage nederst og definerer Kvartaler, Måneder og
Dage som niveauer, hvor År er det øverste niveau.
d. Du flytter niveauet i strukturen ved at revidere feltet Niveauindeks.
Tip: Du kan også ændre rækkefølge på niveauerne ved at trække dem i
vinduet Målelementer.
14. Du tilføjer en attribut til et niveau ved at udføre følgende handlinger:
a. Vælg det element, du vil oprette en attribut til, i vinduet Kildeelementer.
b. Klik på Attribut under Mapningstype i delvinduet Egenskaber.
Tip: Hvis du vil definere flere elementer som attributter på samme tid,
skal du markere elementerne i vinduet Kildeelementer, højreklikke på
dem og derefter klikke på Niveau.
Hvis mapningstypen ændres til Attribut, bliver attributten til et underord-
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net element til det nærmeste niveau. Det kan være nødvendigt at flytte attributten til det relevante niveau, hvis den ikke er indlejret under det korrekte niveau.
c. Angiv datatypen til attributten.
d. Valgfrit: Revidér attributtypen.
En overskrift angiver en beskrivende etiket til et dataelement. Som eksempel indeholder dine kildedata en SKU-kolonne med produktkoder og en
kolonne med Elementnavn, som viser produktnavnet. Du kan gøre Elementnavn-data til en attribut til Elementnavn i dine måldata, så dit arbejdsområde viser produktnavnsetiketter på dimensionen Element. Hvis
du vil tilføje det oprindelige kolonnenavn til en overskrift, som ikke er entydig, skal du klikke på Sørg for entydighed.
Hvis dine data indeholder oplysninger til adskillige forskellige sprogkonventioner, kan du identificere attributter som overskrifter og vælge sprogkonventionen til de enkelte overskrifter. Hvis du ikke vælger en sprogkonvention til en overskrift, anvendes standardsprogkonventionen.
Et alias tilføjer data, der kan bruges som et alternativt navn til et element,
f.eks. et navn på et andet sprog. Hvert alias skal have et entydigt navn.
e. Vælg den dimension og det niveau, som denne attribut hører til.
15. Du definerer målinger til kuben ved at udføre følgende handlinger:
a. Vælg det element, du vil oprette en måling til, i vinduet Kildeelementer.
b. Klik på Måling under Mapningstype i delvinduet Egenskaber.
Tip: Hvis du vil definere flere elementer som målinger på samme tid, skal
du markere elementerne i vinduet Kildeelementer, højreklikke på dem og
derefter klikke på Måling.
c. Angiv datatype for målingen.
Vigtigt: Hvis kildedataene ikke indeholder decimaler inden for de første
records, indeholder arbejdsområdedataene ikke decimaler. Decimaldataene
bevares imidlertid under importen. Du kan ændre formatet på denne måling for at inkludere decimaler. Der er oplysninger om formatering af målinger i “Revidér formatet for målinger” på side 102.
d. Du flytter målingen i strukturen ved at revidere feltet Målingsindeks.
Tip: Du kan også ændre rækkefølge på målinger ved at trække dem i vinduet Målelementer.
Tip: Generér en antalsmåling for at bekræfte, at dine data blev importeret.
Kolonnen Antal i krydstabellen viser det antal rækker, du har importeret.
Dette antal giver en hurtig indikation af, om der er ens eller manglende rækker. Hvis du vil oprette en antalsmåling, skal du vælge dimensionen kubenavn
Målinger i vinduet Målelementer og sikre, at afkrydsningsfeltet Generér
antalsmåling er markeret.
16. Hvis du vil udelade en kolonne fra importen, skal du højreklikke på den i
vinduet Dataprøve og klikke på Map ikke.
17. Hvis du vil tilføje en beregnet kolonne, skal du udføre følgende handlinger:
a. Klik på Tilføj beregnet kolonne.
b. Definér data- og mapningstypen til udtrykket i vinduet Egenskaber.
c. Skriv udtrykket i feltet Udtryk. Udtryk skal afsluttes med et semikolon (;).
Hvis du f.eks. vil tilføje en beregnet, som sammenkæder Efternavn og Fornavn, skal du definere følgende udtryk:
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v_Expression = v_Surname_0 | ’,’ | v_Given_name_1;
De udtryk, du kan tilføje under import, er IBM Cognos TM1 TurboIntegrator-udtryk, så du kan kun bruge funktioner, der er kompatible med
Cognos TM1 TurboIntegrator. Der er flere oplysninger om redigeringsudtryk i “Beregninger” på side 58.
d. Klik på Prøve for at få vist resultaterne af udtrykket.
18. Udfør en af følgende handlinger:
v Klik på Importér for at oprette en krydstabel fra dine importerede data.
v Hvis du kun vil have vist de importerede data i indholdsdelvinduet, skal
du klikke på Næste, fjerne markeringen fra Åbn kubeoversigten efter udførelse og klikke på Importér.

Importér Cognos TM1-kubeoversigter
Du kan importere IBM Cognos TM1-kubeoversigter til IBM Cognos Insight og acceptere standardmapningen, eller du kan foretage ændringer for at definere modellen.

Inden du begynder
Du kan se en beskrivelse af den standardmapning, Cognos Insight foretager, i “Før
du importerer data” på side 17.
To af importkilderne er kun tilgængelige, når du har forbindelse til en IBM Cognos
TM1-server: IBM Cognos TM1-kubeoversigt og IBM Cognos TM1-dimensionsudsnit. Cognos TM1-kubeoversigter og -dimensionsudsnit defineres af Cognos TM1administratoren. Når du opretter forbindelse til Cognos TM1-serveren, får du kun
vist de kuber, oversigter, dimensioner og udsnit i importguiden, som du har adgangstilladelse til.
Hvis dine kildedata indeholder decimalværdier inden for de første 100 records, registrerer Cognos Insight dataene som heltal. Antal decimaler bevares imidlertid, og
du kan anvende formatering for at tilføje decimalerne. Der er oplysninger om formatering af data i “Revidér formatet for målinger” på side 102.

Fremgangsmåde
1. Klik på Hent data, og klik derefter på Importér data.
2. Valgfrit: Angiv et navn på importprocessen i feltet Importnavn. Importprocessernes navn vises i indholdsdelvinduet, hvor du kan vælge en proces og opfriske dataene til importen.
3. Vælg IBM Cognos TM1-kubeoversigt i feltet Type.
4. Vælg den kube og den oversigt, du vil importere.
5. Udfør en af følgende handlinger for at afslutte dataimporten:
v Klik på Importér for at oprette en krydstabel fra dine importerede data.
v Hvis du kun vil have vist de importerede data i indholdsvinduet, skal du
klikke på Udvide, klikke på Resumé og derefter fjerne markeringen fra afkrydsningsfeltet Åbn kubeoversigten efter udførelse og klikke på Importér.
6. Klik på Udvidet, hvis du vil foretage ændringer af standardmapningerne.
Som standard mapper Cognos Insight dine data som beskrevet i “Før du importerer data” på side 17. Du kan ændre mapningstypen for en kolonne til dimension, niveau, attribut eller mål.
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7. Udfør en af følgende handlinger for at ændre, hvordan Cognos Insight mapper dine data:
a. Klik på Ryd alle mapninger, hvis du vil fjerne standardmapningen.
b. Hvis du importerer rapporter eller filer, skal du klikke på Opret alle mapninger igen og derefter klikke på Registrér ikke hierarkier for at mappe
dine data til et enkelt niveau.
c. Hvis du vil returnere mapningerne til de standardmapninger, som Cognos
har angivet, skal du klikke på Opret alle mapninger igen og derefter
klikke på Registrér hierarkier, når du importerer rapporter eller filer.
Tip: Du kan deaktivere hierarkiregistrering for alle rapport- og filimporter
ved at fjerne markeringen fra Registrér hierarkier under import i vinduet
Mine indstillinger.
8. Sådan kan du gennemse egenskaberne for kuben:
a. Vælg kuben i feltet Mapning.
b. Klik på Vis egenskaber.
c. Hvis du vil sikre, at nulværdier i dine data bevares i stedet for, at de læses
som tomme celler, skal du markere afkrydsningsfeltet Gem nulværdier.
d. Hvis du vil erstatte tomme celler i dine kildedata med standardværdier til
tomme celler, skal du markere afkrydsningsfeltet Erstat tomme strenge
med standardværdier. Standardværdien er Standard dimensionsnavn.
e. Hvis dine kildedata kun indeholder én måling, kan du fjerne standardmåledimensionen ved at rydde markeringen fra afkrydsningsfeltet Opret
måledimension.
Pas på:
Hvis du vælger at fjerne standardmåledimensionen under import, kan
du ikke tilføje nye målinger til denne kube på et senere tidspunkt.
9. Du definerer en dimension ved at udføre følgende handlinger:
a. Map dimensionen som en tidsdimension ved at klikke på Klokkeslæt i feltet Dimensionstype.
b. Vælg dimensionen i vinduet Målelementer.
c. Hvis du importerer en dimension med elementnavne, der ikke er entydige,
skal du i delvinduet Egenskaber udvide afsnittet Udvidet og markere afkrydsningsfeltet Medtag navne på overordnede elementer. Denne indstilling indsætter de overordnede navne foran elementnavnene for at gøre
dem entydige. Der indsættes et skilletegn for at adskille det overordnede
navn fra elementnavnet. Du kan ændre skilletegnet, og du kan vælge at
bruge entydige elementnavne som overskrifter.
Dimensionen Nordamerika er et eksempel på ikke-entydige medlemmer.
Ontario er et underordnet element til niveauet California, og Ontario er
også et underordnet element til niveauet Canada. California er et underordnet element til niveauet Country eller Region, og Canada er et Countryeller Region-niveau. Hvis du vælger at gøre elementnavne entydige, får
Ontario-elementet, der er et underordnet element til niveauet California,
navnet California - Ontario, og Ontario-elementet, der er et underordnet
element til niveauet Canada, får navnet Canada - Ontario.
d. Hvis du vil inkludere en total for dimensionen, skal afkrydsningsfeltet Opret totalelement være markeret.
e. Hvis du vil identificere kildedata som et ubalanceret hierarki, skal du markere afkrydsningsfeltet Ubalancerede kildedata og derefter vælge, om hierarkiet skal balanceres ved at placere alle underordnede medlemmer på
samme niveau eller lade hierarkiet være ubalanceret.
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f. Hvis du vil identificere kildedata som et asymmetrisk hierarki, skal du
markerede afkrydsningsfeltet Asymmetriske kildedata og derefter vælge,
om den asymmetriske struktur skal bevares, og hvilke pladsholderdata der
skal indsættes i de tomme celler.
g. Du flytter dimensionen i strukturen ved at revidere feltet Dimensionsindeks.
Tip: Du kan også ændre rækkefølge på dimensioner ved at trække dem i
vinduet Målelementer.
h. Valgfrit: Angiv, hvordan elementerne i denne dimension skal sorteres. Elementsortering bestemmer rækkefølgen af de overordnede dataelementer i
en dimension. Standardsorteringen Ingen for elementer bevarer den rækkefølge, som elementerne blev indsat fra kildedataene. Du kan også sortere
elementer alfabetisk efter navn eller efter deres niveau, eller dybde, i dimensionen, eller efter den rækkefølge de optræder i hierarkiet på. Sortering efter niveau eller efter hierarki kan anvendes til udvidet script-brug.
F.eks. er der i dimensionen Produktlinje følgende elementer: Golfudstyr,
Campingudstyr og Friluftsudstyr. Du kan sortere disse elementer alfabetisk
efter navn eller lade dem stå i den rækkefølge.
i. Valgfrit: Angiv, hvordan komponenterne i elementerne skal sorteres. Komponentsortering bestemmer rækkefølgen af de underordnede elementer i en
dimension. Standardsorteringen Ingen for komponenter bevarer den rækkefølge, som komponenterne blev indsat fra kildedataene. Du kan også sortere komponenterne alfabetisk efter navn. F.eks. omfatter elementet Campingudstyr fra det tidligere eksempel følgende produktkomponenter: Telte,
Soveposer og Lygter. Du kan sortere disse komponenter alfabetisk efter
navn eller lade dem stå i den rækkefølge.
j. Angiv, hvordan importen opdaterer eksisterende data. Du kan enten tilføje
nye værdier til eksisterende værdier, eller nye værdier kan erstatte eksisterende værdier.
10. Hvis du vil angive den måned, hvor finansåret begynder, skal du vælge dimensionen Dato og vælge en måned på listen Finansår starter.
11. Markér afkrydsningsfeltet Udfyld hele år for at udfylde dimensionen Dato
med alle datoer, uanset om der findes data for disse kvartaler, måneder og
dage.
12. Du definerer er niveau ved at udføre følgende handlinger:
a. Vælg elementet i vinduet Kildeelementer.
b. Klik på Niveau under Mapningstype i delvinduet Egenskaber.
Tip: Hvis du vil definere flere elementer som niveauer på samme tid, skal
du markere elementerne i vinduet Kildeelementer, højreklikke på dem og
derefter klikke på Niveau.
c. Vælg den dimension, niveauet hører til, i feltet Ejerdimension.
Kilden viser f.eks. År, Kvartaler, Måneder og Dage som separate kolonner.
Hver kolonne er defineret som en separat dimension. Du opretter et hierarki med År øverst og Dage nederst og definerer Kvartaler, Måneder og
Dage som niveauer, hvor År er det øverste niveau.
d. Du flytter niveauet i strukturen ved at revidere feltet Niveauindeks.
Tip: Du kan også ændre rækkefølge på niveauerne ved at trække dem i
vinduet Målelementer.
13. Du tilføjer en attribut til et niveau ved at udføre følgende handlinger:
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a. Vælg det element, du vil oprette en attribut til, i vinduet Kildeelementer.
b. Klik på Attribut under Mapningstype i delvinduet Egenskaber.
Tip: Hvis du vil definere flere elementer som attributter på samme tid,
skal du markere elementerne i vinduet Kildeelementer, højreklikke på
dem og derefter klikke på Niveau.
Hvis mapningstypen ændres til Attribut, bliver attributten til et underordnet element til det nærmeste niveau. Det kan være nødvendigt at flytte attributten til det relevante niveau, hvis den ikke er indlejret under det korrekte niveau.
c. Angiv datatypen til attributten.
d. Valgfrit: Revidér attributtypen.
En overskrift angiver en beskrivende etiket til et dataelement. Som eksempel indeholder dine kildedata en SKU-kolonne med produktkoder og en
kolonne med Elementnavn, som viser produktnavnet. Du kan gøre Elementnavn-data til en attribut til Elementnavn i dine måldata, så dit arbejdsområde viser produktnavnsetiketter på dimensionen Element. Hvis
du vil tilføje det oprindelige kolonnenavn til en overskrift, som ikke er entydig, skal du klikke på Sørg for entydighed.
Hvis dine data indeholder oplysninger til adskillige forskellige sprogkonventioner, kan du identificere attributter som overskrifter og vælge sprogkonventionen til de enkelte overskrifter. Hvis du ikke vælger en sprogkonvention til en overskrift, anvendes standardsprogkonventionen.
Et alias tilføjer data, der kan bruges som et alternativt navn til et element,
f.eks. et navn på et andet sprog. Hvert alias skal have et entydigt navn.
e. Vælg den dimension og det niveau, som denne attribut hører til.
14. Du definerer målinger til kuben ved at udføre følgende handlinger:
a. Vælg det element, du vil oprette en måling til, i vinduet Kildeelementer.
b. Klik på Måling under Mapningstype i delvinduet Egenskaber.
Tip: Hvis du vil definere flere elementer som målinger på samme tid, skal
du markere elementerne i vinduet Kildeelementer, højreklikke på dem og
derefter klikke på Måling.
c. Angiv datatype for målingen.
Vigtigt: Hvis kildedataene ikke indeholder decimaler inden for de første
records, indeholder arbejdsområdedataene ikke decimaler. Decimaldataene
bevares imidlertid under importen. Du kan ændre formatet på denne måling for at inkludere decimaler. Der er oplysninger om formatering af målinger i “Revidér formatet for målinger” på side 102.
d. Du flytter målingen i strukturen ved at revidere feltet Målingsindeks.
Tip: Du kan også ændre rækkefølge på målinger ved at trække dem i vinduet Målelementer.
Tip: Generér en antalsmåling for at bekræfte, at dine data blev importeret.
Kolonnen Antal i krydstabellen viser det antal rækker, du har importeret.
Dette antal giver en hurtig indikation af, om der er ens eller manglende rækker. Hvis du vil oprette en antalsmåling, skal du vælge dimensionen kubenavn
Målinger i vinduet Målelementer og sikre, at afkrydsningsfeltet Generér
antalsmåling er markeret.
15. Hvis du vil udelade en kolonne fra importen, skal du højreklikke på den i
vinduet Dataprøve og klikke på Map ikke.
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16. Hvis du vil tilføje en beregnet kolonne, skal du udføre følgende handlinger:
a. Klik på Tilføj beregnet kolonne.
b. Definér data- og mapningstypen til udtrykket i vinduet Egenskaber.
c. Skriv udtrykket i feltet Udtryk. Udtryk skal afsluttes med et semikolon (;).
Hvis du f.eks. vil tilføje en beregnet, som sammenkæder Efternavn og Fornavn, skal du definere følgende udtryk:
v_Expression = v_Surname_0 | ’,’ | v_Given_name_1;
De udtryk, du kan tilføje under import, er IBM Cognos TM1 TurboIntegrator-udtryk, så du kan kun bruge funktioner, der er kompatible med
Cognos TM1 TurboIntegrator. Der er flere oplysninger om redigeringsudtryk i “Beregninger” på side 58.
d. Klik på Prøve for at få vist resultaterne af udtrykket.
17. Udfør en af følgende handlinger:
v Klik på Importér for at oprette en krydstabel fra dine importerede data.
v Hvis du kun vil have vist de importerede data i indholdsdelvinduet, skal
du klikke på Næste, fjerne markeringen fra Åbn kubeoversigten efter udførelse og klikke på Importér.

Importér nye dimensioner til en kube
Du kan importere nye dimensioner til en eksisterende kube i IBM Cognos Insight,
når du vil tilføje flere data, end der oprindeligt blev importeret til et eksisterende
arbejdsområder.

Inden du begynder
Du kan se en beskrivelse af den standardmapning, Cognos Insight foretager, i “Før
du importerer data” på side 17.

Om denne opgave
Du kan importere nye dimensioner, når dit arbejdsområde kræver yderligere data
eller nye data. Du har f.eks. importeret en IBM Cognos Report Studio-rapport, der
viser omsætning pr. måned, og siden du importerede, er der tilføjet en ny dimension, geografisk område, til rapporten. Du kan opfriske data i arbejdsområdet for
at inkludere den nye dimension.

Fremgangsmåde
1. Klik på Hent data, og klik derefter på Importér dimensioner.

2.

3.
4.
5.
6.
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Tip: Hvis din datakilde er en fil, kan du også trække filen fra computeren til
kuben i indholdsvinduet for at starte importguiden.
Valgfrit: Angiv et navn på importprocessen i feltet Importnavn. Importprocessernes navn vises i indholdsdelvinduet, hvor du kan vælge en proces og opfriske dataene til importen.
I området Datakilde skal du vælge datatypen og definere, hvor Cognos Insight har adgang til kildedataene.
I vinduet Kolonner skal du kun vælge de dimensioner, du vil importere.
Hvis du vil ændre den måde, som de nye dimensioner mappes, skal du klikke
på Udvidet.
Udfør en af følgende handlinger for at ændre, hvordan Cognos Insight mapper dine data:
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a. Hvis du vil fjerne standardmapningen, skal du klikke på Ryd alle mapninger.
b. Hvis du importerer rapporter eller filer, skal du klikke på Opret alle mapninger igen og derefter klikke på Registrér ikke hierarkier for at mappe
dine data til et enkelt niveau.
c. Hvis du vil returnere mapningerne til de standardmapninger, som Cognos
har angivet, skal du klikke på Opret alle mapninger igen og derefter
klikke på Registrér hierarkier, når du importerer rapporter eller filer.
Tip: Du kan deaktivere hierarkiregistrering for alle rapport- og filimporter
ved at fjerne markeringen fra Registrér hierarkier under import i vinduet
Mine indstillinger.
7. Du tilpasser egenskaberne for den nye dimension ved at udføre følgende
handlinger:
a. Vælg dimensionen i vinduet Målelementer.
b. Angiv, hvordan importen opdaterer eksisterende data. Du kan enten tilføje
nye værdier til eksisterende værdier, eller nye værdier kan erstatte eksisterende værdier.
c. Hvis du importerer en dimension med elementnavne, der ikke er entydige,
skal du i delvinduet Egenskaber udvide afsnittet Udvidet og markere afkrydsningsfeltet Medtag navne på overordnede elementer. Denne indstilling indsætter de overordnede navne foran elementnavnene for at gøre
dem entydige. Der indsættes et skilletegn for at adskille det overordnede
navn fra elementnavnet. Du kan ændre skilletegnet, og du kan vælge at
bruge entydige elementnavne som overskrifter.
Dimensionen Nordamerika er et eksempel på ikke-entydige medlemmer.
Ontario er et underordnet element til niveauet California, og Ontario er
også et underordnet element til niveauet Canada. California er et underordnet element til niveauet Country eller Region, og Canada er et Countryeller Region-niveau. Hvis du vælger at gøre elementnavne entydige, får
Ontario-elementet, der er et underordnet element til niveauet California,
navnet California - Ontario, og Ontario-elementet, der er et underordnet
element til niveauet Canada, får navnet Canada - Ontario.
d. Hvis du vil inkludere en total for dimensionen, skal afkrydsningsfeltet Opret totalelement være markeret.
e. Hvis du vil identificere kildedata som et ubalanceret hierarki, skal du markere afkrydsningsfeltet Ubalancerede kildedata og derefter vælge, om hierarkiet skal balanceres ved at placere alle underordnede medlemmer på
samme niveau eller lade hierarkiet være ubalanceret.
f. Hvis du vil identificere kildedata som et asymmetrisk hierarki, skal du
markerede afkrydsningsfeltet Asymmetriske kildedata og derefter vælge,
om den asymmetriske struktur skal bevares, og hvilke pladsholderdata der
skal indsættes i de tomme celler.
g. Hvis kildedataene er organiseret i to kolonner, én til overordnede dataelementer og én til de tilsvarende underordnede dataelementer, skal du udvidet afsnittet Udvidet og markere afkrydsningsfeltet Overordnet-underordnet. Denne indstilling tilføjer et elementer af typen Overordnede
medlemmer og et elementet af typen Underordnede medlemmer under
den valgte dimension i vinduet Målelementer. Træk elementer fra vinduet
Kildeelementer til elementerne Overordnede medlemmer og Underordnede medlemmer i vinduet Målelementer for at definere hierarkiet.
h. Du flytter dimensionen i strukturen ved at revidere feltet Dimensionsindeks.
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Tip: Du kan også ændre rækkefølge på dimensioner ved at trække dem i
vinduet Målelementer.
i. Valgfrit: Angiv, hvordan elementerne i denne dimension skal sorteres. Elementsortering bestemmer rækkefølgen af de overordnede dataelementer i
en dimension. Standardsorteringen Ingen for elementer bevarer den rækkefølge, som elementerne blev indsat fra kildedataene. Du kan også sortere
elementer alfabetisk efter navn eller efter deres niveau, eller dybde, i dimensionen, eller efter den rækkefølge de optræder i hierarkiet på. Sortering
efter niveau eller efter hierarki kan anvendes til udvidet script-brug. F.eks.
er der i dimensionen Produktlinje følgende elementer: Golfudstyr, Campingudstyr og Friluftsudstyr. Du kan sortere disse elementer alfabetisk efter
navn eller lade dem stå i den rækkefølge.
j. Valgfrit: Angiv, hvordan komponenterne i elementerne skal sorteres. Komponentsortering bestemmer rækkefølgen af de underordnede elementer i en
dimension. Standardsorteringen Ingen for komponenter bevarer den rækkefølge, som komponenterne blev indsat fra kildedataene. Du kan også sortere komponenterne alfabetisk efter navn. F.eks. omfatter elementet Campingudstyr fra det tidligere eksempel følgende produktkomponenter: Telte,
Soveposer og Lygter. Du kan sortere disse komponenter alfabetisk efter
navn eller lade dem stå i den rækkefølge.
8. Du definerer er niveau ved at udføre følgende handlinger:
a. Vælg elementet i vinduet Kildeelementer.
b. Klik på Niveau under Mapningstype i delvinduet Egenskaber.
Tip: Hvis du vil definere flere elementer som niveauer på samme tid, skal
du markere elementerne i vinduet Kildeelementer, højreklikke på dem og
derefter klikke på Niveau.
c. Vælg den dimension, niveauet hører til, i feltet Ejerdimension.
Kilden viser f.eks. År, Kvartaler, Måneder og Dage som separate kolonner.
Hver kolonne er defineret som en separat dimension. Du opretter et hierarki med År øverst og Dage nederst og definerer Kvartaler, Måneder og
Dage som niveauer, hvor År er det øverste niveau.
d. Du flytter niveauet i strukturen ved at revidere feltet Niveauindeks.
Tip: Du kan også ændre rækkefølge på niveauerne ved at trække dem i
vinduet Målelementer.
9. Du tilføjer en attribut til et niveau ved at udføre følgende handlinger:
a. Vælg det element, du vil oprette en attribut til, i vinduet Kildeelementer.
b. Klik på Attribut under Mapningstype i delvinduet Egenskaber.
Tip: Hvis du vil definere flere elementer som attributter på samme tid,
skal du markere elementerne i vinduet Kildeelementer, højreklikke på
dem og derefter klikke på Niveau.
Hvis mapningstypen ændres til Attribut, bliver attributten til et underordnet element til det nærmeste niveau. Det kan være nødvendigt at flytte attributten til det relevante niveau, hvis den ikke er indlejret under det korrekte niveau.
c. Angiv datatypen til attributten.
d. Valgfrit: Revidér attributtypen.
En overskrift angiver en beskrivende etiket til et dataelement. Som eksempel indeholder dine kildedata en SKU-kolonne med produktkoder og en
kolonne med Elementnavn, som viser produktnavnet. Du kan gøre Ele-

42

IBM Planning Analytics Version 2.0.0: Cognos Insight

mentnavn-data til en attribut til Elementnavn i dine måldata, så dit arbejdsområde viser produktnavnsetiketter på dimensionen Element. Hvis
du vil tilføje det oprindelige kolonnenavn til en overskrift, som ikke er entydig, skal du klikke på Sørg for entydighed.
Et alias tilføjer data, der kan bruges som et alternativt navn til et element,
f.eks. et navn på et andet sprog. Hvert alias skal have et entydigt navn.
e. Vælg den dimension og det niveau, som denne attribut hører til.
10. Klik på Importér. Den nye dimension vises i indholdsvinduet på listen Alle
dimensioner.
11. Træk den nye dimension til den relevante kube, og angiv, om dimensionen
skal deles mellem folderen Alle dimensioner og kuben, eller for at kopiere dimensionen til kuben.

Importér Cognos TM1-dimensionsudsnit
Du kan importere IBM Cognos TM1-dimensionsudsnit til IBM Cognos Insight og
acceptere standardmapningen, eller du kan foretage ændringer for at definere modellen.

Inden du begynder
Du kan se en beskrivelse af den standardmapning, Cognos Insight foretager, i “Før
du importerer data” på side 17.
To af importkilderne er kun tilgængelige, når du har forbindelse til en IBM Cognos
TM1-server: IBM Cognos TM1-kubeoversigt og IBM Cognos TM1-dimensionsudsnit. Cognos TM1-kubeoversigter og -dimensionsudsnit defineres af Cognos TM1administratoren. Når du opretter forbindelse til Cognos TM1-serveren, får du kun
vist de kuber, oversigter, dimensioner og udsnit i importguiden, som du har adgangstilladelse til.
Hvis dine kildedata indeholder decimalværdier inden for de første 100 records, registrerer Cognos Insight dataene som heltal. Antal decimaler bevares imidlertid, og
du kan anvende formatering for at tilføje decimalerne. Der er oplysninger om formatering af data i “Revidér formatet for målinger” på side 102.

Fremgangsmåde
1. Klik på Hent data, og klik derefter på Importér dimensioner.
Tip: Hvis din datakilde er en fil, kan du også trække filen fra computeren til
kuben i indholdsvinduet for at starte importguiden.
2. Valgfrit: Angiv et navn på importprocessen i feltet Importnavn. Importprocessernes navn vises i indholdsdelvinduet, hvor du kan vælge en proces og opfriske dataene til importen.
3. Vælg IBM Cognos TM1-dimensionsudsnit i feltet Type.
4. Vælg den dimension og det udsnit, du vil importere.
5. Udfør en af følgende handlinger for at afslutte dataimporten:
v Klik på Importér for at oprette en krydstabel fra dine importerede data.
v Hvis du kun vil have vist de importerede data i indholdsvinduet, skal du
klikke på Udvide, klikke på Resumé og derefter fjerne markeringen fra afkrydsningsfeltet Åbn kubeoversigten efter udførelse og klikke på Importér.
6. Klik på Udvidet, hvis du vil foretage ændringer af standardmapningerne.
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Som standard mapper Cognos Insight dine data som beskrevet i “Før du importerer data” på side 17. Du kan ændre mapningstypen for en kolonne til dimension, niveau, attribut eller mål.
7. Udfør en af følgende handlinger for at ændre, hvordan Cognos Insight mapper dine data:
a. Klik på Ryd alle mapninger, hvis du vil fjerne standardmapningen.
b. Hvis du importerer rapporter eller filer, skal du klikke på Opret alle mapninger igen og derefter klikke på Registrér ikke hierarkier for at mappe
dine data til et enkelt niveau.
c. Hvis du vil returnere mapningerne til de standardmapninger, som Cognos
har angivet, skal du klikke på Opret alle mapninger igen og derefter
klikke på Registrér hierarkier, når du importerer rapporter eller filer.
Tip: Du kan deaktivere hierarkiregistrering for alle rapport- og filimporter
ved at fjerne markeringen fra Registrér hierarkier under import i vinduet
Mine indstillinger.
8. Sådan kan du gennemse egenskaberne for kuben:
a. Vælg kuben i feltet Mapning.
b. Klik på Vis egenskaber.
c. Hvis du vil sikre, at nulværdier i dine data bevares i stedet for, at de læses
som tomme celler, skal du markere afkrydsningsfeltet Gem nulværdier.
d. Hvis du vil erstatte tomme celler i dine kildedata med standardværdier til
tomme celler, skal du markere afkrydsningsfeltet Erstat tomme strenge
med standardværdier. Standardværdien er Standard dimensionsnavn.
e. Hvis dine kildedata kun indeholder én måling, kan du fjerne standardmåledimensionen ved at rydde markeringen fra afkrydsningsfeltet Opret
måledimension.
Pas på:
Hvis du vælger at fjerne standardmåledimensionen under import, kan
du ikke tilføje nye målinger til denne kube på et senere tidspunkt.
9. Du definerer en dimension ved at udføre følgende handlinger:
a. Map dimensionen som en tidsdimension ved at klikke på Klokkeslæt i feltet Dimensionstype.
b. Vælg dimensionen i vinduet Målelementer.
c. Hvis du importerer en dimension med elementnavne, der ikke er entydige,
skal du i delvinduet Egenskaber udvide afsnittet Udvidet og markere afkrydsningsfeltet Medtag navne på overordnede elementer. Denne indstilling indsætter de overordnede navne foran elementnavnene for at gøre
dem entydige. Der indsættes et skilletegn for at adskille det overordnede
navn fra elementnavnet. Du kan ændre skilletegnet, og du kan vælge at
bruge entydige elementnavne som overskrifter.
Dimensionen Nordamerika er et eksempel på ikke-entydige medlemmer.
Ontario er et underordnet element til niveauet California, og Ontario er
også et underordnet element til niveauet Canada. California er et underordnet element til niveauet Country eller Region, og Canada er et Countryeller Region-niveau. Hvis du vælger at gøre elementnavne entydige, får
Ontario-elementet, der er et underordnet element til niveauet California,
navnet California - Ontario, og Ontario-elementet, der er et underordnet
element til niveauet Canada, får navnet Canada - Ontario.
d. Hvis du vil inkludere en total for dimensionen, skal afkrydsningsfeltet Opret totalelement være markeret.
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e. Hvis du vil identificere kildedata som et ubalanceret hierarki, skal du markere afkrydsningsfeltet Ubalancerede kildedata og derefter vælge, om hierarkiet skal balanceres ved at placere alle underordnede medlemmer på
samme niveau eller lade hierarkiet være ubalanceret.
f. Hvis du vil identificere kildedata som et asymmetrisk hierarki, skal du
markerede afkrydsningsfeltet Asymmetriske kildedata og derefter vælge,
om den asymmetriske struktur skal bevares, og hvilke pladsholderdata der
skal indsættes i de tomme celler.
g. Du flytter dimensionen i strukturen ved at revidere feltet Dimensionsindeks.
Tip: Du kan også ændre rækkefølge på dimensioner ved at trække dem i
vinduet Målelementer.
h. Valgfrit: Angiv, hvordan elementerne i denne dimension skal sorteres. Elementsortering bestemmer rækkefølgen af de overordnede dataelementer i
en dimension. Standardsorteringen Ingen for elementer bevarer den rækkefølge, som elementerne blev indsat fra kildedataene. Du kan også sortere
elementer alfabetisk efter navn eller efter deres niveau, eller dybde, i dimensionen, eller efter den rækkefølge de optræder i hierarkiet på. Sortering efter niveau eller efter hierarki kan anvendes til udvidet script-brug.
F.eks. er der i dimensionen Produktlinje følgende elementer: Golfudstyr,
Campingudstyr og Friluftsudstyr. Du kan sortere disse elementer alfabetisk
efter navn eller lade dem stå i den rækkefølge.
i. Valgfrit: Angiv, hvordan komponenterne i elementerne skal sorteres. Komponentsortering bestemmer rækkefølgen af de underordnede elementer i en
dimension. Standardsorteringen Ingen for komponenter bevarer den rækkefølge, som komponenterne blev indsat fra kildedataene. Du kan også sortere komponenterne alfabetisk efter navn. F.eks. omfatter elementet Campingudstyr fra det tidligere eksempel følgende produktkomponenter: Telte,
Soveposer og Lygter. Du kan sortere disse komponenter alfabetisk efter
navn eller lade dem stå i den rækkefølge.
j. Angiv, hvordan importen opdaterer eksisterende data. Du kan enten tilføje
nye værdier til eksisterende værdier, eller nye værdier kan erstatte eksisterende værdier.
10. Hvis du vil angive den måned, hvor finansåret begynder, skal du vælge dimensionen Dato og vælge en måned på listen Finansår starter.
11. Markér afkrydsningsfeltet Udfyld hele år for at udfylde dimensionen Dato
med alle datoer, uanset om der findes data for disse kvartaler, måneder og
dage.
12. Du definerer er niveau ved at udføre følgende handlinger:
a. Vælg elementet i vinduet Kildeelementer.
b. Klik på Niveau under Mapningstype i delvinduet Egenskaber.
Tip: Hvis du vil definere flere elementer som niveauer på samme tid, skal
du markere elementerne i vinduet Kildeelementer, højreklikke på dem og
derefter klikke på Niveau.
c. Vælg den dimension, niveauet hører til, i feltet Ejerdimension.
Kilden viser f.eks. År, Kvartaler, Måneder og Dage som separate kolonner.
Hver kolonne er defineret som en separat dimension. Du opretter et hierarki med År øverst og Dage nederst og definerer Kvartaler, Måneder og
Dage som niveauer, hvor År er det øverste niveau.
d. Du flytter niveauet i strukturen ved at revidere feltet Niveauindeks.
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Tip: Du kan også ændre rækkefølge på niveauerne ved at trække dem i
vinduet Målelementer.
13. Du tilføjer en attribut til et niveau ved at udføre følgende handlinger:
a. Vælg det element, du vil oprette en attribut til, i vinduet Kildeelementer.
b. Klik på Attribut under Mapningstype i delvinduet Egenskaber.
Tip: Hvis du vil definere flere elementer som attributter på samme tid,
skal du markere elementerne i vinduet Kildeelementer, højreklikke på
dem og derefter klikke på Niveau.
Hvis mapningstypen ændres til Attribut, bliver attributten til et underordnet element til det nærmeste niveau. Det kan være nødvendigt at flytte attributten til det relevante niveau, hvis den ikke er indlejret under det korrekte niveau.
c. Angiv datatypen til attributten.
d. Valgfrit: Revidér attributtypen.
En overskrift angiver en beskrivende etiket til et dataelement. Som eksempel indeholder dine kildedata en SKU-kolonne med produktkoder og en
kolonne med Elementnavn, som viser produktnavnet. Du kan gøre Elementnavn-data til en attribut til Elementnavn i dine måldata, så dit arbejdsområde viser produktnavnsetiketter på dimensionen Element. Hvis
du vil tilføje det oprindelige kolonnenavn til en overskrift, som ikke er entydig, skal du klikke på Sørg for entydighed.
Hvis dine data indeholder oplysninger til adskillige forskellige sprogkonventioner, kan du identificere attributter som overskrifter og vælge sprogkonventionen til de enkelte overskrifter. Hvis du ikke vælger en sprogkonvention til en overskrift, anvendes standardsprogkonventionen.
Et alias tilføjer data, der kan bruges som et alternativt navn til et element,
f.eks. et navn på et andet sprog. Hvert alias skal have et entydigt navn.
e. Vælg den dimension og det niveau, som denne attribut hører til.
14. Du definerer målinger til kuben ved at udføre følgende handlinger:
a. Vælg det element, du vil oprette en måling til, i vinduet Kildeelementer.
b. Klik på Måling under Mapningstype i delvinduet Egenskaber.
Tip: Hvis du vil definere flere elementer som målinger på samme tid, skal
du markere elementerne i vinduet Kildeelementer, højreklikke på dem og
derefter klikke på Måling.
c. Angiv datatype for målingen.
Vigtigt: Hvis kildedataene ikke indeholder decimaler inden for de første
records, indeholder arbejdsområdedataene ikke decimaler. Decimaldataene
bevares imidlertid under importen. Du kan ændre formatet på denne måling for at inkludere decimaler. Der er oplysninger om formatering af målinger i “Revidér formatet for målinger” på side 102.
d. Du flytter målingen i strukturen ved at revidere feltet Målingsindeks.
Tip: Du kan også ændre rækkefølge på målinger ved at trække dem i vinduet Målelementer.
Tip: Generér en antalsmåling for at bekræfte, at dine data blev importeret.
Kolonnen Antal i krydstabellen viser det antal rækker, du har importeret.
Dette antal giver en hurtig indikation af, om der er ens eller manglende ræk-
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ker. Hvis du vil oprette en antalsmåling, skal du vælge dimensionen kubenavn
Målinger i vinduet Målelementer og sikre, at afkrydsningsfeltet Generér
antalsmåling er markeret.
15. Hvis du vil udelade en kolonne fra importen, skal du højreklikke på den i
vinduet Dataprøve og klikke på Map ikke.
16. Hvis du vil tilføje en beregnet kolonne, skal du udføre følgende handlinger:
a. Klik på Tilføj beregnet kolonne.
b. Definér data- og mapningstypen til udtrykket i vinduet Egenskaber.
c. Skriv udtrykket i feltet Udtryk. Udtryk skal afsluttes med et semikolon (;).
Hvis du f.eks. vil tilføje en beregnet, som sammenkæder Efternavn og Fornavn, skal du definere følgende udtryk:
v_Expression = v_Surname_0 | ’,’ | v_Given_name_1;
De udtryk, du kan tilføje under import, er IBM Cognos TM1 TurboIntegrator-udtryk, så du kan kun bruge funktioner, der er kompatible med
Cognos TM1 TurboIntegrator. Der er flere oplysninger om redigeringsudtryk i “Beregninger” på side 58.
d. Klik på Prøve for at få vist resultaterne af udtrykket.
17. Udfør en af følgende handlinger:
v Klik på Importér for at oprette en krydstabel fra dine importerede data.
v Hvis du kun vil have vist de importerede data i indholdsdelvinduet, skal
du klikke på Næste, fjerne markeringen fra Åbn kubeoversigten efter udførelse og klikke på Importér.

Tilføj eksisterende dimensioner
Hvis du allerede har importeret eller bygget dimensioner i dit arbejdsområde i
IBM Cognos Insight, vil du måske gerne bruge dem i den nye kube, som du opretter, når du importerer data.

Inden du begynder
Du kan se en beskrivelse af den standardmapning, Cognos Insight foretager, i “Før
du importerer data” på side 17.

Om denne opgave
Du kan føje en eksisterende dimension til de data, du importerer. Du opretter f.eks.
dimensionen Version og føjer den derefter til en ny import for at definere forskellige scenarier. I det tilfælde skal du bruge importfunktionen Stykke på til at angive
en version for den nye import. Eller du har måske en eksisterende dimension ved
navn Produkter, som du vil inkludere i den nye kube, som du opretter. I det tilfælde skal du mappe en kildekolonne til den eksisterende dimension.

Fremgangsmåde
1. Fra menuen Hent data skal du klikke på Importér dimensioner.
2. Valgfrit: Angiv et navn på importprocessen i feltet Importnavn. Importprocessernes navn vises i indholdsdelvinduet, hvor du kan vælge en proces og opfriske dataene til importen.
3. Vælg den datakilde, du vil importere.
Tip: Hvis din datakilde er en fil, kan du også trække filen fra computeren til
kuben i indholdsdelvinduet for at starte importguiden.
Kapitel 3. Importér Cognos Insight
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4. Klik på Udvidet i importguiden.
5. Klik på Vis egenskaber.
6. Klik på afsnittet Udvidet for kubeelementet, og tilføj under Brug eksisterende
dimensioner i import de eksisterende dimensioner, der skal inkluderes i kuben.
7. Map kolonner fra din kilde til den eksisterende dimension. Hvis kilden ikke indeholder en kolonne, der kan mappes til dimensionen, kan du under Stykke
på klikke på Vælg og vælge et relevant medlem i dimensionen. Du kan f.eks.
vælge medlemmet Basis i dimensionen Version for at tildele dine data til dette
medlem af kuben.

Opfrisk data
Hvis du vil opdatere et IBM Cognos Insight-arbejdsområde med nye værdier fra
den samme datakilde, kan du importere dataene igen.

Om denne opgave
Hvis værdierne i en datakilde er ændret, og du vil importere de nye data, kan du
opfriske den. Du har f.eks. importeret et regneark der viser firmaets gennemsnitlige salg pr. kvartal, og siden importen af regnearket er gennemsnittet forbedret,
for salget er øget. Du kan opfriske dataene i arbejdsområdet for at opdatere arbejdsområdet.
Du kan kun opfriske data fra én datakilde ad gangen. Hvis dit arbejdsområde inkluderer data fra flere datakilder, skal du foretage en opfriskning af hver datakilde.
Når du importerer data i IBM Cognos Insight, bliver de enkelte importprocesser
vist i indholdsvinduet på listen Alle importer. Du kan udføre eller redigere en bestemt importproces.
Hvis du har publiceret det arbejdsområde, du vil opfriske med nye data, til en
IBM Cognos Express- eller IBM Cognos TM1 -server, skal du i stedet for at bruge
denne procedure til at opfriske data i arbejdsområdet, opdatere kuben i Cognos
TM1 Performance Modeler ved at forbinde kuben med din datakilde. Hvis du vælger at opfriske data på din computer og derefter publicerer dem igen til Cognos
Express eller Cognos TM1, opretter publiceringsprocessen en ny Cognos TM1-server i stedet for at erstatte data i den eksisterende Cognos TM1-applikation. Hvis
du vil have oplysninger om at forbinde en kube med en datakilde, skal du åbne
dokumentet til dit produkt og din version i IBM Knowledge Center (http://
www.ibm.com/support/knowledgecenter).

Fremgangsmåde
1. Hvis du vil åbne indholdsdelvinduet, skal du klikke på ikonen Indholdsdelvin.
due
2. Højreklik på den kube, der indeholder data, som du vil opfriske, og klik på en
af følgende kommandoer:
v Hvis du vil bevare de mapninger, du har defineret tidligere, og kun opfriske
data, skal du klikke på Kør import og derefter vælge den importproces, du
vil udføre. Importprocesserne identificeres enten af det navn, du angav i første trin i importguiden, eller af standardnavnet Ny import efterfulgt af importnummeret. Hvis du udfører importprocessen, skal du ikke udføre flere
trin.
v Hvis du vil definere andre mapninger end dem, du definerede, da du importerede kuben, skal du klikke på Redigér import og derefter vælge den im-
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portproces, du vil redigere. Importprocesserne identificeres af det navn, du
angav i første trin i importguiden, eller af standardnavnet Ny import efterfulgt af importnummeret. Fortsæt derefter til trin 4.
Tip: Du kan også importere data igen ved at udvide folderen Alle importer i
indholdsdelvinduet og dobbeltklikke på den importproces, du vil udføre.
3. Udfør følgende handlinger for hver importproces, du vil redigere:
a. Klik på Udvidet, hvis du vil foretage ændringer af mapningerne.
b. Hvis du vil fjerne standardmapningen, skal du klikke på Ryd alle mapninger.
c. Hvis du vil åbne vinduet Egenskaber, skal du klikke på Vis egenskaber.
d. Angiv om nødvendigt på listen Måledimension den dimension, der indeholder målingerne i kuben.
e. Angiv vha. listen Funktionsmåde ved dataopdatering, hvordan kuben skal
opdateres. Du kan enten tilføje nye værdier til eksisterende værdier, eller
nye værdier kan erstatte eksisterende værdier.
f. I vinduet Dataprøve skal du vælge de kolonnedata, du vil opdatere eller tilføje, og definere mapningstypen for de enkelte dataelementer. Alle kolonner,
du trækker til en eksisterende kube, kan være målinger eller attributter. Du
kan ikke ændre dem til at være dimensioner eller niveauer.
g. Hvis du kun vil importere faktadata eller målinger, skal du mappe til det
laveste niveau i et hierarki.
Du kan ændre mapninger for målinger. Du kan f.eks. tidligere have importeret en måling kaldet Omkostninger. Nu importerer du en måling kaldet
Stykomkostning, og du vil gerne have, at data for Stykomkostninger er i
målingen Omkostninger. Du mapper målingen Stykomkostning til målingen
Omkostninger i guiden til import.
4. Udfør en af følgende handlinger:
v Hvis du kun vil have vist de importerede data i indholdsdelvinduet, skal du
klikke på Resumé, fjerne markeringen fra Åbn kubeoversigten efter udførelse og klikke på Importér.
v Hvis du vil have vist de importerede data i en krydstabel og i indholdsdelvinduet, skal du klikke på Importér.

Resultater
Hvis du vil planlægge en proces, der opfrisker dataene, skal du søge efter jobbene
i dokumentationen til dit produkt og din version. Du kan få vist al Cognos-dokumentation fra IBM Knowledge Center (http://www.ibm.com/support/
knowledgecenter).
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Kapitel 4. Dataanalyse
Når du udforsker, sorterer og indlejrer data i IBM Cognos Insight, får du vist oplysningerne fra forskellige perspektiver og kan bruge analysen til at træffe bedre
forretningsbeslutninger. Du kan f.eks. bruge et linjediagram til at identificere tendenser.

Indtast data
Du kan indtaste data direkte i krydstabellen i IBM Cognos Insight og bruge kommandoer til at udføre enkle beregningsopgaver. Du kan også kopiere og indsætte i
cellerne, eller importere data fra en Microsoft Excel-projektmappe eller en CSV-fil.

Fremgangsmåde
1. Hvis du vil ændre værdierne i en celle, skal markere cellen, skrive de nye værdier og derefter trykke på Enter eller bruge piletasterne for at flytte til en anden
celle.
Når du trykker på Enter, bliver dataene vist med blåt, og række- og kolonneoverskrifterne fremhæves med blåt. Det angiver, at de data, du har indtastet, er
forskellige fra de originale værdier på IBM Cognos Express- eller IBM Cognos
TM1-serveren. Hvis andre celler er relateret til den celle, hvor du indtastede
data, medfører tryk på Enter, at disse celler bliver blå. Det angiver, at deres
værdier også er forskellige fra de originale værdier på serveren.
Når du bruger piletasterne til at flytte til en anden celle, bliver data vist med
grønt, hvis du bidrager til en plan. Det angiver, at dataene i cellen er ændret,
og at ændringen venter. Genberegninger udføres ikke, og de relaterede celler
opdateres ikke. Hvis du arbejder med personlige data, bliver dataene vist med
blåt, indtil du gemmer arbejdsområdet.
, gemNår du committer dine ændringer ved at klikke på ikonen Commit
mes de ændrede værdier på Cognos Express- eller Cognos TM1-serveren. Data
vises derefter med sort for at angive, at andre kan se de ændrede data.
Data, der bliver vist i diagrammet, skal angives i følgende interval: 0.000000001
til 99,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999.
Hvis du arbejder i distribueret tilstand og sletter data, forbliver dataene tilgængelige på serveren, indtil du sender dataene. Grunden til det er, at dataene lagres lokalt i distribueret tilstand.
2. Du kan bruge følgende kommandoer til at indtaste data i en celle. Disse kommandoer behandles, når du trykker på Enter, og de kan kun anvendes i den aktuelle krydstabel. Der skelnes ikke mellem store og små bogstaver i disse kommandoer.
Tabel 3. Kommandoer til angivelse af data
Kommando

Beskrivelse

K

Indsætter værdien i tusinder.
F.eks. medfører 5K, at der indsættes 5000 i cellen.

M

Indsætter værdien i millioner.
F.eks. medfører 10M, at der indsættes 10.000.000 i cellen.
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Tabel 3. Kommandoer til angivelse af data (fortsat)
Kommando

Beskrivelse

Add, +

Tilføjer et tal til celleværdien.
F.eks. tilføjer Add50 til celleværdien.

Sub

Trækker et tal fra celleværdien.
F.eks. trækker Sub50 50 fra celleværdien.

Increase, Inc, >

Øger celleværdien med et tal anvendt som en procentdel.
F.eks. øger inc6 eller 6> celleværdien med 6 %.

Decrease, Dec, <

Formindsker celleværdien med et tal anvendt som en procentdel.
F.eks. formindsker Dec6 eller 6< celleværdien med 6 %.

Hold, Hol

Fastholder celleværdien fra datafordelinger.

Release, Rel

Frigiver fastholdte celler.

Multiply, Mul

Multiplicerer celleværdien med et tal.
Eksempel: Mul50 multiplicerer alle celleværdier med 50.

Divide, Div

Dividerer celleværdien med et tal.
Eksempel: Div50 dividerer alle celleværdier med 50.

Grow

Tilføjer sammensat forøgelse i forhold til den procentdel, du angiver.
Eksempel: Grow5 tilføjer 5% til alle medlemmer i en dimension.

Power, Pow

Forhøjer tallet i en cellen til den potens, du angiver.
Eksempel: Tallet i en celle er 10. Hvis du indtaster Pow3, forhøjes
værdien af 10 til 1000.

>

Kopierer værdien til højre til alle underordnede elementer (eller elementer på laveste niveau) af konsolideringen eller kun til de underordnede elementer, der indeholder værdier, der ikke er nul.

<

Kopierer værdien til venstre til alle underordnede elementer (eller
elementer på laveste niveau) af konsolideringen eller kun til de underordnede elementer, der indeholder værdier, der ikke er nul.

|

Kopierer værdien ned til alle underordnede elementer (eller elementer på laveste niveau) af konsolideringen eller kun til de underordnede elementer, der indeholder værdier, der ikke er nul.

^

Kopierer værdien op til alle underordnede elementer (eller elementer på laveste niveau) af konsolideringen eller kun til de underordnede elementer, der indeholder værdier, der ikke er nul.

: (et kolon)

Stopper kopiering.

3. Hvis du vil ændre overskrift på en række eller kolonne, skal du markere overskriften, skrive det nye navn og trykke på Enter.

Filtrér data
Du kan filtrere de dimensioner, målinger, attributter og data, der vises i et IBM
Cognos Insight-arbejdsområde, for at analysere oplysninger fra forskellige vinkler
og få en bedre forståelse af dem.
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Indlejre og bytte om på dimensioner i krydstabellen og diagrammer
Du kan erstatte de elementer, der vises i krydstabeller og diagrammer, for at få vist
data fra et andet perspektiv i IBM Cognos Insight.

Om denne opgave
Hvis widgetten både indeholder en krydstabel og et diagram, afspejles ændringer,
som du foretager i krydstabellen, i diagrammet, og ændringer, som du foretager i
diagrammet, afspejles i krydstabellen.

Fremgangsmåde
1. Du kan ændre de dimensioner, målinger eller attributter, der vises i en krydstabel eller et diagram, ved at udføre en af følgende handlinger:
til krydstabellens rækker, kolonv Træk elementet fra indholdsdelvinduet
ner eller kontekst.
v Træk elementet fra indholdsdelvinduet til et diagramelement, f.eks. X-aksen,
en søjle i et søjlediagram eller diagrambeskrivelsen.
v Træk elementet fra rækkeafsnittet

, kolonneafsnittet

eller kon-

i oversigtsområdet til et andet afsnit i oversigtsområdet.
tekstafsnittet
2. Du kan filtrere, hvilke elementer i en dimension, måling eller attribut der skal
vises i en krydstabel eller et diagram, ved at klikke på dimensionen, målingen
eller attributten i oversigtsområdet og vælge det ønskede detaljeniveau. Du kan
filtrere de elementer, der vises i et helt arbejdsområde, ved at bruge udforskningspunkter eller udforskningsvinduet. Der er flere oplysninger i “Filtrér efter
dimensioner og attributter”.
3. Klik på ikonen Skift
bel.

for at bytte om på rækker og kolonner i en krydsta-

Filtrér efter dimensioner og attributter
Du kan bruge udforskningspunkter eller udforskningsvinduet til at filtrere de data,
der vises i krydstabellerne og diagrammerne i dit arbejdsområde i IBM Cognos
Insight. Udforskningspunkter og udforskningsvinduet viser også, hvordan dine dimensioner og attributter er relateret til hinanden, og hvor de ikke er forbundet.

Om denne opgave
Udforskningspunkter er widgetter, som viser elementerne i en dimension. Du kan
klikke på hvert element for at filtrere arbejdsområdet og kun få vist de elementer,
du vælger. Et udforskningspunkt viser f.eks. måneder, et andet udforskningspunkt
viser produkter, og et tredje udforskningspunkt viser dine butikker. Hvis du vælger januar, februar og marts, kan du se, hvilke butikker der solgte hvilke produkter
i enhver af disse måneder. Produkterne og butikkerne fremhæves kun, hvis de indeholder data for januar eller februar eller marts. Hvis du derefter vælger to produkter og disse måneder, raffineres dataene yderligere. De butikker, der fremhæves, har solgt mindst et af de to produkter i januar, februar eller marts.
Du kan oprette udforskningspunkter fra såvel attributter som dimensioner. Attributter giver dig mulighed for at gruppere dimensionselementer på en anden måde.
Produktdimensionen omfatter f.eks. fem produkter. Tre produkter er nye i år, og to
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af produkterne blev oprettet for fem år siden. Du kan bruge en attribut til at definere, hvilke elementer i dimensionen der er nye, og hvilke der er gamle, og derefter filtrere din krydstabel og dit diagram for kun at få vist de nye eller de gamle
produkter. Det gør det nemmere at sammenligne de nye produkter med de gamle.
Udforskningsvinduet ligner et udforskningspunkt, men vinduet omfatter alle dimensioner, attributter og målinger, og det er fastgjort ved siden af arbejdsområdet.

Fremgangsmåde
1. Du får vist udforskningsvinduet ved at klikke på Udforsk og derefter på Vis
udforskningsvindue.
2. Du kan oprette et udforskningspunkt ved at trække en dimension eller attribut
fra indholdsdelvinduet
lærredet.

til lærredet. En udforskningspunktwidget tilføjes til

Tip: Hvis dimensionen indeholder attributter, kan du ændre det element, der
vises i udforskningspunktet, ved at klikke på udforskningspunktets titel og derefter klikke på en dimension eller en attribut på listen.
3. Vælg et eller flere elementer i de enkelte udforskningspunkter eller i udforskningsvinduet for at ændre det, der skal vises i arbejdsområdes widgetter.
4. Hvis du ikke vil have fremhævet de valgte elementer og de elementer, der er
knyttet til de valgte elementer, skal du klikke på Udforsk og derefter fjerne
markeringen af Identificér relaterede elementer.
5. Hvis du ikke vil have vist de valgte elementer og de elementer, der er relateret
til de valgte elementer, øverst i udforskningspunkterne, skal du klikke på Udforsk og derefter fjerne markeringen af Vis relaterede elementer først.
6. Hvis du vil ophæve valgene i udforskningspunkterne, skal du udføre en eller
flere af følgende handlinger:
v Hvis du vil rydde valgene i et udforskningspunkt, skal du klikke på Udforsk
og derefter klikke på Ryd specifikt udforskningspunkt.
v Hvis du vil rydde valgene i alle udforskningspunkter, skal du klikke på Udforsk og derefter klikke på Ryd alle udforskningspunkter.

Resultater
Hvis du vælger flere medlemmer, fremhæves data for ethvert af de valgte medlemmer.
Hvis dataene i krydstabellen aggregeres, vil valg af medlemmer i udforskningspunkterne ændre totalerne. Krydstabellen viser f.eks. omsætning for alle produkter
for hvert kvartal. Hvis du vælger et bestemt produkt i et udforskningspunkt, viser
krydstabellen stadig alle produkterne i overskrifterne, men totalen er nu totalen for
det produkt, du har valgt.
Relaterede begreber:
“Flere valg i et udforskningspunkt viser #N/A i nogle celler” på side 217
Hvis du vælger to eller flere medlemmer i et udforskningspunkt i IBM Cognos Insight, viser cellerne i widgetter med krydstabeller nogle gange de beregnede værdier og nogle gange #N/A (ikke tilgængelig).

Søg efter data
Hvis en dimension indeholder mange elementer, kan du bruge et udforskningspunkt til at søge efter et element i IBM Cognos Insight.
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Fremgangsmåde
1. Hvis dimensionen ikke er i et udforskningspunkt, skal du trække den til lærredet.
på titellinjen til udforskningspunktet.
2. Klik på ikonen Søg icon
3. Skriv en tekststreng i det tekstfelt, der vises.
Relaterede opgaver:
“Tilføj medlemmer til dimensioner” på side 106
Du kan tilføje medlemmer til dimensioner i IBM Cognos Insight ved at tilføje rækker og kolonner til en krydstabel på forskellige niveauer.

Søgning i indholdsdelvinduet
Du kan søge efter objekter i indholdsdelvinduet.

Om denne opgave
Du kan indtaste tegn, der filtreres efter, i indholdsdelvinduet, hvis du ikke er sikker på objektnavnet, eller hvis du vil finde objekter, der opfylder bestemte kriterier.
Søgningen finde alle kuber, dimensioner, link, processer, job, scorecard og importer.

Fremgangsmåde
Du søger efter objekter, hvis navne indeholder en bestemt række tegn, i indholdsdelvinduet ved at indtaste tegnene i søgefeltet. Søgningen er et live-filter over resultater, som opfylder søgekriterierne. De objekter, der vises i indholdsdelvinduet,
opfylder kriterierne i en del af objektnavnet.

Drill-up og -down
Du kan bruge Drill-up og Drill-down på data i en IBM Cognos Insight-krydstabel
til at se forskellige niveauer af dataene.

Om denne opgave
Drill-up og -down defineres på følgende måde:
Drill-up
Drill-up betyder, at de data, der anvendes i drill-up, erstattes med data fra
det overliggende element i dataene. Drill-up bruges til at sammenligne
data. Krydstabellen indeholder f.eks. indtægt efter år for produktlinjen Opvaskemaskiner. Du bruger drill-up på produktlinjen Opvaskemaskiner for
at få vist indtægt efter år for alle produktlinjer. Med denne oversigt over
data kan du sammenligne den opnåede indtægt fra produktlinjen Opvaskemaskiner med den opnåede indtægt fra andre produktlinjer.
Drill-down
Drill-down betyder, at de data, der anvendes i drill-down, erstattes med
data fra det underliggende element i dataene. Drill-down bruges til at få
vist flere oplysninger om data. Krydstabellen indeholder f.eks. indtægt efter år for produktlinjen Opvaskemaskiner. Du bruger drill-down til at analysere indtægten for hvert opvaskemaskineprodukt i produktlinjen Opvaskemaskiner.
Du kan bruge drill-up og -down på følgende elementer i en krydstabel:
v Krydstabelceller.
Kapitel 4. Dataanalyse

55

Hvis krydstabelcelle optræder i en række eller en kolonne, kan du vælge, om du
vil bruge drill-up eller -down på rækken eller kolonnen. Der vises for eksempel
en celle i kolonnen Januar og i rækken Antal. Når du højreklikker på cellen og
vælger Drill-down, kan du klikke på Januar eller Antal.
v Række- eller kolonneoverskrifter.
Du kan også bruge drill-up og -down på følgende elementer i et diagram:
v Etiketter, f.eks. beskrivelsestitler, elementerne i en beskrivelse eller aksebeskrivelserne.
v Data, f.eks. kolonnerne i et kolonnediagram eller linjerne i et linjediagram.
Tip:
Du kan ændre det, der sker, når der dobbeltklikkes på en krydstabelceller, så et
dobbeltklik udfører drill-down på data i cellen. På menuen Udforsk skal du i afsnittet Dobbeltklik i krydstabeller klikke på Drill-down. Hvis du vil vende tilbage til standardværdien, hvor du dobbeltklikker på en celle for at redigere data i
den pågældende celle, skal du på menuen Udforsk i afsnittet Dobbeltklik i krydstabeller klikke på Redigér. Den indstilling, du vælger, gemmes i dit arbejdsområde, så dine arbejdsområdebrugere kan anvende samme indstilling, når de åbner
arbejdsområdet.
Du kan også ændre standardfunktionalitet for nye arbejdsområder, du opretter, så
dobbeltklik på en celle i en krydstabel, medfører drill-down på data i cellen. Klik
, klik på Mine indstillinger, og klik derefter på Drillpå ikonen Handlinger
down i afsnittet Standardhandling for nye arbejdsområde ved dobbeltklik på en
celle. Den indstilling, du vælger i vinduet Mine indstillinger, gælder kun for nye
arbejdsområder, du opretter, og denne indstilling gemmes ikke i dit arbejdsområde.

Fremgangsmåde
1. Højreklik på dataelementet i krydstabellen eller diagrammet, klik på Drill-up
eller Drill-down, og klik derefter, om nødvendigt, på det dataelement, du vil
bruge drill up- eller down-funktionen på. Hvis indstillingen Drill-up ikke vises,
har dataelementet ingen overordnede data, så du kan ikke bruge drill-up. Hvis
indstillingen Drill-down ikke vises, har dataelementet ingen underordnede
data, så du kan ikke bruge drill-down.
Tip:
Du kan dobbeltklikke på en række- eller kolonneoverskrift i krydstabellen eller
et element i et diagram for at bruge drill-up eller -down på elementet. Når du
bevæger musen hen over elementet, ændres markøren, og viser i hvilken retning dobbeltklik på elementet medfører drill-up eller -down.
Du kan klikke på et element i oversigtsområdet for at få vist de overordnede
og underordnede elementer til de data, der vises i krydstabellen eller diagrammet. Hvis du klikker på et overordnet element, udføres drill-up i krydstabellen
eller diagrammet, og klik på et underordnet element medfører drill-down i
krydstabellen eller diagrammet.
2. Hvis du vil fjerne alle drill-up- og drill-down-handlinger, du har udført på et
dataelement, skal du klikke på element i rækkeområdet
eller kontekstområde

56

IBM Planning Analytics Version 2.0.0: Cognos Insight

, kolonneområde

og derefter klikke på Vis alle - elementnavn.

Filtrér for at få vist de øverste eller nederste resultater
Du kan filtrere for kun at få vist de øverste eller nederste resultater i en krydstabel
i IBM Cognos Insight.

Om denne opgave
Du kan anvende filtre til en krydstabel på følgende måder:
v Vis kun de øverste resultater for hurtigt at bestemme de højeste værdier i dine
data. Eksempel: Du vil vide, i hvilke måneder der er størst indtægt, så du filtrerer for kun at få vist de øverste tre resultater.
v Vis kun de nederste resultater for hurtigt at bestemme de laveste værdier i dine
data. Eksempel: Du vil vide, hvilke medarbejdere der har haft de mindste rejseudgifter, så du filtrerer for kun at få vist de nederste fem resultater.

Fremgangsmåde
1. Klik på den kolonne- eller rækkeoverskrift, som du kun vil have vist de øverste
og nederste værdier for.
2. Højreklik på elementet, klik på Øverste eller nederst, og klik derefter på en af
indstillingerne for at vælge det antal værdier, du vil have vist. Hvis du klikker
på Tilpasset, vises et nyt vindue, hvor du kan begrænse de resultater, der vises
i krydstabellen, ved at vælge en af følgende indstillinger:
v Angiv et tilpasset antal øverste eller nederste resultater. Du kan f.eks. skrive
50 for at få vist de øverste 50 kunder efter indtægt.
v Angiv en tilpasset procentdel øverste eller nederste resultater. Du kan f.eks.
skrive 10 for at få vist de kunder, der bidrager til de øverste 10% af indtægten.
v Angiv et tal, som de øverste eller nederste resultater skal relatere sig til. Du
kan f.eks. skrive 10000000 for at få vist de kunder, der bidrager til de første
10 millioner kr. af indtægten.
3. I listen Baseret på skal du vælge den måling, du vil angive øverste og nederste
resultater for.
4. Klik på OK.
5. Hvis du vil fjerne et øverste eller nederste fil, skal du højreklikke på det filtrerede element, klikke på Øverste eller Nederste og derefter klikke på Ingen
øverste eller nederste.

Sortering
Hvis værdiintervallet sorteres i stigende eller faldende rækkefølge, bliver det lettere for dig at organisere og analysere dine data i IBM Cognos Insight.

Fremgangsmåde
1. Vælg hele den række eller kolonne, du vil sortere.
2. Højreklik på overskriften, og klik på Sortér.
3. Angiv, om der skal sorteres efter værdi eller etiket, og klik derefter på Sortér
stigende eller Sortér faldende.
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Beregninger
Beregninger er vigtige i forbindelse med problemløsning og beslutningstagning. De
kan være en hjælp til at definere relationen mellem elementer, der er interessante.
F.eks. kan beregninger som varians og variansprocentdel være en hjælp i cost-benefit-analyser i IBM Cognos Insight, så du kan sammenligne omkostninger i forhold
til indtægt og faktisk salg i forhold til budgetteret salg.

Dimensionsberegninger
Dimensionsberegninger udføres fra en række eller kolonne i en krydstabel. Krydstabellen kan f.eks. vise profit og tab for alle år fra 2008 til 2014. Du tilføjer en ny
kolonne og bruger den til at vise beregningen af profit minus tab hvert år.
Bemærk følgende, når du skriver dimensionsberegninger:
v Hvis du bruger et tal, der er større end nul men mindre end én, skal der indsættes et nul foran. F.eks. 0, 10.
v Brug enkelte anførselstegn og firkantede parenteser omkring navne. F.eks.
['elementnavn'].
v Afslut alle beregninger med et semikolon (;).
v Du kan bruge mellemrum for at gøre det nemmere at forstå.
v Der skelnes ikke mellem store og små bogstaver i syntaksen.
Dimensionsberegninger i Cognos Insight har samme syntaks som udtryk i IBM
Cognos TM1. Der er flere oplysninger om at skrive udtryk i følgende afsnit i TM1
Reference-dokumentationen.
v Regelfunktioner
v TM1 TurboIntegrator-funktioner
Du kan få vist TM1 Reference-dokumentationen til dit podukt og din version fra
IBM Knowledge Center (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).

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 skal oprette beregninger, der ikke involverer aggregering, f.eks. beregning
af vekselkurser eller indtægter, kan du bygge formeludtryk i beregningseditoren.
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.
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v Referér til elementattributter.
v Brug standardfunktionerne i IBM Cognos TM1 til det laveste niveau og det konsoliderede niveau.
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.
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.

Tilføj en enkel dimensionsberegning
Du kan tilføje, fratrække, gange eller dividere rækker eller kolonner i en krydstabel
i IBM Cognos Insight. Du kan også oprette en tilpasset beregning.

Inden du begynder
De data, du vil bruge i beregningen, skal optræde i rækkerne eller kolonnerne.
Der er flere oplysninger om redigeringsudtryk i følgende afsnit i TM1 Referencedokumentationen:
v Regelfunktioner
v TM1 TurboIntegrator-funktioner
Du kan få vist TM1 Reference-dokumentationen til dit podukt og din version fra
IBM Knowledge Center (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).

Fremgangsmåde
1. Vælg en eller flere rækker eller kolonner til beregningen.
2. Højreklik på rækkerne eller kolonnerne, og klik på Beregn.
3. Vælg en af beregningskommandoerne: Tilføj, Subtrahér, Multiplicér, Dividér eller Tilpasset.
4. Hvis du vælger Tilpasset, skal du udføre følgende handlinger:
a. Angiv beregningen i feltet Udtryk. Når du har indtastet [’, vises en liste,
du kan bruge til at vælge elementer.
b. Angiv, om totalen af argumenterne skal opsummeres først, eller om argumenterne skal anvendes først.
c. Klik på OK.
5. Hvis du vil omdøbe den nye række eller kolonne, skal du markere den og
skrive et nyt navn.
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Vigtigt: Hvis du omdøber et dataelement, omdøber du det i kuben - ikke blot i
den aktuelle widget. Det nye navn afspejles derefter i alle widgetter, der inkluderer dette dataelement.

Resultater
Standardfunktionaliteten for nye beregninger er at udelade beregningsværdien fra
evt. overordnede resuméer. Hvis du vil inkludere beregningen i overordnede resuméer, skal du højreklikke på beregningen, klikke på Beregn og derefter klikke på
Redigér denne beregning. Derefter skal du under Overordnet resumé klikke på
Inkludér beregningsværdi.

Opret en kubeberegning
Når du vil oprette en kubeberegning i IBM Cognos Insight, skal du kombinere
operatorer, funktioner, attributter og værdier, f.eks. tekststrenge og tal, til et udtryk,
der evalueres til 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 elementer 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. Du kan justere feederne eller de genererede regler ved at deaktivere reglerne i regeleditoren og bruge dine
egne.
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. Højreklik på den celle eller det celleinterval, hvor du vil beregne en værdi, og
klik derefter på Opret kubeberegning. 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.
2. 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.
3. Udfør følgende trin for at ændre beregningens omfang:
a. I kontekstområdet i beregningseditoren skal du klikke på dimensionen og
klikke på Redigér medlem valg af medlemmer.

60

IBM Planning Analytics Version 2.0.0: Cognos Insight

b. I vinduet Vælg omfang for dimensionsmedlem skal du fjerne eller tilføje
dimensionsmedlemmer eller udsnit ved at rydde eller markere afkrydsningsfelter.
c. Valgfrit: Hvis du vil fjerne en dimension fra beregningsomfanget, skal du
højreklikke på dimensionskontekstfilteret i kontekstområdet og klikke på
Fjern. Hvis du fjerner alle dimensionerne i kontekstområdet i beregningseditoren, gælder beregningen for alle cellerne i kuben.
d. Hvis du vil tilføje dimensionsmedlemmer til dit omfang, skal du trække
dimensionen fra skillebladet Vilkår til kontekstområdet for beregningseditoren og vælge de medlemmer, du skal bruge.
4. 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 det samme udtryk for udtryk på laveste niveau
og konsoliderede udtryk, skal du markere afkrydsningsfeltet Kombinér laveste niveau og konsolideret.
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:
6. Hvis du vil bruge et dimensionselement i beregningen, skal du trække et dimensionsmedlem fra skillebladet Vilkår til feltet Udtryk. Alle kubens dimensioner vises i en træstruktur. Hvis der findes et hierarki, vises dimensioner i
kuben eller oversigten hierarkisk i træstrukturen.
Medlemmerne vises som fuldstændige medlemmer. Hvis der indgår mellemrumstegn i navnet, er det omgivet af parenteser.
7. Hvis du vil vælge et aritmetisk element, skal du vælge Aritmetisk på listen
Funktionstype på skillebladet Enkelt og derefter vælge en funktion. IBM
Cognos Insight evaluerer aritmetiske funktioner i følgende rækkefølge:
a. Eksponentiering
b. Multiplikation
c. Division
d. Addition
e. 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.
8. Hvis du vil vælge et klokkeslæt eller et vægtet gennemsnit, skal du vælge
Gennemsnitlig på listen Funktionstype på skillebladet Enkelt og vælge en
funktion.
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9. Hvis du vil medtage en indbygget Cognos TM1-funktion, skal du trække
funktionen til feltet Udtryk på skillebladet Funktioner. Der vises en kort beskrivelse af hver enkelt funktion på skillebladet Tip i delvinduet Power-redigering.
Du kan se en fuld forklaring af de forskellige funktioner i TM1 Reference-dokumentationen til din version af Cognos TM1. Planning Analytics-dokumentationen kan ses online (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).
10. Hvis du vil indsætte data fra en anden kube, skal du vælge eller oprette et
link på skillebladet Vilkår 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.
11. 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.
12. 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.

Opret en kubeberegning, der refererer til data fra andre kuber
Når du vil definere en kubeberegning i IBM Cognos Insight, 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 ind i en kube, der indeholder oplysninger om profit og tab.
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
alle redigeringer af dataværdier finde sted i kildekuben. Du kan ikke redigere dataværdier, der vises i målkuber via regellink.

Fremgangsmåde
1. 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.
2. 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.
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Standardnavnet er navnet på kuben, dimensionen for rækker, rækkemedlemmet, dimensionen for kolonner og kolonnemedlemmet. Der kan ikke vælges
dimensionsmedlemmer i kontekstområdet.
3. 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 det samme udtryk for både udtryk på laveste
niveau og på konsolideret niveau, skal du markere afkrydsningsfeltet Kombinér laveste niveau og konsolideret.
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.
4. Klik på Importér vilkår på skillebladet Vilkår.
5. I feltet Angiv et navn til beregningen skal du angive et beskrivende navn,
der gør det let at identificere beregningslinket.
I vinduet Definér et link til import af vilkår angiver du, hvor du vil bruge dataene fra linket, ved at tilknytte de eksterne data til dimensionsmedlemmet i
den kube, der indeholder beregningen.
6. I vinduet Definér et link til import af vilkår vælger du den kube, der indeholder de data, du vil referere til i beregningen.
Kuben, som beregningen er defineret i, vises automatisk som målkube.
Hvis en dimension bruges i begge kuber, tilknyttes de to dimensioner automatisk. For alle andre dimensioner skal du enten etablere korrespondance mellem kilde- og målkube eller placere udvalgte dimensionsmedlemmer stykkevis.
7. Valgfrit: Hvis det er nødvendigt, skal du etablere korrespondance mellem
kilde- og målkåbe eller placere udvalgte dimensionsmedlemmer stykkevis.
8. 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 Vilkår
9. Træk linket til feltet Udtryk for at tilføje det som element i formlen.
10. 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.

Beregn en subtotal
Du kan beregne en subtotal for en del af dine data i IBM Cognos Insight. Eksempel: Din krydstabel viser indtægt pr. produktlinje pr. år, og du vil beregne en subtotal for årene før, du ansatte en ny salgschef og en subtotal for årene efter, du ansatte den nye salgschef.
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Fremgangsmåde
1. Ctrl+klik på række- eller kolonneoverskrifterne til de data, du vil opsummere i
en subtotal.
2. Brug en af følgende metoder til at oprette en subtotal:
v Højreklik på dit valg, klik på Beregn, og klik derefter på den indstilling, der
opsummerer de medlemmer, du har valgt (f.eks. Element 1 + Element 2).
v Højreklik på dit valg, og klik på Indsæt overordnet.
3. Omdøb subtotalen ved at markere række- eller kolonneoverskriften og skrive et
nyt navn.
Vigtigt: Hvis du omdøber et dataelement, omdøber du det i kuben - ikke blot i
den aktuelle widget. Det nye navn afspejles derefter i alle widgetter, der inkluderer dette dataelement.

Sammenlign rækker eller kolonner for at fremhæve undtagelser
Du kan sammenligne to rækker eller kolonner i IBM Cognos Insight for at identificere oplysninger, der kræver yderligere undersøgelse.

Fremgangsmåde
1. Vælg de to rækker eller kolonner, du vil sammenligne.
2. Klik på ikonen Beregn
nerne skal sammenlignes.

, og vælg derefter, hvordan rækkerne eller kolon-

Følgende ikoner på en ny række eller kolonne angiver resultatet af sammenligningen:
v Ikonen Fremragende
end det andet element.

angiver, at det første element er 10 procent højere

angiver, at det første element hverken er 10 prov Ikonen Gennemsnitligt
cent højere eller 10 procent lavere end det andet element.
angiver, at det første element er 10 procent lavere end det
v Ikonen Ringe
andet element.
3. Hvis du vil ændre det, der er angivet som særdeles godt, gennemsnitligt eller
dårligt, skal du udføre følgende handlinger:
a. Klik på Beregn og derefter på Redigér denne beregning.
b. Hvis du vil ændre definitionen af særdeles god, skal du ændre 1,1.
c. Hvis du vil ændre definitionen af dårlig, skal du ændre 0,9.

Beregn varians
Du kan finde forskellen mellem dataene i to kolonner eller rækker i IBM Cognos
Insight ved at beregne variansen.

Om denne opgave
I trinene anvendes den budgetterede indtægt og den faktiske indtægt for hver produktlinje som eksempeldata.

Fremgangsmåde
1. Vælg de rækker eller kolonner, du vil bruge.
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2. Klik på ikonen Beregn
, og vælg ét dimensionsmedlem minus et andet
dimensionsmedlem. I dette eksempel skal du klikke på Budgetteret indtægt og
Faktisk indtægt.
3. Hvis du vil omdøbe den nye række eller kolonne, der indeholder beregningen,
skal du markere den og skrive Varians.
Vigtigt: Hvis du omdøber et dataelement, omdøber du det i kuben - ikke blot i
den aktuelle widget. Det nye navn afspejles derefter i alle widgetter, der inkluderer dette dataelement.

Beregn variansprocent
Du kan finde den procentuelle forskel mellem to rækker eller kolonner i IBM
Cognos Insight ved at beregne variansprocenten. Beregningen af variansprocentdelen er forskellen mellem to tal divideret med det første tal og derefter ganget med
100.

Om denne opgave
I trinene anvendes den budgetterede indtægt og den faktiske indtægt for hver produktlinje som eksempeldata.

Fremgangsmåde
1. Vælg de rækker eller kolonner, du vil bruge.
2. Højreklik på rækkerne eller kolonnerne, og klik på Beregn og Tilpasset. Vinduet Beregning vises som et standardudtryk i feltet Udtryk.
3. I feltet Udtryk skal du oprette følgende udtryk: ['første_dataelement'] ['andet_dataelement'] / ['første_dataelement'] * 100.
Tip: Når du skriver [’ i feltet Udtryk, vises en liste med dimensionerne i din
kube. Du kan vælge dimensionen fra listen i stedet for at skrive den i feltet Udtryk. Den samme liste bliver vist, når du skriver [’.
Skriv for eksempel følgende udtryk: (['faktiskindtægt] ['budgetteretindtægt']) / ['budgetteretindtægt'] * 100.
4. Under Beregningsrækkefølge skal Opsummér først, anvend derefter beregningen være markeret. Denne indstilling betyder, at Cognos Insight foretager
beregningen på de samlede værdier. Hvis du vælger Anvend beregningen
først, og opsummér herefter anvendes beregningen først på de enkelte rækker
eller kolonner, og derefter opsummeres beregningsresultaterne.
5. I feltet Navn skal du skrive Variansprocent.
6. Klik på OK.
7. Hvis du vil formatere de nye beregnede data, så de bliver vist med et procentsymbol, skal du højreklikke på en beregnet celle og klikke på Formatér måling
målingsnavn.
8. Klik på Tal i listen over formater.
9. På skillebladet Udvidet skal du skrive % i felterne til positivt og negativt Suffiks.

Tæl antal forskellige elementer i en dimension
I IBM Cognos Insight kan du oprette en beregning for at beregne det antal forskellige elementer i en dimension, som har en værdi. Du ved f.eks., at kun nogle af
medarbejderne har fået en bonus, men der er for mange medarbejdere til, at du
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manuelt vil tælle antallet af medarbejdere med en værdi i kolonnen Bonus i krydstabellen. Du kan bruge en beregning til hurtigt at finde ud af, hvor mange medarbejdere der har fået en bonus.

Om denne opgave
Du kan bruge funktionen ConsolidatedCountUnique til at tælle det antal celler, der
indeholder data. Du kan f.eks. bruge følgende udtryk til at finde ud af, i hvor
mange byer produktlinjen Golfudstyr er solgt i 2013:
ConsolidatedCountUnique ( 0, ’City’, ’All Cities’, ’2013’, ’Golf Equipment’ );

Fremgangsmåde
1. Højreklik på den kolonne, hvor de beregnede værdier skal vises, og klik derefter på Beregn > Redigér denne beregning.
2. Indtast en beregning i følgende format i feltet Udtryk:
ConsolidatedCountUnique (0, ’Dimension1’, ’Cube’, ’Element1’, ’Element2’,
’Element3’);

Variablerne repræsenterer følgende dele af kuben:
v 'Dimension1' er navnet på den dimension, du vil tælle værdier for. Du kan
f.eks. angive dimensionen Medarbejdere, hvis du vil vide, hvor mange celler
i kolonnen Medarbejdere der har en værdi for sygedage.
v 'Cube' er navnet på den kube, du arbejder med.
v 'Element1', 'Element2' og 'Element3' repræsenterer alle dimensionerne i kuben
og den måde, de er filtreret på. Hvis en kube f.eks. indeholder dimensionerne Dato, Geografisk område og Ansættelsestype, kan du angive, at data
skal filtreres med '2012', 'Canada' og 'Fuld tid'.

Beregn gennemsnittet af en total
I IBM Cognos Insight kan du bruge en beregning til at beregne gennemsnitsværdien af en konsoliderings (eller totals) underordnede elementer.

Om denne opgave
Du kan bruge funktionen ConsolidatedAvg til at returnere gennemsnitsværdien af
værdien af en konsolidering (en total). Hvis en krydstabel f.eks. viser omsætning
pr. år pr. produktlinje, kan du bruge følgende udtryk til at finde den gennemsnitlige omsætning for alle årene, eller du kan bruge et konsolideret gennemsnit til
hvert års total for at finde den gennemsnitlige omsætning for de enkelte år:
ConsolidatedAvg ( 0, ’Total of Years’, ’Product Revenue’, ’All Products’ );

Fremgangsmåde
1. Højreklik på den kolonne i krydstabellen, der skal vise resultatet af beregningen, og klik derefter på Beregn > Redigér denne beregning.
2. Indtast en beregning i følgende format i feltet Udtryk:
ConsolidatedAvg ( Number , ’Cube’, ’Element1’, ’Element2’, ’Element3’);

Variablerne repræsenterer følgende dele af kuben:
v Number kan være 0, 1 eller 2. Nul (0) medtager alle underordnede elementer i
beregningen, 1 ignorerer konsolideringsvægtning, og 2 ignorerer nul-værdier.
v 'Cube' er navnet på den kube, du arbejder med.
v 'Element1', 'Element2' og 'Element3' repræsenterer de andre dimensioner og
den måde, de er filtreret på. Disse elementer skal have samme rækkefølge,
som deres overordnede dimensioner har i kuben. Hvis en kube f.eks. inde-
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holder dimensionerne Dato, Geografisk område og Ansættelsestype i denne
rækkefølge, kan du angive, at data skal filtreres med '2012', 'Canada' og 'Fuld
tid'.

Angivelse af værdiintervaller under import
Du kan oprette beregninger med værdiintervaller under en import i IBM Cognos
Insight ved at definere intervaller med værdier. Du kan f.eks. oprette et værdiinterval for omsætning mellem 0 og 500.000, et andet værdiinterval for omsætning mellem 500.000 og 1.000.000 og et tredje værdiinterval for omsætning på 1.000.000 og
derover. Derefter kan du vise tekst for hvert værdiinterval, f.eks. lav, middel og
høj.

Om denne opgave
Du kan bruge funktionerne IF og ElseIf til at oprette de værdiintervaller, du har
brug for. Du kan også oprette værdiintervaller med symbolet > (større end) eller <
(mindre end) eller begge symboler.
Du kan f.eks. bruge følgende udtryk til at identificere lav, middel og høj lagerbeholdning:
IF (Inventory < 2500); Expression=’low’;
ElseIf (Inventory < 5000); Expression=’medium’;
Else; Expression=’high’;
EndIf;

Du kan også bruge værdiintervaller til ikke-numeriske data. I det tilfælde skal du
bruge symbolet @ før sammenligningssymbolet (f.eks. lighedstegnet). Følgende beregningseksempel opretter værdiintervaller med tekstdata:
IF (Title@=’Manager’), Expression=’yes’;
ElseIf (Title@=’Employee’), Expression=’no’;
Else; Expression=’no’;
EndIf;

Fremgangsmåde
1. Klik på Tilføj beregnet kolonne på siden Udvidet i importguiden. Et nyt element ved navn Udtryk vises på listen Kildeelementer og i hierarkiet Målelementer.
2. Klik på Dimension under Mapningstype i delvinduet Egenskaber. Udtrykket
er defineret som en dimension, og der vises en dimension og et niveau i hierarkiet Målelementer.
3. Vælg udtrykket på listen Kildeelementer.
4. Angiv et navn på udtrykket i feltet Kildeelement i delvinduet Egenskaber. Det
navn, du vælger, vil identificere udtrykket i indholdsdelvinduet og i krydstabellerne og diagrammerne i arbejdsområdet.
5. Indtast beregningen i følgende format i feltet Udtryk i delvinduet Egenskaber:
IF (Column < Value1); Expression=’Text1’;
ElseIf (Column < Value2); Expression=’Text2’;
EndIf;

Variablerne i udtrykket repræsenterer følgende elementer:
v Column er id'en på det kildeelement, som du vil inddele i værdiintervaller.
v Value1 angiver den øvre grænseværdi for det første værdiinterval.
v Value2 angiver den øvre grænseværdi for det andet værdiinterval.
v 'Text1' er den tekst, der skal vises for værdier, der ligger inden for det første
værdiinterval.
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v 'Text2' er den tekst, der skal vises for værdier, der ligger inden for det andet
værdiinterval.

Beregn bidragsmargen
Du kan bruge en bidragsmargen i IBM Cognos Insight til at vise, hvilke produkter
der er mest profitable, hvilke der går lige op, og hvilke der koster mere, end de tjener ind.

Om denne opgave
Du kan bruge disse oplysninger ved planlægning af salgsprognoser og salgsfremstød foruden til næste års planlægning af produktsammensætningen. Du kan også
tilføje målinger for at angive yderligere omkostninger, der ikke er inkluderet i enhedsprisen, f.eks. profit. Du kan fordele disse yderligere omkostninger proportionalt og inkludere dem i beregningen af bidragsmargenen.
I trinene anvendes som eksempel enhedsprisen og vareomkostningerne for hvert
produkt. Du vil beregne bidragsmargenen for de enkelte produkter.

Fremgangsmåde
1. Vælg de rækker eller kolonner, du vil bruge.
, og klik derefter på én dimension minus en an2. Klik på ikonen for Beregn
den dimension. Eksempel: Vælg enhedsprisen - vareomkostninger.
3. Hvis du vil omdøbe den nye række eller kolonne, der indeholder beregningen,
skal du markere den og skrive Bidragsmargen.
Vigtigt: Hvis du omdøber et dataelement, omdøber du det i kuben - ikke blot i
den aktuelle widget. Det nye navn afspejles derefter i alle widgetter, der inkluderer dette dataelement.
4. Hvis du vil have vist, hvilke produkter der bidrager mest, skal du højreklikke
på overskriften Bidragsmargen og klikke på Sortér.
5. Angiv, om der skal sorteres efter værdi eller etiket, og klik derefter på Sortér
stigende eller Sortér faldende.

Revidér, hvordan totaler vises for målinger
Du kan ændre, hvordan du vil have vist resuméerne (eller totalerne) for målinger i
IBM Cognos Insight.

Fremgangsmåde
1. Højreklik på cellen for målingen, eller højreklik på overskriften til den måling,
du vil ændre.
2. Klik på Opsummering, og vælg en opsummeringstype:
v Resumé for at få vist totalen for de medlemmer, der udgør målingen.
v Gennemsnit for at få vist den gennemsnitlige værdi af medlemmerne, der
udgør målingen.
v Minimum for at få vist minimumsværdien af medlemmerne, der udgør målingen.
v Maksimum for at få vist maksimumsværdien af medlemmerne, der udgør
målingen.
v Antal for at få vist antallet af medlemmerne, der udgør målingen, med undtagelse af NULL-værdier.
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3. Klik på Vis værdi som, og klik på et værdiformat.

Opret tidsopsummeringsberegninger
En tidsopsummering i IBM Cognos Insight opsummerer data for et interval af datoer i forhold til en specifik dato. F.eks. er en år til dato-beregning en tidsopsummering.

Fremgangsmåde
1. Højreklik på tidsdimensionen i krydstabellen, og klik på Tidsopsummeringer.
Tip: Hvis tidsdimensionen ikke er inkluderet i krydstabellen, kan du oprette eller redigere en tidsopsummeringsberegning ved at højreklikke på tidsdimensionen i indholdsvinduet, klikke på Redigér og derefter på klikke på ikonen tids. Navnet på tidsdimensionen matcher navnet, der anvendes i
opsummering
datakilden. Hvis dine data f.eks. er et regneark med en kolonne med navnet
Dato, bliver den tidsdimension, som Cognos Insight opretter under importen,
kaldt Dato.
2. Vælg en referencedato. Det datointerval, du vælger i næste trin, er relativt i forhold til den referencedato, du vælger i dette trin. Hvis du f.eks. vælge 21. oktober, 2011 som referencedato og Uge til dato som datointerval, opsummerer din
krydstabel data for ugen 21. oktober op til den pågældende dato.
3. Vælg et datointerval.
4. Hvis du vil redigere en tidsopsummering, skal du højreklikke på tidsdimensionen i krydstabellen og derefter klikke på Tidsopsummeringer.
5. Hvis du vil opfriske alle tidsopsummeringer i et arbejdsområde i forhold til
dags dato, skal du højreklikke på tidsdimensionen i krydstabellen og derefter
klikke på Opfrisk tidsopsummeringer.

Redigér alle beregninger
Hvis du vil have vist og redigere alle beregninger, der er defineret i et arbejdsområde i IBM Cognos Insight, kan du redigere de underliggende Cognos TM1-kuberegler.

Om denne opgave
Eksempel på en kuberegel:
[’Profitability Measures’:’Purchase cost’]
= N: [’Profitability Measures’:’Quantity purchased in kilograms’] *
[’Profitability Measures’:’Price per kilogram’];

Denne kuberegel indeholder følgende komponenter:
v En områdedefinition: [’Profitability Measures’:’Purchase cost’]
v En kvalifikator på laveste niveau: N:
v En formel: [’Profitability Measures’:’Quantity purchased in kilograms’] *
[’Profitability Measures’:’Quantity price per kilogram’]
v En terminator: ;
Denne kuberegel angiver, at hvis kuben anvender en værdi fra elementet "Purchase
cost" i dimensionen "Profitability Measures", så returnerer arbejdsområdet, i stedet
for at returnere den pågældende værdi, produktet af den tilhørende værdi fra "Quantity purchased in kilograms" ganget med "Price per kilogram" på det laveste niveau.
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Fremgangsmåde
1. Klik på ikonen Widgethandlinger
, og klik på Angiv kuberegler.
2. Foretag de nødvendige ændringer i kubereglerne, og klik på OK.

Næste trin
Der er flere oplysninger om kuberegler i følgende emner i TM1 Rules-dokumentationen:
v Oversigt over kuberegler
v Komponenter i en regel
v Sådan fungerer regler
Du kan få vist dette dokument til dit produkt og din version i IBM Knowledge
Center (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).
Relaterede begreber:
“Eksempel: Brug regler for at sammenligne to medlemmer”
Med regler i IBM Cognos Insight kan du beregne celleværdier ved brug af funktioner, numeriske funktioner, betingede udtryk og referencer mellem kuber.

Eksempel: Brug regler for at sammenligne to medlemmer
Med regler i IBM Cognos Insight kan du beregne celleværdier ved brug af funktioner, numeriske funktioner, betingede udtryk og referencer mellem kuber.
Når du bruger beregningsparametrenei IBM Cognos Insight, bliver de regler, som
udfører den ønskede sammenligning, automatisk genereret. Klik på Angiv kuberegler fra ikonen Widgethandlinger

for at gennemse eller redigere reglerne.

, bliNår du vælger to medlemmer og bruger Sammenlign fra ikonen Beregn
ver hvert af medlemmerne evalueret i forhold til en regel, der bliver genereret for
dig.
Du får vist en ny række eller kolonne med en grøn cirkel for fremragende
ler 10 procent højere end forventet, en gul rombe for gennemsnitlig
firkant for dårlig

el-

og en rød

eller 10 procent lavere end forventet.

Følgende regel definerer vilkårene for fremragende, gennemsnitlig og ringe.
[’Measures’:’Compare Forecast Revenue vs. Actual Revenue’] =
IF([’Measures’:’Forecast Revenue’] < [’Measures’:’Actual Revenue’]*0.9,
-1,
IF([’Measures’:’Forecast Revenue’] > [’Measures’:’Actual Revenue’]*1.1,
1,
0
)
);

Regelsætningen angiver, at for medlemmet Compare Forecast Revenue vs. Actual
Revenue i dimensionen Measures gælder det, at hvis værdien af Forecast Revenue
er lavere end 90 % af Actual Revenue, så er værdien af medlemmet Compare
Forecast Revenue vs. Actual Revenue -1. Hvis værdien af Forecast Revenue er
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større end 110 % af Actual Revenue, så er værdien af medlemmet Compare
Forecast Revenue vs. Actual Revenue 1. Ellers er værdien af medlemmet Compare
Forecast Revenue vs. Actual Revenue 0.
I dette tilfælde resulterer en værdi på -1 for Compare Forecast Revenue vs. Actual
Revenue i en grøn cirkel. En værdi på 1 for Compare Forecast Revenue vs. Actual
Revenue giver en rød firkant. En værdi på 0 for Compare Forecast Revenue vs.
Actual Revenue resulterer i en gul diamant.
Du kan redigere regelsætningen og på den måde ændre grænseværdierne for,
hvornår de visuelle indikatorer skal vises. Hvis du grønne cirkel f.eks. skal vises,
når Actual Revenue overstiger Forecast Revenue med 20 %, og den røde firkant
skal vises, når Actual Revenue er 20 % lavere end Forecast Revenue, kan du ændre
sætningen som følger:
[’Measures’:’Compare Forecast Revenue vs. Actual Revenue’] =
IF([’Measures’:’Forecast Revenue’] < [’Measures’:’Actual Revenue’]*0.8,
-1,
IF([’Measures’:’Forecast Revenue’] > [’Measures’:’Actual Revenue’]*1.2,
1,
0
)
);

TM1 Rules-dokumentationen indeholder en komplet beskrivelse af regler, herunder
et omfattende eksempel på, hvordan man udvikler en kompleks applikation ved
hjælp af regler. TM1 Reference-dokumentationen indeholder beskrivelser af alle de
funktioner, der kan bruges i regler. Du kan få vist disse dokumenter fra IBM
Knowledge Center (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).
Relaterede opgaver:
“Redigér alle beregninger” på side 69
Hvis du vil have vist og redigere alle beregninger, der er defineret i et arbejdsområde i IBM Cognos Insight, kan du redigere de underliggende Cognos TM1-kuberegler.

Vis værdier som procentdele
Som standard vises målinger i IBM Cognos Insight som de faktiske værdier fra din
database. Du kan nu sammenligne hver værdis relative bidrag ved at vise værdierne som procentdele af totalen.

Fremgangsmåde
Hvis du vil have vist celleværdier som en procentdel af en total værdi, skal du højreklikke på en celle, klikke på Vis værdi som og derefter vælge en indstilling. De
celler, der viser en procentdel, er gråtonede. Gråtoningen angiver, at værdierne i
disse celler er beregnede i modsætning til de værdier, der repræsenterer elementer
i dimensionen.

Datafordeling
Du kan bruge de foruddefinerede indstillinger for datafordeling i IBM Cognos Insight til at fordele numeriske data i celler i en krydstabel. Du kan for eksempel
bruge datafordeling til at fordele en værdi jævnt over et celleinterval, eller forøge
alle værdier i et celleinterval med en procentdel.
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Ved datafordeling bruges følgende betingelser til at identificere dataelementer i et
hierarki:
Element eller elementer på laveste niveau
Dataelementerne på laveste niveau er de laveste underordnede dataelementer. Hvis datahierarkiet f.eks. indeholder niveauet År, niveauet Måned
og niveauet Dag, og niveauet Dag ikke har nogen underordnede dataelementer, så er Dag elementet på laveste niveau.
Konsolidering
En konsolidering er et overordnet dataelement. Hvis datahierarkiet f.eks.
indeholder niveauet År, niveauet Måned og niveauet Dag, og niveauet Dag
ikke har nogen underordnede dataelementer, så er År og Måned konsolideringer.
Fortløbende
Fortløbende celler er celler, der støder op til hinanden i en række eller kolonne. Et eksempel på fortløbende celler i en krydstabel, der viser år, er
2011, 2012 og 2013. 2011 og 2013 er ikke fortløbende celler.
Der er flere typer datafordeling, og hver type er tilgængelig i forskellige situationer
og har forskellige fordele. Forskellen beskrives i følgende tabel.
Tabel 4. Sammenligning af datafordelingsmetoder
Datafordelingsmetode

Valg, som metoden kan bruges til
Metodens effekt

Relativ proportional

Enkelt celle, der indeholder
et overordnet dataelement

Anvender proportionerne fra ét
overordnet dataelements underordnede dataelementer på et
andet overordnet dataelements
underordnede dataelementer.

Udjævnede værdier på
laveste niveau

Enkelt celle, der indeholder
et overordnet dataelement

Fordeler data jævnt på et overordnet dataelements laveste underordnede dataelementer.

Jævn fordeling

Enkelt celle, der indeholder
et overordnet dataelement

Fordeler data jævnt på et overordnet dataelements nærmeste
underordnede dataelementer.

Interval af fortløbende
dataelementer på samme niveau
Gentag

Enkelt celle
Interval af fortløbende
dataelementer på samme niveau

Erstatter de valgte celler med en
værdi, lægger en værdi til de
valgte celler eller trækker en
værdi fra de valgte celler.

Ikke-fortløbende celler
Lige linje

Enkelt celle
Interval af fortløbende
dataelementer på samme niveau

Vækstprocent

Enkelt celle
Interval af fortløbende
dataelementer på samme niveau
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Udfylder et interval af celler
med værdier, der er ligeligt fordelt mellem to slutpunkter.

Øger en efter en værdierne i et
interval med en procentuel stigning.

Tabel 4. Sammenligning af datafordelingsmetoder (fortsat)
Datafordelingsmetode

Valg, som metoden kan bruges til
Metodens effekt

Gentag værdier på laveste niveau

Enkelt celle, der indeholder
et overordnet dataelement

Erstatter data på et overordnet
dataelements laveste underordnede dataelementer.

Der er tre tilgængelige typer datafordeling, relativ proportional, udjævnede værdier på laveste niveau og gentagelse af værdier på laveste niveau, når du skriver
en værdi i en konsolideret celle, hvis underordnede dataelementer ikke indeholder
en værdi. Du tilføjer f.eks. et medlem til en krydstabel, hvilket opretter en tom
kolonne med en kolonnetotal. Når du skriver en værdi i cellen med kolonnetotalen, åbnes dialogboksen Datafordeling, og du kan vælge at fordele dataene i de
underordnede celler med relativ proportional fordeling eller udjævnet fordeling af
værdier på laveste niveau.

Fordel data med en relativ andel
I IBM Cognos Insight kan du bruge fordelingsmetoden Relativ proportional til at
fordele værdier til en konsoliderings elementer på laveste niveau (de underordnede) proportionalt med en referencecelles elementer på laveste niveau. Referencecellen kan være placeret i den kube, du starter fordelingen fra, eller i en separat
kube. Referencecellen skal imidlertid dele de samme konsolideringer som den celle,
du begynder fordelingen fra.
I følgende eksempel vises relativ proportional fordeling, hvor startcellen og referencecellen findes i samme kube.
Tabel 5. En krydstabel, der viser relativ proportional fordeling
Land eller region

1. kvartal

Jan

Feb

Mar

Argentina

0

0

0

0

Belgien

0

0

0

0

Brasilien

100

10

20

70

Canada

0

0

0

0

Chile

0

0

0

0

Danmark

0

0

0

0

I foregående eksempel vises en enkelt konsolideret værdi på 100 i cellen ved skæringspunktet mellem 1. kvartal og Brasilien. Elementerne på laveste niveau for 1.
kvartal er Jan, Feb og Mar. I dette eksempel er følgende udsagn sande:
v Jan indeholder værdien 10, som er 10 % af 100.
v Feb indeholder værdien 20, som er 20 % af 100.
v Mar indeholder værdien 70, som er 70 % af 100.
Hvis du starter en relativ proportional fordeling af værdien 400 fra skæringspunktet mellem 1. kvartal og Argentina og angiver Erstat for Opdateringshandling, udfyldes elementerne på laveste niveau for 1. kvartal, Argentina proportionalt med
elementerne på laveste niveau for 1. kvartal, Brasilien:
v Jan indeholder værdien 40, som er 10 % af 400.
v Feb indeholder værdien 80, som er 20 % af 400.
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v Mar indeholder værdien 280, som er 70 % af 400.

Fremgangsmåde
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

Vælg den konsoliderede celle, du vil starte datafordelingen fra.
Højreklik på cellen, og klik på Datafordeling > Relativ proportional fordeling.
Vælg den kube på listen Kube, hvor referencecellen er placeret.
Klik eventuelt på en af knapperne med teksten Dimension, hvis du vil vælge
et andet dimensionselement, der identificerer referencecellen.
Når du klikker på knappen Dimension, åbnes Udsnitseditor med alle elementerne i dimensionen. Du kan derefter vælge et enkelt element og klikke på OK.
Klik f.eks. på account1, vælg et andet element i Udsnitseditor, og klik på OK.
Bemærk: Knapperne Dimension er ikke tilgængelige for konsoliderede elementer, fordi den celle, som fordelingen startes fra, og referencecellen skal have
fælles konsoliderede elementer.
Klik på Vælg.
Feltet Referencecelle i vinduet Relativ Proportional fordeling er nu udfyldt
med den celle, du valgte.
Indtast den værdi i feltet Værdi, som skal fordeles.
Vælg en handling i Opdateringshandling.
Klik på Anvend.

Fordel data jævnt i en celles elementer på laveste niveau
I IBM Cognos Insight kan du bruge metoden Udjævnede værdier på laveste niveau
til at fordele en angivet værdi ligeligt mellem alle elementerne på laveste niveau
for en konsolideret celle. Når du anvender denne metode, kan du vælge at fordele
værdien til alle konsolideringens elementer på laveste niveau eller kun til de elementer på laveste niveau, der allerede indeholder værdier, som ikke er nul.
Antag f.eks., at År, Argentina har flere elementer på laveste niveau med værdien
nul. Hvis du bruger metoden Udjævnede værdier på laveste niveau til at fordele
værdien 1200 til alle elementer på laveste niveau for År, Argentina, giver det følgende resultat.
Tabel 6. En krydstabel, som illustrerer Udjævnede værdier på laveste niveau fra en enkelt
konsolidering
Land eller
region

År

K1

K2

K3

K4

Argentina

1200

300

300

300

300

Belgien

0

0

0

0

0

Brasilien

0

0

0

0

0

Hvis du starter metoden Udjævnede værdier på laveste niveau fra en celle, der
identificeres af mere end ét konsolideret element, fordeles den angivne værdi til
alle de elementer på laveste niveau, som er tilknyttet til cellen. Antag f.eks., at den
valgte celle identificeres af to konsoliderede elementer: År og S Series Sedan.
Hvis du starter fordelingen Udjævnede værdier på laveste niveau fra skæringspunktet for År, S Series Sedan, fordeles den angivne værdi til alle de celler, der
identificeres af elementerne på laveste niveau for både År og S Series Sedan. Hvis
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du f.eks. bruger Udjævnede værdier på laveste niveau til at fordele værdien 1200
til alle elementerne på laveste niveau for skæringspunktet År, S Series Sedan, giver
det følgende resultat.
Tabel 7. En krydstabel, som illustrerer Udjævnede værdier på laveste niveau fra skæringspunktet mellem to konsolideringer
Køretøjets
type

År

K1

K2

K3

K4

S Series Sedan

1200

300

300

300

300

S Series 1.8 L
Sedan

150

37,5

37,5

37,5

37,5

S Series 2.0 L
Sedan

150

37,5

37,5

37,5

37,5

S Series 2.5 L
Sedan

150

37,5

37,5

37,5

37,5

Kubens hukommelseskrav kan stige betragteligt, hvis du starter Udjævnede værdier på laveste niveau fra en celle, der identificeres af flere konsoliderede elementer. Dette forhold håndteres, ved at systemet giver en advarsel i tilfælde, hvor mere
end 10.000 celler berøres af metoden Udjævnede værdier på laveste niveau. I tilfælde, hvor mere end en million celler berøres, uføres fordelingsfunktionen ikke.

Fremgangsmåde
1. Vælg den konsoliderede celle, du vil starte datafordelingen fra.
2. Højreklik på cellen, og klik på Datafordeling > Udjævnede værdier på laveste
niveau.
3. Angiv den værdi, du vil fordele, i feltet Værdi.
4. Vælg en indstilling under Anvend på.
Valg

Beskrivelse

Udfyldte celler på laveste niveau

Den angivne værdi fordeles kun til celler på
laveste niveau, der i øjeblikket indeholder
værdier, som ikke er nul.

Alle celler på laveste niveau

Den angivne værdi fordeles til alle celler på
laveste niveau uanset deres aktuelle værdi.

5. Vælg en handling i Opdateringshandling.
6. Klik på Anvend.

Fordel data jævnt på tværs af celler
I IBM Cognos Insight kan du bruge metoden Jævn fordeling til at fordele en angivet værdi ligeligt mellem de valgte celler.
I følgende krydstabel er der f.eks. valgt et interval på 12 celler, hvilket ses af kursivfonten og stjernerne (*).
Tabel 8. En krydstabel med et valgt celleinterval
Land eller region

1. kvartal

Jan

Feb

Mar

Argentina

300

25*

75*

65*
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Tabel 8. En krydstabel med et valgt celleinterval (fortsat)
Land eller region

1. kvartal

Jan

Feb

Mar

Belgien

0

45*

85*

55*

Brasilien

0

35*

55*

75*

Canada

0

35*

65*

45*

Chile

0

0

0

0

Danmark

0

0

0

0

Når du vil fordele værdien 60 ligeligt mellem disse celler og vælger opdateringshandlingen Tilføj, bliver værdien fordelt ligeligt over intervallet og føjet til de eksisterende celleværdier. Resultatet er, at alle celleværdier øges med 5 (60/12=5) som
vist i følgende eksempel.
Tabel 9. En krydstabel med jævn fordeling anvendt
Land eller region

1. kvartal

Jan

Feb

Mar

Argentina

300

30

80

70

Belgien

0

50

90

60

Brasilien

0

40

60

80

Canada

0

40

70

50

Chile

0

0

0

0

Danmark

0

0

0

0

Fremgangsmåde
1. Vælg den celle eller det interval, du vil starte datafordelingen fra.
2. Højreklik på valget, og klik på Datafordeling > Jævn fordeling.
3. Angiv den værdi, du vil fordele i feltet Værdi.
4. Vælg eventuelt en indstilling for Udvid for at angive datafordelingens retning.
5. Vælg en handling i Opdateringshandling.
6. Klik på Anvend.
Den værdi, du har indtastet, fordeles ligeligt i de retninger, du har angivet, eller på det celleinterval, du har valgt.
Når du anvender jævn fordeling til en enkelt konsolideret celle uden at angive
en retning for fordelingshandlingen, bliver den værdi, som skal fordeles, distribueret proportionalt til den konsoliderede celles elementer på laveste niveau.

Gentag data i celler
I IBM Cognos Insight kan du bruge metoden Gentag til at gentage en angivet
værdi i valgte celler i en krydstabel.
I følgende eksempel begynder datafordelingen med cellen ved skæringspunktet
mellem Feb og Brasilien, og værdien 25 gentages mod højre og nedad.
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Tabel 10. En krydstabel, der viser metoden Gentag
Land eller region

1. kvartal

Jan

Feb

Mar

Argentina

0

0

0

0

Belgien

0

0

0

0

Brasilien

50

0

25

25

Canada

50

0

25

25

Chile

50

0

25

25

Danmark

50

0

25

25

I modsætning til de andre fordelingsmetoder er Gentag tilgængelig, når du vælger
celler, der ikke støder op til hinanden. Hvis du i den foregående figur f.eks. vælger
cellen ved skæringspunktet mellem Chile og Feb og cellen ved skæringspunktet
mellem Brasilien og Mar, kan du godt anvende fordelingsmetoden Gentag til disse
celler.

Fremgangsmåde
1. Vælg den celle eller det interval, du vil starte datafordelingen fra.
2. Højreklik på cellen, og klik på Datafordeling > Gentag.
3.
4.
5.
6.

Angiv den værdi, du vil gentage, i feltet Værdi.
Vælg eventuelt indstillinger for Udvid for at angive datafordelingens retninger.
Vælg en handling i Opdateringshandling.
Klik på Anvend.
Den værdi, du har indtastet, gentages i de retninger, du har angivet, eller på
det celleinterval, du har valgt.
Hvis du anvender fordelingsmetoden Gentag til en enkelt konsolideret celle
uden at angive en retning for fordelingshandlingen, bliver den værdi, som skal
fordeles, distribueret proportionalt til alle den konsoliderede celles elementer på
laveste niveau.

Udfyld celler med et interval af værdier
I IBM Cognos Insight kan du bruge metoden Lige linje til at udfylde celler ved
brug af lineær interpolation mellem to angivne slutpunkter.
I følgende eksempel på en krydstabel vises virkningen af fordelingen Lige linje på
et interval med seks celler med slutpunkterne 100 og 200.
Tabel 11. En krydstabel, som illustrerer fordeling i lige linje
Land eller
region

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Argentina

100

120

140

160

180

200

Belgien

0

0

0

0

0

0

Brasilien

0

0

0

0

0

0

Canada

0

0

0

0

0

0

Chile

0

0

0

0

0

0

Danmark

0

0

0

0

0

0
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Med startværdien 100 og slutværdien 200 udfylder fordelingen Lige linje de mellemliggende celler med værdier, der er ligeligt fordelt mellem de to slutpunkter.

Fremgangsmåde
1. Vælg den celle eller det interval af celler, du vil starte datafordelingen fra.
Husk: Du kan kun anvende fordelingen Lige linje til en enkelt række eller kolonne, ikke til rektangulære intervaller.
2. Højreklik på cellen, og klik på Datafordeling > Lige linje.
3. Indtast startværdien for fordelingen i feltet Startværdi.
4. Indtast slutværdien for fordelingen i feltet Slutværdi.
5. Vælg eventuelt indstillinger for Udvid for at angive datafordelingens retninger,
venstre og højre inden for rækker eller op og ned inden for kolonner.
6. Vælg en handling i Opdateringshandling.
7. Klik på Anvend.
Dataene fordeles i en lige linje i de retninger, du har angivet, eller over det
valgte celleinterval.

Fordel data med en procentuel vækst
I IBM Cognos Insight kan du bruge metoden Procentuel vækst til at forøge alle
værdierne i en startcelle og de efterfølgende celler i et interval med en angivet
vækstprocent.
I følgende krydstabel vises resultatet af metoden Procentuel vækst på et interval
med seks celler, hvor startværdien er 100, og vækstprocenten er 10. I eksemplet
bruges handlingen Erstat data.
Tabel 12. En krydstabel, som illustrerer fordeling med en vækstprocent
Land eller
region

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Argentina

100,00

110,00

121,00

133,10

146,41

161,05

Belgien

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Brasilien

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Canada

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Chile

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Danmark

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Startværdien på 100 vises i den celle, der identificeres af Jan, Argentina. Anvendelse på 100 af vækstprocenten på 10 giver 110, som er værdien i Feb, Argentina.
Anvendelse på 110 af vækstprocenten på 10 giver 121, som er værdien i Mar, Argentina.

Fremgangsmåde
1. Vælg den celle eller det interval af celler, du vil starte datafordelingen fra.
Husk: Du kan kun anvende fordelingen Procentuel vækst til en enkelt række
eller kolonne, ikke til rektangulære intervaller.
2. Højreklik på cellen, og klik på Datafordeling > Procentuel vækst.
3. Indtast startværdien for fordelingen i feltet Startværdi.
4. Indtast vækstprocenten for fordelingen i feltet Vækstprocent.
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5. Vælg eventuelt indstillinger for Udvid for at angive datafordelingens retning,
venstre og højre inden for rækker eller op og ned inden for kolonner.
6. Vælg en handling i Opdateringshandling.
7. Klik på Anvend.
Vækstprocenten anvendes i de retninger, du har angivet, eller over det valgte
celleinterval.

Fordel data ved at gentage værdier på laveste niveau
I IBM Cognos Insight kan du bruge metoden Gentag værdier på laveste niveau til
at kopiere en bestemt værdi til den underordnede på laveste niveau i en konsolidering. Når du anvender denne metode, kan du kopiere værdien til alle konsolideringens elementer på laveste niveau eller kun til de elementer på laveste niveau, der
allerede indeholder værdier, som ikke er nul.
I tabel 13 er der f.eks. flere elementer på laveste niveau for År, Argentina med værdier. Hvis du bruger metoden Gentag værdier på laveste niveau til at kopiere værdien 400 til de elementer på laveste niveau, hvor År, Argentina i øjeblikket er udfyldt med værdier, der er forskellige fra nul, kopieres værdien 400 til alle
elementer, der indeholdt værdier forskellige fra nul.
Tabel 13. En krydstabel, som illustrerer Gentag værdier på laveste niveau fra en enkelt konsolidering
Land eller
region

År

K1

K2

K3

K4

Argentina

1200

400

400

400

400

Belgien

0

0

0

0

0

Brasilien

0

0

0

0

0

Hvis du starter metoden Gentag værdier på laveste niveau fra en celle, der identificeres af mere end ét konsolideret element, kopieres den angivne værdi til alle de
elementer på laveste niveau, som er tilknyttet til cellen. I tabel 14 er den valgte
celle f.eks. identificeret af to konsoliderede elementer: År og S Series Sedan.
Hvis du starter fordelingen Gentag værdier på laveste niveau fra den konsoliderede celle ved År og S Series Sedan, kopieres den angivne værdi til alle de celler,
der identificeres af elementerne på laveste niveau for både År og S Series Sedan.
Hvis du f.eks. bruger Gentag værdier på laveste niveau til at kopiere værdien 25 til
alle elementer på laveste niveau for den fremhævede celle, giver det følgende resultat.
Tabel 14. En krydstabel, som illustrerer Udjævnede værdier på laveste niveau fra skæringspunktet mellem to konsolideringer
Køretøjets
type

År

K1

K2

K3

K4

S Series Sedan

1200

25

25

25

25

S Series 1.8 L
Sedan

25

25

25

25

25

S Series 2.0 L
Sedan

25

25

25

25

25

S Series 2.5 L
Sedan

25

25

25

25

25
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Kubens hukommelseskrav kan stige betragteligt, hvis du starter Gentag værdier på
laveste niveau fra en celle, der identificeres af flere konsoliderede elementer. Dette
forhold håndteres, ved at systemet giver en advarsel i tilfælde, hvor mere end
10.000 celler berøres af metoden Gentag værdier på laveste niveau. I tilfælde, hvor
mere end en million celler berøres, uføres fordelingsfunktionen ikke.

Fremgangsmåde
1. Vælg den konsoliderede celle, du vil starte datafordelingen fra.
2. Højreklik på cellen, og klik på Datafordeling > Gentag værdier på laveste niveau.
3. Angiv den værdi, du vil gentage, i feltet Værdi.
4. Vælg en indstilling i feltet Anvend på.
Valg

Beskrivelse

Udfyldte celler på laveste niveau

Den angivne værdi kopieres kun til celler på
laveste niveau, der i øjeblikket indeholder
værdier, som ikke er nul.

Alle celler på laveste niveau

Den angivne værdi kopieres til alle celler på
laveste niveau uanset deres aktuelle værdi.

5. Vælg en handling i Opdateringshandling.
6. Klik på Anvend.

Justér diagramdata
Via justering af IBM Cognos Insight-diagrammer kan du arbejde med dine data i et
diagram i stedet for kun at arbejde med data i krydstabeller.

Om denne opgave
Du kan interagere med Cognos Insight-diagrammer ved at trække i kanten på søjler og kolonner for at justere værdierne i søjle- og kolonnediagrammer.
Hvis du f.eks. har oprettet en krydstabel og et kolonnediagram, der repræsenterer
dit årlige rejsebudget, kan du anvende Fasthold til totalen og til angivne værdier,
og derefter trække kolonnerne i diagrammet for at beslutte, hvordan den resterende del af budgettet skal bruges. Når den totale værdi er fastholdt, og du øger
en værdi, reduceres de øvrige værdier. Dette kan være en hjælp til at visualisere,
hvordan værdier relaterer til hinanden.

Fremgangsmåde
1. Placér markøren øverst i kolonnen eller i slutningen af den række, du vil justere. Der vises et håndtag.
2. Træk i håndtaget for at justere data. Der vises et vindue med et tekstfelt og en
skyder. Du kan skrive den nye værdi i tekstfeltet, eller du kan justere skyderen
for at angive den nye værdi.
Relaterede begreber:
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“Diagrammer” på side 87
Diagrammer kommunikerer sammenligninger, relationer og tendenser. De fremhæver og tydeliggør medlemmer. Når du skal vælge den mest relevante diagramtype
i IBM Cognos Insight, skal du først definere, hvad diagrammet skal vise, og derefter finde det diagram, der passer bedst til formålet. Du kan f.eks. bruge et linjediagram til at vise tendenser.

Frys rækker eller kolonner
Når du blader gennem store datasæt i IBM Cognos Insight, kan du fryse rækker eller kolonner, så du f.eks. får vist overskrifter eller andre relevante data hele tiden.

Fremgangsmåde
1. Klik på den celle, hvor du vil fryse rækkerne eller kolonnerne.
2. Klik på ikonen Widgethandlinger

, og klik på Frys delvinduer.

Skjul rækker eller kolonner
Du kan skule rækker eller kolonner i IBM Cognos Insight, som du ikke har brug
for. F.eks. kan du, når der er oprettet en beregning, skjule rækker eller kolonner,
der anvendes i beregningen, men som ikke skal bruges i arbejdsområdet.

Fremgangsmåde
Højreklik på en eller flere rækker eller kolonner, og klik på Skjul. Hvis du vil vise
de skjulte elementer, skal du højreklikke på en række eller kolonne og klikke på
Vis alle skjulte.

Undertryk tomme rækker eller kolonner
Du kan skjule en hel række eller kolonne, der indeholder tomme celler i IBM
Cognos Insight. Denne funktion er nyttig i forbindelse med tilføjelse af diagrammer, fordi, hvis der medtages tomme celler, kan det forvrænge resultaterne.

Inden du begynder
Du skal have en NULL-række eller -kolonne.

Fremgangsmåde
Klik på ikonen for Undertryk tomme celler
, og klik på Rækker eller Kolonner.
Bemærk, at nuller ikke undertrykkes, når du får vist denne kommando, fordi nuller er værdier.
Der er flere oplysninger om ændring af standardværdien i kuben under emnet om
UNDEFVALS-funktionen i TM1 Reference-dokumentationen. Du kan få vist dette dokument til dit produkt og din version i IBM Knowledge Center (http://
www.ibm.com/support/knowledgecenter).
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Opret betingede typografier
Du kan tilføje betingede typografier til en krydstabel i et IBM Cognos Insight-arbejdsområde for at identificere celler, der er inden for et interval af værdier eller
celler, som indeholder en specifik tegnstreng.

Om denne opgave
Eksempel: Du vil automatisk fremhæve med grønt de afdelinger i din organisation,
som overholder deres budget, og fremhæve med rødt de afdelinger, der overskrider deres budget. Hvis du opretter betingede typografier, kan du få farvemarkeret
oplysninger i dine rapporten, så det er let at finde interessante områder.
Du kan oprette følgende typer betingede typografier:
Numerisk interval
Fremhæver numeriske data, f.eks. indtægter og tab.
Streng
Fremhæver specifikke alfanumeriske elementer i et område. Du kan f.eks.
fremhæve alle forekomster af et specifikt ord eller en streng, f.eks. Udstyr
eller udtryk, f.eks. Husleje og forbrug. Der skelnes mellem store og små
bogstaver i strenge.
Hvis flere strengbetingelser opfyldes, bliver kun den første betingede typografi anvendt.

Fremgangsmåde
1. Gør et af følgende:
v Hvis du vil oprette en betingelse for en enkelt dimension, skal du klikke på
den række- eller kolonneoverskrift, der repræsenterer dimensionen. Hvis du
f.eks. vil oprette en betingelse for dimensionen Dato, skal du klikke på kolonneoverskriften Dato.
v Hvis du vil oprette en betingelse for mere end én dimension, skal du klikke
på skæringspunktet mellem dimensionerne i krydstabellen. Hvis du f.eks.
vil oprette en betingelse for Indtægt, Dato og Produktlinje, skal du klikke
på den krydstabelcelle, hvor disse tre dimensioner skærer hinanden, f.eks.
skæringspunktet for Indtægt 2004 og Golfudstyr.
2. Klik på ikonen Betingede typografier
grafi.

, og klik derefter på Betinget typo-

, klik på Ny betinget typografi, og vælg derefter
3. Klik på ikonen Tilføj
en dimension eller en måling, der skal defineres en betingelse for. Hvis du
vælger en måling: Fortsæt med næste trin. Hvis du vælger en dimension: Gå
til trin 10.
Tip: Du kan også oprette en ny typografi ved at begynde med en eksisterende
og klikke på Brug eksisterende betinget typografi og derefter vælge typografien.
4. I vinduet Numerisk betingelse skal du skrive et navn på typografien i feltet
Navn på typografi. Eksempel: Budget + eller -.
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5. I feltet Intervalværdi skal du angive det første tal i intervallet, du vil definere,
og trykke på Enter. Skriv f.eks. 100, og tryk på Enter. Tallet vises i intervalvinduet, og typografirækker vises over og under talrækken.
6. I feltet Intervalværdi skal du angive det andet tal i intervallet, du vil definere,
og trykke på Enter. Skriv f.eks. 10, og tryk på Enter. Tallet vises i intervalvinduet.
7. Du kan om nødvendigt tilføje flere tal til intervalvinduet. Skriv f.eks. 0, og
tryk på Enter.
8. Hvis du vil definere typografier for værdierne, der er over, under og mellem
de tilføjede tal, skal du gøre et af følgende:
v Fra listen i kolonnen Typografi skal du vælge en foruddefineret typografi.
Klik f.eks. på Gennemsnitlig for intervallet mellem 100 og 10, og klik derefter på Ringe for intervallet mellem 10 og 0.
, og klik derefter på ellipsen (...) for at defiv Klik på ikonen Redigér
nere en tilpasset typografi. Redigér f.eks. typografien for intervallet mellem
100 og 10 for at få blå baggrund og hvid tekst. Redigér derefter typografien
for intervallet mellem 10 og 0 for at få purpur baggrund og hvid tekst.
9. Om nødvendigt kan du vælge en typografi for de værdier, der ikke er inden
for de oprettede intervaller.
10. I vinduet Strengbetingelse skal du skrive et navn på typografien i feltet Navn
på typografi. Skriv f.eks. A eller B.
. Den nye typografi vises i strengvinduet.
11. Klik på ikonen Tilføj
12. I kolonnen Operator skal du klikke på I (angiv værdier) for at få vist valgmuligheder og vælge, hvilken betingelsestype du vil oprette. Vælg f.eks. Indeholder.
13. Du kan om nødvendigt tilføje andre betingelser. Tilføj f.eks. en anden betingelse for Indeholder.
14. I kolonnen Værdier skal du angive den streng, der aktiverer betingelsen. Indtast f.eks. bogstavet A som første betingelse og bogstavet B for den anden betingelse.
15. Hvis du vil definere typografier for de strengbetingelser, du har tilføjet, skal
du gøre et af følgende:
v I kolonnen Format skal du klikke på (Standard) og vælge en foruddefineret
typografi. Klik f.eks. på Fremragende for en betingelse, der indeholder bogstavet A , og Ringe for en betingelse, der indeholder bogstavet A.
, og klik derefter på ellipsen (...) for at defiv Klik på ikonen Redigér
nere en tilpasset typografi. Redigér f.eks. typografien til betingelsen, der indeholder bogstavet a for at få grøn tekst, og redigér typografien for betingelsen, der indeholder bogstavet b for at få rød tekst.
16. Om nødvendigt kan du vælge en typografi for de værdier, der ikke opfylder
de oprettede betingelser.
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Kapitel 5. Design af arbejdsområde
Tilføj widgetter til lærredet i IBM Cognos Insight for at oprette indbydende datalayout til dig selv og andre.

Tilføj eller fjern skilleblade
Skilleblade gør det lettere at organisere og blade igennem et arbejdsområde i IBM
Cognos Insight, der indeholder mange oplysninger. Du kan f.eks. vise en oversigt
på ét skilleblad og have detaljerede oplysninger på et andet.

Fremgangsmåde
1. Du tilføjer et nyt skilleblad ved at klikke på ikonen Handlinger
ter klikke på Nyt skilleblad.

og deref-

2. Højreklik på skillebladet, og klik på Omdøb.
Hvis du vil inkludere et og-tegn (&) som en del af skillebladsnavnet, skal du
indtaste 2 og-tegn. Hvis du f.eks. vil navngive et skilleblad Indtægter & udgifter, skal du indtaste Indtægter && udgifter.
3. Hvis du vil tilføje muligheden for at navigere til skillebladet ved hjælp af et
tegn i skillebladsnavnet, skal du tilføje et og-tegn (&) lige før tegnet. Tegnet bliver dermed understreget.
Hvis du f.eks. giver et skilleblad navnet &Udgifter, kan du senere bruge Alt+U
til at navigere til skillebladet Udgifter.
4. Hvis du vil fjerne et skilleblad, skal du højreklikke på skillebladet og klikke på
Fjern dette skilleblad.

Tilføj krydstabeller
Brug en krydstabel i IBM Cognos Insight til at få vist dimensioner og udføre
grundlæggende analyse på dine data. Som standard vises endvidere et diagram.

Om denne opgave
Denne opgave kan kun bruges til at tilføje en krydstabel, der er baseret på en eksisterende kube, til arbejdsområdet. Hvis du vil oprette en tom kube og også tilføje
en krydstabel, der er baseret på den tomme kube, til arbejdsområdet, skal du
klikke på Ny krydstabel på menuen Indsæt. En tom kube vises i indholdsdelvinduet, og en krydstabel og et diagram vises på lærredet. Der er flere oplysninger
om ændring af indholdet af den nye kube i “Redigér dimensioner og målinger” på
side 101.

Fremgangsmåde
1. Udfør en af følgende handlinger:
v Træk en kube fra indholdsdelvinduet til lærredet.
v Fra menuen Indsæt skal du klikke på Krydstabel og diagram og derefter
klikke på den kube, du vil basere krydstabellen og diagrammet på.
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2. Hvis du vil justere den nye krydstabelwidget med en anden widget i arbejdsområdet, skal du trække den nye widget, indtil der vises punkterede linjer. De
punkterede linjer angiver, hvor widgetten skal placeres, så den justeres i forhold til de andre widgetter.

Visning af forskellige data i en krydstabel og et diagram
Du kan bruge to widgetter i IBM Cognos Insight til at vise forskellige dataperspektiver i en krydstabel og et diagram, som bruger samme kube.

Om denne opgave
Du kan vælge, at ændringer i data i den ene widget kan afspejles i den anden
widget, eller at de to widgetter er uafhængige af hinanden. Du har f.eks. et diagram på lærredet, som viser produkter pr. år, og en krydstabel, som viser produkter pr. område. Hvis du fokuserer på et bestemt område og skjuler alle andre områder i krydstabellen, viser diagrammet også produkterne for det valgte område.

Fremgangsmåde
1. Træk en kube fra indholdsdelvinduet, eller vælg den på undermenuen Krydstabel og diagram.
Data vises som standard i både en krydstabel og et diagram.
2. Hvis du vil skjule en krydstabel, skal du klikke på ikonen for Revidér fremvisog derefter klikke på Krydstabel.
ning
3. Træk en anden kube eller den samme kube fra indholdsdelvinduet, eller vælg
den på undermenuen Krydstabel og diagram.
4. Hvis du vil skjule diagrammet, skal du klikke på ikonen for Revidér fremvisning og derefter klikke på Krydstabel.
5. Revidér, hvilke dimensioner der skal vises i diagrammet og i krydstabellen.
6. Klik på Opret en ny kube, angiv, om data kopieres, eller om der henvises til
dem, og klik på OK for at oprette en ny kube, som kun indeholder de dimensioner, du vil beholde. Hvis der henvises til data, bliver ændringer, som foretages i én kube, automatisk også foretaget i den anden kube.

Næste trin
Du kan også oprette en kopi af en kube og slette dimensioner fra kopien. Ændringer, som foretages i data i den oprindelige kube, afspejles i kopien og vice versa.
Relaterede opgaver:
“Del eller kopiér dimensioner” på side 100
Del en dimension i IBM Cognos Insight for at få ændringer i en kube afspejlet i andre kuber. Resultatet er, at analysen synkroniseres på tværs af kuberne og deres tilknyttede krydstabeller. En anden mulighed er at oprette en kopi af dimensionen i
begge kuber.

Tilføj et diagram over dataflow
Du kan tilføje et diagram over dataflow til et IBM Cognos Insight-arbejdsområde
for at få en visuel gengivelse af forbindelserne mellem kuberne.

Fremgangsmåde
1. Klik på Indsæt > Dataflow.
2. Træk kuberne fra indholdsdelvinduet til diagrammet over dataflow.
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3. Du kan gøre følgende i diagrammet:
v Markér eller fjern markering af Regellink, Proceslink, Regler eller Feedere
for at styre visningen af elementerne.
v Zoom ved hjælp af + og v Brug Nulstil layout til at opstille diagrammet på den mest logiske måde.
v Flyt en kube til en ny placering i diagrammet ved at trække i den.
v Højreklik på diagrammet, og vælg Eksportér til fil for at gemme dataflowet
som en .png-fil.
v Gruppér elementer ved at trykke på Ctrl og højreklikke og derefter vælge
Gruppér. Hvis du vil ophæve gruppen af elementer, skal du højreklikke på
gruppen og klikke på Ophæv gruppe. Du kan også oprette et nyt diagram
ud fra grupperede data.
v Hvis du vil fjerne et element fra diagrammet, skal du højreklikke på et element og vælge Fjern
v Hvis du vil fjerne et element fra en gruppe, skal du højreklikke på en gruppe
og vælge Fjern fra gruppe. Vælg derefter det element, der skal fjernes.

Diagrammer
Diagrammer kommunikerer sammenligninger, relationer og tendenser. De fremhæver og tydeliggør medlemmer. Når du skal vælge den mest relevante diagramtype
i IBM Cognos Insight, skal du først definere, hvad diagrammet skal vise, og derefter finde det diagram, der passer bedst til formålet. Du kan f.eks. bruge et linjediagram til at vise tendenser.
Relaterede opgaver:
“Justér diagramdata” på side 80
Via justering af IBM Cognos Insight-diagrammer kan du arbejde med dine data i et
diagram i stedet for kun at arbejde med data i krydstabeller.

Tilføj diagrammer
I IBM Cognos Insight kommunikerer diagrammer sammenligninger, relationer og
tendenser. De fremhæver og tydeliggør betydningen af tal.

Fremgangsmåde
1. Klik på den widget, du vil tilføje et diagram til.
, og klik derefter på en af følgende
2. Klik ikonen for Revidér fremvisning
kommandoer:
v Diagram for kun at få vist ét diagram.
v Delt oversigt og derefter Krydstabel øverst eller Diagram øverst for både at
få vist diagrammet og krydstabellen
3. Hvis krydstabellen og diagrammet indeholder mere end 50 serier og 50 kategorier, skal du navigere til det næste sæt datapunkter ved at bruge pilene i diagrammet.
Hvis du vil skjule navigationskontrolelementerne, skal du klikke på ikonen for
, klikke på Oversigtsindstillinger og derefter klikke på
Revidér diagram
Skjul altid kontrolelement til sidenummerering.
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Diagramtyper
Der er mange typer diagrammer i IBM Cognos Insight, der kan præsentere dine
data på en måde, der giver mening for dig og dine brugere.
Når du skal vælge den mest relevante diagramtype, skal du først definere, hvad
diagrammet skal vise, og derefter finde det diagram, der passer bedst til formålet.
Tabel 15. Diagramtyper
Formål med diagram

Diagramtype, der skal bruges

Vis tendenser over tid.

Kolonnediagram, linjediagram,
prikdiagram

Sammenlign data.

Søjlediagram, kolonnediagram

Vis deles relation til helheden, eller fremhæv proportioner. Lagkagediagram
Vis de dele, der bidrager til totalen, og sammenlign ændringen over tid.

Stakket kolonnediagram

Vis grupper af relaterede data.

Søjlediagram, kolonnediagram

Fremhæv ændringens størrelse over tid.

Områdediagram

Vis relationen mellem to målinger.

Punktdiagram

Vis relationerne mellem tre målinger.

Boblediagram

Vis tendenser over tid, eller sammenlign data med to målinger.

Kombinationsdiagram

Identificér mønstre med høje og lave værdier.

Træstrukturmapning

Du kan vælge følgende formater til diagramtyper:
v standard
Standarddiagrammet sammenligner specifikke værdier og repræsenterer separate
data, f.eks. data til forskellige regioner og individuelle medarbejdere.
v stakket
Stakkede diagrammer sammenligner de proportionale bidrag inden for en kategori, og viser de relative værdier, som de enkelte dataserier bidrager med til totalen. Toppen af de enkelte stakke repræsenterer de akkumulerede totaler for
hver kategori.
v 100 procent stakket
100 procent stakkede diagrammer sammenligner de proportionale bidrag på
tværs af alle kategorier, og viser de relative bidrag fra de enkelte dataserier til
totalen. Dette format fremhæver proportioner. Hvis de faktiske værdier er vigtige, skal du bruge et andet format.
v tredimensional
Tredimensionale diagrammer er visuelt effektive til fremvisning af præsentationer. Når nøjagtige værdier er vigtige, f.eks. til styrings- eller overvågningsformål,
skal du bruge et andet format. Forvrængningen i tredimensionale diagrammer
kan gøre det vanskeligt at læse dem præcist.

Kolonnediagrammer
Kolonnediagrammer er nyttige til sammenligning af separate data eller til visning
af tendenser i et tidsrum.
Kolonnediagrammer bruger lodrette datamarkeringer til at sammenligne individuelle værdier med.
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Linjediagrammer
Linjediagrammer er nyttige til at vise tendenser i et tidsrum og til at sammenligne
mange dataserier.
Linjediagrammer viser data via almindelige punkter forbundet med linjer.

Lagkagediagrammer
Lagkagediagrammer er nyttige til fremhævning af proportioner.
De anvender udsnit i en cirkel til at vise relationen mellem dele i helheden. Hvis
du vil fremhæve de faktiske værdier, skal du bruge en anden diagramtype, f.eks. et
stakket diagram.
Lagkagediagrammer viser en enkelt dataserie. Hvis du vil have vist flere dataserier, skal du bruge et 100 procent stakket diagram.

Søjlediagrammer
Søjlediagrammer er nyttige til at vise mange dataserier.
Søjlediagrammer bruger vandrette datamarkeringer til at sammenligne individuelle
værdier med.

Områdediagrammer
Områdediagrammer kan være nyttige til at fremhæve størrelsen af en ændring i et
tidsrum. Stakkede områdediagrammer anvendes også til at vise relationen mellem
dele i helheden.
Områdediagrammer ligner linjediagrammer, men områderne under linjerne er udfyldt med farver eller mønstre.

Prikdiagrammer
Prikdiagrammer er nyttige til at vise mængdedata på en måde, der ikke virker rodet.
Prikdiagrammer anvender mange punkter til at vise data langs en numerisk eller
ikke-numerisk akse. Et prikdiagram er det samme som et linjediagram uden linjer.
Kun datapunkterne vises.

Punktdiagrammer
Punktdiagrammer er nyttige, hvis relationen mellem to målinger skal vises.
Punktdiagrammer anvender farvede cirkler, der repræsenterer to målinger for hver
dimension. X-aksen repræsenterer én måling, og y-aksen repræsenterer en anden
måling.
Eksempel: Du opretter et punktdiagram, der viser Omkostninger og Indtægt efter
produkt. Dit punktdiagram består af en cirkel for hvert produkt. Hver produktcirkel placeres i diagrammet baseret på omkostninger, på x-aksen, og indtægt, på yaksen.
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Boblediagrammer
Boblediagrammer er nyttige, hvis relationen mellem tre målinger skal vises.
Boblediagrammer anvender farvede cirkler af forskellig størrelse, der viser tre målinger til hver dimension. X-aksen repræsenterer én måling, y-aksen en anden måling, og størrelsen på boblen repræsenterer en tredje måling.
Eksempel: Du opretter et boblediagram, der viser Omkostninger, Indtægt og Antal
solgte efter produkt. Dit boblediagram består af en cirkel for hvert produkt. Hver
produktcirkel placeres i diagrammet baseret på omkostninger, på x-aksen, og indtægt, på y-aksen. Størrelsen på cirklen repræsenterer antal solgte enheder for det
pågældende produkt.

Kombinationsdiagrammer
Kombinationsdiagrammer er nyttige, når du vil vise en sammenligning af to målinger over tid.
Kombinationsdiagrammer består af et kolonnediagram og et linjediagram på
samme x-akse. Kolonnediagrammet repræsenterer én måling, og linjediagrammet
repræsenterer en anden måling. Standardværdien er, at den første måling i indholdsdelvinduet repræsenteres af kolonnerne og den anden måling af linjen. Hvis
y-akserne ikke har samme værdiinterval, viser y-aksen til venstre i diagrammet
værdierne til kolonnerne, og y-aksen til højre viser værdierne til linjen.
Eksempel: Du opretter et kombinationsdiagram, der viser Omkostninger, Indtægt
og Antal solgte efter produkt. Dit kombinationsdiagram består af kolonner, der repræsenterer Indtægt, og en linje, som repræsenterer Antal solgte. Hvert produkt repræsenteres af en kolonne og et punkt på linjen.
Begrænsning: Du kan ikke trække kolonnerne op eller ned for at ændre deres
værdier i et kombinationsdiagram. Trækfunktionen understøttes ikke for linjediagrammer og dermed heller ikke for kombinationsdiagrammer.

Træstrukturmapninger
Træstrukturmapninger er nyttige til at identificere mønstre med høje og lave værdier.
Træstrukturmapninger er farvede rektangler af forskellig størrelse, der viser to målinger til hver dimension. En træstrukturmapning er det samme som et lagkagediagram, fordi størrelsen på rektanglerne identificerer proportionerne i helheden, som
repræsenteres af de enkelte elementer.
Eksempel: Du opretter en træstrukturmapning, der viser Indtægt og Antal solgte
efter produktlinje og produkt. Din træstrukturmapning består af adskillige rektangler, ét for hver produktlinje. Hvert produktlinjerektangel indeholder adskillige produktrektangler, og størrelsen på rektanglet i forhold til helheden repræsenterer produktets indtægt, og farven på rektanglet repræsenterer antal solgte for produktet.

Skift diagramtype
Når du skal vælge den mest relevante diagramtype i IBM Cognos Insight, skal du
først definere, hvad diagrammet skal vise, og derefter finde det diagram, der passer bedst til formålet. Du kan f.eks. bruge et linjediagram til at vise tendenser.
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Om denne opgave
Når du vælger diagramtype, skal du overveje, hvad det er, diagrammet skal vise.
De forskellige diagramtyper fremhæver forskellige områder.

Fremgangsmåde
1. Klik på widgetten, der indeholder det diagram, du vil arbejde med.
, og vælg en diagramtype.
2. Klik på ikonen for Revidér diagram
3. Valgfrit: Vælg et diagramformat, f.eks. stakket eller 3D.
4. Hvis krydstabellen og diagrammet indeholder mere end 50 serier og 50 kategorier, skal du navigere til det næste sæt datapunkter ved at bruge pilene i diagrammet.
Hvis du vil skjule navigationskontrolelementerne, skal du klikke på ikonen for
Revidér diagram, klikke på Oversigtsindstillinger og derefter klikke på Skjul
altid kontrolelement til sidenummerering.

Vis eller skjul totaler i diagrammer
Du kan vise eller skjule resuméelementet i diagrammet i IBM Cognos Insight.

Fremgangsmåde
1. Klik på widgetten, der indeholder det diagram, du vil arbejde med.
2. Hvis du vil have vist totalen, skal du klikke på ikonen Revidér diagram
og vælge Vis resuméer i diagrammer. Hvis du vil skjule totalen, skal du fjerne
markeringen fra Vis resuméer i diagrammer.

Vis indlejrede data i diagram
Hvis dataene i tabellen er indlejrede, er der flere muligheder, når du tilføjer et diagram i IBM Cognos Insight.

Fremgangsmåde
1. Klik på widgetten, der indeholder det diagram, du vil arbejde med.
2. Som standard vises de indlejrede rækker og indlejrede kolonner i separate diagrammer. Hvis du vil have vist dem i et diagram, skal du klikke på ikonen
og derefter rydde elementet Matrixdiagrammer.
Revidér diagram
Vælg Matrixdiagrammer, hvis du vil have vist ét diagram for hver indlejret
række eller kolonne.
Hvis flere rækker eller kolonner er indlejret, vises den ydre række eller kolonne
i diagrammet. Du har f.eks. tre dimensioner indlejret som rækker: År, Regioner
og Produkter i den rækkefølge. År vises som standard i diagrammet, så der er
ét diagram for hvert år.
3. Hvis du vil skjule etiketten for de indlejrede rækker, skal du klikke på ikonen
for Revidér diagram og derefter klikke på Oversigtsindstillinger og rydde Vis
rækkeoverskrifter.
4. Hvis du vil skjule etiketten for de indlejrede kolonner, skal du klikke på ikonen
for Revidér diagram og derefter klikke på Oversigtsindstillinger og rydde Vis
kolonneoverskrifter.
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Brug samme akse til alle diagrammer
Hvis diagrammerne i IBM Cognos Insight anvender de samme proportioner, gør
brugen af den samme akse det lettere at sammenligne rækker og kolonner i diagrammerne. Hvis diagrammerne imidlertid anvender forskellige proportioner,
f.eks. bruttoprofitmargen og bruttomargenprocent, bør du ikke dele aksen, så du
har forbedret overblik over tendenser og varians i diagrammerne.

Fremgangsmåde
1. Klik på widgetten, der indeholder det diagram, du vil arbejde med.
2. Klik på ikonen Revidér diagram
mer.

, og vælg Del akse på tværs af diagram-

Revidér fremvisningen af diagramakser
Diagramakserne i IBM Cognos Insight korresponderer med de rækker og kolonner,
der vises i tabellen. Det kan gøre diagrammet lettere at læse, hvis du fjerner akseværdier eller ændrer akseintervallet, så de passer til dine data.

Om denne opgave
I en krydstabel og en diagramwidget indsætter serieaksen til diagrammet data i
kolonnerne, og kategoriaksen indsætter data i rækkerne.

Fremgangsmåde
1. Klik på widgetten, der indeholder diagrammet.
2. Hvis du vil skjule værdierne på serieakserne til diagrammet, skal du klikke på
ikonen Revidér diagram
rydde Vis serie.

, klikke på Oversigtsindstillinger og derefter

3. Hvis du vil skjule værdierne på serieakserne til diagrammet, skal du klikke på
ikonen Revidér diagram, klikke på Oversigtsindstillinger og derefter rydde
Vis kategori.
4. Hvis du vil ændre akseintervallet, så det starter med den mindste værdi i dine
data, skal du klikke på ikonen Revidér diagram, klikke på Oversigtsindstillinger og derefter klikke på Optimér x-akseinterval eller Optimér y-askeinterval.

Vis eller skjul beskrivelse
Beskrivelsen indeholder nyttige oplysninger og kontekst til diagrammet i IBM
Cognos Insight. Hvis konteksten imidlertid er tilgængelig andetsteds, kan du skjule
beskrivelsen for at bevare plads.

Fremgangsmåde
1. Klik på widgetten, der indeholder det diagram, du vil arbejde med.
, klik på Oversigtsindstillinger, og
2. Klik på ikonen for Revidér diagram
klik derefter på Vis beskrivelser. Hvis du vil skjule beskrivelsen, skal du fjerne
markeringen fra Vis beskrivelser.

Vis eller skjul etiketter
Du kan skjule etiketterne, der vises på de vandrette og lodrette akser i diagrammet
i IBM Cognos Insight.
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Fremgangsmåde
1. Klik på widgetten, der indeholder det diagram, du vil arbejde med.
2. Hvis du vil have vist etikkerne på den horisontale akse, skal du klikke på iko, klikke på Oversigtsindstillinger og derefter klikke
nen Revidér diagram
på Vis serie. Hvis du vil skjule etiketterne, skal du fjerne markeringen fra Vis
serie.
3. Klik på Oversigtsindstillinger og derefter Vis kategori for at få vist etiketterne
på den lodrette akse. Hvis du vil skjule etiketterne, skal du fjerne markeringen
fra Vis kategori.

Skjul diagrammer
Du kan skjule diagrammer ved kun at vise tallene i krydstabellen i IBM Cognos
Insight.

Fremgangsmåde
1. Klik på widgetten, der indeholder det diagram, du vil skjule.
2. Klik på ikonen Revidér fremvisning

, og klik derefter på Krydstabel.

Tilføj handlingsknapper til navigering i skillebladene
Anvend handlingsknapper, der kan bruges til at gå fra skilleblad til skilleblad i
IBM Cognos Insight, for lede brugere gennem den analyse, du har angivet i arbejdsområdet. Du kan f.eks. på oversigtsskillebladet indsætte knapper, der fører
hen til oplysninger på andre skilleblade. Du kan også bruge et billede til knappen.

Fremgangsmåde
1. Klik på Indsæt og derefter på Handlingsknap.
Hvis du ved, hvor du vil placere handlingsknappen på lærredet, kan du højreklikke på placeringen og klikke på Indsæt widget og derefter klikke på Handlingsknap.
2. Vælg handlingen Gå til skilleblad, og angiv, hvilket skilleblad der skal flyttes
til.
3. Hvis du vil ændre etiketten eller billedet til handlingsknappen, skal du klikke
på skillebladet Format.
4. Klik på OK.
5. Hvis du vil ændre handlingsknappen, skal du klikke på ikonen Widgethandlinger

og klikke på Redigér egenskaber.

Tilføj handlingsknapper, der udfører et script
Du kan tilføje en knap til at udføre et IBM Cognos TM1 TurboIntegrator-script,
som er oprettet af importguiden eller Cognos TM1-administratoren.

Inden du begynder
Før du kan tilføje en handlingsknap, der udfører et script, skal Cognos TM1-administratoren aktivere kubeimport vha. IBM Cognos TM1 Performance Modeler. Der
er flere oplysninger i TM1 Performance Modeler-dokumentationen på IBM Knowledge Center (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/).
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Om denne opgave
Brug et script, der er oprettet af importguiden, til at genimportere data med et klik
på en knap. Hvis du bruger et script, som administratoren har tilføjet til Cognos
TM1-serveren, skal du være autoriseret til at oprette forbindelse til serveren.

Fremgangsmåde
1. Klik på Indsæt og derefter på Handlingsknap.
Hvis du ved, hvor du vil placere handlingsknappen på lærredet, kan du højreklikke på placeringen og klikke på Indsæt widget og derefter klikke på Handlingsknap.
2. Vælg et script, der skal udføres.
3. Angiv parametrene ved at udfylde de enkelte felter.
4. Hvis du vil ændre etiketten eller billedet til handlingsknappen, skal du klikke
på skillebladet Format.
5. Klik på OK.
6. Hvis du vil ændre handlingsknappen, skal du klikke på ikonen Widgethandlinger

og klikke på Redigér egenskaber.

Indsættelse af dynamiske værdier
Du kan oprette en dynamisk værdiwidget i et IBM Cognos Insight-arbejdsområde
for at fremhæve en specifik værdi i arbejdsområdet. Du kan f.eks. placere den samlede indtægt i sin egen widget øverst i arbejdsområdet.

Om denne opgave
Værdien i en dynamisk widget ændres på samme måde som i andre data i arbejdsområdet. Hvis du f.eks. filtrerer data, der vises i arbejdsområdet, til at kun at vise
indtægt fra 2013, bliver den dynamiske værdiwidget filtreret på samme måde.

Fremgangsmåde
Højreklik på den krydstabelcelle, som du vil oprette en dynamisk celle fra, og klik
derefter på Indsæt dynamisk værdi Hvis den ønskede værdi ikke vises i arbejdsområdet, kan du ændre den måde, som krydstabellen filtreres på, for at ændre de
data, der vises. Den dynamiske værdi vises sammen med skabelontekst, som du
ændre eller slette. Du kan også ændre tekstegenskaberne, f.eks. farven eller fonten,
på teksten og værdien.

Tilføj tekst
Brug tekst i IBM Cognos Insight til at oprette en titel eller til at tilføje forklarende
tekst, der beskriver forudsætninger for analysen. Du kan ændre font, format, farve
og størrelse på teksten.

Fremgangsmåde
1. Udfør en af følgende handlinger for at tilføje tekstwidgetten:
v Dobbeltklik på det lærred, du vil placere tekstwidgetten på.
v Klik på Indsæt og derefter på Tekst.
v Højreklik på lærredet på det sted, hvor tekstwidgetten skal placeres, klik på
Indsæt widget, og klik derefter på Tekst.
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2. Vælg den tekst, du har angivet, og formatér den.
3. Valgfrit: Hvis du vil tilsidesætte den tekstretning, du har angivet for arbejdsomog derefter
rådet, i en tekstwidget, skal du klikke på ikonen Tekstretning
vælge den tekstretning, du vil anvende til teksten i tekstwidgetten.

Tilføj billeder
Du kan tilføje billeder til et IBM Cognos Insight-arbejdsområde i en widget. Det giver dig mulighed for at placere billedet hvor som helst i arbejdsområdet. Du kan
også tilføje et billede som baggrund til det aktuelle skilleblad eller til alle skillebladene i arbejdsområdet. Derved vises billedet bag widgetterne.

Inden du begynder
Følgende billedtyper understøttes: GIF, JPEG, BMP og PNG.

Fremgangsmåde
1. Gør følgende for at tilføje et billede som en widget:
a. Klik på Indsæt > Billede.
b. Søg efter billedet, og klik på Åbn.
Tip: Hvis du ved, hvor du vil placere billedet på lærredet, kan du højreklikke
på placeringen og klikke på Indsæt widget > Billede.
2. Gør følgende for at tilføje et baggrundsbillede til det aktuelle skilleblad:
a. Højreklik på lærredets baggrund, og klik på Angiv baggrundsbillede for
skilleblad > Angiv billede.
b. Søg efter billedet, og klik på Åbn.
3. Gør følgende for at tilføje et baggrundsbillede til alle skillebladene i arbejdsområdet, herunder nye skilleblade:
a. Klik på Redigér arbejdsområdets format på menuen Format.
b. Klik på ikonen Gennemse for at finde baggrundsbillede til arbejdsområde
ud for Baggrundsbillede, og klik derefter på Angiv billede.
c. Søg efter billedet, og klik på Åbn.

Tilføj websider med yderligere kontekst
Angiv webindhold til yderligere oplysninger eller kontekst til de data, der vises i
arbejdsområdet i IBM Cognos Insight.

Fremgangsmåde
1. Klik på Indsæt og derefter på Webside.
Hvis du ved, hvor du vil placere websiden på lærredet, kan du højreklikke på
placeringen og klikke på Indsæt widget og derefter på Webside.
2. Find websiden på harddisken, eller skriv URL'en, og klik på OK.
3. Til meddelelsen vedr. adgang til internettet skal du vælge Tillad altid og klikke
på OK.
Når du udforsker websiden, skal du bruge Alt+venstre pil og Alt+højre pil til
at navigere frem og tilbage på websiden.
4. Hvis du vil ændre, hvilken webside der bliver vist, skal du klikke på ikonen
Widgethandlinger

og klikke på Redigér egenskaber.
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Revidér widgetter
Tilpas, hvordan IBM Cognos Insight-widgetter skal vises i dit arbejdsområde som
en hjælp til at vise og analysere dine data.

Om denne opgave
Du kan gøre følgende for at tilpasse arbejdsområdet fra ikonen Widgethandlinger
:
v Tilføj en titel til widgetten for at definere den for dine brugere. Titlen på widgetten defineres af navnet på kuben. Du kan ændre kubenavnet og widgettitlen ved
at højreklikke på kuben i indholdsvinduet.
v Tilføj rammer eller en baggrundsfarve til en widget for at tilpasse den til dit arbejdsområde.
v Placér widgetter i lag for at spare plads på lærredet og også udforme et visuelt
imødekommende arbejdsområde. Placér f.eks. en tekstwidget oven på en krydstabel for at fremhæve en bestemt værdi, eller placér et logo oven på et diagram
for vise produktets brand.
v Flyt widgetter uden at justere dem automatisk med de øvrige widgetter:
1. Klik på ikonen Widgethandlinger , og klik derefter på Flyt.
2. Brug piletasterne på tastaturet til at flytte widgetten.
3. Tryk på Ctrl+Enter for at vælge widgettens placering.
Du kan også justere widgetter ved at trække én widget hen mod en anden
widget, indtil der vises en punkteret linje, og derefter placere widgetten.
v Fjern widgetter fra arbejdsområdet.

Anvend temaer
Du kan med typografier eller temaer tilpasse dit IBM Cognos Insight-arbejdsområde med forskellige farveskemaer, fonte og design.

Fremgangsmåde
1. Klik på Format og derefter på Anvend arbejdsområdetema.
2. Vælg et eksisterende tema, eller brug gennemse til at finde et tema, du har oprettet.
3. Klik på OK.

Tilpas baggrunde
Du kan tilpasse et IBM Cognos Insight-arbejdsområde ved at angive en baggrundsfarve eller et baggrundsbillede. Du kan ændre baggrunden på det aktuelle skilleblad, eller du kan ændre baggrunden på alle skillebladene i arbejdsområdet.

Om denne opgave
Billedformaterne JPG, GIF, PNG og BMP understøttes.
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Fremgangsmåde
1. Du kan ændre baggrunden på det aktuelle skilleblad ved at højreklikke på et
tomt område på lærredet og klikke på Angiv baggrundsfarve for skilleblad eller Angiv baggrundsbillede for skilleblad og derefter vælge en farve eller et
billede.
2. Du kan ændre baggrunden for alle skillebladene i arbejdsområdet ved at klikke
på Format > Redigér arbejdsområdets format og derefter vælge en farve eller
et baggrundsbillede. Den baggrund, du vælger, gælder for alle skillebladene i
arbejdsområdet, herunder nye skilleblade.

Synkronisér widgetter
Hvis du synkroniserer widgetter i IBM Cognos Insight, afspejles de ændringer, du
foretager i data i en widget, i de synkroniserede widgetter. Synkronisering kan anvendes på tværs af skilleblade eller arbejdsområder eller i mindre grupper inden
for et skilleblad.

Om denne opgave
Kun ændringer, der påvirker data i en widget, deles med andre widgetter. Hvis du
f.eks. filtrerer en dimension i en krydstabel, vises ændringerne også i andre krydstabeller.
Hvis du vil synkronisere en widget med kun nogle af de andre widgetter på skillebladet, kan du oprette en synkroniseringsgruppe og tilføje widgetter til gruppen.

Fremgangsmåde
1. I indholdsdelvinduet
skal du udvide afsnittet Synkronisering.
2. Højreklik på det objekt, du vil definere synkronisering for (et skilleblad eller en
widget), og vælg derefter i hvilket omfang, du vil synkronisere objektet med
andre skilleblade og widgetter i dette arbejdsområde. De enkelte widgetter er
som standard synkroniseret med de andre widgetter på skillebladet. Hvis en
widget ikke synkroniseres med de andre widgetter på skillebladet, angiver ikonen til højre for widgetnavnet omfanget af synkroniseringen.
3. Hvis du vil oprette en synkroniseringsgruppe, skal du udføre følgende handlinger:
a. I afsnittet Synkronisering i indholdsdelvinduet skal du højreklikke på det
skilleblad, hvor du vil oprette den nye gruppe og derefter klikke på Ny
gruppe.
b. Træk de widgetter, du vil synkronisere med hinanden til den nye gruppe.
c. Om nødvendigt kan du omdøbe den nye gruppe.

Beskyt arbejdsområder
Du kan styre formatet på arbejdsområdet i IBM Cognos Insight , når det publiceres, for at forhindre, at dine brugere flytter widgetter på lærredet og ved at skjule
værktøjslinjen på widgetterne. Du kan tilføje et kodeord til arbejdsområdet.

Om denne opgave
Du kan forhindre brugerne i at flytte widgetter ved et uheld, og du kan skjule
værktøjslinjen for dem, ved at højreklikke på lærredet og klikke på Lås alle
widgetter. Brugerne kan låse widgetterne op og flytte dem, hvis det er nødvendigt.
Kapitel 5. Design af arbejdsområde

97

Hvis du vil angive et kodeord, som dine brugere skal indtaste for at kunne bruge
og derefter klikke på
arbejdsområdet, skal du klikke på ikonen Handlinger
Beskyt arbejdsområde. Kodeord skal være på mindst fem bogstaver, og store og
små bogstaver respekteres.
Pas på: Hvis dit kodeord går tabt, kan den ikke hentes igen.
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Kapitel 6. Datamodellering
Du kan foretage enkle modelleringsopgaver i IBM Cognos Insight for at gøre data
klar til at blive delt med andre.
De data, du omstrukturerer, kan være dine personlige data eller en redigérbar applikation på en server, som du er tilsluttet. Der er flere oplysninger om at arbejde i
tilsluttet tilstand i “Planer på Cognos TM1-servere” på side 163 og “Planer på
Cognos Express-servere” på side 187.

Opret elementer i modellen
Du kan tilføje elementer til din model i IBM Cognos Insight ved at oprette kuber,
dimensioner, målinger og attributter i indholdsdelvinduet.

Om denne opgave
Kube

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 dimensionspar kan
være rækkerne og kolonnerne, mens yderligere dimensioner kan være siderne. En kube kan indeholde et vilkårligt antal dimensioner, og den eneste begrænsning er mængden af hukommelse på serveren. En kube indeholder typisk 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 regneark, der består af flere flade ark, som er placeret bag hinanden. En fireeller 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.

Dimension
En dimension er en bred gruppering af relaterede data om et vigtigt aspekt
af din forretning. Du kan f.eks. have en dimension ved navn Produkter.
Måling
En måling er en præstationsindikator, som kan kvantificeres og bruges til
at bestemme, hvor godt det går en virksomhed. Eksempler på nyttige målinger er Antal solgte og Indtjening.
Attribut
En attribut er et kendetegn ved en dimension, som bruges til at adskille
dimensionselementer. Eksempler på nyttige attributter er Farve og Version.

Fremgangsmåde
1. Udvid indholdsdelvinduet

.

og derefter
2. Hvis du vil oprette en kube, skal du klikke på ikonen Ny
klikke på Tom kube. Nye kuber udfyldes med to tomme dimensioner og en
målefolder, der indeholder en tom måling.
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3. Hvis du vil oprette en dimension, skal du vælge den kube, du vil oprette dimensionen i, klikke på ikonen Ny og derefter klikke på Dimension.
4. Hvis du vil oprette en måling, skal du vælge målefolderen for den kube, du vil
oprette målingen i, klikke på ikonen Ny og derefter klikke på Måling.
5. Hvis du vil oprette en attribut, skal du vælge den dimension, du vil oprette attributten i, klikke på ikonen Ny og derefter klikke på Attribut.

Resultater
Angivelse af data i de nye dimensioner, målinger og attributter er beskrevet i “Redigér dimensioner og målinger” på side 101.

Kopiér kuber
Kopiér en kube i IBM Cognos Insight for at oprette en kopi af kubens eller dimensionens struktur og indhold.

Fremgangsmåde
1. Højreklik på den kube i indholdsdelvinduet
Kopiér.

, du vil kopiere, og klik på

2. Højreklik et tomt sted i indholdsdelvinduet, og klik på Sæt ind.
3. Vælg en af følgende indstillinger i vinduet Kopiér kube:
v Del dimensionerne og målingerne i den oprindelige kube med dimensionerne og målingerne i de nye kuber. Denne indstilling bevarer forbindelsen
mellem dimensionerne og målingerne, så ændringer i de oprindelige dimensioner og målinger også anvendes i dimensionerne og målingerne i den nye
kube.
v Kopiér dimensionerne og målingerne til den nye kube. Denne indstilling adskiller dimensionerne og målingerne, så ændringer i de oprindelige dimensioner og målinger ikke anvendes til dimensionerne og målingerne i den nye
kube.

Del eller kopiér dimensioner
Del en dimension i IBM Cognos Insight for at få ændringer i en kube afspejlet i andre kuber. Resultatet er, at analysen synkroniseres på tværs af kuberne og deres tilknyttede krydstabeller. En anden mulighed er at oprette en kopi af dimensionen i
begge kuber.

Fremgangsmåde
1. Udvid den kube i indholdsdelvinduet
, der indeholder den dimension, du
vil kopiere.
2. Træk dimensionen til den anden kube.
3. Vælg en af følgende indstillinger i vinduet Kopiér dimension:
v Del den oprindelige dimension og den nye dimension for at bevare forbindelsen mellem dimensionerne, så ændringer af den oprindelige dimension
anvendes på den nye dimension.
v Duplikér dimensionen for at adskille dimensionerne, så ændringer af den oprindelige dimension ikke anvendes på den nye dimension.
Relaterede opgaver:
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“Visning af forskellige data i en krydstabel og et diagram” på side 86
Du kan bruge to widgetter i IBM Cognos Insight til at vise forskellige dataperspektiver i en krydstabel og et diagram, som bruger samme kube.

Redigér dimensioner og målinger
Når du redigerer en dimension eller en måling i IBM Cognos Insight, kan du redigere dens attributter, ændre rækkefølgen på dens underordnede elementer, oprette
et hierarki af elementer og tilføje elementer. Du kan også ændre, hvordan dataene i
en dimension bliver vist.

Fremgangsmåde
1. Højreklik i indholdsdelvinduet på den dimension eller måling, du vil redigere,
og klik på Redigér.
2. Hvis du vil redigere de systemdefinerede attributter, skal du højreklikke på etiketten Navn i topteksten og vælge attributten.
De følgende systemdefinerede attributter er tilgængelige, afhængigt af om du
har valgt en dimension eller en måling:
v Pickliste anvendes til at definere en liste med værdier til målingen. Denne
attribut kan kun anvendes på målinger.
v Format anvendes til at definere formatet på en måling. Denne attribut kan
kun anvendes på målinger.
v Overskrift er den overskrift, der anvendes til elementet.
v Vægt er en faktor, der anvendes til at ændre en positiv værdi til en negativ
værdi. Faktoren er normalt minus 1. Hvis f.eks. enhedsprisen på et produkt
er 50 Euro, og rabatten er 5 Euro, medfører tilføjelse af vægten -1 til rabatten,
at beregningsresultatet er negativt.
v Indeks definerer rækkefølgen af elementerne i dimensionen. Hvis du ændrer
rækkefølgen for et element, ændres indeksværdien, så den nye rækkefølge
bliver afspejlet.
v Konstant navn er systemnavnet på et element.
v Niveau er elementets niveau i hierarkiet.
3. Hvis du vil definere en ny attribut, skal du højreklikke på topteksten og klikke
på Tilføj en ny attribut. Giv den nye attribut et navn, og definér, om dens type
er numerisk, tekst eller et alias.
Et alias tilføjer data, der kan bruges som et alternativt navn til et element, f.eks.
et navn på et andet sprog.
4. Hvis du vil ændre elementernes rækkefølge, skal du højreklikke på elementet
og klikke på Flyt op eller Flyt ned.
5. Hvis du vil indlejre elementer under andre elementer, skal du højreklikke på
elementet og klikke på Flyt valgte medlemmer op eller Flyt valgte medlemmer
ned.
6. Hvis du vil omdøbe et element i en dimension, skal du dobbeltklikke på det og
skrive et nyt navn.
Vigtigt: Hvis du omdøber et dataelement, omdøber du det i kuben - ikke blot i
den aktuelle widget. Det nye navn afspejles derefter i alle widgetter, der inkluderer dette dataelement.
7. Klik på Luk.
8. Hvis du vil ændre, hvordan data for dimensionen vises, skal du højreklikke på
dimensionen, klikke på Vis totaler og derefter klikke på en af kommandoerne.
Kapitel 6. Datamodellering
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Søgning i store dimensioner
Det kan være svært at navigere, hvis du redigerer store dimensioner. Det bliver lettere, hvis du søger gennem eksisterende elementer i den dimension, der er åben i
dimensionseditoren.
Hvis et element findes i mere et ét hierarki, kan du få flere resultater, når du søger
efter elementet. Søgeresultaterne viser alle de hierarkier, som indeholder elementer,
der opfylder søgekriterierne. Ved elementer, der er indlejret mange steder, kan det
være svært at navigere i søgeresultaterne. Hvis du søger efter subtotaler, får du
vist det øverste niveau af de indlejrede søgeresultater, og du kan udvide dem til at
vise underordnede niveauer.

Fremgangsmåde
1. Højreklik i indholdsdelvinduet på den dimension eller måling, du vil redigere,
og klik på Redigér.
2. I søgefeltet indtaster du søgekriterierne for de elementer, du vil søge efter. Klik
derefter på søgeikonen. Søgningen returnerer de elementer, der aktuelt opfylder
søgekriterierne. Du kan udvide de underordnede niveauer og udforske dem
yderligere.
3. Du rydder søgningen og får vist alle elementer i dimensionen ved at klikke på
knappen til rydning af en søgning.

Revidér formatet for målinger
Formatet for målinger defineres af indstillingerne for brugeren af IBM Cognos Insight-arbejdsområdet. Hvis en bruger f.eks. har valgt Tysk (Tyskland) i styresystemet, vises målinger i standardformatet for Tyskland. Du kan angive formatering
for målinger for at tilføje formateringsvalg eller tilsidesætte brugerindstillingerne.

Fremgangsmåde
1. Du kan ændre formatet på en måling ved at højreklikke på en række- eller kolonneoverskrift og derefter klikke på Formatér valgt måling-data. valgt måling
angiver den måling, formateringen skal anvendes på.
2. Hvis du vil ændre formatet på flere målinger, skal du klikke på de række- eller
kolonneoverskrifter, der repræsenterer målingerne, og derefter højreklikke på
det valgte og klikke på Formatér alle fremhævede målinger. Du kan kun anvende formatering på 100 målinger ad gangen. Dette er for at undgå problemer
med ydeevnen.
3. Vælg formattypen og -indstillingerne for målingen. Når du vælger indstillinger,
ændres eksemplerne i delvinduet Eksempler og afspejler resultatet af dine valg
i henhold til din landestandard. Når andre brugere åbner arbejdsområdet, får
de vist dine tilpasninger i henhold til deres egen landestandard. Eksempel: For
canadisk fransk er standarden at placere valutasymbolet efter tallet med et mellemrum mellem tallet og symbolet. For canadisk engelsk er standarden at placere valutasymbolet før tallet uden et mellemrum. Hvis du f.eks. tilpasser formatet på målingen Omsætning, så omsætningen skal vises med to decimaler,
vil brugere med canadisk fransk se 3000,00 $, og brugere med canadisk engelsk
vil se $3,000.00.
Begrænsning: Hvis du har forbindelse til IBM Cognos TM1 version 10.1.1 eller
tidligere, vil du se de tidligere formateringsindstillinger, som ikke omfatter alle
følgende formater og indstillinger. Der er oplysninger om, hvordan du formaterer målinger, når du har forbindelse til IBM Cognos TM1, version 10.1.1 eller

102

IBM Planning Analytics Version 2.0.0: Cognos Insight

tidligere, i Cognos Insight-dokumentationen til dit produkt og din version, på
IBM Knowledge Center (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).
Tabel 16. Formattyper og indstillinger til målinger
Formattype

Indstillinger

Generelt

Formatet Generelt har ingen særlig formatering. Du kan bruge
denne indstilling til at fjerne formatering, som du har angivet for
en måling.

Tal

På skillebladet Grundlæggende kan du angive følgende indstillinger:
v Angiv antallet af decimaler.
v Definér grupper med cifre.
v Vælg, om værdien nul skal vises.
På skillebladet Udvidet kan du vælge, om brugerens formatindstilling for negative tal i styresystemet skal overtages, eller om negative tal skal vises i parentes eller med et minustegn.

Valuta

På skillebladet Grundlæggende kan du angive følgende indstillinger:
v Vælg en bestemt valuta, og definér, hvordan tallet og
valutasymbolet skal vises.
v Vælg et tilpasset valutaformat. Hvis du f.eks. vil bruge et præfiks til en måling, som din virksomhed bruger til at identificere
canadisk valuta, skal du vælge Tilpasset valuta og skrive CAD i
tekstfeltet.
v Angiv antallet af decimaler.
v Definér grupper med cifre.
v Vælg, om værdien nul skal vises.
På skillebladet Udvidet kan du vælge, om brugerens formatindstilling for negative tal i styresystemet skal overtages, eller om negative tal skal vises i parentes eller med et minustegn.

Dato

Du kan vælge et datomønster, og om årstal skal vises med fire
cifre eller to cifre. Eksempel: 25-8-13 eller 25. august 2013.

Klokkeslæt

Du kan vælge et klokkeslætsmønster på skillebladet Grundlæggende. Eksempel: 7:00 eller 7:00:00 GMT.
På skillebladet Udvidet kan du vælge at bruge 24-timers format.

Dato og klokkeslæt

På skillebladet Grundlæggende kan du vælge et dato-klokkeslætsmønster, og om årstal skal vises med fire cifre eller to cifre.
Eksempel: 25-8-13 16:55 eller 25. august 2013 16:55:23.
På skillebladet Udvidet kan du vælge at bruge 24-timers format.

Procent

På skillebladet Grundlæggende kan du angive følgende indstillinger:
v Angiv antallet af decimaler.
v Definér grupper med cifre.
v Vælg, om værdien nul skal vises.
På skillebladet Udvidet kan du vælge, om brugerens formatindstilling for negative tal i styresystemet skal overtages, eller om negative tal skal vises i parentes eller med et minustegn.

Tekst

Tekst er et strengformat. Der er ingen andre valgmuligheder.
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Tabel 16. Formattyper og indstillinger til målinger (fortsat)
Formattype

Indstillinger

Pickliste

Du kan definere en liste med værdier, som en bruger kan vælge til
en måling.
Der er flere oplysninger i “Opret picklister”.

Tilpasset

Du kan bruge en tilpasset tal- eller datoskabelon.
Pas på: Tilpassede formateringsmønstre gemmes sammen med dataene. Når andre brugere får vist disse data, overskrives deres
brugerindstillinger af dette mønster. Brug kun tilpassede
formateringsmønstre, når det format, du har brug for, ikke findes
på listen med formattyper.

4. Hvis du vil fjerne formateringen fra en måling, skal du højreklikke på en celle,
der repræsenterer målingen, og derefter klikke på Ryd format for måling valgt
måling.

Opret picklister
En pickliste indeholder værdier, som en bruger kan vælge i en celle i en krydstabel. Værdierne kan svare til alle medlemmer i en dimension eller til et udsnit af en
dimension. Listen med værdier er dynamisk - hvis dimensionsmedlemmerne ændres, ændres de tilgængelige værdier i picklisten også. Alternativt kan en pickliste
bestå af en statisk liste med værdier, som du definerer.
Du kan oprette picklister udelukkende til målinger. Fordelen ved at bruge en pickliste er, at den har en fastlagt liste med valgmuligheder, så brugeren får en bedre
forståelse for, hvilket input der kræves. Når personaleledere f.eks. vurderer performance kan det være nødvendigt at give medarbejderne vurdering ved at vælge fra
en fast liste med Lav, Medium, Høj og Fremragende, i stedet for at skrive tekst i
frit format. Hvis du definerer en pickliste for et medlem med et eksisterende format, fjernes formatet af handlingen.

Fremgangsmåde
1. I indholdsdelvinduet: Højreklik på den måledimension, der indeholder målingen, og klik på Redigér.
2. Dobbeltklik på feltet Format for målingen.
3. Vælg formattypen Pickliste.
4. Hvis du vil oprette en statisk pickliste, skal du vælge Statisk liste og derefter
indtaste værdierne i boksen Statisk liste.
Du kan skrive hver værdi på en separat linje i boksen eller bruge følgende syntaks:
string_1:string_2:string_3

5. Hvis du vil oprette en dynamisk pickliste, der bruger medlemmer fra et udsnit
eller en dimension som værdier, skal du vælge Dimension eller udsnit og derefter vælge den dimension eller det udsnit, der indeholder de elementer, du
vil have vist i picklisten.
6. Vælg enten Tekst eller Numerisk for at bestemme den elementtype, der anvendes til picklisteværdierne. Hvis du opretter en dynamisk pickliste, der skal bruges i et link, skal du vælge Tekst. Hvis du ikke vælger Tekst, valideres linket
korrekt, men der indsættes ikke data i målkuben.
7. Klik på OK.
8. Gem måledimensionen.
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9. Hvis du vil fjerne en pickliste fra en måling, skal du dobbeltklikke på feltet
Format, vælge formattypen Pickliste og derefter vælge Ingen.
Når du fjerner en pickliste, anvendes elementtypen stadig på målingen.

Tilpassede formater
I IBM Cognos Insight kan du angive tilpassede skærmformater til målinger.
Advarsel: Tilpassede formateringsmønstre gemmes sammen med dataene. Når
andre brugere får vist disse data, overskrives deres brugerindstillinger af dette
mønster. Brug kun tilpassede formateringsmønstre, når det format, du har brug for,
ikke findes på listen Formattype.
Du kan bruge to forskellige typer tilpasset formatsyntaks: ICU-baseret formatering
og MDX-baseret tilpasset formatering.
ICU-syntaks bruges som standard. Hvis du vil bruge MDX-syntaks, skal følgende
flag angives i config.ini-filen til IBM Cognos Insight. Placeringen af config.ini
afhænger af din installation, f.eks.: C:\Users\brugernavn\AppData\Local\Programs\
IBM\Cognos Insight\configurations\config_versionsnummer\config.ini.
MDX_FORMAT_EDITOR=true

Hvis dette flag ikke er angivet eller ikke er inkluderet, skal der bruges ICU-syntaks.

ICU-syntaks til tilpassede formater
Formatudtryk, der bruger ICU-syntaks, består af et mønster og et sæt symboler
(tegn). Du kan angive, hvordan både positive og negative tal skal formateres. Hvis
du ikke angiver et negativt undermønster, bruger negative tal den positive formatering med et foranstillet, lokaliseret minustegn.
Eksempel: Hvis du skriver følgende mønster i feltet til tilpasset formatering:
#,##0.00;(#,##0.00)
v Positive tal formateres som: 123,456,789.00
v Negative tal formateres som: (123,456,789.00)
Et semikolon (;) adskiller de positive og negative undermønstre.
Et andet eksempel viser, hvordan du kan ændre placeringen af det gruppeskilletegn, der bruges til at gøre store tal nemmere at læse.
Skriv følgende mønster i feltet til tilpasset formatering: #,##,##0 Dette mønster
formaterer tal på denne måde:
v Positive: 12,34,56,789
v Negative: -12,34,56,789
Der er flere oplysninger på følgende websted: http://icu-project.org/apiref/icu4c/
classDecimalFormat.html. Søg efter “Special Pattern Characters”.
Brug et datomønster til tilpassede datoformater. I et datomønster udskiftes tegnstrenge med dato- og klokkeslætsdata.
Eksempel: hh:mm a formaterer tid på denne måde:
v 12:00 AM
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v 06:00 PM
Et andet eksempel: EEE, MMM d, ’’yy formaterer datoen på denne måde:
Mon, Oct 30, ’15
Der er flere oplysninger og eksempler på følgende websted: http://userguide.icuproject.org/formatparse/datetime. Søg efter “Date/Time Format Syntax”.

MDX-syntaks til tilpassede formater
Der er eksempler på udtryk, der bruger MDX-syntaks, i afsnittet om “Numeriske
værdier” i TM1 Perspectives, TM1 Architect, and TM1Web-dokumentationen.

Tilføj medlemmer til dimensioner
Du kan tilføje medlemmer til dimensioner i IBM Cognos Insight ved at tilføje rækker og kolonner til en krydstabel på forskellige niveauer.

Fremgangsmåde
1. Gør ét af følgende, afhængigt af hvor i dimensionen du vil tilføje det nye medlem:
v Hvis du vil tilføje et tomt medlem, skal du højreklikke på det sted, hvor det
nye medlem skal tilføjes og derefter klikke på Indsæt.
v Hvis du vil oprette et overordnet medlem for flere eksisterende medlemmer,
skal du trykke på Ctrl og højreklikke på medlemmerne og derefter klikke på
Indsæt overordnet.
v Hvis du vil indsætte et underordnet medlem, skal du højreklikke på det
medlem, der skal være det overordnede medlem og klikke på Indsæt underordnet.
v Du kan kopiere et eksisterende medlem ved at højreklikke på det medlem,
du vil kopiere, og klikke på Duplikér medlem.
2. Hvis du vil omdøbe den nye medlem, skal du højreklikke på medlemmet og
klikke på Omdøb.
Vigtigt: Hvis du omdøber et dataelement, omdøber du det i kuben - ikke blot i
den aktuelle widget. Det nye navn afspejles derefter i alle widgetter, der inkluderer dette dataelement.
Relaterede opgaver:
“Søg efter data” på side 54
Hvis en dimension indeholder mange elementer, kan du bruge et udforskningspunkt til at søge efter et element i IBM Cognos Insight.

Udvidelse af hierarkier for at vise alle medlemmer
I et hierarki er medlemmer organiseret i en træstruktur i krydstabellen, hvor hvert
medlem har et eller flere overordnede medlemmer og et vilkårligt antal underordnede medlemmer. Du kan få vist eller skjule alle niveauer af hierarkiet i IBM
Cognos Insight, eller du kan nøjes med få vist medlemmerne på et angivet niveau.

Fremgangsmåde
1. Hvis dimensionen ikke vises som et hierarki i krydstabellen, skal du højreklikke på dimensionen og klikke på Vis totaler og derefter på Vis totaler foranstillet.
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2. Hvis du vil have vist underordnede medlemmer af et overordnet medlem, skal
du klikke på plustegnet ud for det overordnede medlem.
Du kan f.eks. få vist månederne under det første kvartal i året.
3. Du kan få vist alle medlemmer ved at højreklikke på dimensionen og klikke på
Udvid til niveau og derefter vælge det niveau, du vil have vist.
Du kan f.eks. få vist alle måneder under alle kvartaler - ikke kun for ét kvartal.
Hvis du vil have vist alle dage i året, udvider du fremvisningen til det laveste
niveau i dimensionen.

Organisér dimensioner i et hierarki
Dimensioner kan organiseres i en hierarkisk struktur i IBM Cognos Insight, hvor
hver dimension repræsenterer et forskelligt niveau i hierarkiet. Hvis du f.eks. har
separate dimensioner for dage, måneder og kvartaler, kan du gruppere dem i en
dimension med navnet år.

Fremgangsmåde
1. Klik på ikonen Indholdsdelvindue
, og klik derefter på Data.
2. Højreklik på den kube, der indeholder de dimensioner, du vil organisere i et
hierarki, og klik på Gruppér dimensioner.
3. Giv den grupperede dimension et navn.
4. Vælg de dimensioner, du vil medtage i de grupperede dimensioner. Rækkefølgen af dimensionerne definerer rækkefølgen i hierarkiet.
5. Angiv, om data skal kopieres fra den originale kube, eller om der refereres til
data fra den originale kube, og klik på OK.

Tilføj tekstmålinger
Brug en tekstmåling i IBM Cognos Insight til at beskrive en måling eller til at tilføje andre kommentarer om en måling. Du kan f.eks. tilføje en tekstmåling for at
forklare betydningen af variansen mellem den budgetterede indtægt og den faktiske indtægt for de enkelte produktlinjer.

Fremgangsmåde
1. Højreklik på måledimensionen i indholdsdelvinduet, og klik på Redigér.
2. Klik i kolonnen Navn på den række, hvor den nye tekstmåling skal vises, og
klik på Indsæt nyt tekstmedlem.
3. Skriv et navn på tekstmålingen, og klik på Luk.
4. Træk tekstmålingen fra indholdsdelvinduet til den krydstabel, hvor du vil have
vist den.
5. Skriv den relevante tekst i tekstmålingens celler.

Tilføj, vis og slet kommentarer i celler
Brug kommentarer i IBM Cognos Insight til at forklare andre betydningen af celleværdien, f.eks. hvorfor variansen mellem den budgetterede indtægt og den faktiske indtægt for et produkt er stor. Du kan se alle kommentater, der er tilføjet til en
celle. Du kan også gennemse alle kommentarer, der er tilføjet til alle celler i den
valgte krydstabel.
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Om denne opgave
Hvis du arbejder i distribueret tilstand eller i tilsluttet tilstand og har ejerskabet til
en node, kan du tilføje kommentarer til celler. Kommentarerne er ikke synlige for
alle, som har adgang til cellen, før du committer alle dine ændringer ved at klikke
på ikonen Commit

.

Hvis du arbejder i distribueret tilstand eller i tilsluttet tilstand, og en anden har
ejerskabet over en node, kan du tilføje kommentarer til celler. Dine kommentarer er
straks synlige for alle, som har adgang til den celle.
Der er oplysninger om at arbejde i tilsluttede og distribuerede tilstande i “Planer
på Cognos TM1-servere” på side 163.

Fremgangsmåde
1. Højreklik på den celle, hvor du vil tilføje en kommentar, og klik på Kommentar
og derefter Tilføj kommentar.
2. Skriv kommentaren i feltet.
3. Klik på OK.
4. Hvis du vil have vist kommentarerne i en celle, skal du placere musens pilmarkør over cellen.
5. Hvis du vil have vist alle kommentarer, skal du højreklikke på en celle og
klikke på Gennemse alle kommentarer.
6. Du kan slette dine egne kommentarer, men du kan ikke slette kommentarer,
som er tilføjet af andre brugere. Markér kommentaren i dialogboksen Gennemse alle kommentarer, og klik på Slet.
Hvis du bruger IBM Cognos Insight 10.2.2.5 eller en tidligere version, kan du
kun slette kommentarer, hvis arbejdsområdet ikke allerede er publiceret, og du
skal arbejde i personlig tilstand, det vil sige, ikke i tilsluttet eller distribueret tilstand. Hvis du har brug for at slette kommentarer fra et arbejdsområde, der er
publiceret, skal du kontakte administratoren, som kan slette kommentarerne for
dig.

Organisér kuber i foldere
Når du organiserer kuber i foldere i IBM Cognos Insight, bliver det lettere at finde
og forstå dataene.

Fremgangsmåde
1. Klik i indholdsdelvinduet
2. Tilføj kuber til folderen.

på ikonen Ny

, og vælg Folder.

Slet elementer
Hvis du sletter et medlem, en måling eller en dimension, som deles i flere kuber,
bliver medlemmet, målingen eller dimensionen slettet fra alle kuber i IBM Cognos
Insight. Du kan også slette hele kuben.

Om denne opgave
Du skal bevare mindst to dimensioner eller én dimension og én måling. Du kan
også oprette kopier af en kube, hvor hver kopi indeholder forskellige dimensioner.
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Vigtigt: Du kan ikke bruge ikonen Fortryd

til at fortryde sletninger.

Fremgangsmåde
Udfør en eller flere af følgende handlinger:
Tabel 17. Sådan slettes elementer
Mål

Handling

Fjern et medlem fra en dimension.

Højreklik på medlemmet i krydstabellen, og
klik på Slet fra dimension.

Slet en måling.

Klik på målingen i indholdsdelvinduet, og
klik på ikonen Slet

.

Slet en kube.

Klik på kuben i indholdsdelvinduet, og klik
på ikonen Slet.

Slet en dimension.

I indholdsdelvinduet skal du klikke på dimensionen og klikke på ikonen Slet.
Hvis du vil slette flere dimensioner, skal du
tilføje dem til feltet Fjernede dimensioner i
vinduet Fjern dimensioner fra kube.
Angiv den værdi, der skal beholdes for hver
slettet dimension. Hvis du f.eks. opretter en
dimension for hvert salgsområde. Du fjerner
de salgsområder, der ikke er relevante, men
du beholder totalen for alle salgsområder.
Udfør en af følgende handlinger:
v Du sletter de valgte dimensioner fra den
aktuelle kube ved at klikke på Anvend
ændringer på aktuel kube og klikke på
OK.
v Klik på Opret en ny kube, angiv, om data
kopieres, eller om der henvises til dem, og
klik på OK for at oprette en ny kube, som
kun indeholder de dimensioner, du vil
beholde.

Hvis du arbejder i distribueret tilstand og sletter data, forbliver dataene tilgængelige på serveren, indtil du sender dataene. Grunden til det er, at dataene lagres lokalt i distribueret tilstand.
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Kapitel 7. Eksportér og udskriv arbejdsområder
Du kan dele arbejdsområder, som du opretter i IBM Cognos Insight, med andre
ved at eksportere dem til forskellige filtyper eller udskrive dem på papir.

Eksportér krydstabeller til CSV-filer
Hvis du vil sikkerhedskopiere data til et andet sted, skal du overføre dine dimensioner fra krydstabellen i IBM Cognos Insight til en CSV-fil. Du kan få vist og redigere filen i et Microsoft Excel-regneark.

Fremgangsmåde
1. Klik i krydstabellen på ikonen Widgethandlinger
> Eksportér til CSV-fil.

, og klik på Eksportér til

2. Indtast et filnavn, og klik på Gem.

Eksportér data til Microsoft Excel-regneark
Du kan eksportere data i en widget i IBM Cognos Insight til et Microsoft Excelregneark ved at bruge Hurtig eksport.

Fremgangsmåde
Klik på ikonen Widgethandlinger
, og klik på Eksportér til > Hurtig eksport.
Krydstabeldataene eksporteres, og et Microsoft Excel-regneark åbnes med dataene.

Opret en eksportproces
Hvis du regner med jævnligt at eksportere dataene i en widget i IBM Cognos Insight til et Microsoft Excel-regneark, kan du oprette en eksportproces. Derefter skal
du blot udføre eksportprocessen, når du vil eksportere dataene. Du kan også dele
eksportprocesser med kollegaer.

Fremgangsmåde
1. Klik på ikonen Widgethandlinger
, og klik på Eksportér til > Eksportér til
Microsoft Excel.
2. Sådan opretter du en eksportproces:
a. Klik på Ny.
b. Angiv et navn på eksportprocessen i feltet Navn. Navnet skal være beskrivende og entydigt, så du kan finde eksportprocessen, når du vil udføre den
igen.
c. Vælg de kuber på listen Tilgængelig, hvis data du vil eksportere, og klik på
Næste.
d. Klik på dimensionerne i de enkelte kuber, og flyt derefter elementer fra listen Inkluderet til listen Tilgængelig for at medtage elementerne i de eksporterede data.
e. Hvis en dimension deles mellem flere kuber, og du vil eksportere de samme
elementer fra hver dimensionskopi, skal du vælge de elementer fra en af di© Copyright IBM Corp. 2012, 2016
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mensionerne, som du vil eksportere, og derefter klikke på Anvend på alle.
De samme elementer bliver eksporteret fra dimensionen i de andre kuber.
f. Hvis du vil medtage alle elementerne i en dimension, herunder elementer,
der kan blive tilføjet, efter du har oprettet eksportprocessen, skal du klikke
på dimensionen og derefter markere afkrydsningsfeltet Inkludér alle.
g. Klik på Næste.
h. Brug pil op og pil ned til at angive, hvilke dimensioner der skal vises i regnearkets rækker, kolonner og sider. Hvis du f.eks. har valgt at medtage dimensionerne Produkt, Land eller område, År og Målinger i regnearket, kan
du placere Land eller område og Produkt på regnearkets rækker, Målinger
på kolonnerne og År på siderne, så hvert år placeres på et nyt skilleblad i
regnearket.
i. Klik på Næste.
j. Vælg, om celler skal flettes, og eksporten skal udføres, og klik derefter på
Afslut.
3. Når du vil udføre en eksportproces, skal du vælge processen og klikke på Udfør.
4. Du kan eksportere en eksportproces ved at klikke på Eksportér og gemme filen
med eksportprocessen på computeren.
5. Du kan importere en eksportproces, f.eks. en proces, du har modtaget fra en
kollega, ved at klikke på Importérog vælge eksportfilen på computeren.

Eksportér arbejdsområder til PDF-filer
Du kan eksportere det aktuelle skilleblad i et arbejdsområde i IBM Cognos Insight
til en ny PDF-fil eller som en ny side i en eksisterende PDF-fil for at gemme et
snapshot af den aktuelle oversigt i arbejdsområdet.

Om denne opgave
Den PDF-fil, som du opretter ved at eksportere, inkluderer alt, der vises på det aktuelle skilleblad, herunder den aktuelle oversigt over lærredet, de filtre, du har anvendt, og eventuelle andre ændringer, du har foretaget. Hvis skillebladet i arbejdsområdet f.eks. indeholder en meget lang krydstabel, kan du rulle ned og op for at
se de krydstabelrækker, du vil have med i PDF-filen.

Fremgangsmåde
Klik på ikonen Handlinger
fra det skilleblad og den oversigt, du vil eksportere, og udfør derefter en af følgende handlinger:
v Klik på Eksportér til PDF > Opret fil, hvis du vil eksportere til en ny PDF-fil.
Der vises et navigationsvindue, hvor du kan angive et filnavn og vælge en placering på din computer, hvor du vil gemme filen.
v Klik på Eksportér til PDF > Tilføj til fil, hvis du vil tilføje det eksporterede skilleblad i arbejdsområdet som en side sidst i en eksisterende PDF-fil. Der vises et
navigationsvindue, hvor du kan vælge den PDF-fil, du vil tilføje skillebladet i arbejdsområdet til.

Udskriv widgetdata
Du kan udskrive data i en IBM Cognos Insight-widget på papir. Du kan vælge de
dele af dimensionerne i konteksten, som du vil udskrive.
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Fremgangsmåde
1. Klik på ikonen Widgethandlinger

, og klik på Udskriv data.

Begrænsning: Følgende trin er kun relevante, hvis widgetten indeholder dimensioner i konteksten. Hvis widgetten kun har dimensioner i rækkerne og
kolonnerne, bliver du ikke bedt om at ændre dimensionerne i konteksten.
2. Klik på Afslut for at udskrive dataene, som de er filtreret i widgetten. Hvis en
krydstabelwidget f.eks. viser Produkter i rækkerne, Måneder i kolonnerne og
Leveret antal som målingen i konteksten, kan du udskrive dataene, som de vises i krydstabellen, dvs. filtreret, så kun målingen Leveret antal vises.
3. Du kan ændre dimensionerne i konteksten på udskriften ved at vælge de elementer, der skal med på udskriften, og klikke på Næste. Hvis en krydstabelwidget f.eks. viser Produkter i rækkerne, Måneder i kolonnerne og Leveret antal som målingen i konteksten, kan du ændre den måling, der findes i
konteksten, til en anden måling i kuben, f.eks. Omsætning, og udskrive widgetten med Omsætning i konteksten.
4. Du kan udelade bestemte sider i de udskrevne data ved at fjerne markeringen
fra afkrydsningsfeltet for de sider, du vil udelade.
5. Klik på Afslut, og klik derefter på Udskriv.

Udskrivning af arbejdsområder
Du kan udskrive hele arbejdsområdet i IBM Cognos Insight eller specifikke skilleblade i et arbejdsområde for at få en udskrift med et snapshot af arbejdsområdet.

Fremgangsmåde
1. Sørg for, at widgetterne i arbejdsområdet viser de data, du vil have vist i udskriften. Hvis du f.eks. kun vil udskrive data til én produktlinje, skal du sørge
for, at arbejdsområdet er filtreret, så kun denne produktlinje vises.
, og klik derefter på Udskriv.
2. Klik på ikonen Handlinger
3. På listen Udskriv skal du vælge en indstilling for at definere, hvad du vil udskrive. Hvis du vil udskrive specifikke skilleblade, skal du klikke på et interval
af skilleblade og derefter skrive skillebladsnumrene som et interval eller adskilt med kommaer.
4. Markér afkrydsningsfeltet Tilpas til én side, hvis du vil ændre størrelsen på arbejdsområdet skilleblade, så der kun udskrives et skilleblad på hver side.
5. Du kan tilføje oplysninger om arbejdsområdet til topteksten og bundteksten på
de udskrevne sider ved at markere afkrydsningsfeltet Medtag toptekst og
bundtekst. Oplysningerne i topteksten og bundteksten omfatter arbejdsområdets filnavn, skillebladets navn, sidenummeret og den dato og det klokkeslæt,
hvor du foretog udskrivningen.
6. Klik på Udvidet, hvis du vil skifte printer eller ændre dens indstillinger.
7. Klik på Udskriv.

Slet arbejdsområder fra computeren
Hvis du ikke længere har brug for et IBM Cognos Insight-arbejdsområde, kan du
fjerne arbejdsområdet fra din computer.
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Fremgangsmåde
Slet arbejdsområdet (eller CDD-filen) fra computeren. CDD-fil indeholder modellen
og dataene i arbejdsområdet og arbejdsområdets layout.
Husk: Brugerdataene til Cognos Insight-arbejdsområder gemmes særskilt i forhold
til selve arbejdsområderne. Brugerdataene omfatter logfiler, temaer, PNG-filer med
de seneste arbejdsområder og de Cognos TM1-kuber, der oprettes, når du opretter
eller ændrer et arbejdsområde. Du kan ikke slette data til et enkelt arbejdsområde.
Du kan kun slette alle brugerdata på én gang. Hvis du vil slette disse brugerdata,
f.eks. hvis du vil afinstallere Cognos Insight, skal du slette folderen .CognosInsight
i dit systemmiljø:
v I styresystemet Microsoft Windows XP: C:\Documents and Settings\brugernavn\
.CognosInsight
v I styresystemet Microsoft Windows 7: C:\Brugere\brugernavn\.CognosInsight
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Dette øveprogram består af interaktive opgaver, som kan hjælpe dig med at bruge
IBM Cognos Insight. Cognos Insight er en dataudforsknings- og planlægningsløsning.

Forudsætninger
For at kunne bruge øveprogrammet skal du installere IBM Cognos Insight, downloade eksemplerne og kende Cognos Insight-brugergrænsefladen.
Du kan også se, hvilke miljøer der understøttes, i Software Environments for IBM
Planning Analytics 2.0 (http://www.ibm.com/support/
docview.wss?uid=swg27049052).

Installér Cognos Insight
Inden du går i gang, skal du installere IBM Cognos Insight på computeren.

Fremgangsmåde
Udfør en af følgende procedurer afhængigt af de Cognos-produkter, du har:
Cognos-produkter

Installationsvejledning

Cognos Insight og IBM Cognos Express

Læs oplysningerne i Installing Cognos
Insight from a Cognos server i dokumentationen Cognos Insight Installation and
Configuration.

Cognos Insight og IBM Cognos TM1

Læs oplysningerne i Installing Cognos
Insight from a Cognos server i dokumentationen Cognos Insight Installation and
Configuration.

Download eksemplerne
I dette øveprogram arbejder du for firmaet Sample Outdoors. Du bruger IBM
Cognos Insight med eksemplerne til at undersøge og gennemse virksomhedsdata.
Ved at bruge eksempelarbejdsområder til at udføre en række opgaver kan du udforske Cognos Insight og lære, hvordan du kan bruge programmet på virksomhedsdata til at forstå, hvordan det går med firmaet nu, og hvad de bagvedliggende
årsager er.
For at bruge dette øveprogram skal du downloade the Cognos Insight-eksemplerne
(http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27046864).
De enkelte arbejdsområdeeksempler inkluderer følgende widgetter, som gør dig i
stand til at forstå og interagere med dine data:
v Skilleblade, som gør det let at blade gennem arbejdsområdet.
v Krydstabeller, så du kan få vist dimensioner og udføre grundlæggende analyse
af data.
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v Diagrammer, som illustrerer tal, foretager sammenligninger, viser relationer og
tendenser.
v Tekst til oprettelse af en overskrift eller en forklaring.
v Billeder.

Cognos Insight-brugergrænsefladen
Gennemse delene i vinduet IBM Cognos Insight. Nogle af termerne, der anvendes i
dette øveprogram, gælder kun elementerne i Cognos Insight-brugergrænsefladen.
Følgende figur viser delene i vinduet Cognos Insight.

Figur 2. Delene i vinduet Cognos Insight

Vinduet Cognos Insight indeholder følgende dele:
Ikonen Handlinger
, åbnes en menu, der giver muNår du klikker på ikonen Handlinger
lighed for at oprette, åbne, gemme, udskrive, eksportere og lukke arbejdsområder.
En krydstabel- og diagramwidget
Widgetter er bestanddelene i et Cognos Insight-arbejdsområde. Én type
widget indeholder en krydstabel eller et gitter og et diagram. Dataene i
krydstabellen er sammenkædet med de data, der vises i diagrammet, så

116

IBM Planning Analytics Version 2.0.0: Cognos Insight

når du ændrer dataene i krydstabellen, ændres data i diagrammet også, og
når du ændrer dataene i diagrammet, ændres krydstabellen også.
En widgetværktøjslinje
Widgetværktøjslinjen vises, når du arbejder i en widget. Den indeholder
,

ikoner, der passer til widgetten, f.eks. ikonen Skift fremvisningstype
som du kan bruge til at ændre den type diagram, der vises i widgetten.
Oversigtsområdet
Oversigtsområdet vises for en krydstabel eller et diagram. Oversigtsområdet angiver, hvilke dimensioner og målinger der vises i krydstabellen, diagrammet eller krydstabellen og diagrammet. Oversigtsområdet er opdelt i
tre sektioner: rækker, kolonner og kontekst. Disse sektioner repræsenterer
de dimensioner og målinger, der forekommer i rækkerne, kolonnerne og
konteksten for krydstabellen, diagrammet eller krydstabellen og diagrammet. Hvis dimensionen Products f.eks. vises i oversigtsområdets rækkesektion, forekommer også produkter i krydstabellens rækker.

Indholdsdelvinduet
I indholdsdelvinduet vises alle de kuber, dimensioner, målinger og attributter, du kan arbejde med i det aktuelle arbejdsområde. Fra indholdsdelvinduet kan du importere, oprette og slette, flytte og redigere elementerne i
indholdsdelvinduet. I indholdsdelvinduet vises også importprocesser, så du
kan opfriske data fra en bestemt import.
Du kan også søge efter objekter i indholdsdelvinduet. Du kan indtaste
tegn, der skal filtreres efter, i indholdsdelvinduet, hvis du ikke er sikker på
objektnavnet, eller hvis du vil finde objekter, der opfylder bestemte kriterier. Søgningen finder alle de objekter i træstrukturen, som opfylder kriterierne.
Udforskningspunkter
Et udforskningspunkt er en liste over elementerne i en dimension. Du kan
klikke på elementerne for at filtrere data i krydstabellen, diagrammet eller
krydstabellen og diagrammet.
Skilleblade
Arbejdsområder kan være inddelt i flere skilleblade. Fra skillebladsområdet
kan du oprette, slette og omdøbe skilleblade.
Ikonen med skillebladsminiaturer
Hvis du klikker på ikonen med skillebladsminiaturer, vises et lille billede
af hvert skilleblad, så du kan navigere til et andet skilleblad ved hjælp af
disse billeder i stedet for skillebladsnavnene.

Lektioner
Lektionerne i IBM Cognos Insight - Øverprogram fokuserer på forskellige funktioner. Cognos Insight-eksemplerne viser funktionerne i konkrete eksempler.
Øveprogrammet kan gennemgås i den rækkefølge, lektionerne er placeret. Lektionerne kan dog også gennemgås enkeltvis i en anden rækkefølge, hvis der er funktioner, du primært er interesseret i.

Importér ordredata fra en regnearksfil
I dette øveprogram gennemgås følgende i IBM Cognos Insight: Importér en fil, opret et arbejdsområde, forstå datamapning og undersøg delene i et arbejdsområde.
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Som salgschef i firmaet Sample Outdoors vil du gennemse firmaets ordredata for
at analysere, hvordan det går i firmaet. Du har en regnearksfil, der indeholder
disse data, så du beslutter at importere filen til et nyt IBM Cognos Insight-arbejdsområde for at analysere den.

Fremgangsmåde
1. Fra menuen Start i Microsoft Windows skal du klikke på IBM Cognos Insight.
2. Fra menuen Hent data skal du klikke på Importér data. Importguiden vises
med siden Importér data - Vælg datakilde.
3. Når du skal importere en fil, skal du klikke på Gennemse ud for feltet Navn.
Et nyt Åbn-vindue vises, hvor du kan gennemse filerne på din computer.
4. Navigér til det sted, hvor du downloadede eksemplerne, og åbn derefter filen
Ordrer_sprogkode.csv. Hvis du f.eks. vil arbejde med den spanske eksempelfil, skal du åbne filen Ordrer_ES.csv. Data fra filen vises i importguiden.
Tip: Du kan udvide afsnittet med Fildetaljer for at få vist oplysninger om,
hvordan dine kildedata importeres. I dette eksempel kan standardindstillingerne bruges.
Du beslutter, at du ikke vil importere alle data fra filen til Cognos Insight.
5. I afsnittet Kolonner i kolonnen Import skal afkrydsningsfelterne for følgende
dataelementer fjernes for at angive, at disse elementer ikke skal importeres:
a. Ordrenummer
b. Måned
c. Ordrestørrelse
d. Enhedspris
e. Leveringsdato
f. Sælger
6. Klik på Udvidet. Siden Importér data - Datamapning i importguiden vises.
Denne side indeholder oplysninger om, hvordan dine data bliver importeret.
Bemærk, at Cognos Insight automatisk indlejrede elementet By i elementet
Land eller Region, fordi byer er logiske underordnede elementer til lande eller regioner.
Tip: Du kan trække elementer fra listen Kildeelementer til hierarkiet Målelementer, og du trække elementer til forskellige positioner i hierarkiet Målelementer. Når du trækker elementer, ændres markøren, så den viser oplysninger
om, hvor du kan placere elementet, og hvad elementet bliver til, hvis du placerer det det pågældende sted.
figur 3 på side 119 viser vinduet Mapning, som det skal se ud efter trin 6.
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Figur 3. Vinduet Mapning i guiden Import

7. Klik på Resumé. Siden Importér data - Import i importguiden vises. I vinduet
Importmeddelelser vises de handlinger, som Cognos Insight udfører, når du
importerer dataene. Vinduet Egenskabsresumé viser de indstillinger, du vælger i vinduet Egenskaber til hvert målelement. Du kan bruge dette resumé til
at gennemse og sammenligne egenskaberne for hver datatype, herunder den
kube du opretter, og dets dimensioner, niveauer, attributter og målinger.
8. Klik på Afslut.
Dine data vises i et nyt Cognos Insight-arbejdsområde. Arbejdsområdet indeholder en krydstabel og et kolonnediagram, og dit datahierarki optræder i
indholdsdelvinduet under overskriften Data.
figur 4 på side 120 viser arbejdsområdet efter import af CSV-filen.
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Figur 4. Det nye arbejdsområde efter import af data

Krydstabellen viser følgende data fra din nye kube:
v Dimensionen Produkt vises i rækkerne i krydstabellen.
v De tre målinger i kuben, Ordreindtægt, Ordreantal og Antal, vises i kolonnerne i krydstabellen.
Diagrammet viser følgende data fra din nye kube:
v Produkter indsættes som kolonner i diagrammet. Der er for eksempel en
kolonne til Infinity i hver gruppe af kolonner.
v De tre målinger i kuben indsættes som grupper af kolonner i diagrammet.
Der er f.eks. en gruppe med tre kolonner til Ordreindtægt.
Oversigtsområdet identificerer de data, der vises i krydstabellen:
v Rækkeafsnittet
krydstabellen.

viser, at dimensionen Produkt optræder i rækkerne til

viser, at dimensionen Ordrer sprogkode Målinger viv Kolonneafsnittet
ses i kolonnerne i krydstabellen. Navnet på målingsdimensionen afhænger
af navnet på kuben, som kommer fra navnet på den fil, du har importeret.
Hvis du f.eks. har importeret den spanske eksempelfil, Ordrer_ES.csv, få
kuben navnet Ordrer ES, og målingsdimensionen får navnet Ordrer ES Målings.
viser, at dimensionen Kunde, City og Ordredato viv Indholdsafsnittet
ses i konteksten til krydstabellen. Dimensionsnavnene i kontekstafsnittet re-
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præsenterer totalerne for dimensionerne, f.eks. Total Kunder og Total By.
Dimensionen Ordredato vises som 2007 i kontekstafsnittet, fordi kun 2007
er inkluderet i kildefilen.
Tip: Du kan klikke på dimensionerne i række-, kolonne- og kontekstafsnittene
til oversigtsområdet for at ændre de data, der vises i krydstabellen og diagrammet. Klik f.eks. på Total by, og klik derefter på Austria. Nu vises kun
data for Austria i krydstabellen og diagrammet i stedet for data på alle byer.
Hvis du vil vende tilbage til at vise data for alle byer, skal du klikke på Austria i kontekstafsnittet og derefter klikke på Total By.
Du beslutter, at du vil tilføje data om sælgere til dit arbejdsområde, så du kan
se, hvilke sælgere der står for den største indtjening.
, og klik derefter på Luk.
9. Klik på ikonen Handlinger
10. Når du bliver bedt om at gemme de ændringer, du har foretaget i eksemplet,
skal du klikke på Nej.

Gennemse salgsdata i et eksisterende arbejdsområde
I dette øveprogram gennemgås følgende i IBM Cognos Insight: Navigationsskilleblade og brug af et eksisterende arbejdsområde for at tage beslutninger.
Som salgschef i firmaet Sample Outdoors vil du gennemse firmaets salgsdata for at
få et generelt overblik over, hvordan det går i firmaet.
Ved at bruge skilleblade kan du organisere data og filtre til at skjule eller fokusere
på bestemte data. Du kan f.eks. bruge skilleblade i forbindelse med din egen
virksomhed for at adskille områder i virksomheden til divisioner, så du hurtigt kan
se og arbejde med dataanalyse. Hvert skilleblad viser forskellige oplysninger, men
ikke alle skilleblade er en del af det samme arbejdsområde.

Fremgangsmåde
1. Klik på ikonen Handlinger

, og klik derefter på Åbn.

2. Navigér til det sted, hvor du downloadede eksemplerne, og dobbeltklik på Order_sprogkode.cdd. Hvis du f.eks. vil arbejde med den ungarske eksempelfil,
skal du dobbeltklikke på Orders_HU.cdd. Der vises en meddelelse, som angiver,
at dette arbejdsområde omfatter webwidgetter. Da webwidgetter viser indhold
fra onlinekilder, kan de indeholde virus på samme måde som websider kan.
Klik på OK for at fjerne meddelelsen.
3. Navigér fra et skilleblad til et andet på følgende måde:
skal du klikke på
v Fra afsnittet Arbejdsområde i indholdsdelvinduet
skillebladet Produkter.
v Klik på skillebladet Ordrer fra de navngivne skilleblade langs Cognos Insight-vinduet.
v Klik på lærredet på handlingsknappen Eksempler. Du kan tilføje handlingsknapper til ethvert arbejdsområde ved at klikke på Handlingsknap på menuen Indsæt.
4. Klik på ikonen Handlinger, og klik derefter på Luk.
5. Når du bliver bedt om at gemme de ændringer, du har foretaget i eksemplet,
skal du klikke på Nej.
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Filtrér data for at få vist detaljer om specifikke produkter og
kunder
I dette øveprogram gennemgås følgende i IBM Cognos Insight: Filtrér data med
udforskningspunkter, og revidér detaljeniveauet i diagrammer og krydstabeller.
Som sælger i Sample Outdoors Company vil du gerne have vist data for firmaets
salg af produkter og kunder for at se, om der er problemer, der kræver nærmere
undersøgelse.

Fremgangsmåde
1. Klik på ikonen Handlinger
, og klik derefter på Åbn.
2. Navigér til det sted, hvor du downloadede eksemplerne, og dobbeltklik på Ordrer_sprogkode.cdd. Hvis du f.eks. vil arbejde med den ungarske eksempelfil,
skal du dobbeltklikke på Ordrer_HU.cdd. Der vises en meddelelse, som angiver,
at dette arbejdsområde omfatter webwidgetter. Da webwidgetter viser indhold
fra onlinekilder, kan de indeholde virus på samme måde som websider kan.
Klik på OK for at fjerne meddelelsen.
3. Klik på skillebladet Ordrer.
På skillebladet Ordrer er der tre krydstabelwidgetter og to diagramwidgetter.
Arbejdsområdet indholder også tre udforskningspunktswidgetter. Krydstabellen
Ordrer information viser, at salget er meget mindre for Kodiak-linjen end for
de to andre linjer. Du vil nu undersøge data for at finde flere oplysninger om
salget.
4. I udforskningspunktet Produkter skal du klikke på Kodiak.
Dermed filtreres produktoplysningerne for produkterne Infinity og Legend ud
som vist i figur 5 på side 123.
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Figur 5. Skillebladet Ordrer filtreret, så kun produktlinjen Kodiak vises

Tip: Du kan bruge ikonen Ryd dette udforskningspunkt
til at få vist alle
produkter igen. Hvis du rydder udforskningspunkterne, skal du vælge Kodiak
igen for at fortsætte med øveprogrammet.
5. I lagkagediagrammet kan du bevæge markøren hen over lagkagestykkerne for
at få vist salgsoplysninger for de lande eller regioner, hvor Kodiak-produktlinjen sælges.
6. I udforskningspunktet Produkter skal du klikke på Kanga Kampers. figur 6 på
side 124 viser resultatet.
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Figur 6. Skillebladet Ordrer filtreret, så kun produktlinjen Kodiak og kunden Kanga Kampers vises

Følgende oplysninger vises på skillebladet Ordrer nu:
v Krydstabellen Orders information viser, at alt salg i produktlinjen Kodiak til
kunden Kanga Kampers fandt sted i Februar.
v Krydstabellen Sales by country or region viser, at alt salg i produktlinjen
Kodiak til kunden Kanga Kampers fandt sted i Australien.
v Områdediagrammet er en grafisk visning af krydstabellen Orders information.
v Lagkagediagrammet er en grafisk visning af krydstabellen Sales by country
or region.
v Krydstabellen Ordredetaljer viser flere oplysninger om Kanga Kampers-salg,
f.eks. By, Ordreantal og Sælger.
v I udforskningspunktet Ordrestørrelse ses, at alle ordrer er i intervallet
1-5000.
7. Klik på ikonen Handlinger, og klik derefter på Luk.
8. Når du bliver bedt om at gemme de ændringer, du har foretaget i eksemplet,
skal du klikke på Nej.

Gruppér måneder i et kvartal
I dette øveprogram gennemgås følgende i IBM Cognos Insight: Indsættelse af en
ny kolonne i en krydstabel, gruppering af data og indsættelse af et overordnet
medlem.
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Som leder af firmaet Sample Outdoors, der er ansvarlig for uddannelse, er du nødt
til at reducere omkostningerne. For at få et overblik over hvor du kan reducere
omkostningerne, vil du sammenligne omkostningerne i forskellige perioder af året.

Fremgangsmåde
1. Klik på ikonen Handlinger
, og klik derefter på Åbn.
2. Navigér til det sted, hvor du downloadede eksemplerne, og dobbeltklik på HumanResources_sprogkode.cdd. Hvis du f.eks. vil arbejde med den norske eksempelfil, skal du dobbeltklikke på HumanResources_NO.cdd.
3. Klik på skillebladet Employee training.
På dette skilleblad vises en oversigt over kurser. Der vises kursusnavnet, en liste over deltagere, kursusomkostninger, antal dage og tilmeldinger pr. måned.
Du skal nu gruppere Januar, Februar og Marts, så du kan analysere data inden
for et kvartal.
4. Ctrl+klik på Januar, Februar og Marts.
5. Højreklik på de valgte kolonner, og klik derefter på Indsæt overordnet. De
valgte medlemmer grupperes i et nyt medlem med navnet Medlem 1.
6. Hvis du vil omdøbe Medlem 1 til noget mere meningsfyldt, skal du klikke på
Medlem 1 og skrive 1. kvartal.
Du kan nu se, at kursusomkostningerne for kvartalet er $32000, som er tæt på
totalen for juli måned. Du vil måske undersøge nærmere, hvorfor der er en sådan forskel, så du kan beslutte, hvad der skal gøres.
Hvis du opretter hierarkier af relationer af typen overordnet-underordnet, kan
du udvide datasættet og udvide styringen af applikationen.
7. Klik på ikonen Handlinger, og klik derefter på Luk.
8. Når du bliver bedt om at gemme de ændringer, du har foretaget i eksemplet,
skal du klikke på Nej.

Beregn en lønforhøjelse med en dimensionsberegning
I dette øveprogram gennemgås følgende i IBM Cognos Insight: Oprettelse af en ny
kolonne i en krydstabel og oprettelse af dimensionsberegning.
Som HR-leder har du brug for at undersøge, hvilken indflydelse det vil have på
forretningen, hvis du foretager ændringer i strukturen og personalet i firmaet
Sample Outdoors. I dette tilfælde vil du have vist virkningen af at øge lønnen med
5%.

Fremgangsmåde
1. Klik på ikonen Handlinger
, og klik derefter på Åbn.
2. Navigér til det sted, hvor du downloadede eksemplerne, og dobbeltklik på HumanResources_sprogkode.cdd. Hvis du f.eks. vil arbejde med den koreanske eksempelfil, skal du dobbeltklikke på HumanResources_KO.cdd.
3. Klik på skillebladet Medarbejderudgifter. Du beslutter at bruge en formel til at
beregne en 5% forøgelse i lønningerne. Der er flere oplysninger om formler i
Cognos Insight-dokumentationen. Du kan få vist denne dokumentation til dit
produkt og din version i IBM Knowledge Center (http://www.ibm.com/
support/knowledgecenter).
4. I krydstabellen Medarbejderudgifter skal du højreklikke på kolonneoverskriften Løn, klikke på Dublér og skrive Hvad nu hvis-løn 5 for at omdøbe kolonnen.
Kapitel 8. Cognos Insight Øveprogram
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5. Klik på cellen i skæringspunktet til kolonnen Hvad nu hvis-løn 5 og rækken
Alle lande eller regioner, skriv inc5, og tryk på Enter.
Værdierne i alle cellerne i kolonnen Hvad nu hvis-løn 5 øges trinvist med fem
procent. figur 7 viser den opdaterede krydstabel og diagrammet.

Figur 7. Krydstabel og diagram, der viser inc5-beregningen

6. Klik på ikonen Handlinger, og klik derefter på Luk.
7. Når du bliver bedt om at gemme de ændringer, du har foretaget i eksemplet,
skal du klikke på Nej.

Identificér høj og lav indtjening med farve
I dette øveprogram gennemgås følgende i IBM Cognos Insight: Opret betinget typografi og identificér tendenser.
Som salgschef i Sample Outdoors Company vil du have oplysninger om, hvilke
produkter der sælger godt, og hvilke der sælger dårligt. Du vil også have vist ændringerne hen over året for at identificere de måneder, hvor produkterne ikke sælger godt.

Fremgangsmåde
1. Klik på ikonen Handlinger
, og klik derefter på Åbn.
2. Navigér til det sted, hvor du downloadede eksemplerne, og dobbeltklik på
Ordrer_sprogkode.cdd. Hvis du f.eks. vil arbejde med den japanske eksempelfil, skal du dobbeltklikke på Orders_JA.cdd. Der vises en meddelelse, som angiver, at dette arbejdsområde omfatter webwidgetter. Da webwidgetter viser
indhold fra onlinekilder, kan de indeholde virus på samme måde som websider kan. Klik på OK for at fjerne meddelelsen.
3. Klik på skillebladet Ordrer. Du beslutter at bruge en betinget typografi til at
identificere måneder med højere eller lavere indtjening.
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4. I krydstabellen Ordreoplysninger skal du højreklikke på en celle, som ikke er
en række eller en kolonneoverskrift, og derefter klikke på Betinget typografi.
, klikke på
5. I vinduet Betinget typografi skal du klikke på ikonen Tilføj
Ny betinget typografi med > Ordreindtægt.
6. I vinduet Numerisk betingelse skal du skrive 5000 i feltet Intervalværdi og
trykke på Enter. Den nye betingelse vises på listen.
7. I feltet Intervalværdi skal du skrive 10000 og trykke på Enter. Listen viser nu
de to værdier, du har indtastet, mellem de tre tomme rækker. Du definerer betingelser ved disse rækker. Du kan f.eks. definere en betingelse for de værdier,
der er under 5.000, ved at angive formatet i rækken efter værdien 5.000.
8. I række efter værdien 5.000 skal du klikke på kolonnen Format og derefter
klikke på Ringe.
9. I række før værdien 5.000 skal du klikke på kolonnen Format og derefter
klikke på Gennemsnitlig.
10. I række før værdien 10.000 skal du klikke på kolonnen Format og derefter
klikke på Fremragende. De betingelser, du har oprettet, angiver nu følgende
oplysninger:
v Ordreindtægt over 10.000 er fremragende.
v Ordreindtægt mellem 5.000 og 10.000 er gennemsnitligt.
v Ordreindtægt under 5.000 er ringe.
11. Klik på OK to gange for at få vist arbejdsområdet. Krydstabellen Ordreoplysninger, som vises i figur 8 på side 128, viser nu værdierne Fremragende, Gennemsnitlig og Ringe for de typografier, du har defineret.
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Figur 8. Krydstabellen Ordreoplysninger viser forskellige farvede celler og tekst til de definerede betingede
typografier

12. I udforskningspunktet Kunder skal du klikke på hver enkelt kunde for at få
vist salg pr. måned og land eller område, så du lettere kan bestemme, hvornår
og hvor der skal iværksættes salgskampagner.
13. Klik på ikonen Handlinger, og klik derefter på Luk.
14. Når du bliver bedt om at gemme de ændringer, du har foretaget i eksemplet,
skal du klikke på Nej.

Resultater
Når du har undersøgt data i dette arbejdsområde, kan du se, at der kan være
salgsmuligheder hos kunden Sportworld, fordi de ikke har bestilt Kodiak- eller
Legend-produkterne.

Beregning af indtjening ved at ændre modellen
I dette øveprogram gennemgås følgende i IBM Cognos Insight: Oprettelse af en
kubeberegning, indsættelse af skilleblad, oprettelse af krydstabel, oprettelse af diagram, erstatning af dimensioner og målinger, undertrykkelse af tomme celler og
ændring af, hvordan totaler bliver vist.
Som dataanalytiker i Sample Outdoors Company vil du ændre kolonnen Ordreindtægt, så den afspejler ændringer i værdierne for Antal og Enhedspris. Det vil give
dig mulighed for at beslutte, hvordan mængder og enhedspriser på produkter påvirker firmaets indtjening.
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Fremgangsmåde
1. Klik på ikonen Handlinger
, og klik derefter på Åbn.
2. Navigér til det sted, hvor du downloadede eksemplerne, og dobbeltklik på
Ordrer_sprogkode.cdd. Hvis du f.eks. vil arbejde med den italienske eksempelfil, skal du dobbeltklikke på Orders_IT.cdd. Der vises en meddelelse, som angiver, at dette arbejdsområde omfatter webwidgetter. Da webwidgetter viser
indhold fra onlinekilder, kan de indeholde virus på samme måde som websider kan. Klik på OK for at fjerne meddelelsen.
3. Klik i Cognos Insight-vinduet - ud for skillebladene - på ikonen Indsæt nyt
.
skilleblad
Et nyt skilleblad vises i Cognos Insight-vinduet. Det nye skilleblad kaldes
Skilleblad 5.
4. Højreklik på det nye skilleblad, klik på Omdøb, og skriv derefter Test.
Du har nu et tomt lærred, du kan bruge til at oprette en ny oversigt over data.
for at få vist alle dimensioner og målinger, der er
5. Åbn indholdsvinduet
importeret til dette arbejdsområde.
6. Træk kuben Ordredetaljer til arbejdsområdet.
Som standard oprettes der en krydstabel og et diagram, når kuben trækkes til
arbejdsområdet. Krydstabellen og diagrammet viser den første dimension i
kuben, Ordrenummer og alle målinger, der er tilgængelige i kuben.
Oversigtsområdet identificerer de data, der vises i krydstabellen:
viser, at dimensionen Ordrenummer optræder i rækv Rækkeafsnittet
kerne til krydstabellen.
viser, at dimensionen Ordredetaljer Målinger optræv Kolonneafsnittet
der i kolonnerne til krydstabellen. Denne dimension inkluderer alle målinger i kuben Ordredetaljer.
viser de resterende dimensioner i konteksten til krydv Kontekstafsnittet
stabellen. Dimensionsnavnene i kontekstafsnittet repræsenterer de data, der
vises i krydstabellen. F.eks. viser kontekstafsnittet All Produkter, så data i
krydstabellen repræsenterer alle produkter. Hvis du filtrerer dimensionen
Produkter, så den viser elementet Legend i kontekstafsnittet til oversigtsområdet, repræsenterer dataene i krydstabellen kun produktet Legend.
Du beslutter, at du vil have vist alle data, men indlejret på en måde, så de er
lette at forstå. For at gøre dette skal du ændre dimensionerne i række-, kolonne- og kontekstafsnittene til oversigtsområdet.
fra kuben Ordredetaljer skal du trække dimensio7. Fra indholdsvinduet
nen Produkter og placere den efter dimensionen Ordrenummer i rækkeafsniti oversigtsområdet. Markøren ændres, når du bevæger den hen over
tet
oversigtsområdet. Den viser, hvor du kan placere dimensionen, og hvor det
ikke er muligt.
Tip: Du kan også trække dimensioner fra ét afsnit i oversigtsområdet til et andet.
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8. Fra kuben Ordredetaljer skal du trække dimensionen Kunder og placere den
i oversigtsområdet.
efter dimensionen Produkter i rækkeafsnittet
9. Fra kuben Ordredetaljer skal du trække dimensionen Ordrestørrelse og plai oversigtsområdet.
cere den efter dimensionen Kunder i rækkeafsnittet
Rækkesektionen inkluderer nu følgende dimensioner, indlejret i denne rækkefølge: Ordrenummer, Produkter, Kunder og Ordrestørrelse som vist i figur 9.
Kolonneafsnittet

inkluderer dimensionen Ordredetaljer Målinger.

Figur 9. Krydstabel med Ordrenummer, Produkter, Kunder og Ordrestørrelse i rækkerne og Ordredetaljer
Målinger i kolonnerne

10. Højreklik på de fire totaler i rækkerne til krydstabellen (f.eks. Alle ordrenumre), og klik derefter på Vis totaler > Vis ikke totaler. Krydstabellen er
mest tom, fordi den viser en celle for hvert dataskæringspunkt. Du beslutter
at fjerne de tomme celler.
11. På widgetværktøjslinjen skal du klikke på ikonen Undertryk tomme celler
og derefter klikke på Rækker.
Krydstabellen viser nu alle data i kuben som vist i figur 10 på side 131.
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Figur 10. Krydstabel uden totaler og ingen tomme celler

Du vil nu fokusere på kunden Kanga Kampers.
12. I oversigtsområdet skal du klikke på dimensionen Kunder og derefter klikke
på Kanga Kampers. Krydstabellen og diagrammet viser nu kun data for
Kanga Kampers.
13. Markér alle celler i kolonnen Ordreindtægt til krydstabellen, og højreklik derefter på markering, og klik på Opret kubeberegning.
14. I vinduet Navn på kubeberegning skal du skrive Beregning af ordreindtægt
og trykke på Enter. De beregning, du opretter, gælder kun for dimensionerne
og målingerne, når de er filtreret i krydstabellen. For eksempel er dimensionen Kunder filtreret, så den kun inkluderer produktet Kanga Kampers i krydstabellen, så beregningen kun gælder for produktet Kanga Kampers.
Tip: Du kan ændre disse filtre i udtrykseditoren. De enkelte dimensioner i
filtreringsområde under Definér et nyt udtryk til viser medlemmerne, der vises i krydstabellen under dimensionsnavnet. For eksempel er dimensionen
Kunder filtreret, så den kun inkluderer produktet Kanga Kampers, så dimensionen Kunder inkluderer Kanga Kampers, medlemmet, der vises i krydstabellen og Kunder, navnet på dimensionen.
15. I datahierarkiet i vinduet på skillebladet Vilkår skal du blade ned og udvide
Ordredetaljer Målinger. Skillebladet Vilkår inkluderer dimensionerne og målingerne, der er tilgængelige i den aktuelle kube. De kaldes vilkår i udtrykket.
Tip: Du kan bruge udtryk fra andre kuber i arbejdsområdet ved at importere
et udtryk. Import af et udtryk fra en anden kube gør det muligt at tilføje en
dimension eller en måling fra en anden kube til din beregning. Dette kan du
gøre ved at mappe dimensionerne i den aktuelle kube til dimensionerne i den
kube, du vil importere fra.
16. Træk målingen Antal til delvinduet Udtryk.
17. I delvinduet Udtryk skal du skrive en stjerne (*), som er symbolet for multiplikation.
Tip: Du kan tilføje beregningsskabeloner til delvinduet Udtryk ved at vælge
dem fra skillebladet Enkel. Hvis du f.eks. på skillebladet Enkel klikker på
Aritmetik på listen Funktionstype og * (Multiplikation) på listen Funktion,
vises følgende skabelon til en multiplikation i vinduet Udtryk:([<operand 1>]
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18.
19.
20.

21.

* [<operand 2>]). Du kan derefter erstatte [<operand 1>] og [<operand 2>]
med de dimensioner og målinger, du vil bruge i beregningen.
Træk målingen Enhedspris til vinduet Udtryk, og placér den efter stjernen (*).
Klik på OK, hvis du vil gemme og anvende beregningen. Nu beregnes kolonnen Ordreindtægt i krydstabellen ved at multiplicere Antal med Enhedspris.
Klik på en celle i kolonnen Enhedspris, skriv en ny pris, og tryk på Enter.
Værdien Ordreindtægt i den pågældende række ændres, så den nye enhedspris afspejles. Du kan også ændre værdierne i kolonnen Antal for at se, hvordan en ændring i antallet, du sælger, har indflydelse på Ordreindtægt.
Klik på ikonen Handlinger, og klik derefter på Luk.
Når du bliver bedt om at gemme de ændringer, du har foretaget i eksemplet,
skal du klikke på Nej.

Analysér indtægt
I dette øveprogram gennemgås følgende i IBM Cognos Insight: Opret en varians,
skjul rækker eller kolonner, sortér en kolonne og indlejring af dimensioner.
I dette øveprogram udarbejder du en analyse ved at trække en eksisterende .csv-fil
hen på arbejdsområdet i Cognos Insight. Du placerer dimensionerne på en ny
måde i krydstabellerne, så du får en anden oversigt over dataene. Du undersøger
grafer og opdager, at der er forskellige graftyper, som kan bruges i en analyse. Du
undersøger dataene for tendenser og tilføjer tekstkommentarer om det, du finder.
Du gemmer analysen som basis for senere arbejde.

Fremgangsmåde
1. Åbn IBM Cognos Insight.
2. Vælg temaet Klassisk.
3. Træk filen Net_Revenue.csv hen på det nye arbejdsområde.

4. Træk dimensionen Nettoindtægt til feltet Rækker.

132

IBM Planning Analytics Version 2.0.0: Cognos Insight

5. Slet Total nettoindtægt. Vælg Slet, når du bliver bedt om at bekræfte handlingen.

6. Tilføj variansen Fakt. sidste år og Fakt. sidste år-1.

7. Omdøb Fakt. sidste år og Fakt. sidste år-1 til Varians.
8. Højreklik på Antal, og vælg derefter Indsæt tekstmåling.
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9. Giv tekstmålingen navnet Kommentar – bemærk, at det kun er muligt at tilføje
tekstelementer til måledimensionen.
Bemærk: Antalselementet viser det antal records, der er importeret ved brug
af træk og placér-funktionen. Det kan i visse tilfælde være nyttigt. I denne
øvelse bruger vi det ikke efter den første import.
10. Slet antalselementet ved at højreklikke på det og vælge Slet og derefter bekræfte sletningen via knappen Slet i dialogboksen.

11. Det bliver nemmere at foretage analysen, hvis du fjerner diagrammet fra
widgetten. Vælg Krydstabel på menuen Revidér fremvisning.

12. Placér kuben på en anden måde, som vist i figuren nedenfor.
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13. Vi vil kun sortere på detaljeelementer. For at gøre det nemmere at forstå skjuler vi Total produkter. Det kan du gøre via to menupunkter: 1. Skjul og 2. Vis
totaler.
v Højreklik på elementet, og vælg Skjul.Du kan skjule rækker eller kolonner,
der ikke er nødvendige. F.eks. kan du, når der er oprettet en beregning,
skjule rækker eller kolonner, der anvendes i beregningen, men som ikke
skal bruges i arbejdsområdet. Dette kan gøres for alle elementer - detaljerede eller konsoliderede.
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v Højreklik på elementet, vælg Vis totaler, og vælg derefter en af valgmulighederne.

136

IBM Planning Analytics Version 2.0.0: Cognos Insight

14. I dette tilfælde vælger vi Vis ikke totaler, som skjuler alle konsoliderede elementer i en dimension i stedet for blot at skjule ét element. I dette tilfælde vil
resultatet være det samme. Det er dog bedre at bruge Vis ikke totaler her, for
det tilfælde at der skulle blive tilføjet flere totaler senere.
15. Sortér varianskolonnen efter stigende værdi.
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16. Tilføj en kommentar til produktet med den højeste, negative varians.

17. Vælg Nettoindtægt på dimensionen Nettoindtægt, og tilføj en kommentar til
produktet med den største varians for nettoindtægt. Bemærk, at det er et andet produkt end det med det største fald i mængde.

18. Omdøb skillebladet til Analyse af nettoindtægt.
19. Klik på ikonen for at tilføje et nyt skilleblad.
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20. Omdøb det til Tendens i nettoindtægt.
21. Højreklik på arbejdsområdet, og vælg Indsæt widget > Krydstabel > Nettoindtægt.

Bemærk: Omplacér, som vist nedenfor, ved at vælge Nettoindtægt i konteksten og skjule kommentarelementet. Brug ikonen Tilpas automatisk til at ændre størrelse på elementerne, hvis det er nødvendigt.
Undersøg tendensen for Sidste år og Sidste år -1 - er det samme tendens?

22. Tilføj et tredje skilleblad, og kald det Nettoindtægt efter by.
23. Gå tilbage til skillebladet Tendens i nettoindtægt, og vælg Kopiér widget på
widgetmenuen.
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24. Højreklik på skillebladet Nettoindtægt efter by, og vælg Indsæt widget.

25. Omplacér, som vist i følgende figur, og fokusér igen på Nettoindtægt, skjul
kommentaren, og vis ikke Total byer.
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Er der byer, der konsekvent underpræsterer i den toårige periode? Hvilken by
har oplevet det største fald i de to år?
26. Tilbage til første skilleblad – Analyse af nettoindtægt.
27. Klik på ikonen Revidér fremvisning
øverst.

, og vælgDelt oversigt > Krydstabel

28. Skift fremvisningstype til træstrukturmapning.
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29. Indlejr dimensionen Byer uden for Produkt-dimensionen ved at trække den og
placere den udenfor, som pilen viser i nedenstående figur.

30. Træk dimensionen Nettoindtægt hen på kolonnerne for at erstatte dimensionen Nettoindtægtsmåling. Du skal evt. klikke på dimensionen og vælge Vis
alle – Nettoindtægt for at få vist Mængde i kolonnerne.
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31. Resultatet ser ud som følger:
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32. Placér i træstrukturmapningen markøren over en af byerne for at få vist de
værdier, der er forbundet med netop den by.

33. Hvilket produkt sælger bedst i top tre-byerne.
34. Gem arbejdsområdet som A01_Simple_Revenue_Analysis. Der bliver oprettet
en .cdd-fil, som alle, der har IBM Cognos Insight, kan benytte.

Resultater
Dette afslutter "Analysér indtægt". Du vil arbejde videre med denne .cdd-fil i næste øveprogram.

Modellér og analysér rabatter
I dette øveprogram gennemgås følgende i IBM Cognos Insight: skift oversigt, opret
kubeberegning, formatér elementer, anvend beregninger på værdier på laveste niveau og konsoliderede værdier og klargør arbejdsområde som præsentation.
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I “Analysér indtægt” på side 132 så vi på mængde, nettoindtægt og varians for en
række produkter, der sælges via udsalg i en række byer over en periode på to år.
Vi opdagede, at det produkt, der havde det største fald i solgt mængde, ikke var
det samme produkt, som viste det største fald i nettoindtægten. For at kunne forstå
dette fuldt ud og for at kunne træffe korrekte forretningsbeslutninger, er det nødvendigt med flere oplysninger. Måske bliver der givet for meget rabat i visse byer?
For at finde ud af mere vil vi benytte listepriser fra de to foregående år og bruge
dem til at beregne bruttoindtægt. Forskellen på brutto- og nettoindtægten er den
rabat, der er givet. Vi vil også beregne rabatprocenten for at få flere oplysninger.
Den giver os en større viden om, hvordan forskellige byer rabatsætter produkterne,
så vi kan handle derefter.

Beregning af bruttoindtægt
Procedure
1. Åbn A01_Simple_Revenue_Analysis.cdd, og gem som
A02_Discount_Analysis.cdd.
2. Tilføj et nyt skilleblad, og kald det Rabatanalyse.
3. Træk filen List_Prices.csv over i arbejdsområdet på det nye skilleblad.
4. Skift fremvisning til krydstabel.
5. Slet antal fra måledimensionen Listepris.
6. Placér listeprisdimensionen på kolonnerne, og slet medlemmet Total listepris.
7. Arrangér oversigten som vist i figuren nedenfor.

8. Klik på ikonen Gendan denne widget, og placér listepriserne, så de vises i
øverste halvdel af vinduet.
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9. Klik på ikonen Vis indholdsdelvindue i øverste venstre del af arbejdsområdet.
De objekter, der er forbundet med dette arbejdsområde, vises.
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10. Træk kuben Nettoindtægt til arbejdsområdet, så den vises i nederste halvdel
af delvinduet.
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11. Revidér fremvisningen af kuben Nettoindtægt til Krydstabel, og omplacér den,
som vist i nedenstående figur.

12. Højreklik på medlemmet Nettoindtægt, og vælg Indsæt.
13. Giv det nye medlem navnet Bruttoindtægt.
14. Fremhæv de to celler Fakt. sidste år og Fakt. sidste år -1 for elementet Bruttoindtægt.
15. Højreklik og vælg Opret kubeberegning.
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16. Vi beregner bruttoindtægten som Mængde * Listepris. Listeprisen kan tages
direkte fra listepriskuben.
17. Hvis du bliver bedt om at gemme ventende ændringer, skal du committe dataene ved at klikke på ikonen med hakket på hovedmenulinjen.

18. Giv beregningen navnet Bruttoindtægt, og vælg OK.
19. Klik på Importér vilkår, og giv linket til import af vilkår navnet Listepriser.

20. Vælg kuben Listepris på menuen.
Bemærk: Produkter og Måneder mappes automatisk.
21. Træk listeprismålinger hen på nettoindtægtsmålinger, og vælg derefter Automatisk som mapningstype.
22. Klik på Listepris, og vælg derefter stykket Listepris.
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23. Klik på Byer, og vælg roden af dimensionen Byer.
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24. Klik på Nettoindtægt, og vælg derefter stykket Bruttoindtægt.
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25. Klik på OK for at gemme importlinket.
26. Udvid Importér vilkår i beregningen, og træk Listepriser til udtrykket på laveste niveau.

27. Færdiggør beregningen ved at indtaste en stjerne (*) for at gange de to værdier eller ved at vælge den på skillebladet Enkelt og de aritmetiske valgmuligheder.

28. Klik på OK, og markér derefter resultatet på detaljeret niveau. Nedenstående
figur viser et eksempel.
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Beregning af rabat
Nu vil vi beregne forskellen mellem Nettoindtægt og Bruttoindtægt. Forskellen viser den rabat, der er givet.
Bemærk: I dette eksempel kan vi vælge den foruddefinerede beregning af bruttoindtægt – nettoindtægt fra den højre musemenu. Den vil så gælde for rabatten på
tværs af alle medlemmer i de andre dimensioner. I takt med at vi udvikler denne
model, planlægger vi imidlertid at tilføje nye medlemmer til målingsdimensionen
Nettoindtægt (som repræsenterer versioner i denne model) med henblik på planlægning fremover. Derfor angiver vi rabat for disse stykker i stedet for at beregne
dem. Vi kan ved hjælp af en kubeberegning kontrollere omfanget af beregningen,
så den kun gælder de faktiske stykker og lader planlægningselementerne være tilgængelige for dataindtastning.
Procedure
1. Højreklik på elementet Bruttoindtægt, og vælg Indsæt. Giv det nye element
navnet Rabat.
2. Fremhæv kun Fakt. sidste år og Fakt. sidste år-1 for elementet Rabat for at fastsætte omfanget af beregningen. Højreklik og vælg Opret kubeberegning. Kald
beregningen Rabat.
3. Træk elementer fra hierarkiet med vilkår til feltet Udtryk for at oprette følgende beregning:
=[Net Revenue]:[Gross Revenue] - [Net Revenue]:[Net Revenue]

4. Klik på OK, og kontrollér derefter, at resultatdataene beregnes korrekt.

Beregn rabatprocent
Til sidst vil vi beregne rabatprocenten. Vi vil anvende denne procent på både laveste niveau og konsolideret niveau. Vi bruger derfor kubeberegningen i stedet for
blot beregningsfunktionen.
Procedure
1. Højreklik på elementet Rabat, og vælg Indsæt. Giv det nye element navnet Rabatprocent.
2. Fremhæv kun Fakt. sidste år og Fakt. sidste år-1 for elementet Rabatprocent for
at fastsætte omfanget af beregningen. Højreklik på det valgte, og vælg derefter
Opret kubeberegning. Kald det Rabatprocent.
3. Træk og placér elementer fra området Vilkår, og opret følgende beregning:
=[Net Revenue]:Rabat /[Net Revenue]:[Gross Revenue]
4. Markér afkrydsningsfeltet Kombinér laveste niveau og konsolideret.
Tip: Hvis du ikke markerer dette afkrydsningsfelt, beregnes summen.

Kapitel 8. Cognos Insight Øveprogram

153

5. Klik på OK.
6. Anvend et format på elementet ved at højreklikke på medlemmet Rabatprocent,
og vælg Formatér - rabatprocent. Vælg procent og 2dp.
Bemærk: Et standardformat anvendes automatisk på måldimensionen efter den
første import. Du skal derfor rydde formatet for både Fakt. sidste år og Fakt.
sidste år -1.
7. Højreklik på elementet Fakt. sidste år, og vælg derefter Ryd format - Fakt. sidste år. Gentag for Fak. sidste år -1.
8. Nedenstående figur viser et eksempel på resultaterne af Rabatprocent for London i januar:

Tilføj forretningslogik
Bemærk, at variansberegningen altid er den samme, dvs. Fakt. sidste år – Fakt. sidste år-1. Vi vil nu bruge forretningslogik på varians. En negativ varians for bruttoindtægt er et fald fra ét år til et andet og skal vises som negativt. Et fald i rabat
kan derimod ses som et positivt resultat, og variansen kan vises som positiv i stedet for negativ. Vi kan bruge attributter til at tilføre modellen denne forretningslogik.
Procedure
1. Omplacér for at få vist alle målinger for London, januar og Whacky Widgets.
Bemærk: Disse målinger er alle negative.
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2. Højreklik i delvinduet Data på måledimensionen Nettoindtægt, og vælg Nye
data > Attribut.

3. Kald attributten Tegn for varians, revidér attributtypen til Tekst, og vælg
derefter OK.
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4. Højreklik på dimensionen Nettoindtægt igen, og vælg derefter Redigér.

5. Højreklik i editoren Dimension på headeren til Format, og vælg derefter attributten Tegn for varians på listen.
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6. Redigér attributten som vist i følgende figur.

7. Klik på Luk.
8. Højreklik i varianskolonnen, vælg Opret kubeberegning, og kald beregningen
Varians.
9. Træk og placér elementerne i udtrykket på laveste niveau for at oprette følgende udtryk:
=IF netrevenue.[Sign for Variance] = "Positiv"
THEN [netrevenue.measures]:[Actual Last Year] [netrevenue.measures].[Fakt. sidste år -1]
Kapitel 8. Cognos Insight Øveprogram
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ELSE [netrevenue.measures]:[Fakt. sidste år-1] [netrevenue.measures]:[Actual Last Year]

10. Markér afkrydsningsfeltet Kombinér laveste niveau og konsolideret, så udtrykket anvendes på begge niveauer.

11. Vælg OK, og se, hvad der sker med variansdataene. De skal nu se ud som i
følgende figur.

12. Vi skal også sikre, at data er korrekte på konsolideret niveau. Omplacér data
som vist i nedenstående figur.
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Tip: Hvis du ser, at tegnet ændres, er ændringen ikke anvendt korrekt. For
Artful Artifacts vil en nedgang i rabat fra Fakt. sidste år-1 til Fakt. sidste år
betragtes som positivt. Den skal derfor vises som en positiv værdi og ikke en
negativ, som det er vist her.
13. For at sikre, at det korrekte tegn anvendes, tjekker vi rækkefølgen i beregninger og opsummeringer. Højreklik i headeren for varians-kolonnen, og vælg
derefter Beregn > Redigér denne beregning.
De korrekte data vises som angivet i nedenstående figur.

Præsentér data
For at kunne præsentere dataene mere effektivt opretter vi et mere beskrivende arbejdsområde.
Procedure
1. Tilføj nok en widget med indtægtskuben til skillebladet Rabatanalyse. Arrangér
og placér dataene som vist i følgende figur.
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2. Skjul Total byer og kommentaren.
3. Tilføj en anden widget for at vise rabatopsummering, som vist i nedenstående
figur.

4. Vælg Indsæt > Tekst på den øverste menulinje for at tilføje tekstbokse til
widgetoverskrifterne. Indtast navnene, og forstør, fremhæv eller understreg teksten, så den bliver nemmere at se.
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5. Højreklik, når placering og overskrifter er korrekte, på det hvide område i arbejdsområdet, og vælg Lås alle widgetter for at fastgøre arbejdsområde.

6. Gem arbejdsområdet igen.
Det færdige arbejdsområde vises som angivet i nedenstående figur.
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7. Afslut Cognos Insight.

162

IBM Planning Analytics Version 2.0.0: Cognos Insight

Kapitel 9. For Cognos TM1-brugere
IBM Cognos Insight-arbejdsområder kan gemmes som applikationer på en IBM
Cognos TM1-server. Hvis du har tilladelse til at oprette adgang til applikationen på
IBM Cognos TM1-applikationsportalen, kan du åbne arbejdsområdet i Cognos Insight fra portalen.
Du kan redigere et arbejdsområde fra Cognos TM1-applikationsportalen i to tilstande. Cognos TM1-serveradministratoren bestemmer, hvilke forbindelsestilstande
der skal være tilgængelige i IBM Cognos Insight.
Du kan oprette adgang til et arbejdsområde fra Cognos TM1-applikationsportalen
ved at arbejde i distribueret tilstand eller tilsluttet tilstand eller ved at arbejde offline og udføre commit af dine ændringer, når du opretter forbindelse igen. Den tilstand, du arbejder i, angives på Cognos Insight-titellinjen. På følgende liste beskrives distribueret tilstand, tilsluttet tilstand og offlinearbejde.
Distribueret tilstand
Distribueret tilstand er nyttig, når mange brugere skal have adgang til
samme arbejdsområde, og hver bruger arbejder i en del af arbejdsområdet
(eller planen). Når du arbejder i distribueret tilstand, kopieres data fra den
delte Cognos TM1-server på anmodning, og du kan arbejde med den kopi,
der er gemt lokalt på din computer. Dataene på computeren opdateres
jævnligt fra serveren. Når du er færdig, skal du udføre commit af ændringerne og sende dem til serveren.
Tilsluttet tilstand
Tilsluttet tilstand er nyttig, når du arbejder med en stor mængde data, og
kun en lille del af dataene opdateres jævnligt. Dataene opbevares på
Cognos TM1-serveren, og du kan arbejde direkte med serverdataene. Du
kan ikke gemme data lokalt på din computer.
Arbejd offline
Hvis du arbejder i et arbejdsområde i distribueret tilstand, kan du vælge at
afbryde forbindelsen til en Cognos TM1-server, hvis du vil foretage ændringer på din lokale computer og udføre commit af ændringerne senere.

Planer på Cognos TM1-servere
Når IBM Cognos TM1-serveradministratoren distribuerer en virksomhedsplan i et
IBM Cognos Insight-arbejdsområde, kan du gennemse, analysere og opdatere den
del af planen, der er tildelt dig.

Tilføj dit bidrag i et Cognos TM1-miljø
Du skal bidrage med data til din del af en plan i IBM Cognos Insight, f.eks. inden
for salg, marketing, udvikling eller som kostcenter.

Om denne opgave
De enkelte dele i planen kaldes en node. I tilsluttet eller distribueret tilstand kan
du overtage ejerskabet af en node fra et vilkårligt niveau.
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Fremgangsmåde
1. Åbn IBM Cognos Insight fra IBM Cognos TM1 Applications-portalen i tilsluttet
eller distribueret tilstand.
.
2. Klik på ikonen Overtag ejerskab
3. Udforsk og analysér dataene.
4. Indtast eller vælg data.
Administratoren kan have defineret en liste over værdier, du kan vælge mellem.
Administratoren kan have givet flere oplysninger om de oversigter, der er i planen i IBM Cognos TM1 Performance Modeler. Klik på Hjælp og Hjælp til
oversigt for at få vist oplysningerne. Hvis administratoren ikke har tilføjet hjælpetekst i Cognos TM1 Performance Modeler, er dialogboksen Hjælp til oversigt
tom. Hvis du ikke er tilsluttet Cognos TM1-serveren, er indstillingen Hjælp til
oversigt ikke tilgængelig på menuen Hjælp.

Commit eller nulstil data i Cognos TM1
Hvis du vil dele dit bidrag med andre, mens du fortsat foretager ændringer i IBM
Cognos Insight, skal du committe bidraget. Når du committer, bliver dine personlige ændringer, der er fremhævet med blåt, en del af basisdataene. Dine kolleger,
der har adgang til planen, kan se dit bidrag. Hvis du vil tilbageføre ændringerne
til de seneste committede data, skal du nulstille alle data.

Fremgangsmåde
1. Hvis du vil dele dit bidrag med andre, mens du fortsat foretager ændringer,
.
skal du klikke på ikonen Commit
Ikonen Commit aktiveres kun, hvis du har ændret eller angivet data.
2. Hvis du vil ændre tilbage til de seneste committede data, skal du klikke på ikonen Widgethandlinger

og klikke på Nulstil alle data.

Afsend dit bidrag i et Cognos TM1-miljø
Når IBM Cognos TM1-administratoren har distribueret en godkendelsesapplikation, indtaster du data i IBM Cognos Insight, og derefter afsender du dit bidrag
som endeligt. Afsendelse låser dataene.

Fremgangsmåde
Når du er færdig med bidraget, skal du klikke på ikonen Afsend
Ikonen Afsend aktiveres kun, hvis alle ændringer er committet.

.

Resultater
Den, der gennemser, kan overtage ejerskabet af dit bidrag og gennemse det.

Afvis en afsendelse i et Cognos TM1-miljø
En afsendelse er klar til at blive gennemset. Som korrekturlæser kan du få vist de
seneste committede ændringer i IBM Cognos Insight. Hvis du ikke godkender
visse data, kan du afvise afsendelsen. Det betyder, at en anden bruger kan overtage ejerskabet af afsendelsen og foretage de nødvendige rettelser.
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Fremgangsmåde
1. Åbn afsendelsen til gennemsyn.
2. Udforsk og analysér data, der er sendt til dig.
3. Hvis du ikke godkender de afsendte ændringer, skal du klikke på ikonen Afvis
.

Scorecardwidgetter
Scorecardwidgetter er objekter, der kan oprettes i IBM Cognos TM1 Performance
Modeler. Når du opretter forbindelse til en Cognos TM1-server, kan du tilføje scorecardwidgetter til arbejdsområder i IBM Cognos Insight.
Scorecardwidgetter kan indeholde følgende objekter, som du kan føje til et Cognos
Insight-arbejdsområde: indvirkningsdiagrammer, strategikort, tilpassede diagrammer og historikdiagrammer.

Indvirkningsdiagram
Et indvirkningsdiagram definerer relationerne mellem tre typer metrikker: metrikker, der påvirker, metrikker med fokus og metrikker, der påvirkes.
Det bruger trafiklys til at vise, hvordan hver metrik klarer sig. Gule romber repræsenterer neutrale værdier, grønne cirkler repræsenterer positive værdier, og røde
firkanter repræsenterer negative værdier. Ud for hvert trafiklys vises en tendensindikator. Pile indikerer en stigning eller et fald, og en streg angiver, at der ikke har
været nogen ændring.
Linjetyperne i et indvirkningsdiagram angiver, om indvirkningen er positiv, negativ eller ikke-defineret.
I følgende figur vises et eksempel på et indvirkningsdiagram.
v Metrikken med fokus er Employee survey.
v Status for metrikken Employee survey er Gennemsnitlig og tendensen er Bliver
bedre.
v Metrikken med fokus påvirkes af disse to metrikker: Vacation days taken og
Training days.
v Metrikken Vacation days taken har en positiv påvirkning på metrikken med fokus.
v Det er ikke defineret, hvordan Training days påvirker metrikken med fokus.
v Metrikken med fokus har en negativ påvirkning på metrikken Employee Termination.
Tip: Du kan få vist detaljer om de metrikker, der påvirker eller er påvirket af en
metrik, ved at klikke på ikonen Udvid ud for metrikken. Du kan udvide eller
skjule alle metrikker via ikonerne Udvid alle og Skjul alle i oversigtsområdet til
widgetten.
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Figur 11. Eksempel på et indvirkningsdiagram

Strategikort
Et strategikort omfatter forretningsperspektiver og delmål, hvis positive eller negative resultater angives af røde, gule og grønne trafiklys.
Perspektiver
Perspektiver er områder i virksomheden, som du kan gruppere dine forretningsmæssige delmål efter. Disse fire perspektiver medtages som standard
i Cognos TM1 Performance Modeler, når du opretter et strategikort: Financial, Customer, Internal Business Processes og Learning and Growth (økonomi, kunde, interne forretningsprocesser og uddannelse og vækst). Du
kan også oprette dine egne perspektiver.
Delmål
Delmål er de enkelte mål, som du har inden for hvert enkelt perspektiv. I
følgende eksempel omfatter det økonomiske perspektiv to delmål: højere
omsætning og lavere driftsomkostninger.
Tip: Når du bevæger musens pilmarkør hen over et formål, bliver metrikkerne for det pågældende formål vist. Du kan filtrere data i arbejdsområdet ved at klikke på et af metrikkerne der.
Trafiklys
Trafiklys vises på delmål og perspektiver og angiver, hvordan delmålet eller perspektivet klarer sig. Gule romber repræsenterer neutrale værdier,
grønne cirkler repræsenterer positive værdier, og røde firkanter repræsenterer negative værdier.
I et delmål repræsenteres de enkelte metrikker af trafiklys og tal. I følgende eksempel indeholder delmålet "Lower operating costs" (lavere drifts-
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omkostninger) tre metrikker med trafiklys: en grøn cirkel repræsenterer
annoncering, en gul rombe repræsenterer lønninger, og en rød firkant repræsenterer indirekte omkostninger.
Disse trafiklys opsummeres i et delmålstrafiklys, der er placeret ud for titlen på delmålet, og som angiver det samlede resultat for delmålet. I følgende eksempel viser den grønne cirkel ud for delmålet "Lower operating
costs" (lavere driftsomkostninger), at delmålet samlet set udviser et positivt
resultat.
Derefter opsummeres delmålstrafiklysene for hvert perspektiv for at vise,
hvordan hele perspektivet klarer sig. I følgende eksempel angiver den gule
rombe ud for perspektivet Financial (økonomi), at perspektivet samlet set
udviser et neutralt resultat.
I følgende figur vises et eksempel på et strategikort. Eksemplet afspejler ikke præcist det, der vises i Cognos Insight. I eksemplet vises følgende elementer:
v Der er fire perspektiver: 1. Financial, 2. Customer, 3. Internal Processes, 4. Learning & Innovation.
v Status for perspektivet Financial er Average. Perspektivet Financial har følgende
delmål:
– Status for delmålet Grow Revenue er Average med følgende metrikværdier:
- Status for metrikken Expenses er Average.
- Status for metrikken Profit er Average.
– Status for delmålet Lower Operating Costs er Excellent med følgende metrikværdier:
- Status for metrikken Hiring Cycle er Excellent.
- Status for metrikken Product Cost er Average.
- Status for metrikken Administration Cost er Poor.
v Status for perspektivet Customer er Excellent. Perspektivet Customer har følgende delmål:
– Status for delmålet Improve Brand Awareness er Excellent.
– Status for delmålet Memorable Shopping Experience er Excellent med følgende metrikværdier:
- Status for metrikken Cost of Employee Training er Excellent.
v Status for perspektivet Internal Processes er Excellent. Perspektivet Internal Processes har følgende delmål:
– Status for delmålet Improve Vendor Process er Excellent.
– Status for delmålet Improve Brand Management Process er Excellent.
– Status for delmålet Improve Supply Chain er Excellent.
v Status for perspektivet Learning & Innovation er Average. Perspektivet Learning
& Innovation har følgende delmål:
– Status for delmålet Grow Revenue er Excellent.
– Status for delmålet Employee Development er Average med følgende metrikværdier:
- Status for metrikken Product Cost er Average.
- Status for metrikken Expenses er Poor.
v Delmålene er forbundet på følgende måde:
– Delmålet Improve Brand Awareness i perspektivet Customer er forbundet
med delmålet Grow Revenue i perspektivet Financial.
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– Delmålet Improve Brand Awareness i perspektivet Customer er forbundet
med delmålet Grow Revenue i perspektivet Learning & Innovation.
– Delmålet Improve Brand Management Process i perspektivet Internal Processes er forbundet med delmålet Employee Development i perspektivet Learning & Innovation.
– Delmålet Improve Supply Chain i perspektivet Internal Processes er forbundet
med delmålet Memorable Shopping Experience i perspektivet Customer.
– Delmålet Employee Development i perspektivet Learning & Innovation er forbundet med delmålet Improve Brand Management Process i perspektivet Internal Processes.
– Delmålet Lower Operating Costs i perspektivet Financial er forbundet med
delmålet Grow Revenue i perspektivet Financial.

Figur 12. Eksempel på et strategikort

Tilpasset diagram
Et tilpasset diagram består af et tilpasset baggrundsbillede, hvor du kan placere
datapunkter, når du opretter diagrammet i Cognos TM1 Performance Modeler.
Disse diagrammer inkluderer dimensioner, trafiklys og tendensindikatorer.
Tilpassede diagrammer indeholder mindst én dimension, som kaldes den primære
dimension, og kan indeholde to dimensioner mere med datapunkter, der repræsenterer skæringspunkter mellem data. I følgende eksempel er den primære dimen-
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sion metrikdimensionen, som indeholder to metrikker: Profit (fortjeneste) og Revenue (omsætning). Den sekundære dimension er geografisk område. Det tilpassede
diagram viser data, der repræsenterer skæringspunkterne mellem metrikker og
geografiske områder.
Tilpassede diagrammer inkluderer også trafiklys, som angiver, hvordan skæringspunktet mellem metrikken og dimensionen klarer sig. Gule romber repræsenterer
neutrale værdier, grønne cirkler repræsenterer positive værdier, og røde firkanter
repræsenterer negative værdier. Tendensindikatorer ud for trafiklysene angiver, om
der er opnået et bedre eller et dårligere resultat. I følgende eksempel er Revenue
(omsætning) i Italien positiv, men den er faldet.
I følgende figur vises et eksempel på et tilpasset diagram. Eksemplet afspejler ikke
præcist det, der vises i Cognos Insight. I eksemplet vises følgende elementer:
v Diagrammet anvender et verdenskort som baggrundsbillede.
v Der er 12 datapunkter i diagrammet:
– Status for datapunktet
ting Better.
– Status for datapunktet
Worse.
– Status for datapunktet
Getting Better.
– Status for datapunktet
Worse.
– Status for datapunktet
Better.

Revenue - Canada er Excellent, og tendensen er GetRevenue - France er Poor, og tendensen er Getting
Revenue - United States er Excellent, og tendensen er
Revenue - Italy er Excellent, og tendensen er Getting
Revenue - India er Excellent, og tendensen er Getting

– Status for datapunktet Revenue - Australia er Excellent, og tendensen er Getting Better.
– Status for datapunktet Revenue - Brazil er Average, og tendensen er Getting
Worse.
– Status for datapunktet Profit - North America er Excellent, og tendensen er
Getting Better.
– Status for datapunktet Profit - Europe er Average, og tendensen er Getting
Worse.
– Status for datapunktet Profit - South America er Average, og tendensen er
Getting Worse.
– Status for datapunktet Profit - Australia er Average, og tendensen er Getting
Better.
– Status for datapunktet Profit - Asia er Excellent, og tendensen er Getting Better.
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Figur 13. Eksempel på et tilpasset diagram

Historikdiagram
Et historikdiagram viser et søjlediagram med data til en metrik. Det sammenligner
som standard den aktuelle værdi med målværdien for hver tidsperiode og angiver,
om resultatet er inden for et acceptabelt interval. Du kan ændre det synlige tidsinterval for at forøge eller reducere detaljegraden ved at trække i fokusfeltet.
Når du holder markøren over en søjle, vises der flere detaljer om de underliggende
værdier, inklusive trafiklys og tendensindikatorer. Trafiklys viser status i forhold til
det ydeevnemønster, der er defineret for en metrik. Eksempel: Hvis ydeevnemønsteret er angivet til Over mål er godt, kan status være én af følgende:
v Grønne cirkler angiver fremragende ydeevne - den aktuelle værdi er lig med eller overstiger målværdien.
v Gule romber angiver gennemsnitlig ydeevne - den aktuelle værdi er under målværdien, men den er inden for det acceptable interval.
v Røde firkanter angiver dårlig ydeevne - den aktuelle værdi er under målværdien, og den er under det acceptable interval.
Tendensindikatorer angiver, om ydeevnen er forbedret, forringet eller er forblevet
den samme, når der sammenlignes med den forrige tidsperiode. Når ingen tidligere tidsperioder er tilgængelige, f.eks. for den første søjle i et historikdiagram, vises der ingen tendensoplysninger.
Følgende eksempel viser et historikdiagram, der fokuserer på otte måneders indtægtsdata. For hver måned undtagen februar 2013 er den samlede indtægtsydeevne gennemsnitlig. Når du fokuserer på februar 2013, kan du se, at ydeevnen er
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dårlig, og at tendensen er nedadgående, når der sammenlignes med januar 2013.

Figur 14. Eksempel på et historikdiagram

Tilføj scorecards
Når du opretter forbindelse til en IBM Cognos TM1-server i IBM Cognos Insight,
kan du se og bruge scorecards, som du har oprettet i IBM Cognos TM1 Performance Modeler i dit arbejdsområde.

Om denne opgave
Scorecards, der oprettes i Cognos TM1 Performance Modeler, vises i indholdsdelvinduet i Cognos Insight i folderen Scorecards, som har samme indhold som folderen Scorecards i Cognos TM1 Performance Modeler. Du kan bruge disse scorecards
i arbejdsområdet på samme måde, som du ville bruge andre kuber: trække dem til
lærredet og behandle de viste data.
Hvilke objekter der vises i Cognos Insight, afhænger af, hvordan scorecardet er defineret i Cognos TM1 Performance Modeler. Følgende diagrammer kan være tilgængelige:
v Indvirkningsdiagram
v Strategikort
v Tilpasset diagram
v Historikdiagram
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Scorecardwidgetterne i arbejdsområdet synkroniseres automatisk med hinanden, så
hvis du ændrer dataene i én widget, ændres også de data, der vises i de andre
widgetter. Eksempel: Metrikkubewidgetten, som vises i en krydstabel og et diagram i arbejdsområdet, viser omsætning pr. måned pr. metrik. I arbejdsområdet
findes også et strategikort, som viser de samme data på en anden måde. Hvis du
filtrerer de data, der vises i krydstabellen og diagrammet, for kun at få vist data
for januar måned, ændres strategikortet også, så det kun viser data for januar måned.

Fremgangsmåde
1. Træk et objekt fra folderen Kuber eller fra folderen Scorecards i indholdsdelvinduet til arbejdsområdet.
Tip: Du kan også føje objekter til arbejdsområdet ved at dobbeltklikke på dem
i indholdsdelvinduet.
2. Hvis du vil filtrere de data, der vises i et scorecardobjekt, skal du klikke på et
andet element på listen i widgetoversigtsområdet.
3. Hvis du vil forhindre en widget i at synkronisere dens data med de andre
udvide afsnittet Synkronisering
widgetter, skal du i indholdsdelvinduet
og derefter højreklikke på widgetten for at vælge indstillinger for synkroniseringen.
4. Hvis du vil have vist detaljer om en del af scorecardswidgetten, skal du klikke
på ikonen Zoom ind.
Bemærk: Ikonen Zoom ind er ikke tilgængelig til et historikdiagram. Men du
kan zoome ind ved at bruge fokusfeltet.

Importér eksterne data i en plan
Når du opretter adgang til IBM Cognos Insight fra IBM Cognos TM1 i tilsluttet eller distribueret tilstand, kan du importere data til planen fra en ASCII-fil på computeren.
Når du føjer lokale data til en plan, oprettes et lokalt link til en kildefil på computeren. Linket mapper kolonnerne i den lokale fil til dimensionerne i den kube, som
du arbejder med i Cognos Insight. Når du derefter udfører det lokale link, vises
data fra kildefilen i den krydstabel, som du arbejder med i Cognos Insight.
Du kan ikke bruge denne metode til at foretage ændringer af strukturen af en
Cognos Insight-kube. Metoden kan kun bruges til f.eks. at opdatere data i eksisterende dimensioner, ikke til at tilføje eller fjerne dimensioner.
Begrænsning: Du kan kun importere data i en plan, når planen er en applikation
af typen ansvar eller godkendelse.

Fremgangsmåde
1. Klik på Importér celledata på menuen Hent data.
2. Klik på Ny i vinduet Hent data for at oprette et nyt lokalt link.
3. Angiv et navn på det lokale link, du vil oprette. Navnet på linket skal identificere den kube, du er ved at oprette et link til.
4. Angiv en beskrivelse på det link, du vil oprette. Beskrivelsen af linket skal beskrive indholdet af den kube, du vil oprette et link til.
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5. Klik på ASCII på listen Datakildetype. ASCII-filer er i øjeblikket den eneste
understøttede filtype.
6. Klik på Næste.
7. Klik på den kube på listen Måloversigt, du vil importere dataene i, og klik på
Næste.
8. Klik på ellipsen (...) i feltet Kilde, navigér til den fil, du vil importere, og åbn
filen.
9. Revidér eventuelt detaljerne om kildefilen, herunder adskillelsen af værdier og
tekstkvalifikatoren. I ruden Prøve vises de data, du importerer.
10. Valgfrit: Ret rækkenummeret i feltet Start import ved række.
11. Angiv den række, der indeholder kolonneoverskrifter, ved at skrive rækkenummeret i feltet Omdøb kolonner vha. række.
12. Du angiver de kolonner, der skal mappes som dimensioner, ved at vælge kolonnerne og klikke på Dimension. Rækker eller kolonner, som du ikke mapper til en eksisterende dimension i kuben, importeres som værdier. Kolonnenavnene vises på listen Kildedimensioner. De dimensioner, der allerede
findes i kuben, vises på listen Måldimensioner.
13. Klik på Næste.
14. Map kolonnerne i ASCII-filen til måldimensionerne i Cognos Insight-kuben på
følgende måder:
v Map kolonnerne til dimensioner manuelt ved at klikke på dimensionen på
listen Kildedimensioner, klikke på den dimension på listen Måldimensioner, du vil mappe til og derefter klikke på Map.
v Hvis du vil mappe kolonnerne til dimensioner automatisk ved at bruge
navnene på dimensionerne, skal du klikke på Map alle. Tilbage på listerne
Kildedimensioner og Måldimensioner findes de dimensioner, der ikke har
en tilsvarende forekomst. Når du klikker på dimensioner på listen Mappede kildedimensioner eller listen Mappede måldimensioner, vises elementerne i kilde- eller måldimensionerne i vinduet Vis medlemmer.
v Gør følgende, hvis du vil redigere en eksisterende mapning:
a. Klik på et element på listen Mappede kildedimensioner, og klik derefter på Redigér.
b. Map kolonner til dimensioner manuelt ved at klikke på Map manuelt,
klikke på dimensionerne på listerne Kildeelementer og Målelementer
og derefter klikke på Tilføj.
c. Hvis du vil mappe kolonner ved kun at bruge en del af kolonneoverskriften, skal du klikke på Delstreng og angive de tegn, der skal bruges.
Eksempel: Hvis kildefilen indeholder fuldstændige månedsnavne som
f.eks. Januar, og målkuben indeholder forkortede månedsnavne på tre
bogstaver, f.eks. Jan, kan du bruge en delstreng til kun at vælge de første tre tegn i månedsnavnene i kildeelementerne.
15. Klik på Næste.
16. Hvis du vil mappe en måldimension, der ikke er mappet til en kolonne, skal
du klikke på måldimensionen på listen Ikke-mappede måldimensioner og
flytte målinger fra listen Tilgængelig til listen Inkluderet ved hjælp af pilene.
17. Klik på Afslut.
18. Klik på det link, du oprettede, på listen Lokale link, og klik på Udfør.
19. Du kan gemme et lokalt link for at sende det til andre brugere ved at klikke
på Gem som i vinduet Hent data. Eksempel: Du har importeret data fra din
timeseddel i kuben, og du ved, at dine kolleger skal gøre det samme med de-
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res timesedler. Du gemmer derfor det lokale link, så dine kolleger kan bruge
de samme mapninger til deres lokale fil.

Resultater
Hvis kildedataene og måldataene ikke matcher, vises en fejlmeddelelse, som angiver, hvor dataene ikke passer til hinanden.
Hvis dataene matcher, vises de importerede data i krydstabellen med blåt. Du kan
nu udføre commit af dataene eller fortryde importen.

Vis relaterede data
Hvis der er defineret link i kuben, kan du få adgang til yderligere detaljer i en anden kube, når du arbejder i IBM Cognos Insight i tilsluttet eller distribueret tilstand.
IBM Cognos TM1-administratorer kan oprette link fra en kube til en anden i IBM
Cognos TM1 Performance Modeler. Disse link identificerer relaterede data i en anden kube. Cognos Insight-brugere kan derefter få vist de relaterede data fra et
Cognos Insight-arbejdsområde.
Du bidrager f.eks. til en plan i Cognos Insight, og krydstabellen viser omsætning
efter produktlinje efter dato. Produkt A har en meget lav omsætning i 4. kvartal i
2012, så du anmoder om detaljer om cellen på skæringspunktet mellem Produkt A
og 4. kvartal 2012. Administratoren har linket den kube, du arbejder i, med en
kube, der indeholder oplysninger om uddannelse. Når anmoder om detaljer om
cellen på skæringspunktet mellem Produkt A og 4. kvartal 2012, vises et vindue,
som indeholder oplysninger om antallet af kursusdage for hver sælger i 2012. Du
kan se, at alle sælgere har brugt to uger i november 2012 på at lære at bruge det
nye salgssoftwaresystem. Det forklarer den lavere omsætning for dette kvartal.

Fremgangsmåde
Du kan se relaterede data i Cognos Insight ved at højreklikke på en celle i en krydstabel, klikke på Hent detaljer og derefter klikke på navnet på en kube, du vil benytte drill-funktionen til. De tilgængelige kuber er dem, som Cognos TM1-administratoren har defineret link til. De relaterede data vises i et nyt vindue.

Arbejd offline fra et Cognos TM1-system
Når du arbejder i IBM Cognos Insight i distribueret tilstand, skal du afbryde forbindelsen til et IBM Cognos TM1-system for at foretage ændringer af et arbejdsområde på din computer og derefter committe ændringerne senere.

Inden du begynder
Du kan kun arbejde offline, hvis du starter Cognos Insight i distribueret tilstand
fra IBM Cognos TM1 Applications-portalen.

Om denne opgave
Hvis du ved, at du ikke kan committe ændringerne på Cognos TM1-serveren, kan
du tage ejerskab over et arbejdsområde og angive, at Cognos Insight skal arbejde
offline.
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Hvis du f.eks. planlægger at arbejde i et område uden internetforbindelse, kan du
gemme en lokal kopi og angive, at Cognos Insight skal arbejde offline. Du kan arbejde med den lokale kopi, mens forbindelsen er afbrudt til serveren. Når du opretter forbindelse igen, kan du committe ændringerne, du har foretaget i arbejdsområdet til Cognos TM1-serveren.

Fremgangsmåde
1. Klik på ikonen Handlinger
, og klik derefter på Arbejd offline. Der vises
en markering ud for menupunktet Arbejd offline.
2. Når du opretter forbindelse til Cognos TM1-serveren igen, skal du klikke på
ikonen Handlinger og derefter klikke på Arbejd offline. Markeringen ud for
menupunktet Arbejd offline forsvinder, hvilket angiver, at du har oprettet forbindelse igen.
3. Commit dine ændringer ved at klikke på ikonen Commit
Dine data flettes med data på serveren

.

Slet arbejdsområder som Cognos TM1-bruger
Hvis du ikke længere har brug for et IBM Cognos Insight-arbejdsområde, kan du
fjerne arbejdsområdet og dataene fra din computer.

Fremgangsmåde
Hvis du har gemt arbejdsområdet på din computer, skal du slette arbejdsområdet,
eller CDD-filen, fra computeren. CDD-fil indeholder modellen og dataene i arbejdsområdet og arbejdsområdets layout.
Husk: Brugerdataene til Cognos Insight-arbejdsområder gemmes særskilt i forhold
til selve arbejdsområderne. Brugerdataene omfatter logfiler, temaer, PNG-filer med
de seneste arbejdsområder og de Cognos TM1-kuber, der oprettes, når du opretter
eller ændrer et arbejdsområde. Du kan ikke slette data til et enkelt arbejdsområde.
Du kan kun slette alle brugerdata på én gang. Hvis du vil slette disse brugerdata,
f.eks. hvis du vil afinstallere Cognos Insight, skal du slette folderen .CognosInsight
i dit systemmiljø:
v I styresystemet Microsoft Windows XP: C:\Documents and Settings\brugernavn\
.CognosInsight
v I styresystemet Microsoft Windows 7: C:\Brugere\brugernavn\.CognosInsight
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Kapitel 10. For Cognos TM1-administratorer
Administratorer for IBM Cognos TM1-servere kan distribuere applikationer for at
give brugerne mulighed for at arbejde med data i IBM Cognos Insight-arbejdsområder.
Hvis modelleringsfunktionen har defineret oversigter i IBM Cognos TM1 Performance Modeler eller i IBM Cognos TM1 Architect, og du publicerer en redigérbar
applikation, kan alle oversigter på IBM Cognos TM1-serveren inkluderes som en
del af applikationen.
Vigtigt: Standardoversigten "Alle", der oprettes i Cognos TM1 Performance Modeler, er ikke tilgængelig i Cognos Insight.
Hvis applikationen ikke er redigérbar, kan du kun ændre layoutet.
Der er flere oplysninger om redigérbare applikationer i dokumentationen TM1 Performance Modeler. Du kan få vist denne dokumentation til dit produkt og din version i IBM Knowledge Center (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).

Opret forbindelse til et Cognos TM1-system
IBM Cognos TM1-administratorer kan oprette forbindelse til et Cognos TM1-system fra IBM Cognos Insight, når de vil importere dimensioner eller kuber, publicere et arbejdsområde eller bidrage til en plan.

Inden du begynder
Kun Cognos TM1-administratorer kan oprette forbindelse til et Cognos TM1-system fra IBM Cognos Insight.

Om denne opgave
Alle oversigter og applikationer, som er oprettet i Cognos TM1 Architect og IBM
Cognos TM1 Performance Modeler, bliver vist.
Vigtigt: Standardoversigten "Alle", der oprettes i Cognos TM1 Architect, er ikke tilgængelig i Cognos Insight.

Fremgangsmåde
1. Klik på ikonen Handlinger
, og klik derefter på Opret forbindelse til IBM
Cognos TM1.
2. Angiv URL'en i feltet URL til IBM Cognos TM1-system. Der skelnes mellem
store og små bogstaver i URL'en.
3. Angiv dine legitimationsoplysninger for det angivne system.
4. Klik på Næste.
5. Vælg en planlægningsserver og en applikation, og vælg, om der skal oprettes
forbindelse til bidragyder- eller gennemsynsoversigterne til applikationen.
6. Klik på Afslut.
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Publicér arbejdsområder til Cognos TM1
Når du publicerer et arbejdsområde fra IBM Cognos Insight, kopieres dataene i arbejdsområdet til IBM Cognos TM1-serveren, og der oprettes en applikation på IBM
Cognos TM1 Applications-portalen.

Inden du begynder
Kun Cognos TM1-administratorer kan publicere arbejdsområdeindhold til Cognos
TM1. Hvis du vil publicere et eksisterende arbejdsområde igen, skal du oprette forbindelse til Cognos TM1-serveren og vælge den applikation og oversigt, du vil opdatere. Hvis du forsøger at opdatere et arbejdsområde ved at publicere det igen
uden først at oprette forbindelse til det, oprettes en applikation mere, som bruger
samme kube, og du modtager en fejlmeddelelse om, at det ikke kunne valideres.
Du kan oprette og gemme forbindelser i IBM Cognos Express og IBM Cognos TM1
i Mine indstillinger. Der er flere oplysninger i “Indstillinger for Cognos Insight”
på side 13.

Om denne opgave
Vigtigt: Hvis du vil publicere et arbejdsområde til en flerstrenget Cognos TM1server, er der flere oplysninger under “Publicér arbejdsområder til en flerstrenget
Cognos TM1-server” på side 180.
Når du publicerer dine arbejdsområder og kuber, kan andre brugere, der har adgang til Cognos TM1-serveren, anvende dine arbejdsområder fra IBM Cognos TM1
Applications-portalen og arbejde med dem i Cognos Insight. De underliggende
data lagres på en Cognos TM1-server, og Cognos Insight bruges til at oprette forbindelse til serveren.
Begrænsning: Som standard publicerer Cognos Insight ikke, når flere end 10
Cognos TM1-servere udføres på samme tid. Denne konfiguration forhindrer brugere i at overbelaste systemressourcerne.
I følgende figur vises arbejdsgangen for publicering fra Cognos Insight. Når du
publicerer et arbejdsområde fra Cognos Insight til Cognos TM1, kopieres dataene i
arbejdsområdet til Cognos TM1-serveren, og der tilføjes en applikation til IBM
Cognos TM1 Applications-portalen.
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Figur 15. Publicér arbejdsområder til Cognos TM1

Fremgangsmåde
1. Klik på ikonen Handlinger
, og klik derefter på Publicér. Hvis du publicerer et nyt arbejdsområde, bliver du af Cognos Insight bedt om at gemme arbejdsområdet, før du fortsætter.
Pas på:
Når du klikker på Publicér, gemmes evt. ændringer du har foretaget i et eksisterende arbejdsområde.
2. Klik på indstillingen Publicér.
3. Angiv i feltet URL til IBM Cognos TM1-system det Cognos TM1-system, som
du vil bruge.
4. Angiv dine legitimationsoplysninger for det angivne system. Hvis Cognos TM1
Application-serveren bruger Cognos Access Manager, kan du logge på som
anonym eller som en anden bruger.
5. Angiv navnet på den Cognos-applikation, du vil oprette.
Advarsel: Applikationsnavnet skal være entydigt.
6. Valgfrit: Hvis du vil publicere en applikation af typen ansvar, skal du vælge
den dimension, som kontrollerer adgangen til data. Hvis du vil publicere en
applikation af typen central, skal du ikke vælge en dimension.
En applikation af typen ansvar er baseret på en rapporteringsstruktur, f.eks.
strukturen i dit firma. Applikationstypen har ikke en defineret slutdato, som
f.eks. rullende prognoser eller fortløbende planlægningsprocesser. Du kan ikke
låse denne applikation.
En applikation af typen central anvendes af en mindre gruppe brugere, som deler opgaven med at udføre central planlægning eller analyse.
Der er flere oplysninger om applikationstyper i Kapitel 10, “For Cognos
TM1-administratorer”, på side 177.
7. Klik på Næste for at gennemse dine valg.
8. Klik på Afslut, når du er klar til at publicere arbejdsområdet.
Kapitel 10. For Cognos TM1-administratorer
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Publicér arbejdsområder til en flerstrenget Cognos TM1-server
Indstillingerne Publicér og Publicér og distribuér i IBM Cognos Insight placerer
data på den samme computer som IBM Cognos TM1 Applications-serveren. Hvis
du ønsker, at IBM Cognos TM1-data skal publiceres til et datalag, der er uafhængigt af Cognos TM1 Applications-serveren, skal du bruge indstillingen IBM Planning Service Archive, når du publicerer et arbejdsområde.

Inden du begynder
Kun Cognos TM1-administratorer kan publicere arbejdsområdeindhold til Cognos
TM1.

Om denne opgave
Hvis Cognos TM1-serveren ikke er på den samme computer som Cognos TM1 Applications-serveren, kan der blive vist følgende fejlmeddelelse, når du bruger indstillingerne Publicér eller Publicér og distribuér:
Der er opstået en undtagelse på serveren. Kontakt systemadministratoren.
:java.lang.IllegalArgumentException: Filen \bin64\tm1s.exe findes ikke.

Denne fejl opstår, fordi indstillingerne Publicér og Publicér og distribuér sender
anmodninger til Cognos TM1 Application-serveren om at starte en ny Cognos
TM1-server, og disse anmodninger kan kun opfyldes, hvis Cognos TM1-serveren er
på den samme computer som Cognos TM1 Applications-serveren.
Brug følgende trin, når du publicerer eller og publicerer og distribuerer et arbejdsområdet til en flerlags Cognos TM1-server første gang. Hvis du vil opdatere arbejdsområdet, skal du oprette forbindelse til Cognos TM1-serveren, og derefter kan
du publicere eller publicere og distribuerer uden at gentage disse trin.
Du kan oprette og gemme forbindelser i IBM Cognos Express og IBM Cognos TM1
i Mine indstillinger. Der er flere oplysninger i “Indstillinger for Cognos Insight”
på side 13.

Fremgangsmåde
1. Klik på ikonen Handlinger
, og klik på Publicér.
2. På den første side i guiden skal du klikke på IBM Planning Service Archive i
nederste venstre hjørne af guiden.
3. Angiv de påkrævede oplysninger, herunder destinationsbiblioteket, applikationsnavnet og oplysninger om kontroldimension, og afslut trinene i guiden.
Destinationsbiblioteket indeholder to ZIP-filer, der er navngivet i henhold til
det applikationsnavn, du har angivet: applikationsnavn.zip og applikationsnavn.data.zip.
4. Flyt filen applikationsnavn.data.zip til Cognos TM1-serveren.
5. Flyt filen applikationsnavn.zip til Cognos TM1 Applications-serveren.
6. På Cognos TM1-serveren: Pak filen applikationsnavn.data.zip ud ved hjælp
af funktionen tm1xfer. TM1 Operations-dokumentationen indeholder en vejledning i, hvordan du bruger funktionen tm1xfer.
7. Tilføj et underbibliotek til det bibliotek, du har pakket filen
applikationsnavn.data.zip ud i, og giv underbiblioteket navnet tunit.
8. Find og redigér filen tm1s.cfg for at tilføje følgende egenskaber:
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ServerName=server_name
AdminHost=administrator_computer_name
DataBaseDirectory=PortNumber=port_number
AllowSeparateNandCRules=T
ForceReevaluationOfFeedersForFedCellsOnDataChange=T
DistributedPlanningOutputDir=.\tunit
IntegratedSecurityMode=1

9. Angiv værdier for de egenskaber, du lige har tilføjet:
a. ServerName Angiv navnet på den applikation, der angives under publiceringen.
b. AdminHost Angiv navnet på Cognos TM1 serveradministratorens computer.
c. DataBaseDirectory=PortNumber Angiv portnummeret på Cognos TM1-serveren. Når du installerer en Cognos TM1-server, er standardportnummeret
12345. De gyldige portværdier går fra 000 til 49151.
d. IntegratedSecurityMode Angiv et tal for sikkerhedstilstanden.
Sikkerhedstilstanden kan ændres senere, hvis du anvender CAM-sikkerhed. Du kan derefter angive værdier for ServerCAMURI og ClientCAMURI.
Følgende standardværdier anvendes til CAM-validering:
ServerCAMURI=http://localhost:9300/p2pd/servlet/dispatch
ClientCAMURI=http://localhost/ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi

10. Tilføj en ny Cognos TM1 Server-forekomst i IBM Cognos-konfigurationen, og
start derefter det nye serviceprogram.

11.

12.
13.
14.
15.

Tip: Du kan også starte Cognos TM1-serveren ved at starte tm1s.exe eller
tm1sd.exe fra folderen Cognos_TM1_installationsplacering/bin.
Brug Cognos TM1 Architect til at konfigurere sikkerhed på den nye server.
Brugernavnet til den nye Cognos TM1-server er admin, og kodeordet er tomt.
Du bør angive et kodeord så hurtigt som muligt for at sikre serveren.
Gem sikkerhedsændringerne.
I Cognos TM1 Applications-portal skal du gå til siden med IBM Cognos TM1
Application-konfiguration og tilføje Cognos TM1-serveren.
Klik på Importér applikationer for at importere applikationen.
På siden Importér applikation skal du angive den Cognos TM1-server, der
blev oprettet, og skifte til det sted, hvor filen applikationsnavn.zip er placeret.
Tip: Hvis du bruger Cognos TM1, version 10.1, og der bliver vist en fejl, når
du importerer applikationen, skal du oprette en webapps/pmpsvc/desktop-folder, hvis den ikke findes i IBM Cognos TM1 Applications-serverinstallationen.

Resultater
Da du nu har publiceret arbejdsområdet, skal du oprette forbindelse til Cognos
TM1-serveren fra Cognos Insight for at foretage opdateringer.
Pas på:
Hvis du gentager disse trin for det samme arbejdsområde, opretter du en anden
applikation i Cognos TM1 Applications-portalen.

Applikationsvedligeholdelse i et Cognos TM1-miljø
Når du har publiceret en applikation fra IBM Cognos Insight til en IBM Cognos
TM1-server, har du en række muligheder for at vedligeholde den.
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Hvis modelleringsfunktionen har defineret oversigter i IBM Cognos TM1 Performance Modeler eller i IBM Cognos TM1 Architect, og du publicerer en redigérbar
applikation, kan alle oversigter på Cognos TM1-serveren inkluderes som en del af
applikationen. Hvis applikationen ikke er redigérbar, kan du kun ændre layoutet.
Der er flere oplysninger om redigérbare applikationer i dokumentationen TM1 Performance Modeler. Du kan få vist dette dokument fra IBM Knowledge Center
(http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).
Du kan vedligeholde en publiceret applikation med følgende handlinger:
v Planlæg en proces, der importerer data. Der er flere oplysninger i emnerne om
job i TM1 Perspectives, TM1 Architect, and TM1 Web-dokumentationen. Du kan få
vist dette dokument fra IBM Knowledge Center (http://www.ibm.com/
support/knowledgecenter).
v Opret forbindelse til Cognos TM1-serveren for at foretage ændringer på serveren. Disse ændringer foretages med det samme på serveren og kan ikke fortrydes. Hvis du forsøger at opdatere et arbejdsområde ved at publicere det igen
uden først at oprette forbindelse til det, oprettes en applikation mere, som bruger samme kube, og du modtager en fejlmeddelelse om, at det ikke kunne valideres.
v Tilføj eller fjern kuber, dimensioner, målinger, niveauer eller attributter. Disse
ændringer foretages med det samme på serveren og kan ikke fortrydes.
v Tilføj eller fjern data. Disse ændringer foretages med det samme på serveren og
kan ikke fortrydes.
v Revidér layoutet for arbejdsområdet. Hvis du foretager ændringer til layoutet,
skal du publicere arbejdsområdet igen, fordi layoutændringerne ikke sker med
det samme på serveren.

Design af en bidragsoplevelse i et Cognos TM1-miljø
Når en applikation er oprettet i IBM Cognos TM1 Performance Modeler, kan du
udvide den i IBM Cognos Insight for dine bidragydere og de, der foretager gennemsyn.
Gennemse de forskellige applikationstyper, og brug derefter procedurerne til at designe et område til bidrag.

Applikationstyper
Når du designer applikationen i Cognos TM1 Performance Modeler, definerer modelleringsfunktionen applikationstypen.
Ansvar
Applikationstypen ansvar er baseret på en rapporteringsstruktur, f.eks.
strukturen i dit firma, din afdeling eller virksomhed. Ændringer kan foretages uden at skulle afsendes eller godkendes. Applikationstypen ansvar bruges til rullende prognoser eller vedvarende planlægningsprocesser uden
defineret slutdato.
Central
Applikationstypen central 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 det gennemtvinges
ikke som i andre applikationstyper. Ændringer kan ikke låses.
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Godkendelse
Applikationstypen godkendelse er baseret på en rapporteringsstruktur,
f.eks. godkendelses- eller rapporteringsstrukturen i dit firma, din afdeling
eller din virksomhed. Når en ændring af afsendt, låses applikationen, så
der ikke kan foretaget nye ændringer, før godkenderen har afvist ændringen.
Applikationer, som bliver oprettet i Cognos Insight, kan være af typen ansvar eller
central. Du kan ikke oprette en applikation af typen godkendelse i Cognos Insight,
men du kan bruge Cognos Insight til at udvide en, der er oprettet i Cognos TM1
Performance Modeler.

Procedure
1. Opret forbindelse til en IBM Cognos TM1-applikation, og log på som administrator.
2. Beskriv din plan, og angiv ansvarsområderne for den enkelte på det første skilleblad for at hjælpe dem med at bidrage til planen.
Administratoren kan have givet flere oplysninger om de oversigter, der indgår i
planen i Cognos TM1 Performance Modeler. Klik på Hjælp og Hjælp til oversigt for at få vist oplysningerne. Hvis administratoren ikke har tilføjet hjælpetekst i Cognos TM1 Performance Modeler, er dialogboksen Hjælp til oversigt
tom. Hvis du ikke er tilsluttet Cognos TM1-serveren, er indstillingen Hjælp til
oversigt ikke tilgængelig på menuen Hjælp.
3. Præsentér dine resultater som udgangspunkter for en dybere analyse. Tilføj
dine krav til bidragyderne for at forklare undtagelserne, der er fremhævet i dataene.
4. Tilføj yderligere skilleblade, der skal bruges til planen, og indsæt handlingsknapper, som kan lede brugerne gennem de forskellige skilleblade eller som en
hjælp til udføre processer.
5. Tilføj tekst, billeder og websider med yderligere kontekst til planen eller analyse.
Hvis dine brugere skal arbejde på flere sprog, kan du inkludere tekstwidgetter
og websider på de enkelte sprog.
6. Du kan forhindre brugerne i at flytte widgetter, og du kan skjule værktøjslinjen
for dem, ved at højreklikke på lærredet og klikke på Lås alle widgetter.
7. Publicér arbejdsområdet.

Resultater
Dine brugere kan udføre følgende handlinger uanset applikationstype:
v Analysere data ved at sortere, bytte om på rækker og kolonner, undertrykke
tomme celler, ændre størrelse på celler og arbejde med diagrammer.
v Køre scripts fra handlingsknapper, hvis der er handlingsknapper.
v Bidrage til det stykke af planen, som du har givet dem adgang til.
v Bruge udforskningspunkter til at analysere data.
I forbindelse med en applikation af typen central kan dine brugere også udføre følgende handlinger:
v Designe arbejdsområdet. Du kan navigere, minimere og maksimere de widgetter,
som administratoren har klargjort for dig, medmindre administratoren har låst
widgetterne, men du kan ikke tilføje nyt eget indhold.
v Importere data.
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v Omstrukturere data.
I forbindelse med en applikation af typen godkendelse eller ansvar kan dine brugere ikke udføre følgende handlinger:
v Designe arbejdsområdet. De kan navigere i, minimere og maksimere de widgetter, du har klargjort for dem, medmindre du har låst widgetterne, men de kan
ikke tilføje nyt eget indhold.
v Importere data, medmindre du giver dem den handlingsknap, de skal bruge til
dette.
v Omstrukturere data, medmindre du giver dem den handlingsknap, de skal
bruge til dette.

Opret et arkiv til en Cognos-planlægningsfunktion i et Cognos TM1miljø
Du kan oprette et arkiv over databiblioteket og layoutet i IBM Cognos Insight, når
du vil flytte IBM Cognos TM1-serveren.

Om denne opgave
Der bliver oprettet to arkivfiler, når du opretter et arkiv:
v En databiblioteksfil, som systemadministratoren kan overføre til en anden computer og begynde en Cognos TM1-proces ud fra.
v En applikationsfil, som kan importeres til Cognos TM1 Application-portalen.

Fremgangsmåde
1. Klik på ikonen Handlinger
, og klik derefter på Publicér.
2. Klik på IBM Planning Service Archive.
3. Angiv i feltet Destinationsbibliotek, hvor arkivet skal lagres.
4. Angiv navnet på den applikation, du vil oprette.
5. Hvis du vil arkivere en applikation af typen ansvar, skal du vælge den dimension, som kontrollerer adgangen til data. Hvis du vil arkivere en applikation af
typen central, skal du ikke vælge en dimension.
En applikation af typen ansvar er baseret på en rapporteringsstruktur, f.eks.
strukturen i dit firma. Applikationstypen har ikke en defineret slutdato, som
f.eks. rullende prognoser eller fortløbende planlægningsprocesser. Du kan ikke
låse denne applikation.
En applikation af typen central anvendes af en mindre gruppe brugere, som deler opgaven med at udføre central planlægning eller analyse lige mellem sig.
Der er flere oplysninger om applikationstyper i Kapitel 10, “For Cognos
TM1-administratorer”, på side 177.
6. Klik på Næste for at se, hvad der vil blive arkiveret.
7. Klik på Afslut, når du er klar til at oprette de to arkivfiler.

Slet arbejdsområder som Cognos TM1-administrator
Hvis du ikke længere har brug for et IBM Cognos Insight-arbejdsområde, kan du
fjerne applikationen fra IBM Cognos TM1.
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Fremgangsmåde
Udfør alle de handlinger, der er relevante:
v Hvis du har gemt arbejdsområdet på din computer, skal du slette arbejdsområdet, eller CDD-filen, fra computeren. CDD-fil indeholder modellen og dataene i
arbejdsområdet og arbejdsområdets layout.
v Hvis du publicerede arbejdsområdet til IBM Cognos TM1, skal du slette applikationen og serverforekomsten fra Cognos TM1.
Hvis du vil have flere oplysninger, kan du få vist dette dokument til dit produkt
og din version i IBM Knowledge Center (http://www.ibm.com/support/
knowledgecenter).
Husk: Brugerdataene til Cognos Insight-arbejdsområder gemmes særskilt i forhold
til selve arbejdsområderne. Brugerdataene omfatter logfiler, temaer, PNG-filer med
de seneste arbejdsområder og de Cognos TM1-kuber, der oprettes, når du opretter
eller ændrer et arbejdsområde. Du kan ikke slette data til et enkelt arbejdsområde.
Du kan kun slette alle brugerdata på én gang. Hvis du vil slette disse brugerdata,
f.eks. hvis du vil afinstallere Cognos Insight, skal du slette folderen .CognosInsight
i dit systemmiljø:
v I styresystemet Microsoft Windows XP: C:\Documents and Settings\brugernavn\
.CognosInsight
v I styresystemet Microsoft Windows 7: C:\Brugere\brugernavn\.CognosInsight

Opret en modelrapport
Du kan oprette en rapport, der indeholder egenskaberne for hvert objekt i en model. Rapporten gemmes som et Microsoft Excel-regneark.

Om denne opgave
Hvis du har oprettet forbindelse til en IBM Cognos TM1-server med en eller flere
distribuerede applikationer, inkluderer rapporten også objekterne fra hver applikation.

Fremgangsmåde
1. Klik på Handlinger

, og klik derefter på Generér rapport.

2. Skriv navnet på rapporten, og klik derefter på Gem for at oprette rapporten.
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Kapitel 11. For Cognos Express-brugere
Du kan dele arbejdsområder, som du opretter i IBM Cognos Insight, med andre
ved at dele dem på IBM Cognos Express-serveren.

Planer på Cognos Express-servere
Når IBM Cognos Express-serveradministratoren distribuerer en virksomhedsplan i
et IBM Cognos Insight-arbejdsområde, kan du gennemse, analysere og opdatere
den del af planen, der er tildelt dig.

Tilføj dit bidrag i et Cognos Express-miljø
Du skal bidrage med data til din del af en plan i IBM Cognos Insight, f.eks. inden
for salg, marketing, udvikling eller som kostcenter.

Om denne opgave
De enkelte dele i planen kaldes en node. I tilsluttet eller distribueret tilstand kan
du overtage ejerskabet af en node fra et vilkårligt niveau.

Fremgangsmåde
1. Åbn IBM Cognos Insight fra IBM Cognos TM1 Applications-portalen i tilsluttet
eller distribueret tilstand.
2. Klik på ikonen Overtag ejerskab
3. Udforsk og analysér dataene.
4. Indtast eller vælg data.

.

Administratoren kan have defineret en liste over værdier, du kan vælge mellem.
Administratoren kan have givet flere oplysninger om de oversigter, der er i planen i IBM Cognos TM1 Performance Modeler. Klik på Hjælp og Hjælp til
oversigt for at få vist oplysningerne. Hvis administratoren ikke har tilføjet hjælpetekst i Cognos TM1 Performance Modeler, er dialogboksen Hjælp til oversigt
tom. Hvis du ikke er tilsluttet Cognos TM1-serveren, er indstillingen Hjælp til
oversigt ikke tilgængelig på menuen Hjælp.

Commit eller nulstil data i et Cognos Express-miljø
Hvis du vil dele dit bidrag med andre, mens du fortsat foretager ændringer i IBM
Cognos Insight, skal du committe bidraget. Når du committer, bliver dine personlige ændringer, der er fremhævet med blåt, en del af basisdataene. Dine kolleger,
der har adgang til planen, kan se dit bidrag. Hvis du vil tilbageføre ændringerne
til de seneste committede data, skal du nulstille alle data.

Fremgangsmåde
1. Hvis du vil dele dit bidrag med andre, mens du fortsat foretager ændringer,
.
skal du klikke på ikonen Commit
Ikonen Commit aktiveres kun, hvis du har ændret eller angivet data.
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2. Hvis du vil ændre tilbage til de seneste committede data, skal du klikke på ikonen Widgethandlinger

og klikke på Nulstil alle data.

Afsend dit bidrag i et Cognos Express-miljø
Når IBM Cognos Express-administratoren har distribueret en godkendelsesapplikation, indtaster du data i IBM Cognos Insight, og derefter afsender du dit bidrag
som endeligt. Afsendelse låser dataene.

Fremgangsmåde
Klik på ikonen Afsend
.
Ikonen Afsend aktiveres kun, hvis alle ændringer er committet.

Resultater
Den, der gennemser, kan overtage ejerskabet af dit bidrag og gennemse det.

Afvis en afsendelse i et Cognos Express-miljø
En afsendelse er klar til at blive gennemset. Som korrekturlæser kan du få vist de
seneste committede ændringer i IBM Cognos Insight. Hvis du ikke godkender
visse data, kan du afvise afsendelsen. Det betyder, at en anden bruger kan overtage ejerskabet af afsendelsen og foretage de nødvendige rettelser.

Fremgangsmåde
1. Åbn afsendelsen til gennemsyn.
2. Udforsk og analysér data, der er sendt til dig.
3. Hvis du ikke godkender de afsendte ændringer, skal du klikke på ikonen Afvis
.

Arbejd offline fra et Cognos Express-system
Når du arbejder i IBM Cognos Insight i distribueret tilstand, skal du afbryde forbindelsen til et IBM Cognos Express-system for at foretage ændringer af et arbejdsområde på din computer og derefter committe ændringerne senere.

Inden du begynder
Du kan kun arbejde offline, hvis du starter Cognos Insight i distribueret tilstand
fra IBM Cognos TM1 Applications-portalen.

Om denne opgave
Hvis du ved, at du ikke kan committe ændringerne på Cognos Express-serveren,
kan du tage ejerskab over et arbejdsområde og angive, at Cognos Insight skal arbejde offline.
Hvis du f.eks. planlægger at arbejde i et område uden internetforbindelse, kan du
gemme en lokal kopi og angive, at Cognos Insight skal arbejde offline. Du kan arbejde med den lokale kopi, mens forbindelsen er afbrudt til serveren. Når du opretter forbindelse igen, kan du committe ændringerne, du har foretaget i arbejdsområdet til Cognos Express-serveren.
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Fremgangsmåde
1. Klik på ikonen Handlinger
, og klik derefter på Arbejd offline. Der vises
en markering ud for menupunktet Arbejd offline.
2. Når du opretter forbindelse til Cognos Express-serveren igen, skal du klikke på
ikonen Handlinger og derefter klikke på Arbejd offline. Markeringen ud for
menupunktet Arbejd offline forsvinder, hvilket angiver, at du har oprettet forbindelse igen.
3. Commit dine ændringer ved at klikke på ikonen Commit
Dine data flettes med data på serveren

.

Slet arbejdsområder som Cognos Express-bruger
Hvis du ikke længere har brug for et IBM Cognos Insight-arbejdsområde, kan du
fjerne arbejdsområdet fra IBM Cognos Express.

Fremgangsmåde
Udfør alle de handlinger, der er relevante: Hvis du har gemt arbejdsområdet på
din computer, skal du slette arbejdsområdet, eller CDD-filen, fra computeren.
CDD-fil indeholder modellen og dataene i arbejdsområdet og arbejdsområdets layout.
Husk: Brugerdataene til Cognos Insight-arbejdsområder gemmes særskilt i forhold
til selve arbejdsområderne. Brugerdataene omfatter logfiler, temaer, PNG-filer med
de seneste arbejdsområder og de Cognos TM1-kuber, der oprettes, når du opretter
eller ændrer et arbejdsområde. Du kan ikke slette data til et enkelt arbejdsområde.
Du kan kun slette alle brugerdata på én gang. Hvis du vil slette disse brugerdata,
f.eks. hvis du vil afinstallere Cognos Insight, skal du slette folderen .CognosInsight
i dit systemmiljø:
v I styresystemet Microsoft Windows XP: C:\Documents and Settings\brugernavn\
.CognosInsight
v I styresystemet Microsoft Windows 7: C:\Brugere\brugernavn\.CognosInsight
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Kapitel 12. For Cognos Express-administratorer
IBM Cognos Express-administratorer kan publicere og distribuere arbejdsområder,
der er oprettet i IBM Cognos Insight, til Cognos Express-serveren, så brugere af
Cognos Express har adgang til dem.

Opret forbindelse til et Cognos Express-system
IBM Cognos Express-administratorer kan oprette forbindelse til et Cognos Expresssystem fra IBM Cognos Insight, når de vil importere dimensioner eller kuber, publicere et arbejdsområde eller bidrage til en plan.

Inden du begynder
Kun Cognos Express-administratorer kan oprette forbindelse til et Cognos Expresssystem fra IBM Cognos Insight.

Om denne opgave
Alle oversigter og applikationer, som er oprettet i IBM Cognos TM1 Architect og
IBM Cognos TM1 Performance Modeler, vises.

Fremgangsmåde
1. Klik på ikonen Handlinger
Cognos TM1.

, og klik derefter på Opret forbindelse til IBM

2. Angiv URL'en til Cognos Express-serveren i URL til IBM Cognos TM1-system.
Der skelnes mellem store og små bogstaver i URL'en.
3. Angiv dine legitimationsoplysninger for det angivne system.
4. Klik på Næste.
5. Vælg en planlægningsserver og en applikation, og vælg, om der skal oprettes
forbindelse til bidragyder- eller gennemsynsoversigterne til applikationen.
6. Klik på Afslut.

Publicér arbejdsområder til Cognos Express
Når du publicerer et arbejdsområde fra IBM Cognos Insight, kopieres dataene i arbejdsområdet til Cognos Express-serveren, og der oprettes en applikation på IBM
Cognos TM1 Applications-portalen.

Inden du begynder
Kun Cognos Express-administratorer kan publicere arbejdsområdeindhold til
Cognos Express.
Du kan oprette og gemme forbindelser i IBM Cognos Express og IBM Cognos TM1
i Mine indstillinger. Der er flere oplysninger i “Indstillinger for Cognos Insight”
på side 13.
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Om denne opgave
Når du publicerer dine arbejdsområder og kuber, kan andre brugere, der har adgang til Cognos Express-serveren, anvende dine arbejdsområder fra IBM Cognos
TM1 Applications-portalen og arbejde med dem i Cognos Insight. De underliggende data lagres på en Cognos Express-server, og Cognos Insight bruges til at oprette forbindelse til serveren.
Begrænsning: Som standard publicerer Cognos Insight ikke, når flere end 10
Cognos TM1-servere udføres på samme tid. Denne konfiguration forhindrer brugere i at overbelaste systemressourcerne.
I følgende figur vises arbejdsgangen for publicering fra Cognos Insight. Når du
publicerer et arbejdsområde fra Cognos Insight til Cognos Express, kopieres dataene i arbejdsområdet til Cognos Express-serveren, og der tilføjes en applikation til
IBM Cognos TM1 Applications-portalen.

Figur 16. Publicér arbejdsområder til Cognos Express

Fremgangsmåde
1. Klik på ikonen Handlinger
, og klik derefter på Publicér. Hvis du publicerer et nyt arbejdsområde, bliver du af Cognos Insight bedt om at gemme arbejdsområdet, før du fortsætter.
Pas på:
Når du klikker på Publicér, gemmes evt. ændringer du har foretaget i et eksisterende arbejdsområde.
2. Klik på indstillingen Publicér.
3. Angiv det Cognos Express-system, du vil bruge, i feltet URL til IBM Cognos
TM1-system.
4. Angiv dine legitimationsoplysninger for det angivne system. Hvis Cognos TM1
Application-serveren bruger Cognos Access Manager, kan du logge på som
anonym eller som en anden bruger.
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5. Angiv navnet på den Cognos-applikation, du vil oprette.
Advarsel: Applikationsnavnet skal være entydigt.
6. Valgfrit: Hvis du vil publicere en applikation af typen ansvar, skal du vælge
den dimension, som kontrollerer adgangen til data. Hvis du vil publicere en
applikation af typen central, skal du ikke vælge en dimension.
En applikation af typen ansvar er baseret på en rapporteringsstruktur, f.eks.
strukturen i dit firma. Applikationstypen har ikke en defineret slutdato, som
f.eks. rullende prognoser eller fortløbende planlægningsprocesser. Du kan ikke
låse denne applikation.
En applikation af typen central anvendes af en mindre gruppe brugere, som deler opgaven med at udføre central planlægning eller analyse.
Der er flere oplysninger om applikationstyper i Kapitel 12, “For Cognos
Express-administratorer”, på side 191.
7. Klik på Næste for at gennemse dine valg.
8. Klik på Afslut for at publicere arbejdsområdet.

Publicér og distribuér arbejdsområder til Cognos Express
Når du publicerer og distribuerer et arbejdsområde fra IBM Cognos Insight, kopieres dataene i arbejdsområdet til IBM Cognos Express-serveren, og der oprettes en
applikation på IBM Cognos TM1 Applications-portalen.

Inden du begynder
Hvis du vil publicere og distribuere et arbejdsområde, skal du have administratorrettigheder på Cognos Express-serveren.
Du kan oprette og gemme forbindelser i IBM Cognos Express og IBM Cognos TM1
i Mine indstillinger. Der er flere oplysninger i “Indstillinger for Cognos Insight”
på side 13.

Om denne opgave
Når du publicerer og distribuerer et arbejdsområde, kan brugerne på Cognos Express-serveren få adgang til data som en applikation på Cognos TM1 Applicationsportalen, og brugerne på Cognos Express-serveren kan åbne arbejdsområder i IBM
Cognos Workspace eller IBM Cognos Workspace Advanced og rapporter i IBM
Cognos Report Studio.
I følgende figur vises arbejdsgangen for publicering og distribution fra Cognos Insight. Når du publicerer og distribuerer et arbejdsområde fra Cognos Insight til
Cognos Express, kopieres dataene i arbejdsområdet til Cognos Express-serveren, og
der tilføjes en applikation til IBM Cognos TM1 Applications-portalen.
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Figur 17. Publicér og distribuér arbejdsområder til Cognos Express

Hver gang du publicerer og distribuerer et arbejdsområde, opretter Cognos Insight
en Cognos TM1-serverservice. Hver nyCognos TM1-serverservice har indflydelse
på ydeevnen på Cognos TM1-serveren. Du kan komme uden om dette problem
med ydeevnen ved at arbejde i tilsluttet tilstand, hvilket betyder, at du er tilsluttet
til Cognos TM1-serveren, så du kan committe dine ændringer til serveren uden at
publicere dem igen. Der er oplysninger om at arbejde i tilsluttet tilstand i “Planer
på Cognos Express-servere” på side 187
Som standard publicerer Cognos Insight ikke, når flere end 10 Cognos TM1-servere
udføres på samme tid. Denne konfiguration forhindrer brugere i at overbelaste systemressourcerne.

Fremgangsmåde
1. Klik på ikonen Handlinger

, og klik derefter på Publicér.

Pas på:
Når du klikker på Publicér, gemmes evt. ændringer du har foretaget i et eksisterende arbejdsområde.
2. Klik på indstillingen Publicér og distribuér.
3. Angiv det Cognos Express-system, du vil bruge, i feltet URL til IBM Cognos
TM1-system.
4. Angiv dine legitimationsoplysninger for det angivne system.
Hvis Cognos TM1-planlægningsservice bruger Cognos Access Manager, kan
du logge på som anonym eller som en anden bruger.
5. Angiv navnet på den Cognos-applikation, du vil oprette.

194

IBM Planning Analytics Version 2.0.0: Cognos Insight

Advarsel: Applikationsnavnet skal være entydigt.
6. Hvis du vil publicere en applikation af typen ansvar, skal du vælge den dimension, som kontrollerer adgangen til data. Hvis du vil publicere en applikation af typen central, skal du ikke vælge en dimension.
En applikation af typen ansvar er baseret på en rapporteringsstruktur, f.eks.
strukturen i dit firma. Applikationstypen har ikke en defineret slutdato, som
f.eks. rullende prognoser eller fortløbende planlægningsprocesser. Du kan ikke
låse denne applikation.
En applikation af typen central anvendes af en mindre gruppe brugere, som
deler opgaven med at udføre central planlægning eller analyse.
Der er flere oplysninger om applikationstyper i Kapitel 12, “For Cognos
Express-administratorer”, på side 191.
7. Klik på Næste.
8. Angiv den Cognos Express-server, du vil bruge, i feltet URL til IBM Cognossystem.
9. Log på som anonym bruger eller en anden bruger.
10. Klik på Næste for at gennemse dine valg:
v Du kan ændre navnene på rapporterne.
v Du kan revidere navnet på eller placeringen af den pakke, der indeholder
rapporterne.
Pas på:
Hvis du vælger et pakkenavn, som findes på serveren, overskrives den
originale pakke.
11. Klik på Afslut for at publicere arbejdsområdet.

Applikationsvedligeholdelse i et Cognos Express-miljø
Når du har publiceret en applikation fra IBM Cognos Insight til en IBM Cognos
Express-server, har du en række muligheder for at vedligeholde den.
Hvis modelleringsfunktionen har defineret oversigter i IBM Cognos TM1 Performance Modeler eller i IBM Cognos TM1 Architect, og du publicerer en redigérbar
applikation, kan alle oversigter på Cognos Express-serveren inkluderes som en del
af applikationen. Hvis applikationen ikke er redigérbar, kan du kun ændre layoutet.
Der er flere oplysninger om redigérbare applikationer i dokumentationen TM1 Performance Modeler. Du kan få vist dette dokument fra IBM Knowledge Center
(http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).
Du kan vedligeholde en publiceret applikation med følgende handlinger:
v Planlæg en proces, der importerer data. Der er flere oplysninger i emnerne om
job i TM1 Perspectives, TM1 Architect, and TM1 Web-dokumentationen. Du kan få
vist dette dokument fra IBM Knowledge Center (http://www.ibm.com/
support/knowledgecenter).
v Opret forbindelse til Cognos Express-serveren for at foretage ændringer på serveren. Disse ændringer foretages med det samme på serveren og kan ikke fortrydes. Hvis du forsøger at opdatere et arbejdsområde ved at publicere det igen
uden først at oprette forbindelse til det, oprettes en applikation mere, som bruger samme kube, og du modtager en fejlmeddelelse om, at det ikke kunne valideres.
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v Tilføj eller fjern kuber, dimensioner, målinger, niveauer eller attributter. Disse
ændringer foretages med det samme på serveren og kan ikke fortrydes.
v Tilføj eller fjern data. Disse ændringer foretages med det samme på serveren og
kan ikke fortrydes.
v Revidér layoutet for arbejdsområdet. Hvis du foretager ændringer til layoutet,
skal du publicere arbejdsområdet igen, fordi layoutændringerne ikke sker med
det samme på serveren.

Design af en bidragsoplevelse i et Cognos Express-miljø
Når en applikation er oprettet i IBM Cognos TM1 Performance Modeler, kan du
udvide den i IBM Cognos Insight for dine bidragydere og de, der foretager gennemsyn.
Gennemse de forskellige applikationstyper, og brug derefter procedurerne til at designe et område til bidrag.

Applikationstyper
Når du designer applikationen i Cognos TM1 Performance Modeler, definerer modelleringsfunktionen applikationstypen.
Ansvar
Applikationstypen ansvar er baseret på en rapporteringsstruktur, f.eks.
strukturen i dit firma, din afdeling eller virksomhed. Ændringer kan foretages uden at skulle afsendes eller godkendes. Applikationstypen ansvar bruges til rullende prognoser eller vedvarende planlægningsprocesser uden
defineret slutdato.
Central
Applikationstypen central 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 det gennemtvinges
ikke som i andre applikationstyper. Ændringer kan ikke låses.
Godkendelse
Applikationstypen godkendelse er baseret på en rapporteringsstruktur,
f.eks. godkendelses- eller rapporteringsstrukturen i dit firma, din afdeling
eller din virksomhed. Når en ændring af afsendt, låses applikationen, så
der ikke kan foretaget nye ændringer, før godkenderen har afvist ændringen.
Applikationer, som bliver oprettet i Cognos Insight, kan være af typen ansvar eller
central. Du kan ikke oprette en applikation af typen godkendelse i Cognos Insight,
men du kan bruge Cognos Insight til at udvide en, der er oprettet i Cognos TM1
Performance Modeler.

Procedure
1. Opret forbindelse til en IBM Cognos TM1-applikation, og log på som administrator.
2. Beskriv din plan, og angiv ansvarsområderne for den enkelte på det første skilleblad for at hjælpe dem med at bidrage til planen.
Administratoren kan have givet flere oplysninger om de oversigter, der indgår i
planen i Cognos TM1 Performance Modeler. Klik på Hjælp og Hjælp til oversigt for at få vist oplysningerne. Hvis administratoren ikke har tilføjet hjælpetekst i Cognos TM1 Performance Modeler, er dialogboksen Hjælp til oversigt
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tom. Hvis du ikke er tilsluttet IBM Cognos Express-serveren, er indstillingen
Hjælp til oversigt ikke tilgængelig på menuen Hjælp.
3. Præsentér dine resultater som udgangspunkter for en dybere analyse. Tilføj
dine krav til bidragyderne for at forklare undtagelserne, der er fremhævet i dataene.
4. Tilføj yderligere skilleblade, der skal bruges til planen, og indsæt handlingsknapper, som kan lede brugerne gennem de forskellige skilleblade eller som en
hjælp til udføre processer.
5. Tilføj tekst, billeder og websider med yderligere kontekst til planen eller analyse.
Hvis dine brugere skal arbejde på flere sprog, kan du inkludere tekstwidgetter
og websider på de enkelte sprog.
6. Du kan forhindre brugerne i at flytte widgetter, og du kan skjule værktøjslinjen
for dem, ved at højreklikke på lærredet og klikke på Lås alle widgetter.
7. Publicér arbejdsområdet.

Resultater
Dine brugere kan udføre følgende handlinger uanset applikationstype:
v Analysere data ved at sortere, bytte om på rækker og kolonner, undertrykke
tomme celler, ændre størrelse på celler og arbejde med diagrammer.
v Køre scripts fra handlingsknapper, hvis der er handlingsknapper.
v Bidrage til det stykke af planen, som du har givet dem adgang til.
v Bruge udforskningspunkter til at analysere data.
I forbindelse med en applikation af typen central kan dine brugere også udføre følgende handlinger:
v Designe arbejdsområdet. Du kan navigere, minimere og maksimere de widgetter,
som administratoren har klargjort for dig, medmindre administratoren har låst
widgetterne, men du kan ikke tilføje nyt eget indhold.
v Importere data.
v Omstrukturere data.
I forbindelse med en applikation af typen godkendelse eller ansvar kan dine brugere ikke udføre følgende handlinger:
v Designe arbejdsområdet. De kan navigere i, minimere og maksimere de widgetter, du har klargjort for dem, medmindre du har låst widgetterne, men de kan
ikke tilføje nyt eget indhold.
v Importere data, medmindre du giver dem den handlingsknap, de skal bruge til
dette.
v Omstrukturere data, medmindre du giver dem den handlingsknap, de skal
bruge til dette.

Opret et arkiv til en Cognos-planlægningsfunktion i et Cognos Express-miljø
Du kan oprette et arkiv over databiblioteket og layoutet i IBM Cognos Insight, når
du vil flytte IBM Cognos Express-serveren.

Kapitel 12. For Cognos Express-administratorer
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Om denne opgave
Der bliver oprettet to arkivfiler, når du opretter et arkiv:
v En databiblioteksfil, som systemadministratoren kan overføre til en anden computer og begynde en Cognos TM1-proces ud fra.
v En applikationsfil, som kan importeres til Cognos TM1 Application-portalen.

Fremgangsmåde
Klik på ikonen Handlinger
, og klik derefter på Publicér.
Klik på IBM Planning Service Archive.
Angiv i feltet Destinationsbibliotek, hvor arkivet skal lagres.
Angiv navnet på den applikation, du vil oprette.
Hvis du vil arkivere en applikation af typen ansvar, skal du vælge den dimension, som kontrollerer adgangen til data. Hvis du vil arkivere en applikation af
typen central, skal du ikke vælge en dimension.
En applikation af typen ansvar er baseret på en rapporteringsstruktur, f.eks.
strukturen i dit firma. Applikationstypen har ikke en defineret slutdato, som
f.eks. rullende prognoser eller fortløbende planlægningsprocesser. Du kan ikke
låse denne applikation.
En applikation af typen central anvendes af en mindre gruppe brugere, som deler opgaven med at udføre central planlægning eller analyse lige mellem sig.
Der er flere oplysninger om applikationstyper i Kapitel 12, “For Cognos
Express-administratorer”, på side 191.
6. Klik på Næste for at se, hvad der vil blive arkiveret.
7. Klik på Afslut for at oprette de to arkivfiler.

1.
2.
3.
4.
5.

Slet arbejdsområder som Cognos Express-administrator
Hvis du ikke længere har brug for et IBM Cognos Insight-arbejdsområde, kan du
fjerne arbejdsområdet, applikationen, serveren, datakilden, pakken og rapporten fra
IBM Cognos Express-serveren.

Fremgangsmåde
Udfør alle de handlinger, der er relevante:
v Hvis du har gemt arbejdsområdet på din computer, skal du slette arbejdsområdet, eller CDD-filen, fra computeren. CDD-fil indeholder modellen og dataene i
arbejdsområdet og arbejdsområdets layout.
v Hvis du har publiceret og distribueret arbejdsområdet, skal du slette applikationen fra Cognos TM1 Applications-portalen og slette serverforekomsten fra
Cognos Express
Hvis du vil have flere oplysninger, kan du få vist dette dokument til dit produkt
og din version i IBM Knowledge Center (http://www.ibm.com/support/
knowledgecenter).
Husk: Brugerdataene til Cognos Insight-arbejdsområder gemmes særskilt i forhold
til selve arbejdsområderne. Brugerdataene omfatter logfiler, temaer, PNG-filer med
de seneste arbejdsområder og de Cognos TM1-kuber, der oprettes, når du opretter
eller ændrer et arbejdsområde. Du kan ikke slette data til et enkelt arbejdsområde.
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Du kan kun slette alle brugerdata på én gang. Hvis du vil slette disse brugerdata,
f.eks. hvis du vil afinstallere Cognos Insight, skal du slette folderen .CognosInsight
i dit systemmiljø:
v I styresystemet Microsoft Windows XP: C:\Documents and Settings\brugernavn\
.CognosInsight
v I styresystemet Microsoft Windows 7: C:\Brugere\brugernavn\.CognosInsight

Kapitel 12. For Cognos Express-administratorer
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Tillæg A. Hjælp til handicappede
Hjælp til handicappede i IBM Cognos er funktioner, som kan være en hjælp til
brugere med en fysisk defekt, f.eks. begrænset mobilitet eller nedsat syn, under anvendelse af IT-produkter.
Hjælp til handicappede i IBM Cognos Insight udnyttes bedst, hvis du bruger følgende miljø:
v Styresystemet Microsoft Windows 7 eller nyere
v Webbrowseren Internet Explorer 9 eller nyere
v Skærmlæseren JAWS 14 eller nyere

Tastaturgenveje
IBM Cognos Insight indeholder tastaturgenveje som en hjælp til at navigere i
Cognos Insight og udføre opgaver ved kun at bruge et tastatur.
Du kan også aktivere høj kontrast i styresystemet, så linjerne i diagrammer i applikationen bliver mere synlige.
De følgende tastaturgenveje er baseret på standarden for amerikansk tastatur.
v
v
v
v
v

“Importér data”
“Generelt” på side 202
“Skilleblade” på side 204
“lærred” på side 204
“Applikationslinje” på side 205

v
v

“Indholdsdelvindue” på side 206
“Krydstabel og diagramwidgetter” på side 207

v
v
v
v
v

“Scorecardwidgetter” på side 210
“Udforskningspunkter” på side 210
“Handlingsknapwidgetter” på side 211
“Tekstwidgetter” på side 211
“Dimensionseditor” på side 212

v

“Query Builder” på side 212

Importér data
Tabel 18. Tastaturgenveje til guiden Importér
Område

Handling

Genvejstaster

Datamapningstrin

Map et element til en dimension.

Mapning af et element til en dimension består af flere trin:
1. Tryk på tabulatortasten for at
vælge Dimension.
2. Tryk på højre pil for at vælge Niveau, og tryk derefter hurtigt på
venstre pil for at vælge Dimension.

© Copyright IBM Corp. 2012, 2016

201

Tabel 18. Tastaturgenveje til guiden Importér (fortsat)
Område

Handling

Genvejstaster

Datamapningstrin

Map et element til et niveau.

Mapning af et element til et niveau
består af flere trin:
1. Tryk på tabulatortasten for at
vælge Dimension.
2. Tryk på højre pil for at vælge Niveau.

Datamapningstrin

Map et element til en måling.

Datamapningstrin

Map et element til en attribut.

Mapning af et element til en måling
består af flere trin:
1. Tryk på tabulatortasten for at
vælge Dimension, og tryk derefter hurtigt på højre pil for at
vælge Måling.
Mapning af et element til en attribut
består af flere trin:
1. Tryk på tabulatortasten for at
flytte markøren til feltet Attributnavn.
2. Tryk på Skift+Tabulatortast for at
vælge Attribut.
3. Tryk på venstre pil for at vælge
Måling, og tryk derefter hurtigt
på højre pil for at vælge Attribut.

Generelt
Tabel 19. Generelle tastaturgenveje
Område

Handling

Genvejstaster

Generelt

Udfør kommandoen for en aktiv
kommandoknap.

Enter

Generelt

Flyt frem til næste element i
tabuleringsindeksrækkefølgen. Gå til
første tabuleringsindeks, når du er
ved sidste indeks.

Skilleblad

Generelt

Flyt tilbage til forrige element i
tabuleringsindeksrækkefølgen. Gå til
sidste tabuleringsindeks, når du er
ved første indeks.

Skift+Tab

Markér eller fjern markeringen fra et
afkrydsningsfelt.

Mellemrumstast

Afkrydsningsfelter

Mellemrumstast

Hvis Skift+Tabulatortast ikke fungerer, kan du trykke på tabulatortaster
for at flytte markøren, til den er placeret på det ønskede element.

Valgknapper Flyt til næste valgknap, og vælg den. Højre pil og derefter Pil ned
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Valgknapper Flyt til forrige valgknap, og vælg
den.

Pil op og derefter Venstre pil

Træstruktur- Flyt til den næste node i træstruktukontrol-ele- ren.
menter

Pil ned
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Tabel 19. Generelle tastaturgenveje (fortsat)
Område

Handling

Genvejstaster

Træstruktur- Flyt til forrige node i træstrukturen.
kontrol-elementer

Pil op

Træstruktur- Udvid træstrukturen for noden.
kontrol-elementer

Højre pil

Træstruktur- Skjul den aktuelle træstrukturnode.
kontrol-elementer

Venstre pil

Træstruktur- Flyt til den første node i et
kontrol-ele- træstrukturkontrolelement.
menter

Start

Træstruktur- Flyt til den sidste node i et
kontrol-ele- træstrukturkontrolelement.
menter

End

Menuer

Navigér ned til en menu, og vælg et
menupunkt.

Pil ned og derefter Enter

Menuer

Navigér op til en menu, og vælg et
menupunkt.

Pil op og derefter Enter

Menuer

Åbn en menu.

Skift+F10

Menuer

Luk en åben menu.

Esc

Bladring

Rul ned.

Pil ned
Side ned

Bladring

Rul op.

Pil op eller Page Up

Applikationslinje

Sæt fokus på applikationslinjen.

F6

Applikationslinje

Navigér til elementerne på applikationslinjen.

Tab eller Skift+Tab

Applikationslinje

Åbn elementmenuen på applikationslinjen.

Mellemrumstast

Applikationslinje

Luk elementmenuen på applikationslinjen.

Esc

Indholdsdelvindue

Åbn og luk indholdsdelvinduet.

Ctrl+F4

UdforskÅbn og luk udforskningsvinduet.
ningsvindue

Ctrl+F3

Menu

Alt+Mellemrumstast

Vis et vindues menu.

Tillæg A. Hjælp til handicappede
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Tabel 19. Generelle tastaturgenveje (fortsat)
Område

Handling

Genvejstaster

Applikationsvindue

Flyt til applikationsvinduet.

Flytning af et applikationsvindue
sker i flere trin:
1. Tryk på Alt+Mellemrumstast for
at åbne vinduets menu.
2. Vælg Flyt, og tryk på Enter.
3. Brug piletasterne og Ctrl+pile til
at flytte vinduet med.
4. Tryk på Enter for at stoppe med
at flytte.

Applikationsvindue

Tilpas størrelsen på applikationsvinduet.

Tilpasning af størrelsen på et applikationsvindue sker i flere trin:
1. Tryk på Alt+Mellemrumstast for
at åbne vinduets menu.
2. Vælg Tilpas størrelse, og tryk på
Enter.
3. Brug piletasterne og Ctrl+pile til
at tilpasse størrelsen på vinduet
med.
4. Tryk på Enter for at stoppe med
at tilpasse størrelsen.

Skilleblade
I følgende tabel vises de tastaturgenveje, der er tilgængelige, når fokus er på skillebladene.
Tabel 20. Tastaturgenveje til skilleblade
Område

Handling

Genvejstaster

Navigér

Flyt frem til næste skilleblad.

Ctrl+Skift+Højre pil

Navigér

Flyt tilbage til de forrige skilleblade.

Ctrl+Skift+Venstre pil

Navigér

Navigér til venstre skilleblad eller
højre skilleblad.

Venstre og højre piletaster

Flyt placering

Flyt det aktuelle skilleblad et skilleblad til højre.

Skift+Page up

Flyt placering

Flyt det aktuelle skilleblad et skilleblad til venstre.

Skift+Page down

Omdøb

Omdøb det aktuelle skilleblad.

F2

lærred
I følgende tabel vises de tastaturgenveje, der er tilgængelige, når fokus er på lærredet.
Tabel 21. Tastaturgenveje til lærredet
Område

Handling

Widget-navi- Flyt frem til næste widget på samme
gation
niveau og på lærredet i henhold til
indeksrækkefølgen for skillebladene.
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Genvejstaster
Højre pil

Tabel 21. Tastaturgenveje til lærredet (fortsat)
Område

Handling

Widget-navi- Flyt tilbage til forrige widget på
gation
samme niveau og på lærredet i henhold til indeksrækkefølgen for skillebladene.

Genvejstaster
Venstre pil

Widget-navi- Flyt til det underordnede niveau for Skilleblad
gation
den aktuelle widget (widgetindhold).
Værktøjslinje Flyt fokus til værktøjslinjen for den
til widgetvalgte widget.
kontekst

F10

Widgettilstand

Vis menupunkter til widgetten.

Skift+F10

Widgettilstand

Flyt til den valgte widget.

Flytning af en widget sker i flere trin:
1. Tryk på Alt+Mellemrumstast for
at åbne widgettens menu.
2. Vælg Flyt, og tryk på Enter.
3. Brug piletasterne og Ctrl+pile til
at flytte widgetten med.
4. Tryk på Enter for at stoppe med
at flytte widgetten.
Tip: Sådan flytter du en widget,
uden at den automatisk justeres i forhold til andre widgetter:
1. Klik på ikonen Widgethandlinger
, og klik derefter på Flyt.
2. Brug piletasterne på tastaturet til
at flytte widgetten.
3. Tryk på Ctrl+Enter for at vælge
widgettens placering.

Widgettilstand

Tilpas størrelsen på den valgte
widget.

Tilpasning af størrelsen på en widget
sker i flere trin:
1. Tryk på Alt+Mellemrumstast for
at åbne widgettens menu.
2. Vælg Tilpas størrelse, og tryk på
Enter.
3. Brug piletasterne og Ctrl+pile til
at tilpasse størrelsen på widgetten
med.
4. Tryk på Enter for at stoppe med
at tilpasse størrelsen på widgetten.

Widgettilstand

Afslut flyt- eller tilpas størrelse-tilstanden.

Esc

Applikationslinje
I følgende tabel vises de tastaturgenveje, der er tilgængelige, når fokus er på applikationslinjen.
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Tabel 22. Tastaturgenveje til applikationslinjen
Område

Handling

Genvejstaster

Applikationslinje

Opret et arbejdsområde.

Ctrl+N

Applikationslinje

Åbn et arbejdsområde.

Ctrl+O

Applikationslinje

Luk et arbejdsområde.

Ctrl+F4

Applikationslinje

Gem et arbejdsområde.

Ctrl+S

Applikationslinje

Gem et arbejdsområde under et andet navn eller andet sted.

Ctrl+Skift+S

Applikationslinje

Fortryd den sidste handling.

Ctrl+Z

Applikationslinje

Gentag den sidste handling.

Ctrl+Y

Applikationslinje

Åbn Cognos Insight-dokumentationen. F1

Applikationslinje

Aktivér menuen Hjælp.

Alt+H

Applikationslinje

Flyt frem til næste kontrolelement på
applikationslinjen.

Skilleblad

Applikationslinje

Flyt tilbage til forrige kontrolelement
på applikationslinjen.

Skift+Tab

Indholdsdelvindue
I følgende tabel vises de tastaturgenveje, der er tilgængelige, når fokus er på indholdsdelvinduet.
Tabel 23. Tastaturgenveje til indholdsdelvinduet
Område

Handling

Genvejstaster

Navigations- Åbn eller luk indholdsdelvinduet, når Enter
udstyr
indholdsdelvindueknappen til applikationsdelvinduet er i fokus.
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Værktøjslinje Flyt mellem vinduerne Data og
Værktøjskasse inden for
indholdsdelvinduet.

Tab eller Skift+Tab

Værktøjslinje Flyt frem til næste
værktøjslinjeelement.

Højre pil
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Tabel 23. Tastaturgenveje til indholdsdelvinduet (fortsat)
Område

Handling

Genvejstaster

Værktøjslinje Flyt tilbage til næste forrige
værktøjslinjeelement.

Venstre pil

Værktøjslinje Vis menupunkterne til
kontrolelementer på værktøjslinjen.

Pil ned

Træstruktur- Flyt frem til næste node i træstruktu- Pil ned
kontrol
ren.
Træstruktur- Flyt tilbage til forrige node i trækontrol
strukturen.

Pil op

Træstruktur- Udvid træstrukturen for noden.
kontrol

Højre pil

Træstruktur- Skjul den aktuelle træstrukturnode.
kontrol

Venstre pil

Træstruktur- Gå til den første node i et
kontrol
træstrukturkontrolelement.

Start

Træstruktur- Gå til den sidste node i et
kontrol
træstrukturkontrolelement.

End

Menu-punk- Vis menupunkterne til elementerne i
ter
indholdsdelvinduet.

Skift+F10

Menu-punk- Indsæt et udforskningspunkt på lærter
redet.

Indsættelse af et udforskningspunkt
sker i flere trin:
1. I indholdsdelvinduet skal du navigere til dimensionen ved hjælp
af Pil op og Pil ned.
2. Hvis du vil indsætte dimensionen
som et udforskningspunkt, skal
du trykke på Skift+F10 og derefter Enter.

Menu-punk- Indsæt valgt element på lærredet.
ter

Indsættelse af et element sker i flere
trin:
1. Når elementet er i fokus, kan du
åbne menuen ved at trykke på
Skift+F10.
2. Tryk Insert for at indsætte elementet.

Krydstabel og diagramwidgetter
I følgende tabel vises de tastaturgenveje, der er tilgængelige, når du arbejder i en
krydstabel eller en diagramwidget.
Tabel 24. Tastaturgenveje til krydstabel og diagramwidgetter
Område

Handling

Genvejstaster

Vis skilleblade

Navigér mellem skillebladene i en
krydstabelwidget.

Venstre eller Højre pil
Tab eller Skift+Tab

On demand- Flyt fokus til on demandværktøjslinje værktøjslinjen.

F10

Oversigtsområde

Skilleblad

Flyt fra on demand-værktøjslinjen til
oversigtsområdet.
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Tabel 24. Tastaturgenveje til krydstabel og diagramwidgetter (fortsat)
Område

Handling

Genvejstaster

Oversigtsområde

Navigér dimensionerne i
oversigtsområdet.

Venstre og højre piletaster

Oversigtsområde

Vis medlemmerne i den dimension,
der er i fokus i oversigtsområdet. Listen bliver vist som en rulleliste.

Alt+Pil ned

Oversigtsområde

Luk listen, der viser medlemmerne i
en dimension i oversigtsområdet.

Esc

Oversigtsområde

Skift indholdet af den dimension, der Pil op og ned og derefter Enter
er i fokus i oversigtsområdet.

Oversigtsområde

Flyt dimensionen, der er i fokus i
oversigtsområdet, til kolonner.

Ctrl+C

Oversigtsområde

Flyt dimensionen, der er i fokus i
oversigtsområdet, til rækker.

Ctrl+R

Oversigtsområde

Flyt dimensionen, der er i fokus i
oversigtsområdet, til kontekst.

Ctrl+T

Oversigtsområde

Flyt den valgte dimension til venstre. Ctrl+Venstre pil

Oversigtsområde

Flyt den valgte dimension til højre.

Ctrl+Højre pil

Krydstabel

Flyt fra oversigtsområdet til en
krydstabel.

Skilleblad

Krydstabel

Vis menupunkterne til række- eller
kolonneoverskrifter.

Skift+F10

Krydstabel

Tilføj et linjeskift i en celle.

Alt+Enter

Krydstabel

Vis menupunkterne til celler.

Skift+F10

Krydstabel

Udvid kolonnebredden i en
krydstabel.

Justering af kolonnebredden sker i
flere trin:
1. Tryk på Skift+F10, når fokus er på
en kolonneoverskrift.
2. Brug pil op eller pil ned til at
vælge Udvid til.
3. Tryk på Enter.
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Krydstabel

Udvid eller skjul en node i kolonneeller rækkeoverskrifter.

Enter

Krydstabel

Navigér cellerne i en krydstabel.

Piletaster eller Tab og Skift+Tab

Krydstabel

Redigér medlemsoverskrifter (rækkeog kolonneoverskrifter).

F2

Diagram

Flyt til diagrammet fra krydstabellen. Ctrl+Tab
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Tabel 24. Tastaturgenveje til krydstabel og diagramwidgetter (fortsat)
Område

Handling

Genvejstaster

Diagram

Skift diagramtype.

Skift til en anden diagramtype sker i
flere trin:
1. Tryk på F10 for at åbne menuen
Widgethandlinger.
2. Tryk på højre pil for at flytte
markøren til ikonen Revidér diagram.
3. Tryk på pil ned for at åbne menuen med diagramtyper.
4. Tryk på pil ned for at vælge en
diagramtype.
5. Brug pil op og pil ned til at navigere i diagramtyperne.
6. Tryk på Enter for at vælge en
diagramtype.
7. Tryk på tabulatortasten for at
navigere til listen med diagrammer for en given diagramtype.
8. Tryk på mellemrumstasten for at
navigere i listen med diagrammer.
9. Tryk på Enter for at vælge et
diagram.
10. Tryk på tabulatortasten for at
flytte markøren til listen med
diagramindstillinger.
11. Tryk på Esc for at lukke menuen
med diagramtyper.

Celle

Indtast en ny celleværdi.

Skriv værdien, og tryk på Enter.

Celle

Angiv værdien i tusinder.

K
Eksempel: Indtastning af 5K indsætter
5000 i cellen.

Celle

Angiv værdien i millioner.

M
Eksempel: Indtastning af 10M indsætter 10.000.000 i cellen.

Celle

Tilføj et tal til celleværdien.

+, Add
Eksempel: +50 tilføjer 50 til celleværdien.

Celle

Træk et tal fra celleværdien.

-, Sub
Eksempel: Sub50 trækker 50 fra celleværdien.

Celle

Øg celleværdien med en procentdel.

Inc, Increase
Eksempel: Indtastning af Inc6 øger
celleværdien med 6 %.

Tillæg A. Hjælp til handicappede

209

Tabel 24. Tastaturgenveje til krydstabel og diagramwidgetter (fortsat)
Område

Handling

Genvejstaster

Celle

Formindsk celleværdien med en procentdel.

Dec, Decreases

Fordel værdien til højre.

>

Celle

Eksempel: Indtastning af Dec6 reducerer celleværdien med 6 %.

Eksempel: Indtastning af 1000> fordeler værdien 1000 til alle kolonner til
højre.
Celle

Fordel værdien ned.

|
Eksempel: Indtastning af 1000| fordeler værdien 1000 ned til alle rækker.

Celle

Fasthold celleværdien fra
datafordelinger.

Hold, Hol

Celle

Frigiv fastholdte celler.

Release, Rel

Scorecardwidgetter
I følgende tabel vises de tastaturgenveje, der er tilgængelige, når du arbejder i en
scorecardwidget.
Tabel 25. Tastaturgenveje til metrikwidgetter
Område

Handling

Genvejstaster

On demand- Flyt fokus til on demandværktøjslinje værktøjslinjen.

F10

Oversigtsområde

Flyt fra on demand-værktøjslinjen til
oversigtsområdet.

Skilleblad

Oversigtsområde

Navigér dimensionerne i
oversigtsområdet.

Venstre og højre piletaster

Oversigtsområde

Vis medlemmerne i den dimension,
der er i fokus i oversigtsområdet. Listen bliver vist som en rulleliste.

Mellemrumstast

Oversigtsområde

Luk listen, der viser medlemmerne i
en dimension i oversigtsområdet.

Esc

Oversigtsområde

Skift indholdet af den dimension, der Pil op og ned og derefter meler i fokus i oversigtsområdet.
lemrumstasten

Oversigtsområde

Åbn en liste for det valgte element.

Højre pil

Oversigtsområde

Luk listen for det valgte element.

Venstre pil

Oversigtsområde

Flyt fra oversigtsområdet til det inter- Skilleblad
aktive diagramgrafikområde.

Udforskningspunkter
I følgende tabel vises de tastaturgenveje, der er tilgængelige, når du arbejder med
udforskningspunkter.
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Tabel 26. Tastaturgenveje til udforskningspunkter
Område

Handling

Genvejstaster

Indholdsdelvindue

Indsæt et udforskningspunkt på lærredet ved at vælge en dimension i
indholdsdelvinduet.

Indsættelse af et udforskningspunkt
sker i flere trin:
1. I indholdsdelvinduet skal du
vælge en dimension ved hjælp af
Pil op og Pil ned.
2. Tryk på Skift+F10 for at åbne menuen.
3. Tryk på Insert.

Menu-punk- Vis menupunkterne til en facet.
ter

Skift+F10

Udforskningspunkt

Navigér i listen over medlemmer til
et udforskningspunkt.

Pil op og ned

Udforskningspunkt

Markér eller fjern markeringen fra et
medlem i et udforskningspunkt.

Ctrl+Mellemrumstast

Udforskningspunkt

Vælg et andet medlem i et
udforskningspunkt.

Pil op og ned og derefter
Ctrl+Mellemrumstast

Udforskningspunkt

Mellemrumstast
Markér et medlem i et
udforskningspunkt - ryd alle tidligere
markeringer.

Udforskningspunkt

Vis udforskningspunktmedlemmer i
en hierarkisk tilstand.

Tryk på Skift+F10, og vælg Vis hierarki

Udforskningspunkt

Skjul eller udvid en node i en facet i
hierarkisk tilstand.

Enter

Handlingsknapwidgetter
I følgende tabel vises de tastaturgenveje, der er tilgængelige, når fokus er på en
handlingsknapwidget.
Tabel 27. Tastaturgenveje til handlingsknapwidgetter
Område

Handling

Genvejstaster

Handlingsknap

Aktivér handling.

Mellemrumstast

Tekstwidgetter
I følgende tabel vises de tastaturgenveje, der er tilgængelige, når du arbejder med
tekstwidgetter.
Tabel 28. Tastaturgenveje til tekstwidgetter
Område

Handling

Genvejstaster

Tekst

Fremhæv tekst til formateringer.

Skift+Højre pil

Værktøjslinje Når teksten er fremhævet, skal fokus
være på tekstwidgetværktøjslinjen.

F10

Værktøjslinje Navigér til de primære områder på
værktøjslinjen.

Skilleblad
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Tabel 28. Tastaturgenveje til tekstwidgetter (fortsat)
Område

Handling

Værktøjslinje Fra et primært område skal du navigere til elementerne på
værktøjslinjen.

Genvejstaster
Højre eller Venstre pil

Værktøjslinje Fra listen med fontstørrelse eller font- Pil op eller ned
type på værktøjslinjen til tekstwidgetten skal du vælge en indstilling.
Værktøjslinje Fra listen med fontstørrelse eller font- Enter
type skal du vælge en fontindstilling.

Dimensionseditor
I følgende tabel vises de tastaturgenveje, der er tilgængelige, når du arbejder med
dimensionseditoren.
Tabel 29. Tastaturgenveje til dimensionseditoren
Område

Handling

Genvejstaster

Træstruktur- Åbn en node i træstrukturen til
kontrol
dimensionseditoren.

Ctrl+Højre pil

Træstruktur- Luk en node i træstrukturen til
kontrol
dimensionseditoren.

Ctrl+Venstre pil

Start

Åbn dimensionseditoren, når en
række- eller elementoverskrift er i
fokus i indholdsdelvinduet.

Skift+F10, og vælg derefter Redigér

Redigér

Åbn menuen til et element i træstrukturen.

Skift+F10

Redigér

Angiv et element som underordnet til Skift+F10, og vælg derefter Flyt
et andet element.
valgte medlemmer ned

Redigér

Angiv et element som overordnet et
andet element.

Skift+F10, og vælg derefter Flyt
valgte medlemmer op

Query Builder
I følgende tabel vises de tastaturgenveje, der er tilgængelige, når du arbejder med
Query Builder.
Tabel 30. Tastaturgenveje til Query Builder
Område
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Handling

Genvejstaster

Menu-punk- Åbn en menu for at navigere til priter
mære områder.

Ctrl+;

Menu-punk- Fra et primært område skal du fokuter
sere på Query Diagram-området.

Ctrl+;

Dataoversigt Opfrisk indhold i dataoversigten.

Brug tabulatoren til
opfriskningsknappen, og tryk derefter på Enter.
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Tabel 30. Tastaturgenveje til Query Builder (fortsat)
Område

Handling

Genvejstaster

Query
Builder

Tilføj en tabel til forespørgslen.

Tilføjelse af en tabel til en forespørgsel sker i flere trin:
1. Tryk på Ctrl+;, og vælg
Metadatastifinder.
2. Brug piletasterne til at navigere til
tabellen.
3. Tryk på Skift+F10 for at få vist
menupunkterne til tabellen.
4. Vælg Tilføj til forespørgsel.
5. Brug tabulatoren til
opfriskningsknappen, og tryk derefter på Enter for at opfriske indholdet.

Forespørgselsdiagram

Åbn menuen.

Skift+F10

Forespørgselsdiagram

Sæt fokus på en tabel.

Angivelse af fokus på en tabel sker i
flere trin:
1. Tryk på Skift+F10 for at åbne menuen.
2. Vælg Vælg på diagram, og vælg
derefter Vælg tabel.

Tabel

Vælg egenskaber for tabelsammenkædning.

Valg af egenskaber for tabelsammenkædning sker i flere trin:
1. Tryk på Skift+F10 for at åbne menuen.
2. Vælg Vælg på diagram, og vælg
derefter Vælg tabel.
3. Tabulér til
Tabeloverskriftskolonne.
4. Brug Pil op og ned for at fokusere
på en række af sammenkædningsegenskaber.
5. Brug højre og venstre pil for at
fokusere på en sammenkædningsegenskab.
6. Tryk på mellemrumstasten for at
redigere sammenkædningsegenskaber.
7. Tryk på Enter for at få vist en liste med indstillinger.
8. Brug Pil op og ned for at navigere
i listen.
9. Tryk på Enter for at vælge en indstilling på listen.
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Tabel 30. Tastaturgenveje til Query Builder (fortsat)
Område

Handling

Genvejstaster

Sammenkædningsegenskaber

Redigér relationer mellem kolonner.

Redigering af relationer mellem kolonner sker i flere trin:
1. Tabulér til Angiv relationer mellem kolonner.
2. Brug Pil op og ned for at fokusere
på relationsegenskaber.
3. Brug højre og venstre pil for at
fokusere på en relationsegenskab.
4. Tryk på mellemrumstasten for at
redigere relationsegenskaber.
5. Tryk på Enter for at åbne listen
med indstillinger.
6. Brug Pil op og ned for at navigere
i listen.
7. Tryk på Enter for at vælge en indstilling på listen.

Aktivér yderligere signaler til skærmlæsere
Når du i IBM Cognos Insight ændrer indholdet af celler i en krydstabel, vises celleindholdet med en anden farve. Du kan angive, at farvet tekst også skal angives
med visuelle signaler, så skærmlæsere kan annoncere signalerne.

Fremgangsmåde
1. Klik på ikonen Handlinger
, og klik derefter på Mine indstillinger.
2. Hvis du vil angive, at farvet tekst i krydstabellen skal fremhæves, når du bruger en skærmlæser, skal du markere afkrydsningsfeltet Tilføj visuelle mærker
til farvelagt tekst.
3. Klik på OK.

Problemer med JAWS-skærmlæseren
IBM Cognos Insight indeholder tastaturgenveje som en hjælp til at navigere i
Cognos Insight og udføre opgaver ved kun at bruge et tastatur. Nogle af tastaturgenvejene fungerer måske ikke i alle skærmlæsere. Her beskrives problemer og løsningen af dem.

JAWS annoncerer en forældet celletilstand eller celleværdi
Når du i en krydstabelwidget har skiftet celletilstand eller ændret celleformatet ved
hjælp af punkterne på cellemenuen, annoncerer JAWS den gamle celletilstand eller
formaterede værdi. Du kan ændre en celles tilstand ved at vælge Fasthold eller
Frigiv på cellens menu. Du kan ændre en celles formatværdi ved at vælge et andet
dataformat på cellens menu, f.eks. en procentdel af totalen eller den maksimale opsummering.
Du kan få JAWS til at annoncere den nye celletilstand eller formaterede værdi ved
at bruge piletasten til at navigere væk fra den ændrede celle og derefter gå tilbage
til cellen. Den opdaterede tilstand og formaterede værdi annonceres af JAWS.
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JAWS annoncerer fejlagtigt knappen OK i visse vinduer i Query
Builder
Når du arbejder i et vindue i Query Builder, annoncerer JAWS i nogle tilfælde
knappen OK og annoncerer derefter et andet kontrolelement. Hvis det sker, kan du
bare ignorere annonceringen af knappen OK og kun lytte til den efterfølgende del
af annonceringen.

JAWS annoncerer ikke nye celleværdier
Hvis du i JAWS skriver en ny værdi i en celle i en krydstabel og trykker på Enter,
annonceres den nye værdi ikke. Celleværdier annonceres heller ikke, når du navigerer med piletasterne efter at have skrevet den nye celleværdi.
Du kan tvinge JAWS til at annoncere celleværdier ved at trykke på
Ctrl+Tabulatortast for at forlade krydstabellen og derefter trykke på
Ctrl+Skift+Tabulatortast for at vende tilbage til krydstabellen. JAWS vil annoncere
cellerne, når du navigerer mellem dem med piletasterne eller tabulatortasten.

JAWS annoncerer ikke elementerne i en relativ proportional fordeling
Når du i vinduet Datafordeling gennemser de elementer, som den relative proportional fordeling er baseret på, annoncerer JAWS ikke elementnavnene, når du navigerer med piletasterne.
Hvis du i stedet bruger tabulatortasten til at navigere mellem elementerne, annoncerer JAWS elementnavnene. Du kan også klikke på linket Prøve for at få vist en
oversigt over dimensionerne og elementerne. Oversigten er skrivebeskyttet. Du kan
kun redigere elementer i vinduet Datafordeling.

JAWS annoncerer ikke datoen eller navigationskontrolelementerne i en kalender
I vinduet Tidsopsummeringer og i krydstabelceller annonceres datoerne og navigationskontrolelementerne i kalendere ikke af JAWS.
Sådan redigerer du en dato i en tidsopsummering:
1. Tryk på tabulatortasten i vinduet Tidsopsummeringer for at vælge indstillingen
Fast dato.
2. Tryk på pil ned for at åbne kalenderen.
3. Brug højre pil til at gå en dag frem ad gangen (JAWS annoncerer månedsskift),
og tryk derefter på Enter for at vælge datoen. JAWS læser den netop valgte
dato, og listen over datointervaller opdateres på basis af den nye valgte referencedato.
Du redigerer datoen i en krydstabelcelle ved at skrive den nye dato i cellen. Formatet på den nye dato skal passe til formatet på de eksisterende datoer.

JAWS annoncerer ikke træstrukturkontrolelementet Forespørgselsdefinition
Når du importerer en pakke i Cognos Insight og er på trinnet Vælg datakilde i importguiden, annoncerer JAWS ikke afsnittet Forespørgselsdefinition som et træstrukturkontrolelement.
Tillæg A. Hjælp til handicappede

215

Gør følgende for at bruge træstrukturkontrolelementet:
v Navigér i træstrukturen med pil op og pil ned.
v Udvid og skjul elementer i træstrukturen med højre pil og venstre pil.
v Vælg et eller flere elementer i træstrukturen med mellemrumstasten. Når du
vælger et element, udfyldes tabellen med valgte elementer automatisk.
v

JAWS 13 annoncerer ikke elementer, som markeringen fjernes
fra, og som lukkes i træstrukturen Forespørgselsdefinition
Når du importerer en pakke i Cognos Insight og er på trinnet Vælg datakilde i importguiden, kan du i træstrukturkontrolelementet vælge elementer i træstrukturen
ved at trykke på mellemrumstasten.
JAWS 13 annoncerer, om åbne elementer i træstrukturen markeres, eller markeringen af dem fjernes. JAWS 13 annoncerer også, om lukkede elementer på laveste niveau markeres, eller markeringen af dem fjernes. For elementer, som markeringen
fjernes fra, og som lukkes, annoncerer JAWS 13 imidlertid kun, at elementet er lukket, ikke, at markeringen af det er fjernet.

IBM og hjælp til handicappede
I IBM Accessibility Center er der flere oplysninger om IBM's hensigtserklæringer
vedrørende hjælp til handicappede.
IBM Hjælp til handicappede (http://www.ibm.com/able) findes online.
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Tillæg B. Fejlfindingsinformation
Fejlfinding er en systematisk måde at løse et problem på. Målet med fejlfinding er
at bestemme, hvorfor noget ikke fungerer som ventet, og hvordan problemet løses.
Gennemse følgende tabel som en hjælp til dig selv og kundesupport for at løse et
problem i IBM Cognos Insight.
Tabel 31. Fejlfindingshandlinger og -beskrivelser
Handlinger

Beskrivelse

Der kan være en tilgængelig programrettelse, som kan løse problemet.

Anvend alle kendte rettelsespakker eller
serviceniveauer eller midlertidige
programrettelser (PTF'er).

Kontrollér, at konfigurationen understøttes.

Gennemse Cognos Insight-systemkravene i
Software Environments for IBM Planning
Analytics 2.0 (http://www.ibm.com/
support/docview.wss?uid=swg27049052).

Søg efter fejlmeddelelser ved at vælge produktet i IBM Support Portal og derefter
skrive fejlmeddelelseskoden i feltet Search
support på den højre lodrette menulinje
(http://www.ibm.com/support/entry/
portal/).

Fejlmeddelelser indeholder vigtige oplysninger, som kan være en hjælp til at identificere
den komponent, hvor problemet opstår.

Gentag handlingerne, der førte til problemet, Hvis der følger eksempler med produktet,
for at sikre, at det ikke blot er en tilfældig
kan du forsøge at reproducere problemet
fejl.
ved hjælp af disse eksempeldata.
Kontrollér, at installationen er gennemført.

Installationsplaceringen skal indeholde den
relevante filstruktur og filtilladelserne.
Hvis f.eks. produktet kræver skriveadgang
til logfiler, skal du sikre, at biblioteket har de
rigtige tilladelser.

Søg i IBM-vidensdatabaserne for at underGennemse al relevant dokumentation, herunder versionsnoter, tekniske noter og doku- søge, om problemet er kendt, om der er en
måde at omgå problemet på, eller om det
mentation vedrørende brug i praksis.
allerede er løst og dokumenteret.
Gennemse de seneste ændringer i dit
systemmiljø.

Til tider kan installation af ny software medføre kompatibilitetsproblemer.

Hvis punkterne i tjeklisten ikke førte frem til en løsning, skal du måske indsamle
fejlfindingsdata. Disse data anvendes af en IBM-tekniker i forbindelse med fejlfindingen og til at hjælpe dig med at løse problemet. Du kan også indsamle fejlfindingsdata og selv analysere dem.

Flere valg i et udforskningspunkt viser #N/A i nogle celler
Hvis du vælger to eller flere medlemmer i et udforskningspunkt i IBM Cognos Insight, viser cellerne i widgetter med krydstabeller nogle gange de beregnede værdier og nogle gange #N/A (ikke tilgængelig).
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Hvis du vælger to eller flere elementer i et udforskningspunkt, forsøger krydstabellerne i dit arbejdsområde at vise celleværdier, der beregnes på basis af de elementer, du har valgt.

Celler viser de beregnede værdier korrekt
De beregnede værdier kan vises, når begge følgende sætninger er sande:
v Alle medlemmer i rækker, kolonner eller kontekst har ingen beregninger eller
har enkle beregninger som f.eks. addition, subtraktion, multiplikation, division
eller gennemsnit.
v Hvis rækker, kolonner eller kontekst har beregnede medlemmer, er der ingen
skæringspunkter mellem disse beregnede medlemmer. Hvis f.eks. rækker har et
beregnet medlem, kan intet medlem og ingen kolonner beregnes.
Din krydstabel viser f.eks. dimensionen Produktlinjer med medlemmer som f.eks.
Microwaves og Stoves, målingen Indtægt og dimensionen Brancher og som et udforskningspunkt. Hvis du klikker på en branche, ændres de data, der vises i krydstabellen, så kun indtægten for den pågældende branche vises.

Celler viser #N/A (ikke tilgængelig)
Celler viser teksten #N/A, hvis du vælger flere elementer i et udforskningspunkt i
følgende tilfælde:
v Din krydstabel indeholder et eller flere beregnede medlemmer, der er baseret på
en kompleks beregning.
v Du vælger flere elementer i et udforskningspunkt, og krydstabellen indeholder
et skæringspunkt med beregnede medlemmer på kolonner, rækker eller kontekst.
Celler viser #N/A, når du vælger flere elementer i et udforskningspunkt, og din
krydstabel indeholder et eller flere beregnede medlemmer, der er baseret på en
kompleks beregning. Komplekse beregninger er minimum, maksimum, sammenligning eller referencer til en database. I forlængelse af det tidligere eksempel tilføjer
du en opsummeringsrække til krydstabellen for at få vist minimumsværdien i kolonnen. Minimum er et komplekst beregnet medlem. Hvis du nu vælger to eller
flere brancher i udforskningspunktet, ændres værdierne i krydstabellen til #N/A.
Celler viser #N/A, hvis du vælger flere elementer i et udforskningspunkt, og når
krydstabellen indeholder et skæringspunkt med beregnede medlemmer på kolonner, rækker eller kontekst. I forlængelse af det tidligere eksempel tilføjer du en
gennemsnitlig beregning som en ny kolonne, og du tilføjer en gennemsnitlig beregning som en ny række. Hvis du nu vælger to eller flere brancher i udforskningspunktet, ændres værdierne i krydstabellen til #N/A.
Relaterede opgaver:
“Filtrér efter dimensioner og attributter” på side 53
Du kan bruge udforskningspunkter eller udforskningsvinduet til at filtrere de data,
der vises i krydstabellerne og diagrammerne i dit arbejdsområde i IBM Cognos
Insight. Udforskningspunkter og udforskningsvinduet viser også, hvordan dine dimensioner og attributter er relateret til hinanden, og hvor de ikke er forbundet.
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Fejlfindingsressourcer
Fejlfindingsressourcer er kilder med oplysninger, som kan være en hjælp til at løse
et problem, du har med tIBM Cognos Insight. Mange af ressourcelinkene i dette afsnit kan også ses i en kort videodemonstration.
Hvis du vil have vist videoversionen, skal du søge efter “IBM Cognos troubleshooting” via enten en søgemaskine på internettet eller en YouTube-video.

Supportportal
IBM Support Portal er en samlet, centraliseret oversigt over alle tekniske supportværktøjer og oplysninger til alle IBM's systemer, software og services, herunder
IBM Cognos Insight.
Via IBM Support Portal kan du få adgang til alle IBM's supportressourcer fra ét
sted. Du kan tilpasse siderne for at fokusere på de oplysninger og ressourcer, du
skal bruge til at hindre problemer og hurtigt at få løst evt. problemer. Du kan få et
overblik over IBM Support Portal via demovideoerne.
Find det Cognos-indhold, du skal bruge, ved at vælge dine produkter fra IBM
Support Portal.

Søg og navigér i IBM Cognos-produktoplysninger
Adgang til IBM Cognos-produktoplysninger kan nu konfigureres i IBM Support
Portal, der giver mulighed for at få vist alle dine link på en enkelt side.
Der findes oplysninger om den bedste fremgangsmåde til søgning og navigering i
IBM Cognos-produktoplysningerne på siden IBM Cognos Support Portal og
Technote Search Best Practices.

Indsaml oplysninger
Før du kontakter IBM Support, skal du indsamle fejlfindingsdata (systemoplysninger, symptomer, logfiler, sporinger osv.), der skal bruges til at løse et problem i
IBM Cognos Insight. Indsamling af disse oplysninger kan være en hjælp til lære
fejlfindingsprocessen at kende og dermed spare tid.
Der findes oplysninger om, hvilke data der skal indsamles, under MustGather
technotes.

Problembestemmelse
Der findes adskillige IBM Cognos-fejlfindingsværktøjer til diagnosticering og fejlfinding af generelle problemer.
Disse værktøjer kan downloades fra siden Cognos Diagnostic Utilities. Til IBM
Education Assistant findes der videoer og andre uddannelsesressourcer til visse af
disse fejlfindingsværktøjer på webstedet IBM Education Assistant Problem Determination.

Serviceanmodninger
Serviceanmodninger kaldes også PMR'er (Problem Management Reports). Der er
forskellige metoder til at sende fejlfindingsoplysninger til IBM Software Technical
Support.
Hvis du vil åbne en PMR eller udveksle oplysninger med teknisk support, er der
oplysninger på siden IBM Software Support Exchanging information with TechniTillæg B. Fejlfindingsinformation
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cal Support. PMR'er kan også afsendes direkte ved at bruge PMR-værktøjet til serviceanmodninger eller en af de andre understøttede metoder, der er beskrevet på
siden med udveksling af oplysninger.

Cognos-kundecenter
IBM Cognos-kundecenter indeholder Cognos-specifikke oplysninger, opdateringer
og fejlfindingsressourcer.
Hvis du vil have vist oplysninger om fejlfinding i Cognos, kan du anvende Cognos
Customer Center og læse oplysningerne under "Contacting Support" eller "Troubleshooting Tips".

Fix Central
Fix Central indeholder programrettelser og opdateringer til systemets software,
hardware og styresystemer.
Brug menuen til at navigere til programrettelserne i Fix Central. Du kan også læse
hjælpen i Fix Central help.

Vidensbaser
Du finde løsninger på problemer ved at søge i IBM-vidensbaser.
Du kan bruge IBM-søgefunktionen ved at skrive søgestrengen i feltet Søg øverst
på siden ibm.com.

IBM Knowledge Center
IBM Knowledge Center indeholder dokumentation til hver release af et IBM-produkt.
IBM Knowledge Center med evt. oversat dokumentation findes på adressen
http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/.
Der er oplysninger om link til de senest kendte problemer og APAR'er i de versionsnoter, der er tilgængelige for produktet og versionen.

IBM Redbooks
IBM Redbooks udarbejdes og publiceres af ITSO (IBM's International Technical
Support Organization).
IBM Redbooks indeholder grundig vejledning om emner som f.eks. installation og
konfiguration og implementering af løsninger.

Proven Practices-dokumentation
IBM Cognos-eksperter har på basis af kundeerfaringer oprettet Business Analytics
Proven Practices, som indeholder tekniske oplysninger inden for forskellige systemmiljøer.
Business Analytics Proven Practices giver let adgang til fejlfinding og til de 10 mest
anvendte metoder inden for Financial Performance Management foruden videoer
og andre oplysninger: Cognos Proven Practice-dokumentation.

Softwaresupport og RSS-feeds
IBM Software Support RSS-feeds er en hurtig og let måde til at overvåge nyt indhold, der tilføjes til websteder.
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Når du har downloadet en RSS-læser eller browserplugin, kan du abonnere på
IBM produktfeeds under IBM Software Support RSS-feeds.

Forummer og fællesskaber
I IBM Cognos-produktforummer er der mulighed for at dele idéer og løsninger
med andre i IBM Cognos-fællesskabet.
Der er aktive Cognos-forummer under Cognos forums and communities.
AnalyticsZone.com indeholder yderligere forummer til brugere af IBM Cognos Insight samt øveprogram og eksempelfiler (https://www.analyticszone.com/wikis/
home?lang=en_US#/wiki/W688ee50d7e7f_4322_b0bb_006007324321/page/IBM
%20Cognos%20Tutorial%20and%20Samples).

Tillæg B. Fejlfindingsinformation
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Bemærkninger
Disse oplysninger er udarbejdet til produkter og serviceydelser, der tilbydes over
hele verden.
Dette materiale kan være tilgængeligt fra IBM på andre sprog. Du vil muligvis
skulle eje en kopi af produktet eller produktversionen på det pågældende sprog for
at få adgang til det.
IBM leverer ikke nødvendigvis de produkter, serviceydelser og funktioner, der beskrives i dette dokument, i andre lande. Kontakt din lokale IBM-konsulent for at få
oplysninger om de produkter og serviceydelser, der i øjeblikket findes i dit område. Henvisninger til IBM-produkter, -programmer og -serviceydelser betyder eller
antyder ikke, at kun de pågældende IBM-produkter, -programmer og -serviceydelser kan anvendes. Ethvert funktionelt tilsvarende produkt eller program eller enhver tilsvarende serviceydelse, der ikke krænker IBM's immaterielle ejendomsret,
kan bruges i stedet. Men det er brugerens ansvar at evaluere og verificere driften
af alle ikke-IBM-produkter, -programmer og -serviceydelser. Dokumentet kan indeholde beskrivelser af produkter, serviceydelser eller faciliteter, som ikke er inkluderet i det Program eller den licens, du har købt.
IBM kan have patenter eller afventende patentansøgninger, som dækker emner, der
er beskrevet i dette dokument. Leveringen af dette dokument giver dig ikke nogen
licens til disse patenter. Du kan sende licensforespørgsler skriftligt til:
IBM Director of Licensing
IBM Corporation
North Castle Drive
Armonk, NY 10504-1785
U.S.A.
I forbindelse med licensforespørgsler vedrørende dobbeltbyteoplysninger (DBCS)
kan du kontakte IBM Intellectual Property Department i dit land eller sende forespørgsler skriftligt til:
Intellectual Property Licensing
Legal and Intellectual Property Law
IBM Japan Ltd.
19-21, Nihonbashi-Hakozakicho, Chuo-ku
Tokyo 103-8510, Japan
Følgende afsnit gælder ikke Storbritannien eller andre lande, hvor sådanne bestemmelser ikke er i overensstemmelse med lokal lovgivning: International Business
Machines Corporation leverer denne publikation, som den er og forefindes, uden
nogen form for garanti, hverken udtrykkelig eller underforstået. IBM påtager sig
ingen forpligtelser, uanset eventuelle forventninger vedrørende egnethed eller anvendelse. Visse stater tillader ikke fraskrivelse af udtrykkelige eller underforståede
garantier i forbindelse med visse transaktioner, derfor er det ikke sikkert, at denne
erklæring gælder dig.
Disse oplysninger kan indeholde tekniske unøjagtigheder eller typografiske fejl.
Der foretages regelmæssigt ændringer af oplysningerne heri. Disse ændringer in-
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korporeres i nye udgaver af publikationen. IBM kan forbedre og/eller ændre de
produkter og/eller programmer, der er beskrevet heri, når som helst uden varsel.
Henvisninger i disse oplysninger til ikke-IBM-websteder leveres udelukkende for
nemheds skyld og tjener ikke som en godkendelse af webstederne. Materialet på
disse websteder er ikke en del af materialet til dette IBM-produkt, og brugen af
webstederne sker på eget ansvar.
IBM må bruge og distribuere de oplysninger, du leverer, på en hvilken som helst
måde, IBM mener er relevant, uden at være forpligtet over for dig.
Licenstagere af dette program, der ønsker at få oplysninger om det med henblik på
at muliggøre: (i) udveksling af oplysninger mellem uafhængigt oprettede programmer og andre programmer (inklusive dette) og (ii) gensidig brug af de oplysninger,
der er udvekslet, skal kontakte:
IBM Software Group
Attention: Licensing
3755 Riverside Dr.
Ottawa, ON
K1V 1B7
Canada
Sådanne oplysninger er tilgængelige i henhold til de gældende vilkår og i visse tilfælde mod betaling.
Det licensprogram, der beskrives i dette dokument, og alt licenseret materiale, der
er tilgængeligt for det, leveres af IBM i henhold til vilkårene i IBM Generelle Vilkår, IBM International Program License Agreement eller en tilsvarende aftale mellem os.
Alle data om ydeevne, der findes heri, er fastlagt i et kontrolleret miljø. Derfor kan
de resultater, der er opnået i andre driftsmiljøer, variere betydeligt. Nogle målinger er eventuelt foretaget på systemer på udviklingsniveau, og der er ingen garanti
for, at disse målinger vil være de samme på generelt tilgængelige systemer. Desuden kan visse målinger være beregnet ved hjælp af ekstrapolation. De faktiske resultater kan variere. Brugerne af dette dokument skal verificere de relevante data
for deres specifikke miljø.
Oplysninger om ikke-IBM-produkter er indhentet fra leverandørerne af produkterne, deres publicerede annonceringer eller andre offentligt tilgængelige kilder.
IBM har ikke testet disse produkter og kan ikke bekræfte nøjagtigheden af deres
ydeevne, kompatibilitet eller andre specifikationer, der vedrører ikke-IBM-produkter. Spørgsmål vedrørende funktionerne i ikke-IBM-produkter skal stilles til leverandørerne af produkterne.
Alle erklæringer vedrørende IBM's fremtidige strategi og hensigter kan ændres eller trækkes tilbage uden varsel.
Disse oplysninger indeholder eksempler på data og rapporter, der anvendes i den
daglige forretningsdrift. For at illustrere dem så fuldstændigt som muligt, omfatter
eksemplerne navne på personer, virksomheder, produktmærker og produkter. Sådanne navne er opdigtede, og enhver lighed med de navne og adresser, som faktiske virksomheder anvender, er tilfældig.
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Hvis du får vist disse oplysninger på skærmbilleder, vises fotografierne og farveillustrationerne eventuelt ikke.
Dette softwareprodukt anvender ikke cookier eller andre teknologier til at indsamle individuelt identificérbare oplysninger.

Varemærker
Varemærkerne IBM, IBM-logoet og ibm.com tilhører International Business Machines Corp. i mange af verdens jurisdiktioner. Andre produkt- og servicenavne kan
være varemærker, der tilhører IBM eller andre virksomheder. Der findes en opdateret liste over IBM's varemærker under “Copyright and trademark information ” på
www.ibm.com/legal/copytrade.shtml.
Følgende varemærker tilhører andre virksomheder:
v Varemærkerne Microsoft, Windows, Windows NT og Windows-logoet tilhører
Microsoft Corporation i USA og/eller i andre lande.
v Varemærket Java og alle Java-baserede varemærker og logoer tilhører Oracle og/
eller tilknyttede firmaer.
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Stikordsregister
Specialtegn
#N/A i celler

218

A
addition 59
administrér
arbejdsområder 97
afbryd forbindelse
fra Cognos Express 188
fra Cognos TM1 174
afbryd forbindelse til krydstabeller og diagrammer
afsend bidrag
i Cognos Express 188
i Cognos TM1 164
afvis afsendelser
i Cognos Express 188
i Cognos TM1 165
akse
dele 92
kategori 92
lodret 92, 93
range (interval) 92
serie 92
vandret 92, 93
vertical (lodret) 92
analysér data
med drill-down 55
sortér 57
søg efter 55
udforsk 106
annotationer 108
antal decimaler 102
antalsberegning 68
applikationer
publicér til Cognos Express 191
publicér til Cognos TM1 178
slet fra Cognos Express 198
slet fra Cognos TM1 185
applikationslinje
tastaturgenveje 205
applikationstypen ansvar
i Cognos Express 196
i Cognos TM1 182
applikationstypen central
i Cognos Express 196
i Cognos TM1 182
applikationstypen godkendelse
i Cognos Express 196
i Cognos TM1 182
applikationstyper
i Cognos Express 196
i Cognos TM1 182
arbejd offline
Cognos Express 188
Cognos TM1 174
arbejdsområde 96
baggrundsbilleder 96
baggrundsfarver 96
bidragsoplevelse i Cognos Express 196
© Copyright IBM Corp. 2012, 2016
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arbejdsområde (fortsat)
bidragsoplevelse i Cognos TM1 182
handlingsknapper 93
krydstabel 85
navigér 121
skilleblade 85
synkronisering 97
tekst 94
temaer 96
webside 95
arbejdsområder
administrér 97
design 85
eksempler 115
eksportér som PDF-filer 112
opret 118
publicér til Cognos Express 191
publicér til Cognos TM1 178
slet fra Cognos Express 189
slet fra Cognos TM1 175
slet fra computer 114
tilføj billeder 95
udskriv 113
arbejdsområdeskilleblade
udskriv 113
arkivér
i Cognos Express 198
i Cognos TM1 184
ASC-filer
importér 18
attributter 101
filtrér efter 53
i kubeberegninger 60
opret 99

B
baggrunde
billeder 96
farver 96
tilføj 95
beregning af gennemsnit 66
beregninger
addition 59
antal 68
anvend på kuber 58
bidragsmargen 68
ConsolidatedAvg 66
ConsolidatedCountUnique 66
dimension 125
division 59
eksempler 70
ElseIf 67
ElseIf-beregninger 67
funktioner
ConsolidatedAvg 66
ConsolidatedCountUnique 66
gennemsnit 68
gennemsnitsværdi 66
IF 67
IF-beregninger 67
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beregninger (fortsat)
kube 129, 132
maksimum 68
minimum 68
multiplikation 59
oversigt 58
redigér 69
resumé 68
sammenlign værdier 64
skjul 81
subtotaler 64
subtraktion 59, 64, 68
tilpasset 59, 65
tæl ikke-tomme celler 66
undtagelser, fremhævning 64
varians 64
variansprocentdel 65
vis skjulte 81
værdiintervaller 67
beregninger med værdiintervaller 67
beskrivelser 92
betingede typografier
opret 82, 126
bidrag
afsend i Cognos Express 188
afsend i Cognos TM1 164, 165
commit i Cognos Express 187
commit i Cognos TM1 164
indtast data 51
nulstil i Cognos Express 187
nulstil i Cognos TM1 164
til en plan i Cognos Express 187
til en plan i Cognos TM1 163
bidragsmargen 68
bidragsområde
i Cognos Express 196
i Cognos TM1 182
billeder
tilføj 95
blad 81
boblediagrammer 88
brugergrænseflade
beskrivelse 116

C
celler
kommentarer 108
CMA-filer
importér 18
Cognos Express
arbejd offline 188
arkivér 198
bidrag til en plan 187
opret forbindelse til 13, 191
publicér applikationer til 191
publicér arbejdsområder til 191, 193
publicér data til 191
publicér kuber til 191
publicér rapporter til 193
Cognos-kundecenter 220
Cognos TM1
arbejd offline 174
arkivér 184
bidrag til en plan 163
opret forbindelse til 13, 177
publicér applikationer til 178
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Cognos TM1 (fortsat)
publicér arbejdsområder til 178
publicér arbejdsområder til en flerstrenget server
publicér data til 178
publicér kuber til 178
Cognos TM1-server
brug arbejdsområder fra 163
commit bidrag
i Cognos Express 187
i Cognos TM1 164
ConsolidatedAvg-beregninger 66
ConsolidatedCountUnique-beregninger 66
CSV-filer
importér 18
Cube Viewer
indtast data 51

180

D
data
eksportér til Microsoft Excel 111
før du importerer 17
gruppering 125
importér 118
indsæt overordnede medlemmer 125
indtast 51
mapning 118
publicér til Cognos Express 191
publicér til Cognos TM1 178
Dataflowdiagram 86
datafordeling 72
fordeling med vækstprocent 78
gentag, fordeling 77
gentag værdier på laveste niveau, fordeling 80
jævn fordeling 76
lige linje, fordeling 78
relativ proportional fordeling 74
udjævnede værdier på laveste niveau, fordeling 75
dataintervaller 51
datakilder
slet fra Cognos Express 198
datatræstruktur
tastaturgenveje 206
dato
formatering 102
del med andre
i Cognos Express 198
i Cognos TM1 184
diagrammer
akse 92
andre data end i krydstabeller 86
beskrivelser 92
boble 88
etiketter 93
filtrér 122
formatering 91, 92, 93
justér data 80
kolonne 88
kombinationsdiagrammer 88
lagkage 88
linje 88
område 88
opret 129, 132
oversigt 87
prik 88
punkt 88
resuméer 91

diagrammer (fortsat)
revidér 91
skjul 93
søjle 88
tastaturgenveje 207
tilføj 87
træstrukturmapninger 88
typer 88
dimensioner
attributter 101
filtrér efter 53
gruppering 107
hierarki 107
importér 40
inkludér eksisterende 47
kopiér 100
opret 99
redigér 101
slet 108
ændring i diagrammer 129, 132
ændring i krydstabeller 129, 132
dimensionsberegninger 58
dimensionseditor
tastaturgenveje 212
dimensionsudsnit
importér 43
distribueret tilstand 163
i Cognos Express 196
i Cognos TM1 182
division 59
drill-down 55
drill-up 55
dynamiske værdier
indsæt 94

E
eksempler
download 115
regler 70
eksportér
arbejdsområder som PDF-filer
data til CSV 111
data til Microsoft Excel 111
etiketter
diagrammer 93

112

F
Faciliteter til fejlfinding i Cognos 219
fejlfinding
Cognos-kundecenter 219, 220
forummer og fællesskaber 221
hent programrettelser 220
hjælp til handicappede 214
IBM Redbooks 220
nødvendige oplysninger (mustgather) 219
proven practices-dokumentation 220
skærmlæsere 214
softwaresupport og RSS-feeds 221
Supportportal 219
fejlfindingsressourcer 219
filtrér
data med udforskningspunkter 122
diagrammer 122
krydstabeller 122

filtrering
arbejdsområder 53
efter attributter 53
efter dimensioner 53
nederste resultater 57
øverste resultater 57
Fix Central 220
fjern
diagrammer 93
flerstrenget Cognos TM1-server
publicér arbejdsområder til 180
flyt
dimensioner 107
foldere 108
fordeling
data 72
forespørgsler med flere tråde 8
formater
anvend 96
betinget 82
formatering
diagrammer 91, 92, 93
målinger 102
nul 102
forskellige data i krydstabel og diagram
forudsætninger 115
forummer og fællesskaber 221
fremhæv
brug af betingede typografier 82
høj og lav 126
frys
rækker eller kolonner 81

86

G
gennemsnitlig beregning
gentag, fordeling 77
globalisering 14
gruppering
data 125
dimensioner 107
grænseflade
Cognos Insight 11

68

H
handlingsknapper
scripts 93
tastaturgenveje 211
tilføj 93
hent detaljer
fra anden kube 174
hierarki 107
udforsk 106
hierarkiniveauer 106
hjælp til handicappede
afkrydsningsfelter 202
applikationslinje 205
applikationsvindue 202
blad 202
diagrammer 207
dimensionseditor 212
fejlfinding 214
funktioner 201
handlingsknapwidgetter 211
hos IBM 216
Stikordsregister
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hjælp til handicappede (fortsat)
importér data 201
indholdsdelvindue 202, 206
indvirkningsdiagrammer 210
krydstabeller 207
lærred 204
menuer 202
metrikwidgetter 210
query builder 212
scorecardwidgetter 210
skilleblade 204
skærmlæsere 214
strategikort 210
tastaturgenveje 201
tekstwidgetter 211
tilpassede diagrammer 210
træstrukturkontrolelementer 202
udforskningspunkter 210
udforskningsvindue 202
valgknapper 202
widgetter 204
Hjælp til oversigt, kommando
i Cognos Express 187
i Cognos TM1 163
hurtig import 17

I
i version 10.2.2 5
i version 10.2.2.1 4
i version 10.2.2.3 3
IBM Cognos TM1-dimensionsudsnit
importér 43
IBM Redbooks 220
ikoner
beskrivelse 116
importér
ASC-filer 18
CMA-filer 18
CSV-filer 18
data 47
dimensioner 40
filer 118
kubeoversigter 36
kuber 48
Microsoft Excel-filer 23
regneark 118
relationelle datakilder 27
SPSS-statistik 32
TAB-filer 18
importér data
forudsætninger 17
from computer 172
mapning 17
tastaturgenveje 201
importér data igen 48
importér igen 48
indholdsdelvindue
beskrivelse 116
tastaturgenveje 206
indlejre
data 53
indlejrede data
diagrammer 91
indstillinger
visuelle signaler til tekst 214
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indvirkningsdiagrammer
oversigt 165
tastaturgenveje 210
installér
Cognos Insight 115
intervaller for data 51
introduktion vii

J
justér diagramdata 80
jævn fordeling 76

K
klargør
Cognos Insight 11
knapper
Cognos Insight 11
kodeord, beskyttelse 97
i Cognos Express 196
i Cognos TM1 182
kolonnediagrammer 88
kolonner
frys 81
indsæt 125
opret 125
skjul 81
toptekster 91
vis skjulte 81
Kom godt i gang, side
deaktivér 13
kombinationsdiagrammer 88
kommentarer 108
konfigurér
Cognos Insight-indstillinger 13
kopiér
dimensioner 100
kuber 100
krydstabel
tilføj 85
krydstabeller
andre data end i diagrammer 86
filtrér 122
opret 129, 132
tastaturgenveje 207
kube
importér igen 48
importér til 40, 47
kubeberegninger 58
link til eksterne dataelementer 62
opret 60, 129, 132
kubedata
udskriv 113
kubeoversigter
importér 36
kuber
kopiér 100
opret 99
opret beregninger 58
publicér til Cognos Express 191
publicér til Cognos TM1 178
kuberegler
redigér 69

L

O

lag, placering i
widgetter 96
lagkagediagrammer 88
linjediagrammer 88
link
i kubeberegninger 62
lodret akse 92, 93
lås widgetter 97
i Cognos Express 196
i Cognos TM1 182

offline 163, 174, 188
omdøb et dataelement
indvirkning 101, 106
områdediagrammer 88
omstrukturering
data 99
opdatér data 48
oplysninger
vis mere 122
opret
picklister 104
opret forbindelse
til Cognos Express 13, 191
til Cognos TM1 13, 177
opsummeringer
opret tidsopsummeringer 69
overordnede medlemmer
indsæt 125
oversigtsområde
beskrivelse 116

M
maksimumberegning 68
map data
under import 17
matrixdiagrammer 91
medlemmer
slet 108
tilføj 106
metrikwidgetter
tastaturgenveje 210
Microsoft Excel-filer
importér 23
Mine indstillinger
tilpas 13
minimumberegning 68
modellering
attributter 99
data 99
dimensioner 99, 100, 101
foldere 108
gruppering 107
hierarki 107
kommentarer 108
kuber 99, 100
medlemmer 106, 108
målinger 99
tekstmålinger 107
multiplikation 59
målinger
formatering 102
opret 99
picklister 104
redigér 101
tekst 107
ændring i diagrammer 129, 132
ændring i krydstabeller 129, 132

N
navigér
skilleblade 121
navigere mellem skilleblade
tastaturgenveje 204
nederste resultater
filtrér for at få vist 57
negative tal 102
nul
vist format 102
nulstil bidrag
i Cognos Express 187
i Cognos TM1 164
nye funktioner 1, 3, 4, 5

P
pakker
slet fra Cognos Express 198
PDF-filer
eksportér arbejdsområdeskilleblade til 112
picklister
opret 104
plan
afsend i Cognos Express 188
afsend i Cognos TM1 164
afvis afsendelser i Cognos Express 188
afvis afsendelser i Cognos TM1 165
bidrag til i Cognos Express 187
bidrag til i Cognos TM1 163
nulstil i Cognos Express 187
nulstil i Cognos TM1 164
prikdiagrammer 88
Problem Management Reports
logning 219
PMR
Se Problem Management Reports
procent af totalen 71
publicér
applikationer til Cognos Express 191
applikationer til Cognos TM1 178
arbejdsområder til Cognos Express 191
arbejdsområder til Cognos TM1 178
arbejdsområder til en flerstrenget Cognos TM1-server
data til Cognos Express 191
data til Cognos TM1 178
kuber til Cognos Express 191
kuber til Cognos TM1 178
rapporter til Cognos Express 193
til Cognos Express 198
til Cognos TM1 184
publicerede applikationer
vedligehold i Cognos Express 195
vedligehold i Cognos TM1 182
punktdiagrammer 88
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Q
query builder
tastaturgenveje

212

R
rapporter
publicér til Cognos Express 193
slet fra Cognos Express 198
redigér
beregninger 69
dimensioner 101
målinger 101
regler
eksempler 70
relaterede data
vis 174
relationelle datakilder
importér 27
relativ proportional fordeling 74
resuméberegning 68
resuméer 91
rækker
frys 81
skjul 81
toptekster 91
vis skjulte 81

S
sammenlign beregning 64
sammenlign data
med drill-up 55
sammenlign medlemmer 70
scorecards
oversigt 165
tilføj 171
scorecardwidgetter
tastaturgenveje 210
serverbaserede applikationer 177, 191
servere
slet fra Cognos Express 198
slet fra Cognos TM1 185
serviceanmodninger
PMR 219
singletons
Se dynamiske værdier
skift
data 53
skilleblade 95
navigér 121
opret 129, 132
slet 85
synkronisering 97
tilføj 85
skjul
beregninger 81
diagrammer 93
kolonner 81
rækker 81
skærmlæsere 214
slet
applikationer fra Cognos Express 198
applikationer fra Cognos TM1 185
arbejdsområder fra Cognos Express 189
arbejdsområder fra Cognos TM1 175
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slet (fortsat)
arbejdsområder fra computer 114
datakilder fra Cognos Express 198
dimensioner 108
kommentarer 108
medlemmer 108
pakker fra Cognos Express 198
rapporter fra Cognos Express 198
servere fra Cognos Express 198
servere fra Cognos TM1 185
skilleblade 85
softwaresupport og RSS-feeds 221
sortér
analysér data 57
sprog 14
angive standardværdier 13
sprogkonventioner 14
SPSS-statistik
importér 32
start
Cognos Insight 11
strategikort
oversigt 165
tastaturgenveje 210
subtotaler 64
subtraktionsberegning 59, 64, 68
Supportportal 219
synkronisér data 97
søg efter 55
dimensioner 102
fjern
medlem fra konsolidering 102
søjlediagram 88

T
TAB-filer
importér 18
tal
formatering 102
tastaturgenveje 201
tekniske bemærkninger
bedste fremgangsmåde ved søgning
fejlfinding
tekniske bemærkninger 219
tekst
formatering 102
tilføj 94
tekstmålinger 107
tekstwidgetter
tastaturgenveje 211
temaer
anvend 96
tid
formatering 102
tidsopsummeringsberegninger 69
tilføj præfikser og suffikser
tal 102
tilpassede diagrammer
oversigt 165
tastaturgenveje 210
tilpasset beregning 59, 65
tilsluttet tilstand 163
i Cognos Express 196
i Cognos TM1 182
TM1
Se Cognos TM1

219

videodokumentation
YouTube 220
vis
beregninger 81
kolonner 81
rækker 81
visuelle signaler til tekst 214
værdier på diagrammer 92
værktøjslinje
beskrivelse 116

tomme celler
vis ikke 129, 132
totaler 71
ændring af udseende 129, 132
træstrukturmapninger 88
TXT-filer
importér 18
tæl ikke-tomme celler 66

U
udforsk 55, 106
udforskningspunkt
#N/A vises i celler 218
udforskningspunkter
beskrivelse 116
brug 122
filtrér med 53
tastaturgenveje 210
udforskningsvindue
filtrér med 53
udfør scripts 93
udjævnede værdier på laveste niveau, fordeling
udskriv
arbejdsområder 113
arbejdsområdeskilleblade 113
kubedata 113
widgetdata 113
udtryk 58
undertryk kolonner 81
undertryk rækker 81
undtagelser, fremhævning 64

W

75

V
vandret akse 92, 93
varians 64
variansprocentdel 65
vedligehold
applikationer 177, 191
publicerede applikationer i Cognos Express 195
publicerede applikationer i Cognos TM1 182
vidensbaser 220

websider
tilføj 95
widgetdata
udskriv 113
widgetter
beskrivelse 116
flyt til baggrund 96
handlingsknapper 93
krydstabel 85
rammer 96
skilleblade 85
synkronisering 97
tastaturgenveje 204
tekst 94
tilføj 96
tilføj billeder 95
titler 96
webside 95

Ø
øverste resultater
filtrér for at få vist
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