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Innledning
Med IBM® Cognos Insight har du kraft til å analysere data, utforske scenarier og
påvirke beslutninger ved å opprette styrte arbeidsområder.
Du kan bruke Cognos Insight-arbeidsområder til å kommunisere resultatene til
linjeledere som interaktivt styrte arbeidsområder. Siden Cognos Insight støtter
tilbakeskriving, kan du også bruke disse arbeidsområdene til å samle inn og
konsolidere styringsmål, forpliktelser og prognoser.

Søke etter informasjon
Du finner dokumentasjon, inkludert oversatt dokumentasjon, i IBM Knowledge
Center (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).
Du finner mer informasjon om produktet på disse stedene:
v IBM Cognos Insight Community (https://www.ibm.com/web/myportal/
analytics/analyticszone/forums/PerformanceManagement)
v IBM Cognos Insight - Produkt- og funksjonsinformasjon (http://www.ibm.com/
software/products/en/cogninsi)
v IBM Cognos Insight-støtte (https://www-947.ibm.com/support/entry/
myportal/product/cognos/cognos_insight?productContext=1562571451)

Tilgjengelighetsfunksjoner
Tilgjengelighetsfunksjonene hjelper brukere som har funksjonshemninger, for
eksempel personer med nedsatt bevegelighet eller nedsatt syn, med å bruke
informasjonsteknologiprodukter. Cognos Insight inneholder
tilgjengelighetsfunksjoner. Hvis du vil ha informasjon om disse funksjonene, kan
du se Tillegg A, “Tilgjengelighetsfunksjoner”, på side 199.
HTML-dokumentasjonen for IBM Cognos har tilgjengelighetsfunksjoner.
PDF-dokumenter er tilleggsdokumentasjon og inneholder derfor ikke
tilgjengelighetsfunksjoner.

Fremtidsrettede utsagn
Denne dokumentasjonen beskriver den nåværende funksjonaliteten til produktet.
Dokumentasjonen kan også inneholde referanser til elementer som ikke er
tilgjengelige for øyeblikket. Dette innebærer ingen underforståtte slutninger om
fremtidig tilgjengelighet. En slik referanse er ikke en plikt, et løfte eller en rettslig
forpliktelse om å levere materiale, kode eller funksjonalitet. Utvikling, utgivelse og
styring av funksjoner eller funksjonalitet forblir IBMs ansvar.

Ansvarsbegrensning for eksempler
Selskapet Ferie og Fritid AS, GO Salg, andre varianter av navnet Ferie og Fritid, og
planleggingseksempelet, viser til fiktive forretningsoperasjoner med eksempeldata
som brukes til å utvikle eksempelapplikasjoner for IBM og IBMs kunder. Disse
fiktive postene omfatter eksempeldata for salgstransaksjoner, produktdistribusjon,
finansiering og personalressurser. Eventuelle likheter med virkelige navn, adresser,
kontaktnumre eller transaksjonsverdier, er tilfeldig. Andre eksempelfiler kan
© Copyright IBM Corp. 2012, 2016
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inneholde fiktive data som brukes som eksempeldata for å utvikle
eksempelapplikasjoner. Disse fiktive dataene omfatter data som er manuelt
generert eller maskingenerert, virkelige data som er kompilert fra akademiske eller
offentlige kilder eller data som brukes med tillatelse fra den som har opphavsrett.
Produktnavn det blir henvist til, kan være varemerker for de respektive eierne.
Uautorisert duplisering er forbudt.
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Kapittel 1. Nye funksjoner
Denne delen inneholder en liste over nye og endrede funksjoner for denne
utgaven. Den inneholder også en akkumulert liste med liknende informasjon for
tidligere utgaver. Listen er til hjelp når du skal planlegge strategier for
oppgradering og distribusjon, og opplæring av brukerne.
Du kan se gjennom en oppdatert liste over miljøer som støttes av IBM Cognos
Insight, inkludert informasjon om operativsystemer, Cognos-servere og databaser, i
Cognos Insight-systemkravene i Software Environments for IBM Planning
Analytics 2.0 (http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27049052).

Nye funksjoner i versjon 2.0
Det finnes nye funksjoner i IBM Cognos Insight i IBM Planning Analytics versjon
2.0.

Rad- og kolonneoverskrifter er uthevet når en celle er valgt
Når en celle er valgte i et rutenett, blir de tilhørende rad- og kolonneoverskriftene
uthevet slik de blir i Excel. Fargen på uthevingen samsvarer med fargen på cellen.

Søk etter objekter i innholdsruten
Du kan søke etter objekter i innholdsruten. Du kan skrive tegn som du vil filtrere
på hvis du ikke er sikker på det nøyaktige objektnavnet, eller hvis du vil søke etter
objekter som oppfyller bestemte kriterier. Søket finner alle objekter i treet som
oppfyller kriteriene. Du finner mer informasjon i “Søke i innholdsruten” på side
55.

Søk etter medlemmer i dimensjonsredigereren
Når du redigerer store dimensjoner, kan det være vanskelig å navigere. For å gjøre
det enklere kan du søke gjennom eksisterende elementer i dimensjonen som er
åpen i dimensjonsredigereren. Du finner mer informasjon i “Søke i store
dimensjoner” på side 102.

Nye alternativer på høyreklikkmeny for celler
Det er to nye alternativer på høyreklikkmenyen for en celle:
v Eksporter til
v Fryse ruter
Tidligere var disse alternativene bare tilgjengelige fra widgetverktøylinjen.

Nye funksjoner i versjon 10.3.0
Det finnes nye funksjoner i IBM Cognos Insight versjon 10.3.0.

© Copyright IBM Corp. 2012, 2016
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Støtte for linjeskift i en krysstabellcelle
Du kan nå bruke tastatursnarveien Alt+Enter for å legge til et linjeskift i en celle i
en krysstabell.

Styringskortwidget for historikkdiagram
Du kan nå legge til en styringskortwidget for historikkdiagram i et IBM Cognos
Insight-arbeidsområde.
Et historikkdiagram viser et kolonnediagram med faktiske data for en
styringsparameter, med en linje for mål og toleranseindikatorer. Du finner mer
informasjon i “Styringskortwidgeter” på side 165.

Nytt plukklistealternativ for måleverdier
Når du formaterer en måleverdi, kan du nå definere en liste med verdier som en
bruker kan velge fra. Du finner mer informasjon i “Endre formatet for
måleverdier” på side 102.

Dataflytdiagram
Du kan nå legge til et dataflytdiagram i et IBM Cognos Insight-arbeidsområde for
å vise en visuell fremstilling av linkene eller prosessene som refererer til eller
flytter data mellom kuber. Du finner mer informasjon i “Legge til et
dataflytdiagram” på side 86.

Modellrapport
Du kan opprette en rapport som inneholder egenskapene for hvert objekt som
finnes i en modell. Du finner mer informasjon i “Opprette en modellrapport” på
side 185.

Speiling i innholdsruten
Du kan nå aktivere speiling i innholdsruten for å støtte toveisspråk. Du finner mer
informasjon i “Støtte for toveisspråk” på side 15.

Nye funksjoner i versjon 10.2.2.6
Det finnes nye funksjoner i IBMCognos Insight versjon 10.2.2.6.

Slette kommentarer i celler
Du kan nå slette kommentarer du har lagt til i celler etter at et arbeidsområde er
publisert. Kommentarer kan slettes mens du arbeider i distribuert modus eller
tilkoblet modus.
Du finner mer informasjon i “Legge til, se på og slette kommentarer i celler” på
side 108.

Nye alternativer på høyreklikkmeny for celler
Det er to nye alternativer på høyreklikkmenyen for en celle:
v Utelat tomme celler

2
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v Autotilpasning
Tidligere var disse alternativene bare tilgjengelige fra widgetverktøylinjen.

Nye funksjoner i versjon 10.2.2.5
Det finnes nye funksjoner i IBMCognos Insight versjon 10.2.2.5.

Lagre ikke-iverksatte data på en Cognos TM1-server automatisk
Hvis du har ikke-iverksatte data på Cognos Insight-sandkasseserveren, kan du nå
oppdatere Cognos TM1-serveren med disse dataene automatisk. Du kan velge å
oppdatere serveren før eller etter at en IBM Cognos TM1 TurboIntegrator-prosess
utføres.
Du finner mer informasjon i “Legge til handlingsknapper som kjører et skript” på
side 93.

Nye funksjoner i versjon 10.2.2.3
Det finnes nye funksjoner i IBM Cognos Insight versjon 10.2.2.3.

Bladgjentakelsesspredning er nå tilgjengelig i konsoliderte
celler
Spredning via bladgjentakelse er nå et alternativ i dialogboksen Dataspredning
når du skriver en verdi i en konsolidert celle med underordnede dataelementer
som ikke inneholder verdier.
Hvis den konsoliderte cellen er mål for en regel, åpnes dialogboksen
Dataspredning bare hvis den er aktivert i IBM Cognos TM1 Performance Modeler.
I Cognos TM1 Performance Modeler åpner du ruten Applikasjonsdesign og
dobbeltklikker på applikasjonsnavnet for å få frem flippen Applikasjonsdesign.
Velg innstillingen Spredning på regelavledede konsoliderte celler og lagre.
Distribuer deretter applikasjonen.

Aggregere medlemmer dynamisk i et utforskingspunkt
Du kan aggregere medlemmer dynamisk i et utforskingspunkt under et nytt
overordnet element. Det overordnede elementet blir vist i utforskingspunktet, samt
i oversiktsområdet og krysstabell hvis det er aktuelt.
Denne funksjonen er bare tilgjengelig for IBM Cognos Insight-arbeidsområdefiler
(.cdd). Den kan brukes når du arbeider i frittstående modus eller distribuert
modus med en IBM Cognos TM1-server, men ikke når du arbeider i tilkoblet
modus.
Hvis du vil aggregere medlemmer i et utforskingspunkt, klikker du på
medlemmene som skal kombineres, og deretter klikker du på ikonet Opprett
. De aggregerte medlemmene blir vist under det
element for totalsum
overordnede medlemmet Konsolidert sum.
Hvis du vil fjerne aggregeringen, klikker du på ikonet Fjern element for totalsum
.
Kapittel 1. Nye funksjoner
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Konfigurere dynamisk medlemsaggregering
Denne funksjonen må konfigureres separat for hver Cognos Insight workspace
(.cdd)-fil.
1. Pakk ut filene fra en Cognos Insight workspace (.cdd)-fil med et
filarkivprogram.
2. Åpne cdfDashboardModel.xml med et tekstredigeringsprogram.
3. Legg til attributtet expPointConsTotalShow="true" i elementet dashboards.
4. Lagre filen og komprimer de utpakkede filene tilbake i en Cognos
Insight-arbeidsområdefil (.cdd).
5. Åpne Cognos Insight-arbeidsområdefilen (.cdd) i Cognos Insight.
Funksjonen for dynamisk medlemsaggregering er nå tilgjengelig for dette
arbeidsområdet.

Nye funksjoner i versjon 10.2.2.1
Det finnes nye funksjoner i IBM Cognos Insight versjon 10.2.2.1.

Vise alias i kanten av rutenettet
Du kan vise aliaser sammen med titler i krysstabeller.
Når du skal vise et alias, høyreklikker du på en rad eller kolonne som har et
definert alias, klikker på Vis attributt og velger et alias fra listen over aliaser.
Aliasteksten blir vist sammen med tittelen.
Du fjerner aliasvisningen ved å høyreklikke på en rad eller kolonne som har et
definert alias, klikke på Vis attributt og velge Ikke vis noen.

Vise alias i utforskingspunkter
Du kan vise aliaser i utforskingspunkter.
Hvis en dimensjon i et utforskingspunkt har tilgjengelige aliaser, blir
rullegardinikonet

vist ved siden av Søk-ikonet

.

og velg aliaset som skal vises. Hvert medlem i
Klikk på rullegardinikonet
dimensjonen må ha aliastekst definert før medlemslisten kan vises.

Søke etter medlemsparametere
Når du klikker på en handlingsknapp som har en medlemsparameter, kan du nå
søke etter medlemmer ved å bruke et "Inneholder"-søk som skiller mellom store og
små bokstaver. Søket var tidligere et "Starter med"-søk som skilte mellom store og
små bokstaver. Endringen gjør det enklere å finne medlemmer.
Eksempel: Nå kan du søke etter medlemmet S1000 - Revenue ved å søke etter
revenue. Dette var ikke mulig tidligere.

Hardlåse alle widgeter
Widgeter i en applikasjon kan hardlåses i IBM Cognos TM1 Performance Modeler.
Dette hindrer at brukere som ikke er administratorer kan låse opp widgetene i IBM
Cognos Insight.

4

IBM Planning Analytics Versjon 2.0.0: Cognos Insight

Tidligere kunne alle Cognos Insight-brukere låse opp widgeter ved å bruke
kontekstsensitive menyer. I denne utgaven kan widgeter hardlåses i Cognos TM1
Performance Modeler for å hindre at de låses opp av brukere som ikke er
administratorer i Cognos Insight.
Du finner mer informasjon i TM1 Performance Modeler-dokumentasjonen.

Nye funksjoner i versjon 10.2.2
Det finnes nye funksjoner i IBM Cognos Insight versjon 10.2.2.

Skrive ut hele arbeidsområder
Du kan nå skrive ut hele arbeidsområder samtidig i stedet for å skrive ut en flipp
om gangen i IBM Cognos Insight.
Beslektede oppgaver:
“Skrive ut arbeidsområder” på side 113
Skriv ut et helt IBM Cognos Insight-arbeidsområde, eller bestemte flipper i et
arbeidsområde, for å få en papirutgave av et snapshot av arbeidsområdet.

Dynamiske verdier
IBM Cognos Insight inkluderer nå dynamiske verdier, som er widgeter som viser
enkeltmedlemmer eller -måleverdier fra en krysstabell. Hvis for eksempel
krysstabellen viser inntekt etter år og produktkategori, kan du legge til en
dynamisk verdi i tittelen på arbeidsområdeflippen som viser totalinntektene for
dette året.
Beslektede oppgaver:
“Sette inn dynamiske verdier” på side 94
Du kan opprette en dynamisk verdiwidget i et IBM Cognos Insight-arbeidsområde
for å utheve en bestemt verdi i arbeidsområdet. Du kan for eksempel plassere en
verdi for totalinntekt i en egen widget øverst i arbeidsområdet.

Uthev celler ved å bruke betinget formatering
Du kan nå legge til betingede stiler i IBM Cognos Insight-arbeidsområder for å
utheve celler som oppfyller bestemte betingelser.
Beslektede oppgaver:
“Opprette betingede stiler” på side 81
Du kan bruke betingede stiler på en krysstabell i et IBM Cognos
Insight-arbeidsområde for å identifisere celler som er innenfor et område med
verdier eller celler som inneholder en bestemt tegnstreng.

Støtte for import av uregelmessige og ubalanserte hierarkier
Uregelmessige og ubalanserte hierarkier kan nå importeres til IBM Cognos Insight.
Du kan velge å bevare den opprinnelige strukturen eller justere den.

Uregelmessige hierarkier
I uregelmessige hierarkier mangler noen nivåer i dataene. I tabellen nedenfor
mangler for eksempel nivået Delstat på to rader.
Tabell 1. Eksempel på et uregelmessig hierarki før import
Region eller land

Delstat

By

USA

CA

San Francisco
Kapittel 1. Nye funksjoner
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Tabell 1. Eksempel på et uregelmessig hierarki før import (fortsettelse)
Region eller land

Delstat

By

USA

CA

Los Angeles

USA

Washington DC

Vatikanstaten

Vatikanstaten

Hvis du bevarer den uregelmessige strukturen, blir tomme celler fylt ut med
plassholdermedlemmer. For eksempel ville tabell 1 på side 5 se slik ut:
v USA
– CA
- San Francisco
- Los Angeles
– Washington DC (Stat)
- Washington DC
v Vatikanstaten
– Vatikanstaten (Stat)
- Vatikanstaten (By)
Hvis du komprimerer det uregelmessige hierarkiet slik at det blir et ubalansert
hierarki, blir ikke tomme celler vist i den importerte dimensjonen. For eksempel
ville tabell 1 på side 5 se slik ut:
v USA
– CA
- San Francisco
- Los Angeles
– Washington DC
v Vatikanstaten
– Vatikanstaten

Ubalanserte hierarkier
I ubalanserte hierarkier er ikke alle bladmedlemmer på samme nivå. I tabellen
nedenfor er for eksempel noen bladmedlemmer på nivå 2, og noen på nivå 3.
Tabell 2. Eksempel på et ubalansert hierarki før import
Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

Ansatt A

Ansatt B

Ansatt E

Ansatt A

Ansatt B

Ansatt F

Ansatt A

Ansatt C

Ansatt A

Ansatt D

Hvis du bevarer den uregelmessige strukturen, blir ikke tomme celler vist i den
importerte dimensjonen. For eksempel ville tabell 2 se slik ut:
v Ansatt A
– Ansatt B
- Ansatt E
- Ansatt F
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– Ansatt C
– Ansatt D
Hvis du balanserer hierarkiet, blir det laveste nivået fylt ut, slik at det blir tomme
felt på et høyere nivå. Det gjør det ubalanserte hierarkiet om til et uregelmessig
hierarki. For eksempel ville tabell 2 på side 6 se slik ut:
v Ansatt A
– Ansatt B
- Ansatt E
- Ansatt F
– Ansatt C (nivå 2)
- Ansatt C
– Ansatt D (nivå 2)
- Ansatt D
Beslektede begreper:
Kapittel 3, “Importere data til Cognos Insight”, på side 17
Du kan importere data til IBM Cognos Insight på forskjellige måter avhengig av
datakilden, dataenes kompleksitet og hvilken kontroll du ønsker å ha over
hvordan dataene tilordnes som dimensjoner, måleverdier og attributter.

Angre og Gjør om
Du kan nå angre og gjenta handlinger du har utført på et IBM Cognos
Insight-arbeidsområde.
Du kan angre eller gjøre om opptil 45 handlinger.
Begrensning: Du kan ikke bruke ikonet Angre
handlinger:

til å angre følgende

v Endre datamodellen, for eksempel legge til eller fjerne medlemmer, dimensjoner
og kuber.
v Legge til eller fjerne kommentarer.
v Kjøre handlingsknapper som utfører IBM Cognos TM1 TurboIntegrator
(TI)-prosesser.
v Endre beregninger.
v
v
v
v
v

Kjøre import og eksport.
Koble til en IBM Cognos Express- eller IBM Cognos TM1-server.
Skrive ut, publisere eller dele.
Endre konfigurasjonen eller innstillingene for Cognos Insight.
Blokkere eller frigi celler.

Datasynkronisering
Du kan nå synkronisere dataene i et IBM Cognos Insight-arbeidsområde per
widget, flipp eller arbeidsområde. Du kan for eksempel synkronisere
dataendringene i et utforskingspunkt på flipp A med data i en krysstabell på flipp
B.
Beslektede oppgaver:

Kapittel 1. Nye funksjoner
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“Synkronisere widgeter” på side 97
Når du synkroniserer widgeter i IBM Cognos Insight, blir endringer du gjør i
dataene i én widget, gjenspeilt i de synkroniserte widgetene. Synkroniseringen kan
brukes på tvers av flipper, på tvers av arbeidsområder eller i mindre grupper på
en flipp.

Widgeter og flipper i innholdsruten
Du kan nå vise en liste over flippene og widgetene i IBM Cognos
Insight-arbeidsområdet ditt. Du kan bruke denne listen til å navigere til bestemte
flipper eller widgeter og endre innstillinger for flipper eller widgeter.
. Seksjonen viser en
Seksjonen Arbeidsområde er en ny del av innholdsruten
liste over alle flippene og widgetene i det gjeldende arbeidsområdet. Fra futen
Arbeidsområde kan du utføre følgende handlinger:
v Høyreklikk på en widget for å få frem en liste med kommandoer for widgeten.
Dette er de samme kommandoene som er tilgjengelige fra Widgethandlinger.
menyen
v Høyreklikk på en flipp for å endre navnet eller slette den.
v Klikk på en flipp eller widget for å navigere til det objektet i arbeidsområdet.

Flertrådede spørringer gir bedre ytelse
Du kan forbedre ytelsen ved behandling av spørringer i IBM Cognos Insight ved å
tillate at de deles på flere behandlingstråder.
Flertrådet spørring tillater at IBM Cognos TM1 bruker automatisk
belastningsfordeling for spørringer ved å utføre hver spørring på en separat kjerne.
Denne flerbehandlingen kan forbedre effektiviteten og behandlingstiden for store
spørringer og regler.
Bare servere som kjører med mindre enn 100 % kapasitet kan dra nytte av
forbedringene ved flertrådet spørring. Hvis du for eksempel har 8 kjerner som
behandler 8 samtidige spørringer, kan ingen benytte flertrådet spørring. En
tilføying av en 9ende samtidig spørringsbehandling vil resultere i en deling av
spørringsbehandlingstrådene på flere kjerner.

Bidragsyter- og validatorvisninger
Når IBM Cognos TM1-administratorer nå kobler seg til Cognos TM1-applikasjoner
fra IBM Cognos Insight, kan bidragsyter- og validatorvisningene bli vist med ulik
layout.
Når applikasjonsutviklere lager applikasjoner i IBM Cognos TM1 Performance
Modeler, kan de definere egne visninger for bidragsytere og validatorer. Når
Cognos TM1-administratorer kobler seg til Cognos TM1 fra Cognos Insight, kan de
velge hvilken visning de vil arbeide med: bidragsyter eller validator. I Cognos
Insight kan disse visningene bli vist med ulik layout. For eksempel har
bidragsytervisningen kanskje en krysstabell med flere utforskingspunkter, mens
validatorvisningen bare har et diagram og en krysstabell.
Disse ulike layoutene kan defineres i Cognos Insight. Når en Cognos
TM1-administrator publiserer et arbeidsområde tilbake til Cognos TM1, vil den
publiserte visningen inkludere arbeidsområdelayouten. Så hvis en Cognos
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TM1-administrator er koblet til i bidragsytervisningen, kan den administratoren
foreta endringer i layouten for arbeidsområdet og publisere den som
validatorvisning for den applikasjonen.
Du finner mer informasjon om bidragsyter- og validatorvisninger i TM1
Performance Modeler-dokumentasjonen. Få tilgang til dette dokumentet for
produktet og versjonen din i IBM Knowledge Center (http://www.ibm.com/
support/knowledgecenter).
Beslektede oppgaver:
“Tilkobling til et Cognos TM1-system” på side 177
IBM Cognos TM1-administratorer kan koble til et Cognos TM1-system fra IBM
Cognos Insight når de vil importere dimensjoner eller kuber, publisere et
arbeidsområde eller bidra til en plan.
“Tilkobling til et Cognos Express-system” på side 191
IBM Cognos Express-administratorer kan koble til et Cognos Express-system fra
IBM Cognos Insight når de vil importere dimensjoner eller kuber, publisere et
arbeidsområde eller bidra til en plan.

Strategioversikter kan filtreres på styringsparametere
Du kan nå filtrere strategioversiktene i et IBM Cognos Insight-arbeidsområde på en
ny måte: Ved å velge styringsparameterne som blir vist når du holder
musepekeren over objekter i widgeten.
For eksempel inneholder arbeidsområdet ditt en krysstabell, en strategioversikt, et
innvirkningsdiagram og et tilpasset diagram. Alle fire widgeter er synkronisert
med hverandre. Tidligere var det slik at hvis du ville endre dataene som ble vist i
hver enkelt widget, kunne du endre valgene i oversiktsområdet for hver enkelt
widget. Nå kan du også velge styringsparameterne som blir vist når du holder
musepekeren over et mål i strategioversikten.
Beslektede oppgaver:
“Legge til styringskort” på side 171
Når du oppretter tilkobling til en IBM Cognos TM1-server fra IBM Cognos Insight,
kan du vise og bruke styringskort som du oppretter i IBM Cognos TM1
Performance Modeler, i ditt arbeidsområde.

Zoome inn og ut på styringskortwidgeter
Du kan nå zoome inn og ut på styringskortwidgeter i IBM Cognos Insight.
i oversiktsområdet for hver
Du kan bruke ikonene Zoom inn og Zoom ut
enkelt widget for å se en mer detaljert eller mer generell visning. For eksempel
inneholder arbeidsområdet ditt en styringskortwidget som viser inntektene for
hver enkelt produktkategori på et verdenskart. Du kan zoome inn på en del av
kartet for å se flere detaljer om regionene og landene i det området, eller du kan
zoome ut for å se hele kartet.
Beslektede oppgaver:
“Legge til styringskort” på side 171
Når du oppretter tilkobling til en IBM Cognos TM1-server fra IBM Cognos Insight,
kan du vise og bruke styringskort som du oppretter i IBM Cognos TM1
Performance Modeler, i ditt arbeidsområde.

Kapittel 1. Nye funksjoner
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Utvide og komprimere styringsparametere i
innvirkningsdiagrammer
Du kan nå utvide og komprimere styringsparametere i
innvirkningsdiagramwidgeter i IBM Cognos Insight.
ved siden av
Du kan bruke ikonene Utvid og Komprimer
styringsparameterne for å vise flere eller færre styringsparametere. For eksempel
viser innvirkningsdiagrammet Rabatt som den fokuserte styringsparameteren, og
Totale inntekter etter rabatt som den påvirkede styringsparameteren. Når du
utvider Totale inntekter etter rabatt, ser du at styringsparameteren Totale
inntekter etter rabatt påvirker styringsparameteren Fortjeneste før fordeling.
På denne måten kan du følge kjeden av styringsparametere for å forstå hvordan de
påvirker hverandre.
Beslektede oppgaver:
“Legge til styringskort” på side 171
Når du oppretter tilkobling til en IBM Cognos TM1-server fra IBM Cognos Insight,
kan du vise og bruke styringskort som du oppretter i IBM Cognos TM1
Performance Modeler, i ditt arbeidsområde.

Titler for gjeldende språkmiljø
I arbeidsområder som har ulike titler for ulike språk, ser brukerne nå bare tittelen
som gjelder for språkmiljøet i IBM Cognos Insight, som er definert i Mine
innstillinger.
Beslektede begreper:
“Språk og kulturelle innstillinger” på side 14
IBM Cognos Insight bruker forskjellige innstillinger for å fastslå språk og kulturell
standard avhengig av hvor du starter Cognos Insight fra. Denne informasjonen
hjelper deg å forstå hvor Cognos Insight finner ditt språk og dine kulturelle
preferanser, slik at du om nødvendig kan endre dem.

Metoden Bladgjentakelse for dataspredning
IBM Cognos Insight har nå metoden Bladgjentakelse for dataspredning.
Med metoden Bladgjentakelse for dataspredning kan du kopiere verdien til alle
bladene for konsolideringen eller bare til de bladene som inneholder andre verdier
enn null.
Beslektede oppgaver:
“Spre data ved hjelp av bladgjentakelse” på side 79
I IBM Cognos Insight bruker du metoden for bladgjentakelse til å kopiere en
oppgitt verdi til bladene (de underordnede) for en konsolidering. Når du bruker
denne metoden, kan du kopiere verdien til alle bladene for konsolideringen eller
bare til de bladene som allerede inneholder andre verdier enn null.
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Kapittel 2. Starte Cognos Insight
IBM Cognos Insight kan installeres som en komponent av IBM Planning Analytics
Local, eller du kan installere og starte det fra IBM Cognos Express eller IBM
Cognos TM1, avhengig av tilgangen din til disse andre IBM Cognos-produktene.
Den følgende listen beskriver de forskjellige måtene du kan starte Cognos Insight
på. Hvordan du starter Cognos Insight, avhenger av om Cognos Insight er koblet
til andre Cognos-produkter, for eksempel Cognos TM1 eller Cognos Express.
Cognos Insight og Cognos TM1
Hvis du er koblet til Cognos TM1, starter du Cognos Insight fra Cognos
TM1 Applications-portalen for å opprette arbeidsområder og bidra til
planer.
Cognos Insight og Cognos Express
Hvis du er koblet til Cognos Express, starter du Cognos Insight fra
velkomstsiden for Cognos Express for å opprette arbeidsområder, dele
arbeidsområder med andre eller bidra til planer.

Cognos Insight-vinduet
Gjør deg kjent med de forskjellige delene av IBM Cognos Insight-vinduet.
Cognos Insight-vinduet inneholder følgende deler:
Ikonet Handlinger
, blir det vist en meny med
Når du klikker på ikonet Handlinger
alternativer for å opprette, åpne, lagre, skrive ut, eksportere og lukke
arbeidsområder.
En widget med en krysstabell og et diagram
Widgeter er delene i et Cognos Insight-arbeidsområde. En type av widget
inneholder en krysstabell, eller et rutenett, og et diagram. Dataene i
krysstabellen er linket til dataene som vises i diagrammet, så når du endrer
dataene i krysstabellen, endres også dataene i diagrammet, og når du
endrer dataene i krysstabellen, endres også diagrammet.
En widgetverktøylinje
Widgetverktøylinjen blir vist når du arbeider i en widget. Den inneholder
ikoner som er spesielle for widgeten, for eksempel ikonet Endre
visningstype
vist i widgeten.

, som du kan bruke til å endre typen diagram som blir

Oversiktsområdet
Oversiktsområdet vises for en krysstabell eller et diagram.
Oversiktsområdet angir hvilke dimensjoner og måleverdier som vises i
krysstabellen, diagrammet, eller krysstabellen og diagrammet.
Oversiktsområdet er delt inn i tre seksjoner: rader, kolonner og kontekst.
Disse seksjonene representerer dimensjonene og måleverdiene som vises i
radene, kolonnene og konteksten for krysstabellen, diagrammet, eller
krysstabellen og diagrammet. Hvis for eksempel Produkter-dimensjonen
vises i rader-seksjonen i oversiktsområdet, vises også produkter i radene i
krysstabellen.
© Copyright IBM Corp. 2012, 2016
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Innholdsruten
Innholdsruten viser alle kuber, dimensjoner, måleverdier og attributter som
du kan arbeide med i det gjeldende arbeidsområdet. Fra innholdsruten kan
du importere, opprette, slette, flytte og redigere elementene i
innholdsruten. Innholdsruten viser også importprosesser, slik at du kan
oppdatere data fra en bestemt import.
Du kan også søke etter objekter i innholdsruten. Du kan skrive tegn som
du vil filtrere på hvis du ikke er sikker på det nøyaktige objektnavnet, eller
hvis du vil søke etter objekter som oppfyller bestemte kriterier. Søket
finner alle objekter i treet som oppfyller kriteriene.
Utforskingspunkter
Et utforskingspunkt er en liste over elementene i en dimensjon. Du kan
klikke på elementene for å filtrere dataene i krysstabellen, diagrammet,
eller krysstabellen og diagrammet.
Flipper
Arbeidsområder kan deles opp i flere flipper. Fra flippområdet kan du
opprette slette og endre navn på flipper.
Ikon for flippminiatyrbilder
Når du klikker på ikonet for flippminiatyrbilder blir det vist små
grafikkbilder for hver flipp slik at du kan navigere til en annen flipp ved
hjelp av disse grafikkbildene i stedet for flippnavnene.
Følgende figur viser delene i Cognos Insight-vinduet.

12

IBM Planning Analytics Versjon 2.0.0: Cognos Insight

Figur 1. Delene av Cognos Insight-vinduet

Cognos Insight-innstillinger
Du kan tilpasse IBM Cognos Insight, inkludert å aktivere og deaktivere bestemte
virkemåter, definere regionale alternativer og konfigurere tilkoblinger til andre IBM
Cognos-produkter.
Du kan definere følgende alternativer i vinduet Mine innstillinger, som du kan
:
åpne fra ikonet Handlinger
v Vise visuelle indikatorer for bedre tilgjengelighet.
v
v
v
v

Deaktivere siden Komme i gang som blir vist når Cognos Insight starter.
Deaktivere hierarkioppdaging når du importerer data.
Deaktivere synkronisering for nye visninger.
Endre standardhandlingen for dobbeltklikking på en krysstabellcelle i nye
arbeidsområder. Standardhandlingen er å redigere cellen, og du kan endre
standardhandlingen til drilling nedover.

v Endre startvisningen for dimensjoner i et arbeidsområde etter at du har
importert data. Standardhandlingen er å utvide hierarkiene til første nivå, og du
kan endre standardhandlingen til å komprimere alle nivåer eller utvide alle
nivåer.
Kapittel 2. Starte Cognos Insight
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v Endre innholdsspråket for arbeidsområder.
v Aktivere støtte for toveisspråk og velge en tekstretning for
arbeidsområdeinnhold.
v Legg til URIer for å koble til IBM Cognos Express- og IBM Cognos TM1-servere.

Språk og kulturelle innstillinger
IBM Cognos Insight bruker forskjellige innstillinger for å fastslå språk og kulturell
standard avhengig av hvor du starter Cognos Insight fra. Denne informasjonen
hjelper deg å forstå hvor Cognos Insight finner ditt språk og dine kulturelle
preferanser, slik at du om nødvendig kan endre dem.

Cognos Insight og Cognos TM1
Når du installerer eller starter Cognos Insight fra IBM Cognos TM1
Applications-portalen, bestemmer produktspråket og innholdsspråket du definerer
i portalen, språk og kulturelle standarder for Cognos Insight. Hvis du for eksempel
definerer fransk (Canada) som produktspråk og innholdsspråket er engelsk
(Canada), blir Cognos Insight-brukergrensesnittet vist på fransk, og kulturelle
standarder er kanadisk-engelsk. Hvis språkinnstillingene endres, kan du lukke og
gjenåpne et arbeidsområde i Cognos Insight for å oppdatere språk og kulturelle
standarder.
Du finner informasjon om hvordan du definerer produkt- og innholdsspråk i
Cognos TM1 Applications-portalen, i TM1 Applications-dokumentasjonen. Du kan
få tilgang til denne dokumentasjonen fra IBM Knowledge Center
(http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).
Hvis du ikke er koblet til en Cognos TM1-server, kan du definere innholdsspråket i
, klikke på Mine
Cognos Insight ved å klikke på ikonet Handlinger
innstillinger, og deretter velge fra listen over innholdsspråk. Innstillingen vil
overstyre de kulturelle standardene som er definert av operativsystemet eller
portalen. Dette er nyttig når du oppretter et arbeidsområde for brukere i en
annenregion eller et annet land, og du vil se hvordan arbeidsområdet ser ut for de
andre brukerne. La oss si at du arbeider i Ottawa, Canada, på fransk (kanadisk),
men arbeidsområdet du oppretter, skal brukes av en gruppe ansatte i Frankrike.
Du kan definere innholdsspråket for Cognos Insight som fransk (Frankrike) for å
se hvordan arbeidsområdet vil se ut for brukerne.
Hvis Cognos TM1-administratoren har aktivert lokalisering av navn på Cognos
TM1-serveren, vil kuber, dimensjoner, elementer og attributter bli vist på ditt lokale
språk slik det er definert i språkmiljølinnstillingene dine i Microsoft Windows.
Hvis lokalisering ikke er aktivert, blir objektnavn vist slik det ble opprettet
opprinnelig på Cognos TM1-serveren.

Cognos Insight og Cognos Express
Når du installerer eller starter Cognos Insight fra IBM Cognos TM1
Applications-portalen, bestemmer produktspråket og innholdsspråket du definerer
i portalen, språk og kulturelle standarder for Cognos Insight. Hvis du for eksempel
definerer fransk (Canada) som produktspråk og innholdsspråket er engelsk
(Canada), blir Cognos Insight-brukergrensesnittet vist på fransk, og kulturelle
standarder er kanadisk-engelsk. Hvis språkinnstillingene endres, kan du lukke og
gjenåpne et arbeidsområde i Cognos Insight for å oppdatere språk og kulturelle
standarder.
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Du finner informasjon om hvordan du definerer produkt- og innholdsspråk i
Cognos TM1 Applications-portalen, i TM1 Applications-dokumentasjonen. Du kan
få tilgang til denne dokumentasjonen fra IBM Knowledge Center
(http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).
Hvis du ikke er koblet til en Cognos Express-server, kan du definere
, klikke
innholdsspråket i Cognos Insight ved å klikke på ikonet Handlinger
på Mine innstillinger, og deretter velge fra listen over innholdsspråk. Innstillingen
vil overstyre de kulturelle standardene som er definert av operativsystemet eller
portalen. Dette er nyttig når du oppretter et arbeidsområde for brukere i en
annenregion eller et annet land, og du vil se hvordan arbeidsområdet ser ut for de
andre brukerne. La oss si at du arbeider i Ottawa, Canada, på fransk (kanadisk),
men arbeidsområdet du oppretter, skal brukes av en gruppe ansatte i Frankrike.
Du kan definere innholdsspråket for Cognos Insight som fransk (Frankrike) for å
se hvordan arbeidsområdet vil se ut for brukerne.

Støtte for toveisspråk
Støtte for toveisspråk i IBM Cognos Insight gjør det mulig for deg å bruke
følgende funksjoner:
v Endre retningen på teksten som blir vist i et arbeidsområde (datainnhold).
v Speile innhold i brukergrensesnittet for Cognos Insight (applikasjonsinnhold).
Du kan bruke ulike språk for data og applikasjonsinnhold. Du kan for eksempel
bruke engelsk for applikasjonsinnhold og hebraisk for datainnhold.

Tekstretning
Du kan velge om du vil vise tekst i Cognos Insight-arbeidsområder fra høyre mot
venstre eller fra venstre mot høyre. Du kan også velge kontekstavhengig
tekstretning. I noen situasjoner ønsker du å vise noe tekst fra venstre mot høyre og
noe tekst fra høyre mot venstre. For eksempel er arabisk, hebraisk, urdu og farsi
språk som skrives fra høyre mot venstre. Tall i disse språkene, samt innfelte
segmenter av latin, kyrillisk eller gresk tekst, skrives imidlertid fra venstre mot
høyre. I slike situasjoner kan du definere tekstretningen avhengig av kontekst,
basert på den første bokstaven i teksten. Hvis bokstaven tilhører et høyre mot
venstre-språk, er tekstretningen fra høyre mot venstre. Ellers er tekstretningen fra
venstre mot høyre. Tall og spesialtegn påvirker ikke tekstretningen. Hvis for
eksempel teksten starter med et tall etterfulgt av en arabisk bokstav, er retningen
fra høyre mot venstre. Hvis teksten starter med et tall etterfulgt av en latinsk
bokstav, er retningen fra venstre mot høyre.
Hvis du endrer tekstretningen for et arbeidsområde, påvirker det all informasjon
lagt inn av brukerne, inkludert data, widgetetiketter og verktøytips, kommentarer
og strukturert tekst som e-postadresser, filbaner og URLer.

Speiling
Du kan speile elementene i Cognos Insight-brukergrensesnittet, for eksempel
menypunkter, verktøylinjer og vindustekst. Når du aktiverer støtte for toveisspråk,
er speilingen automatisk og avhengig av språkmiljøinnstillingen din i Microsoft
Windows.

Kapittel 2. Starte Cognos Insight
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Aktivere støtte for toveisspråk
Aktiver toveisspråk i IBM Cognos Insight hvis du vil endre retningen på tekst som
blir vist i et arbeidsområde, og hvis du vil tillate speiling av innholdet i
brukergrensesnittet for Cognos Insight.

Prosedyre
1. Klikk på ikonet Handlinger
og klikk deretter på Mine innstillinger.
2. I seksjonen Toveisstøtte velger du avmerkingsboksen Aktiver toveisstøtte.
3. Slik endrer du retningen på tekst:
a. Velg et alternativ fra listen Basistekstretning for innhold for å oppgi
tekstretningen i Cognos Insight. Når du aktiverer toveisstøtte, blir ikonet
vist på verktøylinjen i tekstwidgeter.
Tekstretning
b. Valgfritt: Hvis du vil overstyre tekstretningen du har oppgitt for
arbeidsområdet, klikker du på ikonet Tekstretning og velger deretter
tekstretningen.
4. Hvis du vil tillate speiling av tekst, endrer du systemspråkmiljøet til arabisk
eller hebraisk på Microsoft Windows-kontrollpanelet.
Du kan deaktivere speiling ved å oppheve valget av avmerkingsboksen Aktiver
toveisstøtte eller ved å endre systemspråkmiljøet til et annet språk.
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Kapittel 3. Importere data til Cognos Insight
Du kan importere data til IBM Cognos Insight på forskjellige måter avhengig av
datakilden, dataenes kompleksitet og hvilken kontroll du ønsker å ha over
hvordan dataene tilordnes som dimensjoner, måleverdier og attributter.

Før du importerer data
Før du kan importere kildedata til IBM Cognos Insight, må du forstå hvilke data
som ikke kan importeres, og hvordan Cognos Insight tilordner de importerte
dataene.

Hurtigimport
Du kan dra enkle datafiler til Cognos Insight-lerretet eller til siden Komme i gang
med alternativet Hurtigimport. Enkle datafiler oppfyller følgende kriterier:
v Færre enn 10 kolonner
v Færre enn 100.000 rader (for Microsoft Excel-arbeidsbøker)
v Filstørrelse på under 10 megabyte (for filer som inneholder verdier atskilt med
komma eller tabulator)
v Bare en kolonneoverskriftsrad
v Ingen sammenslåtte celler
Hvis dataene ikke oppfyller disse betingelsene, åpner Cognos Insight
Importer-veiviseren, som hjelper deg å importere mer komplekse datasett.

Hvordan Cognos Insight tilordner data
Når du importerer data, bruker Cognos Insight avansert dataintelligens for å
tilordne data avhengig av kildetypen. Under importen kan du overstyre valgene
som Cognos Insight gjør om hvordan dataene skal tilordnes. Du kan også
deaktivere hierarkioppdaging for alle importer i vinduet Mine innstillinger.
Listen nedenfor definerer de forskjellige typene data i en modell.
Kube

En kube er containeren som lagrer dataene. En kube defineres av ett sett
av dimensjoner.

Dimensjon
En dimensjon er en deskriptiv kategori av data. Kuben kan for eksempel
inneholde dimensjoner fra produkter, kunder og plassering.
Nivå

Et nivå representerer beslektede data i et hierarki. For eksempel kan
dimensjonen Produkter inneholde nivåer kalt Produktkategori og
Produkttype.

Attributt
Et attributt er et kjennetegn for data som firmaet vil evaluere. For
eksempel kan dimensjonen Produkter inneholde attributtene Farge og
Størrelse.
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Måleverdi
En måleverdi er en verdi som avgjør hvor godt firmaet drives. For
eksempel kan du bruke måleverdier som Antall solgt eller Inntekt til å
vurdere firmaets ytelse.
Hvis du importerer en Cognos-listerapport eller -pakke, bruker Cognos Insight
modellen som er definert i kilden. Cognos Insight tilordner som standard andre
datakilder på følgende måter:
v Første kolonne i kildefilen og måleverdiene vises i en krysstabell. De andre
kolonnene er tilgjengelige som dimensjoner i oversiktsområdet.
v Kolonner med tekst legges til som dimensjoner.
v Kolonner med tall legges til som måleverdier hvis de er verdier. For eksempel
kan Cognos Insight tolke en kolonne kalt Inntekt som måleverdi og en kolonne
kalt Telefonnummer som attributt.
v Når data som du importerer til Cognos Insight, inneholder en dato som er
uttrykt i et typisk format, genererer Cognos Insight en fullstendig gregoriansk
kalender med hierarkier. Dette gjør det mulig for deg å se på dataene etter
kvartal, år eller måned, selv når dataene du har importert, ikke inneholder
denne informasjonen.
v Første rad med data brukes som topptekster for hver kolonne.
v En total blir lagt til for hver dimensjon.
v Den mest logiske akkumuleringstypen for hver av måleverdiene velges. Hvis for
eksempel kildedataene inkluderer en kolonne for Pris og en kolonne for
Kostnad, kan Cognos Insight velge akkumuleringen Sum for
Kostnad-måleverdien.
v Tittelattributter blir bevart.
v Forretningsnøkler blir bevart.

Importere tekstfiler med skilletegn
Du kan importere tekstfiler med skilletegn til IBM Cognos Insight, inkludert
følgende filformater: CSV, TAB, CMA, ASC og TXT. Du kan godta
standardtilordningene eller gjøre endringer for å definere modellen.

Før du begynner
Du kan lese om hvordan Cognos Insight tilordner data som standard, i “Før du
importerer data” på side 17.
Cognos Insight støtter ikke import av TXT- og CSV-filer med eldre koding hvis de
regionale innstillingene i Microsoft Windows og systemets språkmiljø ikke svarer
til filkodingen. Du løser dette problemet ved å lagre filen med UTF-8-koding eller
endre de regionale innstillingene i Microsoft Windows og systemets språkmiljø slik
at det samsvarer med filens koding.
Hvis kildedataene inneholder desimalverdier, men det ikke finnes desimalverdier i
de hundre første postene, oppfatter Cognos Insight dataene som heltall.
Desimalplassene blir imidlertid beholdt, og du kan bruke formatering for å legge
til desimalene. Du finner flere opplysninger om formatering av data i “Endre
formatet for måleverdier” på side 102.

Prosedyre
1. Klikk på Hent data og så på Importer data.
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2. Valgfritt: I feltet Importnavn oppgir du et navn for denne importprosessen.
Importprosesser vises etter navn i innholdsruten, der du kan velge en prosess
og oppdatere dataene for importen.
3. Velg Fil i feltet Type.
4. Klikk på Bla gjennom og velg filen du vil importere.
5. Valgfritt: Gjør slik i seksjonen Fildetaljer:
a. Oppgi komma som skilletegn.
b. Hvis du vil bruke desimaltegnet og tusenskilletegnet for et bestemt
språkmiljø, velger du språkmiljøet fra feltet Format.
c. Oppgi første rad med data. Du kan bruke dette feltet for å unngå å
importere innledningstekst eller flere overskriftsrader fra tekstfilen.
d. Oppgi om dataene inneholder kolonneetiketter eller overskrifter.
e. Hvis du arbeider i tilkoblet modus og vil planlegge en prosess som
reimporterer data, oppgir du plassering for filen som skal brukes av den
eksterne IBM Cognos TM1-serveren. Du finner mer informasjon om arbeid
i tilkoblet modus, i “Planer på Cognos Express-servere” på side 187 eller
“Planer på Cognos TM1-servere” på side 163.
6. Du avslutter import av data på en av følgende måter:
v Du kan opprette en krysstabell ut fra de importerte dataene ved å klikke på
Importer.
v Hvis du vil se på de importerte dataene bare i innholdsruten, klikker du på
Avansert og så på Sammendrag. Så fjerner du avmerkingen for Åpne Cube
Viewer ved fullføring og klikker på Importer.
7. Hvis du vil endre standardtilordningene, klikker du på Avansert.
Som standard tilordner Cognos Insight dataene som beskrevet i “Før du
importerer data” på side 17. Du kan endre tilordningstypen for en kolonne til
dimensjon, nivå, attributt eller måleverdi.
8. Du endrer måten Cognos Insight tilordner data på, på en av følgende måter:
a. Hvis du vil fjerne standardtilordningen, klikker du på Fjern alle
tilordninger.
b. Når du importerer rapporter eller filer, og du vil tilordne dataene til ett
enkelt nivå, klikker du på Gjenopprett alle tilordninger, og deretter
klikker du på Ikke oppdag hierarkier.
c. Når du importerer rapporter eller filer, og du vil at tilordningene skal
tilbakestilles til standardtilordningene som Cognos Insight har, klikker du
på Gjenopprett alle tilordninger og så på Oppdag hierarkier.
Tips: Du kan deaktivere hierarkioppdaging for alle rapport- og filimporter
ved å oppheve valget av valgruten Oppdag hierarkier under import i vinduet
Mine innstillinger.
9. Slik ser du gjennom egenskapene for kuben:
a. Velg kuben i feltet Tilordning.
b. Klikk på Vis egenskaper.
c. For å sikre at alle nullverdier i dataene blir bevart i stedet for å leses som
tomme celler, velger du avmerkingsboksen Lagre nullverdier.
d. Hvis du vil erstatte tomme celler i kildedataene med standardverdiene for
tomme celler, velger du Erstatt tomme celler med standardverdier.
Standardverdien er Standard dimensjonsnavn.
e. Hvis kildedataene bare inneholder en måleverdi, kan du fjerne standard
måleverdidimensjon ved å fjerne merket for Opprett kildedata.
Kapittel 3. Importere data til Cognos Insight
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ADVARSEL:
Hvis du velger å fjerne standard måleverdidimensjon ved import, kan
du ikke legge til nye måleverdier i denne kuben senere.
10. Slik definerer du en dimensjon:
a. Hvis du vil tilordne dimensjonen som en tidsdimensjon, klikker du på
Klokkeslett i feltet Dimensjonstype.
b. Velg dimensjonen i ruten Målelementer.
c. Hvis du importerer en dimensjon som omfatter elementnavn som ikke er
unike, bruker du ruten Egenskaper, utvider delen Avansert og merker av
for Inkluder navn på overordnede elementer. Denne innstillingen gir
setter de overordnede navnene foran elementnavnet slik at de blir unike.
Et skilletegn blir lagt til for å skille det overordnede navnet fra
elementnavnet. Du kan endre skilletegnet, og du kan velge å bruke unike
elementnavn som titler.
Et eksempel på ikke-unike elementnavn er dimensjonen Nord-Amerika.
Ontario er et underordnet element av nivået California, og Ontario er også
et underordnet element av nivået Canada. California er et underordnet
element av nivået Country eller Region, og Canada er et Country- eller
Region-nivå. Hvis du velger å gjøre disse elementnavnene unike, får
elementet Ontario som er et underordnet element av nivået California,
navnet California - Ontario, og elementet Ontario som er et underordnet
element av nivået Canada, får navnet Canada - Ontario.
d. Hvis du vil inkludere en totalsum for denne dimensjonen, må du forsikre
deg om at det er merket av for Opprett totalelement.
e. Hvis du vil identifisere kildedataene som et ubalansert hierarki, velger du
avmerkingsboksen Ubalanserte kildedata og deretter velger du om du vil
balansere hierarkiet ved å plassere alle underordnede elementer på samme
dybde eller la hierarkiet være ubalansert.
f. Hvis du vil identifisere kildedataene som et uregelmessig hierarki, velger
du avmerkingsboksen Uregelmessige kildedata og velger deretter om du
vil beholde den uregelmessig strukturen og hvilke plassholderdata som
skal settes inn i de tomme cellene.
g. Hvis du vil flytte dimensjonen i strukturen, endrer du feltet
Dimensjonsindeks.
Tips: Du kan også endre rekkefølgen på dimensjonene ved å dra dem i
ruten Målelementer.
h. Valgfritt: Oppgi hvordan elementene i denne dimensjonen skal sorteres.
Elementsorteringen fastsetter rekkefølgen for overordnede dataelementer i
en dimensjon. Standard elementsortering Ingen bevarer rekkefølgen som
elementene er oppgitt i fra kildedataene. Du kan også sortere elementer
alfabetisk etter navn eller nivå, eller dybde, i dimensjonen, eller i den
rekkefølgen de står i hierarkiet. Sortering etter nivå eller hierarki kan
brukes til avansert skripting. For eksempel har du følgende elementer i
dimensjonen Produktkategori: Golf utstyr, Campingutstyr og Utendørs
beskyttelse. Du kan sortere disse elementene alfabetisk etter navn eller la
dem stå i denne rekkefølgen.
i. Valgfritt: Oppgi hvordan komponentene skal sorteres innen elementene.
Komponentsortering avgjør rekkefølgen på underordnede elementer av
elementene i en dimensjon. Standard komponentsortering Ingen bevarer
rekkefølgen som komponentene ble registrert i fra kildedataene. Du kan
også sortere komponentene alfabetisk etter navn. Elementet Campingutstyr
fra eksemplet i forrige trinn, inkluderer for eksempel de følgende
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komponentene: Telt, Soveposer og Lamper. Du kan sortere disse
komponentene alfabetisk etter navn eller la dem stå i denne rekkefølgen.
j. Oppgi hvordan importen skal oppdatere eksisterende data. Nye verdier kan
legges til eksisterende verdier, eller nye verdier kan erstatte eksisterende
verdier.
11. For å definere måneden da regnskapsåret skal begynne, velger du
dimensjonen Dato. Så velger du en måned fra listen Regnskapsåret begynner.
12. For å fylle ut dimensjonen Dato med alle datoer, uansett om datoen finnes for
disse kvartalene, månedene og dagene, merker du av for Fyll ut hele år.
13. Slik definerer du et nivå:
a. Velg elementet i ruten Kildeelementer.
b. I ruten Egenskaper klikker du på Nivå under Tilordningstype.
Tips: For å definere flere elementer som nivåer samtidig velger du
elementene i ruten Kildeelementer, høyreklikker på dem og klikker på
Nivå.
c. I feltet Eierdimensjon velger du den dimensjonen som dette nivået
tilhører.
For eksempel lister kilden opp År, Kvartaler, Måneder og Dager som
separate kolonner. Hver kolonne er definert som en egen dimensjon. For å
opprette et hierarki med År øverst og Dager nederst definerer du
Kvartaler, Måneder og Dager som nivåer med År på øverste nivå.
d. For å flytte nivået i strukturen endrer du feltet Nivåindeks.
Tips: Du kan også endre rekkefølgen på nivåene ved å dra dem i ruten
Målelementer.
14. Slik legger du til et attributt i et nivå:
a. Velg elementet du vil gjøre til attributt, i ruten Kildeelementer.
b. I ruten Egenskaper klikker du på Attributt under Tilordningstype.
Tips: For å definere flere elementer som attributt samtidig velger du
elementene i ruten Kildeelementer, høyreklikker på dem og klikker på
Attributt.
Når tilordningstypen endres til Attributt, blir attributtet et underordnet
element av det nærmeste nivået. Du må kanskje flytte attributtet til det
riktige nivået, hvis det ikke er nestet under riktig nivå.
c. Oppgi datatype for attributtet.
d. Valgfritt: Endre attributtypen.
En tittel er en beskrivende etikett for et dataelement. Kildedataene
inneholder for eksempel en SKU-kolonne som viser produktkoder, og en
Elementnavn-kolonne som viser produktnavnet. Du gjør
Elementnavn-dataene til et attributt for elementnivået i måldataene slik at
arbeidsområdet viser produktnavnetikettene i dimensjonen Element. Hvis
du vil legge til det opprinnelige kolonnenavnet i tittelen for hvilke som
helst titler som ikke er unike, klikker du på Sikre entydighet.
Hvis dataene dine inneholder informasjon for flere ulike språkmiljøer, kan
du identifisere attributtene som titler og velge språkmiljøet for hver enkelt
tittel. Hvis du ikke velger et språkmiljø for en tittel, brukes standard
språkmiljø.
Et alias legger til data som kan brukes som alternativt navn for et element,
for eksempel et navn på et annet språk. Hvert alias må ha et unikt navn.
Kapittel 3. Importere data til Cognos Insight
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e. Velg dimensjon og nivå som dette attributtet tilhører.
15. Slik definerer du en måleverdi for kuben:
a. Velg elementet du vil gjøre til måleverdi, i ruten Kildeelementer.
b. I ruten Egenskaper klikker du på Måleverdi under Tilordningstype.
Tips: For å definere flere elementer som måleverdier samtidig velger du
elementene i ruten Kildeelementer, høyreklikker på dem og klikker på
Måleverdi.
c. Oppgi datatype for måleverdien.
Viktig: Hvis kildedataene ikke inkluderer desimaler i de første 100
postene, vil ikke arbeidsområdet inkludere desimaler. Desimaldataene blir
imidlertid bevart under importen. Du kan endre formatet på denne
måleverdien til å inkludere desimaler. Du finner opplysninger om
formatering av måleverdier i “Endre formatet for måleverdier” på side 102.
d. For å flytte måleverdien i strukturen endrer du feltet Måleverdiindeks.
Tips: Du kan også endre rekkefølgen på måleverdiene ved å dra dem i
ruten Målelementer.
Tips: Generer en tallmåleverdi for å bekrefte at dataene er importert.
Antallskolonnen i krysstabellen skal vise antall rader du har importert. Dette
tallet gir deg en rask oversikt over eventuelle duplikater eller manglende
rader. Du kan generere en antallsmåleverdi ved å velge dimensjonen
kubenavn-måleverdier i ruten Målelementer og passe på at det er merket av
for Generere tallmåling.
16. For å utelate en kolonne ved import høyreklikker du på den i ruten
Dataforhåndsvisning og klikker på Ikke tilordne.
17. Slik legger du til en beregnet kolonne:
a. Klikk på Legg til beregnet kolonne.
b. I ruten Egenskaper definerer du datatype og tilordningstype for uttrykket.
c. Skriv uttrykket i feltet Uttrykk. Uttrykkene må slutte på semikolon (;).
Hvis du vil legge til en beregnet kolonne som sammenkjeder elementene
Etternavn og Fornavn, kan du for eksempel definere det følgende
uttrykket:
v_Expression = v_Surname_0 | ’,’ | v_Given_name_1;
Uttrykket du kan legge til under en import, er uttrykk for IBM Cognos
TM1 TurboIntegrator, så du kan bare bruke funksjoner som er kompatible
med Cognos TM1 TurboIntegrator. Hvis du vil ha mer informasjon om å
skrive uttrykk, kan du se “Beregninger” på side 58.
d. Klikk på Forhåndsvis for å se resultatene av uttrykket.
18. Utfør en av følgende handlinger:
v Du kan opprette en krysstabell ut fra de importerte dataene ved å klikke på
Importer.
v Hvis du vil vise de importerte dataene bare i innholdsruten, klikker du på
Neste, fjerner avmerkingen for Åpne Cube Viewer ved fullføring og
klikker på Importer.

Importere Microsoft Excel-filer
Du kan importere Microsoft Excel-filer til IBM Cognos Insight og godta
standardtilordningen, eller du kan gjøre endringer for å definere modellen.

22

IBM Planning Analytics Versjon 2.0.0: Cognos Insight

Før du begynner
Du kan lese om hvordan Cognos Insight tilordner data som standard, i “Før du
importerer data” på side 17.
Du kan ikke planlegge en import fra en Microsoft Excel-fil. Du må bruke Veiledet
oppdatering eller Stille oppdatering når du skal oppdatere data fra en Microsoft
Excel-datakilde.
Noen formler og funksjoner som brukes i Microsoft Excel-arbeidsbøker, importeres
ikke. Løsningen er å lage en kopi av den aktuelle kolonnen i Microsoft
Excel-arbeidsboken og bruke kommandoen Lim inn utvalg til å lime inn verdiene i
den aktuelle kolonnen i den nye kolonnen. Du kan også lagre arbeidsboken som
en CSV-fil og så importere CSV-filen.
Hvis Microsoft Excel-arbeidsboken inneholder flere regneark, blir bare dataene i
gjeldende regneark importert i en Hurtigimport. Hvis du for eksempel vil
importere dataene som er i regneark 3, lagrer du arbeidsboken med regneark 3
som synlig regneark. Når du importerer fra arbeidsboken, importeres bare data i
regneark 3. Et annet alternativ er å bruke kommandoen Importer dimensjoner
eller Importer data.
Hvis kildedataene inneholder desimalverdier, men det ikke finnes desimalverdier i
de hundre første postene, oppfatter Cognos Insight dataene som heltall.
Desimalplassene blir imidlertid beholdt, og du kan bruke formatering for å legge
til desimalene. Du finner flere opplysninger om formatering av data i “Endre
formatet for måleverdier” på side 102.

Prosedyre
1. Klikk på Hent data og så på Importer data.
2. Valgfritt: I feltet Importnavn oppgir du et navn for denne importprosessen.
Importprosesser vises etter navn i innholdsruten, der du kan velge en prosess
og oppdatere dataene for importen.
3. Velg Fil i feltet Type.
4.
5.
6.
7.
8.

Klikk på Bla gjennom og velg filen du vil importere.
Utvid Filopplysninger.
Oppgi om dataene inneholder kolonneetiketter.
Oppgi om dataene er strukturert som en liste eller en krysstabell.
Valgfritt: Oppgi regneark, rader og kolonner som skal brukes.

9. Du avslutter import av data på en av følgende måter:
v Du kan opprette en krysstabell ut fra de importerte dataene ved å klikke på
Importer.
v Hvis du vil se på de importerte dataene bare i innholdsruten, klikker du på
Avansert og så på Sammendrag. Så fjerner du avmerkingen for Åpne Cube
Viewer ved fullføring og klikker på Importer.
10. Hvis du vil endre standardtilordningene, klikker du på Avansert.
Som standard tilordner Cognos Insight dataene som beskrevet i “Før du
importerer data” på side 17. Du kan endre tilordningstypen for en kolonne til
dimensjon, nivå, attributt eller måleverdi.
11. Du endrer måten Cognos Insight tilordner data på, på en av følgende måter:
a. Hvis du vil fjerne standardtilordningen, klikker du på Fjern alle
tilordninger.
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b. Når du importerer rapporter eller filer, og du vil tilordne dataene til ett
enkelt nivå, klikker du på Gjenopprett alle tilordninger, og deretter
klikker du på Ikke oppdag hierarkier.
c. Når du importerer rapporter eller filer, og du vil at tilordningene skal
tilbakestilles til standardtilordningene som Cognos Insight har, klikker du
på Gjenopprett alle tilordninger og så på Oppdag hierarkier.
Tips: Du kan deaktivere hierarkioppdaging for alle rapport- og filimporter
ved å oppheve valget av valgruten Oppdag hierarkier under import i vinduet
Mine innstillinger.
12. Slik ser du gjennom egenskapene for kuben:
a. Velg kuben i feltet Tilordning.
b. Klikk på Vis egenskaper.
c. For å sikre at alle nullverdier i dataene blir bevart i stedet for å leses som
tomme celler, velger du avmerkingsboksen Lagre nullverdier.
d. Hvis du vil erstatte tomme celler i kildedataene med standardverdiene for
tomme celler, velger du Erstatt tomme celler med standardverdier.
Standardverdien er Standard dimensjonsnavn.
e. Hvis kildedataene bare inneholder en måleverdi, kan du fjerne standard
måleverdidimensjon ved å fjerne merket for Opprett kildedata.
ADVARSEL:
Hvis du velger å fjerne standard måleverdidimensjon ved import, kan
du ikke legge til nye måleverdier i denne kuben senere.
13. Slik definerer du en dimensjon:
a. Hvis du vil tilordne dimensjonen som en tidsdimensjon, klikker du på
Klokkeslett i feltet Dimensjonstype.
b. Velg dimensjonen i ruten Målelementer.
c. Hvis du importerer en dimensjon som omfatter elementnavn som ikke er
unike, bruker du ruten Egenskaper, utvider delen Avansert og merker av
for Inkluder navn på overordnede elementer. Denne innstillingen gir
setter de overordnede navnene foran elementnavnet slik at de blir unike.
Et skilletegn blir lagt til for å skille det overordnede navnet fra
elementnavnet. Du kan endre skilletegnet, og du kan velge å bruke unike
elementnavn som titler.
Et eksempel på ikke-unike elementnavn er dimensjonen Nord-Amerika.
Ontario er et underordnet element av nivået California, og Ontario er også
et underordnet element av nivået Canada. California er et underordnet
element av nivået Country eller Region, og Canada er et Country- eller
Region-nivå. Hvis du velger å gjøre disse elementnavnene unike, får
elementet Ontario som er et underordnet element av nivået California,
navnet California - Ontario, og elementet Ontario som er et underordnet
element av nivået Canada, får navnet Canada - Ontario.
d. Hvis du vil inkludere en totalsum for denne dimensjonen, må du forsikre
deg om at det er merket av for Opprett totalelement.
e. Hvis du vil identifisere kildedataene som et ubalansert hierarki, velger du
avmerkingsboksen Ubalanserte kildedata og deretter velger du om du vil
balansere hierarkiet ved å plassere alle underordnede elementer på samme
dybde eller la hierarkiet være ubalansert.
f. Hvis du vil identifisere kildedataene som et uregelmessig hierarki, velger
du avmerkingsboksen Uregelmessige kildedata og velger deretter om du
vil beholde den uregelmessig strukturen og hvilke plassholderdata som
skal settes inn i de tomme cellene.

24

IBM Planning Analytics Versjon 2.0.0: Cognos Insight

g. Hvis du vil flytte dimensjonen i strukturen, endrer du feltet
Dimensjonsindeks.
Tips: Du kan også endre rekkefølgen på dimensjonene ved å dra dem i
ruten Målelementer.
h. Valgfritt: Oppgi hvordan elementene i denne dimensjonen skal sorteres.
Elementsorteringen fastsetter rekkefølgen for overordnede dataelementer i
en dimensjon. Standard elementsortering Ingen bevarer rekkefølgen som
elementene er oppgitt i fra kildedataene. Du kan også sortere elementer
alfabetisk etter navn eller nivå, eller dybde, i dimensjonen, eller i den
rekkefølgen de står i hierarkiet. Sortering etter nivå eller hierarki kan
brukes til avansert skripting. For eksempel har du følgende elementer i
dimensjonen Produktkategori: Golf utstyr, Campingutstyr og Utendørs
beskyttelse. Du kan sortere disse elementene alfabetisk etter navn eller la
dem stå i denne rekkefølgen.
i. Valgfritt: Oppgi hvordan komponentene skal sorteres innen elementene.
Komponentsortering avgjør rekkefølgen på underordnede elementer av
elementene i en dimensjon. Standard komponentsortering Ingen bevarer
rekkefølgen som komponentene ble registrert i fra kildedataene. Du kan
også sortere komponentene alfabetisk etter navn. Elementet Campingutstyr
fra eksemplet i forrige trinn, inkluderer for eksempel de følgende
komponentene: Telt, Soveposer og Lamper. Du kan sortere disse
komponentene alfabetisk etter navn eller la dem stå i denne rekkefølgen.
j. Oppgi hvordan importen skal oppdatere eksisterende data. Nye verdier kan
legges til eksisterende verdier, eller nye verdier kan erstatte eksisterende
verdier.
14. For å definere måneden da regnskapsåret skal begynne, velger du
dimensjonen Dato. Så velger du en måned fra listen Regnskapsåret begynner.
15. For å fylle ut dimensjonen Dato med alle datoer, uansett om datoen finnes for
disse kvartalene, månedene og dagene, merker du av for Fyll ut hele år.
16. Slik definerer du et nivå:
a. Velg elementet i ruten Kildeelementer.
b. I ruten Egenskaper klikker du på Nivå under Tilordningstype.
Tips: For å definere flere elementer som nivåer samtidig velger du
elementene i ruten Kildeelementer, høyreklikker på dem og klikker på
Nivå.
c. I feltet Eierdimensjon velger du den dimensjonen som dette nivået
tilhører.
For eksempel lister kilden opp År, Kvartaler, Måneder og Dager som
separate kolonner. Hver kolonne er definert som en egen dimensjon. For å
opprette et hierarki med År øverst og Dager nederst definerer du
Kvartaler, Måneder og Dager som nivåer med År på øverste nivå.
d. For å flytte nivået i strukturen endrer du feltet Nivåindeks.
Tips: Du kan også endre rekkefølgen på nivåene ved å dra dem i ruten
Målelementer.
17. Slik legger du til et attributt i et nivå:
a. Velg elementet du vil gjøre til attributt, i ruten Kildeelementer.
b. I ruten Egenskaper klikker du på Attributt under Tilordningstype.
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Tips: For å definere flere elementer som attributt samtidig velger du
elementene i ruten Kildeelementer, høyreklikker på dem og klikker på
Attributt.
Når tilordningstypen endres til Attributt, blir attributtet et underordnet
element av det nærmeste nivået. Du må kanskje flytte attributtet til det
riktige nivået, hvis det ikke er nestet under riktig nivå.
c. Oppgi datatype for attributtet.
d. Valgfritt: Endre attributtypen.
En tittel er en beskrivende etikett for et dataelement. Kildedataene
inneholder for eksempel en SKU-kolonne som viser produktkoder, og en
Elementnavn-kolonne som viser produktnavnet. Du gjør
Elementnavn-dataene til et attributt for elementnivået i måldataene slik at
arbeidsområdet viser produktnavnetikettene i dimensjonen Element. Hvis
du vil legge til det opprinnelige kolonnenavnet i tittelen for hvilke som
helst titler som ikke er unike, klikker du på Sikre entydighet.
Hvis dataene dine inneholder informasjon for flere ulike språkmiljøer, kan
du identifisere attributtene som titler og velge språkmiljøet for hver enkelt
tittel. Hvis du ikke velger et språkmiljø for en tittel, brukes standard
språkmiljø.
Et alias legger til data som kan brukes som alternativt navn for et element,
for eksempel et navn på et annet språk. Hvert alias må ha et unikt navn.
e. Velg dimensjon og nivå som dette attributtet tilhører.
18. Slik definerer du en måleverdi for kuben:
a. Velg elementet du vil gjøre til måleverdi, i ruten Kildeelementer.
b. I ruten Egenskaper klikker du på Måleverdi under Tilordningstype.
Tips: For å definere flere elementer som måleverdier samtidig velger du
elementene i ruten Kildeelementer, høyreklikker på dem og klikker på
Måleverdi.
c. Oppgi datatype for måleverdien.
Viktig: Hvis kildedataene ikke inkluderer desimaler i de første 100
postene, vil ikke arbeidsområdet inkludere desimaler. Desimaldataene blir
imidlertid bevart under importen. Du kan endre formatet på denne
måleverdien til å inkludere desimaler. Du finner opplysninger om
formatering av måleverdier i “Endre formatet for måleverdier” på side 102.
d. For å flytte måleverdien i strukturen endrer du feltet Måleverdiindeks.
Tips: Du kan også endre rekkefølgen på måleverdiene ved å dra dem i
ruten Målelementer.
Tips: Generer en tallmåleverdi for å bekrefte at dataene er importert.
Antallskolonnen i krysstabellen skal vise antall rader du har importert. Dette
tallet gir deg en rask oversikt over eventuelle duplikater eller manglende
rader. Du kan generere en antallsmåleverdi ved å velge dimensjonen
kubenavn-måleverdier i ruten Målelementer og passe på at det er merket av
for Generere tallmåling.
19. For å utelate en kolonne ved import høyreklikker du på den i ruten
Dataforhåndsvisning og klikker på Ikke tilordne.
20. Slik legger du til en beregnet kolonne:
a. Klikk på Legg til beregnet kolonne.
b. I ruten Egenskaper definerer du datatype og tilordningstype for uttrykket.
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c. Skriv uttrykket i feltet Uttrykk. Uttrykkene må slutte på semikolon (;).
Hvis du vil legge til en beregnet kolonne som sammenkjeder elementene
Etternavn og Fornavn, kan du for eksempel definere det følgende
uttrykket:
v_Expression = v_Surname_0 | ’,’ | v_Given_name_1;
Uttrykket du kan legge til under en import, er uttrykk for IBM Cognos
TM1 TurboIntegrator, så du kan bare bruke funksjoner som er kompatible
med Cognos TM1 TurboIntegrator. Hvis du vil ha mer informasjon om å
skrive uttrykk, kan du se “Beregninger” på side 58.
d. Klikk på Forhåndsvis for å se resultatene av uttrykket.
21. Utfør en av følgende handlinger:
v Du kan opprette en krysstabell ut fra de importerte dataene ved å klikke på
Importer.
v Hvis du vil vise de importerte dataene bare i innholdsruten, klikker du på
Neste, fjerner avmerkingen for Åpne Cube Viewer ved fullføring og
klikker på Importer.

Importere fra relasjonsdatakilder
Import av relasjonsdatabaser til IBM Cognos Insight krever at du forstår
relasjonsdatakilden og kan definere spørringer. Pass også på at ODBC-tilkoblinger
er konfigurert for datakildene som du vil importere fra.

Før du begynner
Du kan lese om hvordan Cognos Insight tilordner data som standard, i “Før du
importerer data” på side 17.

Om denne oppgaven
Når du arbeider i tilkoblet modus, kan du bruke de ODBC-relasjonsdatakildene
som er definert på serveren. Du finner mer informasjon om arbeid i tilkoblet
modus, i “Planer på Cognos Express-servere” på side 187 eller “Planer på Cognos
TM1-servere” på side 163.

Prosedyre
1. Klikk på Hent data og så på Importer data.
2. Valgfritt: I feltet Importnavn oppgir du et navn for denne importprosessen.
Importprosesser vises etter navn i innholdsruten, der du kan velge en prosess
og oppdatere dataene for importen.
3. I feltet Kildetype velger du Relasjonsdatakilde (ODBC).
4. Velg en ODBC-relasjonsdatakilde fra listen som er definert for systemet.
5. Åpne spørringsbyggeren. Du kan også skrive SQL-setningen for spørringen.
6. For å oppgi kolonnene som skal brukes i spørringen til å hente data, klikker
du på flippen Datavisning og drar kolonnene eller tabellene fra feltet
Metadatautforsker til rutenettet. Du kan legge til selve kolonnene eller
tabellene. Spørringen bruker kolonnene som du legger til, direkte til rutenettet
for å hente data. Spørringen bruker også kolonnene som tilhører tabellene som
du legger til i rutenettet.
7. For å opprette sammenføyninger mellom kolonnene i tabellene klikker du i
ruten Spørringsdiagram og utfører en av følgende handlinger:
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a. Dra tabeller fra feltet Metadatautforsker til diagrammet. Spørringen
bruker tabellene som du legger til i diagrammet, til å koble til andre
tabeller. Spørringen bruker ikke kolonnene som tilhører disse tabellene, til
å hente data.
.
b. Velg elementene for relasjonen, og klikk på ikonet Opprett kobling
c. Oppgi kardinalitet for relasjonen. Kardinalitet brukes for å unngå å
dobbelttelle faktadata, støtte sløyfesammenføyninger som er vanlige i
stjerneskjemamodeller, optimalisere tilgang til underliggende
datakildesystem og identifisere elementer som opptrer som fakta eller
dimensjoner.
Du finner flere opplysninger om relasjoner og kardinalitet i IBM Cognos
Framework Manager User Guide. Få tilgang til dette dokumentet for produktet
og versjonen din fra IBM Knowledge Center (http://www.ibm.com/support/
knowledgecenter).
8. Hvis du vil redigere SQL-spørringen manuelt, klikker du på flippen
SQL-visning. Handlingene du utfører på flippen Datavisning eller flippen
Spørringsdiagram, gjenspeiles på flippen SQL-visning.
9. Hvis du er fornøyd med spørringen, klikker du på OK.
10. Du kan få forhåndsvist dataene som returneres av spørringen du har opprettet
manuelt eller i spørringsbyggeren, ved å klikke på Oppdater.
11. Du avslutter import av data på en av følgende måter:
v Du kan opprette en krysstabell ut fra de importerte dataene ved å klikke på
Importer.
v Hvis du vil se på de importerte dataene bare i innholdsruten, klikker du på
Avansert og så på Sammendrag. Så fjerner du avmerkingen for Åpne Cube
Viewer ved fullføring og klikker på Importer.
12. Hvis du vil endre standardtilordningene, klikker du på Avansert.
Som standard tilordner Cognos Insight dataene som beskrevet i “Før du
importerer data” på side 17. Du kan endre tilordningstypen for en kolonne til
dimensjon, nivå, attributt eller måleverdi.
13. Du endrer måten Cognos Insight tilordner data på, på en av følgende måter:
a. Hvis du vil fjerne standardtilordningen, klikker du på Fjern alle
tilordninger.
b. Når du importerer rapporter eller filer, og du vil tilordne dataene til ett
enkelt nivå, klikker du på Gjenopprett alle tilordninger, og deretter
klikker du på Ikke oppdag hierarkier.
c. Når du importerer rapporter eller filer, og du vil at tilordningene skal
tilbakestilles til standardtilordningene som Cognos Insight har, klikker du
på Gjenopprett alle tilordninger og så på Oppdag hierarkier.
Tips: Du kan deaktivere hierarkioppdaging for alle rapport- og filimporter
ved å oppheve valget av valgruten Oppdag hierarkier under import i vinduet
Mine innstillinger.
14. Slik ser du gjennom egenskapene for kuben:
a. Velg kuben i feltet Tilordning.
b. Klikk på Vis egenskaper.
c. For å sikre at alle nullverdier i dataene blir bevart i stedet for å leses som
tomme celler, velger du avmerkingsboksen Lagre nullverdier.
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d. Hvis du vil erstatte tomme celler i kildedataene med standardverdiene for
tomme celler, velger du Erstatt tomme celler med standardverdier.
Standardverdien er Standard dimensjonsnavn.
e. Hvis kildedataene bare inneholder en måleverdi, kan du fjerne standard
måleverdidimensjon ved å fjerne merket for Opprett kildedata.
ADVARSEL:
Hvis du velger å fjerne standard måleverdidimensjon ved import, kan
du ikke legge til nye måleverdier i denne kuben senere.
15. Slik definerer du en dimensjon:
a. Hvis du vil tilordne dimensjonen som en tidsdimensjon, klikker du på
Klokkeslett i feltet Dimensjonstype.
b. Velg dimensjonen i ruten Målelementer.
c. Hvis du importerer en dimensjon som omfatter elementnavn som ikke er
unike, bruker du ruten Egenskaper, utvider delen Avansert og merker av
for Inkluder navn på overordnede elementer. Denne innstillingen gir
setter de overordnede navnene foran elementnavnet slik at de blir unike.
Et skilletegn blir lagt til for å skille det overordnede navnet fra
elementnavnet. Du kan endre skilletegnet, og du kan velge å bruke unike
elementnavn som titler.
Et eksempel på ikke-unike elementnavn er dimensjonen Nord-Amerika.
Ontario er et underordnet element av nivået California, og Ontario er også
et underordnet element av nivået Canada. California er et underordnet
element av nivået Country eller Region, og Canada er et Country- eller
Region-nivå. Hvis du velger å gjøre disse elementnavnene unike, får
elementet Ontario som er et underordnet element av nivået California,
navnet California - Ontario, og elementet Ontario som er et underordnet
element av nivået Canada, får navnet Canada - Ontario.
d. Hvis du vil inkludere en totalsum for denne dimensjonen, må du forsikre
deg om at det er merket av for Opprett totalelement.
e. Hvis du vil identifisere kildedataene som et ubalansert hierarki, velger du
avmerkingsboksen Ubalanserte kildedata og deretter velger du om du vil
balansere hierarkiet ved å plassere alle underordnede elementer på samme
dybde eller la hierarkiet være ubalansert.
f. Hvis du vil identifisere kildedataene som et uregelmessig hierarki, velger
du avmerkingsboksen Uregelmessige kildedata og velger deretter om du
vil beholde den uregelmessig strukturen og hvilke plassholderdata som
skal settes inn i de tomme cellene.
g. Hvis du vil flytte dimensjonen i strukturen, endrer du feltet
Dimensjonsindeks.
Tips: Du kan også endre rekkefølgen på dimensjonene ved å dra dem i
ruten Målelementer.
h. Valgfritt: Oppgi hvordan elementene i denne dimensjonen skal sorteres.
Elementsorteringen fastsetter rekkefølgen for overordnede dataelementer i
en dimensjon. Standard elementsortering Ingen bevarer rekkefølgen som
elementene er oppgitt i fra kildedataene. Du kan også sortere elementer
alfabetisk etter navn eller nivå, eller dybde, i dimensjonen, eller i den
rekkefølgen de står i hierarkiet. Sortering etter nivå eller hierarki kan
brukes til avansert skripting. For eksempel har du følgende elementer i
dimensjonen Produktkategori: Golf utstyr, Campingutstyr og Utendørs
beskyttelse. Du kan sortere disse elementene alfabetisk etter navn eller la
dem stå i denne rekkefølgen.
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i. Valgfritt: Oppgi hvordan komponentene skal sorteres innen elementene.
Komponentsortering avgjør rekkefølgen på underordnede elementer av
elementene i en dimensjon. Standard komponentsortering Ingen bevarer
rekkefølgen som komponentene ble registrert i fra kildedataene. Du kan
også sortere komponentene alfabetisk etter navn. Elementet Campingutstyr
fra eksemplet i forrige trinn, inkluderer for eksempel de følgende
komponentene: Telt, Soveposer og Lamper. Du kan sortere disse
komponentene alfabetisk etter navn eller la dem stå i denne rekkefølgen.
j. Oppgi hvordan importen skal oppdatere eksisterende data. Nye verdier kan
legges til eksisterende verdier, eller nye verdier kan erstatte eksisterende
verdier.
16. For å definere måneden da regnskapsåret skal begynne, velger du
dimensjonen Dato. Så velger du en måned fra listen Regnskapsåret begynner.
17. For å fylle ut dimensjonen Dato med alle datoer, uansett om datoen finnes for
disse kvartalene, månedene og dagene, merker du av for Fyll ut hele år.
18. Slik definerer du et nivå:
a. Velg elementet i ruten Kildeelementer.
b. I ruten Egenskaper klikker du på Nivå under Tilordningstype.
Tips: For å definere flere elementer som nivåer samtidig velger du
elementene i ruten Kildeelementer, høyreklikker på dem og klikker på
Nivå.
c. I feltet Eierdimensjon velger du den dimensjonen som dette nivået
tilhører.
For eksempel lister kilden opp År, Kvartaler, Måneder og Dager som
separate kolonner. Hver kolonne er definert som en egen dimensjon. For å
opprette et hierarki med År øverst og Dager nederst definerer du
Kvartaler, Måneder og Dager som nivåer med År på øverste nivå.
d. For å flytte nivået i strukturen endrer du feltet Nivåindeks.
Tips: Du kan også endre rekkefølgen på nivåene ved å dra dem i ruten
Målelementer.
19. Slik legger du til et attributt i et nivå:
a. Velg elementet du vil gjøre til attributt, i ruten Kildeelementer.
b. I ruten Egenskaper klikker du på Attributt under Tilordningstype.
Tips: For å definere flere elementer som attributt samtidig velger du
elementene i ruten Kildeelementer, høyreklikker på dem og klikker på
Attributt.
Når tilordningstypen endres til Attributt, blir attributtet et underordnet
element av det nærmeste nivået. Du må kanskje flytte attributtet til det
riktige nivået, hvis det ikke er nestet under riktig nivå.
c. Oppgi datatype for attributtet.
d. Valgfritt: Endre attributtypen.
En tittel er en beskrivende etikett for et dataelement. Kildedataene
inneholder for eksempel en SKU-kolonne som viser produktkoder, og en
Elementnavn-kolonne som viser produktnavnet. Du gjør
Elementnavn-dataene til et attributt for elementnivået i måldataene slik at
arbeidsområdet viser produktnavnetikettene i dimensjonen Element. Hvis
du vil legge til det opprinnelige kolonnenavnet i tittelen for hvilke som
helst titler som ikke er unike, klikker du på Sikre entydighet.
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Hvis dataene dine inneholder informasjon for flere ulike språkmiljøer, kan
du identifisere attributtene som titler og velge språkmiljøet for hver enkelt
tittel. Hvis du ikke velger et språkmiljø for en tittel, brukes standard
språkmiljø.
Et alias legger til data som kan brukes som alternativt navn for et element,
for eksempel et navn på et annet språk. Hvert alias må ha et unikt navn.
e. Velg dimensjon og nivå som dette attributtet tilhører.
20. Slik definerer du en måleverdi for kuben:
a. Velg elementet du vil gjøre til måleverdi, i ruten Kildeelementer.
b. I ruten Egenskaper klikker du på Måleverdi under Tilordningstype.
Tips: For å definere flere elementer som måleverdier samtidig velger du
elementene i ruten Kildeelementer, høyreklikker på dem og klikker på
Måleverdi.
c. Oppgi datatype for måleverdien.
Viktig: Hvis kildedataene ikke inkluderer desimaler i de første 100
postene, vil ikke arbeidsområdet inkludere desimaler. Desimaldataene blir
imidlertid bevart under importen. Du kan endre formatet på denne
måleverdien til å inkludere desimaler. Du finner opplysninger om
formatering av måleverdier i “Endre formatet for måleverdier” på side 102.
d. For å flytte måleverdien i strukturen endrer du feltet Måleverdiindeks.
Tips: Du kan også endre rekkefølgen på måleverdiene ved å dra dem i
ruten Målelementer.
Tips: Generer en tallmåleverdi for å bekrefte at dataene er importert.
Antallskolonnen i krysstabellen skal vise antall rader du har importert. Dette
tallet gir deg en rask oversikt over eventuelle duplikater eller manglende
rader. Du kan generere en antallsmåleverdi ved å velge dimensjonen
kubenavn-måleverdier i ruten Målelementer og passe på at det er merket av
for Generere tallmåling.
21. For å utelate en kolonne ved import høyreklikker du på den i ruten
Dataforhåndsvisning og klikker på Ikke tilordne.
22. Slik legger du til en beregnet kolonne:
a. Klikk på Legg til beregnet kolonne.
b. I ruten Egenskaper definerer du datatype og tilordningstype for uttrykket.
c. Skriv uttrykket i feltet Uttrykk. Uttrykkene må slutte på semikolon (;).
Hvis du vil legge til en beregnet kolonne som sammenkjeder elementene
Etternavn og Fornavn, kan du for eksempel definere det følgende
uttrykket:
v_Expression = v_Surname_0 | ’,’ | v_Given_name_1;
Uttrykket du kan legge til under en import, er uttrykk for IBM Cognos
TM1 TurboIntegrator, så du kan bare bruke funksjoner som er kompatible
med Cognos TM1 TurboIntegrator. Hvis du vil ha mer informasjon om å
skrive uttrykk, kan du se “Beregninger” på side 58.
d. Klikk på Forhåndsvis for å se resultatene av uttrykket.
23. Utfør en av følgende handlinger:
v Du kan opprette en krysstabell ut fra de importerte dataene ved å klikke på
Importer.
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v Hvis du vil vise de importerte dataene bare i innholdsruten, klikker du på
Neste, fjerner avmerkingen for Åpne Cube Viewer ved fullføring og
klikker på Importer.

Importere IBM SPSS-statistikk
Du kan importere IBM SPSS-statistikk til IBM Cognos Insight og godta
standardtilordningen, eller du kan gjøre endringer for å definere modellen.

Før du begynner
Før du kan importere fra en IBM SPSS-datakilde, må du kontrollere at du har
lastet ned ODBC-driveren, som er med i IBM SPSS Access Pack-pakken. SPSS
Access Pack-pakken blir tilgjengelig når du kjøper IBM SPSS Statistics eller IBM
SPSS Modeler. Når du har lastet ned ODBC-driveren, må du også definere en
ODBC-tilkobling til datakilden. Du finner mer informasjon om hvordan du
definerer ODBC-tilkoblinger, i brukerdokumentasjonen til operativsystemet.
Du kan lese om hvordan Cognos Insight tilordner data som standard, i “Før du
importerer data” på side 17.
Hvis kildedataene inneholder desimalverdier, men det ikke finnes desimalverdier i
de hundre første postene, oppfatter Cognos Insight dataene som heltall.
Desimalplassene blir imidlertid beholdt, og du kan bruke formatering for å legge
til desimalene. Du finner flere opplysninger om formatering av data i “Endre
formatet for måleverdier” på side 102.

Prosedyre
1. Klikk på Hent data og så på Importer data.
2. Valgfritt: I feltet Importnavn oppgir du et navn for denne importprosessen.
Importprosesser vises etter navn i innholdsruten, der du kan velge en prosess
og oppdatere dataene for importen.
3. Velg IBM SPSS Statistics i feltet Type. Vinduet Tilkoblingsredigerer blir
åpnet.
4. Velg datakilden og oppgi legitimasjonen din i vinduet Tilkoblingsredigerer.
5. Hvis du skal definere eller endre spørringer for datakilden, åpner du
spørringsbyggeren.
6. Du avslutter import av data på en av følgende måter:
v Du kan opprette en krysstabell ut fra de importerte dataene ved å klikke på
Importer.
v Hvis du vil se på de importerte dataene bare i innholdsruten, klikker du på
Avansert og så på Sammendrag. Så fjerner du avmerkingen for Åpne Cube
Viewer ved fullføring og klikker på Importer.
7. Hvis du vil endre standardtilordningene, klikker du på Avansert.
Som standard tilordner Cognos Insight dataene som beskrevet i “Før du
importerer data” på side 17. Du kan endre tilordningstypen for en kolonne til
dimensjon, nivå, attributt eller måleverdi.
8. Du endrer måten Cognos Insight tilordner data på, på en av følgende måter:
a. Hvis du vil fjerne standardtilordningen, klikker du på Fjern alle
tilordninger.
b. Når du importerer rapporter eller filer, og du vil tilordne dataene til ett
enkelt nivå, klikker du på Gjenopprett alle tilordninger, og deretter
klikker du på Ikke oppdag hierarkier.
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c. Når du importerer rapporter eller filer, og du vil at tilordningene skal
tilbakestilles til standardtilordningene som Cognos Insight har, klikker du
på Gjenopprett alle tilordninger og så på Oppdag hierarkier.
Tips: Du kan deaktivere hierarkioppdaging for alle rapport- og filimporter
ved å oppheve valget av valgruten Oppdag hierarkier under import i vinduet
Mine innstillinger.
9. Slik ser du gjennom egenskapene for kuben:
a. Velg kuben i feltet Tilordning.
b. Klikk på Vis egenskaper.
c. For å sikre at alle nullverdier i dataene blir bevart i stedet for å leses som
tomme celler, velger du avmerkingsboksen Lagre nullverdier.
d. Hvis du vil erstatte tomme celler i kildedataene med standardverdiene for
tomme celler, velger du Erstatt tomme celler med standardverdier.
Standardverdien er Standard dimensjonsnavn.
e. Hvis kildedataene bare inneholder en måleverdi, kan du fjerne standard
måleverdidimensjon ved å fjerne merket for Opprett kildedata.
ADVARSEL:
Hvis du velger å fjerne standard måleverdidimensjon ved import, kan
du ikke legge til nye måleverdier i denne kuben senere.
10. Slik definerer du en dimensjon:
a. Hvis du vil tilordne dimensjonen som en tidsdimensjon, klikker du på
Klokkeslett i feltet Dimensjonstype.
b. Velg dimensjonen i ruten Målelementer.
c. Hvis du importerer en dimensjon som omfatter elementnavn som ikke er
unike, bruker du ruten Egenskaper, utvider delen Avansert og merker av
for Inkluder navn på overordnede elementer. Denne innstillingen gir
setter de overordnede navnene foran elementnavnet slik at de blir unike.
Et skilletegn blir lagt til for å skille det overordnede navnet fra
elementnavnet. Du kan endre skilletegnet, og du kan velge å bruke unike
elementnavn som titler.
Et eksempel på ikke-unike elementnavn er dimensjonen Nord-Amerika.
Ontario er et underordnet element av nivået California, og Ontario er også
et underordnet element av nivået Canada. California er et underordnet
element av nivået Country eller Region, og Canada er et Country- eller
Region-nivå. Hvis du velger å gjøre disse elementnavnene unike, får
elementet Ontario som er et underordnet element av nivået California,
navnet California - Ontario, og elementet Ontario som er et underordnet
element av nivået Canada, får navnet Canada - Ontario.
d. Hvis du vil inkludere en totalsum for denne dimensjonen, må du forsikre
deg om at det er merket av for Opprett totalelement.
e. Hvis du vil identifisere kildedataene som et ubalansert hierarki, velger du
avmerkingsboksen Ubalanserte kildedata og deretter velger du om du vil
balansere hierarkiet ved å plassere alle underordnede elementer på samme
dybde eller la hierarkiet være ubalansert.
f. Hvis du vil identifisere kildedataene som et uregelmessig hierarki, velger
du avmerkingsboksen Uregelmessige kildedata og velger deretter om du
vil beholde den uregelmessig strukturen og hvilke plassholderdata som
skal settes inn i de tomme cellene.
g. Hvis du vil flytte dimensjonen i strukturen, endrer du feltet
Dimensjonsindeks.
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Tips: Du kan også endre rekkefølgen på dimensjonene ved å dra dem i
ruten Målelementer.
h. Valgfritt: Oppgi hvordan elementene i denne dimensjonen skal sorteres.
Elementsorteringen fastsetter rekkefølgen for overordnede dataelementer i
en dimensjon. Standard elementsortering Ingen bevarer rekkefølgen som
elementene er oppgitt i fra kildedataene. Du kan også sortere elementer
alfabetisk etter navn eller nivå, eller dybde, i dimensjonen, eller i den
rekkefølgen de står i hierarkiet. Sortering etter nivå eller hierarki kan
brukes til avansert skripting. For eksempel har du følgende elementer i
dimensjonen Produktkategori: Golf utstyr, Campingutstyr og Utendørs
beskyttelse. Du kan sortere disse elementene alfabetisk etter navn eller la
dem stå i denne rekkefølgen.
i. Valgfritt: Oppgi hvordan komponentene skal sorteres innen elementene.
Komponentsortering avgjør rekkefølgen på underordnede elementer av
elementene i en dimensjon. Standard komponentsortering Ingen bevarer
rekkefølgen som komponentene ble registrert i fra kildedataene. Du kan
også sortere komponentene alfabetisk etter navn. Elementet Campingutstyr
fra eksemplet i forrige trinn, inkluderer for eksempel de følgende
komponentene: Telt, Soveposer og Lamper. Du kan sortere disse
komponentene alfabetisk etter navn eller la dem stå i denne rekkefølgen.
j. Oppgi hvordan importen skal oppdatere eksisterende data. Nye verdier kan
legges til eksisterende verdier, eller nye verdier kan erstatte eksisterende
verdier.
11. For å definere måneden da regnskapsåret skal begynne, velger du
dimensjonen Dato. Så velger du en måned fra listen Regnskapsåret begynner.
12. For å fylle ut dimensjonen Dato med alle datoer, uansett om datoen finnes for
disse kvartalene, månedene og dagene, merker du av for Fyll ut hele år.
13. Slik definerer du et nivå:
a. Velg elementet i ruten Kildeelementer.
b. I ruten Egenskaper klikker du på Nivå under Tilordningstype.
Tips: For å definere flere elementer som nivåer samtidig velger du
elementene i ruten Kildeelementer, høyreklikker på dem og klikker på
Nivå.
c. I feltet Eierdimensjon velger du den dimensjonen som dette nivået
tilhører.
For eksempel lister kilden opp År, Kvartaler, Måneder og Dager som
separate kolonner. Hver kolonne er definert som en egen dimensjon. For å
opprette et hierarki med År øverst og Dager nederst definerer du
Kvartaler, Måneder og Dager som nivåer med År på øverste nivå.
d. For å flytte nivået i strukturen endrer du feltet Nivåindeks.
Tips: Du kan også endre rekkefølgen på nivåene ved å dra dem i ruten
Målelementer.
14. Slik legger du til et attributt i et nivå:
a. Velg elementet du vil gjøre til attributt, i ruten Kildeelementer.
b. I ruten Egenskaper klikker du på Attributt under Tilordningstype.
Tips: For å definere flere elementer som attributt samtidig velger du
elementene i ruten Kildeelementer, høyreklikker på dem og klikker på
Attributt.
Når tilordningstypen endres til Attributt, blir attributtet et underordnet
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element av det nærmeste nivået. Du må kanskje flytte attributtet til det
riktige nivået, hvis det ikke er nestet under riktig nivå.
c. Oppgi datatype for attributtet.
d. Valgfritt: Endre attributtypen.
En tittel er en beskrivende etikett for et dataelement. Kildedataene
inneholder for eksempel en SKU-kolonne som viser produktkoder, og en
Elementnavn-kolonne som viser produktnavnet. Du gjør
Elementnavn-dataene til et attributt for elementnivået i måldataene slik at
arbeidsområdet viser produktnavnetikettene i dimensjonen Element. Hvis
du vil legge til det opprinnelige kolonnenavnet i tittelen for hvilke som
helst titler som ikke er unike, klikker du på Sikre entydighet.
Hvis dataene dine inneholder informasjon for flere ulike språkmiljøer, kan
du identifisere attributtene som titler og velge språkmiljøet for hver enkelt
tittel. Hvis du ikke velger et språkmiljø for en tittel, brukes standard
språkmiljø.
Et alias legger til data som kan brukes som alternativt navn for et element,
for eksempel et navn på et annet språk. Hvert alias må ha et unikt navn.
e. Velg dimensjon og nivå som dette attributtet tilhører.
15. Slik definerer du en måleverdi for kuben:
a. Velg elementet du vil gjøre til måleverdi, i ruten Kildeelementer.
b. I ruten Egenskaper klikker du på Måleverdi under Tilordningstype.
Tips: For å definere flere elementer som måleverdier samtidig velger du
elementene i ruten Kildeelementer, høyreklikker på dem og klikker på
Måleverdi.
c. Oppgi datatype for måleverdien.
Viktig: Hvis kildedataene ikke inkluderer desimaler i de første 100
postene, vil ikke arbeidsområdet inkludere desimaler. Desimaldataene blir
imidlertid bevart under importen. Du kan endre formatet på denne
måleverdien til å inkludere desimaler. Du finner opplysninger om
formatering av måleverdier i “Endre formatet for måleverdier” på side 102.
d. For å flytte måleverdien i strukturen endrer du feltet Måleverdiindeks.
Tips: Du kan også endre rekkefølgen på måleverdiene ved å dra dem i
ruten Målelementer.
Tips: Generer en tallmåleverdi for å bekrefte at dataene er importert.
Antallskolonnen i krysstabellen skal vise antall rader du har importert. Dette
tallet gir deg en rask oversikt over eventuelle duplikater eller manglende
rader. Du kan generere en antallsmåleverdi ved å velge dimensjonen
kubenavn-måleverdier i ruten Målelementer og passe på at det er merket av
for Generere tallmåling.
16. For å utelate en kolonne ved import høyreklikker du på den i ruten
Dataforhåndsvisning og klikker på Ikke tilordne.
17. Slik legger du til en beregnet kolonne:
a. Klikk på Legg til beregnet kolonne.
b. I ruten Egenskaper definerer du datatype og tilordningstype for uttrykket.
c. Skriv uttrykket i feltet Uttrykk. Uttrykkene må slutte på semikolon (;).
Hvis du vil legge til en beregnet kolonne som sammenkjeder elementene
Etternavn og Fornavn, kan du for eksempel definere det følgende
uttrykket:
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v_Expression = v_Surname_0 | ’,’ | v_Given_name_1;
Uttrykket du kan legge til under en import, er uttrykk for IBM Cognos
TM1 TurboIntegrator, så du kan bare bruke funksjoner som er kompatible
med Cognos TM1 TurboIntegrator. Hvis du vil ha mer informasjon om å
skrive uttrykk, kan du se “Beregninger” på side 58.
d. Klikk på Forhåndsvis for å se resultatene av uttrykket.
18. Utfør en av følgende handlinger:
v Du kan opprette en krysstabell ut fra de importerte dataene ved å klikke på
Importer.
v Hvis du vil vise de importerte dataene bare i innholdsruten, klikker du på
Neste, fjerner avmerkingen for Åpne Cube Viewer ved fullføring og
klikker på Importer.

Importere Cognos TM1-kubevisninger
Du kan importere IBM Cognos TM1-kubevisninger til IBM Cognos Insight og
godta standardtilordningen, eller du kan gjøre endringer for å definere modellen.

Før du begynner
Du kan lese om hvordan Cognos Insight tilordner data som standard, i “Før du
importerer data” på side 17.
To importkilder er bare tilgjengelige når du er koblet til en IBM Cognos
TM1-server: IBM Cognos TM1 Cube View og IBM Cognos TM1 Dimension
Subset. Cognos TM1-kubevisninger og -dimensjonsdelsett er definert av Cognos
TM1-administratoren. Når du kobler til Cognos TM1-serveren, gjenspeiler kubene,
visningene, dimensjonene og delsettene du ser i importveiviseren, elementene du
har tilgang til.
Hvis kildedataene inneholder desimalverdier, men det ikke finnes desimalverdier i
de hundre første postene, oppfatter Cognos Insight dataene som heltall.
Desimalplassene blir imidlertid beholdt, og du kan bruke formatering for å legge
til desimalene. Du finner flere opplysninger om formatering av data i “Endre
formatet for måleverdier” på side 102.

Prosedyre
1. Klikk på Hent data og så på Importer data.
2. Valgfritt: I feltet Importnavn oppgir du et navn for denne importprosessen.
Importprosesser vises etter navn i innholdsruten, der du kan velge en prosess
og oppdatere dataene for importen.
3. Velg IBM Cognos TM1 Cube View i feltet Type.
4. Velg kuben og visningen du vil importere.
5. Du avslutter import av data på en av følgende måter:
v Du kan opprette en krysstabell ut fra de importerte dataene ved å klikke på
Importer.
v Hvis du vil se på de importerte dataene bare i innholdsruten, klikker du på
Avansert og så på Sammendrag. Så fjerner du avmerkingen for Åpne Cube
Viewer ved fullføring og klikker på Importer.
6. Hvis du vil endre standardtilordningene, klikker du på Avansert.
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Som standard tilordner Cognos Insight dataene som beskrevet i “Før du
importerer data” på side 17. Du kan endre tilordningstypen for en kolonne til
dimensjon, nivå, attributt eller måleverdi.
7. Du endrer måten Cognos Insight tilordner data på, på en av følgende måter:
a. Hvis du vil fjerne standardtilordningen, klikker du på Fjern alle
tilordninger.
b. Når du importerer rapporter eller filer, og du vil tilordne dataene til ett
enkelt nivå, klikker du på Gjenopprett alle tilordninger, og deretter
klikker du på Ikke oppdag hierarkier.
c. Når du importerer rapporter eller filer, og du vil at tilordningene skal
tilbakestilles til standardtilordningene som Cognos Insight har, klikker du
på Gjenopprett alle tilordninger og så på Oppdag hierarkier.
Tips: Du kan deaktivere hierarkioppdaging for alle rapport- og filimporter
ved å oppheve valget av valgruten Oppdag hierarkier under import i vinduet
Mine innstillinger.
8. Slik ser du gjennom egenskapene for kuben:
a. Velg kuben i feltet Tilordning.
b. Klikk på Vis egenskaper.
c. For å sikre at alle nullverdier i dataene blir bevart i stedet for å leses som
tomme celler, velger du avmerkingsboksen Lagre nullverdier.
d. Hvis du vil erstatte tomme celler i kildedataene med standardverdiene for
tomme celler, velger du Erstatt tomme celler med standardverdier.
Standardverdien er Standard dimensjonsnavn.
e. Hvis kildedataene bare inneholder en måleverdi, kan du fjerne standard
måleverdidimensjon ved å fjerne merket for Opprett kildedata.
ADVARSEL:
Hvis du velger å fjerne standard måleverdidimensjon ved import, kan
du ikke legge til nye måleverdier i denne kuben senere.
9. Slik definerer du en dimensjon:
a. Hvis du vil tilordne dimensjonen som en tidsdimensjon, klikker du på
Klokkeslett i feltet Dimensjonstype.
b. Velg dimensjonen i ruten Målelementer.
c. Hvis du importerer en dimensjon som omfatter elementnavn som ikke er
unike, bruker du ruten Egenskaper, utvider delen Avansert og merker av
for Inkluder navn på overordnede elementer. Denne innstillingen gir
setter de overordnede navnene foran elementnavnet slik at de blir unike.
Et skilletegn blir lagt til for å skille det overordnede navnet fra
elementnavnet. Du kan endre skilletegnet, og du kan velge å bruke unike
elementnavn som titler.
Et eksempel på ikke-unike elementnavn er dimensjonen Nord-Amerika.
Ontario er et underordnet element av nivået California, og Ontario er også
et underordnet element av nivået Canada. California er et underordnet
element av nivået Country eller Region, og Canada er et Country- eller
Region-nivå. Hvis du velger å gjøre disse elementnavnene unike, får
elementet Ontario som er et underordnet element av nivået California,
navnet California - Ontario, og elementet Ontario som er et underordnet
element av nivået Canada, får navnet Canada - Ontario.
d. Hvis du vil inkludere en totalsum for denne dimensjonen, må du forsikre
deg om at det er merket av for Opprett totalelement.
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e. Hvis du vil identifisere kildedataene som et ubalansert hierarki, velger du
avmerkingsboksen Ubalanserte kildedata og deretter velger du om du vil
balansere hierarkiet ved å plassere alle underordnede elementer på samme
dybde eller la hierarkiet være ubalansert.
f. Hvis du vil identifisere kildedataene som et uregelmessig hierarki, velger
du avmerkingsboksen Uregelmessige kildedata og velger deretter om du
vil beholde den uregelmessig strukturen og hvilke plassholderdata som
skal settes inn i de tomme cellene.
g. Hvis du vil flytte dimensjonen i strukturen, endrer du feltet
Dimensjonsindeks.
Tips: Du kan også endre rekkefølgen på dimensjonene ved å dra dem i
ruten Målelementer.
h. Valgfritt: Oppgi hvordan elementene i denne dimensjonen skal sorteres.
Elementsorteringen fastsetter rekkefølgen for overordnede dataelementer i
en dimensjon. Standard elementsortering Ingen bevarer rekkefølgen som
elementene er oppgitt i fra kildedataene. Du kan også sortere elementer
alfabetisk etter navn eller nivå, eller dybde, i dimensjonen, eller i den
rekkefølgen de står i hierarkiet. Sortering etter nivå eller hierarki kan
brukes til avansert skripting. For eksempel har du følgende elementer i
dimensjonen Produktkategori: Golf utstyr, Campingutstyr og Utendørs
beskyttelse. Du kan sortere disse elementene alfabetisk etter navn eller la
dem stå i denne rekkefølgen.
i. Valgfritt: Oppgi hvordan komponentene skal sorteres innen elementene.
Komponentsortering avgjør rekkefølgen på underordnede elementer av
elementene i en dimensjon. Standard komponentsortering Ingen bevarer
rekkefølgen som komponentene ble registrert i fra kildedataene. Du kan
også sortere komponentene alfabetisk etter navn. Elementet Campingutstyr
fra eksemplet i forrige trinn, inkluderer for eksempel de følgende
komponentene: Telt, Soveposer og Lamper. Du kan sortere disse
komponentene alfabetisk etter navn eller la dem stå i denne rekkefølgen.
j. Oppgi hvordan importen skal oppdatere eksisterende data. Nye verdier kan
legges til eksisterende verdier, eller nye verdier kan erstatte eksisterende
verdier.
10. For å definere måneden da regnskapsåret skal begynne, velger du
dimensjonen Dato. Så velger du en måned fra listen Regnskapsåret begynner.
11. For å fylle ut dimensjonen Dato med alle datoer, uansett om datoen finnes for
disse kvartalene, månedene og dagene, merker du av for Fyll ut hele år.
12. Slik definerer du et nivå:
a. Velg elementet i ruten Kildeelementer.
b. I ruten Egenskaper klikker du på Nivå under Tilordningstype.
Tips: For å definere flere elementer som nivåer samtidig velger du
elementene i ruten Kildeelementer, høyreklikker på dem og klikker på
Nivå.
c. I feltet Eierdimensjon velger du den dimensjonen som dette nivået
tilhører.
For eksempel lister kilden opp År, Kvartaler, Måneder og Dager som
separate kolonner. Hver kolonne er definert som en egen dimensjon. For å
opprette et hierarki med År øverst og Dager nederst definerer du
Kvartaler, Måneder og Dager som nivåer med År på øverste nivå.
d. For å flytte nivået i strukturen endrer du feltet Nivåindeks.

38

IBM Planning Analytics Versjon 2.0.0: Cognos Insight

Tips: Du kan også endre rekkefølgen på nivåene ved å dra dem i ruten
Målelementer.
13. Slik legger du til et attributt i et nivå:
a. Velg elementet du vil gjøre til attributt, i ruten Kildeelementer.
b. I ruten Egenskaper klikker du på Attributt under Tilordningstype.
Tips: For å definere flere elementer som attributt samtidig velger du
elementene i ruten Kildeelementer, høyreklikker på dem og klikker på
Attributt.
Når tilordningstypen endres til Attributt, blir attributtet et underordnet
element av det nærmeste nivået. Du må kanskje flytte attributtet til det
riktige nivået, hvis det ikke er nestet under riktig nivå.
c. Oppgi datatype for attributtet.
d. Valgfritt: Endre attributtypen.
En tittel er en beskrivende etikett for et dataelement. Kildedataene
inneholder for eksempel en SKU-kolonne som viser produktkoder, og en
Elementnavn-kolonne som viser produktnavnet. Du gjør
Elementnavn-dataene til et attributt for elementnivået i måldataene slik at
arbeidsområdet viser produktnavnetikettene i dimensjonen Element. Hvis
du vil legge til det opprinnelige kolonnenavnet i tittelen for hvilke som
helst titler som ikke er unike, klikker du på Sikre entydighet.
Hvis dataene dine inneholder informasjon for flere ulike språkmiljøer, kan
du identifisere attributtene som titler og velge språkmiljøet for hver enkelt
tittel. Hvis du ikke velger et språkmiljø for en tittel, brukes standard
språkmiljø.
Et alias legger til data som kan brukes som alternativt navn for et element,
for eksempel et navn på et annet språk. Hvert alias må ha et unikt navn.
e. Velg dimensjon og nivå som dette attributtet tilhører.
14. Slik definerer du en måleverdi for kuben:
a. Velg elementet du vil gjøre til måleverdi, i ruten Kildeelementer.
b. I ruten Egenskaper klikker du på Måleverdi under Tilordningstype.
Tips: For å definere flere elementer som måleverdier samtidig velger du
elementene i ruten Kildeelementer, høyreklikker på dem og klikker på
Måleverdi.
c. Oppgi datatype for måleverdien.
Viktig: Hvis kildedataene ikke inkluderer desimaler i de første 100
postene, vil ikke arbeidsområdet inkludere desimaler. Desimaldataene blir
imidlertid bevart under importen. Du kan endre formatet på denne
måleverdien til å inkludere desimaler. Du finner opplysninger om
formatering av måleverdier i “Endre formatet for måleverdier” på side 102.
d. For å flytte måleverdien i strukturen endrer du feltet Måleverdiindeks.
Tips: Du kan også endre rekkefølgen på måleverdiene ved å dra dem i
ruten Målelementer.
Tips: Generer en tallmåleverdi for å bekrefte at dataene er importert.
Antallskolonnen i krysstabellen skal vise antall rader du har importert. Dette
tallet gir deg en rask oversikt over eventuelle duplikater eller manglende
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rader. Du kan generere en antallsmåleverdi ved å velge dimensjonen
kubenavn-måleverdier i ruten Målelementer og passe på at det er merket av
for Generere tallmåling.
15. For å utelate en kolonne ved import høyreklikker du på den i ruten
Dataforhåndsvisning og klikker på Ikke tilordne.
16. Slik legger du til en beregnet kolonne:
a. Klikk på Legg til beregnet kolonne.
b. I ruten Egenskaper definerer du datatype og tilordningstype for uttrykket.
c. Skriv uttrykket i feltet Uttrykk. Uttrykkene må slutte på semikolon (;).
Hvis du vil legge til en beregnet kolonne som sammenkjeder elementene
Etternavn og Fornavn, kan du for eksempel definere det følgende
uttrykket:
v_Expression = v_Surname_0 | ’,’ | v_Given_name_1;
Uttrykket du kan legge til under en import, er uttrykk for IBM Cognos
TM1 TurboIntegrator, så du kan bare bruke funksjoner som er kompatible
med Cognos TM1 TurboIntegrator. Hvis du vil ha mer informasjon om å
skrive uttrykk, kan du se “Beregninger” på side 58.
d. Klikk på Forhåndsvis for å se resultatene av uttrykket.
17. Utfør en av følgende handlinger:
v Du kan opprette en krysstabell ut fra de importerte dataene ved å klikke på
Importer.
v Hvis du vil vise de importerte dataene bare i innholdsruten, klikker du på
Neste, fjerner avmerkingen for Åpne Cube Viewer ved fullføring og
klikker på Importer.

Importere nye dimensjoner til en kube
Du kan importere nye dimensjoner til en eksisterende kube i IBM Cognos Insight
når du vil legge til flere data enn du opprinnelig importerte, i et eksisterende
arbeidsområde.

Før du begynner
Du kan lese om hvordan Cognos Insight tilordner data som standard, i “Før du
importerer data” på side 17.

Om denne oppgaven
Du kan importere nye dimensjoner når arbeidsområdet flere flere data eller nye
data. For eksempel kan du ha importert en IBM Cognos Report Studio-rapport
som viser inntekter per måned, og etter at du importerte, er en ny dimensjon,
geography, lagt til i rapporten. Du kan oppdatere dataene i arbeidsområdet til å
inkludere den nye dimensjonen.

Prosedyre
1. Klikk på Hent data og så på Importer dimensjoner
Tips: Hvis datakilden er en fil, kan du også dra filen fra datamaskinen til
kuben i innholdsruten slik at importveiviseren starter.
2. Valgfritt: I feltet Importnavn oppgir du et navn for denne importprosessen.
Importprosesser vises etter navn i innholdsruten, der du kan velge en prosess
og oppdatere dataene for importen.
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3. I området Datakilde velger du datatype og definerer hvor Cognos Insight får
tilgang til kildedataene.
4. I ruten Kolonner velger du bare dimensjonene du vil importere.
5. For å gjøre endringer i måten de nye dimensjonene tilordnes på, klikker du på
Avansert.
6. Du endrer måten Cognos Insight tilordner data på, på en av følgende måter:
a. Hvis du vil fjerne standardtilordningen, klikker du på Fjern alle
tilordninger.
b. Når du importerer rapporter eller filer, og du vil tilordne dataene til ett
enkelt nivå, klikker du på Gjenopprett alle tilordninger, og deretter
klikker du på Ikke oppdag hierarkier.
c. Når du importerer rapporter eller filer, og du vil at tilordningene skal
tilbakestilles til standardtilordningene som Cognos Insight har, klikker du
på Gjenopprett alle tilordninger og så på Oppdag hierarkier.
Tips: Du kan deaktivere hierarkioppdaging for alle rapport- og filimporter
ved å oppheve valget av valgruten Oppdag hierarkier under import i vinduet
Mine innstillinger.
7. Hvis du il tilpasse egenskapene for den nye dimensjonen, fullfører du de
følgende handlingene:
a. Velg dimensjonen i ruten Målelementer.
b. Oppgi hvordan importen skal oppdatere eksisterende data. Nye verdier
kan legges til eksisterende verdier, eller nye verdier kan erstatte
eksisterende verdier.
c. Hvis du importerer en dimensjon som omfatter elementnavn som ikke er
unike, bruker du ruten Egenskaper, utvider delen Avansert og merker av
for Inkluder navn på overordnede elementer. Denne innstillingen gir
setter de overordnede navnene foran elementnavnet slik at de blir unike.
Et skilletegn blir lagt til for å skille det overordnede navnet fra
elementnavnet. Du kan endre skilletegnet, og du kan velge å bruke unike
elementnavn som titler.
Et eksempel på ikke-unike elementnavn er dimensjonen Nord-Amerika.
Ontario er et underordnet element av nivået California, og Ontario er også
et underordnet element av nivået Canada. California er et underordnet
element av nivået Country eller Region, og Canada er et Country- eller
Region-nivå. Hvis du velger å gjøre disse elementnavnene unike, får
elementet Ontario som er et underordnet element av nivået California,
navnet California - Ontario, og elementet Ontario som er et underordnet
element av nivået Canada, får navnet Canada - Ontario.
d. Hvis du vil inkludere en totalsum for denne dimensjonen, må du forsikre
deg om at det er merket av for Opprett totalelement.
e. Hvis du vil identifisere kildedataene som et ubalansert hierarki, velger du
avmerkingsboksen Ubalanserte kildedata og deretter velger du om du vil
balansere hierarkiet ved å plassere alle underordnede elementer på samme
dybde eller la hierarkiet være ubalansert.
f. Hvis du vil identifisere kildedataene som et uregelmessig hierarki, velger
du avmerkingsboksen Uregelmessige kildedata og velger deretter om du
vil beholde den uregelmessig strukturen og hvilke plassholderdata som
skal settes inn i de tomme cellene.
g. Hvis kildedataene er ordnet i to kolonner, én for overordnede
dataelementer og én for de tilsvarende underordnede dataelementene,
utvider du delen Avansert og merker av for Overordnet-underordnet.
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Denne innstillingen legger til et element av typen Overordnede
medlemmer og et element av typen Underordnede medlemmer under den
valgte dimensjonen i ruten Målelementer. Dra elementer fra ruten
Kildeelementer til Overordnede medlemmer og Underordnede
medlemmer i ruten Målelementer for å definere hierarkiet.
h. Hvis du vil flytte dimensjonen i strukturen, endrer du feltet
Dimensjonsindeks.
Tips: Du kan også endre rekkefølgen på dimensjonene ved å dra dem i
ruten Målelementer.
i. Valgfritt: Oppgi hvordan elementene i denne dimensjonen skal sorteres.
Elementsorteringen fastsetter rekkefølgen for overordnede dataelementer i
en dimensjon. Standard elementsortering Ingen bevarer rekkefølgen som
elementene er oppgitt i fra kildedataene. Du kan også sortere elementer
alfabetisk etter navn eller nivå, eller dybde, i dimensjonen, eller i den
rekkefølgen de står i hierarkiet. Sortering etter nivå eller hierarki kan
brukes til avansert skripting. For eksempel har du følgende elementer i
dimensjonen Produktkategori: Golf utstyr, Campingutstyr og Utendørs
beskyttelse. Du kan sortere disse elementene alfabetisk etter navn eller la
dem stå i denne rekkefølgen.
j. Valgfritt: Oppgi hvordan komponentene skal sorteres innen elementene.
Komponentsortering avgjør rekkefølgen på underordnede elementer av
elementene i en dimensjon. Standard komponentsortering Ingen bevarer
rekkefølgen som komponentene ble registrert i fra kildedataene. Du kan
også sortere komponentene alfabetisk etter navn. Elementet Campingutstyr
fra eksemplet i forrige trinn, inkluderer for eksempel de følgende
komponentene: Telt, Soveposer og Lamper. Du kan sortere disse
komponentene alfabetisk etter navn eller la dem stå i denne rekkefølgen.
8. Slik definerer du et nivå:
a. Velg elementet i ruten Kildeelementer.
b. I ruten Egenskaper klikker du på Nivå under Tilordningstype.
Tips: For å definere flere elementer som nivåer samtidig velger du
elementene i ruten Kildeelementer, høyreklikker på dem og klikker på
Nivå.
c. I feltet Eierdimensjon velger du den dimensjonen som dette nivået
tilhører.
For eksempel lister kilden opp År, Kvartaler, Måneder og Dager som
separate kolonner. Hver kolonne er definert som en egen dimensjon. For å
opprette et hierarki med År øverst og Dager nederst definerer du
Kvartaler, Måneder og Dager som nivåer med År på øverste nivå.
d. For å flytte nivået i strukturen endrer du feltet Nivåindeks.
Tips: Du kan også endre rekkefølgen på nivåene ved å dra dem i ruten
Målelementer.
9. Slik legger du til et attributt i et nivå:
a. Velg elementet du vil gjøre til attributt, i ruten Kildeelementer.
b. I ruten Egenskaper klikker du på Attributt under Tilordningstype.
Tips: For å definere flere elementer som attributt samtidig velger du
elementene i ruten Kildeelementer, høyreklikker på dem og klikker på
Attributt.
Når tilordningstypen endres til Attributt, blir attributtet et underordnet
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element av det nærmeste nivået. Du må kanskje flytte attributtet til det
riktige nivået, hvis det ikke er nestet under riktig nivå.
c. Oppgi datatype for attributtet.
d. Valgfritt: Endre attributtypen.
En tittel er en beskrivende etikett for et dataelement. Kildedataene
inneholder for eksempel en SKU-kolonne som viser produktkoder, og en
Elementnavn-kolonne som viser produktnavnet. Du gjør
Elementnavn-dataene til et attributt for elementnivået i måldataene slik at
arbeidsområdet viser produktnavnetikettene i dimensjonen Element. Hvis
du vil legge til det opprinnelige kolonnenavnet i tittelen for hvilke som
helst titler som ikke er unike, klikker du på Sikre entydighet.
Et alias legger til data som kan brukes som alternativt navn for et element,
for eksempel et navn på et annet språk. Hvert alias må ha et unikt navn.
e. Velg dimensjon og nivå som dette attributtet tilhører.
10. Klikk på Importer. Den nye dimensjonen blir vist i innholdsruten på listen
Alle dimensjoner.
11. Dra den nye dimensjonen til riktig kube og oppgi hvorvidt dimensjonen skal
deles mellom mappen Alle dimensjoner og kuben eller kopieres til kuben.

Importere Cognos TM1-dimensjonsdelsett
Du kan importere IBM Cognos TM1-dimensjonsdelsett til IBM Cognos Insight og
godta standardtilordningen, eller du kan gjøre endringer for å definere modellen.

Før du begynner
Du kan lese om hvordan Cognos Insight tilordner data som standard, i “Før du
importerer data” på side 17.
To importkilder er bare tilgjengelige når du er koblet til en IBM Cognos
TM1-server: IBM Cognos TM1 Cube View og IBM Cognos TM1 Dimension
Subset. Cognos TM1-kubevisninger og -dimensjonsdelsett er definert av Cognos
TM1-administratoren. Når du kobler til Cognos TM1-serveren, gjenspeiler kubene,
visningene, dimensjonene og delsettene du ser i importveiviseren, elementene du
har tilgang til.
Hvis kildedataene inneholder desimalverdier, men det ikke finnes desimalverdier i
de hundre første postene, oppfatter Cognos Insight dataene som heltall.
Desimalplassene blir imidlertid beholdt, og du kan bruke formatering for å legge
til desimalene. Du finner flere opplysninger om formatering av data i “Endre
formatet for måleverdier” på side 102.

Prosedyre
1. Klikk på Hent data og så på Importer dimensjoner
Tips: Hvis datakilden er en fil, kan du også dra filen fra datamaskinen til
kuben i innholdsruten slik at importveiviseren starter.
2. Valgfritt: I feltet Importnavn oppgir du et navn for denne importprosessen.
Importprosesser vises etter navn i innholdsruten, der du kan velge en prosess
og oppdatere dataene for importen.
3. Velg IBM Cognos TM1-dimensjonsdelsett i feltet Type.
4. Velg dimensjonen og delsettet du ønsker å importere.
5. Du avslutter import av data på en av følgende måter:
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v Du kan opprette en krysstabell ut fra de importerte dataene ved å klikke på
Importer.
v Hvis du vil se på de importerte dataene bare i innholdsruten, klikker du på
Avansert og så på Sammendrag. Så fjerner du avmerkingen for Åpne Cube
Viewer ved fullføring og klikker på Importer.
6. Hvis du vil endre standardtilordningene, klikker du på Avansert.
Som standard tilordner Cognos Insight dataene som beskrevet i “Før du
importerer data” på side 17. Du kan endre tilordningstypen for en kolonne til
dimensjon, nivå, attributt eller måleverdi.
7. Du endrer måten Cognos Insight tilordner data på, på en av følgende måter:
a. Hvis du vil fjerne standardtilordningen, klikker du på Fjern alle
tilordninger.
b. Når du importerer rapporter eller filer, og du vil tilordne dataene til ett
enkelt nivå, klikker du på Gjenopprett alle tilordninger, og deretter
klikker du på Ikke oppdag hierarkier.
c. Når du importerer rapporter eller filer, og du vil at tilordningene skal
tilbakestilles til standardtilordningene som Cognos Insight har, klikker du
på Gjenopprett alle tilordninger og så på Oppdag hierarkier.
Tips: Du kan deaktivere hierarkioppdaging for alle rapport- og filimporter
ved å oppheve valget av valgruten Oppdag hierarkier under import i vinduet
Mine innstillinger.
8. Slik ser du gjennom egenskapene for kuben:
a. Velg kuben i feltet Tilordning.
b. Klikk på Vis egenskaper.
c. For å sikre at alle nullverdier i dataene blir bevart i stedet for å leses som
tomme celler, velger du avmerkingsboksen Lagre nullverdier.
d. Hvis du vil erstatte tomme celler i kildedataene med standardverdiene for
tomme celler, velger du Erstatt tomme celler med standardverdier.
Standardverdien er Standard dimensjonsnavn.
e. Hvis kildedataene bare inneholder en måleverdi, kan du fjerne standard
måleverdidimensjon ved å fjerne merket for Opprett kildedata.
ADVARSEL:
Hvis du velger å fjerne standard måleverdidimensjon ved import, kan
du ikke legge til nye måleverdier i denne kuben senere.
9. Slik definerer du en dimensjon:
a. Hvis du vil tilordne dimensjonen som en tidsdimensjon, klikker du på
Klokkeslett i feltet Dimensjonstype.
b. Velg dimensjonen i ruten Målelementer.
c. Hvis du importerer en dimensjon som omfatter elementnavn som ikke er
unike, bruker du ruten Egenskaper, utvider delen Avansert og merker av
for Inkluder navn på overordnede elementer. Denne innstillingen gir
setter de overordnede navnene foran elementnavnet slik at de blir unike.
Et skilletegn blir lagt til for å skille det overordnede navnet fra
elementnavnet. Du kan endre skilletegnet, og du kan velge å bruke unike
elementnavn som titler.
Et eksempel på ikke-unike elementnavn er dimensjonen Nord-Amerika.
Ontario er et underordnet element av nivået California, og Ontario er også
et underordnet element av nivået Canada. California er et underordnet
element av nivået Country eller Region, og Canada er et Country- eller
Region-nivå. Hvis du velger å gjøre disse elementnavnene unike, får
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elementet Ontario som er et underordnet element av nivået California,
navnet California - Ontario, og elementet Ontario som er et underordnet
element av nivået Canada, får navnet Canada - Ontario.
d. Hvis du vil inkludere en totalsum for denne dimensjonen, må du forsikre
deg om at det er merket av for Opprett totalelement.
e. Hvis du vil identifisere kildedataene som et ubalansert hierarki, velger du
avmerkingsboksen Ubalanserte kildedata og deretter velger du om du vil
balansere hierarkiet ved å plassere alle underordnede elementer på samme
dybde eller la hierarkiet være ubalansert.
f. Hvis du vil identifisere kildedataene som et uregelmessig hierarki, velger
du avmerkingsboksen Uregelmessige kildedata og velger deretter om du
vil beholde den uregelmessig strukturen og hvilke plassholderdata som
skal settes inn i de tomme cellene.
g. Hvis du vil flytte dimensjonen i strukturen, endrer du feltet
Dimensjonsindeks.
Tips: Du kan også endre rekkefølgen på dimensjonene ved å dra dem i
ruten Målelementer.
h. Valgfritt: Oppgi hvordan elementene i denne dimensjonen skal sorteres.
Elementsorteringen fastsetter rekkefølgen for overordnede dataelementer i
en dimensjon. Standard elementsortering Ingen bevarer rekkefølgen som
elementene er oppgitt i fra kildedataene. Du kan også sortere elementer
alfabetisk etter navn eller nivå, eller dybde, i dimensjonen, eller i den
rekkefølgen de står i hierarkiet. Sortering etter nivå eller hierarki kan
brukes til avansert skripting. For eksempel har du følgende elementer i
dimensjonen Produktkategori: Golf utstyr, Campingutstyr og Utendørs
beskyttelse. Du kan sortere disse elementene alfabetisk etter navn eller la
dem stå i denne rekkefølgen.
i. Valgfritt: Oppgi hvordan komponentene skal sorteres innen elementene.
Komponentsortering avgjør rekkefølgen på underordnede elementer av
elementene i en dimensjon. Standard komponentsortering Ingen bevarer
rekkefølgen som komponentene ble registrert i fra kildedataene. Du kan
også sortere komponentene alfabetisk etter navn. Elementet Campingutstyr
fra eksemplet i forrige trinn, inkluderer for eksempel de følgende
komponentene: Telt, Soveposer og Lamper. Du kan sortere disse
komponentene alfabetisk etter navn eller la dem stå i denne rekkefølgen.
j. Oppgi hvordan importen skal oppdatere eksisterende data. Nye verdier kan
legges til eksisterende verdier, eller nye verdier kan erstatte eksisterende
verdier.
10. For å definere måneden da regnskapsåret skal begynne, velger du
dimensjonen Dato. Så velger du en måned fra listen Regnskapsåret begynner.
11. For å fylle ut dimensjonen Dato med alle datoer, uansett om datoen finnes for
disse kvartalene, månedene og dagene, merker du av for Fyll ut hele år.
12. Slik definerer du et nivå:
a. Velg elementet i ruten Kildeelementer.
b. I ruten Egenskaper klikker du på Nivå under Tilordningstype.
Tips: For å definere flere elementer som nivåer samtidig velger du
elementene i ruten Kildeelementer, høyreklikker på dem og klikker på
Nivå.
c. I feltet Eierdimensjon velger du den dimensjonen som dette nivået
tilhører.
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For eksempel lister kilden opp År, Kvartaler, Måneder og Dager som
separate kolonner. Hver kolonne er definert som en egen dimensjon. For å
opprette et hierarki med År øverst og Dager nederst definerer du
Kvartaler, Måneder og Dager som nivåer med År på øverste nivå.
d. For å flytte nivået i strukturen endrer du feltet Nivåindeks.
Tips: Du kan også endre rekkefølgen på nivåene ved å dra dem i ruten
Målelementer.
13. Slik legger du til et attributt i et nivå:
a. Velg elementet du vil gjøre til attributt, i ruten Kildeelementer.
b. I ruten Egenskaper klikker du på Attributt under Tilordningstype.
Tips: For å definere flere elementer som attributt samtidig velger du
elementene i ruten Kildeelementer, høyreklikker på dem og klikker på
Attributt.
Når tilordningstypen endres til Attributt, blir attributtet et underordnet
element av det nærmeste nivået. Du må kanskje flytte attributtet til det
riktige nivået, hvis det ikke er nestet under riktig nivå.
c. Oppgi datatype for attributtet.
d. Valgfritt: Endre attributtypen.
En tittel er en beskrivende etikett for et dataelement. Kildedataene
inneholder for eksempel en SKU-kolonne som viser produktkoder, og en
Elementnavn-kolonne som viser produktnavnet. Du gjør
Elementnavn-dataene til et attributt for elementnivået i måldataene slik at
arbeidsområdet viser produktnavnetikettene i dimensjonen Element. Hvis
du vil legge til det opprinnelige kolonnenavnet i tittelen for hvilke som
helst titler som ikke er unike, klikker du på Sikre entydighet.
Hvis dataene dine inneholder informasjon for flere ulike språkmiljøer, kan
du identifisere attributtene som titler og velge språkmiljøet for hver enkelt
tittel. Hvis du ikke velger et språkmiljø for en tittel, brukes standard
språkmiljø.
Et alias legger til data som kan brukes som alternativt navn for et element,
for eksempel et navn på et annet språk. Hvert alias må ha et unikt navn.
e. Velg dimensjon og nivå som dette attributtet tilhører.
14. Slik definerer du en måleverdi for kuben:
a. Velg elementet du vil gjøre til måleverdi, i ruten Kildeelementer.
b. I ruten Egenskaper klikker du på Måleverdi under Tilordningstype.
Tips: For å definere flere elementer som måleverdier samtidig velger du
elementene i ruten Kildeelementer, høyreklikker på dem og klikker på
Måleverdi.
c. Oppgi datatype for måleverdien.
Viktig: Hvis kildedataene ikke inkluderer desimaler i de første 100
postene, vil ikke arbeidsområdet inkludere desimaler. Desimaldataene blir
imidlertid bevart under importen. Du kan endre formatet på denne
måleverdien til å inkludere desimaler. Du finner opplysninger om
formatering av måleverdier i “Endre formatet for måleverdier” på side 102.
d. For å flytte måleverdien i strukturen endrer du feltet Måleverdiindeks.
Tips: Du kan også endre rekkefølgen på måleverdiene ved å dra dem i
ruten Målelementer.
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Tips: Generer en tallmåleverdi for å bekrefte at dataene er importert.
Antallskolonnen i krysstabellen skal vise antall rader du har importert. Dette
tallet gir deg en rask oversikt over eventuelle duplikater eller manglende
rader. Du kan generere en antallsmåleverdi ved å velge dimensjonen
kubenavn-måleverdier i ruten Målelementer og passe på at det er merket av
for Generere tallmåling.
15. For å utelate en kolonne ved import høyreklikker du på den i ruten
Dataforhåndsvisning og klikker på Ikke tilordne.
16. Slik legger du til en beregnet kolonne:
a. Klikk på Legg til beregnet kolonne.
b. I ruten Egenskaper definerer du datatype og tilordningstype for uttrykket.
c. Skriv uttrykket i feltet Uttrykk. Uttrykkene må slutte på semikolon (;).
Hvis du vil legge til en beregnet kolonne som sammenkjeder elementene
Etternavn og Fornavn, kan du for eksempel definere det følgende
uttrykket:
v_Expression = v_Surname_0 | ’,’ | v_Given_name_1;
Uttrykket du kan legge til under en import, er uttrykk for IBM Cognos
TM1 TurboIntegrator, så du kan bare bruke funksjoner som er kompatible
med Cognos TM1 TurboIntegrator. Hvis du vil ha mer informasjon om å
skrive uttrykk, kan du se “Beregninger” på side 58.
d. Klikk på Forhåndsvis for å se resultatene av uttrykket.
17. Utfør en av følgende handlinger:
v Du kan opprette en krysstabell ut fra de importerte dataene ved å klikke på
Importer.
v Hvis du vil vise de importerte dataene bare i innholdsruten, klikker du på
Neste, fjerner avmerkingen for Åpne Cube Viewer ved fullføring og
klikker på Importer.

Legge til eksisterende dimensjoner
Hvis du allerede har importert eller bygd dimensjoner i et IBM Cognos
Insight-arbeidsområde, er det mulig du ønsker å bruke dem i den nye kuben du
oppretter når du importerer data.

Før du begynner
Du kan lese om hvordan Cognos Insight tilordner data som standard, i “Før du
importerer data” på side 17.

Om denne oppgaven
Du kan inkludere en eksisterende dimensjon med dataene du importerer. Du kan
for eksempel opprette dimensjonen Versjon og deretter legge den til i en ny import
for å definere forskjellige scenarier. I dette tilfellet bruker du importens funksjon
Del inn i sektor på for å oppgi en version for den nye importen. Du kan også ha
en eksisterende Produkt-dimensjon som du vil inkludere i en ny kube som du
importerer. I dette tilfellet tilordner du kildekolonnen til den eksisterende
dimensjonen.

Prosedyre
1. Klikk på Importer dimensjoner på menyen Hent data.
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2. Valgfritt: I feltet Importnavn oppgir du et navn for denne importprosessen.
Importprosesser vises etter navn i innholdsruten, der du kan velge en prosess
og oppdatere dataene for importen.
3. Velg datakilden du vil importere.
Tips: Hvis datakilden er en fil, kan du også dra filen fra datamaskinen til
kuben i innholdsruten slik at importveiviseren starter.
4. I importveiviseren klikker du på Avansert.
5. Klikk på Vis egenskaper.
6. Klikk på delen Avansert for kubeelementet, og i området Bruk eksisterende
dimensjoner i importen legger du til de eksisterende dimensjonene du vil
inkludere i kuben.
7. Tilordne kolonner fra kilden til den eksisterende dimensjonen. Hvis kilden ikke
inneholder en kolonne som kan tilordnes for dimensjonen, kan du bruke
området Del inn i sektor på og klikke på Velg og velge et passende medlem i
dimensjonen. Du kan for eksempel velge basismedlemmet i en
versjonsdimensjon for å tildele dataene til dette medlemmet i kuben.

Oppdatere data
Når du vil oppdatere et IBM Cognos Insight-arbeidsområde med nye verdier fra
samme datakilde, kan du importere dataene på nytt.

Om denne oppgaven
Hvis verdiene i datakilden er endret og du vil importere de nye dataene, kan du
oppdatere dem. Du kan for eksempel ha importert et regneark som viser selskapets
gjennomsnittlige salg per kvartal, og etter at du importerte, har gjennomsnittet
steget fordi salget har bedret seg. Du kan oppdatere dataene i arbeidsområdet for å
oppdatere arbeidsområdet.
Du kan oppdatere dataene bare fra en datakilde om gangen. Hvis arbeidsområdet
inneholder data fra flere datakilder, utfører du en oppdatering for hver datakilde.
Når du importerer data til IBM Cognos Insight, vises hver importprosess i
innholdsruten på listen Alle importer. Du kan kjøre eller redigere en bestemt
importprosess.
Hvis du har publisert arbeidsområdet du vil oppdatere med nye data, til en IBM
Cognos Express- eller IBM Cognos TM1-server, bør du i stedet for å bruke denne
prosedyren til å oppdatere arbeidsområdets data, oppdatere kuben i Cognos TM1
Performance Modeler ved å koble kuben til datakilden. Hvis du velger å oppdatere
dataene på datamaskinen og deretter republiserer dem til Cognos Express eller
Cognos TM1, oppretter publiseringsprosessen en ny Cognos TM1-server i stedet
for å erstatte dataene i den eksisterende Cognos TM1-applikasjonen. Hvis du vil ha
informasjon om hvordan du kobler en kube til en datakilde, åpner du dokumentet
for produktet og versjonen fra IBM Knowledge Center (http://www.ibm.com/
support/knowledgecenter).

Prosedyre
1. Hvis du vil åpne innholdsruten, klikker du på innholdsruteikonet
.
2. Høyreklikk på kuben som inneholder dataene du vil oppdatere, og klikk på en
av følgende kommandoer:
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v Hvis du vil beholde tilordningene du har definert, og oppdatere bare
dataene, klikker du på Kjør import, og så velger du den importprosessen du
ønsker å kjøre. Importprosessene er identifisert ved hjelp av navnet du
oppgav i det første trinnet i importveiviseren, eller av standardnavnet Ny
import og importnummeret. Hvis du kjører importprosessen, har du ikke
flere trinn å utføre.
v Hvis du vil definere forskjellige tilordninger enn dem du definerte da du
importerte denne kuben, klikker du på Rediger import, og deretter velger du
importprosessen du vil redigere. Importprosessene er identifisert ved hjelp
av navnet du oppgav i det første trinnet i importveiviseren, eller av
standardnavnet Ny import og importnummeret. Gå til trinn 4.
Tips: Du kan også importere data på nytt ved å utvide mappen Alle importer
i innholdsruten og dobbeltklikke på importprosessen du vil kjøre.
3. Utfør følgende handlinger for hver importprosess du vil redigere:
a. For å gjøre tilordningsendringer klikker du på Avansert.
b. Hvis du vil fjerne standardtilordningen, klikker du på Fjern alle
tilordninger.
c. For å åpne ruten Egenskaper klikker du på Vis egenskaper.
d. Om nødvendig oppgir du dimensjonen som inneholder måleverdiene i
kuben din, fra listen Måleverdidimensjon.
e. Fra listen Virkemåte for dataoppdatering oppgir du hvordan kuben skal
oppdateres. Nye verdier kan legges til eksisterende verdier, eller nye verdier
kan erstatte eksisterende verdier.
f. I ruten Dataforhåndsvisning velger du kolonner av data som du vil
oppdatere eller legge til, og definerer hvert dataelements tilordningstype.
Kolonner som du drar til en eksisterende kube, kan være måleverdier eller
attributter. Du kan ikke endre dem til å være dimensjoner eller nivåer.
g. Hvis du vil import bare faktadata, eller måleverdier, tilordner du bladnivået
til et hierarki.
Du kan endre tilordningene for måleverdiene. For eksempel har du tidligere
importert en måleverdi kalt Kostnad. Du skal nå importere en måleverdi
kalt Enhetskostnad, og du vil at dataene for Enhetskostnad skal være i
samme måleverdi som Kostnad. Du tilordner måleverdien for
Enhetskostnad til måleverdien for Kostnad i Importer-veiviseren.
4. Utfør en av følgende handlinger:
v Hvis du vil se på de importerte dataene bare i innholdsruten, klikker du på
Sammendrag, fjerner avmerkingen for Åpne Cube Viewer ved fullføring og
klikker på Importer.
v Hvis du vil at de importerte dataene skal vises i en krysstabell i
innholdsruten, klikker du på Importer.

Resultater
Hvis du vil planlegge en prosess for å oppdatere dataene, kan du søke etter
informasjon om jobber (chores) i dokumentasjonen for ditt produkt og versjon. Du
kan få tilgang til all Cognos-dokumentasjon fra IBM Knowledge Center
(http://www.ibm.com/ support/knowledgecenter).
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Kapittel 4. Dataanalyse
Når du utforsker, sorterer og nester data i IBM Cognos Insight, ser du informasjon
fra forskjellige perspektiver og kan bruke analysen til å treffe bedre beslutninger
for virksomheten. Du kan for eksempel bruke et linjediagram hvis du vil finne ut
av trender.

Skrive inn data
Du kan oppgi dataene direkte i IBM Cognos Insight-krysstabellen og bruke
kommandoer til å utføre enkle beregningsoppgaver. Du kan også kopiere og lime
inn cellene eller importere data fra en Microsoft Excel-arbeidsbok eller CSV-fil.

Prosedyre
1. Hvis du vil endre verdiene i en celle, velger du cellen og skriver de nye
verdiene. Deretter trykker du på Enter eller bruker piltastene til å flytte til en
annen celle.
Når du trykker på Enter, blir dataene vist i blått, og rad- og
kolonneoverskriftene blir uthevet i blått. Dette angir at dataene du har oppgitt,
er forskjellige fra de opprinnelige verdiene på IBM Cognos Express- eller IBM
Cognos TM1-serveren. Hvis andre celler er relatert til cellen der du har oppgitt
data, medfører det å trykke på Enter at disse cellene blir blå for å angi at
verdiene er forskjellige fra de opprinnelige verdiene på serveren.
Når du bruker piltastene til å flytte til en annen celle, vises dataene i grønt hvis
du bidrar til en plan. Dette angir at dataene i cellen er endret, og at endringen
venter på iverksetting. Nye beregninger utføres ikke, og relaterte celler blir ikke
oppdatert. Hvis du arbeider med personlige data, blir dataene vist i blått til du
har lagret arbeidsområdet.
, blir de
Når du iverksetter endringene ved å klikke på ikonet Iverksett
endrede verdiene lagret på Cognos Express- eller Cognos TM1-serveren.
Dataene blir så vist i svart for å angi at andre kan se endringene i dataene.
Dataene som blir vist i et diagram, må være innenfor følgende område:
0,000000001 til 99.999.999.999.999.999.999.999.999.999.999.
Hvis du arbeider i distribuert modus og sletter data, er dataene fortsatt
tilgjengelige på serveren til du sender dem inn. Dette skyldes at dataene er
lagret lokalt i distribuert modus.
2. Du kan bruke kommandoene nedenfor til å oppgi data i en celle. Disse
kommandoene behandles når du trykker på Enter, og de kan bare brukes til
den gjeldende krysstabellen. Det skilles ikke mellom store og små bokstaver i
disse kommandoene.
Tabell 3. Kommandoer for å legge inn data
Kommando

Beskrivelse

K

Legger inn verdien i tusener.
For eksempel gir 5K det resultat at 5000 blir lagt inn i cellen.

M

Legger inn verdien i millioner.
For eksempel gir 10M det resultat at 10.000.000 blir lagt inn i cellen.
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Tabell 3. Kommandoer for å legge inn data (fortsettelse)
Kommando

Beskrivelse

Add, +

Legger et tall til celleverdien.
For eksempel legger Add50 verdien 50 til celleverdien.

Sub

Subtraherer et tall fra celleverdien.
For eksempel gjør Sub50 at 50 trekkes fra celleverdien.

Increase, Inc, >

Øker celleverdien med et tall, uttrykt i prosent.
For eksempel øker inc6 eller 6> celleverdien med by 6 %.

Decrease, Dec, <

Reduserer celleverdien med et tall, uttrykt i prosent.
For eksempel reduserer Dec6 eller 6< celleverdien med 6 %.

Hold, Hol

Sperrer (blokkerer) celleverdien fra dataspredninger.

Release, Rel

Frigir blokkerte celler.

Multiply, Mul

Multipliserer celleverdien med et tall
For eksempel multipliserer Mul50 hver celleverdi med 50.

Divide, Div

Dividerer hver celleverdi med et tall.
For eksempel dividerer Div50 hver celleverdi med 50.

Grow

Bruker kombinert vekst på prosentsatsen du oppgir.
For eksempel legger Grow5 5 % til hvert medlem i en dimensjon.

Power, Pow

Øker tallet i en celle med den potensen du oppgir.
For eksempel er tallet i cellen 10. Når du oppgir Pow3, økes 10 til
1000.

>

Kopier verdien til høyre til alle underordnede elementer, eller blad, i
konsolideringen, eller bare til underordnede elementer som
inneholder verdier som ikke er null.

<

Kopier verdien til venstre til alle underordnede elementer, eller blad,
i konsolideringen, eller bare til underordnede elementer som
inneholder verdier som ikke er null.

|

Kopier verdien ned til alle underordnede elementer, eller blad, i
konsolideringen, eller bare til underordnede elementer som
inneholder verdier som ikke er null.

^

Kopier verdien opp til alle underordnede elementer, eller blad, i
konsolideringen, eller bare til underordnede elementer som
inneholder verdier som ikke er null.

: ( et kolon)

Stopper kopieringen.

3. Hvis du vil endre overskriften for en rad eller kolonne, velger du overskriften,
skriver inn det nye navnet og trykker på Enter.

Filtrere data
Filtrer dimensjoner, måleverdier, attributter og data som blir vist i et IBM Cognos
Insight-arbeidsområde for å analysere informasjonen fra forskjellige perspektiver
og forstå den bedre.
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Neste og bytte dimensjoner i krysstabeller og diagrammer
Erstatt elementer som vises i krysstabeller og diagrammer, for å vise dataene fra et
annet perspektiv i IBM Cognos Insight.

Om denne oppgaven
Hvis widgeten inneholder både en krysstabell og et diagram, vil endringer som du
gjør i krysstabellen, gjenspeiles i diagrammet, og endringer som du gjør i
diagrammet, gjenspeiles i krysstabellen.

Prosedyre
1. Slik kan du endre dimensjoner, måleverdier eller attributter som vises i en
krysstabell eller et diagram:
til radene, kolonnene eller konteksten
v Dra elementet fra innholdsruten
for krysstabellen.
v Dra elementet fra innholdsruten til et diagramelement, for eksempel x-aksen,
en stolpe i et stolpediagram, eller diagramforklaringen.
v Dra elementet fra radseksjonen
kontekstseksjonen
oversiktsområdet.

, kolonneseksjonen

, eller

i oversiktsområdet til en annen seksjon i

2. Hvis du vil filtrere hvilke elementer i en dimensjon, en måleverdi eller et
attributt som skal vises i en krysstabell eller et diagram, i oversiktsområdet,
klikker du på dimensjonen, måleverdien eller attributtet, og velger detaljnivået
du ønsker. Du kan filtrere elementene som vises i hele arbeidsområdet ved
hjelp av utforskingspunkter eller utforskingsruten. Du finner mer informasjon i
“Filtrering etter dimensjoner og attributter”.
3. Hvis du vil endre radene og kolonnene i en krysstabell, klikker du på ikonet
Bytt

.

Filtrering etter dimensjoner og attributter
Bruk utforskingspunkter eller utforskingsruten til å filtrere dataene som blir vist i
krysstabeller og diagrammer i IBM Cognos Insight-arbeidsområdet.
Utforskingspunkter og utforskingsruten identifiserer også hvordan dimensjonene
og attributtene er beslektet med hverandre og hvor de ikke er sammenknyttet.

Om denne oppgaven
Utforskingspunkter er widgeter som viser elementene i en dimensjon. Du kan
klikke på hvert element for å filtrere arbeidsområdet slik at det bare viser
elementer som du velger. For eksempel viser ett utforskingspunkt måneder, et
annet utforskingspunkt viser produkter, og et tredje viser dine butikker. Hvis du
velger januar, februar og mars, ser du hvilke butikker som har solgt hvilke
produkter i noen av disse månedene. Produktene og butikkene blir uthevet bare
hvis de inneholder data for januar eller februar eller mars. Hvis du så velger to
produkter i tillegg til disse månedene, ser du en ytterligere avgrensning av
dataene. Butikkene som er uthevet, har solgt minst ett av de to produktene i januar
eller februar eller mars.
Du kan opprette utforskingspunkter fra attributter og dimensjoner. Attributter gjør
det mulig å gruppere dimensjonselementer på en annen måte. Produktdimensjonen
Kapittel 4. Dataanalyse
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inneholder for eksempel fem produkter. Tre av produktene er nye dette året, og to
av produktene ble opprettet for fem år siden. Du kan bruke et attributt til å
definerer hvilke elementer i dimensjonen som er nye og hvilke som er gamle, og
deretter filtrere krysstabellen og diagrammet slik at de bare viser nye eller bare
gamle produkter. Dette hjelper deg med å sammenlikne de nye produktene med
de gamle.
Utforskingsruten likner et utforskingspunkt, men utforskingsruten omfatter alle
dimensjoner, attributter og måleverdier, og den er forankret til siden av
arbeidsområdet.

Prosedyre
1. Hvis du vil vise utforskingsruten, klikker du på Utforsk og deretter på Vis
utforskingsrute.
2. Hvis du vil opprette et utforskingspunkt, drar du en dimensjon eller et attributt
fra innholdsruten
lerretet.

til lerretet. En utforskingspunktwidget blir lagt til på

Tips: Hvis dimensjonen inneholder attributter, kan du endre elementet som
vises i utforskingspunktet, ved å klikke på utforskingspunkttittelen og deretter
på en dimensjon eller et attributt på listen.
3. Velg ett eller flere elementer i hvert utforskingspunkt eller i utforskingsruten
hvis du vil endre hva som blir vist i arbeidsområdewidgetene.
4. Hvis du ikke vil utheve de valgte elementene og elementene som er knyttet til
de valgte elementene, klikker du på Utforsk og fjerner merket for Identifiser
beslektede elementer.
5. Hvis du ikke vil at de valgte elementene og elementene som er beslektet med
de valgte elementene, skal vises øverst i utforskingspunktene, klikker du på
Utforsk og fjerner merket for Vis beslektede elementer først.
6. Hvis du vil fjerne valgene i utforskingspunkter, utfører du en av følgende
handlinger:
v Hvis du vil fjerne valgene i ett utforskingspunkt, klikker du på Utforsk og så
på Fjern spesifikt utforskingspunkt.
v Hvis du vil fjerne valgene i alle utforskingspunktene, klikker du på Utforsk
og så på Fjern alle utforskingspunkter.

Resultater
Hvis du velger flere medlemmer, blir data for eventuelle valgte medlemmer
uthevet.
Hvis dataene i krysstabellen er aggregert, endrer et valg av medlemmer i
utforskingspunktene summene. For eksempel viser krysstabellen inntekter for alle
produkter for hvert kvartal. Hvis du velger et bestemt produkt i et
utforskingspunkt, viser krysstabellen fortsatt alle produktene i overskriftene, men
summen er nå summen for det produktet du har valgt.
Beslektede begreper:
“Flervalg i et utforskingspunkt viser #N/A i noen celler” på side 215
Når du velger to eller flere medlemmer i et utforskingspunkt i IBM Cognos
Insight, viser cellene i widgeter med krysstabeller noen ganger de beregnede
verdiene og noen ganger #N/A.
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Søke etter data
Når en dimensjon inneholder mange elementer, kan du bruke et utforskingspunkt
til å søke etter et element i IBM Cognos Insight.

Prosedyre
1. Hvis dimensjonen ikke er i et utforskingspunkt, drar du det til lerretet.
.
2. I tittellinjen til utforskingspunktet klikker du på ikonet Søk
3. Skriv en tegnstreng i tekstfeltet som blir vist.
Beslektede oppgaver:
“Legge til medlemmer i dimensjoner” på side 106
Du kan legge til medlemmer i dimensjoner i IBM Cognos Insight ved å legge til
rader og kolonner i en krysstabell på forskjellige nivåer.

Søke i innholdsruten
Du kan søke etter objekter i innholdsruten.

Om denne oppgaven
Du kan skrive tegn som du vil filtrere på i innholdsruten hvis du ikke er sikker på
det nøyaktige objektnavnet, eller hvis du vil søke etter objekter som oppfyller
bestemte kriterier. Søket finner alle kuber, dimensjoner, linker, prosesser, jobber,
styringskort og importer som oppfyller kriteriene.

Prosedyre
Hvis du vil søke etter objekter med navn som inneholder bestemte tegnstrenger,
kan du søke inn tegnene i søkefeltet i innholdsruten. Søket er et aktivt filter med
resultater som oppfyller søkekriteriene. Objektene som blir vist i innholdsruten, har
navn som inneholder tegnene du skriver.

Drille og drille ned
Du kan drille opp og ned i dataene i en IBM Cognos Insight-krysstabell eller et
diagram for å se gjennom de ulike nivåene med data.

Om denne oppgaven
Drilling opp og ned defineres på denne måten:
Drille opp
Å drille opp betyr å erstatte dataene du driller opp i, med dataene for det
overordnede elementet av disse dataene. Du driller opp for å sammenlikne
data. Krysstabellen inneholder for eksempel inntekter etter år for
produktkategorien oppvaskmaskiner. Du driller opp på produktkategorien
Oppvaskmaskiner for å vise inntekter etter år for alle produktkategoriene.
Du kan bruke denne visningen av dataene til å sammenlikne inntektene du
tjente fra produktkategorien Oppvaskmaskiner med inntektene du tjente
fra andre produktkategorier.
Drille ned
Å drille ned betyr å erstatte dataene du driller ned i, med dataene for det
underordnede elementet av disse dataene. Du driller ned for å se flere
detaljer om dataene. Krysstabellen inneholder for eksempel inntekter etter

Kapittel 4. Dataanalyse

55

år for produktkategorien oppvaskmaskiner. Du driller ned for å analysere
inntektene du samlet inn for hver oppvaskmaskin i produktkategorien
Oppvaskmaskiner.
Du kan drille opp eller drille ned i de følgende elementene i en krysstabell:
v Krysstabellceller.
Hvis det blir vist en krysstabellcelle i en rad og en kolonne, kan du velge om du
vil drille opp eller drille ned i raden eller kolonnen. For eksempel vises en celle i
Januar-kolonnen og i Antall-raden. Når du høyreklikker på cellen og velger
Drill ned, kan du klikke på Januar eller Antall.
v Rad- eller kolonneoverskrifter.
Du kan også drille opp eller ned i de følgende elementene i et diagram:
v Etiketter, som for eksempel diagramforklaringen, elementene i en forklaring eller
akseetikettene.
v Data, som for eksempel stolpene i et stolpediagram eller linjene i et linjediagram.
Tips:
Du kan endre virkemåten ved dobbeltklikking på en krysstabellcelle slik at
dobbeltklikkingen driller ned i dataene i cellen. Fra menyen Utforsk, i delen
Dobbeltklikk i krysstabeller, klikker du på Drill ned. Hvis du vil sette
virkemåten tilbake til standardverdien, der du kan dobbeltklikke på en celle for å
redigere dataene i denne cellen, bruker du menyen Utforsk i delen Dobbeltklikk i
krysstabeller, og klikker på Rediger. Innstillingen du velger, blir lagret med
arbeidsområdet, slik at brukerne av arbeidsområdet får samme innstilling når de
åpner arbeidsområdet.
Du kan også endre standardvirkemåten for nye arbeidsområder du oppretter slik
at dobbeltklikking i en celle i en krysstabell driller ned i dataene i cellen. Klikk på
, klikk på Mine innstillinger, og deretter, i delen
ikonet Handlinger
Standardhandling for nye arbeidsområder ved dobbeltklikking på en celle,
klikker du på Drill ned. Innstillingen du velger i vinduet Mine innstillinger gjelder
bare for nye arbeidsområder du oppretter, og denne innstillingen blir ikke lagret
med arbeidsområdet.

Prosedyre
1. Høyreklikk på dataelementet i krysstabellen eller diagrammet, klikk på Drill
opp eller Drill ned, og, hvis det er nødvendig, klikker du på dataelementet du
ønsker å drille opp eller ned i. Hvis alternativet Drill opp ikke blir vist, har
dataelementet ingen overordnede data, så du kan ikke drille opp. Hvis
alternativet Drill ned ikke blir vist, har dataelementet ingen underordnede
data, så du kan ikke drille ned.
Tips:
Du kan dobbeltklikke på en rad- eller kolonneoverskrift i en krysstabell eller et
element i et diagram for å drille opp eller ned i elementet. Når du beveger
markøren over elementet, blir markøren endret slik at den viser hvilken retning
dobbeltklikking på elementet vil drille, opp eller ned.
Du kan klikke på et element i et oversiktsområde for å vise de overordnede
elementene og underordnede elementene av dataene som for tiden blir vist i
krysstabellen eller diagrammet. Hvis du klikker på et overordnet element, blir
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det drillet opp i krysstabellen eller diagrammet, og hvis du klikker på et
underordnet element, blir det drillet ned i krysstabellen eller diagrammet.
2. Du fjerner alle oppdrillings- og neddrillingshandlinger du har utført på et
dataelement, ved å klikke på elementet i radområdet
eller kontekstområdet

, kolonneområdet

og så klikke på Vis alle - elementnavn.

Filtrere til å vise topp- eller bunnresultater
Du kan filtrere til å vise bare topp- eller bunnresultater i en IBM Cognos
Insight-krysstabell.

Om denne oppgaven
Du kan bruke filtre for en krysstabell på følgende måter:
v Vis bare toppresultater hvis vil finne de høyeste verdiene blant dataene raskt.
Du kan for eksempel ønske å finne ut hvilke måneder som hadde høyest
inntekt, så du filtrerer og får vist bare topp tre-resultatene.
v Vis bare bunnresultater hvis vil finne de laveste verdiene blant dataene raskt. Du
kan for eksempel ønske å finne ut hvilke ansatte som brukte minst penger på
reise, så du filtrerer for å vise bare de fem laveste resultatene.

Prosedyre
1. Klikk på kolonne- eller radoverskriften som du ønsker å få vist topp- eller
bunnverdier for.
2. Høyreklikk på elementet, klikk på Topp eller bunn og klikk så på et av
alternativene for å velge antall verdier du vil ha vist. Hvis du klikker på
Tilpasset, får du frem et nytt vindu der du kan begrense resultatene som vises
i krysstabellen, ved å velge et av følgende alternativer:
v Oppgi et tilpasset antall topp- eller bunnresultater. Du kan for eksempel
skrive 50 for å få vist de 50 øverste kundene etter inntekter.
v Oppgi en tilpasset prosentsats for topp- eller bunnresultater. Du kan for
eksempel skrive 10 for å få vist de kundene som bidrar med 10 prosent av
inntektene.
v Oppgi et tall som topp- eller bunnresultatene skal summeres mot. Du kan for
eksempel skrive 10000000 for å få vist de kundene som bidrar med de første
10 millioner dollarene i inntekt.
3. På listen Basert på velger du måleverdien som du vil oppgi topp- eller
bunnresultater for.
4. Klikk på OK.
5. Du kan fjerne et topp- eller bunnfilter ved å høyreklikke på det filtrerte
elementet, klikke på Topp eller bunn og klikke på Ingen topp eller bunn.

Sortere
Hvis du sorterer et område med verdier i stigende eller synkende rekkefølge, blir
det enklere å organisere og analysere dataene i IBM Cognos Insight.

Prosedyre
1. Velg hele raden eller kolonnen du vil sortere.
2. Høyreklikk på overskriften og klikk på Sorter.
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3. Oppgi om du vil sortere etter verdi eller etikett, og klikk deretter på Sorter
stigende eller Sorter synkende.

Beregninger
Beregninger er viktige når du skal løse problemer og treffe beslutninger. De kan
hjelpe deg med å se relasjoner mellom elementer som er av interesse for deg.
Beregninger av varians og prosentvis varians kan for eksempel være til hjelp for en
kostnads-nytte-analyse i IBM Cognos Insight fordi det blir mulig å sammenlikne
kostnader mot inntekter og faktisk salg mot forventet salg.

Dimensjonsberegninger
Dimensjonsberegninger blir utført fra en rad eller kolonne i en krysstabell. Du kan
for eksempel ha en krysstabell som viser fortjeneste og tap for hvert år fra 2008 til
2014. Du legger til en ny kolonne og bruker den til å vise beregningen av
fortjeneste minus tap for hvert år.
Du bør være klar over følgende når du skriver dimensjonsberegninger:
v Hvis du bruker et tall som er høyere enn null men mindre enn 1, må du bruke
en foranstilt null. For eksempel 0,10.
v Bruk enkeltanførselstegn og hakeparenteser rundt navn. For eksempel
['elementnavn'].
v Avslutt hver beregning med et semikolon (;).
v Du kan bruke mellomrom for å gjøre beregningen klarere.
v Du kan bruke både store og små bokstaver. Det skilles ikke mellom store og små
bokstaver i syntaksen.
Dimensjonsberegninger i Cognos Insight har samme syntaks som uttrykk i IBM
Cognos TM1. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du skriver uttrykk, kan du
se de følgende avsnittene i TM1-referansedokumentasjonen:
v Regelfunksjoner
v TM1 TurboIntegrator-funksjoner
Du finner TM1-referansedokumentasjonen for produktet og versjonen din fra IBM
Knowledge Center (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).

Kubeberegninger
I motsetning til dimensjonsberegninger er kubeberegninger er en metode for å
forenkle opprettelsen av regler for å fullføre felles modelleringsoperasjoner, f.eks.
administrere og vedlikeholde modellen. Du kan legge til en beregning for å gjøre
modellen meningsfull ved å utlede mer informasjon fra datakilden.
Hvis du må opprette beregninger som ikke medfører aggregering, for eksempel
beregning av valutakurser eller inntekter, kan du bygge formeluttrykk i
beregningsredigereren. Du kan bruke funksjoner som gjelder for både kuber og
dimensjoner.
Ved hjelp av beregningsredigereren kan du se hvilke beregninger som brukes på en
valgt celle, og endre prioritet for beregningene eller reglene på en kube. Du kan
bruke regelredigeringsprogrammet til å endre rekkefølgen på regelblokken som er
knyttet til kubeberegningen.
Dette er noen av fordelene ved å bygge kubeberegninger:
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v Hente data fra andre kuber og bygge beregningsuttrykket.
Du kan for eksempel bruke attributter som finnes i en annen dimensjon enn den
der beregningen er definert.
v Bruke beregninger for bladmedlemmer av konsoliderte nivåer.
v Bruke beregninger for strengelementer.
v Referanseelementattributter.
v Bruk standard IBM Cognos TM1-funksjoner for bladnivået og det konsoliderte
nivået.
Beregningsomfanget utledes fra utvalget i en kube eller kubevisning. Når du
oppretter en beregning, blir bare rad- og kolonnedimensjonene inkludert.
Beregningen gjelder for alle medlemmer av alle kontekstdimensjoner. Hvis alle
medlemmene av rad- eller kolonnedimensjonen er valgt, brukes beregningen på
alle medlemmer av dimensjonen. Dimensjonen er ikke inkludert i
standardberegningens navn eller kontekst.
Modellbyggeren kan endre omfanget for utvalget ved å legge til, fjerne og endre
medlemsvalg for en dimensjon på en av følgende måter:
v Bruk dimensjonskontekstområdet i beregningsredigereren.
v Legg til eller fjern dimensjoner ved å dra dem til eller fra kontekstområdet til
den overordnede kuben.
Data og kubeberegninger bevarer sin integritet selv når du legger til eller fjerner en
dimensjon fra kuben der du oppretter beregninger. Du må imidlertid forsikre deg
om at du tilpasser linker til den nye dimensjonen, hvis det er lagt til. Bevaring er
nyttig når du lager prototyper og restrukturerer kuber for tilpasning til nye
forretningsbehov.

Legge til en enkel dimensjonsberegning
Du kan legge til, trekke fra, multiplisere eller dividere rader eller kolonner i en
IBM Cognos Insight-krysstabell. Du kan også opprette en tilpasset beregning.

Før du begynner
Dataene du vil bruke i beregningen, må finnes i radene eller kolonnene.
Hvis du vil ha informasjon om hvordan du skriver uttrykk, kan du se de følgende
avsnittene i TM1-referansedokumentasjonen:
v Regelfunksjoner
v TM1 TurboIntegrator-funksjoner
Du finner TM1-referansedokumentasjonen for produktet og versjonen din fra IBM
Knowledge Center (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).

Prosedyre
1. Velg en eller flere rader eller kolonner for beregningen.
2. Høyreklikk på radene eller kolonnene og klikk på Beregn.
3. Velg en av beregningskommandoene: add, subtract, multiply, divide eller
Tilpasset.
4. Hvis du velger Tilpasset, gjør du slik:
a. Skriv beregningen i feltet Uttrykk. Når du har angitt [’, blir det vist en liste
som du kan velge elementer fra.
Kapittel 4. Dataanalyse
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b. Oppgi om totalen for argumentene skal summeres først, eller om
argumentene skal brukes først.
c. Klikk på OK.
5. Hvis du vil endre navn på den nye raden eller kolonnen, merker du den og
skriver et nytt navn.
Viktig: Når du endrer navn på et dataelement, endrer du navnet i kuben, ikke
bare i gjeldende widget. Navnet vil derfor gjenspeiles i hver eneste widget som
inneholder dette dataelementet.

Resultater
Standard virkemåte for nye beregninger er å utelate beregningsverdien fra alle
overordnede sammendrag. For å inkludere beregningsverdien i overordnede
sammendrag, høyreklikker du på beregningen, klikker på Beregn og klikker så på
Rediger denne beregningen. Så klikker du under Overordnet sammendrag på
Inkluder beregningsverdi.

Opprette en kubeberegning
Hvis du vil opprette en kubeberegning i IBM Cognos Insight, kombinerer du
operatorer, funksjoner, attributter og verdier, for eksempel tekststrenger og tall, i et
uttrykk som evalueres til en enkelt verdi.

Om denne oppgaven
Formler for beregnede dataelementer kan være enkle eller komplekse. Enkle
formler består av en kombinasjon av andre dimensjonsmedlemmer, numeriske
konstanter og aritmetiske operatorer. Komplekse formler kan inneholde disse
elementene og funksjonene og linker til andre kubedata. Når du legger til et
beregnet dataelement i kuben, blir det et element i dimensjonen.
Materne blir generert automatisk når du oppretter en beregning for å sikre at alle
regelavledede verdier konsolideres på riktig måte. Du kan begrense materne eller
de genererte reglene ved å deaktivere reglene i regelredigeringsprogrammet og
bruke dine egne.
Hvis dimensjonen du velger som konstant, omfatter brukerdefinerte attributter, kan
du bruke attributtene, for eksempel produkttype, som elementer i uttrykket.
Systemdefinerte attributter, for eksempel attributter for bladnivåberegning eller
beregning på konsolidert nivå for en beregningsdimensjon, blir ikke vist. Et
dimensjonsattributtet som det refereres til i en kubeberegning, innebærer at det er
en referanse til verdiene av dette attributtet for alle medlemmer av dimensjonen.
Du kan også referere til medlemmer fra ulike dimensjoner i kuben.

Prosedyre
1. Høyreklikk på cellen eller området med celler der du vil beregne en verdi, og
klikk på Opprett kubeberegning. Når du velger kolonne, antar
beregningsredigereren at beregningen gjelder for hver dimensjon. Du kan
imidlertid opprette beregninger som gjelder for en dimensjon som filtreres på
et bestemt attributt.
2. I feltet Oppgi et navn for kubeberegningen oppgir du et meningsfullt navn
for beregningen, slik at du kan identifisere den, og klikker på OK.
Standardnavnet er det samme som for kuben, dimensjonen på raden,
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radmedlemmet, dimensjonen på kolonnen og kolonnemedlemmet. Valget av
dimensjonsmedlemmer i kontekstområdet utelukkes.
3. Endre omfanget for beregningen ved å utføre ett eller flere av følgende trinn:
a. I kontekstområdet i beregningsredigereren klikker du på dimensjonen og
klikker på Rediger medlemsvalg.
b. I vinduet velg omfang for dimensjonsmedlem fjerner eller legger du til
dimensjonsmedlemmer eller delsett ved å velge eller oppheve valget av
avmerkingsbokser.
c. Valgfritt: Hvis du vil fjerne en dimensjon fra beregningsområdet, går du til
kontekstområdet, høyreklikker på dimensjonskontekstfilteret og klikker på
Fjern. Hvis du fjerner alle dimensjonene i kontekstområdet for
beregningsredigereren, gjelder beregningen for alle cellene i kuben.
d. Hvis du vil legge til dimensjonsmedlemmer i omfanget, drar du
dimensjonen fra flippen Termer til kontekstområdet for
beregningsredigereren og velger de medlemmene du vil.
4. Velg hvilken type uttrykk du vil opprette:
v For å evaluere uttrykket på bladnivå klikker du på flippen Bladnivåuttrykk
under Uttrykk.
v For å evaluere uttrykket på konsolidert nivå klikker du på flippen Uttrykk
på konsolidert nivå under Uttrykk.
Merk: Hvis du vil bruke det samme uttrykket for uttrykkene på bladnivå
og konsolidert nivå, velger du avmerkingsboksen Kombiner blad og
konsolidert.
v Du kan gå tilbake til en strengverdi ved å klikke på flippen Strenguttrykk
under Uttrykk.
Merk: Hvis målområdet for beregningen inkluderer både numeriske
elementer og strengelementer, gjelder strenguttrykket bare for cellene som
er inkludert i omfanget av beregningen som er formatert som strenger. Hvis
du skal kan gå tilbake til strengverdi, må kontekstområdet inneholde noen
strengformaterte celler.
5. I boksen Uttrykk skriver du formelen som definerer det beregnede elementet.
For å opprette formelen kan du bruke en kombinasjon av følgende elementer:
6. Hvis du vil bruke et dimensjonselement i beregningen, går du til flippen
Termer og drar et dimensjonsmedlem til boksen Uttrykk. Alle dimensjonene i
kuben blir vist i et tre. Hvis det finnes et hierarki, blir dimensjonene i kuben
eller visningen vist hierarkisk i treet.
Medlemmene blir vist som fullstendige medlemmer. Hvis navnet inneholder
et mellomromstegn, blir det satt i parentes.
7. Hvis du vil velge et aritmetisk element, går du til flippen Enkel og listen
Operasjonstype og velger Aritmetisk. Deretter velger du en operasjon. IBM
Cognos Insight evaluerer aritmetiske operatorer i følgende rekkefølge:
a. Eksponentiering
b. Multiplikasjon
c. Divisjon
d. Addisjon
e. Subtraksjon
Du må bruke parenteser for å tvinge gjennom en annen evalueringsrekkefølge.
Uttrykket 2*3+4 gir samme resultat som (2*3) +4, for multiplikasjon har
prioritet.
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8. Hvis du vil velge et klokkeslett eller vektet gjennomsnitt, går du til flippen
Enkel og listen Operasjonstype og velger Gjennomsnitt. Deretter velger du
en operasjon.
9. Hvis du vil inkludere en innebygd Cognos TM1-funksjon, går du til flippen
Funksjoner og drar funksjonen til boksen Uttrykk. En kort beskrivelse av
hver funksjon blir vist på Tips-flippen i ruten Støtte til Power-redigering.
Hvis du vil ha en fullstendig beskrivelse av de ulike funksjonene, kan du slå
opp iTM1-referansedokumentasjonen for din versjon av Cognos TM1. Planning
Analytics documentation finner du online (http://www.ibm.com/support/
knowledgecenter).
10. Hvis du vil sette inn et dataelement fra en annen kube, går du til flippen
Termer og velger en link eller oppretter en link for å importere verdien:
v For å velge link utvider du mappen Importerte verdier.
v For å opprette en link klikker du på Importer termer.
11. For å bruke et strengattributt eller numerisk attributt i et betinget uttrykk, for
eksempel IF-THEN-ELSE, på flippen Termer, utvider du mappen Attributter
under dimensjonen og drar attributtmedlemmet til ruten Uttrykk.
12. Når du er ferdig, kan du velge å se på resultatene eller lagre beregningen.
v For å ta i bruk endringene og se på resultatene av beregningen klikker du
på Bruk.
v For å lagre beregningen og lukke beregningsredigereren klikker du på OK.

Opprette en kubeberegning som refererer til data fra andre
kuber
Hvis du vil definere en kubeberegning i IBM Cognos Insight, kan du referere til
data som finnes i en annen kube, ved å opprette en link til målkuben.

Om denne oppgaven
I likhet med kuberegler kan du bruke data i en kube til å opprette beregninger i en
annen kube. Du kan for eksempel hente salgsdata til en kube som inneholder
informasjon om fortjeneste og tap.
Anta at du vil beregne inntekter ved hjelp av en formel som er basert på pris og
antall enheter. Dataene for pris er i en annen kube enn den der du oppretter
beregningene. De er snarere i målkuben som inneholder prisinformasjon. For å
referere til de eksterne dataene må du importere dem ved å opprette en link til
priskuben.
Når du oppretter en link i beregningsredigereren, blir den implementert som en
regel. Når en link implementeres som en regel, lagres beregningen bare i
kildekuben, men brukes og vises i målkuben etter behov. Hvis dataene som det
refereres til i beregningen, blir endret i kildekuben, blir endringene automatisk
gjenspeilet i målkuben. Siden dataene bare blir lagret i kildekuben, må alle
redigeringer av dataverdier imidlertid skje i kildekuben. Du kan ikke redigere
dataverdier som blir vist i målkuber gjennom regellinker.

Prosedyre
1. Høyreklikk på cellen eller området med celler der du vil beregne en verdi, og
klikk på Opprett kubeberegning.
Et eksempel på område er inntekt for virkelige verdier og budsjett over fire
regnskapskvartaler.

62

IBM Planning Analytics Versjon 2.0.0: Cognos Insight

2. I feltet Oppgi et navn for kubeberegningen oppgir du et meningsfullt navn
for beregningen, slik at du kan identifisere den senere, og klikker på OK.
Standardnavnet er det samme som for kuben, dimensjonen på raden,
radmedlemmet, dimensjonen på kolonnen og kolonnemedlemmet. Valget av
dimensjonsmedlemmer i kontekstområdet utelukkes.
3. Velg typen uttrykk du vil opprette, i beregningsredigereren.
v For å evaluere uttrykket på bladnivå klikker du på flippen Bladnivåuttrykk
under Uttrykk.
v For å evaluere uttrykket på aggregerte resultater klikker du på flippen
Uttrykk på konsolidert nivå under Uttrykk.
Merk: Hvis du vil bruke det samme uttrykket for uttrykkene på både
bladnivå og konsolidert nivå, velger du avmerkingsboksen Kombiner blad
og konsolidert.
v Du kan gå tilbake til en strengverdi ved å klikke på flippen Strenguttrykk
under Uttrykk.
Merk: Hvis du skal gå tilbake til en strengverdi, må kontekstområdet
inneholde enkelte strengformaterte celler.
4. På flippen Termer klikker du på Importer termer.
5. I feltet Oppgi et navn for beregningen oppgir du et beskrivende navn for
beregningslinken, slik at den lett kan identifiseres.
I vinduet Definer en link for import av termer oppgir du hvor du vil bruke
dataene fra linken, ved å tilordne de eksterne dataene til
dimensjonsmedlemmet i kuben som inneholder beregningen.
6. I vinduet Definer en link for import av termer velger du kuben som
inneholder dataene du vil referere til i beregningen.
Kuben der beregningen er definert, blir automatisk vist som målkube.
Hvis en brukes i begge kubene, blir de to dimensjonene automatisk tilordnet.
For alle andre dimensjoner må du enten opprette korrespondanse mellom
kilde- og målkube eller sektoren på de valgte dimensjonsmedlemmene.
7. Valgfritt: Om nødvendig oppretter du korrespondanse mellom kilde- og
målkuben eller sektoren på de valgte dimensjonsmedlemmene.
8. Når du er fornøyd med tilordningen, klikker du på OK for å lagre
beregningslinken.
Linken blir validert for å sikre at linkkilden samsvarer med omfanget av
beregningen som er brukt i målkuben. Denne valideringen sikrer også at
uttrykket returnerer gyldig resultater.
Linken som inneholder dataene fra den eksterne kuben, blir vist i mappen
Importerte verdier i Termer-treet.
9. Dra linken til boksen Uttrykk for å legge den til som element i formelen.
10. Når du er ferdig, kan du velge å se på resultatene eller lagre beregningen.
v For å ta i bruk endringene og se på resultatene av beregningen klikker du
på Bruk.
v For å lagre beregningen og lukke beregningsredigereren klikker du på OK.

Beregne en delsum
Du kan beregne en delsum for en del av dataene i IBM Cognos Insight. For
eksempel viser krysstabellen inntekter per produktkategori per år, og du vil
beregne en delsum for årene før du ansatte en ny salgssjef, og en delsum for årene
etter at salgssjefen ble ansatt.
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Prosedyre
1. Ctrl+klikk på rad- eller kolonneoverskriftene for dataene du vil summere i en
delsum.
2. Bruk en av følgende metoder til å opprette en delsum:
v Høyreklikk på valget, klikk på Beregn og klikk så på det alternativet som
summerer medlemmene du har valgt (for eksempel Element 1 + Element 2).
v Høyreklikk på valget og klikk på Sett inn overordnet.
3. Endre navn på delsummen ved å velge rad- eller kolonneoverskriften og skrive
inn et nytt navn.
Viktig: Når du endrer navn på et dataelement, endrer du navnet i kuben, ikke
bare i gjeldende widget. Navnet vil derfor gjenspeiles i hver eneste widget som
inneholder dette dataelementet.

Sammenlikne rader eller kolonner for å markere unntak
Du kan sammenlikne to rader eller kolonner i IBM Cognos Insight for å finne
informasjon som trenger nærmere utforskning.

Prosedyre
1. Velg de to radene eller kolonnene du vil sammenlikne.
2. Klikk på ikonet Beregn
skal sammenliknes.

og velg deretter hvordan radene eller kolonnene

En ny rad eller kolonne viser følgende ikoner som angir resultatet for
sammenlikningen:
angir at det første elementet er 10 prosent høyere enn
v Ikonet Utmerket
det andre elementet.
angir at det første elementet verken er 10 prosent
v Ikonet Middels
høyere eller 10 prosent lavere enn det andre elementet.
angir at det første elementet er 10 prosent lavere enn det
v Ikonet Dårlig
andre elementet.
3. Slik endrer du hva som skal identifiseres som utmerket, gjennomsnittlig eller
dårlig:
a. Klikk på Beregn og deretter på Rediger denne beregningen.
b. Hvis du vil endre definisjonen for utmerket, endrer du verdien 1,1.
c. Hvis du vil endre definisjonen for dårlig, endrer du verdien 0,9.

Beregne varians
Du kan finne differansen mellom dataene i to kolonner eller rader i IBM Cognos
Insight ved å beregne variansen.

Om denne oppgaven
Trinnene bruker prognostisert inntekt og faktisk inntekt for hver produktkategori
som eksempeldata.

Prosedyre
1. Velg radene eller kolonnene du vil bruke.
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2. Fra ikonet Beregn
velger du dimensjonskomponenten minus en annen
dimensjonskomponent. Klikk for eksempel på Prognostisert inntekt - Faktisk
inntekt.
3. Hvis du vil endre navn på den nye raden eller kolonnen som inneholder
beregningen, merker du den og skriver Varians.
Viktig: Når du endrer navn på et dataelement, endrer du navnet i kuben, ikke
bare i gjeldende widget. Navnet vil derfor gjenspeiles i hver eneste widget som
inneholder dette dataelementet.

Beregne variansprosent
Du kan finne den prosentvise differansen mellom to rader eller kolonner i IBM
Cognos Insight ved å beregne variansprosenten. Variansprosenten beregnes som
differansen mellom to tall, dividert med det første tallet og deretter multiplisert
med 100.

Om denne oppgaven
Trinnene bruker prognostisert inntekt og faktisk inntekt for hver produktkategori
som eksempeldata.

Prosedyre
1. Velg radene eller kolonnene du vil bruke.
2. Høyreklikk på radene eller kolonnene og klikk på Beregn og deretter på
Tilpasset. Vinduet Beregning blir vist med et standarduttrykk i feltet Uttrykk.
3. I feltet Uttrykk oppretter du det følgende uttrykket: ['første_dataelement'] ['andre_dataelement'] / ['første_dataelement'] * 100.
Tips: Når du skriver [’ i feltet Uttrykk, får du frem en liste med dimensjonene
i kuben. Du kan velge dimensjon fra listen i stedet for å skrive den i feltet
Uttrykk. Samme liste blir vist når du skriver [’.
Skriv for eksempel følgende uttrykk: (['actualrevenue'] ['forecastrevenue']) / ['forecastrevenue'] * 100.
4. Under Beregningsrekkefølge må du kontrollere at Summer først, bruk
deretter beregningen er valgt. Dette alternativet betyr at Cognos Insight utfører
beregningen på totalverdiene. Velger du Bruk beregningen først, summer
deretter, brukes beregningen på hver rad eller kolonne først, og så summeres
beregningsresultatene.
5. I feltet Navn skriver du Variansprosent.
6. Klikk på OK.
7. For å formatere de ny beregnede dataene til å vises med prosenttegn
høyreklikker du på en beregnet celle og klikker på Formater
måleverdimåleverdinavn.
8. På listen over formater klikker du på Tall.
9. På flippen Avansert skriver du % i de positive og negative Suffiks-feltene.

Telle unike elementer i en dimensjon
I IBM Cognos Insight kan du opprette en beregning for å telle antall unike
elementer i en dimensjon som har verdier. Du vet for eksempel at enkelte ansatte
har mottatt en bonus mens andre ikke har det, men du har for mange ansatte til å
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telle manuelt antall ansatte med bonusverdier i kolonnen Bonus i krysstabellen. Du
kan bruke en beregning som raskt viser hvor mange ansatte som har mottatt en
bonus.

Om denne oppgaven
Du kan bruke funksjonen ConsolidatedCountUnique til å telle antall celler som
inneholder data. Du kan for eksempel bruke følgende uttrykk til å finne ut i hvor
mange byer produktkategorien Golf Equipment ble solgt i 2013:
ConsolidatedCountUnique ( 0, ’City’, ’All Cities’, ’2013’, ’Golf Equipment’ );

Prosedyre
1. Høyreklikk på kolonnen der du vil at de beregnede verdiene skal vises, og
klikk deretter på Beregn > Rediger denne beregningen.
2. Oppgi en beregning med følgende format i feltet Uttrykk:
ConsolidatedCountUnique (0, ’Dimension1’, ’Cube’, ’Element1’, ’Element2’,
’Element3’);

Der følgende variabler representerer deler av kuben:
v 'Dimension1' er navnet på dimensjonen som du vil telle verdier for. Hvis du
for eksempel vil vite hvor mange celler i kolonnen Employees som har
verdier for sykedager, oppgir du dimensjonen Employees.
v 'Cube' er navnet på kuben du arbeider med.
v 'Element1', 'Element2' og 'Element3' representerer alle dimensjonene i kuben og
hvordan de er filtrert. Hvis for eksempel kuben inneholder en
Date-dimensjon, en Geography-dimensjon og en Employment
type-dimensjon, kan du oppgi å filtrere dataene til '2012', 'Canada' og 'Full
time'.

Beregne gjennomsnitt fra en total
I IBM Cognos Insight kan du beregne gjennomsnittsverdien fra de underordnede
elementene i en konsolidering, eller total.

Om denne oppgaven
Med funksjonen ConsolidatedAvg kan du returnere gjennomsnittsverdien for de
underordnede elementene i en konsolidert verdi, eller totalverdi. Hvis for eksempel
krysstabellen viser inntekt etter år og produktkategori, kan du bruke følgende
uttrykk for å finne verdien for gjennomsnittlig inntekt for alle årene, eller du kan
bruke et konsolidert gjennomsnitt for hvert års total for å finne gjennomsnittlig
inntekt for hvert år:
ConsolidatedAvg ( 0, ’Total of Years’, ’Product Revenue’, ’All Products’ );

Prosedyre
1. Høyreklikk på kolonnen i krysstabellen som skal vise beregningsresultatene, og
klikk på Beregn > Rediger denne beregningen.
2. Oppgi en beregning med følgende format i feltet Uttrykk:
ConsolidatedAvg ( Number , ’Cube’, ’Element1’, ’Element2’, ’Element3’);

Der følgende variabler representerer deler av kuben:
v Number kan være 0, 1 eller 2. Null (0) inkluderer alle underordnede
elementer i beregningen, 1 ignorerer konsolideringsvekting, og 2 ignorerer
nullverdier.
v 'Cube' er navnet på kuben du arbeider med.
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v 'Element1', 'Element2' og 'Element3' representerer de andre dimensjonene og
hvordan de er filtrert. Disse elementene må listes opp i samme rekkefølge
som deres overordnede dimensjoner er vist i i kuben. Hvis for eksempel
kuben inneholder en Date-dimensjon, en Geography-dimensjon og en
Employment type-dimensjon i denne rekkefølgen, kan du oppgi å filtrere
dataene til '2012', 'Canada' og 'Full-time'.

Dele verdier inn i områder under import
Du kan utføre områdeberegninger under en import til IBM Cognos Insight når du
ønsker å definere verdiområder. Du kan for eksempel opprette et verdiområde for
inntekt mellom 0 og 500.000, et annet verdiområde for inntekt mellom 500.000 og
1.000.000, og et tredje verdiområde for inntekt over 1.000.000. Deretter kan du vise
tekst for hvert verdiområde, som lav, middels og høy.

Om denne oppgaven
Du kan bruke funksjonene IF og ElseIf til å opprette så mange områder som du
har behov for. Du kan også opprette områder ved hjelp av symbolene for større
enn (>) og mindre enn (<).
Du kan for eksempel bruke følgende uttrykk til å identifisere lav, middels og høy
lagerbeholdning:
IF (Inventory < 2500); Expression=’low’;
ElseIf (Inventory < 5000); Expression=’medium’;
Else; Expression=’high’;
EndIf;

Du kan også bruke områder for ikke-numeriske data. Da må du bruke symbolet @
foran sammenlikningssymbolet (for eksempel et likhetstegn). Følgende beregning
deler for eksempel tekstdata inn i områder:
IF (Title@=’Manager’), Expression=’yes’;
ElseIf (Title@=’Employee’), Expression=’no’;
Else; Expression=’no’;
EndIf;

Prosedyre
1. Klikk på Legg til beregnet kolonne på siden Avansert i importveiviseren. Et
nytt element med navnet Uttrykk blir vist på listen Kildeelementer og i
hierarkiet Målelementer.
2. Klikk på Dimensjon i området Tilordningstype i ruten Egenskaper. Uttrykket
blir definert som en dimensjon, og en dimensjon og et nivå blir vist i hierarkiet
Målelementer.
3. Velg uttrykket på listen Kildeelementer.
4. Oppgi et navn for uttrykket i feltet Kildeelement i ruten Egenskaper. Navnet
du velger, blir brukt til å identifisere uttrykket i innholdsruten og i
krysstabellene og diagrammene i arbeidsområdet.
5. Oppgi beregningen med følgende format i feltet Uttrykk i ruten Egenskaper:
IF (Column < Value1); Expression=’Text1’;
ElseIf (Column < Value2); Expression=’Text2’;
EndIf;

Der følgende variabler representerer deler av uttrykket:
v Column er IDen til kildeelementet du vil dele inn i områder.
v Value1 er verdien det første området skal være lavere enn.
v Value2 er verdien det andre området skal være lavere enn.
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v 'Text1' er teksten som skal vises for verdiene som ligger innenfor det første
området.
v 'Text2' er teksten som skal vises for verdiene som ligger innenfor det andre
området.

Beregne dekningsbidrag
Du kan bruke et dekningsbidrag i IBM Cognos Insight til å vise hvilke produkter
som er mest lønnsomme, hvilke som dekker varekostnadene, og hvilke som koster
deg mer enn de gir i inntekt.

Om denne oppgaven
Du kan bruke denne informasjonen når du utarbeider salgsprognoser og
planlegger salgsincentiver eller produktsammensetningen for neste år. Du kan også
legge til måleverdier for å tildele tilleggskostnader som ikke er inkludert i
enhetskostnaden, for eksempel, indirekte kostnader. Du kan spre disse
tilleggskostnadene proporsjonalt og inkludere dem i beregningen av
dekningsbidraget.
Trinnene bruker oppført enhetspris og varekostnad for hvert produkt som
eksempel. Du vil beregne dekningsbidraget for hvert produkt.

Prosedyre
1. Velg radene eller kolonnene du vil bruke.
, og klikk deretter på en dimensjon minus en
2. Klikk på ikonet Beregn
annen dimensjon. Velg for eksempel Enhetspris - varekostnad.
3. Hvis du vil endre navn på den nye raden eller kolonnen som inneholder
beregningen, merker du den og skriver Dekningsbidrag.
Viktig: Når du endrer navn på et dataelement, endrer du navnet i kuben, ikke
bare i gjeldende widget. Navnet vil derfor gjenspeiles i hver eneste widget som
inneholder dette dataelementet.
4. Hvis du vil se hvilke produkter som bidrar mest, høyreklikker du på
overskriften Dekningsbidrag og klikker på Sorter.
5. Oppgi om du vil sortere etter verdi eller etikett, og klikk deretter på Sorter
stigende eller Sorter synkende.

Endre hvordan totaler blir vist for måleverdier
Du kan endre hvordan du viser sammendrag, eller totaler, for måleverdier i IBM
Cognos Insight.

Prosedyre
1. Høyreklikk i cellen med måleverdien eller høyreklikk på overskriften for
måleverdien du vil endre.
2. Klikk på Akkumulering og velg en akkumuleringstype:
v Sammendrag hvis du vil vise totalen for medlemmene som utgjør
måleverdien
v Gjennomsnitt hvis du vil vise gjennomsnittsverdien for medlemmene som
utgjør måleverdien
v Minimum hvis du vil vise minimumsverdien for medlemmene som utgjør
måleverdien
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v Maksimum hvis du vil vise maksimumsverdien for medlemmene som utgjør
måleverdien
v Antall hvis du vil vise antall medlemmer som utgjør måleverdien, unntatt
nullverdier
3. Klikk på Vis verdi som og klikk deretter på et verdiformat.

Opprette tidsbaserte akkumuleringsberegninger
En tidsbasert akkumulering i IBM Cognos Insight summerer data for et
datointervall ut fra en bestemt dato. For eksempel er en år til dato-beregning en
tidsbasert akkumulering.

Prosedyre
1. Høyreklikk på tidsdimensjonen i krysstabellen og klikk på Tidsbaserte
akkumuleringer.
Tips: Hvis tidsdimensjonen ikke er inkludert i krysstabellen, kan du opprette
eller redigere en tidsbasert akkumuleringsberegning ved å høyreklikke på
tidsdimensjonen i innholdsruten, klikke på Rediger, og deretter klikke på
ikonet Tidsakkumuleringer . Navnet på tidsdimensjonen vil samsvare med
navnet som brukes i datakilden. Hvis for eksempel dataene er et regneark med
en kolonne kalt Dato, blir tidsdimensjonen som Cognos Insight oppretter under
importen, kalt Dato.
2. Velg en referansedato. Datointervallet du velger i neste trinn, tar utgangspunkt
i referansedatoen du velger i dette trinnet. Hvis du for eksempel velger 21.
oktober 2011 som referansedato og Uke til dato som datointervall, summerer
krysstabellen data for uken fra 21. oktober til den datoen.
3. Velg et tidsrom.
4. Du kan redigere en tidsbasert akkumulering ved å høyreklikke på
tidsdimensjonen i krysstabellen og klikke på Tidsbaserte akkumuleringer.
5. Du kan oppdatere alle akkumuleringer i et arbeidsområde ut fra dagens dato
ved å høyreklikke i tidsdimensjonen i krysstabellen og så klikke på Oppdater
tidsbaserte akkumuleringer.

Redigere alle beregninger
Hvis du vil vise og redigere alle beregningene som er definert i et IBM Cognos
Insight-arbeidsområde, kan du redigere de underliggende Cognos
TM1-kubereglene.

Om denne oppgaven
Dette er et eksempel på en kuberegel:
[’Profitability Measures’:’Purchase cost’]
= N: [’Profitability Measures’:’Quantity purchased in kilograms’] *
[’Profitability Measures’:’Price per kilogram’];

Denne kuberegelen inneholder de følgende komponentene:
v En områdedefinisjon: [’Profitability Measures’:’Purchase cost’]
v En bladkvalifikator: N:
v En formel: [’Profitability Measures’:’Quantity purchased in kilograms’] *
[’Profitability Measures’:’Quantity price per kilogram’]
v En avslutter: ;
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Denne kuberegelen hevder at hvis kuben bruker en hvilken som helst verdi fra
elementet Purchase cost i dimensjonen Profitability measures, så vil
arbeidsområdet i stedet for å returnere denne verdien, returnere produktet av den
tilsvarende verdien fra Quantity purchased in kilograms multiplisert med Price per
kilogram på bladnivå, eller laveste nivå.

Prosedyre
1. Klikk på ikonet Widgethandlinger
og deretter på Definer kuberegler.
2. Gjør nødvendige redigeringer i kubereglene, og klikk på OK.

Neste oppgave
Hvis du vil ha mer informasjon om kuberegler, kan du se gjennom de følgende
emnene fra dokumentasjonen for TM1-regler:
v Oversikt over kuberegler
v Komponenter av en regel
v Hvordan regler fungerer
Få tilgang til dette dokumentet for produktet og versjonen din fra IBM Knowledge
Center (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).
Beslektede begreper:
“Eksempel: Bruk av regler til å sammenlikne to medlemmer”
Med regler kan du i IBM Cognos Insight beregne celleverdier ved bruk av
funksjoner, numeriske operasjoner, betingede uttrykk og interkubereferanser.

Eksempel: Bruk av regler til å sammenlikne to medlemmer
Med regler kan du i IBM Cognos Insight beregne celleverdier ved bruk av
funksjoner, numeriske operasjoner, betingede uttrykk og interkubereferanser.
Når du bruker Beregn-alternativer i IBM Cognos Insight, blir det automatisk
generert regler som utfører ønsket sammenlikning. Du kan klikke på kommandoen
Definer kuberegler fra ikonet Widgethandlinger
redigere reglene.

og se gjennom eller

Når du velger to medlemmer og bruker kommandoen Sammenlikne fra ikonet
Beregn

, blir hvert medlem evaluert mot en regel som genereres for deg.

Du ser en ny rad eller kolonne som viser en grønn sirkel for utmerket
prosent høyere enn forventet, en gul rombe for gjennomsnittlig
kvadrat for dårlig

, og et rødt

, eller 10 prosent lavere enn forventet.

Følgende regel definerer betingelsene for Utmerket, Middels og Dårlig:
[’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
)
);
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, eller 10

Denne regelsetningen angir for Compare Forecast Revenue vs. Actual
Revenue-medlemmet i Measures-dimensjonen at hvis verdien for Forecast Revenue
er mindre enn 90 % av Actual Revenue, er verdien av Compare Forecast Revenue
vs. Actual Revenue-medlemmet -1. Hvis verdien av Forecast Revenue er større
enn 110 % av Actual Revenue, er verdien av Compare Forecast Revenue vs. Actual
Revenue-medlemmet 1. Ellers er verdien av Compare Forecast Revenue vs. Actual
Revenue-medlemmet 0.
I dette tilfellet viser verdien -1 for Compare Forecast Revenue vs. Actual Revenue
en grønn sirkel. Verdien 1 for Compare Forecast Revenue vs. Actual Revenue viser
et rødt kvadrat. Verdien 0 for Compare Forecast Revenue vs. Actual Revenue viser
en gul rombe.
Du kan redigere regelsetningen og endre tersklene for når disse visuelle
indikatorene skal vises. Hvis du for eksempel ønsker at grønn sirkel skal vises når
Actual Revenue overskrider Forecast Revenue med 20 %, og du vil at rødt kvadrat
skal vises når Actual Revenue er mer enn Forecast Revenue 20 % lavere, endrer du
setningen 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
)
);

Hvis du vil ha en fullstendig beskrivelse av regler, inkludert et omfattende
eksempel på utvikling av en kompleks applikasjon med regler, kan du se i
dokumentasjonen for TM1-regler. Hvis du vil ha beskrivelser av alle funksjonene
som kan brukes i regler, kan du se i TM1-referansedokumentasjonen. Du kan få
tilgang til disse dokumentene fra IBM Knowledge Center (http://www.ibm.com/
support/knowledgecenter).
Beslektede oppgaver:
“Redigere alle beregninger” på side 69
Hvis du vil vise og redigere alle beregningene som er definert i et IBM Cognos
Insight-arbeidsområde, kan du redigere de underliggende Cognos
TM1-kubereglene.

Vise verdier som prosentdeler
Som standard vises måleverdier i IBM Cognos Insight som de faktiske verdiene fra
databasen. Du kan nå sammenlikne relative bidrag fra hver verdi ved å få vist
verdiene som prosentdeler av totalsummen.

Prosedyre
hvis du vil vise celleverdier som en prosentdel av totalverdien høyreklikker du på
en celle. Deretter klikker du på Vis verdi som og velger deretter et alternativ.
Cellene som viser en prosentdel, er skyggelagt. Denne skyggeleggingen viser at
verdiene i disse cellene er beregnet, i motsetning til verdiene som representerer
elementer i dimensjonen.
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Dataspredning
Bruk de forhåndsdefinerte dataspredningsalternativene i IBM Cognos Insight til å
distribuere numeriske data til celler i en krysstabell. Du kan for eksempel bruke
dataspredning til å fordele en verdi jevnt i et område med celler eller øke alle
verdier i et område med celler med en oppgitt prosentdel.
Dataspredning bruker følgende uttrykk for å identifisere dataelementer i et
hierarki:
Blad eller blader
Bladdataelementene er de laveste underordnede dataelementene. Hvis for
eksempel datahierarkiet inneholder et År-nivå, et Måned-nivå og et
Dag-nivå og Dag-nivået ikke har noen underordnede dataelementer, er Dag
bladet.
Konsolidering
En konsolidering er et overordnet dataelement. Hvis for eksempel
datahierarkiet inneholder et År-nivå, et Måned-nivå og et Dag-nivå og
Dag-nivået ikke har noen underordnede dataelementer, er År og Måned
konsolideringer.
Tilstøtende
Tilstøtende celler er celler som står ved siden av hverandre, eller grenser til
hverandre, i en rad eller kolonne. Tilstøtende celler i en krysstabell som
viser år, vil for eksempel være 2011, 2012 og 2013. Ikke-tilstøtende celler vil
være 2011 og 2013.
Det finnes flere typer av dataspredning, og hver type er tilgjengelig i forskjellige
situasjoner og har ulike fordeler. Tabellen nedenfor beskriver forskjellene.
Tabell 4. Sammenlikning av dataspredningsmetoder
Dataspredningsmetode

Valg denne metoden er
tilgjengelig for

Relativ proporsjonal

Enkeltcelle som inneholder et Bruker proporsjonene fra et
overordnet dataelement
overordnet dataelements
underordnede dataelementer på
underordnede dataelementer
under et annet overordnet
dataelement.

Like blader

Enkeltcelle som inneholder et Distribuerer data likt over de
overordnet dataelement
laveste underordnede
dataelementene for et
overordnet dataelement.

Lik spredning

Enkeltcelle som inneholder et Distribuerer data likt over de
overordnet dataelement
direkte underordnede
dataelementene for et
Område med tilstøtende
overordnet dataelement.
dataelementer på samme
nivå

Gjenta

Enkeltcelle
Område med tilstøtende
dataelementer på samme
nivå
Ikke-tilstøtende celler
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Erstatter de valgte cellene med
en verdi, legger til en verdi i de
valgte cellene, eller trekker fra
en verdi i de valgte cellene.

Tabell 4. Sammenlikning av dataspredningsmetoder (fortsettelse)
Dataspredningsmetode

Valg denne metoden er
tilgjengelig for

Rett linje

Enkeltcelle

Hva metoden gjør
Fyller ut et celleområde med
verdier i like intervaller mellom
to endepunkter.

Område med tilstøtende
dataelementer på samme
nivå
Vekstprosent

Enkeltcelle

Øker verdiene i et område med
en vekstprosent.

Område med tilstøtende
dataelementer på samme
nivå
Bladgjentakelse

Enkeltcelle som inneholder et Erstatter data i de laveste
overordnet dataelement
underordnede dataelementene
for et overordnet dataelement.

Tre typer av dataspredning, relativ proporsjonal, like blader og bladgjentakelse, blir
tilgjengelige når du skriver en verdi i en konsolidert celle med underordnede
dataelementer som ikke inneholder verdier. Du kan for eksempel legge til et
medlem i en krysstabell, som oppretter en tom kolonne med en kolonnetotal. Når
du skriver en verdi i cellen med kolonnetotalen, blir dialogboksen Dataspredning
vist, og du kan velge å spre dataene til de underordnede cellene ved hjelp av
relativ proporsjonal spredning eller like blader-spredning.

Spre data ved hjelp av en relativ proporsjon
I IBM Cognos Insight kan du bruke metoden for relativ proporsjonal spredning for
å spre verdier til bladene (de underordnede) for en konsolidering proporsjonalt
med bladene for en referansecelle. Referansecellen kan ligge i kuben som du starter
spredningen fra, eller i en annen kube. Referansecellen må imidlertid dele samme
konsolidering som cellen du starter spredningen fra.
Følgende eksempel viser relativ proporsjonal spredning der startcellen og
referansecellen ligger i samme kube.
Tabell 5. En krysstabell som viser relativ proporsjonal spredning
Land eller
region

1. kvartal

Jan

Feb

Mar

Argentina

0

0

0

0

Belgia

0

0

0

0

Brasil

100

10

20

70

Canada

0

0

0

0

Chile

0

0

0

0

Danmark

0

0

0

0

Forrige eksempel viser en enkelt konsolidert verdi på 100 i cellen i
skjæringspunktet mellom 1. kvartal og Brasil. Bladene for 1. kvartal er Jan, Feb og
Mar. I dette eksempelet er følgende ting sanne:
v Jan inneholder verdien 10, som er 10 % av 100.
v Feb inneholder verdien 20, som er 20 % av 100.
v Mar inneholder verdien 70, som er 70 % av 100.
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Hvis du starter relativ proporsjonal spredning fra skjæringspunktet mellom 1.
kvartal og Argentina og oppgir oppdateringshandlingen Erstatt for spredning av
verdien 400, blir bladene for 1. kvartal, Argentina fylt ut proporsjonalt med
bladene for 1. kvartal, Brasil:
v Jan inneholder verdien 40, som er 10 % av 400.
v Feb inneholder verdien 80, som er 20 % av 400.
v Mar inneholder verdien 280, som er 70 % av 400.

Prosedyre
1. Velg den konsoliderte cellen du vil starte dataspredningen fra.
2. Høyreklikk på cellen og klikk på Dataspredning > Relativ proporsjonal
spredning.
3. På listen Kube velger du kuben der referansecellen ligger.
4. Om nødvendig klikker du på en av Dimensjon-knappene for å velge et annet
dimensjonselement som identifiserer referansecellen.
Når du klikker på en Dimensjon-knapp, åpnes delsettredigereren og viser alle
elementene i dimensjonen. Du kan deretter velge ett enkelt element og klikke
på OK.
Du kan for eksempel klikke på account1, velge et annet element i
delsettredigereren, og deretter klikke på OK.

5.

6.
7.
8.

Merk: Dimensjon-knappene for konsoliderte elementer er ikke tilgjengelige
fordi cellen som spredningen startes fra og referansecellen må ha felles
konsoliderte elementer.
Klikk på Velg.
Feltet Referansecelle i vinduet Relativ proporsjonal spredning er nå utfylt med
cellen du valgte.
I feltet Verdi oppgir du verdien som skal spres.
Velg en oppdateringshandling.
Klikk på Bruk.

Spre data likt over bladene i en celle
I IBM Cognos Insight kan du distribuere en oppgitt verdi likt over alle blader i en
konsolidert celle. Når du bruker denne metoden, kan du velge å distribuere
verdien til alle bladene for konsolideringen eller bare til de bladene som allerede
inneholder andre verdier enn null.
La oss for eksempel anta at det finnes flere blader for År, Argentina med
nullverdier. Hvis du bruker metoden for like blader til å distribuere verdien 1200
til alle bladene for År, Argentina, blir resultatet slik:
Tabell 6. En krysstabell som viser Like blader-spredning fra en enkelt konsolidering
Land eller
region

År

K1

K2

K3

K4

Argentina

1200

300

300

300

300

Belgia

0

0

0

0

0

Brasil

0

0

0

0

0

Hvis du starter metoden Like blader fra en celle som er identifisert av mer enn ett
konsolidert element, blir den oppgitte verdien distribuert til alle bladene som er
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knyttet til cellen. La oss for eksempel anta at den valgte cellen er identifisert av to
konsoliderte elementer: År og S Series Sedan.
Hvis du starter Like blader-spredningen skjæringspunktet mellom År og S Series
Sedan, blir den oppgitte verdien distribuert til alle celler som er identifisert av
bladene for År og bladene for S Series Sedan. Hvis du for eksempel bruker Like
blader til å distribuere verdien 1200 til alle bladene for skjæringspunktet År, S
Series Sedan, blir resultatet som følger.
Tabell 7. En krysstabell som viser Like blader-spredning fra skjæringspunktet mellom to
konsolideringer
Biltype

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

Når du starter Like blader fra en celle som er identifisert av flere konsoliderte
elementer, kan minnekravene til kuben øke vesentlig. For å håndtere dette
potensielle problemet gir systemet en advarsel i tilfeller der over 10.000 celler blir
påvirket av metoden Like blader. I tilfeller der mer enn en million celler blir
påvirket, blir ikke spredningsoperasjonen utført.

Prosedyre
1.
2.
3.
4.

Velg den konsoliderte cellen du vil starte dataspredningen fra.
Høyreklikk på cellen og klikk på Dataspredning > Like blader.
I feltet Verdi oppgir du verdien som du ønsker å distribuere.
Velg et Bruk på-alternativ.

Alternativ

Beskrivelse

Utfylte bladceller

Den oppgitte verdien blir bare fordelt til
bladceller som i øyeblikket inneholder andre
verdier enn null.

Alle bladceller

Den oppgitte verdien blir fordelt til alle
bladceller uansett nåværende verdi.

5. Velg en oppdateringshandling.
6. Klikk på Bruk.

Spre data likt over celler
I IBM Cognos Insight kan du distribuere en oppgitt verdi i valgte celler ved hjelp
av metoden for lik spredning.
For eksempel er et område på 12 celler valgt i følgende krysstabell, angitt med
kursivskrift og stjerner (*).
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Tabell 8. En krysstabell der et område med celler er valgt
Land eller
region

1. kvartal

Jan

Feb

Mar

Argentina

300

25*

75*

65*

Belgia

0

45*

85*

55*

Brasil

0

35*

55*

75*

Canada

0

35*

65*

45*

Chile

0

0

0

0

Danmark

0

0

0

0

Når du sprer verdien 60 likt til disse cellene og velger oppdateringshandlingen
Legg til, blir verdien spredt jevnt over hele området og lagt til de eksisterende
celleverdiene. Resultatet er at hver celle får verdien økt med 5 (60/12=5), som vist i
følgende eksempel.
Tabell 9. En krysstabell som viser lik spredning
Land eller
region

1. kvartal

Jan

Feb

Mar

Argentina

300

30

80

70

Belgia

0

50

90

60

Brasil

0

40

60

80

Canada

0

40

70

50

Chile

0

0

0

0

Danmark

0

0

0

0

Prosedyre
1. Velg cellen eller celleområdet du vil starte dataspredningen fra.
2. Høyreklikk på valget og klikk på Dataspredning > Lik spredning.
3. Oppgi verdien du vil spre, i feltet Verdi.
4. Om nødvendig velger du utvidelsesalternativer for å oppgi retningene for
dataspredningen.
5. Velg en oppdateringshandling.
6. Klikk på Bruk.
Verdien du oppgav, blir spredt likt i retningene du oppgav, eller over hele
celleområdet du valgte.
Når du bruker lik spredning på en enkelt konsolidert celle uten å oppgi en
retning for spredningsoperasjonen, blir verdien som spres, fordelt proporsjonalt
på alle blad i den konsoliderte cellen.

Gjenta data i celler
I IBM Cognos Insight kan du gjenta en oppgitt verdi i valgte celler i en krysstabell.
I følgende eksempel begynner dataspredningen i cellen i skjæringspunktet mellom
Feb og Brasil, og verdien 25 blir gjentatt til høyre og nedover.
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Tabell 10. En krysstabell som viser metoden for å gjenta
Land eller
region

1. kvartal

Jan

Feb

Mar

Argentina

0

0

0

0

Belgia

0

0

0

0

Brasil

50

0

25

25

Canada

50

0

25

25

Chile

50

0

25

25

Danmark

50

0

25

25

I motsetning til de andre spredningsmetodene, er metoden for å gjenta tilgjengelig
når du velger celler som ikke er berører hverandre. Hvis du for eksempel ovenfor
velger cellen i skjæringspunktet mellom Chile og Feb og cellen i skjæringspunktet
mellom Brasil og Mar, kan du bruke spredningsmetoden for å gjenta i disse
cellene.

Prosedyre
1. Velg cellen eller celleområdet du vil starte dataspredningen fra.
2. Høyreklikk i cellen eller området og klikk på Dataspredning > Gjenta.
3. I feltet Verdi oppgir du verdien som du ønsker å gjenta.
4. Om nødvendig velger du utvidelsesalternativer for å oppgi retningen(e) for
dataspredningen.
5. Velg en oppdateringshandling.
6. Klikk på Bruk.
Verdien du oppgav, blir gjentatt i retningene du oppgav, eller over hele
celleområdet du valgte.
Når du bruker spredningsmetoden for å gjenta på en enkelt konsolidert celle
uten å oppgi en retning for spredningsoperasjonen, blir verdien som spres,
fordelt proporsjonalt på alle blad i den konsoliderte cellen.

Fylle ut celler med et verdiområde
I IBM Cognos Insight brukes den lineære metoden (Rett linje) ved utfylling av
celler, ved lineær interpolasjon mellom to oppgitte endepunkter.
For eksempel viser krysstabellen nedenfor virkningen av lineær spredning i et
område på seks celler med endepunktene 100 og 200.
Tabell 11. En krysstabell som viser lineær spredning
Land eller
region

Jan

Feb

Mar

Apr

Mai

Jun

Argentina

100

120

140

160

180

200

Belgia

0

0

0

0

0

0

Brasil

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 startverdien 100 og sluttverdien 200 fyller lineær spredning ut de
mellomliggende cellene med verdier i like intervaller mellom de to endepunktene.

Prosedyre
1. Velg cellen eller celleområdet du vil starte dataspredningen fra.
Husk: Du kan bare bruke spredningsmetoden Rett linje på en enkeltrad eller
-kolonne, ikke i rektangulære områder.
2. Høyreklikk i cellen eller området og klikk på Dataspredning > Rett linje.
3. Oppgi startverdien for spredningen i feltet Startverdi.
4. Oppgi sluttverdien for spredningen i feltet Sluttverdi.
5. Om nødvendig velger du utvidelsesalternativer for å oppgi retningen for
dataspredningen, venstre og høyre innenfor rader eller opp og ned innenfor
kolonner.
6. Velg en oppdateringshandling.
7. Klikk på Bruk.
Dataene blir spredt i en rett linje i de retningene du oppgav, eller over hele
celleområdet du valgte.

Spre data ved hjelp av en vekstprosent
I IBM Cognos Insight kan du bruke vekstprosentmetoden for å øke alle verdier i et
område med den oppgitte vekstprosenten fra en startcelle.
For eksempel viser krysstabellen nedenfor resultatet av å bruke
vekstprosentmetoden på et område med seks celler der startverdien er 100 og
vekstprosenten er 10 %. Dette eksempelet bruker handlingen Erstatt data.
Tabell 12. En krysstabell som viser vekstprosentspredning
Land eller
region

Jan

Feb

Mar

Apr

Mai

Jun

Argentina

100.00

110.00

121.00

133.10

146.41

161.05

Belgia

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Brasil

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

Startverdien på 100 blir vist i cellen Jan/Argentina. En vekstprosent på 10 % på
100 gir 110, som er verdien i Feb/Argentina. En vekstprosent på 10 % på 110 gir
121, som er verdien i Mar/Argentina.

Prosedyre
1. Velg cellen eller celleområdet du vil starte dataspredningen fra.
Husk: Du kan bare bruke spredningsmetoden Vekst i % på en enkelt rad eller
i en enkelt kolonne, ikke i rektangulære områder.
2. Høyreklikk i cellen eller området og klikk på Dataspredning > Vekst i %.
3. Oppgi startverdien for spredningen i feltet Startverdi.
4. Oppgi vekstprosenten for spredningen i feltet % Vekst.
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5. Om nødvendig velger du utvidelsesalternativer for å oppgi retningen for
dataspredningen, venstre og høyre innenfor rader eller opp og ned innenfor
kolonner.
6. Velg en oppdateringshandling.
7. Klikk på Bruk.
Vekstprosenten blir brukt i de retningene du oppgav, eller over hele
celleområdet du valgte.

Spre data ved hjelp av bladgjentakelse
I IBM Cognos Insight bruker du metoden for bladgjentakelse til å kopiere en
oppgitt verdi til bladene (de underordnede) for en konsolidering. Når du bruker
denne metoden, kan du kopiere verdien til alle bladene for konsolideringen eller
bare til de bladene som allerede inneholder andre verdier enn null.
I tabell 13 er det for eksempel flere blader for År, Argentina med verdier. Hvis du
bruker metoden for bladgjentakelse til å kopiere verdien 400 til bladene for År,
Argentina som i øyeblikket er fylt ut med verdier som ikke er null, blir verdien 400
kopiert til alle blad som inneholdt verdier som ikke var null.
Tabell 13. En krysstabell som viser spredning med bladgjentakelse fra en enkelt
konsolidering
Land eller
region

År

K1

K2

K3

K4

Argentina

1200

400

400

400

400

Belgia

0

0

0

0

0

Brasil

0

0

0

0

0

Hvis du starter metoden for bladgjentakelse fra en celle som er identifisert av mer
enn ett konsolidert element, blir den oppgitte verdien kopiert til alle bladene som
er knyttet til cellen. I tabell 14 blir for eksempel den valgte cellen identifisert av to
konsoliderte elementer: År og S Series Sedan.
Hvis du starter spredningen med bladgjentakelse fra den konsoliderte cellen ved
År og S Series Sedan, blir den oppgitte verdien kopiert til alle celler som er
identifisert av bladene for År og bladene for S Series Sedan. Hvis du for eksempel
bruker bladgjentakelse til å kopiere verdien 25 til alle blad i den uthevede cellen,
blir resultatet slik:
Tabell 14. En krysstabell som viser Like blader-spredning fra skjæringspunktet mellom to
konsolideringer
Biltype

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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Når du starter bladgjentakelse fra en celle som er identifisert av flere konsoliderte
elementer, kan minnekravene til kuben øke vesentlig. For å håndtere dette
potensielle problemet gir systemet en advarsel i tilfeller der over 10.000 celler blir
påvirket av metoden for bladgjentakelse. I tilfeller der mer enn en million celler
blir påvirket, blir ikke spredningsoperasjonen utført.

Prosedyre
1.
2.
3.
4.

Velg den konsoliderte cellen du vil starte dataspredningen fra.
Høyreklikk på cellen og klikk på Dataspredning > Bladgjentakelse.
I feltet Verdi oppgir du verdien som du ønsker å gjenta.
Velg et alternativ fra feltet Bruk på.

Alternativ

Beskrivelse

Utfylte bladceller

Den oppgitte verdien blir bare kopiert til
bladceller som i øyeblikket inneholder andre
verdier enn null.

Alle bladceller

Den oppgitte verdien blir kopiert til alle
bladceller uansett nåværende verdi.

5. Velg en oppdateringshandling.
6. Klikk på Bruk.

Justere diagramdata
Når du justerer IBM Cognos Insight-diagrammene, kan du samhandle med
dataene i et diagram i stedet for bare å arbeide med dataene i krysstabeller.

Om denne oppgaven
Du kan samhandle med dine Cognos Insight-diagrammer ved å dra kantene på
stolpene og kolonnene for å justere verdiene i stolpe- og kolonnediagrammer.
Hvis du for eksempel har opprettet en krysstabell og et kolonnediagram som
representerer det årlige reisebudsjettet, kan du bruke en Hold på summen og
eventuelle settverdier og så dra kolonnene i diagrammet for å bestemme hvordan
resten av budsjettet skal brukes. Når totalverdien holdes og du øker en verdi,
minkes de andre verdiene. Dermed kan du visualisere hvordan verdiene forholder
seg til hverandre.

Prosedyre
1. Plasser markøren øverst i kolonnen eller på slutten av raden du vil justere. Du
får frem et håndtak.
2. Dra i håndtaket for å justere dataene. Du får frem et vindu med et tekstfelt og
en glidebryter. Du kan skrive inn den nye verdien i tekstfeltet, eller du kan
justere glidebryteren for å definere den nye verdien.
Beslektede begreper:
“Diagrammer” på side 87
Diagrammer gir informasjon om sammenlikninger, forhold og trender. De
fremhever og klargjør tall. Når du skal velge riktig type diagram i IBM Cognos
Insight, må du først bestemme hva du vil at diagrammet skal gi informasjon om,
og deretter finne det diagrammet som er mest effektivt for formålet. Du kan for
eksempel bruke et linjediagram hvis du vil vise trender.
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Fryse rader eller kolonner
Når du blar gjennom et stort datasett i IBM Cognos Insight, kan du fryse radene
eller kolonnene slik at du fortsatt kan se overskrifter eller andre relevante data.

Prosedyre
1. Klikk på cellen der du vil fryse radene eller kolonnene.
2. Klikk på ikonet Widgethandlinger

og Frys ruter.

Skjule rader eller kolonner
Du kan skjule rader eller kolonner i IBM Cognos Insight som du ikke har bruk for.
Når du har opprettet en beregning, kan du for eksempel skjule rader eller kolonner
som er brukt i beregningen, men som det ikke er behov for i arbeidsområdet.

Prosedyre
Høyreklikk på en eller flere rader eller kolonner, og klikk på Skjul. Hvis du vil
vise de skjulte elementene, høyreklikker du i en rad eller kolonne og klikker på
Vis alle skjulte.

Utelate tomme rader eller kolonner
Du kan skjule en hel rad eller kolonne som inneholder tomme celler i IBM Cognos
Insight. Denne funksjonen er nyttig når du legger til diagrammer, for resultatene
kan bli vridd hvis du tar med tomme celler.

Før du begynner
Du må ha en nullrad eller -kolonne.

Prosedyre
Klikk på ikonet Utelat tomme celler
, og klikk deretter på Rader eller
Kolonner.
Merk at nuller ikke utelates når du bruker denne kommandoen, for nuller er
verdier.
Hvis du vil ha informasjon om hvordan du endrer standardverdien i kuben, kan
du se emnet om funksjonen UNDEFVALS i TM1-referansedokumentasjonen. Få tilgang til
dette dokumentet for produktet og versjonen din fra IBM Knowledge Center
(http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).

Opprette betingede stiler
Du kan bruke betingede stiler på en krysstabell i et IBM Cognos
Insight-arbeidsområde for å identifisere celler som er innenfor et område med
verdier eller celler som inneholder en bestemt tegnstreng.

Om denne oppgaven
La oss for eksempel tenke oss at du ønsker automatisk utheving i grønt av de
avdelingene i organisasjonen din som oppfyller budsjettkvotene sine, og utheving i
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rødt av avdelinger som overskrider budsjettet. Hvis du oppretter betingede stiler,
fargekodes informasjonen i rapportene dine slik at det er enkelt å finne områdene
du må se nærmere på.
Du kan opprette følgende typer betingede stiler:
Numerisk område
Uthever numeriske data, for eksempel inntekter og tap.
Streng
Uthever bestemte alfanumeriske elementer i et arbeidsområde. Du kan for
eksempel utheve alle forekomster av et bestemt ord, for eksempel Utstyr,
eller uttrykk, for eksempel Leie og strøm. I strengkriterier skilles det
mellom store og små bokstaver.
Hvis flere strengbetingelser er oppfylt, brukes bare den første betingede
stilen.

Prosedyre
1. Gjør ett av følgende:
v Hvis du vil opprette en betingelse for en enkelt dimensjon, klikker du på
rad- eller kolonneoverskriften som representerer dimensjonen. Hvis du for
eksempel vil opprette en betingelse for Dato-dimensjonen, klikker du på
overskriften for kolonnen Dato.
v Hvis du vil opprette en betingelse for mer enn en enkelt dimensjon, klikker
du på skjæringspunktet mellom dimensjonene i krysstabellen. Hvis du for
eksempel vil opprette en betingelse for Inntekt, Dato og Produktkategori,
klikker du på krysstabellcellen der disse tre dimensjonene krysser
hverandre, for eksempel i krysningen ved Inntekt, 2004 og Golfutstyr.
2. Klikk først på ikonet Betingede stiler

og deretter på Betinget stil.

, klikk på Ny betinget stil og velg deretter en
3. Klikk på ikonet Legg til
dimensjon eller måleverdi som du vil definere en betingelse for. Hvis du
valgte en måleverdi, går du til neste trinn. Hvis du valgte en dimensjon, går
du til trinn 10.
Tips: Du kan også opprette en ny stil fra en eksisterende stil ved å klikke på
Bruk eksisterende betinget stil og deretter velge stilen.
4. I vinduet Numerisk betingelse skriver du et navn på stilen i feltet Stilnavn.
For eksempel Budsjett + eller -.
5. I feltet Områdeverdi skriver du det første tallet i området du vil definere, og
trykker på Enter. Skriv for eksempel 100 og trykk på Enter. Tallet blir vist i
områderuten, og stilradene blir vist over og under tallraden.
6. I feltet Områdeverdi skriver du det andre tallet i området du vil definere, og
trykker på Enter. Skriv for eksempel 10 og trykk på Enter. Tallet blir vist i
områderuten.
7. Skriv eventuelt flere tall i områderuten. Skriv for eksempel 0 og trykk på
Enter.
8. Når du skal definere stilene for verdiene som er over, under og mellom tallene
du skrev, gjør du ett av følgende:
v Velg en forhåndsdefinert stil fra listen i kolonnen Stil. Klikk for eksempel
på Middels for området mellom 100 og 10 og klikk deretter på Dårlig for
området mellom 10 og 0.
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v Klikk på ikonet Rediger
og klikk deretter på ellipseknappen (...) for å
definere en tilpasset stil. Du kan for eksempel redigere stilen for området
mellom 100 og 10 slik at det har blå bakgrunn og hvit tekst. Rediger
deretter stilen for området mellom 10 og 0 slik at det har fiolett bakgrunn
og hvit tekst.
9. Om nødvendig velger du en stil for verdiene som er utenfor områdene du har
opprettet.
10. I vinduet Strengbetingelse skriver du et navn på stilen i feltet Stilnavn. Skriv
for eksempel A eller B.
. Den nye stilen blir vist i strengruten.
11. Klikk på ikonet Legg til
12. I kolonnen Operator klikker du på I (skriv inn verdier) for å vise valgene, og
velger hvilken betingelsestype du vil opprette. Velg for eksempel Inneholder.
13. Legg om nødvendig til andre betingelser. Du kan for eksempel legge til en
Inneholder-betingelse til.
14. I kolonnen Verdier skriver du strengen som skal aktivere betingelsen. Skriv
for eksempel bokstaven A for den første betingelsen og bokstaven B for den
andre betingelsen.
15. Når du skal definere stilene for strengbetingelsene du har lagt til, gjør du ett
av følgende:
v I kolonnen Stil klikker du på (Standard) og velger en forhåndsdefinert stil.
Klikk for eksempel på Utmerket for betingelsen som inneholder bokstaven
A og Dårlig for betingelsen som inneholder bokstaven B.
og klikk deretter på ellipseknappen (...) for å
v Klikk på ikonet Rediger
definere en tilpasset stil. Du kan for eksempel redigere stilen for betingelsen
som inneholder bokstaven a slik at den har grønn tekst, og stilen for
betingelsen som inneholder bokstaven b slik at den har rød tekst.
16. Om nødvendig velger du en stil for verdiene som ikke oppfyller betingelsene
du har opprettet.
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Kapittel 5. Arbeidsområdedesign
Legg til widgeter på lerretet i IBM Cognos Insight for å opprette tiltalende
datalayouter for deg selv og andre.

Legge til eller fjerne flipper
Flipper gjør det enkelt å organisere og bla gjennom et IBM Cognos
Insight-arbeidsområde som inneholder mye informasjon. Du kan for eksempel vise
en oversikt på en flipp og detaljer på en annen.

Prosedyre
1. Hvis du vil legge til en ny flipp, klikker du på ikonet for handlingsmenyen
og deretter klikker du på Ny flipp.
2. Høyreklikk på flippen og klikk på Endre navn.
Hvis du vil inkludere en ampersand (&) som del av flippnavnet, skriver du to
ampersander. Hvis du for eksempel vil kalle en flipp Inntekter & utgifter,
skriver du Inntekter && utgifter.
3. Du kan legge til mulighet til å navigere til flippen ved hjelp av et tegn som er i
flippnavnet, og en ampersand (&) rett før tegnet. Tegnet blir da understreket.
Hvis du for eksempel kaller en flipp &Utgifter, kan du senere bruke Alt+U for
å navigere til flippen Utgifter.
4. Hvis du vil fjerne en flipp, høyreklikker du på flippen og klikker på Fjern
denne flippen.

Legge til krysstabeller
Du kan bruke en krysstabell i IBM Cognos Insight til å få vist dimensjoner og
utføre grunnleggende analyse av data. Som standard vises også et diagram.

Om denne oppgaven
Denne oppgaven gjelder bare når du legger til en krysstabell som er basert på en
eksisterende kube, i arbeidsområdet. Hvis du vil opprette en tom kube og legge til
en krysstabell som er basert på den tomme kuben, i arbeidsområdet, klikker du på
Ny krysstabell på menyen Sett inn. En tom kube blir vist i innholdsruten og en
krysstabell og et diagram blir vist på lerretet. Du finner med informasjon om
hvordan du endrer innholdet i en ny kube, i “Redigere dimensjoner og
måleverdier” på side 101.

Prosedyre
1. Utfør en av følgende handlinger:
v Dra en kube fra innholdsruten til lerretet.
v Fra menyen Sett inn klikker du på Krysstabell og diagram, og deretter
klikker du på kuben du vil basere krysstabellen og diagrammet på.
2. Hvis du vil justere krysstabellwidgeten med en annen widget i arbeidsområdet,
drar du den nye widgeten til det blir vist en prikket linje. Den prikkede linjen
viser hvor du skal slippe widgeten slik at den blir justert med de andre
widgetene.
© Copyright IBM Corp. 2012, 2016
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Vise forskjellige data i en krysstabell og et diagram
Du kan bruke to widgeter i IBM Cognos Insight til å vise forskjellige
dataperspektiver i en krysstabell og et diagram som bruker samme kube.

Om denne oppgaven
Det kan skje at endringer i dataene i en widget gjenspeiles i en annen widget, eller
begge widgeter kan forbli uavhengig av hverandre. Du kan for eksempel ha et
diagram på lerretet som viser produkter per år, og en krysstabell som viser
produkter per region. Hvis du fokuserer på en bestemt region og skjuler alle andre
regioner i krysstabellen, vil diagrammet også vise produktene for valgt region.

Prosedyre
1. Dra en kube fra innholdsruten eller velg den fra undermenyen Krysstabell og
diagram.
Som standard blir dataene vist både i en krysstabell og i et diagram.
2. Hvis du vil skjule krysstabellen, klikker du på ikonet Endre visning
deretter klikker du på Krysstabell.

, og

3. Fra en annen kube eller samme kube fra innholdsruten eller velg den fra
undermenyen Krysstabell og diagram.
4. Vil du skjule diagrammet, klikker du på ikonet Endre visning, og deretter
klikker du på Diagram.
5. Endre hvilke dimensjoner som vises i diagrammet og i krysstabellen.
6. For å opprette en ny kube som inneholder bare dimensjonene du vil beholde,
klikker du på Opprett en ny kube, oppgir om dataene skal kopieres eller
refereres, og klikker på OK. Hvis dataene refereres, blir endringene i en kube
automatisk gjord i den andre kuben.

Neste oppgave
Du kan også opprette en kopi av en kube og slette dimensjonene fra kopien.
Endringer gjort i dataene i den opprinnelige kuben blir gjenspeilet i kopien og
omvendt.
Beslektede oppgaver:
“Dele eller kopiere dimensjoner” på side 100
Del en IBM Cognos Insight-dimensjon hvis du vil at endringer i en kube skal
gjenspeiles i de andre kubene. Resultatet er at analysen synkroniseres på tvers av
kubene og deres tilknyttede krysstabeller. Et annet alternativ er å opprette en kopi
av dimensjonen i begge kubene.

Legge til et dataflytdiagram
Du kan legge til et dataflytdiagram i et IBM Cognos Insight-arbeidsområde for å
vise en visuell fremstilling av tilkoblingene mellom kuber.

Prosedyre
1. Klikk på Sett inn > Dataflyt.
2. Dra kubene fra innholdsruten til dataflytdiagrammet.
3. Du kan utføre følgende handlinger i diagrammet:
v Velg eller opphev valget av Regellinker, Prosesslinker, Regler eller Matere
for å styre visningen av disse elementene.
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v Kontroller zoomingen med + og v Bruk Tilbakestill layout hvis du vil ordne diagrammet på en mest mulig
logisk måte.
v Flytt en kube til et nytt sted i diagrammet ved å dra den.
v Høyreklikk på diagrammet og velg Eksporter til fil for å lagre dataflyten
som en .png-fil.
v Grupper elementer ved å trykke på CTRL og høyreklikke og deretter velge
Grupper. Hvis du vil oppheve grupperingen av elementer, høyreklikker du
på gruppen og velger Opphev gruppering. Du kan også opprette et nytt
diagram ut fra grupperte data.
v Hvis du vil fjerne et element fra diagrammet, høyreklikker du på et element
og velger Fjern
v Hvis du vil fjerne et element fra en gruppe, høyreklikker du på en gruppe og
velger Fjern fra gruppe, og deretter velger du elementet som skal fjernes.

Diagrammer
Diagrammer gir informasjon om sammenlikninger, forhold og trender. De
fremhever og klargjør tall. Når du skal velge riktig type diagram i IBM Cognos
Insight, må du først bestemme hva du vil at diagrammet skal gi informasjon om,
og deretter finne det diagrammet som er mest effektivt for formålet. Du kan for
eksempel bruke et linjediagram hvis du vil vise trender.
Beslektede oppgaver:
“Justere diagramdata” på side 80
Når du justerer IBM Cognos Insight-diagrammene, kan du samhandle med
dataene i et diagram i stedet for bare å arbeide med dataene i krysstabeller.

Legge til diagrammer
I IBM Cognos Insight gir diagrammer informasjon om sammenlikninger, forhold
og trender. De fremhever og klargjør betydningen av tall.

Prosedyre
1. Klikk på widgeten der du vil legge til et diagram.
, og klikk deretter på en av de følgende
2. Klikk på ikonet Endre visning
kommandoene:
v Diagram hvis du bare vil ha vist et diagram
v Delt visning, og deretter Krysstabell øverst eller Diagram øverst hvis du vil
vise både diagrammet og krysstabellen
3. Hvis krysstabellen og diagrammet inneholder mer enn 50 serier og 50
kategorier, navigerer du til neste sett med datapunkter ved hjelp av pilene i
diagrammet.
Hvis du vil skjule navigeringskontrollene, klikker du på ikonet Endre diagram
, klikk på Visningsalternativer, og klikk deretter på Skjul alltid
datapagineringskontroll.

Diagramtyper
Det finnes mange typer av diagrammer i IBM Cognos Insight som du kan bruke til
å presentere data på en måte som gir mening for deg og dine brukere.
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Når du skal velge riktig type diagram, må du først bestemme hva du vil at
diagrammet skal gi informasjon om, og deretter finne det diagrammet som er mest
effektivt for formålet.
Tabell 15. Diagramtyper
Formålet med diagrammet

Diagramtype som bør brukes

Vise trender over tid.

Kolonnediagram, linjediagram,
punktdiagram

Sammenlikne data.

Stolpediagram,
kolonnediagram

Vise forholdet mellom deler og helheten eller fremheve
proporsjoner.

Sektordiagram

Vise delene som bidrar til totalen, og sammenlikne
endringer over tid.

Stablet stolpediagram

Vise grupper av beslektede data.

Stolpediagram,
kolonnediagram

Fremheve omfang av endring over tid.

Arealdiagram

Vise forholdet mellom to måleverdier.

Spredningsdiagram

Vise forholdet mellom tre måleverdier.

Boblediagram

Vise trender over tid eller sammenlikne data med to
måleverdier.

Kombinasjonsdiagram

Identifisere mønstre av høye og lave verdier.

Treoversikt

Du kan velge følgende formater for diagramtypene:
v standard
Standarddiagrammer sammenlikner bestemte verdier og representerer
avgrensede data, som data for forskjellige regioner eller for de enkelte ansatte.
v stablet
Stablede diagrammer sammenlikner de proporsjonale bidragene innenfor en
kategori, og viser den relative verdien som hver dataserie bidrar med til totalen.
Toppen av hver stabel representerer de akkumulerte totalene for hver kategori.
v 100 prosent stablet
100 prosent stablede diagrammer sammenlikner de proporsjonale bidragene på
tvers av alle kategorier, og viser det relative bidraget fra hver dataserie til
totalen. Dette formatet fremhever proporsjoner. Når faktiske verdier er viktige,
bør du bruke et annet format.
v tredimensjonalt
Tredimensjonale diagrammer er et visuelt effektivt format for presentasjoner. Når
nøyaktige verdier er viktig, for eksempel for kontroll eller overvåking, bør du
bruke et annet format. Fordreiningen i tredimensjonale diagrammer gjør det
vanskelig med en nøyaktig avlesning.

Kolonnediagrammer
Kolonnediagrammer er nyttige for sammenlikning av avgrensede data eller for å
vise trender over tid.
Kolonnediagrammer bruker loddrette dataindikatorer til sammenlikning av
enkeltverdier.
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Linjediagrammer
Linjediagrammer er nyttige når du skal vise trender over tid og sammenlikne
mange dataserier.
Linjediagrammer plotter data i punkter med jevne intervaller koblet sammen av
linjer.

Sektordiagrammer
Sektordiagrammer er nyttige når du skal fremheve proporsjoner.
De viser forholdet mellom delene og helheten ved hjelp av segmenter i en sirkel.
Hvis du vil fremheve faktiske verdier, bør du bruke en annen diagramtype, for
eksempel et stablet diagram.
Sektordiagrammer plotter en enkelt dataserie. Hvis du trenger å plotte flere
dataserier, kan du bruke et 100 prosent stablet diagram.

Stolpediagrammer
Stolpediagrammer er nyttige når du skal plotte mange dataserier.
Stolpediagrammer bruker vannrette dataindikatorer til sammenlikning av
enkeltverdier.

Arealdiagrammer
Arealdiagrammer er nyttige når du skal fremheve endringens omfang over tid.
Stablede arealdiagrammer blir også brukt til å vise forholdet mellom deler og
helheten.
Arealdiagrammer likner på linjediagrammer, men områdene under linjene er fylt
med farger eller mønstre.

Punktdiagrammer
Punktdiagrammer er nyttige når du skal vise kvantitative data på en ryddig måte.
Punktdiagrammer bruker flere punkter for å plotte data langs en ordinalakse, eller
ikke-numerisk akse. Et punktdiagram er det samme som et linjediagram, men uten
linjene. Det er bare datapunktene som blir vist.

Spredningsdiagrammer
Spredningsdiagrammer er nyttige til å vise forholdene mellom to måleverdier.
Spredningsdiagrammer bruker fargelagte sirkler til å representere to måleverdier
for hver dimensjon. X-aksen representerer en måleverdi, og y-aksen representerer
en andre måleverdi.
Du kan for eksempel opprette et spredningsdiagram som viser kostnad og inntekt
etter produkt. Spredningsdiagrammet består av en sirkel for hvert produkt. Hver
produktsirkel plottes på diagrammet basert på kostnad, på x-aksen, og inntekt, på
y-aksen.
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Boblediagrammer
Boblediagrammer er nyttige til å vise forholdene mellom tre måleverdier.
Boblediagrammer bruker fargelagte sirkler med forskjellige størrelser til å vise tre
måleverdier for hver dimensjon. X-aksen representerer en måleverdi, y-aksen
representerer en andre måleverdi, og størrelsen på boblene representerer en tredje
måleverdi.
Du kan for eksempel opprette et boblediagram som viser kostnad, inntekt og solgt
antall etter produkt. Boblediagrammet består av en sirkel for hvert produkt. Hver
produktsirkel plottes på diagrammet basert på kostnad, på x-aksen, og inntekt, på
y-aksen. Størrelsen på sirkelen representerer kvantum solgt for dette produktet.

Kombinasjonsdiagrammer
Kombinasjonsdiagrammer er nyttige for visning av en sammenlikning av to
måleverdier over tid.
Kombinasjonsdiagrammer inkludere et kolonnediagram og et linjediagram, begge
på samme x-akse. Kolonnediagrammet representerer en måleverdi, og
linjediagrammet representerer den andre måleverdien. Som standard er den første
måleverdien i innholdsruten representert av kolonnene og den andre måleverdien
representert av linjen. Hvis Y-aksene ikke har samme verdiområde, viser y-aksen til
venstre i diagrammet verdier for kolonnene, og y-aksen til høyre i diagrammet
verdier for linjen.
Du kan for eksempel opprette et kombinasjonsdiagram som viser kostnad, inntekt
og solgt antall etter produkt. Kombinasjonsdiagrammet består av kolonner som
representerer inntekt, og en linje som representerer solgt antall. Hvert produkt er
representert ved en kolonne og et punkt på linjen.
Begrensning: Du kan ikke dra kolonner opp eller ned for å endre verdiene i et
kombinasjonsdiagram. Fordi å dra ikke støttes for linjediagrammer, støttes det
heller ikke i kombinasjonsdiagrammer.

Treoversikter
Treoversikter er nyttige til å vise mønstre av høye og lave verdier.
Treoversikter bruker fargede rektangler av forskjellige størrelser til å vise to
måleverdier for hver dimensjon. En treoversikt likner på et sektordiagram ved at
størrelsen på rektanglene identifiserer andelen av helheten som er representert ved
hvert element.
Du kan for eksempel opprette en treoversikt som viser inntekt og solgt antall
etterproduktkategori og produkt. Treoversikten består av flere rektangler, ett for
hver produktkategori. Hver produktkategoris rektangel inneholder flere
produktrektangler. Størrelsen på rektangelet i forhold til helheten representerer
produktets inntekt, og fargen på rektangelet representerer solgt antall av produktet.
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Endre diagramtyper
Når du skal velge riktig type diagram i IBM Cognos Insight, må du først
bestemme hva du vil at diagrammet skal gi informasjon om, og deretter finne det
diagrammet som er mest effektivt for formålet. Du kan for eksempel bruke et
linjediagram hvis du vil vise trender.

Om denne oppgaven
Når du skal velge en diagramtype, må du ta hensyn til hva du vil at diagrammet
skal vise. Ulike diagramtyper fremhever ulike ting.

Prosedyre
1. Klikk på widgeten som inneholder diagrammet du vil arbeide med.
og velg en diagramtype.
2. Klikk på ikonet Endre diagram
3. Valgfritt: Velg diagramformat, for eksempel stablet eller 3D.
4. Hvis krysstabellen og diagrammet inneholder mer enn 50 serier og 50
kategorier, navigerer du til neste sett med datapunkter ved hjelp av pilene i
diagrammet.
Hvis du vil skjule navigeringskontrollene, klikker du på ikonet Endre diagram.
Klikk på Visningsalternativer, og klikk deretter på Skjul alltid
datapagineringskontroll.

Vise eller skjule totalsummer i diagrammer
Du kan vise eller skjule sammendragselementet i diagrammet i IBM Cognos
Insight.

Prosedyre
1. Klikk på widgeten som inneholder diagrammet du vil arbeide med.
og velge Vis
2. Du viser totalsummen ved å klikke på ikonet Endre diagram
sammendrag i diagrammer. Hvis du vil skjule totalen, opphever du valget av
Vis sammendrag i diagrammer.

Lage diagram for nestede data
Hvis dataene i tabellen er nestet, har du flere alternativer når du legger til et
diagram i IBM Cognos Insight.

Prosedyre
1. Klikk på widgeten som inneholder diagrammet du vil arbeide med.
2. Som standard vises nestede rader og nestede kolonner i separate diagrammer.
Hvis du vil vise dem i ett diagram, klikker du på ikonet Endre diagram
og deretter fjerner du merket for Matrisediagrammer.
Hvis du vil ha vist et diagram for hver nestet rad eller nestet kolonne, velger
du Matrisediagrammer.
Hvis flere rader eller kolonner nestes, vises ytre rad eller kolonne i
diagrammet. Si for eksempel at du har tre dimensjoner nestet som rader: År,
Regioner og Produkter, i nevnte rekkefølge. Som standard vises År i
diagrammet, som det er ett diagram for hvert år.

Kapittel 5. Arbeidsområdedesign

91

3. Hvis du vil skjule etiketten for de nestede radene, klikker du på ikonet Endre
diagram, og deretter klikker du på Visningsalternativer og fjerner merket for
Vis radoverskrifter.
4. Hvis du vil skjule etiketten for de nestede kolonnene, klikker du på ikonet
Endre diagram, og deretter klikker du på Visningsalternativer og fjerner
merket for Vis kolonneoverskrifter.

Bruke samme akse for alle diagrammer
Hvis IBM Cognos Insight-diagrammene har samme proporsjoner, blir det lettere å
sammenlikne rader og kolonner i diagrammene hvis de bruker samme akse. Men
hvis diagrammene har forskjellige proporsjoner, for eksempel
bruttofortjenestemargin og bruttomarginprosent, bør du ikke dele aksen. Det gjør
trendene og variansen tydeligere i diagrammene.

Prosedyre
1. Klikk på widgeten som inneholder diagrammet du vil arbeide med.
2. Klikk på ikonet Endre diagram

, og velg Del akse mellom diagrammer.

Endre visningen av diagramakser
I IBM Cognos Insight tilsvarer diagramaksene radene og kolonnene som er vist i
tabellen. Hvis du vil gjøre det enklere å lese diagrammet, kan du fjerne akseverdier
eller endre akseområdene slik at de passer til dataene.

Om denne oppgaven
I widget for krysstabeller og diagrammer, vil serieaksen for diagrammet plotte
dataene i kolonnene, og kategoriaksen for diagrammet plotter dataene i radene.

Prosedyre
1. Klikk på widgeten som inneholder diagrammet.
2. Hvis du vil skjule verdiene på diagrammets serieakse, klikker du på ikonet
Endre diagram
for Vis serie.

. Klikk på Visningsalternativer, og fjern deretter merket

3. Hvis du vil skjule verdiene på diagrammets kategoriakse, klikker du på Endre
diagram. Klikk på Visningsalternativer, og fjern deretter merket for Vis
kategori.
4. Hvis du vil endre akseområdet slik at det begynner på den laveste verdien i
dataene, klikker du på ikonet Endre diagram. Klikk på Visningsalternativer,
og klikk deretter på Optimaliser X-akseområde eller Optimaliser
Y-akseområde.

Vise eller skjule forklaringen
Forklaringen gir nyttig informasjon og en kontekst for diagrammet i IBM Cognos
Insight. Hvis konteksten er tilgjengelig et annet sted, kan du imidlertid skjule
forklaringen for å spare plass.

Prosedyre
1. Klikk på widgeten som inneholder diagrammet du vil arbeide med.
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2. Klikk på ikonet Endre diagram
, klikk på Visningsalternativer, og klikk
deretter på Vis forklaringer. Hvis du vil skjule forklaringen, opphever du
valget av Vis forklaringer.

Vise eller skjule etikettene
Du kan skjule etikettene som blir vist på den vannrette og loddrette aksen i
diagrammet i IBM Cognos Insight.

Prosedyre
1. Klikk på widgeten som inneholder diagrammet du vil arbeide med.
2. Hvis du vil vise etikettene på den vannrette aksen, klikker du på ikonet Endre
. Klikk på Visningsalternativer, og klikk deretter på Vis serier.
diagram
Hvis du vil skjule etikettene, opphever du valget av Vis serie.
3. Hvis du vil ha vist etikettene på den loddrette aksen, klikker du på
Visningsalternativer og så på Vis kategori. Hvis du vil skjule etikettene,
opphever du valget av Vis kategori.

Skjule diagrammer
Du kan skjule diagrammer ved å vise bare tallene i krysstabellen i IBM Cognos
Insight.

Prosedyre
1. Klikk på widgeten som inneholder diagrammet du vil skjule.
2. Klikk på ikonet Endre visning

, og klikk deretter på Krysstabell.

Legge til handlingsknapper for navigering mellom flipper
For å lede brukerne gjennom analysen du utførte i arbeidsområdet, kan du bruke
handlingsknapper for å gå fra flipp til flipp i IBM Cognos Insight. På
oversiktsflippen kan du for eksempel ha knapper for å gå til detaljene på de andre
flippene. Du kan også bruke et bilde for knappen.

Prosedyre
1. Klikk på Sett inn og så på handlingsknappen.
Hvis du vet hvor du vil plassere handlingsknappen på lerretet, høyreklikker du
på stedet og klikker på Sett inn widget og så på Handlingsknapp.
2. Velg handlingen Gå til flipp og oppgi hvilken flipp handlingsknappen skal
navigere til.
3. Hvis du vil endre etiketten eller bildet for handlingsknappen, klikker du på
flippen Stil.
4. Klikk på OK.
5. Hvis du vil redigere handlingsknappen, klikker du på ikonet
Widgethandlinger

og deretter på Rediger egenskaper.

Legge til handlingsknapper som kjører et skript
Du kan legge til en knapp for å kjøre et IBM Cognos TM1 TurboIntegrator-skript
som er opprettet av Importer-veiviseren eller av Cognos TM1-administratoren.
Kapittel 5. Arbeidsområdedesign
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Før du begynner
Før du kan legge til en handlingsknapp som kjører et skript, må Cognos
TM1-administratoren aktivere kubeimport ved hjelp av IBM Cognos TM1
Performance Modeler. Du finner mer informasjon i TM1 Performance
Modeler-dokumentasjonen i IBM Knowledge Center (http://www.ibm.com/
support/knowledgecenter/).

Om denne oppgaven
Bruk et skript som er opprettet av Importer-veiviseren til å reimportere data med
et tastetrykk. Hvis du bruker et skript som administratoren har lagt til på Cognos
TM1-serveren, må du ha autorisasjon til å koble til serveren.

Prosedyre
1. Klikk på Sett inn og så på handlingsknappen.
Hvis du vet hvor du vil plassere handlingsknappen på lerretet, høyreklikker du
på stedet og klikker på Sett inn widget og så på Handlingsknapp.
2. Velg et skript som skal kjøres.
3. Definer parametere ved å fylle ut hvert felt.
4. Hvis du vil endre etiketten eller bildet for handlingsknappen, klikker du på
flippen Stil.
5. Klikk på OK.
6. Hvis du vil redigere handlingsknappen, klikker du på ikonet
Widgethandlinger

og deretter på Rediger egenskaper.

Sette inn dynamiske verdier
Du kan opprette en dynamisk verdiwidget i et IBM Cognos Insight-arbeidsområde
for å utheve en bestemt verdi i arbeidsområdet. Du kan for eksempel plassere en
verdi for totalinntekt i en egen widget øverst i arbeidsområdet.

Om denne oppgaven
Verdien i den dynamiske verdiwidgeten endres på samme måte som alle andre
data i arbeidsområdet. Hvis du for eksempel filtrerer dataene som blir vist i
arbeidsområdet, slik at de bare viser inntekt fra 2013, blir den dynamiske
verdiwidgeten filtrert på samme måte.

Prosedyre
Høyreklikk på krysstabellen du vil opprette en dynamisk verdi fra, og klikk
deretter på Sett inn dynamisk verdi Hvis den aktuelle verdien ikke blir vist i
arbeidsområdet, kan du endre måten krysstabellen blir filtrert på, slik at du endrer
hvilke data som blir vist. Den dynamiske verdien blir vist sammen med maltekst
som du kan endre eller slette. Du kan også endre tekstegenskapene, for eksempel
farge eller font, for teksten og verdien.

Legge til tekst
Bruk tekst i IBM Cognos Insight hvis du vil opprette en tittel eller legge til
forklarende tekst som beskriver forutsetningene bak analysen. Du kan endre font,
stil, farge og størrelse på teksten.
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Prosedyre
1. Legg til tekstwidgeten på en av disse måtene:
v Dobbeltklikk på lerretet der du vil plassere tekstwidgeten.
v Klikk på Sett inn og så på Tekst
v Høyreklikk på lerretet der du ønsker tekstwidgeten, og klikk på Sett inn
widget. Klikk så på Tekst.
2. Velg teksten du har oppgitt, og formater den.
3. Valgfritt: Hvis du vil overstyre tekstretningen du har oppgitt for
i en tekstwidget, og
arbeidsområdet, klikker du på ikonet Tekstretning
velger deretter tekstretningen du vil bruke for teksten i tekstwidgeten.

Legge til bilder
Du kan legge til bilder i et IBM Cognos Insight-arbeidsområde i en bildewidget,
som gjør det mulig å plassere bildet hvor som helst i arbeidsområdet. Eller du kan
legge til et bilde som bakgrunn for gjeldende flipp, eller for alle flippene i
arbeidsområdet, som viser bildet bak widgetene.

Før du begynner
Følgende bildetyper støttes: GIF, JPEG, BMP og PNG.

Prosedyre
1. Hvis du vil legge til et bilde som en widget, må du utføre følgende handlinger:
a. Klikk på Sett inn > Bilde.
b. Bla gjennom etter bildet og klikk på Åpne.
Tips: Hvis du vet hvor du vil plassere bildet på lerretet, høyreklikker du på
stedet og klikker på Sett inn widget > Bilde.
2. Hvis du vil legge til et bakgrunnsbilde for den gjeldende flippen, utfører du
følgende handlinger:
a. Høyreklikk på lerretsbakgrunnen og klikk på Definer bakgrunnsbilde for
flipp > Definer bilde.
b. Bla gjennom etter bildet og klikk på Åpne.
3. Hvis du vil legge til et bakgrunnsbilde for alle flipper i arbeidsområdet,
inkludert nye flipper, utfører du følgende handlinger:
a. Klikk på Rediger stil for arbeidsområde på menyen Stil.
b. Klikk på ikonet Bla gjennom etter arbeidsområdebakgrunnsbilde ved
siden av Bakgrunnsbilde, og klikk deretter på Definer bilde.
c. Bla gjennom etter bildet og klikk på Åpne.

Legge til websider for kontekst
Oppgi webinnhold for ekstra informasjon og kontekst for dataene som vises i IBM
Cognos Insight-arbeidsområdet.

Prosedyre
1. Klikk på Sett inn og så på Webside.
Hvis du vet hvor du vil plassere websiden på lerretet, høyreklikker du på
stedet og klikker på Sett inn widget og så på Webside.
Kapittel 5. Arbeidsområdedesign
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2. Bla gjennom etter websiden på harddisken eller skriv inn URLen, og klikk på
OK.
3. I meldingen om tilgang til Internett velger du Tillat alltid og klikker på OK.
Når du utforsker websiden, bruker du Alt+pil venstre og Alt+pil høyre til å
navigere frem og tilbake på websiden.
4. Hvis du vil endre hvilken webside som skal vises, klikker du på ikonet
Widgethandlinger

og deretter på Rediger egenskaper.

Endre widgeter
Du kan tilpasse hvordan IBM Cognos Insight-widgetene vises i arbeidsområdet slik
at de bidrar til å vise og analysere data.

Om denne oppgaven
Du kan gjøre følgende for å tilpasse arbeidsområdet ditt fra ikonet
:
Widgethandlinger
v Legg til en tittel i widgeten slik at du definerer den for brukerne. Widgetens
tittel defineres av navnet på kuben. Du kan endre kubenavnet og widgettittelen
ved å høyreklikke kuben i innholdsruten og endre navn på den.
v Legg til kantlinjer eller en bakgrunnsfarge i en widget for å tilpasse
arbeidsområdet.
v Legg widgeter som lag for å spare plass på lerretet og som en metode for å
bidra til å designe et visuelt tiltrekkende arbeidsområde. Du kan for eksempel
legge en tekstwidget som lag over en krysstabell for å utheve en bestemt verdi,
eller legge en logo som et lag over et diagram som en hjelp til å identifisere
produktmerket.
v Flytte widgeter uten å justere dem automatisk til andre widgeter:
1. Klikk på ikonet Widgethandlinger og deretter på Flytt.
2. Flytt widgeten ved hjelp av piltastene på tastaturet.
3. Du definerer widgetens posisjon ved å trykke på Ctrl+Enter.
Du kan også justerere widgeter ved å dra en widget mot en annen widget inntil
det blir vist en prikket linje, og deretter slippe widgeten.
v Fjern widgeter fra arbeidsområdet.

Bruke temaer
Stiler eller temaer tilpasser IBM Cognos Insight-arbeidsområdet ditt ved hjelp av
flere fargeskjemaer, fontstiler og designer.

Prosedyre
1. Klikk på Stil og deretter på Bruk arbeidsområdetema.
2. Velg et eksisterende tema eller bla til et tema du har opprettet.
3. Klikk på OK.

Tilpasse bakgrunner
Du kan tilpasse et IBM Cognos Insight-arbeidsområde ved å oppgi en
bakgrunnsfarge eller et bilde. Du kan endre bakgrunnen for gjeldende flipp eller
for alle flippene i arbeidsområdet.
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Om denne oppgaven
Støttede bildeformater omfatter JPG, GIF, PNG og BMP.

Prosedyre
1. Hvis du vil endre bakgrunnen for gjeldende flipp, høyreklikker du i et tomt
område på lerretet og klikker på Definer bakgrunnsfarge for flipp eller
Definer bakgrunnsbilde for flipp, og velger deretter en farge eller et bilde.
2. Hvis du vil endre bakgrunnen for alle flipper i arbeidsområdet, klikker du på
Stil > Rediger arbeidsområdestil, og velger deretter en farge eller et
bakgrunnsbilde. Bakgrunnen du velger, vil gjelde for alle flippene i
arbeidsområdet, inkludert nye flipper.

Synkronisere widgeter
Når du synkroniserer widgeter i IBM Cognos Insight, blir endringer du gjør i
dataene i én widget, gjenspeilt i de synkroniserte widgetene. Synkroniseringen kan
brukes på tvers av flipper, på tvers av arbeidsområder eller i mindre grupper på
en flipp.

Om denne oppgaven
Bare endringer som påvirker dataene i en widget, deles med andre widgeter. Hvis
du for eksempel filtrerer en dimensjon i en krysstabell, blir endringene vist også i
andre krysstabeller.
Hvis du vil synkronisere en widget med bare noen av de andre widgetene på en
flipp, kan du opprette en synkroniseringsgruppe og legge til widgetene i gruppen.

Prosedyre
1. Gå til innholdsruten
og utvid seksjonen Synkronisering.
2. Høyreklikk på objektet du vil definere synkronisering for (en flipp eller en
widget), og velg deretter hvor mye du vil synkronisere objektet med de andre
flippene og widgetene i dette arbeidsområdet. Som standard blir hver widget
synkronisert med de andre widgetene på flippen. Hvis en widget ikke er
synkronisert med de andre widgetene på flippen, viser ikonet til høyre for
widgetnavnet omfanget for synkroniseringen.
3. Slik oppretter du en synkroniseringsgruppe:
a. Gå til seksjonen Synkronisering i innholdsruten, høyreklikk på flippen der
du vil opprette den nye gruppen, og klikk på Ny gruppe.
b. Dra widgetene du vil synkronisere med hverandre, til den nye gruppen.
c. Endre navnet på den nye gruppen om nødvendig.

Beskytte arbeidsområder
Du kan kontrollere formatet på IBM Cognos Insight-arbeidsområdet når det
publiseres, ved å hindre brukerne i å flytte widgeter på lerretet og ved å skjule
verktøylinjen på widgetene. Du kan legge til et passord i arbeidsområdet.
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Om denne oppgaven
Hvis du vil hindre at brukerne skulle komme til å flytte widgeter og skjule
verktøylinjene for widgeter, høyreklikker du på lerretet og klikker på Lås alle
widgeter. Brukere kan låse opp widgetene slik at de kan flyttes, hvis det er
nødvendig.
Hvis du vil legge til et passord som brukerne må oppgi for å kunne bruke
og klikker på Beskytt
arbeidsområdet, klikker du på ikonet Handlinger
arbeidsområde. Passord må ha minst fem tegn, og det skilles mellom små og store
bokstaver.
ADVARSEL: Hvis du glemmer passordet, an det ikke hentes igjen.
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Kapittel 6. Datamodellering
Du kan utføre enkle modelleringsoppgaver i IBM Cognos Insight før du deler data
med andre.
Dataene du restrukturerer, kan være dine personlige data, eller de kan være i en
redigerbar applikasjon på en server når du er i tilkoblet modus. Du finner mer
informasjon om arbeid i tilkoblet modus, i “Planer på Cognos TM1-servere” på
side 163 eller “Planer på Cognos Express-servere” på side 187.

Opprette elementer i modellen
Du kan legge til elementer i IBM Cognos Insight-modellen din ved å opprette
kuber, dimensjoner, måleverdier og attributter i innholdsruten.

Om denne oppgaven
Kube

En kube er et datalager innen en modell. Den er flerdimensjonal og
inneholder rader, kolonner og et antall sider. Du bruker en eller flere kuber
til å opprette en applikasjon.
I motsetning til et regneark kan kuber deles, slik at et hvilket som helst par
av dimensjoner kan være radene og kolonnene, mens andre dimensjoner
kan være sidene. Mens en kube kan inneholder hvor mange dimensjoner
som helst, er den eneste praktiske begrensningen minneomfanget på
serveren. En kube inneholder vanligvis høyst fem eller seks dimensjoner.
En kube må inneholde minst to dimensjoner, akkurat som et flatt regneark.
Alternativt kan en kube ha tre dimensjoner. I så fall likner den på et
tredimensjonalt regneark som består av flere flate ark som er stablet bak
hverandre. En kube med fire eller fem dimensjoner er en krysning mellom
et tredimensjonalt regneark og et sett med spørringsrapporter fra en
relasjonsdatabase. For eksempel kan en typisk firedimensjonal kube
inneholde følgende dimensjoner: Fortjeneste og Tap, Avdelinger, Måneder
og Varians.

Dimensjon
En dimensjon er en bred gruppering av beslektede data om et viktig
aspekt ved virksomheten. Du kan for eksempel ha en dimensjon kalt
Produkter.
Måleverdi
En måleverdi er en resultatindikator som er kvantifiserbar og brukes til å
fastslå hvor godt en virksomhet driver. For eksempel kan nyttige
måleverdier være Antall solgt eller Inntekter.
Attributt
Et attributt er et kjennetegn for en dimensjon som er brukt til å skille
mellom dimensjonselementer. For eksempel kan nyttige attributter være
Farge eller Versjon.

Prosedyre
1. Utvid innholdsruten
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2. Hvis du vil opprette en kube, klikker du på ikonet Ny
og klikker deretter
på Tom kube. Nye kuber fylles ut med to tomme dimensjoner og en
måleverdimappe som inneholder en tom måleverdi.
3. Hvis du vil opprette en dimensjon, klikker du på ikonet Ny og deretter på
Dimensjon.
4. Hvis du vil opprette en måleverdi, velger du måleverdimappen for kuben der
du vil opprette måleverdien, klikker på ikonet Ny, og klikker deretter på
Måleverdi.
5. Hvis du vil opprette et attributt, velger du dimensjonen der du vil opprette
attributtet, klikker på ikonet Ny, og klikker deretter på Attributt.

Resultater
Hvordan du legger inn data i nye dimensjoner, måleverdier og attributter, er
beskrevet i “Redigere dimensjoner og måleverdier” på side 101.

Duplisere kuber
Kopier en kube i IBM Cognos Insight for å opprette en kopi av strukturen og
innholdet i kuben eller dimensjonen.

Prosedyre
1. I innholdsruten
Kopier.

høyreklikker du på kuben du vil kopiere, og klikker på

2. Høyreklikk i en tom del av innholdsruten og klikk på Lim inn.
3. I vinduet Kopier kube velger du ett av følgende alternativer:
v Del dimensjoner og måleverdier i opprinnelig kube med dimensjoner og
måleverdier i nye kuber. Dette alternativet knytter dimensjonene og
måleverdiene sammen slik at endringer i de opprinnelige dimensjonene og
måleverdiene også blir brukt i dimensjonene og måleverdiene i den nye
kuben.
v Dupliser dimensjoner og måleverdier til ny kube. Dette alternativet skiller
dimensjonene og måleverdiene slik at endringer i de opprinnelige
dimensjonene og måleverdiene ikke blir brukt i dimensjonene og
måleverdiene i den nye kuben.

Dele eller kopiere dimensjoner
Del en IBM Cognos Insight-dimensjon hvis du vil at endringer i en kube skal
gjenspeiles i de andre kubene. Resultatet er at analysen synkroniseres på tvers av
kubene og deres tilknyttede krysstabeller. Et annet alternativ er å opprette en kopi
av dimensjonen i begge kubene.

Prosedyre
1. I innholdsruten
utvider du kuben som inneholder dimensjonen du vil
kopiere.
2. Dra dimensjonen til den andre kuben.
3. I vinduet Kopier dimensjon velger du ett av følgende alternativer:
v Del opprinnelig dimensjon og ny dimensjon for å holde dimensjonene
sammenkoblet, slik at endringer i den opprinnelige dimensjonen blir brukt i
den nye dimensjonen.
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v Dupliser dimensjonen for å skille dimensjonene slik at endringer i den
opprinnelige dimensjonen ikke blir brukt i den nye dimensjonen.
Beslektede oppgaver:
“Vise forskjellige data i en krysstabell og et diagram” på side 86
Du kan bruke to widgeter i IBM Cognos Insight til å vise forskjellige
dataperspektiver i en krysstabell og et diagram som bruker samme kube.

Redigere dimensjoner og måleverdier
Når du redigerer en dimensjon eller en måleverdi i IBM Cognos Insight, kan du
redigere de tilhørende attributtene, endre rekkefølgen på de underordnede
elementene, opprette et hierarki av elementer eller legge til elementer. Du kan også
endre måten dataene i en dimensjon blir vist på.

Prosedyre
1. I innholdsruten høyreklikker du på dimensjonen eller måleverdien du vil
redigere, og klikker på Rediger.
2. Hvis du vil redigere de systemdefinerte attributtene, høyreklikker du på
etiketten Navn i toppteksten og velger attributt.
Følgende systemdefinerte attributter er tilgjengelige, avhengig av om du har
valgt en dimensjon eller måleverdi:
v Plukklisten brukes til å definere en liste over verdier for måleverdien. Dette
attributtet gjelder bare for måleverdier.
v Format brukes til å definere formatet til en måleverdi. Dette attributtet
gjelder bare for måleverdier.
v Tittel er tittelen som brukes til elementet.
v Vekt er en faktor som brukes for å endre en positiv verdi til en negativ verdi.
Denne faktoren er vanligvis negativ. Hvis for eksempel enhetsprisen for et
produkt er 50 euro, og rabatten er 5 euro, gjør en vekt på -1 på rabatten at
beregningsresultatet blir negativt.
v Indeks definerer rekkefølgen for elementene i dimensjonen. Hvis du endrer
rekkefølgen for et element, endres indeksverdien slik at den gjenspeiler den
nye rekkefølgen.
v Invariantnavn er systemnavnet på elementet.
v Nivå er nivået til elementet i hierarkiet.
3. Hvis du vil definere et nytt attributt, høyreklikker du på toppteksten og klikker
på Legg til et nytt attributt. Navngi det nye attributtet og definer om typen er
numerisk, tekst eller alias.
Et alias legger til data som kan brukes som alternativt navn på et element, for
eksempel et navn på et annet språk.
4. Hvis du vil endre rekkefølgen på elementene, høyreklikker du på et element og
klikker på Flytt opp eller Flytt ned.
5. Hvis du vil neste elementer under andre elementer, høyreklikker du på
elementet og klikker på Oppgrader valgte medlemmer eller Degrader valgte
medlemmer.
6. Hvis du vil endre navn på et element i dimensjonen, velger du elementet og
skriver et nytt navn.
Viktig: Når du endrer navn på et dataelement, endrer du navnet i kuben, ikke
bare i gjeldende widget. Navnet vil derfor gjenspeiles i hver eneste widget som
inneholder dette dataelementet.
Kapittel 6. Datamodellering
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7. Klikk på Lukk.
8. Hvis du vil endre måten dataene for dimensjonen vises på, høyreklikker du på
dimensjonen, klikker på Vis summer og klikker så på en av kommandoene.

Søke i store dimensjoner
Når du redigerer store dimensjoner, kan det være vanskelig å navigere. For å gjøre
det enklere kan du søke gjennom eksisterende elementer i dimensjonen som er
åpen i dimensjonsredigereren.
Når et element finnes i mer enn ett hierarki, kan du få flere resultater når du søker
etter det elementet. Søkeresultatet viser alle hierarkiene som inneholder
samsvarende elementer. For dypt nestede elementer kan det være vanskelig å
navigere i disse søkeresultatene. Når du søker etter delsummer, kan du se det
øverste nivået på de nestede søkeresultatene og utvide dem for å se de
underordnede elementene.

Prosedyre
1. I innholdsruten høyreklikker du på dimensjonen eller måleverdien du vil
redigere, og klikker på Rediger.
2. I søkefeltet søkefeltet skriver du søkekriteriene for elementene du vil søke etter,
og klikker på søkeikonet. Søket returnerer elementene som oppfyller kriteriene i
øyeblikket. Du kan utvide de underordnede elementene for å undersøke
nærmere.
3. For å nullstille søket og se alle elementene i dimensjonen klikker du på
knappen Nullstill søk.

Endre formatet for måleverdier
Formatet for måleverdier er bestemt av IBM Cognos Insightarbeidsområdebrukerens innstillinger. Hvis for eksempel en bruker har satt
operativsystemet til Norsk (Norge), blir måleverdier vist med norsk
standardformatering. Du kan oppgi formatering for måleverdier for å legge til
formateringsalternativer eller overstyre brukerinnstillingene.

Prosedyre
1. Hvis du vil endre formatet for en måleverdi, høyreklikker du på en rad- eller
kolonneoverskrift som representerer måleverdien, og deretter klikker du på
Formater valgt måleverdi-data. Valgt måleverdi identifiserer måleverdien du vil
bruke formateringen på.
2. For å endre formatet på flere måleverdier klikker du på rad- eller
kolonneoverskriftene som representerer måleverdiene. Så høyreklikker du på
valget og klikker på Formater alle uthevede måleverdier. Du kan bare bruke
formatering på 100 måleverdier om gangen. Denne grensen er satt for å unngå
ytelsesproblemer.
3. Velg formateringsstilen og formateringsalternativene for måleverdien. Når du
velger alternativer, endres eksemplene i ruten Eksempler slik at de viser
resultatene av valgene for ditt språkmiljø. Når andre brukere åpner
arbeidsområdet, vil de imidlertid se dine tilpasninger ifølge deres språkmiljø.
For eksempel er standard i Fransk (Canada) å plassere valutasymbolet etter
tallet med et mellomrom foran. I Engelsk (Canada) er standard å plassere
valutasymbolet foran tallet uten mellomrom. Så hvis du har tilpasset formatet
for en inntektsmåleverdi til å vise to desimaler, vil brukere med Fransk
(Canada) se 3000,00 $, mens brukere med Engelsk (Canada) vil se $3,000.00.
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Begrensning: Hvis du er koblet til IBM Cognos TM1 versjon 10.1.1 eller
tidligere, ser du tidligere formateringsalternativer som ikke omfatter alle
følgende formater og innstillinger. Hvis du vil formatere måleverdier når du er
tilkoblet IBM Cognos TM1, versjon 10.1.1 eller tidligere, kan du slå opp i
Cognos Insight-dokumentasjonen for produktet og versjonen din i IBM
Knowledge Center (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).
Tabell 16. Formateringsstiler og alternativer for mål
Formateringsstil

Alternativer

Generelt

Formatet Generelt har ingen bestemt formatering. Du kan bruke
dette alternativet til å fjerne formatering som du har definert for
en måleverdi.

Tall

På flippen Grunnleggende kan du definere følgende alternativer:
v Oppgi antall desimaler.
v Definere grupper med sifre.
v Velge å vise en nullverdi som blanktegn.
På flippen Avansert kan du velge å arve brukerens innstilling for
negative tall som er definert av operativsystemformatet, eller vise
negative tall i parentes eller med et minustegn.

Valuta

På flippen Grunnleggende kan du definere følgende alternativer:
v Velge en bestemt valuta og endre hvordan tallet og
valutasymbolet blir vist.
v Velge et tilpasset valutaformat. Hvis du for eksempel ønsker å
identifisere denne måleverdien med et prefiks som firmaet ditt
bruker for kanadisk valuta, kan du velge Tilpasset valuta og
skrive CAD i tekstfeltet.
v Oppgi antall desimaler.
v Definere grupper med sifre.
v Velge å vise en nullverdi som blanktegn.
På flippen Avansert kan du velge å arve brukerens innstilling for
negative tall som er definert av operativsystemformatet, eller vise
negative tall i parentes eller med et minustegn.

Dato

Du kan velge et mønster for dato og om du vil bruke fire eller to
sifre for år. For eksempel 8/25/13 eller Aug 25, 2013.

Klokkeslett

På flippen Grunnleggende kan du velge et mønster for
klokkeslett. For eksempel 7:00 AM eller 7:00:00 AM GMT.
På flippen Avansert kan du velge å bruke 24-timers klokkeformat.

Dato og klokkeslett

På flippen Grunnleggende kan du velge et mønster for dato og
klokkeslett og om du vil bruke fire eller to sifre for år. For
eksempel 8/25/13 4:55 PM eller Aug 25, 2013 4:55:23 PM.
På flippen Avansert kan du velge å bruke 24-timers klokkeformat.

Prosentdel

På flippen Grunnleggende kan du definere følgende alternativer:
v Oppgi antall desimaler.
v Definere grupper med sifre.
v Velge å vise en nullverdi som blanktegn.
På flippen Avansert kan du velge å arve brukerens innstilling for
negative tall som er definert av operativsystemformatet, eller vise
negative tall i parentes eller med et minustegn.

Tekst

Tekst er et strengformat. Ingen andre valg er tilgjengelig.
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Tabell 16. Formateringsstiler og alternativer for mål (fortsettelse)
Formateringsstil

Alternativer

Plukkliste

Du kan definere en liste med verdier som en bruker kan velge for
en måleverdi.
Du finner mer informasjon i “Opprette plukklister”.

Tilpasset

Du kan bruke en tilpasset definert tall- eller datomal.
ADVARSEL: Tilpassede formateringsmønstre blir lagret sammen
med dataene. Når andre brukere ser disse dataene, blir deres
brukerinnstillinger overstyrt av dette mønsteret. Bruk tilpassede
formateringsmønstre bare når formatet du trenger, ikke er
tilgjengelig fra listen med formattyper.

4. For å fjerne formatering fra en måleverdi høyreklikker du på en celle som
representerer måleverdien, og klikker på Fjern måleverdiformat valgt
måleverdi.

Opprette plukklister
En plukkliste inneholder verdier som en bruker kan velge i en krysstabellcelle.
Verdiene kan samsvare med alle medlemmer i en dimensjon eller et delsett av en
dimensjon. Listen med verdier er dynamisk, så hvis dimensjonsmedlemmene
endres, endres også verdiene som er tilgjengelige på plukklisten. Alternativt kan en
plukkliste bestå av en statisk liste med verdier som du oppgir.
Du kan opprette plukklister bare for måleverdier. Fordelen med å bruke en
plukkliste er at den gir en fast liste med valg slik at det er enklere for brukeren å
se hvilke inndata som kreves. Når for eksempel personalledere utfører
ytelsesplanlegging, må de kanskje gi de ansatte ytelsesgraderinger ved å velge fra
en fast liste med alternativene Lav, Middels, Høy og Utmerket, i stedet for å
skrive det som fritekst. Hvis du definerer en plukkliste for et medlem med et
eksisterende format, fjerner operasjonen formatet.

Prosedyre
1. I innholdsruten høyreklikker du på måleverdidimensjonen som inneholder
måleverdien, og klikker på Rediger.
2. Dobbeltklikk på feltet Format for måleverdien.
3. Velg formattypen Plukkliste.
4. For å opprette en statisk plukkliste velger du Statisk liste og oppgir verdier i
ruten Statisk liste.
Du kan skrive hver enkelt verdi på en egen linje i boksen eller bruke følgende
syntaks:
string_1:string_2:string_3

5. Hvis du vil opprette en dynamisk plukkliste som bruker medlemmer enten fra
et delsett eller en dimensjon som listeverdier, velger du Dimensjon eller
delsett og velger deretter dimensjonen eller delsettet som inneholder
elementene du skal bli vist på plukklisten.
6. Velg Tekst eller Numerisk for å bestemme elementtypen som skal brukes for
plukklisteverdier. Hvis du oppretter en dynamisk plukkliste som skal brukes i
en link, velger du Tekst. Hvis du ikke velger Tekst, blir linken validert som
korrekt, men det blir ikke satt inn noen data i målkuben.
7. Klikk på OK.
8. Lagre måleverdidimensjonen.
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9. Hvis du vil fjerne en plukkliste fra en måleverdi, dobbeltklikker du på feltet
Format, velger formattypen Plukkliste og velger Ingen.
Når du fjerner en plukkliste, gjelder elementtypen fremdeles for måleverdien.

Tilpassede formater
I IBM Cognos Insight kan du oppgi tilpassede visningsformater for måleverdier.
ADVARSEL: Tilpassede formateringsmønstre blir lagret sammen med dataene.
Når andre brukere ser disse dataene, blir deres brukerinnstillinger overstyrt av
dette mønsteret. Bruk tilpassede formateringsmønstre bare når formatet du trenger,
ikke er tilgjengelig fra listen Formattype.
Det finnes to ulike typer tilpasset formatsyntaks som du kan bruke: ICU-basert
formatering og MDX-basert tilpasset formatering.
ICU-syntaks brukes som standard. Hvis du vil bruke MDX-syntaks, må følgende
flagg settes inn i filen config.ini for IBM Cognos Insight. Plasseringen av
config.ini avhenger av installasjonen din, for eksempel: C:\Users\brukernavn\
AppData\Local\Programs\IBM\Cognos Insight\configurations\
config_versjonsnummer\config.ini.
MDX_FORMAT_EDITOR=true

Hvis dette flagget ikke er definert, eller ikke inkludert, må du bruke ICU-syntaks.

ICU-syntaks for tilpassede formater
Formatuttrykk som bruker ICU-syntaks, består av et mønster og et sett med
symboler (tegn). Du kan oppgi hvordan både positive og negative tall blir
formatert. Hvis du ikke oppgir et negativt delmønster, bruker negative tall den
positive formateringen med språkmiljøets minustegn foran.
La oss for eksempel tenke oss at du skriver følgende mønster i feltet for tilpasset
formatering: #,##0.00;(#,##0.00)
v Positive tall blir formatert som: 123,456,789.00
v Negative tall blir formatert som: (123,456,789.00)
Semikolon (;) skiller positive og negative delmønstre.
Et annet eksempel viser hvordan du kan endre hvor grupperingsskilletegnet som
brukes til å gjøre store tall mer leselige, blir vist.
Skriv følgende mønster i feltet til tilpasset formatering: #,##,##0Dette mønsteret
formaterer tall som:
v Positive: 12,34,56,789
v Negative: -12,34,56,789
Du finner mer informasjon ved å gå til nettstedet http://icu-project.org/apiref/
icu4c/classDecimalFormat.html og søke etter “Special Pattern Characters”.
For tilpassede datoformater kan du bruke et datomønster. I et datomønster blir
tegnstrenger erstattet med dato- og klokkeslettdata.
For eksempel vil hh:mm a formatere klokkeslettet slik:
v 12:00 AM
Kapittel 6. Datamodellering
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v 06:00 PM
Et annet eksempel: EEE, MMM d, ’’yy formaterer datoen slik:
Mon, Oct 30, ’15
Du finner mer informasjon og flere eksempler ved å gå til nettstedet
http://userguide.icu-project.org/formatparse/datetime og søke etter “Date/Time
Format Syntax”.

MDX-syntaks for tilpassede formater
Hvis du vil ha eksempler på uttrykk som bruker MDX-syntaksen, kan du gå til
emnet “Numeriske verdier” i dokumentasjonen for TM1 Perspectives, TM1
Architect og TM1Web.

Legge til medlemmer i dimensjoner
Du kan legge til medlemmer i dimensjoner i IBM Cognos Insight ved å legge til
rader og kolonner i en krysstabell på forskjellige nivåer.

Prosedyre
1. Gjør ett av følgende, avhengig av hvor i dimensjonen du vil legge til det nye
medlemmet:
v Hvis du vil legge til et tomt medlem, høyreklikker du der du vil legge til et
nytt medlem, og klikker deretter på Sett inn.
v Hvis du vil opprette et overordnet medlem for flere eksisterende
medlemmer, Ctrl+høyreklikker du på medlemmene og klikker deretter på
Sett inn overordnet.
v Hvis du vil legge til et underordnet medlem, høyreklikker du på medlemmet
du vil skal være overordnet medlem, og klikker deretter på Sett inn
underordnet.
v Hvis du vil duplisere et eksisterende medlem, høyreklikker du på
medlemmet du vil duplisere, og klikker på Dupliser medlem.
2. For å endre navn på det nye medlemmet høyreklikker du på medlemmet og
klikker på Endre navn.
Viktig: Når du endrer navn på et dataelement, endrer du navnet i kuben, ikke
bare i gjeldende widget. Navnet vil derfor gjenspeiles i hver eneste widget som
inneholder dette dataelementet.
Beslektede oppgaver:
“Søke etter data” på side 55
Når en dimensjon inneholder mange elementer, kan du bruke et utforskingspunkt
til å søke etter et element i IBM Cognos Insight.

Utvide hierarkier til å vise alle medlemmer
I et hierarki er medlemmene organisert i en trestruktur i krysstabellen der hvert
meldem har ett eller flere overordnede medlemmer og et vilkårlig antall
underordnede medlemmer. Du kan få vist eller skjult alle nivåer av hierarkiet i
IBM Cognos Insight, eller du kan få vist bare medlemmer på et bestemt nivå.
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Prosedyre
1. Hvis dimensjonen ikke ses på som et hierarki i krysstabellen, høyreklikker du
på dimensjonen og klikker på Vis summer. Så klikker du på Vis summer
foranstilt.
2. Hvis du vil vise de underordnede medlemmene av ett overordnet medlem,
klikker du på plusstegnet ved siden av det overordnede medlemmet.
Si for eksempel at du vil se på måneder under årets første kvartal.
3. Hvis du vil ha vist alle medlemmer, høyreklikker du på dimensjonen og klikker
på Utvid til nivå. Så velger du det nivået du vil ha vist.
Si for eksempel at du vil se på alle måneder under alle kvartaler, ikke bare for
ett kvartal. Hvis du vil se alle årets dager, utvider du laveste nivå i
dimensjonen.

Organisere dimensjoner i et hierarki
Dimensjoner kan organiseres i en hierarkisk struktur i IBM Cognos Insight, der
hver dimensjon representerer et annet nivå i hierarkiet. For eksempel har du
separate dimensjoner for dager, måneder og kvartaler. Du grupperer dem i en
dimensjon kalt år.

Prosedyre
1. Klikk på innholdsruteikonet
og deretter på Data.
2. Høyreklikk på kuben som inneholder dimensjonene du vil organisere i et
hierarki, og klikk på Grupper dimensjoner.
3. Oppgi et navn på den grupperte dimensjonen.
4. Velg dimensjonene du vil inkludere i de grupperte dimensjonene. Rekkefølgen
til dimensjonene definerer rekkefølgen i hierarkiet.
5. Oppgi om dataene skal kopieres fra den opprinnelige kuben, eller om dataene
skal refereres fra den opprinnelige kuben, og klikk på OK.

Legge til tekst for måleverdier
Du kan bruke en tekst i IBM Cognos Insight til å beskrive en måleverdi eller legge
til andre kommentarer om en måleverdi. Du kan for eksempel legge til en tekst for
å forklare betydningen av variansen mellom prognostisert inntekt og faktisk
inntekt for hver produktkategori.

Prosedyre
1. I innholdsruten høyreklikker du på måleverdidimensjonen, og klikker på
Rediger.
2. Høyreklikk på raden i kolonnen Navn der du vil at den nye måleverditeksten
skal vises, og klikk på Sett inn nytt tekstmedlem.
3. Oppgi et navn for teksten, og klikk på Lukk.
4. Dra måleverditeksten fra innholdsruten til krysstabellen der du vil den skal
vises.
5. Skriv aktuell tekst i cellene for måleverditeksten.
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Legge til, se på og slette kommentarer i celler
Du kan bruke kommentarer i IBM Cognos Insight til å påpeke overfor andre
betydningen av en celleverdi, for eksempel hvorfor variansen mellom estimert
inntekt og faktisk inntekt for et produkt er høy. Du kan se på alle kommentarer
som er lagt til i en celle. Du kan også bla gjennom alle kommentarer som er lagt til
i alle celler i valgt krysstabell.

Om denne oppgaven
Hvis du arbeider i distribuert modus eller tilkoblet modus, og noen andre har
overtatt eierskapet for en node, kan du legge til kommentarer i celler, men
kommentarene blir ikke synlige for alle som har tilgang til denne cellen, før du
iverksetter alle endringene ved å klikke på ikonet Iverksett

.

Hvis du arbeider i distribuert modus eller tilkoblet modus, og noen andre har
overtatt eierskap for en node, kan du legge til kommentarer i celler, og dine egne
kommentarer blir umiddelbart synlige for alle som har tilgang til cellen.
Du finner opplysninger om arbeid i tilkoblet og distribuert modus i “Planer på
Cognos TM1-servere” på side 163.

Prosedyre
1. Høyreklikk på cellen der du vil legge til en kommentar, og klikk på
Kommentar og så på Legg til kommentar.
Skriv inn kommentaren i feltet.
Klikk på OK.
Hvis du vil se på kommentarene i en celle, plasserer du pekeren over cellen.
Hvis du vil se på alle kommentarene, høyreklikker du på en celle og klikker på
Bla gjennom alle kommentarer.
6. Du kan slette dine egne kommentarer, men ikke kommentarer som er lagt til av
andre. Velg kommentaren i dialogboksen Bla gjennom alle kommentarer og
klikk på Slett.
Hvis du bruker IBM Cognos Insight 10.2.2.5 eller en tidligere versjon, kan du
slette kommentarer bare hvis arbeidsområdet ikke allerede er publisert, og du
må arbeide i personlig modus, ikke i tilkoblet eller distribuert modus. Hvis du
må slette kommentarer fra et publisert arbeidsområde, må du kontakte
administratoren, som kan slette dem på dine vegne.
2.
3.
4.
5.

Organisere kuber i mapper
Når du organiserer kuber i mapper i IBM Cognos Insight, gjør du det lettere å
finne og forstå dataene.

Prosedyre
klikker du på ikonet Ny
1. I innholdsruten
2. Legg til kuber i mappen.
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og velger Mappe.

Slette elementer
Hvis du sletter et medlem, en måleverdi eller en dimensjon som er delt i flere
kuber, slettes den/det fra alle kuber i IBM Cognos Insight. Du kan også slette hele
kuben.

Om denne oppgaven
Du må beholde minst to dimensjoner eller en dimensjon og en måleverdi. Du kan
også opprette kopier av en kube der hver kopi inneholder flere forskjellige
dimensjoner.
til å angre disse slettingene.

Viktig: Du kan ikke bruke ikonet Angre

Prosedyre
Utfør en eller flere av følgende handlinger:
Tabell 17. Hvordan slette elementer
Mål

Handling

Fjerne et medlem fra en dimensjon

Høyreklikk på medlemmet i krysstabellen og
klikk på Slett fra dimensjon.

Slette en måleverdi

Klikk på måleverdien i innholdsruten og
klikk på ikonet Slett

.

Slette en kube

Klikk på kuben i innholdsruten og klikk på
ikonet Slett.

Slette en dimensjon

Klikk på dimensjonen i innholdsruten og
klikk på ikonet Slett.
Hvis du vil slette flere dimensjoner, legger
du dem til i feltet Fjernede dimensjoner i
vinduet Fjern dimensjoner fra kube.
Oppgi verdien som skal beholdes for hver
slettet dimensjon. Si for eksempel at du
oppretter en dimensjon for hver salgsregion.
Du fjerner salgsregionene som ikke er
aktuelle, men du beholder totalsummen for
alle salgsregioner.
Utfør en av følgende handlinger:
v For å slette de valgte dimensjonene fra
gjeldende kube klikker du på Bruk
endringer for gjeldende kube og så på
OK.
v For å opprette en ny kube som inneholder
bare dimensjonene du vil beholde, klikker
du på Opprett en ny kube, oppgir om
dataene skal kopieres eller refereres, og
klikker på OK.

Hvis du arbeider i distribuert modus og sletter data, er dataene fortsatt
tilgjengelige på serveren til du sender dem inn. Dette skyldes at dataene er lagret
lokalt i distribuert modus.
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Kapittel 7. Eksportere og skrive ut arbeidsområder
Du kan dele arbeidsområdene du oppretter i IBM Cognos Insight med andre
personer ved å eksportere dem til forskjellige filtyper eller skrive dem ut på papir.

Eksportere krysstabeller til CSV-filer
For å sikkerhetskopiere dataene til et annet sted overfører du dimensjonene fra
IBM Cognos Insight-krysstabellen til en CSV-fil. Du kan se på og redigere filen i et
Microsoft Excel-regneark.

Prosedyre
1. I krysstabellen klikker du på ikonet Widgethandlinger
Eksporter til > Eksporter til CSV-fil.

og klikker på

2. Oppgi et filnavn og klikk på Lagre.

Eksportere data til Microsoft Excel-regneark
Når du skal eksportere dataene i en IBM Cognos Insight-widget til et Microsoft
Excel-regneark, bruker du Hurtigeksport.

Prosedyre
Klikk på ikonet Widgethandlinger
og klikk på Eksporter til > Hurtigeksport.
Krysstabelldataene blir eksportert, og et Microsoft Excel-regneark blir åpnet og
viser krysstabelldataene.

Opprette en eksportprosess
Hvis du planlegger å eksportere dataene i en IBM Cognos Insight-widget jevnlig til
et Microsoft Excel-regneark, kan du opprette en eksportprosess. Deretter kan du
kjøre eksportprosessen hver gang du ønsker å eksportere dataene. Du kan også
dele eksportprosesser med dine kolleger.

Prosedyre
1. Klikk på ikonet Widgethandlinger
til Microsoft Excel.
2. Slik oppretter du en eksportprosess:

og klikk på Eksporter til > Eksporter

a. Klikk på Ny.
b. I feltet Navn oppgir du et navn for denne eksportprosessen. Dette er navnet
som identifiserer eksportprosessen når du vil kjøre den igjen, så navnet bør
være beskrivende og unikt.
c. Velg kubene du vil eksportere data for, på listen Tilgjengelig, og klikk på
Neste.
d. Klikk på dimensjonene i hver kube og flytt deretter elementer fra listen
Tilgjengelig til listen Inkludert for å inkludere elementene i de eksporterte
dataene.

© Copyright IBM Corp. 2012, 2016

111

e. Hvis en dimensjon er delt mellom kuber og du vil eksportere de samme
elementene fra hver kopi av dimensjonen, velger du elementene fra en av
dimensjonene du vil eksportere, og klikker deretter på Bruk til alle. Da blir
de samme elementene eksportert fra dimensjonen i andre kuber.
f. Hvis du vil inkludere alle elementene i en dimensjon, også elementer som er
lagt til etter at du opprettet eksportprosessen, klikker du på dimensjonen og
velger avmerkingsboksen Inkluder alle.
g. Klikk på Neste.
h. Bruk piltaster opp og ned for å identifisere hvilke dimensjoner som skal
vises i rader, i kolonner og på sider i regnearket. Hvis du for eksempel har
valgt å ta med dimensjonene Produkt, Land eller region, År og Måleverdier
i regnearket, kan du plassere Land eller region og Produkt på radene i
regnearket, Måleverdier i kolonnene, og År på sidene slik at du får hvert år
på en egen flipp i regnearket.
i. Klikk på Neste.
j. Velg om du vil slå sammen celler og kjøre eksporten, og klikk deretter på
Fullfør.
3. Når du skal kjøre en eksportprosess, velger du prosessen og klikker på Kjør.
4. Hvis du vil eksportere en eksportprosess, klikker du på Eksporter og lagrer
eksportprosessen i en fil på datamaskinen din.
5. Hvis du vil importere en eksportprosess, for eksempel en eksportprosess du
har mottatt fra en kollega, klikker du på Importer og velger eksportfilen fra
datamaskinen din.

Eksportere arbeidsområder til PDF-filer
Eksporter gjeldende flipp i et IBM Cognos Insight-arbeidsområde til en ny PDF-fil
eller som en ny side i en eksisterende PDF-fil for å få et snapshot av den gjeldende
visningen av arbeidsområdet.

Om denne oppgaven
PDF-filen som du oppretter når du eksporterer, inneholder alt som er vist på det
gjeldende flippen, inkludert gjeldende visning av lerretet, filtre du har brukt, og
eventuelle endringer du har gjort. Hvis for eksempel arbeidsområdeflippen har en
svært lang krysstabell, kan du rulle nedover eller oppover for å vise
krysstabellradene som du vil ha med i PDF-filen.

Prosedyre
Fra flippen og visningen du vil eksportere, klikker du på ikonet Handlinger
og gjør deretter slik:
v Hvis du vil eksportere til en ny PDF-fil, klikker du på Eksporter til PDF >
Opprett fil. Det blir vist et navigeringsvindu der du kan oppgi et filnavn og
velge en plassering på datamaskinen der du vil lagre filen.
v Hvis du vil legge til den eksporterte arbeidsområdeflippen som en side på
slutten av en eksisterende PDF-fil, klikker du på Eksporter til PDF > Legg til i
fil. Det blir vist et navigeringsvindu der du kan velge PDF-filen der du vil legge
til arbeidsområdeflippen.
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Skrive ut widgetdata
Du kan skrive ut dataene i en IBM Cognos Insight-widget. Du kan velge hvilke
deler av dimensjonene i kontekst du vil skrive ut.

Prosedyre
1. Klikk på ikonet Widgethandlinger

2.

3.

4.
5.

og på Skriv ut data.

Begrensning: Trinnene nedenfor gjelder bare hvis widgeten inneholder
dimensjoner i kontekst. Hvis widgeten bare har dimensjoner i radene og
kolonnene, blir du ikke bedt om å endre dimensjonene i kontekst.
Hvis du vil skrive ut dataene slik de er filtrert i widgeten, klikker du på
Fullfør. Hvis for eksempel en krysstabellwidget viser Produkter i radene,
Måneder i kolonnene og Kvantum levert som måleverdi i kontekst, kan du
skrive ut dataene slik de vises i krysstabellen, filtrert for å vise bare
måleverdien Kvantum levert.
Hvis du vil endre dimensjonene i kontekst i utskriften, velger du elementene
du vil ha med i utskriften, og klikker på Neste. Hvis for eksempel en
krysstabellwidget viser Produkter i radene, Måneder i kolonnene og Kvantum
levert som måleverdi i kontekst, kan du endre måleverdien som er i kontekst til
en annen måleverdi i kuben, for eksempel Inntekt, og skrive ut widgeten med
Inntekt i kontekst.
Hvis du vil utelate bestemte sider fra dataene som skrives ut, fjerner du merket
i avmerkingsboksene for sidene du vil utelate.
Klikk først på Fullfør og deretter på Skriv ut.

Skrive ut arbeidsområder
Skriv ut et helt IBM Cognos Insight-arbeidsområde, eller bestemte flipper i et
arbeidsområde, for å få en papirutgave av et snapshot av arbeidsområdet.

Prosedyre
1. Kontroller at widgetene i arbeidsområdet viser dataene du vil ha med i
utskriften. Hvis du for eksempel vil skrive ut dataene for bare én
produktkategori, kontrollerer du at arbeidsområdet er filtrert slik at bare den
produktkategorien vises.
, og klikk deretter på Skriv ut.
2. Klikk på ikonet Handlinger
3. Fra listen Skriv ut velger du et alternativ for å definere hva du vil skrive ut.
Hvis du vil skrive ut bestemte flipper, klikker du på Flere flipper og skriver
numrene på flippene som et område eller atskilt med komma.
4. Hvis du vil endre størrelsen på arbeidsområdeflippene slik at de skrives ut på
en enkelt side per flipp, velger du avmerkingsboksen Tilpass til en side.
5. Hvis du vil legge til informasjon om arbeidsområdet i topp- og bunnteksten på
sidene, velger du avmerkingsboksen Inkluder topptekst og bunntekst.
Informasjonen i toppteksten og bunnteksten inneholder arbeidsområdets
filnavn, flippnavnet, sidetallet og datoen og klokkeslettet for utskriften.
6. Hvis du vil endre skriveren eller innstillingene for skriveren, klikker du på
Avansert.
7. Klikk på Skriv ut.
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Slette arbeidsområder fra datamaskinen din
Hvis du ikke lenger trenger et IBM Cognos Insight-arbeidsområde, kan du fjerne
arbeidsområdet fra datamaskinen din.

Prosedyre
Slett arbeidsområdet, eller CDD-filen, fra datamaskinen. CDD-filen inneholder
modellen og dataene i arbeidsområdet og layouten for arbeidsområdet.
Husk: Brukerdataene for Cognos Insight-arbeidsområder blir lagret atskilt fra
arbeidsområdene. Brukerdataene omfatter loggfiler, temaer, PNG-filer for nylig
brukte arbeidsområder og Cognos TM1-kubene som opprettes når du oppretter
eller endrer et arbeidsområde. Du kan ikke slette data for ett enkelt arbeidsområde.
Du kan bare slette alle brukerdataene samtidig. Hvis du vil slette disse
brukerdataene, for eksempel når du avinstallerer Cognos Insight, sletter du
mappen .CognosInsight for miljøet:
v På et Microsoft Windows XP-operativsystem: C:\Documents and
Settings\brukernavn\.CognosInsight
v På et Microsoft Windows 7-operativsystem: C:\Users\brukernavn\
.CognosInsight
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Kapittel 8. Opplæringsmodul for Cognos Insight
Denne veiledningen består av interaktive oppgaver som viser deg hvordan du
bruker IBM Cognos Insight. Cognos Insight er en løsning for datautforsking og
planlegging.

Forutsetninger
For å forberede deg på denne opplæringsmodulen må du installere IBM Cognos
Insight, laste ned eksemplene og lære om brukergrensesnittet i Cognos Insight.
Du kan også lese om støttede miljøer i Software Environments for IBM Planning
Analytics 2.0 (http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27049052).

Installere Cognos Insight
Før du begynner, må du installere IBM Cognos Insight på datamaskinen din.

Prosedyre
Følg en av disse prosedyrene avhengig av hvilke Cognos-produkter du har:
Cognos-produkter

Installeringsinstruksjoner

Cognos Insight og IBM Cognos Express

Les Installing Cognos Insight from a Cognos
server i Cognos Insight Installation and
Configuration-dokumentasjonen.

Cognos Insight og IBM Cognos TM1

Les Installing Cognos Insight from a Cognos
server i Cognos Insight Installation and
Configuration-dokumentasjonen.

Laste ned eksemplene
I denne opplæringsmodulen arbeider du for det fiktive firmaet Ferie og Fritid AS.
Du skal bruke IBM Cognos Insight med eksemplene til å undersøke og gå gjennom
data for firmaet.
Ved å bruke eksempelarbeidsområder for å utføre et sett med oppgaver kan du
utforske Cognos Insight og lære hvordan det kan hjelpe deg med å bruke
virksomhetens data og få bedre innsikt i hvordan firmaet gjør det nå, og hvordan
utviklingen vil bli.
For å bruke denne opplæringsmodulen må du laste ned Cognos
Insight-eksemplene (http://www.ibm.com/support/
docview.wss?uid=swg27046864).
Hvert arbeidsområdeeksempel inneholder følgende widgeter, som gjør det mulig
for deg å forstå og arbeide med dataene:
v Flipper, for å gjøre det enklere å navigere i arbeidsområdet.
v Krysstabeller, for å vise dimensjoner og utføre grunnleggende analyse på
dataene.
v Diagrammer, for å klargjøre tall og kommunisere sammenlikninger, relasjoner og
trender.
© Copyright IBM Corp. 2012, 2016
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v Tekst, for å lage en tittel eller skrive en forklaring.
v Bilder, for å forbedre det visuelle.

Cognos Insight-brukergrensesnittet
Se gjennom delene i IBM Cognos Insight-vinduet. Noen av begrepene som brukes i
denne opplæringsmodulen, er unike for elementene i Cognos Insightbrukergrensesnittet.
Følgende figur viser delene i Cognos Insight-vinduet.

Figur 2. Delene av Cognos Insight-vinduet

Cognos Insight-vinduet inneholder følgende deler:
Ikonet Handlinger
, blir det vist en meny med
Når du klikker på ikonet Handlinger
alternativer for å opprette, åpne, lagre, skrive ut, eksportere og lukke
arbeidsområder.
En widget med en krysstabell og et diagram
Widgeter er delene i et Cognos Insight-arbeidsområde. En type av widget
inneholder en krysstabell, eller et rutenett, og et diagram. Dataene i
krysstabellen er linket til dataene som vises i diagrammet, så når du endrer
dataene i krysstabellen, endres også dataene i diagrammet, og når du
endrer dataene i krysstabellen, endres også diagrammet.
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En widgetverktøylinje
Widgetverktøylinjen blir vist når du arbeider i en widget. Den inneholder
ikoner som er spesielle for widgeten, for eksempel ikonet Endre
visningstype
vist i widgeten.

, som du kan bruke til å endre typen diagram som blir

Oversiktsområdet
Oversiktsområdet vises for en krysstabell eller et diagram.
Oversiktsområdet angir hvilke dimensjoner og måleverdier som vises i
krysstabellen, diagrammet, eller krysstabellen og diagrammet.
Oversiktsområdet er delt inn i tre seksjoner: rader, kolonner og kontekst.
Disse seksjonene representerer dimensjonene og måleverdiene som vises i
radene, kolonnene og konteksten for krysstabellen, diagrammet, eller
krysstabellen og diagrammet. Hvis for eksempel Produkter-dimensjonen
vises i rader-seksjonen i oversiktsområdet, vises også produkter i radene i
krysstabellen.
Innholdsruten
Innholdsruten viser alle kuber, dimensjoner, måleverdier og attributter som
du kan arbeide med i det gjeldende arbeidsområdet. Fra innholdsruten kan
du importere, opprette, slette, flytte og redigere elementene i
innholdsruten. Innholdsruten viser også importprosesser, slik at du kan
oppdatere data fra en bestemt import.
Du kan også søke etter objekter i innholdsruten. Du kan skrive tegn som
du vil filtrere på hvis du ikke er sikker på det nøyaktige objektnavnet, eller
hvis du vil søke etter objekter som oppfyller bestemte kriterier. Søket
finner alle objekter i treet som oppfyller kriteriene.
Utforskingspunkter
Et utforskingspunkt er en liste over elementene i en dimensjon. Du kan
klikke på elementene for å filtrere dataene i krysstabellen, diagrammet,
eller krysstabellen og diagrammet.
Flipper
Arbeidsområder kan deles opp i flere flipper. Fra flippområdet kan du
opprette slette og endre navn på flipper.
Ikon for flippminiatyrbilder
Når du klikker på ikonet for flippminiatyrbilder blir det vist små
grafikkbilder for hver flipp slik at du kan navigere til en annen flipp ved
hjelp av disse grafikkbildene i stedet for flippnavnene.

Leksjoner
Hver leksjon i IBM Cognos Insight-opplæringsprogrammet fokuserer på ulike
funksjoner. Cognos Insight-eksemplene viser deg disse funksjonene i praktiske
eksempler.
Dette opplæringsprogrammet kan gjennomføres i den rekkefølgene leksjonene står.
Hver enkelt leksjon er imidlertid også frittstående, så hvis du er interessert i en
bestemt funksjon, kan du gå direkte til den leksjonen.

Importere ordredata fra en regnearkfil
Denne opplæringsmodulen dekker følgende temaer i IBM Cognos Insight:
importere en fil, opprette et arbeidsområde, forstå datatilordning og lære om de
ulike delene i et arbeidsområde.
Kapittel 8. Opplæringsmodul for Cognos Insight
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Som salgssjef i det fiktive firmaet Ferie og Fritid ønsker du å se gjennom
ordredataene for å analysere hvordan det går med firmaet. Du har en regnearkfil
som inneholder disse dataene, så du bestemmer deg for å importere filen til et nytt
IBM Cognos Insight-arbeidsområde for analyse.

Prosedyre
1. Klikk på IBM Cognos Insight fra Start-menyen i Microsoft Windows.
2. Klikk på Importer data fra menyen Hent data. Importveiviseren blir vist med
siden Importer data - Velg datakilde.
3. For å importere en fil klikker du på Bla gjennom ved siden av feltet Navn.
Det blir vist et nytt Åpne-vindu, der du kan bla gjennom filene på
datamaskinen din.
4. Naviger til der du lastet ned eksemplene, og åpne filen Orders_språkkode.csv.
Hvis du for eksempel vil arbeide med den spanske eksempelfilen, åpner du
filen Orders_ES.csv. Dataene fra filen blir vist i importveiviseren.
Tips: Du kan utvide seksjonen Fildetaljer for å vise detaljene om hvordan
kildedataene blir importert. I dette eksempelet kan du bruke standardvalgene.
Du bestemmer at du ikke vil importere alle dataene fra filen til Cognos
Insight.
5. I seksjonen Kolonner, i kolonnen Importer, opphever du valget av
avmerkingsboksene for følgende dataelementer for å angi at disse elementene
ikke skal importeres:
a. Ordrenummer
b. Måned
c. Ordrestørrelse
d. Enhetspris
e. Leveringsdato
f. Salgsrepresentant
6. Klikk på Avansert. Siden Importer data - Datatilordning i importveiviseren
blir vist. Denne siden viser informasjon om hvordan dataene vil bli importert.
Legg merke til at Cognos Insight automatisk nestet elementetPoststed i
elementet Land eller Region, fordi poststeder logisk sett er underordnede
elementer for land eller regioner.
Tips: Du kan dra elementer fra listen Kildeelementer til hierarkiet
Målelementer, og du kan dra elementer til andre posisjoner i hierarkiet
Målelementer. Når du drar elementer, endres markøren din for å vise
informasjon om hvor du kan slippe elementet, og hva elementet vil bli hvis
du slipper det der.
I figur 3 på side 119 ser du ruten Tilordning slik den skal se ut etter trinn 6.
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Figur 3. Ruten Tilordning i importveiviseren

7. Klikk på Sammendrag. Siden Importer data - Import i importveiviseren blir
vist. Ruten Importmeldinger viser hvilke handlinger Cognos Insight vil utføre
når du importerer dataene. Ruten Egenskapssammendrag viser innstillingene
du valgte i ruten Egenskaper for hvert målelement. Du kan bruke dette
sammendraget til å se gjennom og sammenlikne egenskapene for hver type
data, inkludert kuben du oppretter og de tilhørende dimensjonene, nivåene,
attributtene og måleverdiene.
8. Klikk på Fullfør.
Dataene blir vist i et nytt Cognos Insight-arbeidsområde. Arbeidsområdet
inneholder en krysstabell og et kolonnediagram, og datahierarkiet blir vist i
innholdsruten, under overskriften Data.
I figur 4 på side 120 ser du arbeidsområdet etter at CSV-filen er importert.
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Figur 4. Det nye arbeidsområdet etter import av data

Krysstabellen viser følgende data fra den nye kuben:
v Dimensjonen Produkt blir vist i radene i krysstabellen.
v De tre måleverdiene i kuben, Ordreinntekt, Ordrekvantum og Antall, blir
vist i kolonnene i krysstabellen.
Diagrammet viser følgende data fra den nye kuben:
v Produkter er plottet som kolonner i diagrammet. Det er for eksempel en
kolonne for Infinity i hver gruppe med kolonner.
v De tre måleverdiene i kuben er plottet som grupper av kolonner i
diagrammet. Det er for eksempel en gruppe med tre kolonner for
Ordreinntekt.
Oversiktsområdet identifiserer dataene som blir vist i krysstabellen:
v Radseksjonen

viser at Produkt blir vist i radene i krysstabellen.

viser at dimensjonen Ordrer språkkode Måleverdier
v Kolonneseksjonen
blir vist i kolonnene i krysstabellen. Navnet på måleverdidimensjonen
avhenger av navnet på kuben, som kommer fra navnet på filen du
importerte. Hvis du for eksempel importerte den spanske filen,
Orders_ES.csv, ville kuben ha navnet Ordrer ES, og måleverdidimensjonen
ville ha navnet Ordrer ES Måleverdier.
viser at dimensjonen Kunde, dimensjonen Poststed
v Kontekstseksjonen
og dimensjonen Ordredato blir vist i konteksten til krysstabellen.
Dimensjonsnavnene i kontekstseksjonen representerer totalsummene for
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dimensjonene, for eksempel Totalt for kunde og Totalt for poststed.
Dimensjonen Ordredato blir vist som 2007 i kontekstseksjonen, fordi bare
2007 var inkludert i kildefilen.
Tips: Du kan klikke på dimensjonene i rad-, kolonne- og kontekstseksjonene i
oversiktsområdet for å endre dataene som blir vist i krysstabellen og
diagrammet. Klikk for eksempel på Totalt for poststed og klikk deretter på
Østerrike. Nå vises bare dataene for Østerrike i krysstabellen og diagrammet i
stedet for dataene for alle poststeder. Hvis du vil vise dataene for alle
poststedene igjen, klikker du først på Østerrike i kontekstseksjonen og
deretter på Totalt for poststed.
Du bestemmer deg for at du vil legge til data om salgsrepresentanter i
arbeidsområdet slik at du kan se hvilke salgsrepresentanter som genererte
mest inntekt.
og klikk deretter på Lukk.
9. Klikk på ikonet Handlinger
10. Når du blir bedt om å lagre endringene du har gjort i eksempelet, klikker du
på Nei.

Se gjennom salgsdata i et eksisterende arbeidsområde
Denne opplæringsmodulen dekker følgende temaer i IBM Cognos Insight: navigere
på flipper og bruke et eksisterende arbeidsområde til å fatte beslutninger.
Som salgssjef i det fiktive firmaet Ferie og Fritid ønsker du å se en oversikt over
firmaets salgsdata for å se hvordan det går med firmaet.
Du kan bruke flipper til å organisere data og filtre for å skjule eller fokusere på
bestemte data. Du kan for eksempel bruke flippene til å fortelle en historie om
virksomheten din ved å dele disse aspektene inn i meningsfulle deler som gjør det
mulig for deg å vise dataene raskt og analysere dem. Hver enkelt flipp viser
forskjellig informasjon, men alle flippene er en del av samme arbeidsområde.

Prosedyre
1. Klikk på ikonet Handlinger
og klikk deretter på Åpne.
2. Naviger til der du lastet ned eksemplene, og dobbeltklikk på
Orders_språkkode.cdd. Hvis du for eksempel vil arbeide i det ungarske
eksempelet, dobbeltklikker du på Orders_HU.cdd. Det blir vist en
informasjonsmelding om at dette arbeidsområdet omfatter webwidgeter.
Webwidgeter viser innhold fra online-kilder og kan derfor inneholde ondsinnet
innhold, på samme måte som websider. Klikk på OK for å fjerne denne
meldingen.
3. Naviger fra en flipp til en annen på følgende måter:
v Fra seksjonen Arbeidsområde i innholdsruten
Produkter.

klikker du på flippen

v Fra flippene med navn i Cognos Insight-vinduet klikker du på flippen
Ordrer.
v På lerretet klikker du på handlingsknappen Eksempler. Du kan legge til
handlingsknapper som disse i ethvert arbeidsområde ved å klikke på
Handlingsknapp fra menyen Sett inn.
4. Klikk på ikonet Handlinger og klikk deretter på Lukk.
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5. Når du blir bedt om å lagre endringene du har gjort i eksempelet, klikker du
på Nei.

Filtrere data for å vise detaljer om bestemte produkter og
kunder
Denne opplæringsmodulen dekker følgende temaer i IBM Cognos Insight: filtrere
data ved hjelp av utforskingspunkter og endre detaljnivået i diagrammer og
krysstabeller.
Som salgsrepresentant i Ferie og Fritid AS ønsker du å få en dypere innsikt i
salgstallene for hvert enkelt produkt og hver enkelt kunde for å se om det finnes
noen problemområder som trenger nærmere undersøkelser.

Prosedyre
1. Klikk på ikonet Handlinger
og klikk deretter på Åpne.
2. Naviger til der du lastet ned eksemplene, og dobbeltklikk på
Orders_språkkode.cdd. Hvis du for eksempel vil arbeide i det ungarske
eksempelet, dobbeltklikker du på Orders_HU.cdd. Det blir vist en
informasjonsmelding om at dette arbeidsområdet omfatter webwidgeter.
Webwidgeter viser innhold fra online-kilder og kan derfor inneholde ondsinnet
innhold, på samme måte som websider. Klikk på OK for å fjerne denne
meldingen.
3. Klikk på flippen Ordrer.
På flippen Ordrer er det tre krysstabellwidgeter og to diagramwidgeter.
Arbeidsområdet inneholder også tre utforskingspunktwidgeter. Krysstabellen
Ordreinformasjon viser at salget er mye lavere for Kodiak-kategorien enn for
de to andre kategoriene. Du ønsker å utforske dataene for å finne mer
informasjon om salget.
4. I utforskingspunktet Produkter klikker du på Kodiak.
Da filtrerer du bort produktinformasjonen for produktene Infinity og Legend,
slik det er vist i figur 5 på side 123.
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Figur 5. Flippen Ordrer filtrert for å vise bare produktlinjen Kodiak

Tips: Du kan bruke ikonet Fjern dette utforskingspunktet
for å vise alle
produktene igjen. Hvis du tømmer utforskingspunktet, må du sørge for at du
velger Kodiak igjen for å fortsette med denne opplæringsmodulen.
5. Hold musepekeren over sektorene i sektordiagrammet for å vise
salgsinformasjonen for landene eller regionene der Kodiak-produktene blir
solgt.
6. I utforskingspunktet Kunder klikker du på Kanga Campingvogner. I figur 6 på
side 124 ser du resultatet i arbeidsområdet.
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Figur 6. Flippen Ordrer filtrert for å vise bare produktlinjen Kodiak og kunden Kanga Campingvogner

Følgende informasjon blir vist på flippen Ordrer nå:
v Krysstabellen Ordreinformasjon viser at alt salg for produktkategorien
Kodiak til kunden Kanga Campingvogner skjedde i februar.
v Krysstabellen Salg etter land eller region viser at alt salg for
produktkategorien Kodiak til kunden Kanga Campingvogner skjedde i
Australia.
v Arealdiagrammet er en grafisk fremstilling av krysstabellen
Ordreinformasjon.
v Sektordiagrammet er en grafisk fremstilling av krysstabellen Salg etter land
eller region.
v Krysstabellen Ordredetaljer viser flere opplysninger om salget i Kanga
Campingvogner, for eksempel Poststed, Ordrekvantum og
Salgsrepresentant.
v I utforskingspunktet Ordrekvantum ser du at alle ordrene er i intervallet
1-5000.
7. Klikk på ikonet Handlinger og klikk deretter på Lukk.
8. Når du blir bedt om å lagre endringene du har gjort i eksempelet, klikker du
på Nei.

Gruppere måneder inn i et kvartal
Denne opplæringsmodulen dekker følgende temaer i IBM Cognos Insight: sette inn
en ny kolonne i en krysstabell, gruppere data og sette inn et overordnet medlem.
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Som leder av eksempelfirmaet er du ansvarlig for opplæringen, og du er pålagt å
redusere kostnadene. For å finne ut hvor du kan kutte kostnader, ønsker du å
sammenlikne kostnader for gitte perioder av året.

Prosedyre
1. Klikk på ikonet Handlinger
og klikk deretter på Åpne.
2. Naviger til der du lastet ned eksemplene, og dobbeltklikk på
HumanResources_språkkode.cdd. Hvis du for eksempel vil arbeide i det norske
eksempelet, dobbeltklikker du på HumanResources_NO.cdd.
3. Klikk på flippen Ansatt opplæring.
Denne flippen gir deg oversiktsinformasjon over kursene. Den viser kurs sortert
etter navn, en liste med deltakere, kurskostnader, antall dager og påmelding
per måned.
La oss tenke oss at du ønsker å gruppere januar, februar og mars sammen slik
at du kan analysere dataene per kvartal.
4. Ctrl+klikk på Januar, Februar og Mars.
5. Høyreklikk på den valgte kolonnen og klikk deretter på Sett inn overordnet.
De valgte medlemmene er sammenfattet i et nytt medlem kalt Medlem 1.
6. Hvis du vil endre navnet på Medlem 1 til noe mer meningsfullt, klikker du på
Medlem 1 og skriver Kvartal 1.
Du ser nå at kurskostnadene for kvartalet er $32000, som er nær
totalkostnadene for måneden juli. Du ønsker kanskje å finne ut mer om hvorfor
det er så stor forskjell, slik at du kan avgjøre om du trenger å foreta deg noe.
Ved å opprette overordnet/underordnet-relasjon kan du utvide datasettet og få
bedre kontroll med applikasjonen.
7. Klikk på ikonet Handlinger og klikk deretter på Lukk.
8. Når du blir bedt om å lagre endringene du har gjort i eksempelet, klikker du
på Nei.

Beregne en lønnsøkning med en dimensjonsberegning
Denne opplæringsmodulen dekker følgende temaer i IBM Cognos Insight: opprette
en ny kolonne i en krysstabell og opprette en dimensjonsberegning.
Som personalsjef ønsker du å finne ut hvilken innvirkning det har på bedriften
hvis du gjør endringer på påvirker strukturen og personalet i eksempelfirmaet. I
dette tilfellet ønsker du å se virkningen av å øke lønnen med 5 %.

Prosedyre
1. Klikk på ikonet Handlinger
og klikk deretter på Åpne.
2. Naviger til der du lastet ned eksemplene, og dobbeltklikk på
HumanResources_språkkode.cdd. Hvis du for eksempel vil arbeide i det
koreanske eksempelet, dobbeltklikker du på HumanResources_KO.cdd.
3. Klikk på flippen Utgifter til ansatte. Du bestemmer deg for å bruke en formel
for å beregne en 5 % økning i lønnen. Hvis du vil vite mer om formler, kan du
slå opp i Cognos Insight-dokumentasjonen. Dokumentasjonen for produktet og
versjonen din finner du i IBM Knowledge Center (http://www.ibm.com/
support/knowledgecenter).
4. I krysstabellen Utgifter til ansatte høyreklikker du på kolonneoverskriften
Lønn, og deretter klikker du på Dupliser og skriver Hva hvis lønn 5 for å
endre navnet på kolonnen.
Kapittel 8. Opplæringsmodul for Cognos Insight
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5. Klikk på cellen i skjæringspunktet mellom kolonnen Hva hvis lønn 5 og raden
Alle land eller regioner, skriv inc5 og trykk på Enter.
Verdiene i alle cellene i kolonnen Hva hvis lønn 5 økes inkrementelt med fem
prosent. I figur 7 ser du oppdatert krysstabell og diagram.

Figur 7. Krysstabell og diagram som viser inc5-beregningen

6. Klikk på ikonet Handlinger og klikk deretter på Lukk.
7. Når du blir bedt om å lagre endringene du har gjort i eksempelet, klikker du
på Nei.

Identifisere høye og lave inntekter med farge
Denne opplæringsmodulen dekker følgende temaer i IBM Cognos Insight: opprette
betingede stiler og identifisere trender.
Som salgsleder i firmaet Ferie og Fritid AS ønsker du å vite hvilke produkter som
selger godt, og hvilke som selger dårlig. Du ønsker også å se endringer gjennom
året for å finne ut hvilke måneder hvert enkelt produkt ikke selger bra.

Prosedyre
1. Klikk på ikonet Handlinger
og klikk deretter på Åpne.
2. Naviger til der du lastet ned eksemplene, og dobbeltklikk på
Orders_språkkode.cdd. Hvis du for eksempel vil arbeide i det japanske
eksempelet, dobbeltklikker du på Orders_JA.cdd. Det blir vist en
informasjonsmelding om at dette arbeidsområdet omfatter webwidgeter.
Webwidgeter viser innhold fra online-kilder og kan derfor inneholde
ondsinnet innhold, på samme måte som websider. Klikk på OK for å fjerne
denne meldingen.
3. Klikk på flippen Ordrer. Du bestemmer deg for å bruke en betinget stil for å
identifisere måneder med høyere eller lavere inntekt.
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4. I krysstabellen Ordreinformasjon høyreklikker du på en celle som ikke er en
rad- eller kolonneoverskrift, og klikker deretter på Betinget stil.
og deretter på
5. I vinduet Betinget stil klikker du først på ikonet Legg til
Ny betinget stil med > Ordreinntekt.
6. I vinduet Numerisk betingelse og feltet Områdeverdi skriver du 5000 og
trykker på Enter. Den nye betingelsen blir vist på listen.
7. I feltet Områdeverdi skriver du 10000 og trykker på Enter. Listen viser nå de
to verdiene du skrev inn mellom tre tomme rader. Det er i disse radene du
skal definere betingelsene. Du kan for eksempel definere en betingelse for
verdiene som er under 5.000, ved å definere stilen i raden etter verdien 5.000.
8. I raden etter verdien 5.000 klikker du på cellen i kolonnen Stil og klikker
deretter på Dårlig.
9. I raden før verdien 5.000 klikker du på cellen i kolonnen Stil og klikker
deretter på Gjennomsnitt.
10. I raden før verdien 10.000 klikker du på cellen i kolonnen Stil og klikker
deretter på Utmerket. Betingelsene du opprettet, angir nå følgende
informasjon:
v Ordreinntekt over 10.000 er utmerket.
v Ordreinntekt mellom 5.000 og 10.000 er gjennomsnittlig.
v Ordreinntekt under 5.000 er dårlig.
11. Klikk på OK to ganger for å se arbeidsområdet. Krysstabellen
Ordreinformasjon, som vist i figur 8 på side 128, viser nå utmerkede,
gjennomsnittlige og dårlige verdier i de stilene du definerte.
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Figur 8. Krysstabellen Ordreinformasjon viser ulike fargede celler og tekst for de definerte betingede stilene.

12. I utforskingspunktet Kunder klikker du på hver av kundene for å få se salg
per måned og land eller region og hjelpe deg med å finne ut når og hvor du
skal kjøre salgskampanjer.
13. Klikk på ikonet Handlinger og klikk deretter på Lukk.
14. Når du blir bedt om å lagre endringene du har gjort i eksempelet, klikker du
på Nei.

Resultater
Etter å ha utforsket dataene i arbeidsområdet, vet du at det kan være
salgsmuligheter med kunden Sportsmagasinet, siden de ikke har bestilt
produktene Kodiak eller Legende.

Beregne inntekter ved å endre modellen
Denne opplæringsmodulen dekker følgende temaer i IBM Cognos Insight: opprette
en kubeberegning, sette inn en flipp, opprette en krysstabell, opprette et diagram,
replikere dimensjoner og måleverdier, utelate tomme celler og endre hvordan
totalverdier blir vist.
Som dataanalytiker i Ferie og Fritid AS ønsker du å endre kolonnen Ordreinntekt
slik at den gjenspeiler verdiene for Kvantum og Enhetspris. Da blir det mulig for
deg å finne ut hvordan kvantum og enhetspriser for produkter påvirker firmaets
inntekter.
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Prosedyre
1. Klikk på ikonet Handlinger
og klikk deretter på Åpne.
2. Naviger til der du lastet ned eksemplene, og dobbeltklikk på
Orders_språkkode.cdd. Hvis du for eksempel vil arbeide i det italienske
eksempelet, dobbeltklikker du på Orders_IT.cdd. Det blir vist en
informasjonsmelding om at dette arbeidsområdet omfatter webwidgeter.
Webwidgeter viser innhold fra online-kilder og kan derfor inneholde
ondsinnet innhold, på samme måte som websider. Klikk på OK for å fjerne
denne meldingen.
3. I Cognos Insight-vinduet, ved siden av flippene, klikker du på ikonet Sett inn
.
en ny flipp
Det blir vist en ny flipp i Cognos Insight-vinduet. Den nye flippen kalles
Flipp 5.
4. Høyreklikk på den nye flippen, klikk på Endre navn og skriv Test.
Du har nå et tomt lerret som du kan bruke til å opprette en ny visning av
dataene.
for å få se alle dimensjonene og måleverdiene som
5. Åpne innholdsruten
er importert til dette arbeidsområdet.
6. Dra kuben Ordredetaljer inn i arbeidsområdet.
Når du drar kuben til arbeidsområdet, opprettes det som standard en
krysstabell og et diagram. Krysstabellen og diagrammet viser den første
dimensjonen i kuben, Ordrenummer, og alle måleverdiene som er tilgjengelig
i kuben.
Oversiktsområdet identifiserer dataene som blir vist i krysstabellen:
v Radseksjonen

viser at Ordrenummer blir vist i radene i krysstabellen.

viser at Måleverdier for ordredetaljer blir vist i
v Kolonneseksjonen
kolonnene i krysstabellen. Denne dimensjonen inneholder alle måleverdiene
i kuben Ordredetaljer.
viser resten av dimensjonene i konteksten for
v Kontekstseksjonen
krysstabellen. Dimensjonsnavnene i kontekstseksjonen representerer dataene
som blir vist i krysstabellen. For eksempel viser kontekstseksjonen Alle
produkter, slik at dataene i krysstabellen representerer alle produktene.
Hvis du filtrerer dimensjonen Produkter for å vise elementet Legende i
kontekstseksjonen, representerer dataene i krysstabellen bare produktet
Legend.
Du bestemmer deg for at du vil se alle dataene, men nestet på en slik måte at
det er enkelt å forstå dem med et raskt blikk. For å få til det må du endre
dimensjonene i rad-, kolonne- og kontekstseksjonene i oversiktsområdet.
7. Fra innholdsruten

i kuben Ordredetaljer drar du dimensjonen Produkter

i
og plasserer den etter dimensjonen Ordrenummer i radseksjonen
oversiktsområdet. Markøren endres når du holder den over oversiktsområdet,
for å vise hvor du kan og ikke kan slippe dimensjonen.
Tips: Du kan også dra dimensjoner fra en seksjon i oversiktsområdet til en
annen.
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8. Fra kuben Ordredetaljer drar du dimensjonen Kunder og plasserer den etter
i oversiktsområdet.
dimensjonen Produkter i radseksjonen
9. Fra kuben Ordredetaljer drar du dimensjonen Ordrestørrelse og plasserer den
i oversiktsområdet.
etter dimensjonen Kunder i radseksjonen
Radseksjonen inneholder nå følgende dimensjoner, nestet i denne rekkefølgen:
Ordrenummer, Produkter, Kunder og Ordrestørrelse, slik det er vist i figur 9.
Kolonneseksjonen
ordredetaljer.

inneholder dimensjonen Måleverdier for

Figur 9. Krysstabell med Ordrenummer, Produkter, Kunder og Ordrestørrelse i radene og Måleverdier for
ordredetaljer i kolonnene

10. Høyreklikk på hver av de fire totalverdiene i radene i krysstabellen (for
eksempel Alle ordrenumre) og klikk deretter på Vis totalverdier > Ikke vis
totalverdier. Krysstabellen er fremdeles stort sett tom, fordi den viser en celle
for hvert dataskjæringspunkt. Du bestemmer deg for å fjerne tomme celler.
11. På widgetverktøylinjen klikker du på ikonet Utelat tomme celler
klikker på Rader.

og

Krysstabellen viser nå alle dataene i kuben, slik det er vist i figur 10 på side
131.
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Figur 10. Krysstabell uten totalverdier og uten tomme celler

Du bestemmer deg for å fokusere på kunden Kanga Campingvogner.
12. I oversiktsområdet klikker du først på dimensjonen Kunder og deretter på
Kanga Campingvogner. Krysstabellen og diagrammet viser nå bare dataene
for Kanga Campingvogner.
13. Bruk flervalg og velg alle cellene i kolonnen Ordreinntekt i krysstabellen og
høyreklikk deretter på valget og klikk på Opprett kubeberegning.
14. I vinduet Navn på kubeberegning skriver du Beregning av ordreinntekt og
trykker på Enter. Beregningen du oppretter, gjelder bare for dimensjonene og
måleverdiene når de blir filtrert i krysstabellen. For eksempel er dimensjonen
Kunder filtrert for å inkludere bare produktet Kanga Campingvogner i
krysstabellen, slik at beregningen bare gjelder for produktet Kanga
Campingvogner.
Tips: Du kan endre disse filtrene i uttrykksredigereren. Hver enkelt dimensjon
i filterområdet, under Definer et uttrykk for, viser medlemmet som blir vist i
krysstabellen og dimensjonsnavnet. For eksempel er dimensjonen Kunder
filtrert for å inkludere bare produktet Kanga Campingvogner, slik at
dimensjonen Kunder inkluderer Kanga Campingvogner, som er medlemmet
som blir vist i krysstabellen, og Kunder, som er navnet på dimensjonen.
15. I datahierarkiet, på flippen Termer, blar du ned og utvider Måleverdier for
ordredetaljer. Flippen Termer inneholder dimensjonene og måleverdiene som
er tilgjengelige i den gjeldende kuben. Disse kalles termene i uttrykket ditt.
Tips: Du kan bruke uttrykkstermer fra andre kuber i arbeidsområdet ved å
importere en term. Når du importerer en term fra en annen kube, kan du
legge til en dimensjon eller måleverdi fra en annen kube i beregningen din.
Det gjør du ved å tilordne dimensjonene i den gjeldende kuben til
dimensjonene i kuben du vil importere fra.
16. Dra måleverdien Kvantum til ruten Uttrykk.
17. I ruten Uttrykk skriver du en stjerne (*), som er symbolet for multiplikasjon.
Tips: Du kan legge til beregningsmaler i ruten Uttrykk ved å velge dem fra
flippen Enkel. Hvis du for eksempel på flippen Enkel klikker på Aritmetisk
på listen Operasjonstype, og på * (Multiplikasjon) på listen Operasjon, vises
følgende mal for en multiplikasjon i ruten Uttrykk: ([<operand 1>] *
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[<operand 2>]). Du kan deretter erstatte [<operand 1>] og [<operand 2>]
med dimensjonene og måleverdiene du vil bruke i beregningen.
18. Dra måleverdien Enhetspris til ruten Uttrykk og plasser den etter stjernen (*).
19. Du lagrer og tar i bruk beregningen ved å klikke på OK. Nå blir kolonnen
Ordreinntekt i krysstabellen beregnet ved å multiplisere Kvantum med
Enhetspris.
20. Klikk på en celle i kolonnen Enhetspris, skriv en ny pris og trykk på Enter.
Verdien for Ordreinntekt i den raden endres for å gjenspeile den nye
enhetsprisen. Du kan også endre verdiene i kolonnen Kvantum for å se
hvordan en endring i solgt kvantum påvirker Ordreinntekt.
21. Klikk på ikonet Handlinger og klikk deretter på Lukk.
Når du blir bedt om å lagre endringene du har gjort i eksempelet, klikker du
på Nei.

Analysere inntekt
Denne opplæringsmodulen dekker følgende temaer i IBM Cognos Insight:
Opprette en varians, skjule rader eller kolonner, sortere en kolonne og neste
dimensjoner.
I denne opplæringsmodulen oppretter du en analyse ved å dra en eksisterende
.csv-fil til arbeidsområdet i Cognos Insight. Du omorganiserer dimensjonene i
krysstabellen for å lage andre måter å vise dataene på. Du undersøker diagrammer
og ser at du kan bruke ulike typer diagrammer i en analyse. Du ser etter trender i
dataene og legger inn tekstkommentarer om det du finner. Du lagrer denne
analysen som et grunnlag for videre arbeid.

Prosedyre
1. Åpne IBM Cognos Insight.
2. Velg temaet Klassisk.
3. Dra filen Net_Revenue.csv til det nye arbeidsområdet.
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4. Dra dimensjonen Net Revenue til boksen Rader.
5. Slett Total of Net Revenue. Når du blir bedt om å bekrefte handlingen, velger
du Slett.
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6. Legg til en varians for Actual Last Year og Actual Last Year-1.

7. Endre navnet på Actual Last Year og Actual Last Year-1 til Varians.
8. Høyreklikk på Count og velg Sett inn tekst for måleverdi.

9. Gi teksten for måleverdi navnet Kommentar – legg merke til at det bare er
mulig å legge til tekstelementer i Legg til teksten.
Merk: Count-elementet viser hvor mange poster som er importert ved hjelp
av dra og slipp-funksjonen. I noen tilfeller er dette nyttig. I denne øvelsen,
etter den første importen, skal vi ikke bruke dette.
10. Slett Count-elementet ved å klikke på elementet og velge Slett og bekrefte
med knappen Slett i dialogboksen.
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11. For å gjøre det enklere å utføre analysen, fjerner du diagrammet fra widgeten
ved å velge Krysstabell fra rullegardinmenyen Endre visning.

12. Endre retningen på kuben, som vist på bildet nedenfor.

13. Vi ønsker bare å sortere på detaljelementer. For å gjøre dette enklere å forstå,
skal vi skjule Total of Products. Du kan bruke to menyalternativer til dette: 1.
Alternativet Skjul og 2. Alternativet Vis summer.
v Høyreklikk på elementet og velg Skjul.Du kan skjule rader eller kolonner
som du ikke har bruk for. Når du har opprettet en beregning, kan du for
eksempel skjule rader eller kolonner som er brukt i beregningen, men som
det ikke er behov for i arbeidsområdet. Dette kan brukes på ethvert element
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- detalj eller konsolidert.

v Høyreklikk på elementet, velg Vis summer og velg et alternativ.
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14. I dette tilfellet skal vi velge Ikke vis summer, noe som vil skjule alle
konsoliderte elementer i en dimensjon, i stedet for å skjule bare ett element. I
dette eksempelet ville resultatet ha blitt det samme. Her er det imidlertid
riktigere å bruke Ikke vis summer i tilfelle det skulle bli lagt til flere summer
senere.
15. Sorter kolonnen Varians etter stigende verdier.
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16. Legg til en kommentar om produktet som har den største negative variansen.

17. Velg Net Revenue fra dimensjonen Net Revenue og legg til en kommentar om
produktet med den største variansen for Net Revenue. Legg merke til at dette
er et annet produkt enn det som har størst reduksjon i volum.

18. Endre navnet på flippen til Nettoinntektsanalyse.
19. Klikk på ikonet for å legge til en ny flipp.
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20. Endre navnet til Net Revenue Trend.
21. Høyreklikk på arbeidsområdet og velg Sett inn widget > Krysstabell > Net
revenue.

Merk: Endre retningen, som vist nedenfor, ved å velge Net Revenue i
konteksten og skjule elementet Kommentar. Bruk ikonet Beste tilpasning til å
endre størrelsen på elementene om nødvendig.
Undersøk trendene for Last Year og Last Year 1- - er de like?

22. Legg til en tredje flipp og gi den navnet Net Revenue by City.
23. Gå tilbake til flippen Net Revenue Trend og velg Kopier widget fra
widgetmenyen.
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24. Høyreklikk på flippen Net Revenue by City og velg Lim inn widget.

25. Endre retningen som vist i følgende figur og fokuser igjen på Net Revenue,
skjul kommentarene og ikke vis Total of Cities.
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Er det noen byer som konsekvent underpresterer gjennom hele toårsperioden?
Hvilken by har sett størst nedgang i ytelsen i løpet av de to årene?
26. Gå tilbake til den første flippen – Net Revenue Analysis.
27. Klikk på ikonet Endre visning

og velg Del visning > krysstabell øverst.

28. Endre deretter visningstypen til et trekart.
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29. Nest dimensjonen Cities utenfor dimensjonen Products på radene ved å dra
den og slippe den utenfor, slik det er vist med pilene i figuren nedenfor.

30. Dra dimensjonen Net Revenue til kolonnene for å erstatte
måleverdidimensjonen Net Revenue. Du må kanskje klikke på dimensjonen og
velge Vis alle – Net Revenue for å få Volume til å bli vist på kolonnene.
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31. Resultatet ser slik ut:
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32. I trekartet kan du holde musepekeren over en av byene for å få se verdiene
knyttet til den byen.

33. Hvilket produkt selger best i de tre beste byene?
34. Lagre arbeidsområdet som A01_Simple_Revenue_Analysis. Da opprettes det en
.cdd-fil som kan brukes av alle med IBM Cognos Insight.

Resultater
Du har nå fullført opplæringsmodulen "Analysere inntekt". Du skal bygge videre
på denne .cdd-filen i den neste opplæringsmodulen.

Modellere og analysere rabatter
Denne opplæringsmodulen dekker følgende temaer i IBM Cognos Insight: Endre
visningen, opprette en kubeberegning, formatere elementer, bruke beregninger på
både bladverdier og konsoliderte verdier, og klargjøre et arbeidsområdet som en
presentasjon.
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I “Analysere inntekt” på side 132 så vi på Volume, Net Revenue og Variance for et
sett med produkter som blir solgt gjennom butikker i en rekke byer i løpet av en
toårsperiode. Vi oppdaget at produktet som hadde størst nedgang i volum solgt,
ikke var det samme produktet som vist størst nedgang for Net Revenue. For å
forstå dette fullt ut og fatte de nødvendige forretningsmessige beslutningene,
trenger vi mer informasjon. Kanskje enkelte byer opererer med for generøse
rabatter?
For å finne mer detaljert informasjon skal vi bringe inn List Prices fra de to
foregående årene og bruke dem til å beregne Gross revenue. Differansen mellom
Gross og Net revenue vil bli rabatten som er gitt. For å få enda litt mer
informasjon, skal vi også beregne rabattprosenten. Dette vil gi oss mer innsikt i
hvordan ulike byer rabatterer produktene slik at vi kan gjøre de nødvendige
tiltakene.

Beregne bruttoinntekt
Fremgangsmåte
1. Åpne A01_Simple_Revenue_Analysis.cdd og lagre den som
A02_Discount_Analysis.cdd.
2. Legg til en ny flipp og kall den Discount Analysis.
3. Dra filen List_Prices.csv til arbeidsområdet for denne nye flippen.
4. Endre visningstypen til Krysstabell.
5. Slett Count fra dimensjonen List Price Measures.
6. Plasser dimensjonen List Price i kolonnene og slett medlemmet Total of List
Price.
7. Ordne visningen som i figuren nedenfor.

8. Klikk på ikonet Gjenopprett denne widgeten og plasser List Prices slik at de
blir vist i den øverste halvdelen av ruten.
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9. Klikk på ikonet Vis innholdsrute øverst til venstre på arbeidsområdet.
Objektene knyttet til dette arbeidsområdet blir vist.
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10. Da kuben Net Revenue til arbeidsområdet slik at den blir vist i den nederste
halvdelen av ruten.
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11. Endre visningen av kuben Net Revenue til Krysstabell og endre deretter
retningen, som vist i figuren nedenfor.

12. Høyreklikk på medlemmet Net Revenue og velg Sett inn.
13. Gi det nye medlemmet navnet Gross Revenue.
14. Uthev de to cellene for Actual Last Year og Actual Last Year -1 for elementet
Gross Revenue.
15. Høyreklikk og velg Opprett kubeberegning.
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16. Vi skal beregne Gross revenue som Volume * List Price. Listeprisen kan brukes
direkte fra kuben List Price.
17. Hvis du blir bedt om å lagre endringene som er gjort, iverksetter du dataene
ved å klikke på hakeikonet på hovedmenylinjen.

18. Gi beregningen navnet Gross Revenue og velg OK.
19. Klikk på på Importer termer og gi termimportlinken navnet List Prices.

20. På kilden velger du kuben List Price fra rullegardinlisten.
Merk: Products og Months blir tilordnet automatisk.
21. Dra List Price Measures til Net revenue measures og velg deretter Automatisk
som tilordningstype.
22. Klikk på List Price og velg List Price-sektoren.
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23. Klikk på Cities og velg deretter roten for dimensjonen Cities.
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24. Klikk på Net Revenue og velg deretter sektoren Gross Revenue.
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25. Velg OK for å lagre importlinken.
26. I beregningen utvider du Importer termer og drar List prices til
bladnivåuttrykket.

27. Fullfør beregningen ved å skrive en stjerne (*) for å multiplisere de to
verdiene eller ved å velge det fra flippen Enkel og de aritmetiske
alternativene.

28. Klikk på OK og kontroller deretter resultatet på detaljnivå. Det blir vist et
eksempel i figuren nedenfor.
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Beregne rabatten
Nå skal vi beregne differansen mellom Net Revenue og Gross revenue. Denne
differansen representerer rabatten (Discount) som ble gitt.
Merk: I dette eksempelet kunne vi velge den forhåndsdefinerte beregningen av
Gross Revenue – Net revenue fra høyreklikkmenyen. Dette ville da gjelde Discount
for alle medlemmer i de andre dimensjonene. Vi skal imidlertid utvikle denne
modellen videre og har tenkt å legge til nye medlemmer i dimensjonen Net
Revenue Measures (som representerer versjoner i denne modellen) for fremtidig
planlegging. Derfor skal vi i stedet skrive inn Discount for disse sektorene i stedet
for å få dem beregnet. Ved hjelp av en kubeberegning kan vi kontrollere omfanget
av beregningen, slik at den bare gjelder for de faktiske sektorene og lar
planleggingselementene være tilgjengelige for datainnlegging.
Fremgangsmåte
1. Høyreklikk på elementet Gross Revenue og velg Sett inn. Gi det nye elementet
navnet Discount.
2. Uthev bare Actual last Year og Actual Last Year-1 for Discount-elementet for å
endre omfanget av beregningen. Høyreklikk og velg Opprett kubeberegning.
Gi beregningen navnet Discount.
3. Dra elementer fra termhierarkiet til boksen Uttrykk for å opprette følgende
beregning:
=[Net Revenue]:[Gross Revenue] - [Net Revenue]:[Net Revenue]

4. Klikk på OK og kontroller deretter at resultatdataene er beregnet på riktig
måte.

Beregne rabattprosenten
Til slutt skal vi beregne rabattprosenten. Vi ønsker å bruke denne prosentverdien
både på bladnivå og konsolidert nivå. Derfor skal vi bruke kubeberegningen i
stedet for bare funksjonen Beregn.
Fremgangsmåte
1. Høyreklikk på elementet Discount og klikk deretter på Sett inn. Gi det nye
elementet navnet Discount %.
2. Uthev bare Actual last Year og Actual Last Year-1 for Discount %-elementet for
å endre omfanget av beregningen. Høyreklikk på valget og velg deretter
Opprett kubeberegning. Gi det navnet Discount %.
3. Dra og slipp elementer fra termområdet for å opprette følgende beregning:
=[Net Revenue]:Discount /[Net Revenue]:[Gross Revenue]
4. Velg avmerkingsboksen Kombiner blad og konsolidert.
Tips: Hvis du ikke velger denne avmerkingsboksen, vil summen bli beregnet.
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5. Klikk på OK.
6. Bruk et format på elementet ved å høyreklikke på medlemmet Discount % og
velge Formater Discount %-data. Velg prosentverdien og 2dp.
Merk: Det blir automatisk brukt et standardformat på måleverdidimensjonen
etter den første importeringen. Derfor må du fjerne formatet for både Actual
Last Year og Actual Last Year -1.
7. Høyreklikk på elementet Actual Last year og velg deretter Fjern format Actual
Last Year. Gjenta dette for Actual Last Year -1.
8. Følgende figur viser et eksempel på resultatene for Discount % for London i
januar:

Legge til forretningslogikk
Legg merke til at variansberegningen alltid er den samme, det vil si Actual last
Year – Actual Last Year-1. Vi ønsker imidlertid å bringe inn forretningslogikk i
variansen. For eksempel er en negativ varians for Gross Revenue en nedgang fra
ett år til det neste og skal representeres som en negativ. En nedgang i rabatten skal
imidlertid anses som et positivt resultat, og variansen kan vises som positiv i
stedet for negativ. Vi kan bruke attributter til å bringe forretningslogikk inn i
modellen vår.
Fremgangsmåte
1. Endre retningen slik at du ser alle måleverdiene for London, Jan og Whacky
Widgets.
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Merk: Alle disse måleverdiene er negative

2. I ruten Data høyreklikker du på måleverdidimensjonen Net Revenue og
velger deretter Nye data > Attributt.

3. Gi attributtet navnet Sign for Variance, endre attributtypen til Tekst og velg
deretter OK.
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4. Høyreklikk på dimensjonen Net Revenue igjen og velg deretter Rediger.

5. I dimensjonsredigereren høyreklikker du på toppteksten for Format og velger
deretter attributtet Sign for Variance på listen.

156

IBM Planning Analytics Versjon 2.0.0: Cognos Insight

6. Rediger attributtet som vist i figuren nedenfor.

7. Klikk på Lukk.
8. Høyreklikk p[ varianskolonnen, velg Opprett kubeberegning og gi deretter
beregningen navnet Variance.
9. Dra og slipp elementer i bladnivåuttrykket for å opprette følgende uttrykk:
=IF netrevenue.[Sign for Variance] = "Positive"
THEN [netrevenue.measures]:[Actual Last Year] [netrevenue.measures].[Actual Last Year -1]
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ELSE [netrevenue.measures]:[Actual Last Year-1] [netrevenue.measures]:[Actual Last Year]

10. Velg avmerkingsboksen Kombiner blad og konsolidert slik at uttrykket
brukes for begge.

11. Velg OK og se deretter hvilken virkning det har på variansdataene. Den skal
nå se omtrent du som figuren nedenfor.

12. Vi må også kontrollere at dataene er riktige på det konsoliderte nivået. Endre
retningen på dataene slik det er vist i figuren nedenfor.
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Tips: Hvis du ser at tegnet endres, blir det ikke brukt på riktig måte. Hvis for
eksempel rabatten for Artful Artifacts går ned fra Actual Last Year-1 til Actual
Last Year, vil det anses som gunstig. Den skal derfor vises som en positiv
verdi, og ikke en negativ verdi som her.
13. For å sikre at det riktige tegnet blir vist, må di kontrollere rekkefølgen på
beregningen og summeringen. Det gjør du ved å høyreklikke på
kolonneoverskriften Variance og velge Beregn > rediger denne beregningen.
De riktige dataene blir vist som i figuren nedenfor.

Presentere dataene
For å presentere dataene på en effektiv måte, skal vi opprette et mer relevant
arbeidsområde.
Fremgangsmåte
1. Legg til en widget til sammen med Revenue-kuben på flippen Discount
Analysis. Ordne dataene slik det er vist i figuren nedenfor.
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2. Skjul Total of Cities og kommentaren.
3. Legg til en widget til for å vise Discount Summary, slik det er vist i figuren
nedenfor.

4. Legg til tekstbokser for widgetoverskriftene ved å velge Sett inn > Tekst fra
menylinjen øverst. Skriv navnene og bruk større skrift, fete typer eller
understreking for å utheve teksten.
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5. Når plasseringen og titlene er på plass, høyreklikker du på det hvite området i
arbeidsområdet og velger Lås alle widgeter for å fullføre arbeidsområdet.

6. Lagre arbeidsarealt igjen.
Det fullførte arbeidsområdet ser ut som i figuren nedenfor.
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7. Avslutt Cognos Insight.
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Kapittel 9. For Cognos TM1-brukere
IBM Cognos Insight-arbeidsområder kan lagres som applikasjoner på en IBM
Cognos TM1-server. Hvis du har tilgang til applikasjonen i IBM Cognos TM1
Applications-portalen, kan du åpne arbeidsområdet i Cognos Insight fra portalen.
Du kan bruke to modi når du skal redigere et arbeidsområde fra Cognos TM1
Applications-portalen. Cognos TM1-serveradministratoren bestemmer hvilke
tilkoblingsmodi som er tilgjengelige i IBM Cognos Insight.
Du kan åpne et arbeidsområde fra Cognos TM1 Applications-portalen ved å
arbeide i distribuert modus eller tilkoblet modus, eller ved å arbeide frakoblet og
iverksette endringene når du oppretter en tilkobling igjen. Modusen du arbeider i,
er angitt i tittellinjen for Cognos Insight. Følgende liste beskriver distribuert
modus, tilkoblet modus og hvordan du arbeider frakoblet.
Distribuert modus
Distribuert modus er nyttig når mange brukere må ha tilgang til samme
arbeidsområde, der hver bruker arbeider med en del av arbeidsområdet,
eller plan. Når du arbeider i distribuert modus, blir data kopiert fra den
delte Cognos TM1-serveren på forespørsel, og du kan arbeide med den
kopien som er lagret lokalt på din maskin. Dataene oppdateres regelmessig
på maskinen din fra serveren. Når du er ferdig, må du iverksette og sende
endringene til serveren.
Tilkoblet modus
Tilkoblet modus er nyttig når du arbeider med store mengder data og bare
mindre datamengder blir oppdatert ofte. Dataene beholdes på Cognos
TM1-serveren, og du arbeider direkte med serverdataene. Du kan ikke
lagre data lokalt på din datamaskin.
Arbeide frakoblet
Hvis du arbeider i et arbeidsområde i distribuert modus, kan du velge å
koble deg fra en Cognos TM1-server når du vil gjøre endringer på den
lokale datamaskinen og iverksette endringene senere.

Planer på Cognos TM1-servere
Når IBM Cognos TM1-serveradministratoren distribuerer en plan for hele
virksomheten i et IBM Cognos Insight-arbeidsområde, kan du se gjennom,
analysere og oppdatere den delen av planen som du får tildelt.

Legge til bidraget ditt i et Cognos TM1-miljø
Du må bidra med data til din del av en IBM Cognos Insight-plan, for eksempel
Salgsavdeling, Markedsavdeling, Utviklingsavdeling eller Kostnadssenter.

Om denne oppgaven
Hver del av planen er kjent som en node. I tilkoblet eller distribuert modus kan du
ta eierskap for en node fra et hvilket som helst nivå.
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Prosedyre
1. Åpne IBM Cognos Insight fra IBM Cognos TM1 Applications-portalen i
tilkoblet eller frakoblet modus.
.
2. Klikk på ikonet Overta eierskap
3. Utforsk og analyser dataene.
4. Oppgi eller velg data.
Administratoren kan ha definert en liste over verdier som du kan velge blant.
Administratoren kan ha oppgitt mer informasjon om visningene som er
inkludert i planen, i IBM Cognos TM1 Performance Modeler. For å se på denne
informasjonen klikker du på Hjelp. Så klikker du på Vis hjelp. Hvis
administratoren ikke har lagt til hjelpetekst i Cognos TM1 Performance
Modeler, er dialogboksen Vis hjelp tom. Hvis du ikke er koblet til en Cognos
TM1-server, er ikke alternativet Vis hjelp tilgjengelig på Hjelp-menyen.

Iverksette eller tilbakestille dataene i Cognos TM1
Hvis du vil dele bidraget med andre mens du fortsetter å gjøre endringer i IBM
Cognos Insight, iverksetter du bidraget. Iverksettingen gjør det mulig for deg å
gjøre egne personlige endringer, som blir uthevet i blått, og gjøre dem til del av
basisdataene. Kolleger av deg som har tilgang til planen, kan se på dine bidrag.
Hvis du vil tilbakeføre endringene til siste iverksatte dataversjon, tilbakestiller du
alle dataene.

Prosedyre
1. Hvis du vil dele bidraget med andre mens du fortsetter å gjøre endringer,
.
klikker du på ikonet Iverksett
Iverksett-ikonet er aktivert bare hvis du har endret eller lagt inn data.
2. Hvis du vil tilbakeføre det til siste lagrede data, klikker du på ikonet
Widgethandlinger

og så på Tilbakestill alle data.

Sende bidraget ditt i et Cognos TM1-miljø
Når IBM Cognos TM1-administratoren har implementert en
godkjenningsapplikasjon, oppgir du data i IBM Cognos Insight og sender ditt
bidrag som fullført. Sendingen låser dataene.

Prosedyre
Når du er ferdig med bidraget ditt, klikker du på Send-ikonet
Send-ikonet er aktivert bare hvis alle endringer er iverksatt.

.

Resultater
Validatoren kan nå overta eierskap for ditt bidrag og se gjennom det.

Avvise en sending i et Cognos TM1-miljø
En sending er klar til å ses gjennom. Som validator kan du se på siste iverksatte
endring i IBM Cognos Insight. Hvis du ikke godkjenner bestemte data, kan du
avvise sendingen. Det betyr at en annen bruker kan overta eierskap for sendingen
og gjør de nødvendige rettelser.
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Prosedyre
1. Åpne sendingen for å se over.
2. Utforsk og analyser dataene som ble sendt til deg.
3. Hvis du ikke godkjenner de sendte endringene, klikker du på Avvis-ikonet
.

Styringskortwidgeter
Styringskortwidgeter er objekter som kan opprettes i IBM Cognos TM1
Performance Modeler. Når du kobler til en Cognos TM1-server, kan du legge til
styringskortwidgeter i IBM Cognos Insight-arbeidsområder.
Styringskortwidgeter kan omfatte følgende objekter som du kan legge til i et
Cognos Insight-arbeidsområde: Innvirkningsdiagrammer, strategioversikter,
tilpassede diagrammer og historikkdiagrammer.

Innvirkningsdiagram
Et innvirkningsdiagram definerer relasjonene mellom styringsparametere av tre
typer, innvirkningsstyringsparametere, fokuserte styringsparametere og påvirkede
styringsparametere.
Det bruker trafikklys til å vise hvordan hver styringsparameter fungerer. Gule
romber representerer nøytrale verdier, grønne sirkler representerer positive verdier
og røde kvadrater representerer negative verdier. Ved siden av hvert trafikklys er
det en trendindikator. Piler angir en økning eller reduksjon, og en strek betyr at
det ikke har skjedd noen ingen endring.
Linjestiler i et innvirkningsdiagram angir om innvirkningen er positiv, negativ eller
udefinert.
Følgende figur er et eksempel på et innvirkningsdiagram.
v Den fokuserte styringsparameteren er Spørreundersøkelse for ansatte.
v Status for styringsparameteren for spørreundersøkelsen for ansatte er Middels
og trenden er Forbedres.
v Den fokuserte styringsparameteren blir påvirket av følgende to
styringsparametere: Feriedager som er brukt og Opplæringsdager.
v Styringsparameteren Feriedager som er brukt har positiv innvirkning på den
fokuserte styringsparameteren.
v Styringsparameteren Opplæringsdager sin innvirkning på den fokuserte
styringsparameteren er udefinert.
v Den fokuserte styringsparameteren har negativ innvirkning på
styringsparameteren Ansattoppsigelse.
Tips: Du kan også se detaljer om styringsparameterne som påvirker eller blir
påvirket av en styringsparameter, ved å klikke på ikonet Utvid ved siden av
styringsparameteren. Du kan utvide alle styringsparameterne eller komprimere alle
styringsparameterne ved hjelp av ikonene Utvid alle og Komprimer alle i
widgetens oversiktsområde.
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Figur 11. Eksempel på et innvirkningsdiagram

Strategioversikt
En strategioversikt inneholder forretningsperspektiver og forretningsmål, der
positive eller negative prestasjoner er angitt med røde, gule og grønne trafikklys.
Perspektiver
Perspektiver er områder i ditt firma som du kan bruke til å gruppere
forretningsmål. Fire perspektiver er inkludert som standard i Cognos TM1
Performance Modeler når du oppretter en strategioversikt: Økonomi,
Kunde, Interne forretningsprosesser og Læring og vekst. Du kan også
opprette dine egne perspektiver.
Mål

Mål er de individuelle målene som du har i hvert perspektiv. I eksempelet
nedenfor omfatter perspektivet Økonomi to mål: økt inntekt og lavere
driftskostnader.
Tips: Når du holder musepekeren over et mål, vises styringsparameterne
for det målet. Du kan filtrere dataene i arbeidsområdet ved å klikke på en
av styringsparameterne der.

Trafikklys
Trafikklys vises for mål og perspektiver, og representerer prestasjonen for
målet eller perspektivet. Gule romber representerer nøytrale verdier,
grønne sirkler representerer positive verdier og røde kvadrater
representerer negative verdier.
I et mål er de enkelte styringsparameterne representert av trafikklys og tall.
I eksempelet nedenfor inneholder målet Lavere driftskostnader tre
styringsparametere med trafikklys: en grønn sirkel representerer reklame,
en gul rombe representerer lønn, og en rød firkant representerer indirekte
kostnader.
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Disse trafikklysene er sammenfattet i et trafikklys for målet ved siden av
tittelen på målet, som representerer den totale prestasjonen for målet. I
eksempelet nedenfor betyr den grønne sirkelen ved siden av målet Lavere
driftskostnader at samlet prestasjon for målet er positiv.
Trafikklysene for målene sammenfattes deretter for hvert perspektiv, og
representerer prestasjonen for hele perspektivet. I eksempelet nedenfor
betyr den gule romben ved siden av perspektivet Økonomi at perspektivet
har nøytral prestasjon.
Følgende figur er et eksempel på en strategioversikt. Dette eksempelet gjenspeiler
ikke nøyaktig hva som vises i Cognos Insight. I eksempelet blir følgende elementer
vist:
v Det er fire perspektiver: 1. Økonomi, 2. Kunde, 3. Interne prosesser, 4.
Opplæring og innovasjon.
v Status for perspektivet Økonomi er Middels. Perspektivet Økonomi har følgende
mål:
– Status for målet Økt inntekt er Middels med følgende
styringsparameterverdier:
- Status for styringsparameteren Utgifter er Middels.
- Status for styringsparameteren Inntekt er Middels.
– Status for målet Lavere driftskostnader er Utmerket med følgende
styringsparameterverdier:
- Status for styringsparameteren Ansettelsessyklus er Utmerket.
- Status for styringsparameteren Produktkostnad er Middels.
- Status for styringsparameteren Administrasjonskostnad er Dårlig.
v Status for perspektivet Kunde er Utmerket. Perspektivet Kunde har følgende
mål:
– Status for målet Forbedre varemerkeoppmerksomhet er Utmerket.
– Status for målet Minneverdig handleopplevelse er Utmerket med følgende
styringsparameterverdier:
- Status for styringsparameteren Kostnad for opplæring av ansatte er
Utmerket.
v Status for perspektivet Interne prosesser er Utmerket. Perspektivet Interne
prosesser har følgende mål:
– Status for målet Forbedre leverandørprosesser er Utmerket.
– Status for målet Forbedre administrasjonsprosess for merkevarer er Utmerket.
– Status for målet Forbedre forsyningskjeden er Utmerket.
v Status for perspektivet Opplæring og innovasjon er Middels. Perspektivet
Opplæring og innovasjon har følgende mål:
– Status for målet Økt inntekt er Utmerket.
– Status for målet Utvikling av ansatte er Middels med følgende
styringsparameterverdier:
- Status for styringsparameteren Produktkostnad er Middels.
- Status for styringsparameteren Utgifter er Dårlig.
v Målene er koblet slik:
– Målet Forbedre varemerkeoppmerksomhet i perspektivet Kunde er koblet til
målet Økt inntekt i perspektivet Økonomi.
– Målet Forbedre varemerkeoppmerksomhet i perspektivet Kunde er koblet til
målet Økt inntekt i perspektivet Opplæring og innovasjon.
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– Målet Forbedre administrasjonsprosess for merkevarer i perspektivet Interne
prosesser er koblet til målet Utvikling av ansatte i perspektivet Opplæring og
innovasjon.
– Målet Forbedre leverandørkjeden i perspektivet Interne prosesser er koblet til
målet Minneverdig handleopplevelse i perspektivet Kunde.
– Målet Utvikling av ansatte i perspektivet Opplæring og innovasjon er koblet
til målet Forbedre administrasjonsprosess for merkevarer i perspektivet
Interne prosesser.
– Målet Lavere driftskostnader i perspektivet Økonomi er koblet til målet Økt
inntekt i perspektivet Økonomi.

Figur 12. Eksempel på en strategioversikt

Tilpasset diagram
Et tilpasset diagram består av en egendefinert bakgrunnsgrafikk som du kan
plassere datapunkter over når du oppretter diagrammet i Cognos TM1
Performance Modeler. Disse diagrammene inneholder dimensjoner, trafikklys, og
trendindikatorer.
Tilpassede diagrammer inneholder minst en dimensjon kalt den primære
dimensjonen, og de kan inneholde to dimensjoner for å gi datapunkter som
representerer skjæringspunkter for data. I eksempelet nedenfor er den primære
dimensjonen styringsparameterdimensjonen, som inneholder to styringsparametere:
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fortjeneste og inntekt. Den sekundære dimensjonen er geografisk område. Det
tilpassede diagrammet viser data som representerer skjæringspunkter mellom
styringsparametere og geografisk steder.
Tilpassede diagrammene inneholder også trafikklys som angir prestasjonen for
skjæringspunktet mellom styringsparameteren og dimensjonen. Gule romber
representerer nøytrale verdier, grønne sirkler representerer positive verdier og røde
kvadrater representerer negative verdier. Trendindikatorene ved siden av
trafikklysene angir om prestasjonen er forbedret eller redusert. I eksempelet
nedenfor er inntekt i Italia positiv, men den er redusert.
Følgende figur er et eksempel på et tilpasset diagram. Dette eksempelet gjenspeiler
ikke nøyaktig hva som vises i Cognos Insight. I eksempelet blir følgende elementer
vist:
v Diagrammet bruker et verdenskart som bakgrunnsbilde.
v Det er 12 datapunkter i diagrammet:
– Status for datapunktet Inntekt - Canada er Utmerket og trenden er Forbedres.
– Status for datapunktet Inntekt - Frankrike er Dårlig og trenden er Forverres.
–
–
–
–

Status for datapunktet
Status for datapunktet
Status for datapunktet
Status for datapunktet
Forbedres.

– Status for datapunktet
– Status for datapunktet
Forbedres.
– Status for datapunktet
Forverres.
– Status for datapunktet
Forverres.
– Status for datapunktet
Forbedres.

Inntekt
Inntekt
Inntekt
Inntekt

- USA Utmerket og trenden er Forbedres.
- Italia er Utmerket og trenden er Forverres.
- India er Utmerket og trenden er Forbedres.
- Australia er Utmerket og trenden er

Inntekt - Brasil er Middels og trenden er Forverres.
Fortjeneste - Nord-Amerika er Utmerket og trenden er
Fortjeneste - Europa er Middels og trenden er
Fortjeneste - Sør-Amerika er Middels og trenden er
Fortjeneste - Australia er Middels og trenden er

– Status for datapunktet Fortjeneste - Asia er Utmerket og trenden er Forbedres.
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Figur 13. Eksempel på et tilpasset diagram

Historikkdiagram
Et historikkdiagram viser et stolpediagram med data for en styringsparameter.
Som standard sammenlikner det den faktiske verdien mot målverdien for hver
periode, og angir om resultatet er innenfor en akseptert toleranse. Du kan endre
det synlige området med perioder for å øke eller redusere detaljnivået, ved å skyve
på fokuslinjen.
Når du holder musepekeren over en stolpe, vises det mer informasjon om de
underliggende verdiene, inkludert trafikklys og trendindikatorer. Trafikklys viser
statusen i henhold til ytelsesmønsteret som er definert for en styringsparameter.
Hvis ytelsesmønsteret for eksempel er satt til Over målet er gunstig, kan statusen
være en av følgende:
v Grønne sirkler angir utmerket ytelse - den faktiske verdien er lik eller høyere
enn målverdien.
v Gule romber angir middels ytelse - den faktiske verdien er under målverdien,
men innenfor akseptert toleranse.
v Rød firkant angir dårlig ytelse - den faktiske verdien er under målverdien og
under akseptert toleranse.
Trendindikatorene viser om ytelsen eller prestasjonen er forbedret, redusert eller
uendret sammenliknet med forrige periode. Når det ikke er noen tidligere periode
tilgjengelig, for eksempel for den første stolpen i et historikkdiagram, blir det ikke
vist noen trendinformasjon.
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Følgende eksempel viser et historikkdiagram som fokuserer på åtte måneder med
inntektsdata. For hver måned unntatt februar 2013 er ytelsen for total inntekt
middels. Med fokus på februar 2013 kan du se at ytelsen er dårlig, og at trenden er
nedadgående sammenliknet med januar 2013.

Figur 14. Eksempel på historikkdiagram

Legge til styringskort
Når du oppretter tilkobling til en IBM Cognos TM1-server fra IBM Cognos Insight,
kan du vise og bruke styringskort som du oppretter i IBM Cognos TM1
Performance Modeler, i ditt arbeidsområde.

Om denne oppgaven
Styringskort som er opprettet i Cognos TM1 Performance Modeler, blir vist i
Cognos Insight-innholdsruten i en Styringskort-mappe som har samme innhold
som Styringskort-mappen i Cognos TM1 Performance Modeler. Du kan bruke
disse styringskortene i arbeidsområdet på samme måte som du bruker andre
kuber: Dra dem til lerretet og manipuler dataene som blir vist.
Hvilke objekter som vises i Cognos Insight, avhenger av hvordan styringskortene
ble definert i Cognos TM1 Performance Modeler. Følgende diagrammer kan være
tilgjengelige:
v Innvirkningsdiagram
v Strategioversikt
v Tilpasset diagram
Kapittel 9. For Cognos TM1-brukere
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v Historikkdiagram
Styringskortwidgetene i arbeidsområdet blir automatisk synkronisert med
hverandre, slik at hvis du endrer dataene i en widget, blir dataene som vises i
andre widgeter også endret. Styringsparameterkubewidgeten som vises som en
krysstabell og et diagram i arbeidsområdet, viser for eksempel inntekt etter måned
og styringsparameter. Arbeidsområdet inneholder også en strategioversikt som
viser de samme dataene på en annen måte. Når du filtrerer dataene som blir vist i
krysstabellen og diagrammet, for å vise bare data for januar, endres også
strategioversikten slik at den bare viser data for januar.

Prosedyre
1. Dra et objekt fra mappen Cubes eller mappen Styringskort i innholdsruten til
arbeidsområdet.
Tips: Du kan også legge til objekter i arbeidsområdet ved å dobbeltklikke på
dem i innholdsruten.
2. Hvis du vil filtrere dataene som blir vist i et styringskortobjekt, klikker du på et
annet element på listen i widgetens oversiktsområde.
3. Hvis du vil hindre at en widget synkroniseres med de andre widgetene, går du
, utvider seksjonen Synkronisering og høyreklikker på
til innholdsruten
widgeten for å velge synkroniseringsalternativer.
4. Hvis du vil se detaljer om deler av en styringskortwidget, klikker du på ikonet
Zoom inn.
Merk: Ikonet Zoom inn er ikke tilgjengelig for historikkdiagrammer. I stedet
kan du zoome inn ved hjelp av fokuslinjen.

Importere eksterne data til en plan
Når du åpner IBM Cognos Insight fra IBM Cognos TM1 i tilkoblet eller distribuert
modus, kan du importere data til en plan fra en ASCII-fil på datamaskinen din.
Legg til lokale data i en plan for å opprette en lokal link til en kildefil på
datamaskinen. Denne linken tilordner kolonnene i din lokale fil til dimensjonene i
kuben du arbeider med i Cognos Insight. Når du deretter kjører den lokale linken,
blir dataene fra kildefilen vist i krysstabellen du arbeider med i Cognos Insight.
Du kan ikke bruke denne metoden når du skal endre strukturen for en Cognos
Insight-kube. Metoden kan for eksempel bare brukes til å oppdatere data i
eksisterende dimensjoner, ikke til å legge til eller fjerne dimensjoner.
Begrensning: Du kan importere data til en plan bare når planen er av
ansvarsapplikasjonstypen eller av godkjenningsapplikasjonstypen.

Prosedyre
1. Klikk på Importer celledata på menyen Hent data.
2. Hvis du vil opprette en ny lokal link, klikker du på Ny i vinduet Hent data.
3. Oppgi et navn på den lokale linken du oppretter. Navnet på linken bør
identifiserer kuben som du oppretter linken til.
4. Oppgi en beskrivelse på linken du oppretter. Beskrivelsen av linken bør
beskrive innholdet i kuben som du oppretter linken til.
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5. Klikk på ASCII på listen Datakildetype. ASCII-filer er for øyeblikket den
eneste støttede filtypen.
6. Klikk på Neste.
7. På listen Målvisning klikker du på kuben du vil importere dataene til, og
klikker på Neste.
8. Klikk på ellipseknappen (...) i feltet Kilde, naviger til filen du vil importere,
og åpne filen.
9. Hvis nødvendig endrer du detaljer for kildefilen, inkludert hvordan verdiene
er atskilt og tekstkvalifikatoren. Ruten Forhåndsvisning viser dataene du
importerer.
10. Valgfritt: Endre radnummeret i feltet Start importen ved raden.
11. For å identifisere raden som inneholder kolonneoverskrifter, skriver du
radnummeret i feltet Endre navn på kolonner med raden.
12. For å oppgi hvilke kolonner som skal tilordnes som dimensjoner, velger du
kolonnene og klikker på Dimensjon. Rader eller kolonner som du ikke
tilordner til en eksisterende dimensjon i kuben, blir importert som verdier.
Kolonnenavnene blir vist på listen Kildedimensjoner. Dimensjonene som
allerede finnes i kuben, er vist på listen Måldimensjoner.
13. Klikk på Neste.
14. Du kan tilordne kolonnene i ASCII-filen til måldimensjonene i Cognos
Insight-kuben på følgende måter:
v Hvis du vil tilordne kolonnene til dimensjoner manuelt, klikker du på
dimensjonen på listen Kildedimensjoner, klikker på dimensjonen på listen
Måldimensjoner som du vil tilordne til, og klikker deretter på Tilordne.
v Hvis du vil tilordne kolonnene til dimensjoner automatisk ved hjelp av
navnene på dimensjonene, klikker du på Tilordne alle. Dimensjoner som
ikke har et samsvar, blir liggende på listen Kildedimensjoner eller
Måldimensjoner. Når du klikker på dimensjoner på listen Tilordnede
kildedimensjoner eller listen Tilordnede måldimensjoner, viser rutene
Forhåndsvis medlemmer elementene i kilde- og måldimensjonene.
v Slik redigerer du en eksisterende tilordning:
a. Klikk på et element på listen Tilordnede kildedimensjoner og klikk
deretter på Rediger.
b. Hvis du vil tilordne kolonner til dimensjoner manuelt, klikker du på
Manuell tilordning, klikker på dimensjonene på listene Kildeelementer
og Målelementer, og klikker deretter på Legg til.
c. Hvis du vil tilordne kolonner ved hjelp av bare en del av
kolonneoverskriften, klikker du på Delstreng og identifiserer tegnene du
vil bruke. Hvis for eksempel kildefilen inneholder fullstendig
månedsnavn, for eksempel januar, og målkuben inneholder kodene på
tre bokstaver for måned, for eksempel Jan, kan du bruke en delstreng til
å velge bare de første tre tegnene i månedsnavnene i kildeelementene.
15. Klikk på Neste.
16. Hvis du vil tilordne en måldimensjon som ikke er tilordnet til en kolonne,
klikker du på måldimensjonen på listen Utilordnede måldimensjoner og
flytter måleverdier fra listen Tilgjengelig til listen Inkludert ved hjelp av
pilene.
17. Klikk på Fullfør.
18. Klikk på linken du opprettet, på listen Lokale linker og klikk på Kjør.
19. Hvis du vil lagre en lokal link for å sende den til andre brukere, klikker du på
Lagre som i vinduet Hent data. Hvis du for eksempel har importert data fra
Kapittel 9. For Cognos TM1-brukere
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timelisten din til kuben og vet at andre ansatte må du gjøre det samme med
deres timelister, lagrer du den lokale linken slik at andre ansatte kan bruke
samme tilordninger for sin lokale filer.

Resultater
Hvis kilde- og måldataene ikke samsvarer, får du en feilmelding som forteller deg
hvor dataene ikke samsvarer.
Hvis dataene samsvarer, blir de importerte dataene vist i krysstabellen i blått. Du
kan nå iverksette dataene eller angre importen.

Vise beslektede data
Hvis det er definert linker i kuben og du arbeider i IBM Cognos Insight i tilkoblet
eller distribuert modus, kan du få tilgang til flere detaljer fra en annen kube.
IBM Cognos TM1-administratorer kan opprette linker fra en kube til en annen, i
IBM Cognos TM1 Performance Modeler. Disse linkene identifisere beslektede data i
en annen kube. Cognos Insight-brukere kan deretter vise de beslektede dataene fra
et Cognos Insight-arbeidsområde.
Du bidrar for eksempel til en plan i Cognos Insight, og krysstabellen viser inntekt
etter produktkategori og dato. Produkt A har svært lav inntekt i 4. kvartal 2012, så
du ber om informasjon om cellen i skjæringspunktet for produkt A og 4. kvartal
2012. Administratoren har linket kuben du arbeider i, til en kube med data om
opplæring. Når du ber om detaljer for cellen i skjæringspunktet mellom produkt A
og 4. kvartal 2012, blir det vist et vindu som inneholder informasjon om hvor
mange opplæringsdager hver selger hadde i 2012. Du ser at alle
salgsrepresentanter brukte to uker i november 2012 på å lære det nye
salgssystemet. Dette forklarer den lavere inntekten i det aktuelle kvartalet.

Prosedyre
Hvis du vil vise beslektede data i Cognos Insight, høyreklikker du på en celle i
krysstabellen, klikker på Hent detaljer, og klikker deretter på et kubenavn du vil
drille til. Kubene som er tilgjengelige, er kubene som Cognos TM1-administratoren
har definert linker til. Beslektede data blir vist i et nytt vindu.

Arbeide frakoblet fra et Cognos TM1-system
Når du arbeider i IBM Cognos Insight i distribuert modus, kan du koble deg fra et
IBM Cognos TM1-system for å gjøre endringer i et arbeidsområde på
datamaskinen din, og deretter iverksette endringene senere.

Før du begynner
Å arbeide frakoblet er bare tilgjengelig når du har startet Cognos Insight i
distribuert modus fra IBM Cognos TM1 Applications-portalen.

Om denne oppgaven
Når du vet at du ikke vil kunne iverksette endringene på Cognos TM1-serveren,
kan du ta eierskap for et arbeidsområde og så stille inn Cognos Insight til å
arbeide frakoblet.
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Hvis du for eksempel planlegger å arbeide i et område uten Internett-tilkobling,
kan du lagre en lokal kopi og deretter definere Cognos Insight til frakoblet arbeid.
Du kan arbeide på den lokale kopien mens du er koblet fra serveren. Når du så
kobler deg til igjen, kan du iverksette endringer du har gjort i arbeidsområdet, på
Cognos TM1-serveren.

Prosedyre
1. Klikk på ikonet Handlinger
, og klikk deretter på Arbeid frakoblet. A
check mark appears beside the Work Offline menu item.
2. Når du vil koble deg til Cognos TM1-serveren igjen, klikker du på ikonet
Handlinger, og deretter klikker du på Arbeid frakoblet. Avmerkingen ved
siden av menypunktet Arbeid frakoblet forsvinner, hvilket betyr at du er
tilkoblet.
3. Iverksett endringene ved å klikke på ikonet Iverksett
Dataene blir slått sammen med dataene på serveren.

.

Slette arbeidsområder som Cognos TM1-bruker
Hvis du ikke lenger trenger et IBM Cognos Insight-arbeidsområde, kan du fjerne
arbeidsområdet og dataene fra datamaskinen din.

Prosedyre
Hvis du har lagret arbeidsområdet på datamaskinen, sletter du arbeidsområdet,
eller CDD-filen, fra datamaskinen. CDD-filen inneholder modellen og dataene i
arbeidsområdet og layouten for arbeidsområdet.
Husk: Brukerdataene for Cognos Insight-arbeidsområder blir lagret atskilt fra
arbeidsområdene. Brukerdataene omfatter loggfiler, temaer, PNG-filer for nylig
brukte arbeidsområder og Cognos TM1-kubene som opprettes når du oppretter
eller endrer et arbeidsområde. Du kan ikke slette data for ett enkelt arbeidsområde.
Du kan bare slette alle brukerdataene samtidig. Hvis du vil slette disse
brukerdataene, for eksempel når du avinstallerer Cognos Insight, sletter du
mappen .CognosInsight for miljøet:
v På et Microsoft Windows XP-operativsystem: C:\Documents and
Settings\brukernavn\.CognosInsight
v På et Microsoft Windows 7-operativsystem: C:\Users\brukernavn\
.CognosInsight

Kapittel 9. For Cognos TM1-brukere
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Kapittel 10. For Cognos TM1-administratorer
Administratorer for IBM Cognos TM1-servere kan distribuere applikasjoner slik at
brukere kan arbeide med data i IBM Cognos Insight-arbeidsområder.
Hvis modellbyggeren har definert visninger i IBM Cognos TM1 Performance
Modeler eller i IBM Cognos TM1 Architect og du publiserer en redigerbar
applikasjon, blir alle visninger på IBM Cognos TM1-serveren inkludert som del av
applikasjonen.
Viktig: Standardvisningen "Alle" som blir opprettet i Cognos TM1 Performance
Modeler, er ikke tilgjengelig i Cognos Insight.
Hvis applikasjonen ikke er redigerbar, kan du bare endre layouten.
Du finner mer informasjon om applikasjoner som kan redigeres, i TM1 Performance
Modeler-dokumentasjonen. Dokumentasjonen for produktet og versjonen din finner
du i IBM Knowledge Center (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).

Tilkobling til et Cognos TM1-system
IBM Cognos TM1-administratorer kan koble til et Cognos TM1-system fra IBM
Cognos Insight når de vil importere dimensjoner eller kuber, publisere et
arbeidsområde eller bidra til en plan.

Før du begynner
Bare Cognos TM1-administratorer kan koble til et Cognos TM1-system fra IBM
Cognos Insight.

Om denne oppgaven
Alle visninger og applikasjoner som er opprettet i Cognos TM1 Architect og IBM
Cognos TM1 Performance Modeler, blir vist.
Viktig: Standardvisningen "Alle" som blir opprettet i Cognos TM1 Architect, er
ikke tilgjengelig i Cognos Insight.

Prosedyre
1. Klikk på ikonet Handlinger
, og klikk deretter på Koble til IBM Cognos
TM1.
2. Oppgi URLen i URL for IBM Cognos TM1-system. I URLen skilles det mellom
små og store bokstaver.
3. Oppgi legitimasjon for det bestemte systemet.
4. Klikk på Neste.
5. Velg en planleggingsserver og applikasjon, og velg om du vil koble deg til
bidragsyter- eller validatorvisningene for applikasjonen.
6. Klikk på Fullfør.
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Publisere arbeidsområder til Cognos TM1
Når du publiserer et arbeidsområde fra IBM Cognos Insight, blir dataene i
arbeidsområdet kopiert til IBM Cognos TM1-serveren, og det blir opprettet en
applikasjon i IBM Cognos TM1 Applications-portalen.

Før du begynner
Bare Cognos TM1-administratorer kan publisere arbeidsområdeinnhold til Cognos
TM1. Hvis du publiserer et eksisterende arbeidsområde på nytt, må du koble deg
til Cognos TM1-serveren, velge applikasjonen og vise det du vil oppdatere. Hvis
du prøver å oppdatere et arbeidsområde ved å publisere det på nytt uten å
opprette en tilkobling til det, oppretter du en applikasjon nummer to som bruker
samme kube, og du får en feilmelding som angir at valideringslogikken mislyktes.
Du kan opprette og lagre tilkoblinger til IBM Cognos Express og IBM Cognos TM1
i Mine innstillinger. Du finner mer informasjon i “Cognos Insight-innstillinger” på
side 13.

Om denne oppgaven
Viktig: Hvis du vil publisere et publisere til en Cognos TM1-server med flere lag,
kan du se “Publisere arbeidsområder til en Cognos TM1-server med flere lag” på
side 180.
Når du publiserer arbeidsområdene og kubene, kan andre brukere som har tilgang
til Cognos TM1-serveren, få tilgang til arbeidsområdene fra IBM Cognos TM1
Applications-portalen og arbeide med dem i Cognos Insight. De underliggende
dataene blir lagret på Cognos TM1-serveren, og Cognos Insight brukes til å koble
til serveren.
Begrensning: Som standard publiserer ikke Cognos Insight når mer enn 10
Cognos TM1-servere kjøres om gangen. Denne konfigurasjonen hindrer brukere i å
overbelaste systemressursene.
Den følgende illustrasjonen viser arbeidsflyten for publisering fra Cognos Insight.
Når du publiserer et arbeidsområde fra Cognos Insight til Cognos TM1, blir
dataene i arbeidsområdet kopiert til Cognos TM1-serveren, og en applikasjon blir
lagt til i IBM Cognos TM1 Applications-portalen.
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Figur 15. Publisere arbeidsområder til Cognos TM1

Prosedyre
1. Klikk på ikonet Handlinger
, og klikk deretter på Publiser. Hvis du
publiserer et nytt arbeidsområde, spør Cognos Insight om du vil lagre
arbeidsområdet før du fortsetter.
ADVARSEL:
Når du klikker på Publiser, lagres alle endringer du har gjort i et
eksisterende arbeidsområde.
2. Klikk på Publiser.
3. I feltet URL for IBM Cognos TM1-system oppgir du det Cognos TM1-systemet
du ønsker å bruke.
4. Oppgi legitimasjon for det bestemte systemet. Hvis Cognos
TM1-applikasjonsserveren bruker Cognos Access Manager, kan du logge deg på
som anonym eller som en annen bruker.
5. Oppgi navn på Cognos-applikasjonen du vil opprette.
ADVARSEL: Applikasjonsnavnet må være unikt.
6. Valgfritt: Hvis du vil publisere en ansvarsapplikasjonstype, velger du
dimensjonen som styrer tilgangen til dataene. Hvis du vil publisere en
sentralapplikasjonstype, velger du ingen dimensjon.
Ansvarsapplikasjonstypen er basert på en rapporteringsstruktur, for eksempel
strukturen til ditt firma. Den har ikke en definert sluttdato, for eksempel for
salg av prognoser eller kontinuerlig planleggingsprosess. Du kan ikke låse
denne applikasjonen.
Sentralapplikasjonstypen brukes av små grupper av brukere som deler på
sentral planlegging eller analyse.
Du finner flere opplysninger om applikasjonstyper i Kapittel 10, “For Cognos
TM1-administratorer”, på side 177.
7. Klikk på Neste for å se gjennom valgene.
8. Klikk på Fullfør når du er klar til å publisere arbeidsområdet.
Kapittel 10. For Cognos TM1-administratorer
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Publisere arbeidsområder til en Cognos TM1-server med flere
lag
Alternativene Publiser og Publiser og distribuer i IBM Cognos Insight plasserer
data på samme datamaskin som IBM Cognos TM1 Applications-serveren. Hvis du
vil at IBM Cognos TM1-data skal publiseres til et datalag som er uavhengig av
Cognos TM1 Applications-serveren, bruker du alternativet IBM Planning Service
Archive når du publiserer et arbeidsområde.

Før du begynner
Bare Cognos TM1-administratorer kan publisere arbeidsområdeinnhold til Cognos
TM1.

Om denne oppgaven
Hvis Cognos TM1-serveren ikke er på samme datamaskin som Cognos TM1
Applications-serveren, kan du motta den følgende feilmeldingen når du bruker
alternativene Publiser eller Publiser og distribuer:
Det oppstod et unntak på serveren. Kontakt systemadministratoren.
:java.lang.IllegalArgumentException: Filen \bin64\tm1s.exe finnes ikke.

Denne feilen oppstår fordi alternativene Publiser og Publiser og distribuer sender
forespørsler til Cognos TM1 Applications-serveren om å starte en ny Cognos
TM1-server, og disse forespørslene kan bare oppfylles hvis Cognos TM1-serveren
er på samme datamaskin som Cognos TM1 Applications-serveren.
Bruk de følgende trinnene når du publiserer eller publiserer og distribuerer et
arbeidsområde til en Cognos TM1-server med flere lag for første gang. Når du må
oppdatere arbeidsområdet, kobler du til Cognos TM1-serveren, og deretter kan du
publisere eller publisere og distribuere uten å gjenta disse trinnene.
Du kan opprette og lagre tilkoblinger til IBM Cognos Express og IBM Cognos TM1
i Mine innstillinger. Du finner mer informasjon i “Cognos Insight-innstillinger” på
side 13.

Prosedyre
, og klikk på Publiser.
1. Klikk på ikonet Handlinger
2. På første side i veiviseren klikker du på IBM Planning Service Archive
nederst til venstre i veiviseren.
3. Oppgi nødvendig informasjon, inkludert målkatalog, applikasjonsnavn og
informasjon om kontrolldimensjon, og fullfør trinnene i veiviseren.
Målkatalogen skal inneholde to ZIP-filer som har navn i henhold til
applikasjonsnavnet du har oppgitt: applikasjonsnavn.zip og
applikasjonsnavn.data.zip.
4. Flytt filen applikasjonsnavn.data.zip til Cognos TM1-serveren.
5. Flytt filen applikasjonsnavn.zip til Cognos TM1 Applications-serveren.
6. På Cognos TM1-serveren dekomprimerer du applikasjonsnavn.data.zip ved
hjelp av tm1xfer-funksjonen. Slå opp i TM1 Operations-dokumentasjonen for å
finne instruksjoner om hvordan du bruker tm1xfer-funksjonen.
7. Legg til en delkatalog i katalogen du pakket ut filen
applikasjonsnavn.data.zip til, og gi delkatalogen navnet tunit.
8. Finn frem til filen tm1s.cfg og legg til de følgende egenskapene:
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ServerName=server_name
AdminHost=administrator_computer_name
DataBaseDirectory=PortNumber=port_number
AllowSeparateNandCRules=T
ForceReevaluationOfFeedersForFedCellsOnDataChange=T
DistributedPlanningOutputDir=.\tunit
IntegratedSecurityMode=1

9. Angi verdier for egenskapene du nettopp la til:
a. ServerName Oppgi navnet på applikasjonen som er oppgitt ved
publisering.
b. AdminHost Oppgi navnet på datamaskinen til Cognos TM1-serverens
administrator.
c. DataBaseDirectory=PortNumber Oppgi portnummeret for Cognos
TM1-serveren. Når du installerer en Cognos TM1-server, er standard
portnummer 12345. Gyldige verdier for portnumre er mellom 000 og
49151.
d. IntegratedSecurityMode Oppgi et nummer for sikkerhetsmodusen.
Sikkerhetsmodusen kan endres senere hvis du bruker CAM-sikkerhet. Du
kan deretter oppgi verdier for ServerCAMURI og ClientCAMURI. De følgende
standardverdiene blir brukt til CAM-autentisering:
ServerCAMURI=http://localhost:9300/p2pd/servlet/dispatch
ClientCAMURI=http://localhost/ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi

10. Legg til en ny Cognos TM1.serverforekomst i IBM Cognos Configuration, og
start deretter den nye tjenesten.
Tips: Du kan også starte Cognos TM1-serveren ved å starte tm1s.exe eller
tm1sd.exe fra mappen Cognos_TM1_installation_location/bin.
11. Bruk Cognos TM1 Architect til å definere sikkerheten på den nye serveren.
Brukernavnet på den nye Cognos TM1-serveren er admin og passordet er tomt.
Du bør definere et passord så snart som mulig for å sikre serveren.
12. Lagre endringene i sikkerheten.
13. I Cognos TM1 Applications-portalen går du til siden IBM Cognos TM1
Application Configuration og legger til Cognos TM1-serveren.
14. Klikk på Importer applikasjoner for å importere applikasjonen.
15. På siden Importer applikasjoner oppgir du Cognos TM1-serveren som ble
opprettet, og så blar du til plasseringen av filen application_name.zip.
Tips: Hvis du bruker Cognos TM1, versjon 10.1, og du mottar en feil når du
importerer applikasjonen, oppretter du en webapps/pmpsvc/desktop-mappe
hvis den ikke allerede finnes, i installasjonsmappen for IBM CognosTM1
Applications-serveren.

Resultater
Du har nå publisert arbeidsområdet, og du skal nå koble til Cognos TM1-serveren
fra Cognos Insight for å gjøre oppdateringer.
ADVARSEL:
Hvis du gjentar disse trinnene for samme arbeidsområde, oppretter du en andre
applikasjon i Cognos TM1 Applications-portalen.
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Applikasjonsvedlikehold i et Cognos TM1-miljø
Når du har publisert en applikasjon fra IBM Cognos Insight til en IBM Cognos
TM1-server, har du en rekke alternativer for vedlikehold.
Hvis modellbyggeren har definert visninger i IBM Cognos TM1 Performance
Modeler eller i IBM Cognos TM1 Architect og du publiserer en redigerbar
applikasjon, blir alle visninger på Cognos TM1-serveren inkludert som del av
applikasjonen. Hvis applikasjonen ikke er redigerbar, kan du bare endre layouten.
Du finner mer informasjon om applikasjoner som kan redigeres, i TM1 Performance
Modeler-dokumentasjonen. Du kan få tilgang til dette dokumentet fra IBM
Knowledge Center (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).
Du kan gjøre følgende for å vedlikeholde en publisert applikasjon:
v Planlegge en prosess som importerer data. Hvis du vil ha mer informasjon, kan
du se emnene om jobber i dokumentasjonen for TM1 Perspectives, TM1 Architect
og TM1 Web. Du kan få tilgang til dette dokumentet fra IBM Knowledge Center
(http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).
v Koble deg til Cognos TM1-serveren og gjøre endringer på serveren. Disse
endringene blir gjennomført umiddelbart på serveren og kan ikke angres. Hvis
du prøver å oppdatere et arbeidsområde ved å publisere det på nytt uten å
opprette en tilkobling til det, oppretter du en applikasjon nummer to som bruker
samme kube, og du får en feilmelding som angir at valideringslogikken
mislyktes.
v Legg til eller fjern kuber, dimensjoner, måleverdier, nivåer eller attributter. Disse
endringene blir gjennomført umiddelbart på serveren og kan ikke angres.
v Legg til eller fjern data. Disse endringene blir gjennomført umiddelbart på
serveren og kan ikke angres.
v Gjør endringer i layouten for arbeidsområdet. Hvis du gjør endringer i layouten,
må du publisere arbeidsområdet på nytt, for layoutendringer blir ikke gjort
umiddelbart på serveren.

Design av bidragopplevelse i et Cognos TM1-miljø
Når en applikasjon er opprettet i IBM Cognos TM1 Performance Modeler, kan du
forbedre den i IBM Cognos Insight for dine bidragsytere og validatorer.
Se gjennom forskjellige applikasjonstyper og bruk så fremgangsmåtene for å
designe en bidragsopplevelse.

Applikasjonstyper
Når du designer applikasjonen i Cognos TM1 Performance Modeler, definerer
modellbyggeren applikasjonstypen.
Ansvar
Ansvarsapplikasjonstypen er basert på en rapporteringsstruktur, for
eksempel strukturen til ditt firma, din avdeling eller ditt konsern.
Endringer kan gjøres uten av de må innsendes og godkjennes.
Ansvarsapplikasjonstypen brukes til å akkumulere prognoser eller
kontinuerlig planleggingsprosesser der det ikke er noen definert sluttdato.
Sentral
Sentralapplikasjonstypen brukes av små grupper av brukere som deler likt
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på oppgaven med å utføre sentral planlegging eller analyse. Å ta eierskap
er et alternativ, ikke obligatorisk som i andre applikasjonstyper. Endringer
kan ikke låses.
Godkjenning
Godkjenningspplikasjonstypen er basert på en rapporteringsstruktur, for
eksempel godkjennings- eller rapporteringsstrukturen til ditt firma, din
avdeling eller ditt konsern. Når en endring er innsendt, låses applikasjonen
for nye endringer til godkjenneren har avvist endringen.
Applikasjoner som opprettes i Cognos Insight, kan være av
ansvarsapplikasjonstypen eller sentralapplikasjonstypen. Du kan ikke opprette en
godkjenningsapplikasjonstype i Cognos Insight, men du kan bruke Cognos Insight
til å forbedre en som er opprettet i Cognos TM1 Performance Modeler.

Fremgangsmåte
1. Koble til en IBM Cognos TM1-applikasjon og logg deg på som administrator.
2. Forklar planen din og spesifiser hver enkeltpersons ansvar på første flipp for å
hjelpe dem å bidra til planen.
Administratoren kan ha oppgitt mer informasjon om visningene som er
inkludert i planen, i Cognos TM1 Performance Modeler. For å se på denne
informasjonen klikker du på Hjelp. Så klikker du på Vis hjelp. Hvis
administratoren ikke har lagt til hjelpetekst i Cognos TM1 Performance
Modeler, er dialogboksen Vis hjelp tom. Hvis du ikke er koblet til en Cognos
TM1-server, er ikke alternativet Vis hjelp tilgjengelig fra Hjelp-menyen.
3. Presenter funnene som utgangspunkter for en dypere analyse. Legg til krav for
bidragsytere som forklarer unntakene som er uthevet i dataene.
4. Legg til flere flipper som trengs for planen, og inkluder handlingsknapper til å
veilede brukerne gjennom forskjellige flipper eller kjøre prosesser.
5. Legg til tekst, bilder og websider som bidrar med kontekst til plan eller
analyse.
Hvis brukerne skal arbeid på flere språk, tar du med tekstwidgeter og websider
på hvert språk.
6. For å hindre at brukerne fjerner widgeter og skjuler verktøylinjen fra dem,
høyreklikker du på lerretet og klikker på Lås alle widgeter.
7. Publiser arbeidsområdet.

Resultater
For alle applikasjonstyper kan brukerne utføre følgende handlinger:
v Analysere data ved å sortere, bytte rader og kolonner, utelate tomme celler,
endre størrelse på celler, og arbeide med diagrammer.
v Kjøre skripter fra handlingsknapper hvis du har utstyrt dem med disse.
v Bidra til den delen av planen du har gitt dem tilgang til.
v Bruke utforskingspunkter til å analysere data.
For sentralapplikasjonstypen kan brukerne også utføre følgende handlinger:
v Designe arbeidsområdet. Du kan navigere i, minimere og maksimere widgetene
som administratoren har klargjort for deg, men du kan ikke legge til nytt
innhold selv.
v Importere data.
v Restrukturere data.
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For godkjennings- og ansvarsapplikasjonstyper kan brukerne ikke utføre følgende
handlinger:
v Designe arbeidsområdet. De kan navigere i, minimere og maksimere widgetene
som du har klargjort for dem, med mindre du har låst widgetene, men de kan
ikke legge til nytt innhold selv.
v Importere data, med mindre du gir dem en handlingsknapp til å gjøre det.
v Restrukturere data, med mindre du gir dem en handlingsknapp til å gjøre det.

Opprette et Cognos Planning Service-arkiv i et Cognos TM1-miljø
Du kan opprette et arkiv av IBM Cognos Insight-datakatalogen og layouten når du
vil flytte IBM Cognos TM1-serveren.

Om denne oppgaven
Følgende to arkivfiler opprettes når du lager et arkiv:
v En datakatalogfil for systemadministratoren til å overføre til en annen
datamaskin og starte en Cognos TM1-prosess mot
v En applikasjonsfil som kan importeres til Cognos TM1 Applications-portalen

Prosedyre
1. Klikk på ikonet Handlinger
, og klikk deretter på Publiser.
2. Klikk på IBM Planning Service Archive.
3. I feltet Målkatalog oppgir du hvor arkivet skal lagres.
4. Oppgi navnet på applikasjonen du vil opprette.
5. Hvis du vil arkivere en ansvarsapplikasjonstype, velger du dimensjonen som
skal kontrollere tilgang til dataene. Hvis du vil arkivere en
sentralapplikasjonstype, velger du ingen dimensjon.
Ansvarsapplikasjonstypen er basert på en rapporteringsstruktur, for eksempel
strukturen til ditt firma. Den har ikke en definert sluttdato, for eksempel for
salg av prognoser eller kontinuerlig planleggingsprosess. Du kan ikke låse
denne applikasjonen.
Sentralapplikasjonstypen brukes av små grupper av brukere som deler likt på
oppgaven med å utføre sentral planlegging eller analyse.
Du finner flere opplysninger om applikasjonstyper i Kapittel 10, “For Cognos
TM1-administratorer”, på side 177.
6. Klikk på Neste for å se gjennom hva som skal arkiveres.
7. Klikk på Fullfør når du er klar til å opprette de to arkivfilene.

Slette arbeidsområder som Cognos TM1-administrator
Hvis du ikke lenger trenger et IBM Cognos Insight-arbeidsområde, kan du fjerne
applikasjonen fra IBM Cognos TM1.

Prosedyre
Utfør alle handlinger som er relevante:
v Hvis du har lagret arbeidsområdet på datamaskinen, sletter du arbeidsområdet,
eller CDD-filen, fra datamaskinen. CDD-filen inneholder modellen og dataene i
arbeidsområdet og layouten for arbeidsområdet.
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v Hvis du har publisert arbeidsområdet i IBM Cognos TM1, sletter du
applikasjonen og serverforekomsten fra Cognos TM1.
Hvis du vil ha mer informasjon, går du til dokumentasjonen for produktet og
versjonen din fra IBM Knowledge Center (http://www.ibm.com/support/
knowledgecenter).
Husk: Brukerdataene for Cognos Insight-arbeidsområder blir lagret atskilt fra
arbeidsområdene. Brukerdataene omfatter loggfiler, temaer, PNG-filer for nylig
brukte arbeidsområder og Cognos TM1-kubene som opprettes når du oppretter
eller endrer et arbeidsområde. Du kan ikke slette data for ett enkelt arbeidsområde.
Du kan bare slette alle brukerdataene samtidig. Hvis du vil slette disse
brukerdataene, for eksempel når du avinstallerer Cognos Insight, sletter du
mappen .CognosInsight for miljøet:
v På et Microsoft Windows XP-operativsystem: C:\Documents and
Settings\brukernavn\.CognosInsight
v På et Microsoft Windows 7-operativsystem: C:\Users\brukernavn\
.CognosInsight

Opprette en modellrapport
Du kan opprette en rapport som inneholder egenskapene for hvert objekt som
finnes i en modell. Rapporten blir lagret som et Microsoft Excel-regneark.

Om denne oppgaven
Hvis du er koblet til en IBM Cognos TM1-server som har en eller flere distribuerte
applikasjoner, inkluderer rapporten også objektene fra hver enkelt applikasjon.

Prosedyre
og klikk deretter på Generer rapport.
1. Klikk på Handlinger
2. Skriv navnet på rapporten og klikk på Lagre for å opprette rapporten.
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Kapittel 11. For Cognos Express-brukere
Du kan dele arbeidsområdene du oppretter i IBM Cognos Insight med andre
personer ved å dele dem på IBM Cognos Express-serveren.

Planer på Cognos Express-servere
Når IBM Cognos Express-serveradministratoren distribuerer en plan for hele
virksomheten i et IBM Cognos Insight-arbeidsområde, kan du se gjennom,
analysere og oppdatere den delen av planen som du får tildelt.

Legge til bidraget ditt i et Cognos Express-miljø
Du må bidra med data til din del av en IBM Cognos Insight-plan, for eksempel
Salgsavdeling, Markedsavdeling, Utviklingsavdeling eller Kostnadssenter.

Om denne oppgaven
Hver del av planen er kjent som en node. I tilkoblet eller distribuert modus kan du
ta eierskap for en node fra et hvilket som helst nivå.

Prosedyre
1. Åpne IBM Cognos Insight fra IBM Cognos TM1 Applications-portalen i
tilkoblet eller frakoblet modus.
2. Klikk på ikonet Overta eierskap
3. Utforsk og analyser dataene.
4. Oppgi eller velg data.

.

Administratoren kan ha definert en liste over verdier som du kan velge blant.
Administratoren kan ha oppgitt mer informasjon om visningene som er
inkludert i planen, i IBM Cognos TM1 Performance Modeler. For å se på denne
informasjonen klikker du på Hjelp. Så klikker du på Vis hjelp. Hvis
administratoren ikke har lagt til hjelpetekst i Cognos TM1 Performance
Modeler, er dialogboksen Vis hjelp tom. Hvis du ikke er koblet til en Cognos
TM1-server, er ikke alternativet Vis hjelp tilgjengelig på Hjelp-menyen.

Iverksette eller tilbakestille data i et Cognos Express-miljø
Hvis du vil dele bidraget med andre mens du fortsetter å gjøre endringer i IBM
Cognos Insight, iverksetter du bidraget. Iverksettingen gjør det mulig for deg å
gjøre egne personlige endringer, som blir uthevet i blått, og gjøre dem til del av
basisdataene. Kolleger av deg som har tilgang til planen, kan se på dine bidrag.
Hvis du vil tilbakeføre endringene til siste iverksatte dataversjon, tilbakestiller du
alle dataene.

Prosedyre
1. Hvis du vil dele bidraget med andre mens du fortsetter å gjøre endringer,
.
klikker du på ikonet Iverksett
Iverksett-ikonet er aktivert bare hvis du har endret eller lagt inn data.
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2. Hvis du vil tilbakeføre det til siste lagrede data, klikker du på ikonet
Widgethandlinger

og så på Tilbakestill alle data.

Sende bidraget ditt i et Cognos Express-miljø
Når IBM Cognos Express-administratoren har implementert en
godkjenningsapplikasjon, oppgir du data i IBM Cognos Insight og sender ditt
bidrag som fullført. Sendingen låser dataene.

Prosedyre
Klikk på ikonet Send
.
Send-ikonet er aktivert bare hvis alle endringer er iverksatt.

Resultater
Validatoren kan nå overta eierskap for ditt bidrag og se gjennom det.

Avvise en sending i et Cognos Express-miljø
En sending er klar til å ses gjennom. Som validator kan du se på siste iverksatte
endring i IBM Cognos Insight. Hvis du ikke godkjenner bestemte data, kan du
avvise sendingen. Det betyr at en annen bruker kan overta eierskap for sendingen
og gjør de nødvendige rettelser.

Prosedyre
1. Åpne sendingen for å se over.
2. Utforsk og analyser dataene som ble sendt til deg.
3. Hvis du ikke godkjenner de sendte endringene, klikker du på Avvis-ikonet
.

Arbeide frakoblet fra et Cognos Express-system
Når du arbeider i IBM Cognos Insight i distribuert modus, kan du koble deg fra et
IBM Cognos Express-system for å gjøre endringer i et arbeidsområde på
datamaskinen din, og deretter iverksette endringene senere.

Før du begynner
Å arbeide frakoblet er bare tilgjengelig når du har startet Cognos Insight i
distribuert modus fra IBM Cognos TM1 Applications-portalen.

Om denne oppgaven
Når du vet at du ikke vil kunne iverksette endringene på Cognos Express-serveren,
kan du ta eierskap for et arbeidsområde og så stille inn Cognos Insight til å
arbeide frakoblet.
Hvis du for eksempel planlegger å arbeide i et område uten Internett-tilkobling,
kan du lagre en lokal kopi og deretter definere Cognos Insight til frakoblet arbeid.
Du kan arbeide på den lokale kopien mens du er koblet fra serveren. Når du så
kobler deg til igjen, kan du iverksette endringer du har gjort i arbeidsområdet, på
Cognos Express-serveren.
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Prosedyre
1. Klikk på ikonet Handlinger
, og klikk deretter på Arbeid frakoblet. Det er
merket av ved siden av menypunktet Arbeid frakoblet.
2. Når du vil koble deg til Cognos Express-serveren igjen, klikker du på ikonet
Handlinger, og deretter klikker du på Arbeid frakoblet. Avmerkingen ved
siden av menypunktet Arbeid frakoblet forsvinner, hvilket betyr at du er
tilkoblet.
3. Iverksett endringene ved å klikke på ikonet Iverksett
Dataene blir slått sammen med dataene på serveren.

.

Slette arbeidsområder som Cognos Express-bruker
Hvis du ikke lenger trenger et IBM Cognos Insight-arbeidsområde, kan du fjerne
arbeidsområdet fra IBM Cognos Express.

Prosedyre
Utfør alle handlinger som er relevante: Hvis du har lagret arbeidsområdet på
datamaskinen, sletter du arbeidsområdet, eller CDD-filen, fra datamaskinen.
CDD-filen inneholder modellen og dataene i arbeidsområdet og layouten for
arbeidsområdet.
Husk: Brukerdataene for Cognos Insight-arbeidsområder blir lagret atskilt fra
arbeidsområdene. Brukerdataene omfatter loggfiler, temaer, PNG-filer for nylig
brukte arbeidsområder og Cognos TM1-kubene som opprettes når du oppretter
eller endrer et arbeidsområde. Du kan ikke slette data for ett enkelt arbeidsområde.
Du kan bare slette alle brukerdataene samtidig. Hvis du vil slette disse
brukerdataene, for eksempel når du avinstallerer Cognos Insight, sletter du
mappen .CognosInsight for miljøet:
v På et Microsoft Windows XP-operativsystem: C:\Documents and
Settings\brukernavn\.CognosInsight
v På et Microsoft Windows 7-operativsystem: C:\Users\brukernavn\
.CognosInsight

Kapittel 11. For Cognos Express-brukere
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Kapittel 12. For Cognos Express-administratorer
IBM Cognos Express-administratorer kan publisere og distribuere arbeidsområder
som er opprettet i IBM Cognos Insight, til Cognos Express-serveren slik at Cognos
Express-brukerne får tilgang til dem.

Tilkobling til et Cognos Express-system
IBM Cognos Express-administratorer kan koble til et Cognos Express-system fra
IBM Cognos Insight når de vil importere dimensjoner eller kuber, publisere et
arbeidsområde eller bidra til en plan.

Før du begynner
Bare Cognos Express-administratorer kan koble til et Cognos Express-system fra
IBM Cognos Insight.

Om denne oppgaven
Alle visninger og applikasjoner som er opprettet i IBM Cognos TM1 Architect og
IBM Cognos TM1 Performance Modeler, blir vist.

Prosedyre
1. Klikk på ikonet Handlinger
TM1.

, og klikk deretter på Koble til IBM Cognos

2. I feltet URL for IBM Cognos TM1-system oppgir du URLen til Cognos
Express-serveren. I URLen skilles det mellom små og store bokstaver.
3. Oppgi legitimasjon for det bestemte systemet.
4. Klikk på Neste.
5. Velg en planleggingsserver og applikasjon, og velg om du vil koble deg til
bidragsyter- eller validatorvisningene for applikasjonen.
6. Klikk på Fullfør.

Publisere arbeidsområder til Cognos Express
Når du publiserer et arbeidsområde fra IBM Cognos Insight, blir dataene i
arbeidsområdet kopiert til Cognos Express-serveren, og det blir opprettet en
applikasjon i IBM Cognos TM1 Applications-portalen.

Før du begynner
Bare Cognos Express-administratorer kan publisere arbeidsområdeinnhold til
Cognos Express.
Du kan opprette og lagre tilkoblinger til IBM Cognos Express og IBM Cognos TM1
i Mine innstillinger. Du finner mer informasjon i “Cognos Insight-innstillinger” på
side 13.
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Om denne oppgaven
Når du publiserer arbeidsområdene og kubene, kan andre brukere som har tilgang
til Cognos Express-serveren, få tilgang til arbeidsområdene fra IBM Cognos TM1
Applications-portalen og arbeide med dem i Cognos Insight. De underliggende
dataene blir lagret på Cognos Express-serveren, og Cognos Insight brukes til å
koble til serveren.
Begrensning: Som standard publiserer ikke Cognos Insight når mer enn 10
Cognos TM1-servere kjøres om gangen. Denne konfigurasjonen hindrer brukere i å
overbelaste systemressursene.
Den følgende illustrasjonen viser arbeidsflyten for publisering fra Cognos Insight.
Når du publiserer et arbeidsområde fra Cognos Insight til Cognos Express, blir
dataene i arbeidsområdet kopiert til Cognos Express-serveren, og en applikasjon
blir lagt til i IBM Cognos TM1 Applications-portalen.

Figur 16. Publisere arbeidsområder til Cognos Express

Prosedyre
1. Klikk på ikonet Handlinger
, og klikk deretter på Publiser. Hvis du
publiserer et nytt arbeidsområde, spør Cognos Insight om du vil lagre
arbeidsområdet før du fortsetter.
ADVARSEL:
Når du klikker på Publiser, lagres alle endringer du har gjort i et
eksisterende arbeidsområde.
2. Klikk på Publiser.
3. I feltet URL for IBM Cognos TM1-system oppgir du det Cognos
Express-systemet du ønsker å bruke.
4. Oppgi legitimasjon for det bestemte systemet. Hvis Cognos
TM1-applikasjonsserveren bruker Cognos Access Manager, kan du logge deg på
som anonym eller som en annen bruker.
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5. Oppgi navn på Cognos-applikasjonen du vil opprette.
ADVARSEL: Applikasjonsnavnet må være unikt.
6. Valgfritt: Hvis du vil publisere en ansvarsapplikasjonstype, velger du
dimensjonen som styrer tilgangen til dataene. Hvis du vil publisere en
sentralapplikasjonstype, velger du ingen dimensjon.
Ansvarsapplikasjonstypen er basert på en rapporteringsstruktur, for eksempel
strukturen til ditt firma. Den har ikke en definert sluttdato, for eksempel for
salg av prognoser eller kontinuerlig planleggingsprosess. Du kan ikke låse
denne applikasjonen.
Sentralapplikasjonstypen brukes av små grupper av brukere som deler på
sentral planlegging eller analyse.
Du finner flere opplysninger om applikasjonstyper i Kapittel 12, “For Cognos
Express-administratorer”, på side 191.
7. Klikk på Neste for å se gjennom valgene.
8. Du publiserer arbeidsområdet ved å klikke på Fullfør.

Publisere og distribuere arbeidsområder til Cognos Express
Når du publiserer og distribuerer et arbeidsområde fra IBM Cognos Insight, blir
dataene i arbeidsområdet kopiert til IBM Cognos Express-serveren, og det blir
opprettet en applikasjon i IBM Cognos TM1 Applications-portalen.

Før du begynner
For å publisere og distribuere et arbeidsområde må du ha administratorrettigheter
på Cognos Express-serveren.
Du kan opprette og lagre tilkoblinger til IBM Cognos Express og IBM Cognos TM1
i Mine innstillinger. Du finner mer informasjon i “Cognos Insight-innstillinger” på
side 13.

Om denne oppgaven
Når du publiserer og distribuerer et arbeidsområde, kan brukere på Cognos
Express-serveren få tilgang til dine data som en applikasjon i Cognos TM1
Applications-portalen, og brukere på Cognos Express-serveren kan åpne
arbeidsområder i IBM Cognos Workspace eller IBM Cognos Workspace Advanced
og rapporter i IBM Cognos Report Studio.
Den følgende illustrasjonen viser arbeidsflyten for publisering og distribuering fra
Cognos Insight. Når du publiserer og distribuerer et arbeidsområde fra Cognos
Insight til Cognos Express, blir dataene i arbeidsområdet kopiert til Cognos
Express-serveren, og en applikasjon blir lagt til i IBM Cognos TM1
Applications-portalen.
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Figur 17. Publisere og distribuere arbeidsområder til Cognos Express

Hver gang du publiserer og distribuerer et arbeidsområde, oppretter Cognos
Insight en Cognos TM1-servertjeneste. Hver nye Cognos TM1-servertjeneste
påvirker ytelsen til Cognos TM1-serveren. Du kan unngå dette ytelsesproblemet
ved å arbeide i tilkoblet modus, som betyr at du er koblet til Cognos
TM1-serveren, slik at du kan iverksette endringene på serveren uten å publisere
dem. Du finner opplysninger om arbeid i tilkoblet modus i “Planer på Cognos
Express-servere” på side 187.
Som standard publiserer ikke Cognos Insight hvis flere enn 10 Cognos TM1-servere
kjøres om gangen. Denne konfigurasjonen hindrer brukere i å overbelaste
systemressursene.

Prosedyre
1. Klikk på ikonet Handlinger

, og klikk deretter på Publiser.

ADVARSEL:
Når du klikker på Publiser, lagres alle endringer du har gjort i et
eksisterende arbeidsområde.
2. Klikk på Publiser og distribuer.
3. I feltet URL for IBM Cognos TM1-system oppgir du det Cognos
Express-systemet du ønsker å bruke.
4. Oppgi legitimasjon for det bestemte systemet.
Hvis Cognos TM1-planleggingstjenesten bruker Cognos Access Manager, kan
du logge deg på som anonym eller som en annen bruker.
5. Oppgi navn på Cognos-applikasjonen du vil opprette.
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ADVARSEL: Applikasjonsnavnet må være unikt.
6. Hvis du vil publisere en ansvarsapplikasjonstype, velger du dimensjonen som
kontrollerer tilgang til dataene. Hvis du vil publisere en
sentralapplikasjonstype, velger du ingen dimensjon.
Ansvarsapplikasjonstypen er basert på en rapporteringsstruktur, for eksempel
strukturen til ditt firma. Den har ikke en definert sluttdato, for eksempel for
salg av prognoser eller kontinuerlig planleggingsprosess. Du kan ikke låse
denne applikasjonen.
Sentralapplikasjonstypen brukes av små grupper av brukere som deler på
sentral planlegging eller analyse.
Du finner flere opplysninger om applikasjonstyper i Kapittel 12, “For Cognos
Express-administratorer”, på side 191.
7. Klikk på Neste.
8. I feltet URL for IBM Cognos-system oppgir du den Cognos Express-serveren
du vil bruke.
9. Logg deg på som anonym eller som en annen bruker.
10. Klikk på Neste for å se gjennom valgene:
v Du kan endre navnene på rapportene.
v Du kan endre navn eller plassering for pakken som inneholder rapportene.
ADVARSEL:
Hvis du velger et pakkenavn som finnes på serveren, blir den
opprinnelige pakken overskrevet.
11. Du publiserer arbeidsområdet ved å klikke på Fullfør.

Applikasjonsvedlikehold i et Cognos Express-miljø
Når du har publisert en applikasjon fra IBM Cognos Insight til en IBM Cognos
Express-server, har du en rekke alternativer for vedlikehold.
Hvis modellbyggeren har definert visninger i IBM Cognos TM1 Performance
Modeler eller i IBM Cognos TM1 Architect og du publiserer en redigerbar
applikasjon, blir alle visninger på Cognos Express-serveren inkludert som del av
applikasjonen. Hvis applikasjonen ikke er redigerbar, kan du bare endre layouten.
Du finner mer informasjon om applikasjoner som kan redigeres, i TM1 Performance
Modeler-dokumentasjonen. Du kan få tilgang til dette dokumentet fra IBM
Knowledge Center (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).
Du kan gjøre følgende for å vedlikeholde en publisert applikasjon:
v Planlegge en prosess som importerer data. Hvis du vil ha mer informasjon, kan
du se emnene om jobber i dokumentasjonen for TM1 Perspectives, TM1 Architect
og TM1 Web. Du kan få tilgang til dette dokumentet fra IBM Knowledge Center
(http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).
v Koble deg til Cognos Express-serveren og gjøre endringer på serveren. Disse
endringene blir gjennomført umiddelbart på serveren og kan ikke angres. Hvis
du prøver å oppdatere et arbeidsområde ved å publisere det på nytt uten å
opprette en tilkobling til det, oppretter du en applikasjon nummer to som bruker
samme kube, og du får en feilmelding som angir at valideringslogikken
mislyktes.
v Legg til eller fjern kuber, dimensjoner, måleverdier, nivåer eller attributter. Disse
endringene blir gjennomført umiddelbart på serveren og kan ikke angres.
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v Legg til eller fjern data. Disse endringene blir gjennomført umiddelbart på
serveren og kan ikke angres.
v Gjør endringer i layouten for arbeidsområdet. Hvis du gjør endringer i layouten,
må du publisere arbeidsområdet på nytt, for layoutendringer blir ikke gjort
umiddelbart på serveren.

Design av bidragopplevelse i et Cognos Express-miljø
Når en applikasjon er opprettet i IBM Cognos TM1 Performance Modeler, kan du
forbedre den i IBM Cognos Insight for dine bidragsytere og validatorer.
Se gjennom forskjellige applikasjonstyper og bruk så fremgangsmåtene for å
designe en bidragsopplevelse.

Applikasjonstyper
Når du designer applikasjonen i Cognos TM1 Performance Modeler, definerer
modellbyggeren applikasjonstypen.
Ansvar
Ansvarsapplikasjonstypen er basert på en rapporteringsstruktur, for
eksempel strukturen til ditt firma, din avdeling eller ditt konsern.
Endringer kan gjøres uten av de må innsendes og godkjennes.
Ansvarsapplikasjonstypen brukes til å akkumulere prognoser eller
kontinuerlig planleggingsprosesser der det ikke er noen definert sluttdato.
Sentral
Sentralapplikasjonstypen brukes av små grupper av brukere som deler likt
på oppgaven med å utføre sentral planlegging eller analyse. Å ta eierskap
er et alternativ, ikke noe nødvendig, som i andre applikasjonstyper.
Endringer kan ikke låses.
Godkjenning
Godkjenningspplikasjonstypen er basert på en rapporteringsstruktur, for
eksempel godkjennings- eller rapporteringsstrukturen til ditt firma, din
avdeling eller ditt konsern. Når en endring er innsendt, låses applikasjonen
for nye endringer til godkjenneren har avvist endringen.
Applikasjoner som opprettes i Cognos Insight, kan være av
ansvarsapplikasjonstypen eller sentralapplikasjonstypen. Du kan ikke opprette en
godkjenningsapplikasjonstype i Cognos Insight, men du kan bruke Cognos Insight
til å forbedre en som er opprettet i Cognos TM1 Performance Modeler.

Fremgangsmåte
1. Koble til en IBM Cognos TM1-applikasjon og logg deg på som administrator.
2. Forklar planen din og spesifiser hver enkeltpersons ansvar på første flipp for å
hjelpe dem å bidra til planen.
Administratoren kan ha oppgitt mer informasjon om visningene som er
inkludert i planen, i Cognos TM1 Performance Modeler. For å se på denne
informasjonen klikker du på Hjelp. Så klikker du på Vis hjelp. Hvis
administratoren ikke har lagt til hjelpetekst i Cognos TM1 Performance
Modeler, er dialogboksen Vis hjelp tom. Hvis du ikke er koblet til en IBM
Cognos Express-server, er ikke alternativet Vis hjelp tilgjengelig fra
Hjelp-menyen.
3. Presenter funnene som utgangspunkter for en dypere analyse. Legg til krav for
bidragsytere som forklarer unntakene som er uthevet i dataene.
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4. Legg til flere flipper som trengs for planen, og inkluder handlingsknapper til å
veilede brukerne gjennom forskjellige flipper eller kjøre prosesser.
5. Legg til tekst, bilder og websider som bidrar med kontekst til plan eller
analyse.
Hvis brukerne skal arbeid på flere språk, tar du med tekstwidgeter og websider
på hvert språk.
6. For å hindre at brukerne fjerner widgeter og skjuler verktøylinjen fra dem,
høyreklikker du på lerretet og klikker på Lås alle widgeter.
7. Publiser arbeidsområdet.

Resultater
For alle applikasjonstyper kan brukerne utføre følgende handlinger:
v Analysere data ved å sortere, bytte rader og kolonner, utelate tomme celler,
endre størrelse på celler, og arbeide med diagrammer.
v Kjøre skripter fra handlingsknapper hvis du har utstyrt dem med disse.
v Bidra til den delen av planen du har gitt dem tilgang til.
v Bruke utforskingspunkter til å analysere data.
For sentralapplikasjonstypen kan brukerne også utføre følgende handlinger:
v Designe arbeidsområdet. Du kan navigere i, minimere og maksimere widgetene
som administratoren har klargjort for deg, men du kan ikke legge til nytt
innhold selv.
v Importere data.
v Restrukturere data.
For godkjennings- og ansvarsapplikasjonstyper kan brukerne ikke utføre følgende
handlinger:
v Designe arbeidsområdet. De kan navigere i, minimere og maksimere widgetene
som du har klargjort for dem, med mindre du har låst widgetene, men de kan
ikke legge til nytt innhold selv.
v Importere data, med mindre du gir dem en handlingsknapp til å gjøre det.
v Restrukturere data, med mindre du gir dem en handlingsknapp til å gjøre det.

Opprette et Cognos Planning Service-arkiv i et Cognos Express-miljø
Du kan opprette et arkiv av IBM Cognos Insight-datakatalogen og layouten når du
vil flytte IBM Cognos Express-serveren.

Om denne oppgaven
Følgende to arkivfiler opprettes når du lager et arkiv:
v En datakatalogfil for systemadministratoren til å overføre til en annen
datamaskin og starte en Cognos TM1-prosess mot
v En applikasjonsfil som kan importeres til Cognos TM1 Applications-portalen

Prosedyre
1. Klikk på ikonet Handlinger
, og klikk deretter på Publiser.
2. Klikk på IBM Planning Service Archive.
3. I feltet Målkatalog oppgir du hvor arkivet skal lagres.
Kapittel 12. For Cognos Express-administratorer
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4. Oppgi navnet på applikasjonen du vil opprette.
5. Hvis du vil arkivere en ansvarsapplikasjonstype, velger du dimensjonen som
skal kontrollere tilgang til dataene. Hvis du vil arkivere en
sentralapplikasjonstype, velger du ingen dimensjon.
Ansvarsapplikasjonstypen er basert på en rapporteringsstruktur, for eksempel
strukturen til ditt firma. Den har ikke en definert sluttdato, for eksempel for
salg av prognoser eller kontinuerlig planleggingsprosess. Du kan ikke låse
denne applikasjonen.
Sentralapplikasjonstypen brukes av små grupper av brukere som deler likt på
oppgaven med å utføre sentral planlegging eller analyse.
Du finner flere opplysninger om applikasjonstyper i Kapittel 12, “For Cognos
Express-administratorer”, på side 191.
6. Klikk på Neste for å se gjennom hva som skal arkiveres.
7. Du oppretter de to arkivfilene ved å klikke på Fullfør.

Slette arbeidsområder som Cognos Express-administrator
Hvis du ikke lenger trenger et IBM Cognos Insight-arbeidsområde, kan du fjerne
arbeidsområdet, applikasjonen, serveren, datakilden, pakken og rapporten fra IBM
Cognos Express-serveren.

Prosedyre
Utfør alle handlinger som er relevante:
v Hvis du har lagret arbeidsområdet på datamaskinen, sletter du arbeidsområdet,
eller CDD-filen, fra datamaskinen. CDD-filen inneholder modellen og dataene i
arbeidsområdet og layouten for arbeidsområdet.
v Hvis du har publisert og distribuert arbeidsområdet, sletter du applikasjonen fra
Cognos TM1 Applications-portalen og sletter serverforekomsten fra Cognos
Express.
Hvis du vil ha mer informasjon, går du til dokumentasjonen for produktet og
versjonen din fra IBM Knowledge Center (http://www.ibm.com/support/
knowledgecenter).
Husk: Brukerdataene for Cognos Insight-arbeidsområder blir lagret atskilt fra
arbeidsområdene. Brukerdataene omfatter loggfiler, temaer, PNG-filer for nylig
brukte arbeidsområder og Cognos TM1-kubene som opprettes når du oppretter
eller endrer et arbeidsområde. Du kan ikke slette data for ett enkelt arbeidsområde.
Du kan bare slette alle brukerdataene samtidig. Hvis du vil slette disse
brukerdataene, for eksempel når du avinstallerer Cognos Insight, sletter du
mappen .CognosInsight for miljøet:
v På et Microsoft Windows XP-operativsystem: C:\Documents and
Settings\brukernavn\.CognosInsight
v På et Microsoft Windows 7-operativsystem: C:\Users\brukernavn\
.CognosInsight
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Tillegg A. Tilgjengelighetsfunksjoner
Tilgjengelighetsfunksjonene i IBM Cognos Insight hjelper brukere som har
funksjonshemninger, for eksempel personer med nedsatt bevegelighet eller nedsatt
syn, med å bruke informasjonsteknologiprodukter.
Bruk følgende miljø slik at du kan dra nytte av tilgjengeligheten i IBM Cognos
Insight:
v Operativsystemet Microsoft Windows 7 eller nyere
v Nettleseren Internet Explorer 9 eller nyere
v Skjermleseren JAWS 14 eller nyere

Tastatursnarveier
IBM Cognos Insight har tastatursnarveier som hjelper deg å navigere i Cognos
Insight og utføre oppgaver bare ved hjelp av tastaturet.
Det kan også være ønskelig å slå på høy kontrast i operativsystemet, slik at linjer i
diagrammer i applikasjonen blir bedre synlig.
De neste tastatursnarveiene er basert på amerikanske standardtastaturer.
v
v
v
v
v

“Importere data”
“Generelt” på side 200
“Flipper” på side 201
“Lerret” på side 202
“Applikasjonsverktøylinje” på side 203

v
v

“Innholdsrute” på side 203
“Krysstabell- og diagramwidgeter” på side 204

v
v
v
v
v

“styringskortwidgeter” på side 207
“Utforskingspunkter” på side 207
“Handlingsknappwidgeter” på side 208
“Tekstwidgeter” på side 208
“Dimensjonsredigerer” på side 209

v

“Spørringsbygger” på side 209

Importere data
Tabell 18. Tastatursnarveier for importveiviseren
Gjelder for

Handling

Direktetaster

Trinn for
datatilordning

Tilordne et element til en dimensjon.

Tilordning av et element til en
dimensjon består av flere trinn:
1. Trykk på tabulatortasten for å
velge Dimensjon.
2. Trykk på høyrepilen for å velge
Nivå, og trykk deretter raskt på
venstrepilen for å velge
Dimensjon.

© Copyright IBM Corp. 2012, 2016
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Tabell 18. Tastatursnarveier for importveiviseren (fortsettelse)
Gjelder for

Handling

Direktetaster

Trinn for
datatilordning

Tilordne et element til et nivå.

Tilordning av et element til et nivå
består av flere trinn:
1. Trykk på tabulatortasten for å
velge Dimensjon.
2. Trykk på høyrepilen for å velge
Nivå.

Trinn for
datatilordning

Tilordne et element til en måleverdi.

Trinn for
datatilordning

Tilordne et element til et attributt.

Tilordning av et element til en
måleverdi består av flere trinn:
1. Trykk på tabulatortasten for å
velge Dimensjon, og trykk
deretter raskt på høyrepilen for å
velge Måleverdi.
Tilordning av et element til et
attributt består av flere trinn:
1. Trykk på tabulatortasten for å
komme til feltet Attributtnavn.
2. Trykk på Skift+Tab for å velge
Attributt.
3. Trykk på venstrepilen for å velge
Måleverdi, og trykk deretter raskt
på høyrepilen for å velge
Attributt.

Generelt
Tabell 19. Generelle tastatursnarveier
Gjelder for

Handling

Direktetaster

Generelt

Utfør kommando for en aktiv
kommandoknapp.

Enter

Generelt

Flytt frem til neste element i flippens
indeksrekkefølge. Gå til første
flippindeks fra siste.

Tab

Generelt

Flytt tilbake til forrige element i
Skift+Tab
flippens indeksrekkefølge. Gå til siste
Hvis Skift+Tab ikke virker, trykker
flippindeks fra første.
du på Tab for å bla fremover til du
kommer til det elementet du ønsker.

Avmerkings- Velg eller opphev valg av
bokser
avmerkingsboks.

Mellomromstast

Mellomromstast

Valgknapper Flytt til neste valgknapp og velg den. Pil høyre og så pil ned
Valgknapper Flytt til forrige valgknapp og velg
den.
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Pil opp og så pil venstre

Trekontroller Flytt til neste node i treet.

Pil ned

Trekontroller Flytt til forrige node i treet.

Pil opp

Trekontroller Utvid gjeldende trenode.

Pil høyre

Trekontroller Komprimer gjeldende trenode.

Pil venstre

Trekontroller Flytt til første node i en trekontroll.

Home

Trekontroller Flytt til siste node i en trekontroll.

End
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Tabell 19. Generelle tastatursnarveier (fortsettelse)
Gjelder for

Handling

Direktetaster

Menyer

Naviger ned i en meny og velg et
menypunkt.

Pil ned og så Enter

Menyer

Naviger opp i en meny og velg et
menypunkt.

Pil opp og så Enter

Menyer

Åpne en meny.

Skift+F10

Menyer

Lukk en åpen meny.

Esc

Blaing

Bla ned

Pil ned
Page Down

Blaing

Bla opp

Pil opp eller Page Up

Appl.verktøylinje

Sett fokus på
applikasjonsverktøylinjen.

F6

Appl.verktøylinje

Naviger til elementer på
applikasjonsverktøylinjen.

Tab eller skift+Tab

Appl.verktøylinje

Åpne menyen for valget på
applikasjonslinjen.

Mellomromstast

Appl.verktøylinje

Lukk menyen for valget på
applikasjonslinjen.

Esc

Innholdsrute Åpne og lukke innholdsruten.

Ctrl+F4

Utforskings- Åpne og lukke utforskingsruten.
rute

Ctrl+F3

Meny

Vis menyen for et vindu.

Alt+mellomromstast

Applikasjonsvindu

Flytt applikasjonsvinduet.

Flytting av applikasjonsvinduet
består av flere trinn:
1. Du åpner vinduets meny ved å
trykke på Alt+mellomromstast.
2. Velg Flytt og trykk på Enter.
3. Du flytter vinduet ved hjelp av
pilene og Ctrl+piler.
4. Du kan stoppe flyttingen av
vinduet ved å trykke på Enter.

Applikasjonsvindu

Endre størrelsen på
applikasjonsvinduet.

Endring av størrelsen på
applikasjonsvinduet består av flere
trinn:
1. Du åpner vinduets meny ved å
trykke på Alt+mellomromstast.
2. Velg Størrelse og trykk på Enter.
3. Du endrer størrelsen på vinduet
ved hjelp av pilene og Ctrl+piler.
4. Du kan stoppe endring av
størrelsen på vinduet ved å
trykke på Enter.

Flipper
Tabellen nedenfor identifiserer de tastatursnarveiene som er tilgjengelige når fokus
er på tabellen.
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Tabell 20. Tastatursnarveier for flipper
Gjelder for

Handling

Direktetaster

Naviger

Flytt frem til neste flipp.

Ctrl+skift+pil høyre

Naviger

Flytt tilbake til de forrige flippene.

Ctrl+skift+pil venstre

Naviger

Naviger til venstre eller høyre flipp.

Pil venstre og Pil høyre

Omplasser

Flytt gjeldende flipp til høyre.

Skift+Page Up

Omplasser

Flytt gjeldende flipp til venstre.

Skift+Page Down

Endre navn

Endre navn på gjeldende flipp.

F2

Lerret
Tabellen nedenfor identifiserer de tastatursnarveiene som er tilgjengelige når fokus
er på lerretet.
Tabell 21. Tastatursnarveier for lerretet
Gjelder for

Handling

Direktetaster

Widgetnavigering

Flytt frem til neste widget på samme
nivå på lerretet i henhold til flippens
indeksrekkefølge.

Pil høyre

Widgetnavigering

Flytt tilbake til forrige widget på
samme nivå på lerretet i henhold til
flippens indeksrekkefølge.

Pil venstre

Widgetnavigering

Flytt til underordnet nivå i gjeldende
widget (widgetinnhold).

Tab

Verktøylinje
for widgetkontekst

Flytt fokus til den variable
verktøylinjen for valgt widget.

F10

Widgetmodus

Vis menypunktene for widgeten.

Skift+F10

Widgetmodus

Flytt valgt widget.

Flytting av widget består av flere
trinn:
1. Du åpner widgetens meny ved å
trykke på Alt+mellomromstast.
2. Velg Flytt og trykk på Enter.
3. Du flytter widgeten ved hjelp av
pilene og Ctrl+piler.
4. Du kan stoppe flyttingen av
widgeten ved å trykke på Enter.
Tips: Du kan flytte en widget uten å
justere den automatisk til andre
widgeter:
1. Klikk på ikonet
Widgethandlinger og deretter på
Flytt.
2. Flytt widgeten ved hjelp av
piltastene på tastaturet.
3. Du definerer widgetens posisjon
ved å trykke på Ctrl+Enter.
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Tabell 21. Tastatursnarveier for lerretet (fortsettelse)
Gjelder for

Handling

Direktetaster

Widgetmodus

Endre størrelsen på valgt widget.

Endring av størrelsen på en widget
består av flere trinn:
1. Du åpner widgetens meny ved å
trykke på Alt+mellomromstast.
2. Velg Størrelse og trykk på Enter.
3. Du endrer størrelsen på widgeten
ved hjelp av pilene og Ctrl+piler.
4. Du kan stoppe endring av
størrelsen på widgeten ved å
trykke på Enter.

Widgetmodus

Avslutt flyttemodus eller modus for
endring av størrelse.

Esc

Applikasjonsverktøylinje
Tabellen nedenfor identifiserer de tastatursnarveiene som er tilgjengelige når fokus
er på applikasjonsverktøylinjen.
Tabell 22. Tastatursnarveier for applikasjonsverktøylinjen
Gjelder for

Handling

Direktetaster

Appl.verktøylinje

Opprett et arbeidsområde.

Ctrl+N

Appl.verktøylinje

Åpne et arbeidsområde.

Ctrl+O

Appl.verktøylinje

Lukk et arbeidsområde.

Ctrl+F4

Appl.verktøylinje

Lagre et arbeidsområde.

Ctrl+S

Appl.verktøylinje

Lagre et arbeidsområde med et annet Ctrl+Skift+S
navn eller på et annet sted.

Appl.verktøylinje

Opphev siste handling.

Ctrl+Z

Appl.verktøylinje

Gjør om siste handling.

Ctrl+Y

Appl.verktøylinje

Åpne Cognos Insightdokumentasjonen.

F1

Appl.verktøylinje

Aktiver Hjelp-menyen.

Alt+H

Appl.verktøylinje

Flytt frem til neste kontroll på
applikasjonsverktøylinjen.

Tab

Appl.verktøylinje

Flytt tilbake til forrige kontroll på
applikasjonsverktøylinjen.

Skift+Tab

Innholdsrute
Tabellen nedenfor identifiserer de tastatursnarveiene som er tilgjengelige når fokus
er på innholdsruten.
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Tabell 23. Tastatursnarveier for innholdsruten
Gjelder for

Handling

Direktetaster

Navigering

Når applikasjonsverktøylinjens
innholdsruteknapp er i fokus, åpnes
eller lukkes innholdsruten.

Enter

Verktøylinje

Flytt mellom Data- og
Verktøykasse-rutene i innholdsruten.

Tab eller skift+Tab

Verktøylinje

Flytt frem til neste kontroll på
verktøylinjen.

Pil høyre

Verktøylinje

Flytt tilbake til de forrige kontrollene
på verktøylinjen.

Pil venstre

Verktøylinje

Vis menypunkter for
verktøylinjekontroller.

Pil ned

Trekontroll

Flytt frem til neste node i treet.

Pil ned

Trekontroll

Flytt tilbake til forrige node i treet.

Pil opp

Trekontroll

Utvid gjeldende trenode.

Pil høyre

Trekontroll

Komprimer gjeldende trenode.

Pil venstre

Trekontroll

Gå til første node i en trekontroll.

Home

Trekontroll

Gå til siste node i en trekontroll.

End

Menypunkter

Vis menypunkter for elementene i
innholdsruten.

Skift+F10

Menypunkter

Sett inn et utforskingspunkt på
lerretet.

Innsetting av utforskingspunkt består
av flere trinn:
1. I innholdsruten navigerer du til
dimensjonen med opp- og
nedpiler.
2. Sett inn dimensjonen som et
utforskingspunkt ved å trykke på
skift+F10 og så på Enter.

Menypunkter

Sett inn det valgte elementet på
lerretet.

Innsetting av element består av flere
trinn:
1. Ha elementet i fokus og åpne
menyen ved å trykke på
Skift+F10.
2. Sett inn elementet ved å trykke
på Insert.

Krysstabell- og diagramwidgeter
Tabellen nedenfor identifiserer de tastatursnarveiene som er tilgjengelige når du
arbeider i en krysstabell- eller diagramwidget.
Tabell 24. Tastatursnarveier for krysstabell- og diagramwidgeter
Gjelder for

Handling

Direktetaster

Vis flipper

Navigere mellom flippene i
krysstabellwidgeten.

Pil venstre eller høyre

Flytt fokus til den variable
verktøylinjen.

F10

Variabel
verktøylinje
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Tab eller skift+Tab

Tabell 24. Tastatursnarveier for krysstabell- og diagramwidgeter (fortsettelse)
Gjelder for

Handling

Direktetaster

Oversiktsområde

Flytt fra den variable verktøylinjen til Tab
oversiktsområdet.

Oversiktsområde

Naviger i dimensjonene i
oversiktsområdet.

Pil venstre og Pil høyre

Oversiktsområde

Vis medlemmer av dimensjonen som
er i fokus i oversiktsområdet. Listen
blir vist i en rullegardinliste.

Alt+pil ned

Oversiktsområde

Lukk rullegardinlisten som viser
medlemmene i en dimensjon i
oversiktsområdet.

Esc

Oversiktsområde

Bytt kontekst for dimensjonen som er Pil opp og ned og så Enter
i fokus i oversiktsområdet.

Oversiktsområde

Flytt dimensjonen som er i fokus i
oversiktsområdet, til kolonner.

Ctrl+C

Oversiktsområde

Flytt dimensjonen som er i fokus i
oversiktsområdet, til rader.

Ctrl+R

Oversiktsområde

Flytt dimensjonen som er i fokus i
oversiktsområdet, til kontekst.

Ctrl+T

Oversiktsområde

Flytte valgt dimensjon til venstre.

Ctrl+pil venstre

Oversiktsområde

Flytte valgt dimensjon til høyre.

Ctrl+pil høyre

Krysstabell

Flytt fra oversiktsområde til en
krysstabell.

Tab

Krysstabell

Vis menypunkter for rad- eller
kolonneoverskrifter.

Skift+F10

Krysstabell

Legg til et linjeskift i en celle.

Alt+Enter

Krysstabell

Vis menypunkter for celler.

Skift+F10

Krysstabell

Utvid kolonnebredden i en
krysstabell.

Justering av kolonnebredde består av
flere trinn:
1. Ha fokus på en kolonneoverskrift
og trykk på skift+F10.
2. Bruk piltaster opp og ned for å
velge Utvid til.
3. Trykk på Enter.

Krysstabell

Utvid eller komprimer en node i
kolonne- eller radoverskrifter.

Enter

Krysstabell

Naviger i cellene i en krysstabell.

Piler eller Tab og skift+Tab

Krysstabell

Rediger medlemstitler (rad- og
kolonneoverskrifter).

F2

Diagram

Flytt til diagrammet fra krysstabellen. Ctrl+Tab
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205

Tabell 24. Tastatursnarveier for krysstabell- og diagramwidgeter (fortsettelse)
Gjelder for

Handling

Direktetaster

Diagram

Endre diagramtypen.

Endring av diagramtypen består av
flere trinn:
1. Åpne widgetens handlingsmeny
ved å trykke på F10.
2. Trykk på høyrepil for å gå til
ikonet Endre diagram.
3. Trykk på nedpilen for å åpne
diagramtypemenyen.
4. Trykk på nedpilen for å velge en
diagramtype.
5. Du navigerer i diagramtypene
ved hjelp av opp- og nedpilen.
6. Trykk på Enter for å velge en
diagramtype.
7. Trykk på tabulatortasten for å gå
til listen over diagrammer for en
gitt diagramtype.
8. Du navigerer i listen over
diagrammer ved å trykke på
mellomromstasten.
9. Trykk på Enter for å velge et
diagram.
10. Trykk på tabulatortasten for å gå
til listen over
diagramalternativer.
11. Trykk på Esc for å lukke
diagramtypemenyen.

Celle

Oppgi en ny celleverdi.

Skriv verdien og trykk på Enter

Celle

Oppgi verdien i tusener.

K
For eksempel gjør 5K at det står 5000
i cellen.

Celle

Oppgi verdien i millioner.

M
For eksempel gjør 10M at det står
10.000.000 i cellen.

Celle

Legg et tall til celleverdien.

+, Add
For eksempel gjør +50 at 50 legges til
celleverdien.

Celle

Subtraher et tall fra celleverdien.

-, Sub
For eksempel gjør Sub50 at 50 trekkes
fra celleverdien.

Celle

Øk celleverdien med en prosentsats.

Inc, Increase
For eksempel øker Inc6 celleverdien
med 6 %.

Celle
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Reduserer celleverdien med en
prosentsats.
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Dec, Decreases
For eksempel reduserer Dec6
celleverdien med 6 %.

Tabell 24. Tastatursnarveier for krysstabell- og diagramwidgeter (fortsettelse)
Gjelder for

Handling

Direktetaster

Celle

Spre verdien til høyre.

>
For eksempel gjør 1000> at verdien
1000 spres til alle kolonner mot
høyre.

Celle

Spre verdien nedover.

|
For eksempel gjør 1000| at verdien
1000 spres nedover til alle rader.

Celle

Sperr (blokker) celleverdien mot
dataspredninger.

Hold, Hol

Celle

Frigi blokkerte celler.

Release, Rel

styringskortwidgeter
Tabellen nedenfor identifiserer de tastatursnarveiene som er tilgjengelige når du
arbeider i en styringskortwidget.
Tabell 25. Tastatursnarveier for styringsparameterwidgeter
Gjelder for

Handling

Direktetaster

Variabel
verktøylinje

Flytt fokus til den variable
verktøylinjen.

F10

Oversiktsområde

Flytt fra den variable verktøylinjen til Tab
oversiktsområdet.

Oversiktsområde

Naviger i dimensjonene i
oversiktsområdet.

Pil venstre og Pil høyre

Oversiktsområde

Vis medlemmer av dimensjonen som
er i fokus i oversiktsområdet. Listen
blir vist i en rullegardinliste.

Mellomromstast

Oversiktsområde

Lukk rullegardinlisten som viser
medlemmene i en dimensjon i
oversiktsområdet.

Esc

Oversiktsområde

Bytt kontekst for dimensjonen som er Pil opp og ned og så mellomromstast
i fokus i oversiktsområdet.

Oversiktsområde

Utvid gjeldende valgt element på en
rullegardinliste.

Pil høyre

Oversiktsområde

Komprimer gjeldende valgt element
på en rullegardinliste.

Pil venstre

Oversiktsområde

Flytt fra oversiktsområdet til
grafikkområdet for interaktivt
diagram.

Tab

Utforskingspunkter
Tabellen nedenfor identifiserer de tastatursnarveiene som er tilgjengelige når du
arbeider med utforskingspunkter.

Tillegg A. Tilgjengelighetsfunksjoner

207

Tabell 26. Tastatursnarveier for utforskingspunkter
Gjelder for

Handling

Innholdsrute Sett inn et utforskingspunkt på
lerretet ved å velge en dimensjon i
innholdsruten.

Direktetaster
Innsetting av utforskingspunkt består
av flere trinn:
1. I innholdsruten velger du en
dimensjon med opp- og nedpiler.
2. Du åpner menyen ved å trykke
på Skift+F10.
3. Trykk på Insert.

Menypunkter

Vis menypunkter for en fasett.

Skift+F10

Utforskings- Navigere i listen over medlemmer for Pil opp og Pil ned
punkt
et utforskingspunkt.
Utforskings- Velg eller opphev valg av et medlem
punkt
i et utforskingspunkt.

Ctrl+mellomromstast

Utforskings- Velg et annet medlem i et
punkt
utforskingspunkt.

Pil opp og ned og så
Ctrl+mellomromstast.

Utforskings- Velg medlem i et utforskingspunkt og Mellomromstast
punkt
fjern alle tidligere valg.
Utforskings- Vis utforskingspunktmedlemmer i
punkt
hierarkisk modus.

Trykk på skift+F10 og velg Vis
hierarki

Utforskings- Komprimer eller utvid en node i en
punkt
fasett i hierarkisk modus.

Enter

Handlingsknappwidgeter
Tabellen nedenfor identifiserer de tastatursnarveiene som er tilgjengelige når fokus
er i en handlingsknappwidget.
Tabell 27. Tastatursnarveier for handlingsknappwidgeter
Gjelder for

Handling

Direktetaster

Handlingsknapp

Start handlingen.

Mellomromstast

Tekstwidgeter
Tabellen nedenfor identifiserer de tastatursnarveiene som er tilgjengelige når du
arbeider med tekstwidgeter.
Tabell 28. Tastatursnarveier for tekstwidgeter
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Gjelder for

Handling

Direktetaster

Tekst

Uthev tekst for formatering.

Skift+pil høyre

Verktøylinje

Med teksten uthevet setter du fokus
på tekstwidgetens verktøylinje.

F10

Verktøylinje

Naviger til hovednedslagsområdet på Tab
verktøylinjen.

Verktøylinje

Fra et hovednedslagsområde
navigerer du til elementer på
verktøylinjen.

IBM Planning Analytics Versjon 2.0.0: Cognos Insight

Pil venstre eller høyre

Tabell 28. Tastatursnarveier for tekstwidgeter (fortsettelse)
Gjelder for

Handling

Direktetaster

Verktøylinje

Velg et alternativ fra fontstørrelsesPil opp eller pil ned
eller fonttypelisten på tekstwidgetens
verktøylinje.

Verktøylinje

Velg en fontinnstilling fra
fontstørrelses- eller fonttypelisten.

Enter

Dimensjonsredigerer
Tabellen nedenfor identifiserer de tastatursnarveiene som er tilgjengelige når du
arbeider med dimensjonsredigereren.
Tabell 29. Tastatursnarveier for dimensjonsredigereren
Gjelder for

Handling

Direktetaster

Trekontroll

Åpne en node i
dimensjonsredigererens trehierarki.

Ctrl+pil høyre

Trekontroll

Lukk en node i
dimensjonsredigererens trehierarki.

Ctrl+pil venstre

Start

Åpne dimensjonsredigereren når en
rad- eller elementtittel er i fokus i
innholdsruten.

Skift+F10 og velg så Rediger

Rediger

Åpne menyen for et element i treet.

Skift+F10

Rediger

Definer et element som underordnet
under et annen element.

Skift+F10 og velg så Degrader valgte
medlemmer

Rediger

Definer et element som overordnet
over et annen element.

Skift+F10 og velg så Oppgrader
valgte medlemmer

Spørringsbygger
Tabellen nedenfor identifiserer de tastatursnarveiene som er tilgjengelige når du
arbeider med spørringsbyggeren.
Tabell 30. Tastatursnarveier for spørringsbyggeren
Gjelder for

Handling

Direktetaster

Menypunkter

Åpne en meny for å navigere til
hovednedslagsplasser.

Ctrl+;

Menypunkter

Fra et hovednedslagsområde setter
du fokus på spørringsdiagrammets
nedslagsområde.

Ctrl+;

Datavisning

Oppdater innholdet i datavisningen.

Tabuler til oppdateringsknappen og
trykk på Enter.
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Tabell 30. Tastatursnarveier for spørringsbyggeren (fortsettelse)
Gjelder for

Handling

Direktetaster

Spørringsbygger

Legg en ny tabell til spørringen.

Tilføyelse av en ny tabell til en
spørring består av flere trinn:
1. Trykk på Ctrl+; og velg
Metadatautforsker.
2. Bruk pilene til å navigere til
tabellen.
3. Trykk på skift+F10 for å få en
oversikt over menypunkter for
tabellen.
4. Velg Legg til spørring.
5. Tabuler til oppdateringsknappen
og trykk på Enter for å oppdatere
innholdet.

Spørringsdiagram

Åpne menyen.

Skift+F10

Spørringsdiagram

Sett fokus på en tabell.

Flytting av fokus til en tabell består
av flere trinn:
1. Du åpner menyen ved å trykke
på Skift+F10.
2. Velg Velg på diagram og deretter
Velg tabell.

Tabell

Velg egenskaper for kombinasjon av
tabeller.

Valg av egenskaper for kombinasjon
av tabeller består av flere trinn:
1. Du åpner menyen ved å trykke
på Skift+F10.
2. Velg Velg på diagram og deretter
Velg tabell.
3. Tabuler til Kolonne for
tabelloverskrift
4. Sett fokus på en rad med
kombinasjonsegenskaper ved
hjelp av opp- og nedpilene.
5. Sett fokus på en
kombinasjonsegenskap ved hjelp
av høyre- og venstrepil.
6. Rediger egenskaper for
kombinasjon av tabeller ved å
trykke på mellomromstasten.
7. Du kan få frem en liste over
alternativer ved å trykke på Enter.
8. Du kan navigere i listen ved hjelp
av opp- og nedpilene.
9. Velg et alternativ på listen ved å
trykke på Enter.
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Tabell 30. Tastatursnarveier for spørringsbyggeren (fortsettelse)
Gjelder for

Handling

Direktetaster

Kombinasjonsegenskaper

Rediger relasjonene mellom
kolonnene.

Redigering av relasjonene mellom
kolonnene består av flere trinn:
1. Tabuler til Oppgi relasjoner
mellom kolonnene.
2. Sett fokus på
relasjonsegenskapene ved hjelp av
opp- og nedpilene.
3. Sett fokus på en
relasjonsegenskap ved hjelp av
høyre- og venstrepil.
4. Rediger relasjonsegenskaper ved å
trykke på mellomromstasten.
5. Åpne listen over alternativer ved
å trykke på Enter.
6. Du kan navigere i listen ved hjelp
av opp- og nedpilene.
7. Velg et alternativ på listen ved å
trykke på Enter.

Aktivere ekstra indikatorer for skjermlesere
Når du endrer innholdet i celler i en krysstabell i IBM Cognos Insight, blir
celleinnholdet vist i en annen farge. Du kan oppgi at farget tekst også skal vises
med visuelle indikatorer, slik at skjermlesere kan lese opp indikatorene.

Prosedyre
1. Klikk på ikonet Handlinger
, og klikk deretter på Mine innstillinger.
2. For å oppgi at farget tekst i krysstabellen skal utheves når du bruker en
skjermleser, merker du av for Legg til visuelle indikatorer for farget tekst.
3. Klikk på OK.

Problemer med JAWS-skjermleser
IBM Cognos Insight har tastatursnarveier som hjelper deg å navigere i Cognos
Insight og utføre oppgaver bare ved hjelp av tastaturet. Enkelte skjermlesere
fungerer imidlertid ikke sammen med enkelte tastatursnarveier. Problemer og
deres løsninger er dokumentert her.

JAWS leser opp en gammel cellestatus eller verdi
Når du endrer en cellestatus eller et celleformat i krysstabellwidgeten ved hjelp av
cellemenypunktene, leser JAWS opp den gamle cellestatusen eller formaterte
verdien. Du kan endre en celles status ved å velge Sperr eller Frigi i cellens meny.
Og du kan endre en celles formaterte verdier ved å velge et annet dataformat fra
cellens meny, for eksempel en prosentdel av total eller maksimal akkumulering.
Hvis du vil at JAWS skal lese opp den nye cellestatusen eller formaterte verdien,
bruker du piltastene til å flytte bort fra den endrede cellen og deretter gå tilbake til
cellen. Den oppdaterte statusen og formaterte verdien blir lest opp av JAWS.

Tillegg A. Tilgjengelighetsfunksjoner
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JAWS leser feilaktig opp OK-knappen i enkelte
spørringsbyggervinduer
Når du arbeider i et spørringsbyggervindu, leser JAWS i enkelte tilfeller opp
OK-knappen og deretter en annen kontroll. Hvis dette skjer, kan du trygt overse
OK-knappen og bare høre på den siste delen av opplesningen.

JAWS leser ikke opp nye celleverdier
Hvis du bruker JAWS og skriver en ny verdi i en celle i en krysstabell og trykker
på Enter, blir den nye verdien ikke lest opp. Etter at du har skrevet inn den nye
celleverdien, vil navigering ved hjelp av piltastene heller ikke føre til at nye
celleverdier blir lest opp.
Hvis du vil tvinge JAWS til å lese opp celleverdiene, trykker du på Ctrl+Tab for å
gå ut av krysstabellen, og så på Ctrl+Skift+Tab for å gå tilbake til krysstabellen.
JAWS leser da opp cellene når du navigerer ved hjelp av piltastene eller
tabulatortasten.

JAWS leser ikke opp elementene i en relativ proporsjonal
spredning
Når du ser gjennom de elementene som en relativ proporsjonal spredning er basert
på, i vinduet Dataspredning, leser JAWS ikke opp elementnavnene når du
navigerer ved hjelp av piltastene.
Trykk på Tab for å navigere til elementet, og JAWS leser opp elementnavnene. Du
kan også klikke på linken Forhåndsvis for å få et sammendrag av dimensjonene og
elementene. Dette sammendraget er imidlertid skrivebeskyttet. Elementer kan bare
redigeres fra vinduet Dataspredning.

JAWS leser ikke opp dato eller navigeringskontroller i en
kalender
I vinduet Tidsbaserte akkumuleringer og i krysstabellceller leser JAWS ikke opp
datoer og navigeringskontroller i kalendere.
Slik redigerer du en dato i en tidsbasert akkumulering:
1. Trykk på tabulatortasten i vinduet Tidsbaserte akkumuleringer for å velge
alternativet for fast dato.
2. Trykk på nedpilen for å åpne kalenderen.
3. Bruk høyrepilen for å gå videre en dag av gangen (JAWS vil lese opp måneden
når du når en ny måned), og trykk deretter på Enter for å velge dato. JAWS
leser den nyvalgte datoen, og listen over datoområder blir oppdatert basert på
valget av ny referansedato.
Hvis du vil redigere en dato i en krysstabellcelle, skriver du den nye datoen i
cellen. Formatet for den nye datoen må samsvare med formatet for eksisterende
datoer.

JAWS leser ikke opp trekontrollen Spørringsdefinisjon
Når du importerer en pakke til Cognos Insight, identifiserer ikke JAWS seksjonen
Spørringsdefinisjon som en trekontroll i trinnet Velg datakilde i importveiviseren.
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Hvis du vil bruke trekontrollen, utfører du følgende handlinger:
v Navigere i treet med opp- og nedpilene.
v Utvid og komprimer treelementer med høyre- og venstrepil.
v Velg ett eller flere treelementer med mellomromstasten. Når et element er valgt,
blir tabellen for det valgte elementet fylt ut automatisk.
v

JAWS 13 angir ikke elementer som ikke er valgt og er lukket i
treet Spørringsdefinisjon
Når du importerer en pakke til Cognos Insight, kan du velge elementer i treet ved
å trykke på mellomromstasten i trekontrollen Spørringsdefinisjon i trinnet Velg
datakilde i importveiviseren.
JAWS 13 angir om åpne treelementer ikke er valgt eller er valgt. JAWS 13 angir
også om lukkede bladelementer ikke er valgt eller er valgt. For elementer som ikke
er valgt og er lukket, angir JAWS 13 bare at elementet er lukket og angir ikke om
elementet ikke er valgt.

IBM og tilgjengelighet
IBMs tilgjengelighetssenter inneholder mer informasjon om IBMs engasjement når
det gjelder tilgjengelighet.
IBMs tilgjengelighetssenter (http://www.ibm.com/able) er tilgjengelig på Internett.
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Tillegg B. Feilsøkingsinformasjon
Feilsøking er en systematisk metode for å løse et problem. Målet med feilsøkingen
er å finne ut hvorfor noe ikke fungerer som forventet, og hvordan problemet skal
løses.
Tabellen nedenfor kan hjelpe deg eller kundestøtten til å løse et problem i IBM
Cognos Insight.
Tabell 31. Handlinger og beskrivelser for feilsøking
Handlinger

Beskrivelse

Det kan finnes en produktrettelse som løser
problemet ditt.

Bruk alle kjente oppdateringspakker eller
tjenestenivåer eller midlertidige
programrettelser (PTFer).

Kontroller at konfigurasjonen støttes.

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

Slå opp feilmeldinger ved å velge produktet
fra IBM-støtteportalen, og skriv deretter
feilmeldingskoden i boksen Søk etter støtte
på den loddrette menylinjen til høyre
(http://www.ibm.com/support/entry/
portal/).

Feilmeldinger gir viktig informasjon som
hjelper deg å identifisere hvilken komponent
som forårsaker problemet.

Reproduser problemet for å sikre at det ikke Hvis det følge eksempler med produktet,
bare er en banal feil.
kan du prøve å reprodusere problemet ved
hjelp av eksempeldataene.
Kontroller at installeringen er fullført uten
feil.

Installeringsstedet må inneholde riktig
filstruktur og filtillatelser.
Hvis for eksempel produktet krever
skrivetilgang til loggfiler, må du passe på at
katalogen har riktig tillatelse.

Se gjennom all relevant dokumentasjon,
inkludert versjonsmerknader, technotes og
proven practices-dokumentasjon.

Søk i IBM-kunnskapsbasene hvis du vil
finne ut om problemet er kjent, har en
midlertidig løsning eller allerede er løst og
dokumentert.

Se gjennom nylige endringer i datamiljøet.

Noen ganger kan installering av ny
programvare forårsake
kompatibilitetsproblemer.

Hvis elementene på sjekklisten ikke hjalp deg frem til en løsning, kan det være
nødvendig å samle inn diagnosedata. Disse dataene er nødvendige for at IBMs
representant for teknisk støtte effektivt skal kunne feilsøke og hjelpe deg med å
løse problemet. Du kan også samle inn diagnosedata og analysere dem selv.

Flervalg i et utforskingspunkt viser #N/A i noen celler
Når du velger to eller flere medlemmer i et utforskingspunkt i IBM Cognos
Insight, viser cellene i widgeter med krysstabeller noen ganger de beregnede
verdiene og noen ganger #N/A.
© Copyright IBM Corp. 2012, 2016
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Når du velger to eller flere elementer i et utforskingspunkt, prøver krysstabellene i
arbeidsområdet å vise celleverdier som er beregnet ut fra elementene du har valgt.

Celler viser beregnede verdier riktig
De beregnede verdiene kan bli vist når begge følgende setninger er sanne:
v Alle medlemmer i rader, kolonner eller kontekst har enten ingen beregninger
eller har enkle beregninger som addisjon, subtraksjon, multiplikasjon, divisjon
eller gjennomsnitt.
v Hvis rader, kolonner eller kontekst har beregnede medlemmer, er det ikke noe
skjæringspunkt for disse beregnede medlemmene. Hvis for eksempel rader har
et beregnet medlem, kan ingen medlemmer på kolonner beregnes.
For eksempel viser krysstabellen dimensjonen Produktkategori, med medlemmer
som f.eks. Mikrobølgeovner og Komfyrer, måleverdien Inntekt og dimensjonen
Merker i kontekst og som utforskingspunkt. Når du klikker på et merke, endres
dataene som blir vist i krysstabellen, til bare å vise inntekt fra det merket.

Celler viser #N/A
Celler viser teksten #N/A når du velger flere enn ett element i et utforskingspunkt
under følgende to omstendigheter:
v Krysstabellen inkluderer ett eller flere beregnede medlemmer som er basert på
en kompleks beregning.
v Du velger flere enn ett element i et utforskingspunkt, og krysstabellen
inkluderer et skjæringspunkt for beregnede medlemmer på kolonner, rader eller
kontekst.
Celler viser #N/A når du velger flere enn ett element i et utforskingspunkt, og når
krysstabellen inkluderer ett eller flere beregnede medlemmer som er basert på en
kompleks beregning. Komplekse beregninger er minimum, maksimum,
sammenlikning eller en referanse til en database. Hvis vi fortsetter med eksempelet
vårt, legger du til en sammendragsrad i krysstabellen for å vise minimumsverdien
i kolonnen. Minimum er et komplekst beregnet medlem. Når du velger to eller
flere merker i utforskingspunktet, endres verdiene i krysstabellen til #N/A.
Celler viser #N/A når du velger flere enn ett element i et utforskingspunkt og
krysstabellen inkluderer et skjæringspunkt med beregnede medlemmer på
kolonner, rader eller kontekst. Videre fra forrige eksempel legger du til en
gjennomsnittsberegning som ny kolonne, og du legger til en
gjennomsnittsberegning som ny rad. Når du velger to eller flere merker i
utforskingspunktet, endres verdiene i krysstabellen til #N/A.
Beslektede oppgaver:
“Filtrering etter dimensjoner og attributter” på side 53
Bruk utforskingspunkter eller utforskingsruten til å filtrere dataene som blir vist i
krysstabeller og diagrammer i IBM Cognos Insight-arbeidsområdet.
Utforskingspunkter og utforskingsruten identifiserer også hvordan dimensjonene
og attributtene er beslektet med hverandre og hvor de ikke er sammenknyttet.

Feilsøkingsressurser
Feilsøkingsressurser er kilder til informasjon som kan hjelpe deg å løse et problem
du har med IBM Cognos Insight. Mange av ressurslinkene i denne seksjonen kan
også ses i en kort videodemonstrasjon.
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Du kan se på videoversjonen ved å søke etter “IBM Cognos troubleshooting” i en
søkemotor på Internett eller på YouTube.

Støtteportal
IBM Support Portal er en samlet, sentralisert visning av alle verktøy for teknisk
støtte og informasjon for alle IBMs systemer, programvare og tjenester, inkludert
IBM Cognos Insight.
IBM Support Portal gir deg tilgang til alle IBM-støtteressurser fra ett sted. Du kan
skreddersy sidene for å fokusere på informasjonen og ressursene du trenger for å
forhindre problemer og løse problemer raskere. Gjør deg kjent med IBM Support
Portal ved å se på demovideoer.
Finn det Cognos-innholdet du trenger, ved å velge produkter fra IBM Support
Portal.

Søke og navigere i IBM Cognos-produktinformasjon
Tilgang til IBM Cognos-produktinformasjon kan nå konfigureres i IBM Support
Portal, som gir mulighet til å se alle dine linker på en enkelt side.
Best Practices for søk og navigering etter IBM Cognos-produktinformasjon er
tilgjengelig på siden IBM Cognos Support Portal and Technote Search Best
Practices.

Samle inn informasjon
Før du kontakter IBM-støtte, må du samle inn det som kreves av diagnosedata
(systeminformasjon, symptomer, loggfiler, sporinger osv.) for å løse et problem i
IBM Cognos Insight. At du samler inn slik informasjon, hjelper deg å bli kjent med
feilsøkingsprosessen og sparer tid.
Informasjon om hvilke data som skal samles inn, er tilgjengelig i form av
MustGather-technotes.

Problembestemmelse
Flere IBM Cognos problembestemmelsesverktøy er tilgjengelige for å analysere og
feilsøke vanlige problemer.
Disse verktøyene kan lastes ned fra Cognos Diagnostic Utilities-siden. IBM
Education Assistant har videoressurser og andre opplæringsressurser for noen av
disse diagnoseverktøyene på nettstedet IBM Education Assistant Problem
Determination.

Tjenesteforespørsler
Tjenesteforespørsler kalles også PMRer (Problem Management Reports). Det finnes
flere måter å sende diagnoseinformasjon til IBM Software Technical Support på.
For å åpne en PMR eller utveksle informasjon med teknisk støtte kan du ta en titt
på siden IBM Software Support Exchanging information with Technical Support.
PMRer kan også sendes direkte ved hjelp av verktøyet for tjenesteforespørsler
(PMRer) eller en av de andre støttede metodene omtalt på
informasjonsutvekslingssiden.
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Cognos-kundesenter
IBM Cognos-kundesenteret tilbyr Cognos-spesifikk informasjon, oppdateringer og
feilsøkingsressurser.
Du kan se på Cognos-feilsøkingsinformasjon ved å gå til Cognos-senteret og se på
informasjon under "Contacting Support" eller "Troubleshooting Tips".

Rettelsessentral
Rettelsessentralen tilbyr rettelser og oppdateringer for systemets programvare,
maskinvare og operativsystem.
Bruk nedtrekksmenyen til å navigere blant produktrettelsene i rettelsessentralen.
Det kan også være kjekt å se på hjelp for rettelsessentralen.

Kunnskapsbaser
Du kan finne løsningen på problemer ved å søke i IBMs kunnskapsbaser.
Du kan bruke søkefunksjonen i IBM-logofeltet ved å skrive søkestrengen i feltet
Søk øverst på en hvilken som helst ibm.com-side.

IBM Knowledge Center
IBM Knowledge Center inneholder dokumentasjon for hver utgave av et
IBM-produkt.
IBM Knowledge Center, inkludert oversatt dokumentasjon, er tilgjengelig på
http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/.
Du kan finne linker til siste kjente problemer og APARer gjennom
versjonsmerknadene som er tilgjengelige for produktet og versjonen din.

IBM Redbooks
IBM Redbooks utvikles og publiseres av IBMs International Technical Support
Organization (ITSO).
IBM Redbooks gir dybdeveiledning om emner som installering og konfigurering
og løsningsimplementering.

Proven Practices-dokumentasjon
Business Analytics Proven Practices-dokumentasjon er laget av IBM
Cognos-eksperter på grunnlag av kundeerfaringer og gir verifisert teknisk
informasjon i bestemte teknologimiljøer.
Som feilsøkingsressurs gir Business Analytics Proven Practices-dokumentasjon lett
tilgang til de mest populære fremgangsmåtene for finansiell ytelsesstyring, i tillegg
til videoer og annen informasjon: Cognos Proven Practice-dokumentasjon.

Programvarestøtte og RSS-kanaler
IBMs RSS-kanaler for programvarestøtte er en rask og enkel måte å følge med på
nytt innhold som blir lagt ut på et websted.
Når du har lastet ned en RSS-Leser eller plugin-modul for nettleser, kan du
abonnere på IBM-produktkanaler på IBM Software Support RSS feeds.
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Fora og fellesskap
IBM Cognos-produktfora byr på et sted for å dele ideer og løsninger med andre i
IBM Cognos-fellesskapet.
Aktive Cognos-fora er tilgjengelige på Cognos-fora og -fellesskap.
AnalyticsZone.com har flere fora for IBM Cognos Insight-brukere, i tillegg til
opplærings- og eksempelfiler (https://www.analyticszone.com/wikis/
home?lang=en_US#/wiki/W688ee50d7e7f_4322_b0bb_006007324321/page/IBM
%20Cognos%20Tutorial%20and%20Samples).

Tillegg B. Feilsøkingsinformasjon
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Merknader
Denne informasjonen er utviklet for produkter og tjenester som tilbys over hele
verden.
Dette materialet kan være tilgjengelig fra IBM på andre språk. Det kreves
imidlertid kanskje at du eier en kopi av produktet eller produktversjonen på det
språket for å få tilgang til det.
IBM tilbyr kanskje ikke produktene, tjenestene eller funksjonene omtalt i dette
dokumentet, i andre land. Kontakt din lokale IBM-representant for å få informasjon
om hvilke produkter og tjenester som er tilgjengelige hos deg. Henvisninger til
IBM-produkter, -programmer eller -tjenester betyr ikke at bare nevnte
IBM-produkt, -program eller -tjeneste kan brukes. Andre produkter, programmer
eller tjenester som har tilsvarende funksjoner, kan brukes i stedet, forutsatt at de
ikke gjør inngrep i noen av IBMs patent- eller opphavsrettigheter eller andre
lovbeskyttede rettigheter. Det er imidlertid brukerens ansvar å vurdere og
kontrollere bruken av produkter, programmer eller tjenester som ikke leveres av
IBM. Dette dokumentet kan beskrive produkter, tjenester eller funksjoner som ikke
er inkludert i programmet eller lisensretten du har kjøpt.
IBM kan ha patent på eller patentsøknader til behandling for de produktene som
er omtalt i denne publikasjonen. Bruk av dette dokumentet gir deg ingen lisens til
slike patenter. Du kan sende skriftlig lisensforespørsel til:
Director of Commercial Relations - Europe
IBM Deutschland GmbH
Schönaicher Str. 220
D-7030 Böblingen
Tyskland
Ved lisensforespørsler som gjelder informasjon med dobbeltbytetegnsett (DBCS)
kontakter du IBMs patentavdeling gjennom IBMs advokat i ditt land eller sender
skriftlig forespørsel til
Intellectual Property Licensing
Legal and Intellectual Property Law
IBM Japan Ltd.
19-21, Nihonbashi-Hakozakicho, Chuo-ku
Tokyo 103-8510, Japan
Følgende avsnitt gjelder ikke i Storbritannia eller i andre land der slike
bestemmelser er i konflikt med landets lover: INTERNATIONAL BUSINESS
MACHINES CORPORATION LEVERER DENNE PUBLIKASJONEN I DEN
STAND DEN BEFINNER SEG ("AS IS"), UTEN GARANTIER AV NOEN SLAG,
VERKEN UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT, OG HELLER IKKE MED
UNDERFORSTÅTTE GARANTIER OM IKKE-OVERHOLDELSE, SALGBARHET
ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL. Enkelte land tillater ikke
ansvarsbegrensninger knyttet til uttrykte eller underforståtte garantier i bestemte
transaksjoner, så dette avsnittet gjelder kanskje ikke for deg.
Informasjonen kan inneholde tekniske unøyaktigheter eller typografiske feil.
Opplysninger i denne boken kan bli endret. Slike endringer blir tatt med i neste
© Copyright IBM Corp. 2012, 2016
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utgave eller kommer som tillegg. IBM kan uten varsel endre produktene og/eller
programmene som er beskrevet i denne boken.
Eventuelle henvisninger i boken til websteder som ikke tilhører IBM, er bare til
orientering og innebærer på ingen måte noen godkjennelse eller støtte til disse
webstedene. Innholdet på disse webstedene inngår ikke i dette IBM-produktet, og
enhver bruk av disse webstedene er derfor brukerens eget ansvar.
IBM kan bruke og distribuere opplysninger du kommer med, på den måten
selskapet anser som hensiktsmessig, uten noen forpliktelser overfor deg.
Lisensinnehavere for dette programmet som ønsker informasjon om det for å
kunne (i) utveksle informasjon mellom uavhengige programmer og andre
programmer (inkludert dette) og (ii) benytte informasjonen som er blitt utvekslet,
kan kontakte:
IBM
Software Marketing
Postboks 500
1411 Kolbotn
Slik informasjon kan være tilgjengelig i henhold til relevante betingelser og i visse
tilfeller mot betaling.
Det lisensierte programmet som er beskrevet i denne boken, og alt lisensiert
materiale som er tilgjengelig for programmet, leveres av IBM i henhold til IBMs
generelle betingelser, IBMs internasjonale bruksbetingelser, eller en tilsvarende
avtale mellom partene.
Alle ytelsesdataene du finner i dette dokumentet, ble hentet i et kontrollert miljø.
Resultatene du kan oppnå i andre operativmiljøer, kan variere betraktelig. Noen av
målingene er foretatt på systemer som er under utvikling, og det er ikke sikkert at
du oppnår samme resultat på alminnelige tilgjengelige systemer. Noen resultater
kan også ha blitt beregnet ved hjelp av ekstrapolasjon. De faktiske resultatene kan
variere. Brukerne av dette dokumentet bør kontrollere dataene for sitt bestemte
miljø.
Informasjon om produkter fra andre produsenter er hentet fra leverandørene av
disse produktene, publiserte dokumenter eller andre offentlig tilgjengelige kilder.
IBM har ikke testet produktene, og kan ikke garantere nøyaktigheten av
opplysninger om ytelse og kompatibilitet eller andre opplysninger om
ikke-IBM-produkter. Spørsmål om funksjonene til produkter fra andre produsenter
enn IBM må rettes til leverandørene av disse produktene.
Enhver henvisning til IBMs fremtidige planer eller hensikter kan endres eller
trekkes tilbake uten varsel. De er kun ment å være en målsetting.
Denne publikasjonen inneholder eksempler på data og rapporter som brukes i den
daglige driften av et firma. For å illustrere eksemplene så godt som mulig blir det
brukt navn på personer, firmaer og produkter. Alle disse navnene er fiktive, og
enhver likhet med navn og adresser som brukes av et virkelig firma, er helt
tilfeldig.
Hvis du leser dette dokumentet i maskinleselig format, er det ikke sikkert at du
kan se bilder og fargeillustrasjoner.
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Dette Programvaretilbudet bruker ikke cookies eller annen teknologi til å samle inn
identifiserbare personopplysninger.

Varemerker
IBM, IBM-logoen og ibm.com er varemerker eller registrerte varemerker for
International Business Machines Corp., som er registrert i mange jurisdiksjoner
over hele verden. Andre navn kan være varemerker for IBM eller andre selskaper.
En gjeldende liste over IBM-varemerker er tilgjengelig på nettet: “ Copyright and
trademark information” på adressen www.ibm.com/legal/copytrade.shtml.
Navnene nedenfor er varemerker eller registrerte varemerker for andre selskaper.
v Microsoft, Windows, Windows NT og Windows-logoen er varemerker for
Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.
v Java og alle Java-baserte varemerker og logoer er varemerker for Oracle og/eller
deres tilknyttede selskaper.

Merknader
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Stikkordregister
Andre tegn
#N/A i celler

216

A
addisjonsberegning 59
akkumuleringer
opprette tidsbaserte akkumuleringer 69
akse
dele 92
kategori 92
loddrett 92, 93
område 92
serie 92
vannrett 92, 93
analysere data
sortere 57
søke 55
utforske 107
ved å drille ned 55
ansvarsapplikasjonstype
i Cognos Express 196
i Cognos TM1 182
antall desimaler 102
antallsberegning 68
applikasjoner
publisere til Cognos Express 191
publisere til Cognos TM1 178
slette fra Cognos Express 198
slette fra Cognos TM1 184
applikasjonstyper
i Cognos Express 196
i Cognos TM1 182
applikasjonsverktøylinje
direktetaster 203
arbeide frakoblet
Cognos Express 188
Cognos TM1 174
arbeidsområde 96
bakgrunnsbilder 97
bakgrunnsfarger 97
bidragsopplevelse i Cognos Express 196
bidragsopplevelse i Cognos TM1 182
flipper 85
handlingsknapper 93, 94
krysstabell 85
navigere 121
synkronisering 97
tekst 95
temaer 96
webside 95
arbeidsområdeflipper
skrive ut 113
arbeidsområder
designe 85
eksempler 115
eksportere som PDF-filer 112
legge til bilder 95
opprette 118
publisere til Cognos Express 191
© Copyright IBM Corp. 2012, 2016

arbeidsområder (fortsettelse)
publisere til Cognos TM1 178
skrive ut 113
slette fra Cognos Express 189
slette fra Cognos TM1 175
slette fra datamaskinen din 114
styre 98
arealdiagrammer 88
arkivere
i Cognos Express 197
i Cognos TM1 184
ASC-filer
importere 18
attributter 101
filtrering etter 53
i kubeberegninger 60
opprette 99
avvise sendinger
i Cognos Express 188
i Cognos TM1 165

B
bakgrunner
bilder 97
farger 97
legge til 95
beregninger
addisjon 59
antall 68
bruke på kuber 58
ConsolidatedAvg 66
ConsolidatedCountUnique 66
dekningsbidrag 68
delsummer 64
dimensjon 125
divisjon 59
eksempler 70
ElseIf 67
ElseIf-beregninger 67
funksjoner
ConsolidatedAvg 66
ConsolidatedCountUnique 66
gjennomsnitt 68
gjennomsnittsverdi 66
IF 67
IF-beregninger 67
kube 129, 132
maksimum 68
minimum 68
multiplikasjon 59
områder 67
oversikt 58
redigere 69
sammendrag 68
sammenlikne verdier 64
skjule 81
subtraksjon 59, 64, 68
telle celler som ikke er tomme 66
tilpasset 59, 65
unntaksmarkering 64
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CSV-filer
importere 18
Cube Viewer
skrive inn data

beregninger (fortsettelse)
varians 64
variansprosent 65
vise skjulte 81
beslektede data
vise 174
betingede stiler
opprette 81, 126
bidra
iverksette i Cognos Express 187
iverksette i Cognos TM1 164
sende i Cognos Express 188
sende i Cognos TM1 164, 165
skrive inn data 51
til en plan i Cognos Express 187
til en plan i Cognos TM1 163
tilbakestille i Cognos Express 187
tilbakestille i Cognos TM1 164
bidragsopplevelse
i Cognos Express 196
i Cognos TM1 182
bilder
legge til 95
blaing 81
boblediagrammer 88
brukergrensesnitt
beskrivelse 116
bunnresultater
filtrere til å vise 57
bytte
data 53

D

C
celler
kommentarer 108
CMA-filer
importere 18
Cognos-diagnoseverktøy 217
Cognos Express
arbeide frakoblet 188
arkivere i 197
bidra til en plan 187
publisere applikasjoner til 191
publisere arbeidsområder til 191, 193
publisere data til 191
publisere kuber til 191
publisere rapporter til 193
tilkoble til 13, 191
Cognos-kundesenter 218
Cognos TM1
arbeide frakoblet 174
arkivere i 184
bidra til en plan 163
publisere applikasjoner til 178
publisere arbeidsområder til 178
publisere arbeidsområder til en server med flere lag
publisere data til 178
publisere kuber til 178
tilkoble til 13, 177
Cognos TM1-server
bruke arbeidsområder fra 163
Cognos TM1-server med flere lag
publisere arbeidsområder til 180
ConsolidatedAvg-beregninger 66
ConsolidatedCountUnique-beregninger 66
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data
eksportere til Microsoft Excel 111
før du importerer 17
gruppere 125
importere 118
publisere til Cognos Express 191
publisere til Cognos TM1 178
sette inn overordnede medlemmer 125
skrive inn 51
tilordne 118
Dataflytdiagram 86
datakilder
slette fra Cognos Express 198
dataområder 51
dataspredning 72
gjentakelsesspredning 77
lik spredning 76
like blader-spredning 75
relativ proporsjonal spredning 74
rett linje-spredning 78
spredning med bladgjentakelse 80
vekstprosentspredning 78
datatre
direktetaster 203
dato
formatering 102
dekningsbidrag 68
dele med andre
i Cognos Express 197
i Cognos TM1 184
delsummer 64
detalj
vise mer 122
diagrammer
akse 92
areal 88
boble 88
direktetaster 204
endre 91
etiketter 93
filtrere 122
forklaringer 92
formatering 91, 92, 93
forskjellige data fra krysstabeller 86
justere data 80
kolonne 88
kombinasjonsdiagrammer 88
legge til 87
linje 88
opprette 129, 132
oversikt 87
punkt 88
sammendrag 91
sektor 88
skjule 93
spredning 88
stolpe 88
treoversikter 88
typer 88

flertrådede spørringer 8
flipper 95
legge til 85
navigere 121
opprette 129, 132
slette 85
synkronisering 97
flytte
dimensjoner 107
fora og fellesskap 219
forklaringer 92
formatering
diagrammer 91, 92, 93
måleverdier 102
nuller 102
forskjellige data i krysstabell og diagram 86
forutsetninger 115
frakoble krysstabeller og diagrammer 86
frakoblet 163, 174, 188
fryse
rader eller kolonner 81

dimensjoner
attributter 101
endre i diagrammer 129, 132
endre i krysstabeller 129, 132
filtrering etter 53
gruppering 107
hierarki 107
importere 40
inkludere eksisterende 47
kopiere 100
opprette 99
redigere 101
slette 109
dimensjonsberegninger 58
dimensjonsdelsett
importere 43
dimensjonsredigerer
direktetaster 209
distribuert modus 163
i Cognos Express 196
i Cognos TM1 182
divisjonsberegning 59
drille ned 55
drille opp 55
dynamiske verdier
sette inn 94

G

E
eksempler
laste ned 115
regler 70
eksportere
arbeidsområder som PDF-filer
data til CSV 111
data til Microsoft Excel 111
endre navn på et dataelement
innvirkning 101, 106
etiketter
diagrammer 93

112

F
feilsøking
Cognos-kundesenter 217, 218
fora og fellesskap 219
hente rettelser 218
IBM Redbooks 218
nødvendig informasjonsinnsamling 217
programvarestøtte og RSS-kanaler 218
Proven Practices-dokumentasjon 218
skjermlesere 211
Støtteportal 217
tilgjengelighet 211
feilsøkingsressurser 217
filtrere
arbeidsområder 53
bunnresultater 57
data med utforskingspunkter 122
diagrammer 122
etter attributter 53
etter dimensjoner 53
krysstabeller 122
toppresultater 57
fjerne
diagrammer 93

gjennomsnittsberegning 66, 68
gjentakelsesspredning 77
globalisering 14
godkjenningsapplikasjonstype
i Cognos Express 196
i Cognos TM1 182
grensesnitt
Cognos Insight 11
gruppere
data 125
gruppering
dimensjoner 107

H
handlingsknapper
direktetaster 208
legge til 93
skript 94
hente detaljer
fra en annen kube
hierarki 107
utforske 107
hurtigimport 17

174

I
i versjon 10.2.2 5
i versjon 10.2.2.1 4
i versjon 10.2.2.3 3
IBM Cognos TM1-dimensjonsdelsett
importere 43
IBM Redbooks 218
ikoner
beskrivelse 116
importere
ASC-filer 18
CMA-filer 18
CSV-filer 18
data 47
dimensjoner 40
filer 118
Stikkordregister
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importere (fortsettelse)
kuber 48
kubevisninger 36
Microsoft Excel-filer 23
regneark 118
relasjonsdatakilder 27
SPSS-statistikk 32
TAB-filer 18
importere data
direktetaster 199
forutsetninger 17
fra datamaskinen din 172
tilordne 17
innholdsrute
beskrivelse 116
direktetaster 203
innstillinger
visuelle indikatorer for tekst
innvirkningsdiagrammer
direktetaster 207
oversikt 165
installere
Cognos Insight 115
introduksjon vii
iverksette bidrag
i Cognos Express 187
i Cognos TM1 164

kube (fortsettelse)
reimportere 48
kubeberegninger 58
linker til eksterne dataelementer 62
opprette 60, 129, 132
kubedata
skrive ut 113
kuber
kopiere 100
opprette 99
opprette beregninger 58
publisere til Cognos Express 191
publisere til Cognos TM1 178
kuberegler
redigere 69
kubevisninger
importere 36
kunnskapsbaser 218

211

L
legge i lag
widgeter 96
legge til prefikser og suffikser
tall 102
lik spredning 76
like blader-spredning 75
linjediagrammer 88
linker
i kubeberegninger 62
loddrett akse 92, 93
låse widgeter 98
i Cognos Express 196
i Cognos TM1 182

J
justere diagramdata

80

K
kjøre skripter 94
klargjøre
Cognos Insight 11
knapper
Cognos Insight 11
koble fra
fra Cognos Express 188
fra Cognos TM1 174
kolonnediagrammer 88
kolonner
fryse 81
opprette 125
overskrifter 91
sette inn 125
skjule 81
vise skjulte 81
kombinasjonsdiagrammer 88
kommentarer 108
konfigurere
Cognos Insight-innstillinger 13
kopiere
dimensjoner 100
kuber 100
krysstabell
legge til 85
krysstabeller
direktetaster 204
filtrere 122
forskjellige data fra diagrammer
opprette 129, 132
kube
importere til 40, 47
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maksimumsberegning 68
mapper 108
matrisediagrammer 91
medlemmer
legge til 106
slette 109
merknader 108
Microsoft Excel-filer
importere 23
Mine innstillinger
tilpasse 13
minimumsberegning 68
modellere
dimensjoner 100
kommentarer 108
medlemmer 109
modellering
attributter 99
data 99
dimensjoner 99, 101
gruppering 107
hierarki 107
kuber 99, 100
mapper 108
medlemmer 106
måleverdier 99
tekst for måleverdier 107
multiplikasjonsberegninger 59

måleverdier
endre i diagrammer 129, 132
endre i krysstabeller 129, 132
formatering 102
opprette 99
plukklister 104
redigere 101
tekst 107

N
navigere
flipper 121
navigere mellom flipper
tastatursnarveier 201
negative tall 102
neste
data 53
nestede data
diagrammer 91
nivåer av hierarkier 107
nuller
formatvisning 102
nye funksjoner 1, 3, 4, 5

O
områdeberegninger 67
områder for data 51
oppdatere data 48
opprette
plukklister 104
overordnede medlemmer
sette inn 125
oversiktsområde
beskrivelse 116

P
pakker
slette fra Cognos Express 198
passordbeskyttelse 98
i Cognos Express 196
i Cognos TM1 182
PDF-filer
eksportere arbeidsområdeflipper til 112
plan
avvise sendinger i Cognos Express 188
avvise sendinger i Cognos TM1 165
bidra til i Cognos Express 187
bidra til i Cognos TM1 163
sende i Cognos Express 188
sende i Cognos TM1 164
tilbakestille i Cognos Express 187
tilbakestille i Cognos TM1 164
plukklister
opprette 104
Problem Management Reports
logge 217
PMR
se Problem Management Reports
programvarestøtte og RSS-kanaler 218
prosent av total 71
publisere
applikasjoner til Cognos Express 191
applikasjoner til Cognos TM1 178

publisere (fortsettelse)
arbeidsområder til Cognos Express 191
arbeidsområder til Cognos TM1 178
arbeidsområder til en Cognos TM1-server med flere
lag 180
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 197
til Cognos TM1 184
publiserte applikasjoner
vedlikeholde i Cognos Express 195
vedlikeholde i Cognos TM1 182
punktdiagrammer 88

R
rader
fryse 81
overskrifter 91
skjule 81
vise skjulte 81
rapporter
publisere til Cognos Express 193
slette fra Cognos Express 198
redigere
beregninger 69
dimensjoner 101
måleverdier 101
regler
eksempler 70
reimportere 48
reimportere data 48
relasjonsdatakilder
importere 27
relativ proporsjonal spredning 74
restrukturering
data 99
Rettelsessentral 218

S
sammendrag 91
sammendragsberegning 68
sammenlikne data
ved å drille opp 55
sammenlikne medlemmer 70
sammenlikningsberegning 64
sektordiagrammer 88
sende bidrag
i Cognos Express 188
i Cognos TM1 164
sentralapplikasjonstype
i Cognos Express 196
i Cognos TM1 182
serverbaserte applikasjoner 177, 191
servere
slette fra Cognos Express 198
slette fra Cognos TM1 184
siden Komme i gang
deaktivere 13
singletoner
se dynamiske verdier
skjermlesere 211
Stikkordregister
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skjule
beregninger 81
diagrammer 93
kolonner 81
rader 81
skrive ut
arbeidsområdeflipper 113
arbeidsområder 113
kubedata 113
widgetdata 113
slette
applikasjoner fra Cognos Express 198
applikasjoner fra Cognos TM1 184
arbeidsområder fra Cognos Express 189
arbeidsområder fra Cognos TM1 175
arbeidsområder fra datamaskinen din 114
datakilder fra Cognos Express 198
dimensjoner 109
flipper 85
kommentarer 108
medlemmer 109
pakker fra Cognos Express 198
rapporter fra Cognos Express 198
servere fra Cognos Express 198
servere fra Cognos TM1 184
sortere
analysere data 57
spre
data 72
spredningsdiagrammer 88
språk 14
definere standardverdier 13
språkmiljøer 14
SPSS-statistikk
importere 32
spørringsbygger
tastatursnarveier 209
starte
Cognos Insight 11
stiler
betingede 81
bruke 96
stolpediagrammer 88
strategioversikter
direktetaster 207
oversikt 165
styre
arbeidsområder 98
styringskort
legge til 171
oversikt 165
styringskortwidgeter
direktetaster 207
styringsparameterwidgeter
direktetaster 207
Støtteportal 217
subtraksjonsberegning 59, 64, 68
synkronisere data 97
søke 55
dimensjoner 102
fjerne
medlem fra konsolidering 102

T
TAB-filer
importere
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tall
formatering 102
tastatursnarveier 199
technotes
best practices for søk 217
feilsøking
technotes 217
tekst
formatering 102
legge til 95
tekst for måleverdier 107
tekstwidgeter
tastatursnarveier 208
telle celler som ikke er tomme 66
temaer
bruke 96
tid
formatering 102
tidsbaserte akkumuleringsberegninger
tilbakestille bidrag
i Cognos Express 187
i Cognos TM1 164
tilgjengelighet
applikasjonsverktøylinje 203
applikasjonsvindu 200
avmerkingsbokser 200
blaing 200
diagrammer 204
dimensjonsredigerer 209
direktetaster 199
feilsøking 211
flipper 201
funksjoner 199
handlingsknappwidgeter 208
hos IBM 213
importere data 199
innholdsrute 200, 203
innvirkningsdiagrammer 207
krysstabeller 204
lerret 202
menyer 200
skjermlesere 211
spørringsbygger 209
strategioversikter 207
styringskortwidgeter 207
styringsparameterwidgeter 207
tekstwidgeter 208
tilpassede diagrammer 207
trekontroller 200
utforskingspunkter 207
utforskingsrute 200
valgknapper 200
widgeter 202
tilkoble
til Cognos Express 13, 191
til Cognos TM1 13, 177
tilkoblet modus 163
i Cognos Express 196
i Cognos TM1 182
tilordne data
under import 17
tilpassede diagrammer
direktetaster 207
oversikt 165
tilpasset beregning 59, 65
tjenesteforespørsler
PMR 217

69

vedlikeholde (fortsettelse)
publiserte applikasjoner i Cognos TM1
verdier i diagrammer 92
verktøylinje
beskrivelse 116
videodokumentasjon
YouTube 218
Vis hjelp-kommandoen
i Cognos Express 187
i Cognos TM1 163
vise
beregninger 81
kolonner 81
rader 81
visuelle indikatorer for tekst 211

TM1
se Cognos TM1
tomme celler
deaktivere 129, 132
toppresultater
filtrere til å vise 57
totalsummer 71
endre utseende 129, 132
treoversikter 88
TXT-filer
importere 18

U
unntaksmarkering 64
utelate kolonner 81
utelate rader 81
utforske 55, 107
utforskingspunkt
#N/A-visninger i celler 216
utforskingspunkter
beskrivelse 116
bruke 122
direktetaster 207
filtrering med 53
utforskingsrute
filtrering med 53
utheve
topper og bunner 126
utheving
ved hjelp av betingede stiler 81
uttrykk 58

W
websider
legge til 95
widgetdata
skrive ut 113
widgeter
beskrivelse 116
direktetaster 202
flipper 85
flytte bak 96
handlingsknapper 93, 94
kantlinjer 96
krysstabell 85
legge til 96
legge til bilder 95
synkronisering 97
tekst 95
titler 96
webside 95

V
vannrett akse 92, 93
varians 64
variansprosent 65
vedlikeholde
applikasjoner 177, 191
publiserte applikasjoner i Cognos Express

182

Å
195

åpne
Cognos Insight

11
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