<HEAD>

<meta name="last-review" content="21/02/2003">

<meta name="title" content="Kennismaken met Impromptu">

Cognos

<meta name="product" content="Impromptu">

<meta name="version" content="7.1">

<meta name="prodversion" content="Impromptu-7.1">

Impromptu

(R)

<meta name="area" content="support">

<meta name="classification" content="documentation">

</HEAD>

Typ de tekst van de titelbalk om de on line Help te openen

Kennismaken met Impromptu

Productinformatie
Dit document heeft betrekking op Impromptu ( R ) Versie 7.1 en kan ook betrekking hebben op volgende versies. Bezoek de website van de
supportafdeling van Cognos (http://support.cognos.com) als u nieuwere versies van dit document wilt bekijken.

Copyright
Copyright (C) 2003 Cognos Incorporated
Ondanks het feit dat er de grootst mogelijke zorg aan is besteed om de informatie in dit document zo nauwkeurig en compleet mogelijk te
maken, kunnen er bepaalde typografische en technische fouten in voorkomen. Cognos sluit alle aansprakelijkheid uit voor enige vorm van
verlies als gevolg van het gebruik van dit document.
In dit document ziet u de publicatiedatum. De informatie in dit document kan zonder voorafgaand bericht worden gewijzigd. Verbeteringen of
wijzigingen aan het product of het document zullen in volgende versies worden gedocumenteerd.
Deze software/documentatie bevat eigendomsinformatie van Cognos Incorporated. Alle rechten voorbehouden. Het toepassen van 'reverse
engineering' op deze software is verboden. Niets uit deze software/documentatie mag worden gefotokopieerd, gereproduceerd, opgeslagen
in opslagsystemen, verspreid of vertaald zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cognos Incorporated.
Cognos, het Cognos-logo, Axiant, COGNOSuite, Cognos Upfront, Cognos DecisionStream, Impromptu, NoticeCast, PowerCube,
PowerHouse, PowerPlay, Scenario en 4Thought zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Cognos Incorporated in de
Verenigde Staten en/of overige landen. Alle andere namen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van de respectievelijke
eigenaren.
Informatie over de toegankelijkheid van Cognos-producten kunt u vinden op www.Cognos.com.

Inhoudsopgave
Welkom 5
Hoofdstuk 1: Basisvaardigheden 7
Impromptu starten 7
Catalogi selecteren 7
De catalogus Verkoopgegevens van ABC openen 8
Een bestaand rapport openen 8
Rapporten openen 9
Reageren op vragen 9
Rapporten afdrukken 10
Lijstrapporten maken met de rapportwizard 11
Gegevens selecteren 12
Gegevens filteren 13
Rapporten wijzigen 15
Alleen die gegevens weergeven die u wilt zien 15
Kopteksten toevoegen 16
Rapporten leesbaarder en overzichtelijker maken 17
Meer informatie 18
Hoofdstuk 2: Lijstrapporten maken 19
Wat is een lijstrapport? 19
Lijstrapporten maken met sjablonen 19
Gegevensitems selecteren voor het rapport 21
Filters maken voor een gericht rapport 22
Nieuwe gegevensitems aan het rapport toevoegen 24
Rapporten een titel geven 25
Rapporten op een andere manier weergeven 26
Meer informatie 27
Hoofdstuk 3: Gegroepeerde lijsten maken 29
Wat is een gegroepeerde lijst? 29
Gegroepeerde lijsten maken met een sjabloon 29
Starten met het rapport 30
Gegevens selecteren 31
Volgorde van gegevensitems wijzigen 31
Rapportgegevens groeperen 32
Irrelevante gegevens onderdrukken met de knop Koppelen 33
Waar wilt u de klantnaam weergeven? 34
Vooraf gedefinieerde voorwaarden gebruiken om rapporten te filteren 35
Kop- en voetteksten aan gegroepeerde gegevens toevoegen 37
Nieuwe gegevens toevoegen op basis van berekeningen 40
Kolomtotalen toevoegen 42
Meer informatie 43
Hoofdstuk 4: Samenvattingsrapporten maken 45
Wat is een samenvattingsrapport? 45
Samenvattingsrapporten maken 45
Lijstrapporten maken 46
Samenvattingen aan rapporten toevoegen 47
Gegevensitems uit rapporten verwijderen 49

Kennismaken met Impromptu 3

Gegevens in rapporten ordenen 50
Volgorde van kolommen wijzigen 50
Samengevatte gegevens sorteren 52
Meer informatie 52
Hoofdstuk 5: Kruistabelrapporten maken 53
Definitie van een kruistabelrapport 54
Kruistabelrapporten maken met de rapportwizard 54
Gegevens selecteren 57
Weergave van de gegevens wijzigen 58
Rijen en kolommen in een kruistabel omwisselen 58
De waarden in rapporten opmaken 59
Nieuwe gegevensitems aan het kruistabelrapport toevoegen 60
Geneste kruistabelrapporten maken 61
Kruistabelrapporten omzetten in lijstrapporten 61
Meer informatie 63
Hoofdstuk 6: Mailinglabels maken 65
Wat is een mailinglabelrapport? 65
Mailinglabels maken met een sjabloon 65
Belangrijke gegevens markeren 67
Meerdere objecten selecteren voor wijzigingen 67
Opmaakprofielen gebruiken voor consistentie 68
Voorbeelden van de labels bekijken 71
Afmetingen van mailinglabels controleren 71
Hele pagina bekijken 71
Meer informatie 72
Hoofdstuk 7: Standaardbrieven maken 73
Wat is een standaardbrief? 73
Standaardbrieven maken met een sjabloon 73
Gegevens filteren om het favoriete artikel weer te geven 75
Inhoud van de standaardbrief aanvullen 77
Standaardbrieven aanpassen aan de bedrijfsstandaard 79
Opslaan als sjabloon 80
Meer informatie 81
Hoofdstuk 8: Diagrammen toevoegen 83
Wanneer gebruikt u een diagram? 83
Een diagram maken 83
Gegevensitems voor het diagram selecteren 84
Overzichtsgegevens in het diagram weergeven 85
Een diagram toevoegen aan een leeg rapport 86
De hoeveelheid gegevens in het diagram bepalen 86
Een titel met query-gegevens aan het rapport toevoegen 87
Andere diagramtypen toevoegen 88
Weergave van het diagram wijzigen 89
Meer informatie 90
Hoofdstuk 9: Combirapporten maken 91
Wat is een combirapport? 91
Combirapporten maken 92
Nieuwe typen gegevens aan het rapport toevoegen 94
Lijstkaders aan rapporten toevoegen 94
De hoeveelheid gegevens in het formulierkader wijzigen 95
Diagrammen aan rapporten toevoegen 97
Figuurkaders aan rapporten toevoegen 98
Tekstkaders aan rapporten toevoegen 99
Index 101

4 Impromptu (R)

Welkom
Onderwerpen in dit document
In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u verschillende Impromptu-rapporten kunt maken en
welke basisvaardigheden u nodig hebt om Impromptu te gebruiken.

Overige informatie
Onze documentatie omvat gebruikershandleidingen, zelfstudies, naslagwerken en andere informatiedocumenten die erop zijn gericht aan de wensen van onze gevarieerde groep gebruikers
tegemoet te komen.
Alle informatie is beschikbaar in de on line help. De on line Help kan worden geopend met de
knop Help of het menu Help in Windows-toepassingen.
De informatie in elk on line Help-systeem is beschikbaar in de vorm van een on line handleiding
(PDF). De informatie van een afzonderlijk Help-systeem kan echter verdeeld zijn over verschillende on line handleidingen. Gebruik de on line handleidingen wanneer u een document wilt
afdrukken of wanneer u het volledige document wilt doorzoeken.. U kunt een aantal pagina´s,
een gedeelte van de handleiding of de gehele handleiding afdrukken. Cognos verleent u een
niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie om de door copyright beschermde materialen, in
gedrukte of elektronische vorm, te gebruiken, kopiëren en reproduceren, uitsluitend ten
behoeve van intern instructiemateriaal voor en de bediening en het onderhoud van
Cognos-software.
In Windows-toepassingen kunt u on line handleidingen openen vanuit het menu Start (Cognos)
en het menu Help van de toepassing (On line handleidingen). Alle on line handleidingen zijn
beschikbaar op de documentatie-cd van Cognos. Ook kunt u de leesmij-bestanden en installatiehandleidingen van de toepassingen rechtstreeks lezen vanaf de product-cd's.
Alleen de installatiehandleidingen zijn in gedrukte vorm beschikbaar.
Als u wilt zien welke documentatie bij het product wordt geleverd, kunt u Overzicht documentatie
raadplegen via het menu Start van Windows of het menu Help van Impromptu.

Vragen of commentaar?
Neem voor een snel antwoord op uw vragen over Impromptu contact op met de supportafdeling.
Bezoek de Cognos-website (kies Cognos op het Web in het menu Help) of de website van de
supportafdeling (http://support.cognos.com) als u meer wilt weten over de supportafdeling en
de supportmogelijkheden van Cognos.
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Hoofdstuk 1: Basisvaardigheden
In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan de basisvaardigheden die u nodig hebt om
rapporten van hoge kwaliteit te maken. Dit hoofdstuk bevat informatie over de volgende
onderwerpen:
• catalogi openen
• rapporten openen en afdrukken
• rapporten maken en filteren

Impromptu starten
U kunt Impromptu starten door te dubbelklikken op het pictogram van Impromptu op het
bureaublad of door op de knop Start te klikken.
Als u Impromptu hebt gestart, verschijnt het dialoogvenster Welkom.

Catalogi selecteren
Als u Impromptu wilt gebruiken om bedrijfsrapporten te maken of te openen, moet u eerst een
bestaande catalogus selecteren. Catalogi worden doorgaans gemaakt door de beheerder.
Tijdens de Impromptu-sessie kunt u op elk gewenst moment een andere catalogus openen,
maar u kunt slechts één catalogus tegelijk openen.
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De catalogus Verkoopgegevens van ABC openen
Als u de zelfstudie in dit boek wilt uitvoeren, hebt u de catalogus Verkoopgegevens van ABC
nodig (Verkoopgegevens van ABC.CAT). Deze catalogus wordt geïnstalleerd als u de standaardinstallatieprocedure van Impromptu uitvoert.

Praktijkvoorbeeld
Als u de catalogus Verkoopgegevens van ABC wilt openen, doet u het volgende:
1. Als u Impromptu zojuist hebt gestart, klikt u op de knop Sluiten om het dialoogvenster
Welkom te sluiten.
2. Als u de catalogus Verkoopgegevens van ABC nog niet hebt geopend, kiest u Openen in
het menu Catalogus om het dialoogvenster Catalogus openen weer te geven.

Beschikbare catalogi
kunt u herkennen aan
dit pictogram.

3. Zoek de catalogus Verkoopgegevens van ABC en dubbelklik op deze catalogus.
4. Klik op Annuleren als het dialoogvensterCognos Algemeen Aanmelden wordt weergegeven.
5. Klik op OK in het dialoogvenster Toegang tot catalogus om uw Gebruikersklasse voor de
catalogus te accepteren en de catalogus te openen.

Hier ziet u de naam van
de catalogus
die u opent.

Voor de catalogus Verkoopgegevens van ABC is uw gebruikersklasse Gebruiker als u werkt
met de gebruikersversie van Impromptu en Maker als u werkt met de beheerdersversie van
Impromptu.
Tip: Controleer de tekst op de statusregel. Als er Verkoopgegevens van ABC staat, is deze
catalogus geopend.
Opmerking: Als het dialoogvenster Catalogus bijwerken verschijnt, kiest u Deze catalogus
bijwerken en klikt u op OK om het dialoogvenster te sluiten.

Een bestaand rapport openen
In deze oefening bent u de verkoopmanager van een bedrijf in kampeerartikelen met de naam
Alles voor Buitensport en Camping (ABC). U werkt aan de jaarlijkse beoordeling van uw
verkooppersoneel en hebt een rapport nodig waarin de omzet van de verschillende verkopers
wordt uitgesplitst.
Hiervoor opent u het rapport Omzet per verkoper, waarin u de behaalde omzet per verkoper
kunt raadplegen.
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Rapporten openen
U kunt een Impromptu-rapport op de volgende manieren openen:
• via het dialoogvenster Welkom als u Impromptu start
• door te klikken op de knop Openen op de werkbalk
• door Openen te kiezen in het menu Bestand.

Praktijkvoorbeeld
Als u een bestaand rapport wilt openen, doet u het volgende:
1. Kies Openen in het menu Bestand.
Als de map Rapporten nog niet is geopend, dubbelklikt u op deze map.

2. Zoek het rapport Omzet per verkoper en dubbelklik hierop.
U wordt gevraagd een of meer verkopers te selecteren.

Klik nog niet op OK.
Opmerking: Als het dialoogvenster Rapport bijwerken verschijnt, kiest u Dit rapport
bijwerken en klikt u op OK om het dialoogvenster te sluiten.

Reageren op vragen
Het is mogelijk dat u om informatie wordt gevraagd voordat de gegevens worden opgehaald. De
door u opgegeven informatie bepaalt welke gegevens in het rapport worden opgenomen. Het
dialoogvenster Vragen fungeert als een filter zodat alleen de gewenste informatie in het rapport
verschijnt.
Er kunnen een of meer dialoogvensters met vragen worden weergegeven wanneer u een
rapport opent. In elk dialoogvenster worden de gegevens die u in het rapport wilt weergeven
verder toegespitst.
U kunt worden gevraagd een of meer waarden in een lijst te selecteren of een waarde te typen.
Voor dit rapport moet u bijvoorbeeld een verkoper selecteren in een lijst. U kunt een of meer
waarden in het dialoogvenster Vragen selecteren.
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Praktijkvoorbeeld
Als u wilt reageren op een vraag, doet u het volgende:
1. Klik op OK om Bas Turkstra te accepteren en het rapport te openen.

U ziet de gegevens van de jaaromzet van Bas Turkstra, inclusief de omzet per klant en het
hoogste en het laagste verkoopbedrag. U kunt dit rapport gebruiken voor de evaluatie van
het werk van Bas Turkstra.
2. Kies Vraag in het menu Rapport om het dialoogvenster Vragen te openen.

3. Klik op Bill van Praag en houd Ctrl ingedrukt terwijl u op Chriet Pitriet klikt. Vervolgens klikt u
op OK om het rapport Omzet per verkoper voor beide verkopers weer te geven.

Klik hier om naar het omzetrapport voor Chriet Pitriet te gaan.

U kunt deze rapporten nu afdrukken voor de jaarlijkse evaluatie van de verkopers.

Rapporten afdrukken
U kunt in Impromptu rapporten afdrukken.

Praktijkvoorbeeld
Als u een rapport wilt afdrukken, doet u het volgende:
1. Kies Afdrukken in het menu Bestand.
2. Geef in het dialoogvenster Afdrukken de gewenste afdrukinstellingen op en klik vervolgens
op OK om het rapport naar de printer te sturen.
3. Kies Sluiten in het menu Bestand om het rapport te sluiten.
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Lijstrapporten maken met de rapportwizard
Met behulp van de rapportwizard in Impromptu kunt u op een eenvoudige manier simpele
rapporten maken.
U koopt bijvoorbeeld verschillende artikelen van het type ABC Sport en uw beleid is dat u deze
artikelen verkoopt tegen de kostprijs plus 50%. Als u de kosten en de prijs van de kleine
heuptas van ABC bekijkt, lijkt de marge op dit artikel vrij laag.
Om de marges te controleren, kunt u een rapport maken met een overzicht van de kosten, de
prijzen en de marges van de sportartikelen van ABC. Met behulp van deze informatie kunt u
beslissen of de prijzen van de sportartikelen van ABC moeten worden verhoogd om de marges
aan uw beleid te laten voldoen.

Praktijkvoorbeeld
Als u een lijstrapport wilt maken met de rapportwizard, doet u het volgende:
1. Klik op de knop Nieuw om de rapportwizard weer te geven.
Opmerking: Kies niet de opdracht Nieuw in het menu Bestand. Daarmee opent u namelijk
het dialoogvenster Nieuw en niet de rapportwizard.

2. Typ Marge op ABC-artikelen en klik op Volgende om de keuzepagina voor een lijst of
kruistabel weer te geven.
Zie "Kruistabelrapporten maken" (p. 53) voor meer informatie over kruistabelrapporten.
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3. Selecteer het keuzerondje Lijstrapport en klik vervolgens op Volgende om de selectiepagina
voor gegevensitems weer te geven.

Gegevens selecteren
Op de selectiepagina voor gegevensitems kunt u de gegevens selecteren die u in uw rapport
wilt opnemen. Elk gegevensitem wordt in uw rapport als een kolom weergegeven.

Praktijkvoorbeeld
Als u gegevens wilt selecteren voor het lijstrapport, doet u het volgende:
1. Dubbelklik op de map Artikel om deze te openen.
2. Dubbelklik op Artlijn om dit item toe te voegen aan het vak Kolommen in rapport.
3. Dubbelklik op het gegevensitem Artikel om dit toe te voegen.
4. Dubbelklik op de map Prijs en kosten om deze te openen en dubbelklik vervolgens op de
volgende gegevensitems:
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•

Artikelkosten

•

Artikelprijs

•

% Artmarge

Hoofdstuk 1: Basisvaardigheden
5. Klik op de knop Volgende om de rapportgegevens te groeperen.

6. Schakel het selectievakje naast Artlijn in.
Door Artlijn te groeperen, worden de gegevens gesorteerd op basis van de artikellijn en
worden dubbele gegevens verwijderd.
Opmerking: Controleer of het selectievakje Automatisch totalen genereren is ingeschakeld.
Als u Automatisch totalen genereren inschakelt, worden de totalen van de numerieke
kolommen in het rapport toegevoegd aan de algemene voettekst van de lijst. Als het rapport
is gegroepeerd, worden ook voetteksten toegevoegd als de waarde van het gegroepeerde
gegevensitem wordt gewijzigd en worden totalen voor de groep toegevoegd aan de
voettekst van de groep.
7. Klik op de knop Volgende om de filterpagina weer te geven.

Gegevens filteren
Met de filterpagina kunt u de gegevens in het rapport filteren.
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Praktijkvoorbeeld
Als u de gegevens in het lijstrapport wilt filteren, doet u het volgende:
1. Als u alleen de artikelen wilt ziet met een marge van 50% of minder, dubbelklikt u op %
Artmarge in het vak Beschikbare componenten.

2. Dubbelklik op <=.
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3. Dubbelklik op getal, typ 50 in het dialoogvenster Waarde invoeren en klik vervolgens op OK.

4. Klik op Voltooien om de gegevens op te halen en het rapport weer te geven.

U ziet nu alle gegevens die u nodig hebt om de artikelmarges te vergelijken. U kunt het
rapport nog verder verfijnen zodat u alleen de marges op de ABC-artikelen te zien krijgt.
5. Kies Opslaan als in het menu Bestand.
6. Typ Marge op ABC-artikelen in het vak Bestandsnaam en klik op Opslaan.

Rapporten wijzigen
U kunt wijzigingen aanbrengen in een bestaand rapport. Zo kunt u een extra filter toevoegen om
de informatie in het rapport te beperken. Tevens kunt u de gegevens in uw rapport op verschillende manieren ordenen.

Alleen die gegevens weergeven die u wilt zien
Door gegevens te filteren kunt u alleen die informatie weergeven die u nodig hebt. U kunt filteren
op een of meer gegevensitems.
De knop Filter op de werkbalk biedt een eenvoudige manier om gegevens te filteren. U kunt het
rapport filteren op een of meer gegevensitems uit kolommen of rijen.
Met behulp van de wizard hebt u de artikelen weergegeven met een marge van 50% of minder.
U kunt deze gegevens nu zodanig filteren dat u alleen de sportartikelen van ABC ziet.
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Praktijkvoorbeeld
Als u rapportgegevens wilt te filteren met de knop Filter, doet u het volgende:
1. Selecteer het artikel ABC heuptas klein door erop te klikken.
2. Blader door het rapport en houd CTRL ingedrukt terwijl u klikt op alle artikelen die beginnen
met "ABC."

3. Klik op de knop Filter.
Tip: Als u per ongeluk te veel of te weinig gegevens uit het rapport hebt gefilterd, klikt u
opnieuw op de knop Filter. Er verschijnt een venster met de waarschuwing dat het filter uit
het rapport wordt verwijderd. Klik op OK om het rapport in de ongefilterde staat terug te
brengen.
4. Blader omhoog om het gefilterde rapport te zien.

Als u de marges voor de ABC-artikelen vergelijkt, ziet u dat de prijs van zowel de rugzakken
als het kookgerei de kosten plus 33,33% bedraagt in plaats van de kosten plus 50%. Met
behulp van deze informatie kunt u bepalen of u de prijs van de ABC-artikelen wilt verhogen
zodat aan het margebeleid van uw bedrijf wordt voldaan.

Kopteksten toevoegen
Terwijl de rapportwizard automatisch groepsvoetteksten kan toevoegen, kunt u kopteksten aan
uw rapport toevoegen om de gegevens logisch te ordenen en de bruikbaarheid ervan te
verbeteren.
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De knop Koptekst op de werkbalk biedt een eenvoudige manier om kopteksten aan uw
rapporten toe te voegen. Wanneer u een kolom of gegevensitem selecteert en op de knop
Koptekst klikt, wordt de kolom of het gegevensitem uit het rapport verwijderd en als koptekst
toegevoegd.
U kunt bijvoorbeeld de artikellijngegevens in een koptekst plaatsen.

Praktijkvoorbeeld
Als u een koptekst wilt toevoegen met de knop Koptekst op de werkbalk, doet u het volgende:
1. Plaats de aanwijzer boven aan de kolom Artlijn.
De aanwijzer verandert in een pijl die naar beneden wijst.
2. Klik op de kolom Artlijn om deze te selecteren en klik vervolgens op de knop Koptekst op de
werkbalk.
De kolom Artlijn verandert in koptekst.

De artikelen staan nu gegroepeerd onder kopjes met de naam van de artikellijn, waardoor
het rapport gemakkelijker leesbaar is.
3. Kies Opslaan in het menu Bestand.

Rapporten leesbaarder en overzichtelijker maken
U kunt de volgorde van de kolommen in een rapport veranderen, evenals de manier waarop het
rapport op het scherm wordt weergegeven.
Als u naar het rapport Marge op ABC-artikelen kijkt, ziet u dat het logischer is om de kolommen
Artikelprijs en Artikelkosten om te draaien.

Praktijkvoorbeeld
Als u een kolom wilt verplaatsen, doet u het volgende:
1. Selecteer de kolom Artikelprijs.
2. Plaats de aanwijzer op het geselecteerde gebied.
De aanwijzer verandert in een vierpuntige pijl.
3. Klik en sleep de kolom links van de kolom Artikelkosten.
De aanwijzer verandert in een pijl met een vakje (dit staat voor het item dat u gaat
verplaatsen).
De stippellijn geeft aan waar de kolom verschijnt als u de muisknop loslaat.
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4. Laat de muisknop los en druk op Esc om
de markering van de kolom op te heffen.

5. Kies Opslaan in het menu Bestand.
Als u uw rapport wilt vergelijken met onze versie, opent u het rapport Marge op
ABC-artikelen in locatie_voor_installatie\cern\Voorbeelden\Impromptu\Rapporten.

Meer informatie
In dit hoofdstuk hebt u kunnen lezen hoe u een bestaand rapport opent, hoe u moet reageren
op vragen en hoe u rapporten maakt met behulp van de rapportwizard.
Verder hebt u gezien hoe u een rapport kunt afdrukken, hoe u de gegevens in een rapport kunt
filteren, hoe u kop- en voetteksten kunt toevoegen en hoe u de gegevens overzichtelijker kunt
indelen.
Raadpleeg de on line Help voor meer informatie over de onderwerpen in dit hoofdstuk. Typ op
het tabblad Index het volgende:
• catalogi
• filteren
• kopteksten, toevoegen
• kolommen
• rapportwizard
In het volgende hoofdstuk wordt uitgelegd hoe u een lijstrapport maakt zonder de rapportwizard
te gebruiken en hoe u een rapport kunt verfijnen met een filterexpressie.
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Hoofdstuk 2: Lijstrapporten maken
In het lijstrapport hieronder vindt u gedetailleerde informatie afkomstig uit de bedrijfsdatabase.
Aan de hand van dit rapport kunt u specifieke vragen beantwoorden, bijvoorbeeld de vraag of er
ruimte is voor een prijsverlaging van alle artikelen die duurder zijn dan € 100. Dit hoofdstuk
bevat informatie over de volgende onderwerpen:
• lijstrapporten maken
• lijstrapporten filteren
• nieuwe gegevensitems en een titel toevoegen aan lijstrapporten
• de rapportweergave wijzigen.

U ziet dat de marges voor de artikelen van boven de € 100 slechts 33% zijn en in é
geval zelfs minder dan 33%. Omdat bij uw huidige omzet een lagere marge dan 33
nauwelijks meer winstgevend is, kunt u op basis van dit rapport concluderen dat u
prijzen niet kunt verlagen, tenzij uw leverancier de prijzen verlaagt.

Wat is een lijstrapport?
Een lijstrapport is een rapport waarin de gegevens in rijen en kolommen worden weergegeven.
Dit type rapport is zeer geschikt als u gedetailleerde informatie uit de database wilt weergeven,
bijvoorbeeld artikellijsten of klantenlijsten. De standaardsjabloon voor een nieuw lijstrapport is
Eenvoudige lijst.
U kunt de sjabloon Eenvoudige lijst gebruiken als basis voor het groeperen, samenvatten,
filteren en opmaken van uw gegevens. Het lijstrapport is een goed uitgangspunt voor het maken
van meer complexe rapporten.

Lijstrapporten maken met sjablonen
De volgende bewerkingen beheerst u al:
• catalogi openen
• rapporten maken met de rapportwizard.
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Als u werkt met een lijstrapport, maakt u ook kennis met de volgende bewerkingen:
• de sjabloon Eenvoudige lijst gebruiken
• gegevensitems voor rapporten selecteren
• filters maken voor een gericht rapport
• meer gegevensitems aan rapporten toevoegen
• titels aan rapporten toevoegen
• weergaven van rapporten wijzigen.
In dit hoofdstuk beschikt u over marktonderzoek waarin wordt voorspeld dat de verkoop van
artikelen onder € 150 zal toenemen. Als u de huidige marges onder de loep neemt, kunt u
bepalen of het lonend is om de marges terug te brengen zodat er meer artikelen onder de grens
van € 150 blijven.
Tip: U kunt ook de rapportwizard gebruiken om nieuwe lijstrapporten te maken, zoals u hebt
kunnen lezen in "Hoofdstuk 1: Basisvaardigheden".

Praktijkvoorbeeld
Als u een lijstrapport wilt maken met de sjabloon Eenvoudige lijst, doet u het volgende:
1. Start Impromptu en klik op Een rapport maken op basis van een sjabloon in het dialoogvenster Welkom.
Opmerking: Als het dialoogvenster Welkom niet wordt weergegeven, kiest u Nieuw in het
menu Bestand.
2. Dubbelklik op de sjabloon Eenvoudige lijst.
3. Zoek in het dialoogvenster Catalogus de catalogus Verkoopgegevens van ABC en
dubbelklik hierop.
4. Klik op Annuleren als het dialoogvensterCognos Algemeen aanmelden wordt weergegeven.
5. Klik op OK om de gebruikersklasse te accepteren.
Het dialoogvenster Query wordt geopend. Hierin kunt u gegevensitems aan de query
toevoegen.

Catalogusmappen bieden een
logisch overzicht van de
kolommen in de bedrijfsdatabase.

Hier verschijnen de gegevensitems die u
toevoegt om de query samen te stellen.

U hebt de voorbereidende stappen voor het maken van het rapport voltooid.
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Gegevensitems selecteren voor het rapport
De gegevensitems uit de bedrijfsdatabase die u in de query wilt opnemen, zijn gemakkelijk te
selecteren. Deze items zijn door de beheerder van Impromptu als kolommen in de catalogus
opgenomen.
U kunt gegevens selecteren door op de gegevensitems te klikken en deze aan de query toe te
voegen. De gegevensitems verschijnen in het rapport in de volgorde waarin u de items
selecteert.
U kunt bijvoorbeeld gegevensitems selecteren om artikelen en marges weer te geven en een
filter voor uw rapport maken waarmee alle artikelen met een verkoopprijs hoger dan € 165
worden verwijderd. U kunt € 165 als limiet nemen om ervoor te zorgen dat u alleen de artikelen
ziet waarvan de prijs laag genoeg is om de marge nog iets te verkleinen.

Praktijkvoorbeeld
Als u de gegevensitems wilt selecteren die u in het rapport wilt opnemen, doet u het volgende:
1. Dubbelklik in het vak Catalogus op de map Artikel om deze te openen.
De inhoud kan per map verschillen. Door te
dubbelklikken kunt u een map openen en
door opnieuw te dubbelklikken kunt u deze
weer sluiten.

2. Dubbelklik op Artikel om dit gegevensitem aan het vak Query-gegevens toe te voegen.
Dit pictogram geeft aan dat dit
gegevensitem in het rapport zal worden
opgenomen.

Tip: U hoeft niet te dubbelklikken om gegevensitems toe te voegen aan het vak
Query-gegevens. U kunt ook achtereenvolgens op het gegevensitem en de knop
Toevoegen klikken.
3. Dubbelklik op de map Prijs en kosten om deze te openen.

4. Dubbelklik op Artikelkosten om dit item aan het vak Query-gegevens toe te voegen.

5. Dubbelklik op Artikelprijs om dit item aan het vak Query-gegevens toe te voegen.
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6. Dubbelklik op %Artmarge voor productpercentage om dit item aan het vak Query-gegevens
toe te voegen.

Query-gegevensitems zijn catalogusitems die u uit de database wilt ophalen. Elk
query-gegevensitem wordt automatisch voor opname in het rapport gemarkeerd.

U hebt de gegevensitems nu geselecteerd.
7. Klik op OK om het rapport weer te geven.

Filters maken voor een gericht rapport
Lijstrapporten kunnen zo veel gegevens bevatten dat het moeilijk is direct de gewenste
gegevens te vinden. Het opnemen van irrelevante gegevens in het rapport kan de bewerkingen
in de database onnodig vertragen en het rapport minder bruikbaar maken. U kunt filters maken
om rapporten met gerichte informatie samen te stellen.
U kunt de gegevens in een rapport gemakkelijk filteren met de vervolgkeuzeknop Filter op de
werkbalk.
Er verschijnt een menu met beschikbare filteroperatoren, waarmee u gemakkelijk filters kunt
maken. Welke filteroperatoren in het menu worden weergegeven, hangt af van het item waarop
u filtert: een waarde, tekenreeks, getal, datum, tijd of datum/tijd. Alleen de filteroperatoren
waarmee u een logische expressie kunt samenstellen, worden weergegeven.
U kunt bijvoorbeeld een eenvoudig filter voor het rapport maken, waarin u aangeeft dat u alleen
artikelen wilt opnemen die minder kosten dan € 165,00.
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Praktijkvoorbeeld
Als u de rapportgegevens wilt filteren, doet u het volgende:
1. Klik op een willekeurige waarde in de kolom Artikelprijs.

2. Klik op het pijltje naast de knop Filter om een lijst met filteroperatoren weer te geven.

Welke filteroperatoren in het menu
worden weergegeven, is
afhankelijk van het item dat u hebt
geselecteerd.

3. Klik op de operator < en kies Waarden selecteren om het dialoogvenster Selectie van
waarden weer te geven.

Deze waarden worden uit de database opgehaald.
Welke waarden u precies ziet, is afhankelijk van het
geselecteerde gegevensitem.
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4. Klik op 165 en klik op OK om het rapport weer te geven.

Het rapport bevat alleen artikelen die u voor minder dan € 165 verkoopt. Als u de kosten en
de marge vergelijkt, ziet u dat door het verlagen van de marge de prijs van Maanlicht,
Maneschijn en Delfzijl 2 tot onder de € 100 kan worden teruggebracht. Voor ABC is echter
de regel ingesteld dat de marges op de artikelen niet lager mogen zijn
dan 33%.

Nieuwe gegevensitems aan het rapport toevoegen
U kunt nieuwe gegevensitems aan een rapport toevoegen. Deze mogelijkheid stelt u in staat uw
rapport te verbeteren als u meer informatie nodig blijkt te hebben dan u in eerste instantie dacht.
U dient er echter rekening mee te houden dat de gehele query opnieuw naar de database wordt
gestuurd wanneer u nieuwe of andere gegevens wilt ophalen. Als u een grote database hebt,
kan dit een tijdrovende kwestie zijn. Het is efficiënter om alle gegevensitems al bij de eerste keer
in de query op te nemen.
U kunt bijvoorbeeld %Artmarge in het rapport opnemen om te controleren of de marges op
Maanlicht, Maneschijn en Delfzijl 2 hoog genoeg zijn om een prijsverlaging toe te staan.

Praktijkvoorbeeld
Als u nieuwe gegevensitems aan het rapport wilt toevoegen, doet u het volgende:
1. Kies Query in het menu Rapport en klik vervolgens op de tab Gegevens.
2. Dubbelklik op de map Artikel om deze te openen.
3. Dubbelklik op de map Prijs en kosten om deze te openen.
4. Dubbelklik op %Artmarge om dit item aan het vak Query-gegevens toe te voegen.

Let op het pictogram bij %Artmarge. Dit
geeft aan dat dit nieuwe gegevensitem in
het rapport zal worden opgenomen.
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5. Klik op OK om het rapport met de nieuwe informatie over %Artmarge weer te geven.

Zoals u ziet, is de marge voor Maanlicht, Maneschijn en Delfzijl 2 al 33,33%. De enige
manier waarop u de prijzen van deze artikelen onder de € 100 kunt brengen en de marge
van 33% winst kunt behouden, is door de fabrikant te vragen de prijzen te verlagen.

Rapporten een titel geven
Bovenaan elk nieuw lijstrapport is een ruimte waarin u een naam voor het rapport kunt typen. U
kunt een rapport een naam geven om de inhoud van het rapport te verduidelijken.

Praktijkvoorbeeld
Als u een titel aan het rapport wilt toevoegen, doet u het volgende:
1. Dubbelklik in het tekstgebied met de tekst <Dubbelklik om de tekst te bewerken>.
Er verschijnt een invoegsymbool in het tekstgebied.
Tip: Als u slechts één keer in het tekstgebied klikt, wordt het gehele tekstkader geselecteerd. U kunt op Esc drukken om de markering op te heffen en vervolgens dubbelklikken om
het invoegsymbool weer te geven.
2. Selecteer de titeltekst door middel van slepen.
3. Typ Artikelen minder dan € 165,00 en druk op Esc om de titel
te accepteren.

Opmerking: Terwijl u typt, kan een deel van de titel van het scherm verdwijnen. Dit komt
omdat het kader maar een beperkte grootte heeft. Als u op Esc drukt, verschijnt de
volledige tekst.
4. Klik op een willekeurig gegevensitem in de kolom Artikelkosten.
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5. Plaats de aanwijzer op een willekeurig gegevensitem in de kolom %Artmarge en klik met de
muisknop terwijl u Shift ingedrukt houdt.
Het resultaat moet ongeveer overeenkomen met hetgeen u ziet in de afbeelding hieronder.

6. Klik op de knop Valuta om de kolommen weer te geven in valutanotatie.

De valutanotatie wordt ingesteld voor de geselecteerde kolommen

7. Druk op Esc om de markering van de gegevensitems te verwijderen.
8. Kies Opslaan als in het menu Bestand.
9. Typ Artprijs minder dan 165 in het vak Bestandsnaam en klik op Opslaan.
Als u uw rapport wilt vergelijken met onze versie, opent u het rapport Artprijs minder dan
165 in locatie_voor_installatie\cern\Voorbeelden\Impromptu\Rapporten.

Rapporten op een andere manier weergeven
U kunt rapporten op twee manieren weergeven: met Schermindeling en met Pagina-indeling. U
gebruikt de opdracht Schermindeling voor rapporten die op de computer worden bekeken. De
opdracht Pagina-indeling gebruikt u voor rapporten die worden afgedrukt.
Afhankelijk van het doel van de rapportsjabloon worden rapporten geopend met de weergave
Schermindeling of Pagina-indeling. Aangezien de sjabloon Eenvoudige lijst meestal wordt
afgedrukt, wordt standaard de weergave Pagina-indeling gebruikt.
Als u een rapport opslaat, wordt de weergave met het rapport opgeslagen en als u het rapport
weer opent, wordt de laatst opgeslagen weergave gebruikt.

26 Impromptu ( R )

Hoofdstuk 2: Lijstrapporten maken
Beide weergaven kennen bepaalde voordelen.
Weergave

Zichtbare elementen

Pagina-indelin •
g
•
•
•
Schermindeling

•
•

alle informatie die op de standaardpagina past
(de standaardafmetingen voor A4 zijn 21 x 29,7
cm)
de paginamarges
knoppen waarmee u door de informatie kunt
bladeren
de kop- en voetteksten van het rapport.
alle informatie in het rapport, ongeacht de manier
waarop het rapport wordt afgedrukt
schuifbalken waarmee u door de informatie kunt
bladeren.

U kunt de informatie in een nieuw rapport controleren voordat u het afdrukt. Omdat het rapport
uit dit voorbeeld is bedoeld om te worden afgedrukt, is de schermweergave niet optimaal.

Praktijkvoorbeeld
Als u een andere weergave wilt kiezen, doet u het volgende:
• Kies Schermindeling in het menu Beeld.

In de weergave Schermindeling ziet u alleen de rapportgegevens en geen objecten zoals
paginamarges, rapporttitel, datum,
enzovoort.
U kunt de weergave Pagina-indeling kiezen voordat u het rapport
afdrukt.

Meer informatie
In dit hoofdstuk hebt u kunnen lezen hoe u met behulp van een sjabloon een rapport maakt,
gegevensitems aan het rapport toevoegt, de informatie filtert, een titel toevoegt en de weergave
verandert.
Raadpleeg de on line Help voor meer informatie over de onderwerpen in dit hoofdstuk. Typ op
het tabblad Index het volgende:
• sjablonen
• toevoegen, gegevens aan rapporten
• filteren
In het volgende hoofdstuk leest u hoe u de sjabloon Gegroepeerde lijst gebruikt om klantgegevens te vergelijken.
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In een gegroepeerde lijst ziet u gegevens die in groepen onder een gezamenlijke noemer zijn
ingedeeld. Met behulp van dit rapport kunt u bepaalde vragen over groepen gegevens beantwoorden. Dit hoofdstuk bevat informatie over de volgende onderwerpen:
• gegroepeerde lijsten maken
• irrelevante gegevens onderdrukken
• filteren met vooraf gedefinieerde voorwaarden
• kopteksten en voetteksten toevoegen
• berekeningen toevoegen aan rapporten
• kolomtotalen en groepstotalen toevoegen.

een gegevensgroep

een andere
gegevensgroep

Wat is een gegroepeerde lijst?
In een gegroepeerde lijst ziet u gegevens die in groepen onder een gezamenlijke noemer zijn
ingedeeld. Dit type rapport komt goed van pas wanneer u gegevens in groepen wilt weergeven.
U kunt de sjabloon Gegroepeerde lijst gebruiken om nieuwe gegroepeerde lijstrapporten te
maken.

Gegroepeerde lijsten maken met een sjabloon
De volgende bewerkingen beheerst u al:
• catalogi openen
• rapporten maken
• gegevensitems voor rapporten selecteren
• meer gegevensitems aan rapporten toevoegen
• kop- en voetteksten toevoegen met de opties voor Koptekst en Voettekst
• titels aan rapporten toevoegen
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Als u werkt met een gegroepeerde lijst, maakt u ook kennis met de volgende bewerkingen:
• de sjabloon Gegroepeerde lijst gebruiken
• gegevensvolgorde wijzigen
• gegevens groeperen en koppelen
• vooraf gedefinieerde voorwaarden gebruiken om rapporten te filteren
• kop- en voetteksten toevoegen zonder rapportkolommen te verwijderen
• berekeningen maken
• kolomtotalen toevoegen.
In de hoop uw winst te vergroten, gaat u in dit hoofdstuk onderzoeken of u het kortingsbeleid
van Alles voor Buitensport en Camping kunt bijstellen. U wilt nu voor elk artikeltype bekijken
hoeveel korting de klanten ontvangen.

Starten met het rapport
U maakt het rapport op basis van de sjabloon Gegroepeerde lijst.

Praktijkvoorbeeld
Als u een gegroepeerde lijst wilt maken, doet u het volgende:
1. Als u Impromptu zojuist hebt gestart, klikt u op Sluiten om het dialoogvenster Welkom te
sluiten.
Opmerking: Als het dialoogvenster Rapportwizard wordt weergegeven, kunt u de gewenste
bewerking niet uitvoeren. Klik op Annuleren om terug te gaan naar het lege scherm.
2. Als u Impromptu al hebt gestart maar de catalogus Verkoopgegevens van ABC nog niet
hebt geopend, doet u het volgende:
•

Kies Openen in het menu Catalogus.

•

Zoek in het dialoogvenster Catalogus openen de catalogus Verkoopgegevens van ABC
en dubbelklik hierop.

•

Klik op Annuleren als het dialoogvenster Cognos Algemeen aanmelden wordt
weergegeven.

• Klik op OK om de gebruikersklasse te accepteren.
Tip: Controleer de tekst op de statusregel. Als er "Verkoopgegevens van ABC" staat, is
deze catalogus geopend.
3. Kies Nieuw in het menu Bestand.
4. Klik op de sjabloon Gegroepeerde lijst en klik vervolgens op OK om het dialoogvenster
Query weer te geven.

Selecteer de gegevensitems voor het
rapport.
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Gegevens selecteren
Op het tabblad Gegevens in het dialoogvenster Query selecteert u de gegevensitems die u in
het rapport wilt opnemen. Het rapport wordt gesorteerd en gegroepeerd op basis van het eerste
gegevensitem dat u selecteert.

Praktijkvoorbeeld
Als u gegevens voor de gegroepeerde lijst wilt selecteren, doet u het volgende:
1. Dubbelklik op de map Klanten om deze te openen.
2. Dubbelklik op Klantnr. om dit gegevensitem toe te voegen aan het vak Query-gegevens.
Klantnr. wordt weergegeven in het vak Query-gegevens, onder het plaatsvervangende
object Gegroepeerd item. Dit houdt in dat het rapport op basis van Klantnr. wordt
gesorteerd en gegroepeerd.
Tip: U kunt gegevensitems ook van het vak Catalogus naar het vak Query-gegevens
slepen.

3. Dubbelklik op Klantnaam om dit gegevensitem toe te voegen aan het vak Query-gegevens.
4. Dubbelklik op de map Artikel en dubbelklik vervolgens op Arttype en Artikel om deze
gegevensitems toe te voegen aan het vak Query-gegevens.
5. Dubbelklik op de map Prijs en kosten en dubbelklik vervolgens op Artikelprijs om dit
gegevensitem toe te voegen aan het vak Query-gegevens.
6. Dubbelklik op de map Orders en vervolgens op de map Orderdetails om deze te openen.
7. Dubbelklik op Hoeveelheid en Verkoopbedrag.
Het vak Query-gegevens bevat nu de volgende gegevensitems:

Opmerking: Het tabblad Gegevens is het enige tabblad waarop u de inhoud van het plaatsvervangende object Gegroepeerd item kunt weergeven.

Volgorde van gegevensitems wijzigen
De gegevensitems worden in het rapport weergegeven in de volgorde waarin u deze hebt
geselecteerd. Als u de gegevenskolommen opnieuw wilt rangschikken, moet u de volgorde van
de gegevensitems aanpassen.
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Praktijkvoorbeeld
Als u de volgorde van de gegevensitems wilt wijzigen, doet u het volgende:
1. Klik op het gegevensitem Hoeveelheid in het vak Query-gegevens.
2. Als u de volgorde van de gegevensitems in het rapport wilt wijzigen, houdt u de muisknop
ingedrukt en sleept u het item Hoeveelheid tot boven het item Artikelprijs.
Het vak Query-gegevens ziet er nu als volgt uit:

3. Klik op OK om de gegroepeerde lijst weer te geven.

In een gegroepeerd rapport vormen de kolomkoppen een
koptekst die boven aan het scherm blijft staan als u door het
rapport bladert.

Het rapport bevat alle informatie die u nodig hebt om de kortingen voor elke klant te
controleren. U kunt het rapport echter nog overzichtelijker maken door extra groepen te
maken.

Rapportgegevens groeperen
In de gegroepeerde lijst kunt u meer gegevens groeperen dan alleen de gegevens onder het
plaatsvervangend object Gegroepeerd item. U kunt bijvoorbeeld irrelevante gegevens uit het
rapport verwijderen door op Arttype te groeperen.
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Praktijkvoorbeeld
Als u gegevensitems in het rapport wilt groeperen, doet u het volgende:
1. Kies Query in het menu Rapport en klik op de tab Groeperen.
2. Klik op Arttype en vervolgens op Objecten groeperen.
Als u een gegevensitem
groepeert, wordt dit item
bovenaan de lijst
geplaatst. Gegroepeerde
gegevensitems zijn
herkenbaar aan het
zwarte balkje boven in het
pictogram.

Opmerking: Zoals u ziet, is Klantnr. gegroepeerd. Tijdens het plaatsen van Klantnr. onder
het plaatsvervangend object Gegroepeerd item hebt u Klantnr. in dit rapport automatisch
gegroepeerd.
3. Klik op OK om het rapport weer te geven.

Bij Arttype ziet u per klant slechts één vermelding van elk type.

U ziet dat de klant met klantnummer 1001 meer artikelen van de typen Milieuproducten en
Kampeerartikelen heeft gekocht dan van ABC Sport.

Irrelevante gegevens onderdrukken met de knop
Koppelen
U kunt gegevens koppelen aan gegroepeerde gegevens in het rapport. Op deze manier
onderdrukt u irrelevante informatie en maakt u het rapport overzichtelijker en gemakkelijker
leesbaar.
Als gegevens eenmaal zijn gegroepeerd, kunt u elke kolom koppelen die een één-op-één-relatie
met die gegroepeerde gegevens heeft. In de gekoppelde kolom worden gegevens maar één
keer weergegeven. Herhalingen van de gegevens worden uit het rapport verwijderd.
U kunt bijvoorbeeld dubbele klantnamen uit het rapport verwijderen door Klantnaam te koppelen
aan Klantnummer. Het klantnummer staat in een één-op-één-relatie tot de klantnaam
(aangezien er slechts één klantnummer per klantnaam is).

Praktijkvoorbeeld
Als u kolommen in een rapport wilt koppelen, doet u het volgende:
1. Kies Query in het menu Rapport en selecteer het tabblad Groeperen.
2. Klik op Klantnaam in het vak Groepeervolgorde.
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3. Klik op de knop Koppelen.
Het balkje boven in het pictogram bij Klantnaam is voor de helft zwart om aan te geven dat
het om een gekoppeld item gaat.
Klantnaam is een
gekoppeld item. De positie
van dit item in het vak

Groepeervolgorde
geeft aan dat de Klantnaam
is gekoppeld aan Arttype.

4. Als u Klantnaam wilt koppelen aan Klantnr., klikt u op Klantnaam en houdt u de muisknop
ingedrukt terwijl u het item sleept naar de positie onder Klantnr..
Klantnaam wordt nu aan Klantnr. gekoppeld. Het vak Groepeervolgorde ziet er nu als volgt
uit:

5. Klik op OK om het rapport weer te geven.

U kunt nu zien dat de klant met klantnummer 1001 ABC Montreal is. Het rapport is ook
gemakkelijker te lezen.

Waar wilt u de klantnaam weergeven?
U kunt de positie van rapportobjecten wijzigen om de leesbaarheid
van het rapport te vergroten. Hiervoor kunt u het object slepen en op een nieuwe positie
neerzetten. Als u informatie uit een kolom verwijdert, verwijdert Impromptu de kolom uit het
rapport.
U kunt bijvoorbeeld de kolom Klantnaam naast de kolom Klantnr. zetten.
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Praktijkvoorbeeld
Als u een object in een rapport wilt verplaatsen, doet u het volgende:
1. Klik op klantnummer 1001 om de positie en grootte van het nummer weer te geven.

Zoals u ziet, loopt het gemarkeerde gebied door tot de rechterzijde van het scherm. Als u de
klantnaam naar dit gebied sleept zonder eerst de grootte ervan aan te passen, worden
beide objecten gecombineerd. Om dit te voorkomen, kunt u de grootte van de gemarkeerde
tekst aanpassen.
2. Selecteer de rechtergreep van het geselecteerde gebied en sleep deze naar links tot de
grootte van het gebied ongeveer overeenkomt met die in de onderstaande afbeelding.

3. Klik op ABC Montreal.
4. Sleep ABC Montreal naar de positie naast klantnummer 1001, tot de plaats ervan ongeveer
overeenkomt met het onderstaande voorbeeld. Druk vervolgens op Esc om de markering te
verwijderen.

U kunt nu gemakkelijk zien dat klantnummer 1001 staat voor ABC Montreal.

Vooraf gedefinieerde voorwaarden gebruiken om
rapporten te filteren
De catalogus kan vooraf gedefinieerde voorwaarden bevatten waarmee u irrelevante gegevens
uit het rapport kunt filteren. Hoewel het efficiënter is een filter aan te brengen voordat u
gegevens uit de database ophaalt, is het ook mogelijk een filter aan te brengen nadat de
gegevens zijn opgehaald.
U kunt bijvoorbeeld een vooraf gedefinieerde voorwaarde gebruiken om alleen actieve klanten
in het rapport op te nemen.
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Praktijkvoorbeeld
Als u een vooraf gedefinieerd filter wilt gebruiken in een rapport, doet u het volgende:
1. Kies Query in het menu Rapport en klik op de tab Filteren.
2. Dubbelklik op de component Kolommen in catalogus om het dialoogvenster Catalogus weer
te geven.

3. Dubbelklik op de map Klanten en vervolgens op de map Voorwaarden om deze te openen.

Dit zijn vooraf gedefinieerde
voorwaarden die u kunt
gebruiken om de gegevens in
het rapport te filteren.

4. Dubbelklik op de voorwaarde Actieve klant om deze voorwaarde toe te voegen aan het vak
Filterdefinitie.

5. Klik op OK om het filter op het rapport toe te passen.

De inactieve klanten zijn uit het rapport verwijderd.
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Kop- en voetteksten aan gegroepeerde gegevens
toevoegen
Als u eenmaal gegevens hebt gegroepeerd, kunt u bij elke wijziging van de waarde van de
gegroepeerde kolomgegevens kop- en voetteksten aan het rapport toevoegen. Met behulp van
kop- en voetteksten kunt u de gegevens in uw rapport ordenen zodat het gemakkelijker leesbaar
wordt.
Als u kop- en voetteksten toevoegt via het tabblad Indeling in het dialoogvenster Eigenschappen
van lijst, blijft de kolom in het rapport staan.
U kunt bijvoorbeeld een koptekst voor het artikeltype aan het rapport toevoegen.
Tip: U kunt ook de knoppen Koptekst en Voettekst op de werkbalk gebruiken om kop- en
voetteksten toe te voegen.

Praktijkvoorbeeld
Als u een koptekst aan het rapport wilt toevoegen, doet u het volgende:
1. Klik in het lege gebied rechts van het rapport om het gehele rapport te selecteren.
2. Kies Eigenschappen in het menu Opmaak en klik op de tab Indeling.

De informatie in dit vak
is afhankelijk van de
informatie in het
rapport.
Vinkjes geven aan
welke kop- en
voetteksten in het
rapport worden
weergegeven.

3. Schakel het selectievakje Artikeltypekoptekst in.
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4. Klik op OK om de koptekst voor Arttype aan het rapport toe te voegen en druk op Esc om de
markering van het rapport op te heffen.

ABC Sport. Op basis van dit artikeltype
Koptekst ABC Sport.
U hebt deze koptekst gemaakt op basis hebt u de koptekst ABC Sport
gemaakt.
van het type ABC Sport.

5. Klik op de tekst ABC Sport in de kolom Arttype en druk op de toets Delete om deze kolom
uit het rapport te verwijderen.

De indeling van het rapport is nu beter, maar u kunt meer gegevens in één keer zien als u
de hoogte van de rij met het klantnummer en de rij met het type reduceert.
6. Klik op 1001 om dit nummer te selecteren. Houd Shift ingedrukt terwijl u op ABC Montreal
klikt om dit te selecteren.

Tip: Als u per ongeluk het hele kader van de koptekst hebt geselecteerd, drukt u op Esc
om de markering op te heffen en het opnieuw te proberen.
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7. Sleep de objecten omhoog totdat ze op ongeveer dezelfde plaats staan als in het
onderstaande voorbeeld.

8. Klik onder 1001 om het gehele koptekstgebied te selecteren.

9. Plaats de aanwijzer op de onderste greep en sleep deze omhoog totdat het gebied
ongeveer even groot is als in het onderstaande voorbeeld.

Zoals u ziet, veranderen alle kopteksten met het klantnummer.
10. Klik op de koptekst ABC Sport om het gehele kader te selecteren.
11. Sleep de onderste greep omhoog totdat de hoogte van het kader ongeveer overeenkomt
met het onderstaande voorbeeld.

12. Druk op Esc om de markering van het kader op te heffen.

De klant met klantnummer 1001 (ABC Montreal) heeft meer artikelen van het type ABC
Sport gekocht dan van de andere typen. Het zou echter handig zijn als u het kortingsbedrag
voor elk van de gekochte artikelen zou kunnen zien.
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Nieuwe gegevens toevoegen op basis van berekeningen
Met behulp van berekeningen kunt u gegevens die niet in de catalogus voorkomen aan uw
rapport toevoegen.
Bij het opgeven van berekeningen kunt u gebruikmaken van een lijst met beschikbare
componenten.
Het is het meest efficiënt om berekeningen toe te voegen voordat u gegevens uit de database
ophaalt. Hiermee beperkt u databaseverwerkingen tot het minimum. Het is echter ook mogelijk
achteraf berekeningen uit te voeren.
U kunt bijvoorbeeld een berekening maken voor het vermenigvuldigen van de artikelprijs de
hoeveelheid om de verkoopprijs te bepalen. Vervolgens kunt u de gegevens in de kolom
Verkoopbedrag aftrekken van de verkoopprijs om te zien hoeveel korting de klant heeft
gekregen.

Praktijkvoorbeeld
Als u een berekening aan het rapport wilt toevoegen, doet u het volgende:
1. Kies Query in het menu Rapport en klik vervolgens op de tab Gegevens.
2. Klik op de knop Berekenen om het dialoogvenster Berekeningsdefinitie weer te geven.

De knop Berekenen

3. Typ Korting in het vak Naam.
4. Dubbelklik op ( om deze component aan het vak Expressie toe te voegen.

5. Dubbelklik op Kolommen in rapport in het vak Beschikbare componenten om de kolommen
in het rapport weer te geven.

6. Dubbelklik op Artikelprijs om deze kolom toe te voegen aan het vak Expressie.
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7. Dubbelklik op * in het vak Beschikbare componenten om deze component toe te voegen
aan het vak Expressie.

8. Dubbelklik op Kolommen in rapport om deze map te openen.
9. Dubbelklik op Hoeveelheid om deze kolom toe te voegen aan het vak Expressie.

10. Dubbelklik op ) om deze component toe te voegen aan het vak Expressie.

Deze expressie resulteert in de verkoopprijs van het artikel.
11. Dubbelklik op - om deze component toe te voegen aan het vak Expressie.

12. Dubbelklik op Kolommen in rapport om deze map te openen.
13. Dubbelklik op Verkoopbedrag om deze kolom toe te voegen aan het vak Expressie.

Met deze expressie berekent u de korting voor elk artikel, zodat u de korting kunt vergelijken
met het omgezette bedrag.
14. Klik op OK om de berekening aan uw query toe te voegen.
15. Klik op OK om het resultaat van de berekening aan het rapport toe te voegen.

U kunt de opmaak van de kolom Korting instellen op het gebruik van twee
cijfers achter de komma.

16. Klik op 7,92 in de kolom Korting.
17. Kies Gegevens in het menu Opmaak om het dialoogvenster Opmaak te openen.
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18. Selecteer 0,00 in de vervolgkeuzelijst Positief om de waarden in de kolom Korting met twee
cijfers achter de komma weer te geven. Klik op OK om de kolom Korting opnieuw op te
maken en druk op Esc om de markering te verwijderen.

U ziet nu de korting die de klant met klantnummer 1001 heeft gekregen op elk type.

Kolomtotalen toevoegen
Met de knop Totaal op de werkbalk kunt u een totaal toevoegen onder een numerieke kolom of
onder elke groep in een kolom. Het totaal wordt steeds opnieuw berekend wanneer de
gegevens voor het rapport worden opgehaald.
U kunt bijvoorbeeld de totale korting per type weergeven om te zien hoeveel korting de diverse
klanten in een jaar per artikeltype hebben ontvangen.

Praktijkvoorbeeld
Als u een totaal wilt toevoegen aan een kolom met groepen, doet u het volgende:
1. Klik op 7,92 in de kolom Korting om dit getal te selecteren.
2. Klik op de knop Totaal op de werkbalk.

Totale korting
per type

U kunt nu de totale korting per type zien. Het lijkt erop dat de kortingsbedragen te maken
hebben met de gekochte aantallen. Hiermee moet u rekening houden bij het herzien van de
kortingen voor actieve klanten.
3. Klik op 1080,36 in de kolom Korting om dit getal te selecteren.
4. Sleep 1080,36 boven 7,92 naar de koptekst Milieuproducten.
5. Klik in het lege gebied rechts van het rapport om het gehele rapport te selecteren.
6. Kies Eigenschappen in het menu Opmaak en klik op de tab Indeling.
7. Schakel de drie selectievakjes Voettekstuit, klik op OK om alle voetteksten te verwijderen en
druk vervolgens op Esc om de markeringen te verwijderen.
8. Kies Opslaan als in het menu Bestand.
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9. Typ Korting per klant in het vak Bestandsnaam en klik op Opslaan.
Als u uw rapport wilt vergelijken met onze versie, opent u het rapport Korting per klant in
locatie_voor_installatie\cern\Voorbeelden\Impromptu\Rapporten.

Meer informatie
In dit hoofdstuk hebt u gelezen hoe u een gegroepeerde lijst maakt, hoe u een vooraf gedefinieerde voorwaarde gebruikt om het rapport te filteren en hoe u gegevens groepeert,
berekeningen maakt, kolomtotalen toevoegt en rapportgegevens verplaatst.
Raadpleeg de on line Help voor meer informatie over de onderwerpen in dit hoofdstuk. Typ op
het tabblad Index het volgende:
• sjablonen
• groeperen
• voorwaarden
• kopteksten, toevoegen
In het volgende hoofdstuk leest u hoe u een samenvattingsrapport maakt dat alleen
samengevatte informatie bevat en niet de gegevens zelf.

Kennismaken met Impromptu 43

Hoofdstuk 3: Gegroepeerde lijsten maken

44 Impromptu ( R )

Hoofdstuk 4: Samenvattingsrapporten maken
Een samenvattingsrapport bevat een samenvatting van uw gegevens. U kunt een samenvattingsrapport maken wanneer u een overzicht van uw gegevens wilt zien zonder details. U kunt
de hoeveelheid en het niveau van de informatie in het samenvattingsrapport aan uw eigen
wensen aanpassen.
Een samenvattingsrapport geeft een algemeen beeld, zodat u bijvoorbeeld kunt bepalen welke
artikellijnen per artikeltype het best worden verkocht. Dit hoofdstuk bevat informatie over de
volgende onderwerpen:
• samenvattingskolommen toevoegen aan lijstrapporten
• gegevensitems uit rapporten verwijderen
• gegevens in rapporten ordenen
• samenvattingsgegevens sorteren.

In deze samenvattingskolom ziet u dat met de groep Waterzuivering binnen het
artikeltype Milieuproducten de grootste omzet wordt behaald.

Wat is een samenvattingsrapport?
In een samenvattingsrapport wordt de informatie uit de database gebruikt om totalen weer te
geven.

Samenvattingsrapporten maken
De volgende bewerkingen beheerst u al:
• catalogi openen
• lijstrapporten maken
• gegevensitems aan rapporten toevoegen
• gegevensitems groeperen.
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Wanneer u een samenvattingsrapport gaat maken, maakt u ook kennis met de volgende
bewerkingen:
• lijstrapporten maken
• gegevensitems in lijstrapporten samenvatten
• detailgegevens uit rapporten verwijderen
• resterende samenvattingskolommen ordenen
• gegevens sorteren.
In het voorbeeld in dit hoofdstuk moet u in opdracht van de verkoopmanager van ABC een

rapport maken dat antwoord geeft op de vraag "Welke artikellijnen leveren de hoogste
totaalomzet op?"

Lijstrapporten maken
U kunt een rapport maken waarmee u kunt bepalen welke artikelen afgaande op de omzet het
meest succesvol zijn.

Praktijkvoorbeeld
Als u een lijstrapport wilt maken en de gewenste verkoopgegevens wilt toevoegen, doet u het
volgende:
1. Als u Impromptu zojuist hebt gestart, klikt u op Sluiten om het dialoogvenster Welkom te
sluiten.
Opmerking: Als het dialoogvenster Rapportwizard wordt weergegeven, kunt u de gewenste
bewerking niet uitvoeren. Klik op Annuleren om terug te gaan naar het lege scherm.
2. Als u Impromptu al hebt gestart maar de catalogus Verkoopgegevens van ABC nog niet
hebt geopend, doet u het volgende:
•

Kies Openen in het menu Catalogus.

•

Zoek in het dialoogvenster Catalogus openen de catalogus Verkoopgegevens van ABC
en dubbelklik hierop.

•

Klik op Annuleren als het dialoogvensterCognos Algemeen aanmelden wordt
weergegeven.

• Klik op OK om de gebruikersklasse te accepteren.
Tip: Controleer de tekst op de statusregel. Als er Verkoopgegevens van ABC staat, is deze
catalogus geopend.
3. Kies Nieuw in het menu Bestand en klik vervolgens op OK om de standaardsjabloon
Eenvoudige lijst te accepteren.
4. Dubbelklik op de map Artikel in het vak Catalogus om deze te openen en de inhoud ervan
weer te geven.

5. Dubbelklik op Artlijn om dit item toe te voegen aan het vak Query-gegevens.
6. Dubbelklik op Arttype om dit item toe te voegen aan het vak Query-gegevens.
7. Dubbelklik op de map Prijs en kosten om deze te openen.
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8. Dubbelklik op Artikelprijs om dit item aan het vak Query-gegevens toe te voegen.
Het vak Query-gegevens bevat drie gegevensitems.

Klik nog niet op OK. U moet nog meer bewerkingen uitvoeren.

Samenvattingen aan rapporten toevoegen
U kunt samenvattingen maken om gegevens van hogere niveaus in een rapport op te nemen.
Als u wilt dat het rapport alleen samenvattingsgegevens bevat en geen details, kunt u bij het
maken van het rapport een samenvatting maken. Dit doet u op het tabblad Gegevens in het
dialoogvenster Query. De samenvatting wordt uitgevoerd wanneer de rapportgegevens worden
opgehaald. Aangezien de gegevens slechts één keer worden opgehaald, is dit de meest
efficiënte methode, vooral wanneer u een grote database hebt.
Met de knop Samenvatting op het tabblad Gegevens kunt u een of meer van de volgende
samenvattingen aan een rapport toevoegen:
• een totaal
• een minimum
• een maximum
• een gemiddelde
• een aantal
• een percentage van het totaal.
Extra opties zoals voortschrijdend totaal en rangorde zijn beschikbaar via de knop Berekenen.
Hoe u berekende gegevensitems toevoegt hebt u kunnen lezen in "Hoofdstuk 3: Gegroepeerde
lijsten maken".
U kunt een nieuwe samenvattingskolom toevoegen, zoals de kolom Total Omgezet bedrag
waarmee de totalen voor de artikellijnen worden berekend.

Praktijkvoorbeeld
Als u een samenvattingskolom aan het rapport wilt toevoegen, doet u het volgende:
1. Dubbelklik op de map Orders en vervolgens op de map Orderdetails om deze te openen.
2. Selecteer het berekende gegevensitem Omgezet bedrag en klik vervolgens op de knop
Samenvatting om het dialoogvenster Samenvatting te openen.

De precieze naam van dit
dialoogvenster wordt
bepaald door het
gegevensitem dat u gebruikt
om de samenvatting te
maken.

De knop
Samenvatting

De knop Totaal

Kennismaken met Impromptu 47

Hoofdstuk 4: Samenvattingsrapporten maken
3. Klik op de knop Totaal en klik op OK om Totaal Omgezet bedrag toe te voegen aan het vak
Query-gegevens.

Opmerking: De naam van het samengevatte gegevensitem bestaat uit een combinatie van
de naam van de samenvattingsfunctie en de naam van het gegevensitem.
4. Klik op OK om het rapport met de samengevatte gegevens weer te geven.

Opmerking: Samenvattingen zijn gekoppeld aan een locatie. Het totaal is afhankelijk van
de plaats van de samenvatting in het rapport.
5. Dubbelklik op <Dubbelklik om de tekst te bewerken> om een knipperende cursor in het
tekstgebied te plaatsen.
Tip: Als u één keer op de titel klikt, wordt het gehele tekstkader geselecteerd. U kunt op Esc
drukken om de markering op te heffen en het opnieuw te proberen.
6. Klik met de muisknop en sleep de aanwijzer over de tekst om deze te selecteren.
7. Typ Totale omzet per artikellijn en druk op Esc om deze titel aan het rapport toe te voegen.

Zoals u ziet heeft Biologische zeep een hoog totaal omgezet bedrag in vergelijking met de
overige artikelen en is de artikelprijs relatief laag. Dit is dus een goedlopend artikel. Het zou
daarom een goed idee zijn om uw marketing hierop te richten.
U kunt het rapport nu gaan verfijnen om het overzichtelijker te maken en ervoor te zorgen
dat het alleen relevante gegevens bevat.
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Gegevensitems uit rapporten verwijderen
U kunt gegevens uit een rapport verwijderen met behulp van de toets Delete. Als u op Delete
drukt, verschijnen de gegevens niet meer in het rapport. De gegevens staan echter nog wel in
de query die u hebt gemaakt in het dialoogvenster Query. Als u het gegevensitem ook definitief
uit de query wilt verwijderen, gebruikt u de knop Verwijderen op het tabblad Gegevens in het
dialoogvenster Query.
Verzoek om gegevens uit database

Ophalen van gegevens uit database
Bedrijfsdatabase

Database-query

Database-rapport

Aangezien u alleen geïnteresseerd bent in het totale omgezette bedrag per artikel, kunt u de
kolom Artikelprijs uit de query verwijderen.

Praktijkvoorbeeld
Als u een gegevensitem uit de query wilt verwijderen, doet u het volgende:
1. Kies Query in het menu Rapport en klik op de tab Gegevens.
2. Klik op Artikelprijs in het vak Query-gegevens en klik vervolgens op de knop Verwijderen.

De knop Verwijderen
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3. Klik op OK om het rapport nogmaals te maken zonder de kolom Artikelprijs.

Alle gegevensitems in de query worden in het rapport gebruikt.

Gegevens in rapporten ordenen
U kunt de gegevens in het rapport ordenen en het rapport overzichtelijker maken door de
volgorde en de opmaak van de kolommen te wijzigen.
Tip: U kunt de kolombreedte aanpassen door op de kolomkop te klikken en een van de grepen
naar links of rechts te slepen.

Volgorde van kolommen wijzigen
U kunt de volgorde van de kolommen wijzigen zodat u de gewenste informatie gemakkelijker
kunt vinden.
Het rapport zou bijvoorbeeld logischer zijn als de kolommen Artlijn en Arttype van plaats zouden
worden verwisseld. U kunt ook de volgorde waarin de gegevensitems in het rapport zijn
gegroepeerd aanpassen.

Praktijkvoorbeeld
Als u de kolom Arttype wilt verplaatsen, doet u het volgende:
1. Selecteer een gegevensitem in de kolom Arttype.
2. Sleep de kolom in horizontale richting naar de stippellijn links van de kolom Artlijn en laat de
muisknop los.
Als u een kolom verplaatst, wordt de nieuwe locatie van de kolom aangegeven met een
stippellijn.

Een verticale stippellijn geeft de nieuwe locatie van de kolom aan.

De volgorde van de kolommen wordt omgedraaid.
Opmerking: Als u de kolom per ongeluk op de verkeerde plaats neerzet, kiest u de
opdracht Ongedaan maken in het menu Bewerken.
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3. Druk op Esc om de markering van de kolom op te heffen.

U kunt de gegevens nu zo ordenen dat u de omzet van de verschillende artikeltypen snel
met elkaar kunt vergelijken.
4. Kies Query in het menu Rapport en klik op de tab Groeperen.

5. Sleep Arttype boven Artlijn.
6. Klik op OK om het gewijzigde rapport weer te geven.

7. Klik op een willekeurige waarde in de kolom Totaal Omgezet bedrag en klik op de knop
Valuta om de kolom te voorzien van een valutanotatie.

De waarden worden voorzien van een valutasymbool
en een valutanotatie.

Het toevoegen van een valutanotatie maakt de omzetbedragen gemakkelijker leesbaar.
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8. Druk op Esc om de markering op te heffen.

Samengevatte gegevens sorteren
U kunt de samenvattingsgegevens sorteren zodat u meer inzicht krijgt in de trends waarmee uw
bedrijf te maken heeft. Dit doet u met de knop Oplopend sorteren op de werkbalk. Numerieke
en alfabetische kolommen worden standaard in oplopende volgorde gesorteerd.
Als u bijvoorbeeld snel wilt zien welke artikellijnen slecht worden verkocht, kunt u de kolom
Totaal Omgezet bedrag sorteren.

Praktijkvoorbeeld
Als u de kolom Totaal Omgezet bedrag wilt sorteren, doet u het volgende:
1. Klik op een willekeurige waarde in de kolom Totaal Omgezet bedrag en klik op de knop
Oplopend sorteren om deze kolom oplopend te sorteren op artikeltype.

Zoals u ziet is de omzet van Kringloopproducten, Sportkleding en Rugzakken het laagst.
2. Kies Opslaan als in het menu Bestand.
3. Typ Totale omzet per artikellijn in het vak Bestandsnaam en klik op Opslaan.
Als u uw rapport wilt vergelijken met onze versie, opent u het rapport Totale omzet per
artikellijn in locatie_voor_installatie\cern\Voorbeelden\Impromptu\Rapporten.

Meer informatie
In dit hoofdstuk hebt u gegevens samengevat om de totale omzet per artikellijn weer te geven.
Raadpleeg de on line Help voor meer informatie over de onderwerpen in dit hoofdstuk. Typ op
het tabblad Index het volgende:
• verwijderen, gegevens
• samenvattingen
• groeperen
• kolommen
• sorteren
In het volgende hoofdstuk leest u hoe u uw gegevens vanuit een andere invalshoek kunt
bekijken met behulp van een kruistabel. U kunt een kruistabel bijvoorbeeld gebruiken om de
prestaties van uw verkopers te evalueren.
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Met behulp van een kruistabelrapport kunt u uw bedrijfsgegevens vanuit een andere invalshoek
bekijken. In een kruistabelrapport kunt u waarden weergeven op de kruising van een rij met een
kolom, waardoor u de waarden in een rapport op basis van een of meer criteria met elkaar kunt
vergelijken. Dit hoofdstuk bevat informatie over de volgende onderwerpen:
• kruistabelrapporten maken
• rijen en kolommen omwisselen
• waarden opmaken en gegevens toevoegen
• geneste kruistabellen maken
• rapporten met kruistabellen omzetten in lijsten.

De omzetcijfers voor de klant Ultra Sport 4 geven aan dat Bill van Praag een goede
kandidaat zou zijn voor de functie van verkoopmanager voor de keten Ultra Sport.
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Definitie van een kruistabelrapport
Een kruistabelrapport biedt een andere kijk op uw gegevens. Een van de voordelen van het
gebruik van een kruistabelrapport is de mogelijkheid om de gegevens op een andere manier te
presenteren. In een kruistabelrapport wordt de informatie samengevat in een beknopte tabel
van rijen en kolommen, waarbij de waarde op de kruising van een rij met een kolom wordt
weergegeven.
In dit lijstrapport ziet u
de gedetailleerde
bedrijfsgegevens in
kolommen.

In dit kruistabelrapport ziet
u de samengevatte
bedrijfsgegevens op de
kruising van de rijen en
kolommen.

Een kruistabelrapport bestaat uit gegroepeerde gegevensitems links en boven in het rapport en
samengevatte gegevens in de cellen.

Kruistabelrapporten maken met de rapportwizard
De volgende bewerkingen beheerst u al:
• catalogi openen
• rapporten maken op basis van sjablonen
• lijstrapporten maken met de rapportwizard
• gegevensitems aan rapporten toevoegen
Als u een kruistabelrapport maakt, maakt u ook kennis met de volgende bewerkingen:
• rijen en kolommen in kruistabellen omwisselen
• nieuwe gegevensitems toevoegen aan kruistabelrapporten
• geneste kruistabelrapporten maken
• kruistabelrapporten omzetten in lijstrapporten.
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U kunt in Impromptu drie typen kruistabelrapporten maken: eenvoudige, gegroepeerde en
geneste kruistabelrapporten.

Eenvoudig kruistabelrapport

Gegroepeerd
kruistabelrapport

Genest kruistabelrapport

U kunt een geheel nieuw kruistabelrapport maken of uitgaan van een bestaand rapport,
bijvoorbeeld een lijstrapport. Als u bijvoorbeeld ontdekt dat een lijstrapport beter een kruistabelrapport zou kunnen zijn, hoeft u niet helemaal opnieuw te beginnen. Via de opdracht Query in
het menu Rapport kunt u het lijstrapport omzetten in een kruistabelrapport.
In dit hoofdstuk wilt u ontdekken welke vertegenwoordiger de hoogste omzet per artikellijn heeft
behaald.

Praktijkvoorbeeld
Als u een kruistabelrapport wilt maken met de rapportwizard, doet u het volgende:
1. Als u Impromptu zojuist hebt gestart, klikt u op Sluiten om het dialoogvenster Welkom te
sluiten.
2. Als u Impromptu al hebt gestart maar de catalogus Verkoopgegevens van ABC nog niet
hebt geopend, doet u het volgende:
•

Kies Openen in het menu Catalogus.

•

Zoek in het dialoogvenster Catalogus openen de catalogus Verkoopgegevens van ABC
en dubbelklik hierop.

•

Klik op Annuleren als het dialoogvenster Cognos Algemeen aanmelden wordt
weergegeven.

• Klik op OK om de gebruikersklasse te accepteren.
Tip: Controleer de tekst op de statusregel. Als er "Verkoopgegevens van ABC" staat, is
deze catalogus geopend.
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3. Klik op de knop Nieuw om de rapportwizard weer te geven.
Opmerking: Kies niet de opdracht Nieuw in het menu Bestand. Daarmee opent u namelijk
het dialoogvenster Nieuw en niet de rapportwizard.

4. Typ Vertegenwoordigersresultaten en klik op Volgende om het venster weer te geven waarin
u kunt aangeven of u een lijst- of kruistabelrapport wilt maken.

5. Selecteer Kruistabelrapport en klik op Volgende om het gegevensvenster weer te geven.
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Gegevens selecteren
In het gegevensvenster selecteert u de gewenste rapportgegevens. Elk gegevensitem wordt
weergegeven als rij, kolom of cel in het rapport.

Praktijkvoorbeeld
Als u de gegevens voor het kruistabelrapport wilt selecteren, doet u het volgende:
1. Dubbelklik op de map Artikel in het vak Beschikbare gegevens om deze te openen.
2. Sleep het gegevensitem Arttype naar het vak Rijen.
Tip: U kunt het gegevensitem Arttype ook verplaatsen door erop te klikken en vervolgens te
klikken op de knop Rijen.

De knop Rijen

Wanneer u een item plaatst in het vak Rijen,
wordt het als rij weergegeven in het kruistabelrapport

3. Dubbelklik op de map Orders en vervolgens op de map Extra informatie om deze te
openen.
4. Sleep het gegevensitem Naam vertegenwoordiger naar het vak Kolommen.
5. Dubbelklik op de map Orderdetails.
6. Sleep het gegevensitem Verkoopbedrag naar het vak Cellen.
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7. Schakel het selectievakje Som onder het vak Cellen uit.
U kunt samenvattingstotalen toevoegen aan of verwijderen uit kolommen en rijen door de
selectievakjes Som in of uit te schakelen.

Selectievakje Som voor kolommen

Selectievakje Som voor

rijen

8. Klik op Sluiten om de gegevens op te halen en het rapport weer te geven.

Zoals u ziet heeft Bill van Praag de hoogste omzet van Milieuproducten. Het is echter
moeilijk om de cijfers van alle vertegenwoordigers te vergelijken, omdat een groot deel van
de gegevens niet op het scherm past.

Weergave van de gegevens wijzigen
U kunt de gegevens in een kruistabel vanuit een andere invalshoek bekijken door de rijen en
kolommen om te wisselen of door de gegevens te wijzigen.

Rijen en kolommen in een kruistabel omwisselen
Als u op een andere manier naar de informatie kijkt, kunnen er nieuwe zaken aan het licht
komen. U kunt kruistabelrapporten gebruiken om hoogte- en dieptepunten te ontdekken die u
niet eerder had gezien.
U kunt bijvoorbeeld de gegevens voor Vertegenwoordiger en Arttype omwisselen om de
prestaties van de vertegenwoordigers op het gebied van Milieuproducten gemakkelijker te
kunnen vergelijken.

Praktijkvoorbeeld
Als u rijen en kolommen in kruistabellen wilt omwisselen, doet u het volgende:
1. Klik op Milieuproducten en plaats de muisaanwijzer op het geselecteerde gebied.
De aanwijzer verandert in een vierpuntige pijl.
2. Klik en sleep de aanwijzer omhoog naar Arttype.
De verticale stippellijn verandert in een horizontale stippellijn en de aanwijzer voor
herschikken verschijnt.
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3. Sleep de stippellijn naar de onderkant van de cel Arttype.

Opmerking: U kunt de stippellijn ook slepen naar de bovenkant van de cel.
4. Klik op Bill van Praag en plaats de aanwijzer op het geselecteerde gebied.
5. Klik en sleep de kolom naar de linkerkant van de cel 61959,52 tot de aanwijzer voor
herschikken verschijnt.

Stippellijn

Aanwijzer voor
herschikken

Opmerking: Laat de muisknop niet los voordat de aanwijzer voor herschikken wordt
weergegeven. Als u dat per ongeluk wel doet, kiest u Ongedaan maken Slepen en
neerzetten in het menu Bewerken en probeert u het nog eens.
6. Laat de muisknop los om de stippellijn neer te zetten en het omwisselen te voltooien.

Zoals u ziet heeft Bill van Praag de meeste Milieuproducten verkocht, waardoor hij voor
promotie in aanmerking zou kunnen komen. Het is echter moeilijk de cijfers met elkaar te
vergelijken omdat er verschillende notaties voor de getallen zijn gebruikt. Sommige
waarden hebben één decimaal en andere twee. De eerste twee items van de lijn ABC Sport
zijn bijvoorbeeld "20631,44" en "1912,8".

De waarden in rapporten opmaken
U kunt de leesbaarheid van het rapport verbeteren door de verkoopcijfers in het rapport op te
maken.
Afhankelijk van de databasewaarden kunt u verschillende notaties opgeven voor positieve en
negatieve waarden en voor nullen en ontbrekende waarden.
Om de getallen in het voorbeeldrapport gemakkelijker te kunnen vergelijken, kunt u alle getallen
met twee decimalen weergeven.
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Praktijkvoorbeeld
Als u de notatie van de waarden in het rapport wilt wijzigen, doet u het volgende:
1. Plaats de muisaanwijzer boven in de kolom Milieuproducten.
De aanwijzer verandert in een pijl die naar beneden wijst.
2. Klik eenmaal en klik vervolgens nog eens om de drie kolommen met artikeltypen te
selecteren.
3. Kies Gegevens in het menu Opmaak om het dialoogvenster Opmaak te openen.
4. Selecteer 0,00 in de vervolgkeuzelijst Positief.
5. Typ "0,00", inclusief aanhalingstekens, in het vak Ontbrekend en klik vervolgens op OK om
de gegevens in het rapport op te maken.
Opmerking: U kunt ook een numerieke waarde of tekst invoeren in het vak Ontbrekend.
Deze waarde wordt dan weergegeven in lege cellen in het kruistabelrapport.
6. Druk op Esc om de markering in het rapport op te heffen.

Nieuwe gegevensitems aan het kruistabelrapport toevoegen
U kunt gegevens aan uw kruistabelrapport toevoegen, zodat u de bedrijfsgegevens vanuit een
andere invalshoek kunt bekijken. Dit stelt u in staat informatie op basis van meer dan één
criterium te vergelijken.
Als u gegevens aan het kruistabelrapport wilt toevoegen, moet u het gewenste gegevensitem
toevoegen aan de query en de nieuwe gegevens vervolgens ophalen uit de database.
Stel dat u de verkoopprestaties van de vertegenwoordigers per klant met elkaar wilt vergelijken.
Zo kunt u ontdekken of er vertegenwoordigers zijn die zich richten op een beperkt aantal
klanten of artikelen.

Praktijkvoorbeeld
Als u een gegevensitem aan een kruistabelrapport wilt toevoegen, doet u het volgende:
1. Kies Query in het menu Rapport en klik op de tab Kruistabel.
2. Dubbelklik in het vak Catalogus op de map Klanten om deze te openen.
3. Sleep het gegevensitem Klantnaam naar het vak Rijen en klik op OK om het rapport weer te
geven.
4. Kies Schermindeling in het menu Beeld om het volledige rapport weer te geven.

Zoals u ziet, heeft Bill van Praag de meeste artikelen verkocht aan Ultra Sports 4. Dit maakt
hem tot een goede kandidaat om verkoopmanager te worden voor de sportketen Ultra
Sports.
5. Kies Opslaan als in het menu Bestand.
6. Typ Omzet per artikeltype in het vak Bestandsnaam en klik op Opslaan.
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Geneste kruistabelrapporten maken
U kunt de gegevens in een kruistabelrapport ook wijzigen zonder gegevens uit de query te
verwijderen. Als u een genest kruistabelrapport maakt, kunt u de gegevens gemakkelijker
vergelijken op basis van meerdere gegevensitems per kolom.
U weet bijvoorbeeld dat Bill van Praag veel verkoopt aan Ultra Sports 4. U wilt echter ook wel
eens weten hoeveel hij van elke artikellijn verkoopt aan de keten Ultra. U kunt artikellijnen aan
het rapport toevoegen en de omzet van Bill vergelijken met die van de andere vertegenwoordigers.

Praktijkvoorbeeld
Als u een genest kruistabelrapport wilt maken, doet u het volgende:
1. Kies Query in het menu Rapport en klik op de tab Kruistabel.
2. Dubbelklik op de map Artikel om deze te openen.
3. Sleep het gegevensitem Artlijn naar het vak Kolommen en klik op OK om het geneste
kruistabelrapport weer te geven.

U ziet dat Bill van Praag veel artikelen voor tenten en sporttassen verkoopt. U ziet ook dat
de verkopen van Brian Pardano aan de keten Supremas Montagna 3 veel beter over de
verschillende artikellijnen zijn verdeeld. Het geneste kruistabelrapport geeft aan dat de
verkopen van Brian Pardano in de artikellijn van ABC veel beter zijn verdeeld dan die van
Bill van Praag.

Kruistabelrapporten omzetten in lijstrapporten
Het kan voorkomen dat u meer bewerkingen op de rapportgegevens wilt uitvoeren, zoals extra
opmaak toekennen of meer details weergeven. Omdat het toevoegen van extra gegevensitems
aan een kruistabelrapport de bedoeling van het rapport kan veranderen, is het soms gemakkelijker de gegevens weer te geven in een lijstrapport in plaats van in een kruistabelrapport. Via
het dialoogvenster Query kunt u een kruistabelrapport gemakkelijk omzetten in een lijstrapport.
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Praktijkvoorbeeld
Als u een kruistabelrapport wilt omzetten in een lijstrapport doet u het volgende:
1. Kies Query in het menu Rapport en klik op de tab Kruistabel.
2. Klik op de knop Lijstrapport maken.

Het dialoogvenster voor kruistabelquery's wordt vervangen door het dialoogvenster voor
lijstquery's.
3. Klik op OK om het nieuwe lijstrapport weer te geven.

U kunt de rapportgegevens nu gemakkelijk bewerken.
Opmerking: U kunt ook de aanwijzer voor herschikken gebruiken om een kruistabelrapport
te veranderen in een lijstrapport.
4. Kies Opslaan in het menu Bestand.
Als u uw rapport wilt vergelijken met onze versie, opent u het rapport Omzet per artikeltype
in locatie_voor_installatie\cern\Voorbeelden\Impromptu\Rapporten.
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Meer informatie
In dit hoofdstuk hebt u kunnen lezen hoe u een kruistabelrapport gebruikt om uw bedrijfsgegevens vanuit een andere invalshoek te bekijken. U hebt gezien hoe u een kruistabelrapport
maakt, rijen en kolommen verwisselt, gegevens toevoegt, een genest kruistabelrapport maakt
en hoe u een kruistabelrapport kunt omzetten in een lijstrapport.
In het volgende hoofdstuk kunt u lezen hoe u de bedrijfsdatabase gebruikt om mailinglabels te
maken, de labels van opmaakkenmerken te voorzien en deze af te drukken.
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Met de sjabloon Mailinglabels kunt u tijd besparen, omdat u bijvoorbeeld de namen en adressen
van alle klanten alvast kunt opmaken. Dit hoofdstuk bevat informatie over de volgende
onderwerpen:
• mailinglabels en hoe u deze kunt maken
• gegevens van mailinglabels opmaken
• voorbeelden van labels bekijken

U kunt bedrijfsgegevens gebruiken om mailinglabels te maken voor een mailing van uw
nieuwe brochure.

Wat is een mailinglabelrapport?
Mailinglabels zijn andere rapporten dan de kruistabel- en de lijstrapporten die u tot nu toe hebt
gemaakt. Een mailinglabelrapport bestaat uit een reeks kaders voor adresetiketten. Met een
dergelijk rapport kunt u snel mailinglabels afdrukken op basis van de klantgegevens uit een
database. Zo vermijdt u de gecompliceerde samenvoegformules van tekstverwerkingsprogramma's.

Mailinglabels maken met een sjabloon
De volgende bewerkingen beheerst u al:
• catalogi openen
• nieuwe rapporten maken met sjablonen
• gegevensitems aan rapporten toevoegen
• rapporten afdrukken.
Als u mailinglabels gaat maken, maakt u kennis met de volgende bewerkingen:
• specifieke gegevensitems opmaken
• opmaakprofielen maken en toepassen
• voorbeelden van mailinglabels bekijken voordat u deze afdrukt.
In dit hoofdstuk gaat u mailinglabels voor uw klanten maken, zodat u hen de nieuwste brochure
kunt toezenden.
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Aangezien de mailinglabels worden afgedrukt, worden ze in de modus Pagina-indeling
weergegeven en niet in de modus Schermindeling. Filters worden besproken in "Hoofdstuk 2:
Lijstrapporten maken".

Praktijkvoorbeeld
Als u mailinglabels wilt maken met behulp van een sjabloon, doet u het volgende:
1. Als u Impromptu zojuist hebt gestart, klikt u op Sluiten om het dialoogvenster Welkom te
sluiten.
Opmerking: Als het dialoogvenster Impromptu-rapportwizard wordt weergegeven, kunt u
de gewenste bewerking niet uitvoeren. Klik op Annuleren om terug te gaan naar het lege
scherm.
2. Als u Impromptu al hebt gestart maar de catalogus Verkoopgegevens van ABC nog niet
hebt geopend, doet u het volgende:
•

Kies Openen in het menu Catalogus.

•

Zoek in het dialoogvenster Catalogus openen de catalogus Verkoopgegevens van ABC
en dubbelklik hierop.

•

Klik op Annuleren als het dialoogvensterCognos Algemeen aanmelden wordt
weergegeven.

• Klik op OK om de gebruikersklasse te accepteren.
Tip: Controleer de tekst op de statusregel. Als er Verkoopgegevens van ABC staat, is deze
catalogus geopend.
3. Kies Nieuw in het menu Bestand en dubbelklik op de sjabloon Mailinglabels om het dialoogvenster Query te openen.

De knoppen Toevoegen en
Verwijderen

Dit zijn plaatsvervangende
objecten voor gegevens in de
mailinglabels.

Opmerking: Als u het verkeerde item hebt toegevoegd aan een plaatsvervangend object,
selecteert u het item en klikt u op de knop Verwijderen.
4. Dubbelklik op de map Klanten en vervolgens op de map Locaties om deze te openen.
5. Dubbelklik op Contactpersoon om dit gegevensitem toe te voegen aan het vak
Query-gegevens.
U ziet dat Contactpersoon wordt geplaatst onder het plaatsvervangend object Naam.
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6. Dubbelklik op Klantnaam om dit item te plaatsen onder het plaatsvervangend object
Adresregel 1 in het vak Query-gegevens.
7. Dubbelklik op de map Adres om deze te openen.
8. Dubbelklik op de volgende gegevensitems om deze aan het vak Query-gegevens toe te
voegen:
•

Adres

•

Plaats

•

Prov/staat

•

Postcode

•

Land

9. Klik op OK om de mailinglabels weer te geven.
De mailinglabels worden op standaardpapierformaat opgemaakt.

De mailinglabels bevatten nu alle benodigde gegevens. De naam van het bedrijf en de
geadresseerde wilt u echter accentueren.

Belangrijke gegevens markeren
U kunt opmaakprofielen gebruiken om belangrijke gegevens in uw mailinglabels te accentueren.
Gemarkeerde gegevens maken de labels een stuk duidelijker. Ook loopt u minder kans dat
belangrijke gegevens over het hoofd worden gezien.
U kunt gegevens direct opmaken of met behulp van een opmaakprofiel. Een opmaakprofiel
bevat informatie over het lettertype, de kleur, de achtergrond, de rand, het patroon en dergelijke.
Deze kunt u in één keer opslaan en bijvoorbeeld toepassen op een tekstblok of een kader.
Met opmaakprofielen kunt u snel een algemene opmaak toepassen op objecten in uw rapport.
U kunt een bestaand opmaakprofiel toepassen of er een maken, zodat u een bepaalde opmaakconventie in meerdere rapporten kunt gebruiken. U kunt opmaakprofielen ook gebruiken om
geselecteerde gegevens voorwaardelijk op te maken.

Meerdere objecten selecteren voor wijzigingen
U kunt meerdere objecten in het rapport selecteren om wijzigingen snel door te voeren. U kunt
bijvoorbeeld de adresregels op de mailinglabels groter maken, zodat het adres beter leesbaar
wordt. Als u één kader in het rapport wijzigt, worden alle verwante kaders in het rapport
eveneens gewijzigd.
Wanneer u dus de opmaak van de adresregel op één label wijzigt, wordt deze wijziging op alle
adresregels in uw rapport toegepast.

Kennismaken met Impromptu 67

Hoofdstuk 6: Mailinglabels maken

Praktijkvoorbeeld
Als u meerdere objecten in mailinglabels wilt wijzigen, doet u het volgende:
1. Klik op de eerste adresregel van de eerste mailinglabel.

Deze regel is geselecteerd.

2. Plaats de muisaanwijzer op 2255 Sydney, en klik op deze adresregel terwijl u de Ctrl-toets
ingedrukt houdt.
3. Plaats de muisaanwijzer op NSW Australië en klik op deze adresregel terwijl u de Ctrl-toets
ingedrukt houdt.

4. Kies Lettertype in het menu Opmaak. Het dialoogvenster Opmaak wordt nu geopend.
Tip: U kunt de weergave van tekst ook wijzigen met behulp van de standaardwerkbalkopties van Windows (lettertype, lettergrootte, tekenstijl en tekstkleur).
5. Selecteer het lettertype Times New Roman in de keuzelijst Lettertype, selecteer 11 in de
keuzelijst Grootte en klik op OK om de mailinglabels weer te geven. Druk vervolgens op Esc
om de markering op te heffen.

Het lettertype en de lettergrootte worden in alle adresregels van het rapport
gewijzigd.

Als u het lettertype wijzigt en de adresregels één punt groter maakt, is het adres beter
leesbaar.

Opmaakprofielen gebruiken voor consistentie
U kunt opmaakprofielen voor uw mailinglabelrapporten definiëren om de rapporten een opmaak
te geven die consistent is met de bedrijfsstandaard. Deze opmaakprofielen kunt u ook in
volgende rapporten gebruiken, zodat ook de opmaak van de verschillende rapporten consistent
blijft.
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Een opmaakprofiel kan lettertypen, randen, patronen en een gegevensnotatie bevatten.
Wanneer u de opmaakprofielen hebt gedefinieerd, kunt u deze makkelijk toepassen op geselecteerde objecten in het rapport. Met opmaakprofielen kunt u diverse wijzigingen in de opmaak
terugbrengen tot één bewerking.
U kunt bijvoorbeeld het opmaakprofiel "Bedrijf" maken om de naam van het bedrijf op alle
mailinglabels weer te geven.

Praktijkvoorbeeld
Als u opmaakprofielen wilt toevoegen aan mailinglabels, doet u het volgende:
1. Selecteer een bedrijfsnaam in de mailinglabel, bijvoorbeeld Backwoods Equipment Pty.
2. Kies Opmaakprofielen in het menu Opmaak.
3. Klik op Toevoegen om het dialoogvenster Definitie opmaakprofiel te openen.

Op het tabblad

Inhoud
worden de
onderdelen van
het opmaakprofiel
weergegeven.

4. Typ Bedrijf in het vak Naam opmaakprofiel.
5. Schakel de selectievakjes Lettertype en Randen in om de tabbladen Lettertype en Randen
te activeren.
6. Klik op de tab Lettertype.
7. Selecteer Vet in de keuzelijst Tekenstijl.
8. Selecteer de waarde 12 in de keuzelijst Grootte en klik vervolgens op de tab Randen.

Als u op een van de pijltjes klikt, kunt u een definitie voor een specifieke rand opge

9. Klik op de bovenste rand in het vak Rand.
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10. Selecteer het eerste lijntype in de vervolgkeuzelijst Type.

11. Klik in het vak Randen op de onderste rand en klik vervolgens op OK om het opmaakprofiel
Bedrijf toe te voegen aan de lijst in het vak Type in het dialoogvenster Stijlen.
12. Klik op Toepassen om het opmaakprofiel Bedrijf toe te passen op de mailinglabels en klik op
Sluiten om het rapport weer te geven.

Hoewel de bedrijfsnaam nu beter leesbaar is, worden de adresregels
gedeeltelijk overlapt.
Maak de selectie nog niet ongedaan, want u gaat nog meer bewerkingen uitvoeren.
13. Plaats de muisaanwijzer op de geselecteerde bedrijfsnaam. Klik op de naam en sleep deze
zo ver omhoog dat de naam nog goed op de label past. Druk op Esc om de selectie van het
object ongedaan te maken.

De bedrijfsnaam is goed zichtbaar en komt overeen met de bedrijfsstandaard.
14. Kies Opslaan als in het menu Bestand.
15. Typ Labels klanten in het vak Bestandsnaam en klik op Opslaan. Als u uw rapport wilt
vergelijken met onze versie, opent u het rapport Labels klanten in
locatie_voor_installatie\cern\Voorbeelden\Impromptu\Rapporten.
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Voorbeelden van de labels bekijken
Momenteel bekijkt u de gegevens in de weergave Pagina-indeling. In deze weergave kunt u een
voorbeeld van uw rapport bekijken voordat u het gaat afdrukken. Zo kunt u de plaats van de
gegevens op de labels controleren en zien of de afmetingen overeenkomen met de
voorgedrukte bedrijfslabels.
Als u het formaat, de uitlijning of het aantal labels per pagina wilt wijzigen, selecteert u de
gewenste labels en doet u het volgende:
• Kies Eigenschappen in het menu Opmaak en gebruik de drie tabbladen om de labels te
bewerken.

Afmetingen van mailinglabels controleren
Afmetingen kunt u in Impromptu controleren met behulp van een liniaal.
Stel dat u de inhoud van de mailinglabels hebt bekeken en wilt zien of de labels even groot zijn
als de voorgedrukte bedrijfslabels. In de linkerbovenhoek moet een leeg vierkant van 3,2 cm bij
3,2 cm zijn, omdat daar het logo van ABC wordt geplaatst.

Praktijkvoorbeeld
Als u de linialen wilt weergeven, doet u het volgende:
• Kies Liniaal in het menu Beeld.

Linksboven op uw labels is een vierkant van 3,2 cm bij 3,2 cm leeg gelaten. De labels
komen dus overeen met de voorgedrukte bedrijfslabels.
Tip: U kunt de meetwaarden van de liniaal instellen op centimeters of inches. Kies hiertoe
Opties in het menu Extra en selecteer Centimeters of Inches in het vak Rasterafstand.

Hele pagina bekijken
Impromptu bevat een zoomfunctie waarmee u een voorbeeld van de hele pagina kunt bekijken
voordat u deze afdrukt.
Hiermee kunt u ook zien hoeveel pagina's de mailinglabels in beslag nemen, zodat u weet
hoeveel papier u in de papierlade van de printer moet plaatsen.
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Praktijkvoorbeeld
Als u wilt in- of uitzoomen op de mailinglabels, doet u het volgende:
1. Kies In-/uitzoomen in het menu Beeld.
2. Selecteer het keuzerondje Hele pagina en klik op OK om de hele pagina met mailinglabels
weer te geven.

3. Klik op de knop Volgende pg om verder te bladeren tot het einde van het rapport.
De knop Volgende
schuifbalk.

pg. Deze wordt weergegeven onder de verticale

Tel het aantal pagina's. Er moeten 15 pagina's met labels zijn.

Meer informatie
In dit hoofdstuk hebt u kunnen lezen hoe u mailinglabels maakt op basis van bedrijfsgegevens,
hoe u deze labels opmaakt en hoe u een voorbeeld van de mailinglabels kunt bekijken voordat u
deze afdrukt.
Raadpleeg de on line Help voor meer informatie over de onderwerpen in dit hoofdstuk. Typ op
het tabblad Index het volgende:
• opmaak
• patronen
• randen
• wijzigen
• opmaakprofielen
• voorbeelden van rapporten bekijken
In het volgende hoofdstuk leest u hoe u standaardbrieven en bedrijfssjablonen kunt maken.
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Standaardbrieven maakt u in een handomdraai. U selecteert alleen de bedrijfsnaam en adresgegevens en laat de rest over aan Impromptu. Dit hoofdstuk bevat informatie over de volgende
onderwerpen:
• standaardbrieven maken
• gegevens filteren voor elke standaardbrief
• de sjabloon van de standaardbrief wijzigen.

U kunt gegevens uit de bedrijfsdatabase gemakkelijk in standaardbrieven opnemen om
effectieve standaardbrieven te maken.

Wat is een standaardbrief?
Een standaardbrief bevat een standaardtekst, maar wordt voorzien van de persoonsgegevens
van de ontvanger, zoals naam, adres, bedrijfsnaam en andere gegevens. Deze brieven zijn
bijzonder geschikt voor marketingdoeleinden.
Als u een standaardbrief wilt maken, kunt u de vooraf gedefinieerde sjabloon Standaardbrief
van Impromptu gebruiken. U maakt dan eerst een brief en geeft vervolgens aan welke gegevensitems in de brief moeten verschijnen. De lege velden worden automatisch ingevuld.

Standaardbrieven maken met een sjabloon
De volgende bewerkingen beheerst u al:
• catalogi openen
• nieuwe rapporten maken met sjablonen
• gegevensitems aan rapporten toevoegen
• rapporten afdrukken.
Als u een standaardbrief gaat maken, maakt u ook kennis met de volgende bewerkingen:
• gegevens ordenen met het samenvattingsfilter voor rangorde
• gegevensitems toevoegen aan de tekst van de brief
• figuren toevoegen
• sjablonen maken.
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In dit hoofdstuk gaat u brieven naar uw klanten versturen om uw nieuwe postordercatalogus aan
te bevelen. Deze brieven bevatten persoonlijke adresgegevens evenals het favoriete artikel van
de klant. U kunt in deze brieven ook een kortingsbon voor dit artikel opnemen.

Praktijkvoorbeeld
Als u een standaardbrief wilt maken met behulp van een sjabloon, doet u het volgende:
1. Als u Impromptu zojuist hebt gestart, klikt u op Sluiten om het dialoogvenster Welkom te
sluiten.
Opmerking: Als het dialoogvenster Impromptu-rapportwizard wordt weergegeven, kunt u
de gewenste bewerking niet uitvoeren. Klik op Annuleren om terug te gaan naar het lege
scherm.
2. Als u Impromptu al hebt gestart maar de catalogus Verkoopgegevens van ABC nog niet
hebt geopend, doet u het volgende:
•

Kies Openen in het menu Catalogus.

•

Zoek in het dialoogvenster Catalogus openen de catalogus Verkoopgegevens van ABC
en dubbelklik hierop.

•

Klik op Annuleren als het dialoogvenster Cognos Algemeen aanmelden wordt
weergegeven.

• Klik op OK om de gebruikersklasse te accepteren.
Tip: Controleer de tekst op de statusregel. Als er "Verkoopgegevens van ABC" staat, is
deze catalogus geopend.
3. Kies Nieuw in het menu Bestand en dubbelklik vervolgens op de sjabloon Standaardbrief.
Het dialoogvenster Query verschijnt.
Deze plaatsvervangende
objecten
vervangt u door
gegevensitems
uit de
catalogus.

De knoppen Toevoegen en Verwijderen

Opmerking: Als u het verkeerde item hebt toegevoegd aan een plaatsvervangend object,
selecteert u het item en klikt u op de knop Verwijderen.
4. Dubbelklik op de map Klanten en vervolgens op de map Locaties om deze te openen.
5. Dubbelklik op Contactpersoon om dit gegevensitem toe te voegen aan het vak
Query-gegevens.
Contactpersoon wordt geplaatst onder het plaatsvervangende object Naam.

6. Dubbelklik op Klantnaam om dit item te plaatsen onder het plaatsvervangend object
Adresregel 1 in het vak Query-gegevens.
7. Dubbelklik op de map Adres om deze te openen.
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8. Dubbelklik op de volgende gegevensitems om deze aan het vak Query-gegevens toe te
voegen:
•

Adres

•

Plaats

•

Prov/staat

•

Postcode

•

Land

9. Klik op OK om de brieven weer te geven.

De brieven bevatten persoonlijke adresgegevens. U kunt nu het gegevensitem Artikel aan
de query toevoegen, zodat u de favoriete artikelen in de brieven kunt opnemen.
10. Kies Query in het menu Rapport.
11. Dubbelklik in het vak Catalogus op de map Artikel om deze te openen.
12. Dubbelklik op Artikel om dit gegevensitem aan het vak Query-gegevens toe te voegen.
Het vak Query-gegevens moet er als volgt uitzien:

Het vak Query-gegevens bevat de gewenste gegevens voor de persoonlijke brief, evenals
de artikelgegevens die u nodig hebt om het favoriete artikel van de klant te bepalen.
13. Klik op Artikel in het vak Query-gegevens.
14. Klik op de knop Markeren voor invoegen.
De pijl in het pictogram van het gegevensitem Artikel is nu verdwenen. Dit betekent dat
Artikel in de query is opgenomen, maar niet in het rapport is ingevoegd.
Klik nog niet op OK; u moet nog meer bewerkingen uitvoeren.

Gegevens filteren om het favoriete artikel weer te geven
U kunt de rapportgegevens zo filteren dat alleen het favoriete artikel van de klant in de
standaardbrief wordt opgenomen. Filters worden besproken in "Hoofdstuk 1: Basisvaardigheden".
Met het filter dat u toevoegt, plaatst u de gegevens in rangorde en zorgt u ervoor dat alleen het
bovenste gegevensitem wordt weergegeven. Elke groep gegevens heeft een bepaalde
rangorde. De database kan bijvoorbeeld de volgende rijen bevatten:
Klantnr. 2123 Fitness Pty Ltd.Tenten 4
Klantnr. 2123 Fitness Pty Ltd.Rugzakken 6
Klantnr. 2123 Fitness Pty Ltd. Zonnebrand 16
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Als u het samenvattingsfilter Rangorde (Aantal) op Klantnaam toepast, worden de rijen als volgt
gerangschikt:
Klantnr. 2123 Fitness Pty Ltd. Zonnebrand 16
Klantnr. 2123 Fitness Pty Ltd.Rugzakken 6
Klantnr. 2123 Fitness Pty Ltd.Tenten 4
Zo kunt u een filter aan de query toevoegen waarmee het favoriete artikel (het hoogste artikel in
de rangorde) van elke klant wordt opgehaald en waarmee de artikelnaam daarvan in de
standaardbrief wordt ingevoegd.

Praktijkvoorbeeld
Als u een filter aan uw standaardbrief wilt toevoegen, doet u het volgende:
1. Klik op de tab Filteren.

Het vak Beschikbare
componenten bevat de
beschikbare filtercomponenten.

Het vak Filterdefinitie
bevat informatie over het
filter dat u maakt.

In het vak Filteropties
kunt u de gewenste
filteropties instellen.

2. Selecteer Samenvatting in de vervolgkeuzelijst Filtertype om gegevens uit het rapport weg
te laten op basis van een samengevat gegevensitem.
3. Dubbelklik op Samenvattingen in het vak Beschikbare componenten.
4. Dubbelklik op de component Rangorde om deze toe te voegen aan het vak Filterdefinitie.

Tip: Als u de verkeerde samenvatting hebt geselecteerd, klikt u op Wissen om alle
gegevens in het vak Expressie te wissen.
5. Dubbelklik op de map Kolommen in catalogus in het vak Beschikbare componenten om
deze te openen.
6. Dubbelklik op de map Orders en vervolgens op de map Orderdetails om deze te openen.
7. Dubbelklik op Aantal om dit gegevensitem toe te voegen aan het vak Filterdefinitie.
8. Dubbelklik op de component Voor in het vak Beschikbare componenten om deze toe te
voegen aan het vak Filterdefinitie.
9. Dubbelklik op Kolommen in rapport in het vak Beschikbare componenten.
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10. Dubbelklik op Naam om dit item toe te voegen aan het vak Filterdefinitie.

11. Dubbelklik op de component = in het vak Beschikbare componenten om deze toe te voegen
aan het vak Filterdefinitie.
12. Dubbelklik op de component Getal.
Er verschijnt een 0 in het vak Filterdefinitie.
13. Typ 1 en klik op OK om de brief te maken.
De standaardbrief bevat de naam van de contactpersoon en het adres van de eerste klant
uit de lijst. De rapportquery bevat nu het gegevensitem en het filter voor het favoriete artikel
van de klant, dat u aan de brief kunt toevoegen.

Inhoud van de standaardbrief aanvullen
U kunt de tekst van de standaardbrief naar wens aanpassen. Wanneer u wijzigingen in het
tekstgedeelte van de brief aanbrengt, worden alle andere standaardbrieven automatisch
gewijzigd. De enige unieke gegevens in elke standaardbrief zijn de geselecteerde gegevensitems, zoals de naam van de contactpersoon, het bedrijf en de adresgegevens.
U kunt bijvoorbeeld een alinea aan een bestaande standaardbrief toevoegen waarin u reclame
maakt voor uw nieuwe postordercatalogus en de kortingsbon beschrijft.

Het artikel aan de brief toevoegen
U neemt de artikelgegevens in uw brief op door deze in te voegen in de standaardbrief.

Praktijkvoorbeeld
Als u een artikel wilt toevoegen aan uw brief, doet u het volgende:
1. Dubbelklik in het tekstgedeelte van de brief op
"Hierbij sturen wij u... <dubbelklik om de tekst te bewerken>"
zodat een knipperende cursor in het tekstgedeelte verschijnt.
Tip: Als u slechts één keer in het tekstgebied klikt, wordt het hele tekstgedeelte van de brief
geselecteerd. Dubbelklik op het tekstgedeelte van de brief om de knipperende cursor weer
te geven.
2. Klik op de eerste regel van de brief en selecteer deze met de muis. Druk op Delete om de
regel te verwijderen.
3. Typ Bijgaand sturen wij u een kortingsbon voor.
Druk op Esc om de selectie van het tekstkader ongedaan te maken.
4. Kies Gegevens in het menu Invoegen.
De muisaanwijzer ziet er nu als volgt uit:
5. Klik rechts van het adres.
Het dialoogvenster Query verschijnt.
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6. Klik op Artikel in het vak Query-gegevens, klik vervolgens op de knop Markeren voor
invoegen en klik op OK.
De artikelnaam wordt in de brief opgenomen.

Opmerking: Mogelijk past de artikelnaam niet in het kader en moet u de grootte van het
kader aanpassen om de volledige naam te kunnen zien. Als u de grootte van het kader wilt
aanpassen, klikt u met de muis om de artikelnaam te selecteren en versleept u een van de
grepen om het kader met de artikelnaam groter te maken.

Het favoriete artikel verplaatsen naar het tekstgedeelte van de brief
U kunt de artikelnaam aan het tekstgedeelte van de brief toevoegen door uit te gaan van de
gegevens die u al in de brief hebt opgenomen.

Praktijkvoorbeeld
Als u het favoriete artikel aan de brief wilt toevoegen, doet u het volgende:
1. Klik op de artikelnaam.
2. Druk op Ctrl+X om de artikelnaam te knippen.
De naam wordt uit de brief verwijderd en op het klembord geplaatst.
3. Dubbelklik in het tekstgedeelte van de brief om een knipperende cursor weer te geven.
4. Klik na het woord "Voor" om de cursor daar te plaatsen.
5. Druk op Ctrl+V om de artikelnaam in het tekstgedeelte van de brief te plaatsen.

6. Klik achter de artikelnaam in het tekstgedeelte van de brief en typ Wanneer u bestelt via ons
nieuwe gratis telefoonnummer 0800-9999, kunt u deze bon gebruiken.
7. Ga naar het einde van de brief en vervang <Naam afzender> door uw eigen naam. Druk op
Enter en typ Directeur Verkoop.
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8. Druk op Esc.

Uw brief is nu voorzien van persoonlijke informatie voor elke klant en bevat reclame voor uw
nieuwe postordercatalogus.

Standaardbrieven aanpassen aan de bedrijfsstandaard
U kunt de sjabloon Standaardbrief aanpassen aan de bedrijfsstandaard.
U kunt bijvoorbeeld het bedrijfslogo aan de brief toevoegen.

Praktijkvoorbeeld
Als u het bedrijfslogo wilt toevoegen aan de brief, doet u het volgende:
1. Kies Figuurkader in het menu Invoegen.
De muisaanwijzer ziet er nu als volgt uit:
2. Klik en sleep een vak rechts van het adres in de brief om het dialoogvenster Eigenschappen
van figuur te openen.
3. Controleer of het keuzerondje Laden uit bestand is geselecteerd en klik op Bladeren.
4. Zoek de map locatie_voor_installatie\cern\Voorbeelden\Impromptu\Ondersteuning voor
voorbeelden op het station waar Impromptu is geïnstalleerd en klik op het bestand
ABC.bmp.
5. Klik op Openen.
Tip: Als u niet naar een bitmapbestand wilt verwijzen maar de figuur wilt kopiëren naar de
standaardbrief, schakelt u het selectievakje Kopie opnemen in rapport in. Iedereen kan de
brief dan gebruiken, zelfs iemand die geen toegang heeft tot het bitmapbestand.
6. Klik op OK om de figuur in het rapport te laden.
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7. Klik op het figuurkader om de figuur te selecteren. Wijzig het formaat van de figuur door de
grepen te verslepen, zodat de figuur in het kader past. Sleep het kader vervolgens naar de
gewenste plaats in de brief.

8. Kies Randen in het menu Opmaak.
9. Klik op de knop Geen in het vak Standaard en klik op OK om de rand van de figuur te
verwijderen.
10. Druk op Esc om de selectie van de figuur ongedaan te maken.

Boven in alle brieven staat nu het bedrijfslogo. De brieven zijn klaar om afgedrukt en
verzonden te worden.
11. Kies Opslaan als in het menu Bestand.
12. Typ Brief kortingsbon in het vak Bestandsnaam en klik op Opslaan.
Als u uw rapport wilt vergelijken met onze versie, opent u het rapport Brief kortingbon in
locatie_voor_installatie\cern\Voorbeelden\Impromptu\Rapporten.

Opslaan als sjabloon
U kunt elk rapport als een sjabloon opslaan. Omdat in sjablonen alleen opmaakgegevens en
plaatsvervangende objecten worden opgeslagen, kunt u hiermee snel rapporten en brieven
maken die voldoen aan de bedrijfsstandaard.
Met behulp van sjablonen kunt u bovendien zeer eenvoudig nieuwe rapporten maken. Als u in
Impromptu niet over sjablonen zou beschikken, zou u elke keer met een leeg rapport moeten
beginnen en kaders moeten toevoegen.
U kunt nieuwe bedrijfssjablonen toevoegen aan het dialoogvenster Nieuw door deze op te slaan
in de map \Sjablonen\Standaard.
Stel dat u weet dat u in de loop van de komende twee jaar vervolgbrieven gaat versturen als
onderdeel van een marketingstrategie voor de postordercatalogus. U wilt deze brief als sjabloon
gebruiken voor de vervolgbrief van volgende maand. In dat geval slaat u deze brief op als een
sjabloon, zodat u de brief voor de volgende maand snel kunt bijwerken.
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Praktijkvoorbeeld
Als u de brief wilt opslaan als een sjabloon, doet u het volgende:
1. Gebruik Microsoft Verkenner om een nieuwe map met de naam Bedrijfssjablonen te maken
in locatie_voor_installatie\cern\Voorbeelden\Impromptu\Sjablonen\.
2. Kies Opslaan als in het menu Bestand van Impromptu.
3. Selecteer Sjablonen (*.IMT) in de vervolgkeuzelijst Opslaan als.
4. Zoek de map locatie_voor_installatie\cern\Voorbeelden\Impromptu\Sjablonen\Bedrijfssjablonen.
5. Controleer of Brief kortingsbon.imt in het vak Bestandsnaam wordt weergegeven en klik op
Opslaan.

De persoonlijke gegevens in de brieven worden weer omgezet in algemene informatie.
Wanneer u de standaardbrieven gaat genereren, kunt u de algemene informatie weer
vervangen door persoonlijke gegevens uit de bedrijfsdatabase.
6. Kies Sluiten in het menu Bestand.
7. Kies Nieuw in het menu Bestand.
8. Klik op de tab Bedrijfssjablonen om de sjabloon weer te geven die u zojuist hebt gemaakt.
9. Klik op de sjabloon Brief kortingsbon en vervolgens op OK om het dialoogvenster Query te
openen.
10. Klik op Annuleren om de sjabloon te sluiten.

Meer informatie
In dit hoofdstuk hebt u een standaardbrief gemaakt met persoonlijke informatie voor elke klant.
U hebt ook een sjabloon gemaakt en opgeslagen.
Raadpleeg de on line Help voor meer informatie over de onderwerpen in dit hoofdstuk. Typ op
het tabblad Index het volgende:
• sjablonen
• figuren
• rangorde
• berekeningen
• tekstkaders
In het volgende hoofdstuk wordt uitgelegd hoe u diagrammen aan uw rapporten kunt toevoegen
om een grafisch overzicht van de rapportgegevens weer te geven.
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Met diagrammen kunt u rapportgegevens grafisch weergeven. Wanneer u gebruikmaakt van
diagrammen, kunt u de relaties en trends in uw bedrijf goed weergeven. Dit hoofdstuk bevat
informatie over de volgende onderwerpen:
• diagrammen maken
• overzichtsgegevens weergeven in diagrammen
• diagrammen toevoegen aan rapporten
• diagrammen aanpassen

De diagrammen geven aan dat de grootste omzet van Dagmars via het kanaal Postorder
wordt behaald. Dagmars kan daarom uitstekend worden opgenomen in een postordercatalogus.

Wanneer gebruikt u een diagram?
In een diagram kunt u gegevens grafisch weergeven. U kunt diagrammen het beste vullen met
samenvattingsgegevens omdat gedetailleerde gegevens diagrammen moeilijker leesbaar
maken. Met een diagram kunt u bepaalde trends in uw bedrijfstak weergeven.

Een diagram maken
De volgende bewerkingen beheerst u al:
• catalogi openen
• nieuwe rapporten maken met sjablonen
• gegevensitems aan rapporten toevoegen
• rapporten afdrukken.
Als u een diagram gaat maken, maakt u ook kennis met de volgende bewerkingen:
• diagrammen toevoegen aan lege rapporten
• diagramtypen wijzigen
• de weergave van diagrammen aanpassen.
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Gegevensitems voor het diagram selecteren
In dit hoofdstuk gaat het bedrijf ABC een postordercatalogus maken. U bepaalt welke artikelen
moeten worden opgenomen in de catalogus. U hebt een diagram nodig als u niet alleen de
totale omzetbedrag per verkoopkanaal voor elk artikel wilt weergeven, maar ook de verhouding
van de omzet per verkoopkanaal tot de totale omzet.
Het lege rapport is een speciaal soort rapport. Eigenlijk is het een formulierkader.
U kunt formulierkaders voor diverse doeleinden gebruiken. Zo kunt u er een mailinglabelrapport
mee maken. Dit is beschreven in hoofdstuk 6, "Mailinglabels maken". Maar u kunt er ook een
standaardbrief mee maken, zoals u hebt kunnen lezen in hoofdstuk 7, "Standaardbrieven
maken".

Praktijkvoorbeeld
Als u een diagramrapport wilt maken met een lege sjabloon, doet u het volgende:
1. Als u Impromptu zojuist hebt gestart, klikt u op Sluiten om het dialoogvenster Welkom te
sluiten.
Opmerking: U kunt dit rapport niet maken met de rapportwizard. Als het dialoogvenster
Impromptu-rapportwizard wordt weergegeven, kunt u niet de gewenste bewerkingen
uitvoeren. Klik op Annuleren om terug te gaan naar het lege scherm.
2. Als u Impromptu al hebt gestart maar de catalogus Verkoopgegevens van ABC nog niet
hebt geopend, doet u het volgende:
•

Kies Openen in het menu Catalogus.

•

Zoek in het dialoogvenster Catalogus openen de catalogus Verkoopgegevens van ABC
en dubbelklik hierop.

•

Klik op Annuleren als het dialoogvenster Cognos Algemeen aanmelden wordt
weergegeven.

• Klik op OK om de gebruikersklasse te accepteren.
Tip: Controleer de tekst op de statusregel. Als er "Verkoopgegevens van ABC" staat, is
deze catalogus geopend.
3. Kies Nieuw in het menu Bestand. Dubbelklik vervolgens op Leeg (u wilt tenslotte een
geheel nieuw rapport maken).
4. Dubbelklik in het vak Catalogus op de map Artikel om deze te openen.
5. Dubbelklik op Artikel om dit gegevensitem aan het vak Query-gegevens toe te voegen.
6. Dubbelklik op de map Orders en vervolgens op de map Extra informatie om deze te
openen.
7. Dubbelklik op Verkoopkanaal om dit item toe te voegen aan het vak Query-gegevens.
8. Dubbelklik op de map Orderdetails om deze te openen.
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9. Klik op Verkoopbedrag en klik op de knop Samenvatting om het dialoogvenster
Samenvatting weer te geven.

De knop Samenvatting

De knop Totaal

10. Klik op de knop Totaal.
11. Klik op OK om het dialoogvenster Samenvatting te sluiten en de samenvatting Totaal
Omgezet bedrag toe te voegen aan het vak Query-gegevens.

U hebt alle gegevensitems voor de query toegevoegd.
Klik nog niet op OK; u moet nog meer bewerkingen uitvoeren.

Overzichtsgegevens in het diagram weergeven
Diagrammen zijn met name geschikt voor het weergeven van overzichtsgegevens. Gedetailleerde gegevens kunnen moeilijk leesbaar zijn. U kunt de gegevensitems Artikel en Verkoopkanaal daarom groeperen, zodat in het diagram de totale omzetbedrag per groep wordt
weergegeven.

Praktijkvoorbeeld
Als u gegevensitems in het diagram wilt groeperen, doet u het volgende:
1. Klik op de tab Groeperen.
2. Klik op Artikel en vervolgens op de knop Objecten groeperen.
3. Klik op Verkoopkanaal en vervolgens op de knop Objecten groeperen.
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4. Klik op OK.

Het rapport is leeg. Dit hoort zo. U kunt nu rapportobjecten aan het lege rapport toevoegen.

Een diagram toevoegen aan een leeg rapport
Wanneer u de gegevensitems hebt geselecteerd, kunt u het diagram toevoegen aan het lege
rapport. U kunt bijvoorbeeld een staafdiagram gebruiken om het totale omzetbedrag per kanaal
per artikel weer te geven.

Praktijkvoorbeeld
Als u een diagram wilt toevoegen aan het rapport, doet u het volgende:
1. Kies Diagramkader in het menu Invoegen.
De muisaanwijzer ziet er nu als volgt uit:
2. Plaats de muisaanwijzer op een derde van het scherm. Klik en sleep een vak naar rechts tot
het midden van het scherm en naar beneden tot de helft van het scherm.
Het dialoogvenster Eigenschappen van diagram verschijnt.
3. Klik op OK.

Opmerking: In een diagram wordt het eerste gegroepeerde gegevensitem weergegeven. In
dit voorbeeld is het eerste gegroepeerde gegevensitem Artikel.

De hoeveelheid gegevens in het diagram bepalen
In formulierkaders wordt standaard de eerste rij gegevens uit een database weergegeven. U
kunt deze instelling zo wijzigen dat het formulierkader meerdere figuren bevat die ofwel een
enkele rij gegevens ofwel de gegevens van een enkele groep weergeven. U kunt de gegevens
van de afzonderlijke artikelen bijvoorbeeld in een enkel kader weergeven.
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Praktijkvoorbeeld
Als u de gegevens in een enkel kader wilt weergeven, doet u het volgende:
1. Klik buiten het diagramkader om het gehele rapport te selecteren.
2. Klik met de rechtermuisknop, kies Eigenschappen en klik op de tab Indeling.
3. Selecteer het keuzerondje Gegevens in groep in het vak Hoeveelheid gegevens als u de
gegevens wilt groeperen op basis van het gegevensitem dat u selecteert.
4. Klik op OK om de groep Artikel te accepteren en druk op Esc om de selectie van het rapport
ongedaan te maken.
De gegevens in het diagram worden nu gegroepeerd per artikel.

Klik met de muis om het diagram voor het
volgende artikel weer te geven.

Het rapport bestaat nu uit meerdere pagina's. Op elke pagina wordt het totale omzetbedrag
per verkoopkanaal voor een bepaald artikel weergegeven.
Opmerking: Verkoopkanaal wordt standaard in het diagram opgenomen, omdat dit het
eerstvolgende beschikbare gegroepeerde gegeven is.
U kunt nu zien dat de totale omzet van het verkoopkanaal Postorder voor dit artikel het
hoogst is, wat aangeeft dat dit een goede kandidaat is voor opname in een catalogus met
artikelen. U weet echter niet op welk artikel deze gegevens betrekking hebben. Bovendien
is het moeilijk om precieze getallen te zien en zijn de percentages al helemaal niet
zichtbaar.

Een titel met query-gegevens aan het rapport toevoegen
U kunt een tekstitem toevoegen om aan te geven welk artikel in het diagram wordt
weergegeven. U kunt bijvoorbeeld de artikelnaam aan het rapport toevoegen.

Praktijkvoorbeeld
Als u een artikelnaam aan het rapport wilt toevoegen, doet u het volgende:
1. Kies Tekstkader in het menu Invoegen.
De muisaanwijzer ziet er nu als volgt uit:
2. Plaats de muisaanwijzer boven in het scherm. Klik en sleep een vak boven het diagram, tot
ongeveer tweederde van de schermbreedte.
Er verschijnt een knipperende cursor op de plaats waar u tekst kunt gaan typen.
3. Druk op Esc om de selectie van het tekstkader ongedaan te maken.
Opmerking: Wanneer u de selectie van het kader ongedaan maakt, lijkt het net of het kader
verdwijnt. Schrik niet - het is er nog steeds.
4. Klik op het tekstkader.
5. Kies Gegevens in het menu Invoegen en klik binnen het tekstkader.
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6. Klik op Artikel in het vak Query-gegevens en klik vervolgens op de knop Markeren voor
invoegen.
Tip: Met de knop Markeren voor invoegen kunt u de markering in- en uitschakelen. U kunt
hiermee items markeren om in een rapport in te voegen of deze markeringen ongedaan
maken. Een pijl op een gegevensitem geeft aan dat het item in het rapport wordt ingevoegd.
7. Klik op OK.

Tip: U kunt de artikelnaam vet en met puntgrootte 14 weergeven. Zo wordt het rapport
overzichtelijker. Als u op de schuifknoppen klikt, kunt u door de artikellijst bladeren. Er
verschijnt telkens een ander artikel.

Andere diagramtypen toevoegen
U kunt verschillende diagramtypen aan uw rapport toevoegen, zodat u verschillende gegevens
kunt benadrukken.
U kunt bijvoorbeeld een cirkeldiagram met percentages aan uw rapport toevoegen om de
verhouding van de verkoopkanalen ten opzichte van de totale omzet van een artikel weer te
geven.

Praktijkvoorbeeld
Als u een cirkeldiagram wilt toevoegen, doet u het volgende:
1. Kies Diagramkader in het menu Invoegen.
De muisaanwijzer ziet er nu als volgt uit:
2. Plaats de muisaanwijzer onder het andere diagram. Klik en sleep een vak tot op tweederde
van de schermbreedte en tot de onderzijde van het scherm.
Het dialoogvenster Eigenschappen van diagram verschijnt.
3. Klik op de tab Opmaak en vervolgens op de knop 2D cirkeldiagram.
4. Schakel het selectievakje Percentage in.
De waarden van de bijschriften in het vak Voorbeeld worden gewijzigd
in percentages.
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5. Klik op OK.

De omzet via de directe verkoop beslaat slechts 29,2% van de omzet van het artikel
Dagmars, terwijl de postorderverkoop goed is voor 35,7% van de omzet en de telefonische
verkoop voor 35,2%. Het relatief hoge omzetpercentage van de postorderverkoop geeft aan
dat Dagmars mogelijk een geschikt artikel is voor de postordercatalogus.

Weergave van het diagram wijzigen
Behalve het diagramtype kunt u ook de weergave van het rapport aanpassen om het
makkelijker leesbaar te maken. U kunt elementen in het diagram wijzigen, zoals de schaal, de
kleuren, de titels en de legenda.
U kunt bijvoorbeeld een titel en een legenda aan het diagram toevoegen en het onderdeel
Postorder in het diagram markeren.

Praktijkvoorbeeld
Als u de weergave van het diagram wilt wijzigen, doet u het volgende:
1. Klik met de rechtermuisknop op het cirkeldiagram, kies Eigenschappen en klik op de tab
Opmaak.
Geeft het vak Diagramtitel weer
Geeft het vak Legenda weer
Geeft het vak X-gegevens weer
Geeft het vak Diagramtype
weer

2. Klik op Diagramtitel in het vak Onderdeel.
3. Typ Omzet per Verkoopkanaal in het vak Diagramtitel.
4. Klik op Diagramtype in het vak Onderdeel.
5. Schakel het selectievakje Uitlichten in en selecteer Postorder in de vervolgkeuzelijst
Uitlichten.
6. Klik op Legenda in het vak Onderdeel.
7. Schakel het selectievakje Kleur aanpassen in.
8. Selecteer Postorder in de vervolgkeuzelijst Kleur legenda en klik op Aangepaste lijst.
9. Selecteer de kleur rood in het vak Palet en klik vervolgens op OK.
10. Selecteer de kleur rood in de vervolgkeuzelijst naast Kleur legenda.
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11. Klik op OK om het gedeelte Postorder van het cirkeldiagram rood te maken.
12. Druk op Esc om de diagraminstellingen ongedaan te maken.

Nu worden de cijfers voor Postorder voor elk artikel weergegeven in het cirkeldiagram. De
hoogste omzet van Dagmars wordt behaald via het kanaal Postorder. Dit kunt u dus het
beste opnemen in de postordercatalogus.
13. Kies Opslaan als in het menu Bestand.
14. Typ Kanaaldiagram in het vak Bestand en klik op Opslaan.
Als u uw rapport wilt vergelijken met onze versie, opent u het rapport Kanaaldiagram in
locatie_voor_installatie\cern\Voorbeelden\Impromptu\Rapporten.

Meer informatie
In dit hoofdstuk hebt u een diagramrapport gemaakt waarin u twee typen diagrammen hebt
gecombineerd. U hebt ook de weergave van de diagrammen aangepast om de gebruiksvriendelijkheid te vergroten.
Raadpleeg de on line Help voor meer informatie over de onderwerpen in dit hoofdstuk. Typ op
het tabblad Index het volgende:
• diagrammen
• tekst, invoegen
In het volgende hoofdstuk wordt uitgelegd hoe u diagrammen en lijstrapporten kunt gebruiken
om rapporten te maken waarin diverse rapportkaders worden gecombineerd.
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In Impromptu kunt u diverse populaire rapporten combineren tot een combirapport. Dit is een
willekeurig rapport waarin u kaders zoals lijsten, diagrammen en figuren combineert. U kunt
bijvoorbeeld een combirapport maken wanneer u de totale omzet per verkoopkanaal aan de
hand van een lijstkader, een staafdiagram en een afbeelding van alle artikelen wilt weergeven.
Dit hoofdstuk bevat informatie over de volgende onderwerpen:
• combirapporten maken
• lijst-, formulier- en figuurkaders toevoegen
• diagrammen toevoegen

Lijstkader: door de exacte
omzetcijfers per artikel per
verkoopkanaal in een
lijstkader te plaatsen, brengt
u de bijdrage van elk
verkoopkanaal aan de
omzet in kaart.

Diagramkader: gebruik een
grafische vergelijking van de
omzet per verkoopkanaal om te
bepalen of een artikel zwaarder
moet worden ondersteund in een
bepaald verkoopkanaal.

Figuurkader: plaats
een afbeelding van
elk artikel in het
rapport om het artikel
aan te duiden.

Wat is een combirapport?
Een combirapport is een willekeurig rapport waarin kaders, zoals diagrammen, lijsten en afbeeldingen, worden gecombineerd. Hierdoor kunt u belangrijke gegevens accentueren en de
gegevens op allerlei manieren presenteren.
U kunt verschillende kaders in één rapport combineren. Wanneer u kaders in een rapport of in
andere kaders invoegt, worden de relaties tussen de kaders vastgelegd. Een kader dat onderliggende kaders bevat, wordt het hoofdkader genoemd. Als u het hoofdkader verplaatst of
opmaakt, worden alle onderliggende kaders ook verplaatst en in opmaak aangepast.
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In Impromptu worden zes verschillende typen kaders gebruikt. Elk type kader is bestemd voor
een specifiek gegevenstype en beschikt over een afzonderlijke menu-opdracht of werkbalkknop.
Type kader

Inhoud

Diagramkader

Een diagram. Dit is een visuele weergave van
uw gegevens, waarmee u de gegevens snel
kunt analyseren.

Formulierkader

Willekeurige rapportobjecten, inclusief
andere kaders.

Lijstkader

Gegevensitems en andere rapportobjecten,
die in tabelvorm worden weergegeven (vergelijkbaar met een spreadsheet).

OLE-object

Een OLE-object. Dit kan informatie uit andere
OLE-toepassingen bevatten.

Figuurkader

Een afbeelding. Dit kan een statisch grafisch
bestand zijn (zoals een logo) of een
dynamisch grafisch bestand (zoals een foto
van een artikel die wordt vervangen wanneer
een ander artikel wordt weergegeven).

Tekstkader

Willekeurige tekst. Dit kan tekst zijn die u
invoert of tekst uit een database.

Combirapporten maken
De volgende bewerkingen beheerst u al:
• catalogi openen
• rapporten maken op basis van sjablonen
• gegevensitems aan rapporten toevoegen
• gegevensitems groeperen
• diagramkaders maken
Als u een combirapport maakt, leert u ook hoe u de volgende bewerkingen moet uitvoeren:
• kaders invoegen in formulierkaders
• figuren toevoegen
• tekst toevoegen
• schuifbalken toevoegen en verwijderen
• werken met de navigatieknoppen in rapporten
In dit hoofdstuk neemt u een leeg formulierkader als uitgangspunt voor een combirapport.
U kunt bijvoorbeeld een rapport maken dat een lijstrapport bevat waarin de omzet per artikel per
verkoopkanaal wordt weergegeven. Wanneer u door de artikelen bladert, verandert de figuur
van het artikel. Ook het staafdiagram wordt per artikel aangepast aan de omzet per verkoopkanaal.

Praktijkvoorbeeld
Als u een combirapport wilt maken, doet u het volgende:
1. Als u Impromptu zojuist hebt gestart, klikt u op Sluiten om het dialoogvenster Welkom te
sluiten.
Opmerking: Als het dialoogvenster Impromptu-rapportwizard wordt weergegeven, kunt u
de gewenste bewerking niet uitvoeren. Klik op Annuleren om terug te gaan naar het lege
scherm.

92 Impromptu ( R )

Hoofdstuk 9: Combirapporten maken
2. Als u Impromptu al hebt gestart maar de catalogus Verkoopgegevens van ABC nog niet
hebt geopend, doet u het volgende:
•

Kies Openen in het menu Catalogus.

•

Zoek in het dialoogvenster Catalogus openen de catalogus Verkoopgegevens van ABC
en dubbelklik hierop.

•

Klik op Annuleren als het dialoogvenster Cognos Algemeen aanmelden wordt
weergegeven.

• Klik op OK om de gebruikersklasse te accepteren.
Tip: Controleer de tekst op de statusregel. Als er "Verkoopgegevens van ABC" staat, is
deze catalogus geopend.
3. Kies Nieuw in het menu Bestand en dubbelklik op het pictogram Leeg.
4. Dubbelklik op de map Artikel op het tabblad Gegevens om deze te openen.
5. Dubbelklik op Artikel en op Afbeelding om deze gegevensitems toe te voegen aan het vak
Query-gegevens.
Opmerking: Met het gegevensitem Afbeelding kunt u straks afbeeldingen aan het
combirapport toevoegen.
6. Dubbelklik op de map Orders en vervolgens op de map Extra informatie om deze te
openen.
7. Dubbelklik op Verkoopkanaal om dit item toe te voegen aan het vak Query-gegevens.
8. Dubbelklik op de map Orderdetails om deze te openen.
9. Klik op Verkoopbedrag en klik op de knop Samenvatting om het dialoogvenster
Samenvatting weer te geven.

De knop

Samenvatting

De knop Totaal

10. Klik op de knop Totaal in het dialoogvenster Samenvatting en klik vervolgens op OK om
Totaal Omgezet bedrag toe te voegen aan het vak Query-gegevens.
Het vak Query-gegevens ziet er nu als volgt uit:

11. Klik op de tab Groeperen, selecteer Artikel en klik vervolgens op de knop Objecten
groeperen om het rapport te groeperen op Artikel.
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12. Klik op Verkoopkanaal en vervolgens op de knop Objecten groeperen.
Het tabblad Groeperen ziet er nu als volgt uit:

13. Klik op OK om het rapport weer te geven.

Opmerking: Het rapport is leeg. Dit hoort zo. U gaat nu kaders aan het lege rapport
toevoegen.

Nieuwe typen gegevens aan het rapport toevoegen
Wanneer u de gegevens voor het rapport hebt geselecteerd, kunt u kaders met gegevens aan
uw rapport toevoegen.

Lijstkaders aan rapporten toevoegen
U kunt een lijstkader aan het combirapport toevoegen om de gedetailleerde gegevens weer te
geven.
U kunt bijvoorbeeld een lijstkader toevoegen waarin de totale omzet per artikel per verkoopkanaal wordt weergegeven.

Praktijkvoorbeeld
Als u een lijstkader wilt toevoegen, doet u het volgende:
1. Kies Lijstkader in het menu Invoegen.
De muisaanwijzer ziet er nu als volgt uit:
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2. Plaats de muisaanwijzer boven in het scherm. Laat ongeveer 1,25 cm ruimte over voor de
titel. Klik en sleep het vak naar rechts tot het midden van het scherm en naar beneden tot
een kwart van het scherm. Laat de muisknop weer los om het kader te maken.

Lijstkaders bevatten standaard schuifbalken wanneer de weergave Schermindeling van het
lijstrapport is ingeschakeld.
3. Klik binnen het lijstkader.
4. Kies Gegevens in het menu Invoegen.
De muisaanwijzer ziet er nu als volgt uit:
5. Klik in het geselecteerde kader om het dialoogvenster Query te openen. Dit bevat de
query-gegevens die u al hebt geselecteerd.
6. Selecteer het gegevensitem Artikel in het vak Query-gegevens.
7. Klik op de volgende items terwijl u de Ctrl-toets ingedrukt houdt.
•

Verkoopkanaal

•

Totale verkoopbedrag (voor Verkoopkanaal)

8. Klik op de knop Markeren voor invoegen.
Bij elk gegevensitem verschijnt een pijl. Deze geeft aan dat de desbetreffende items zijn
geselecteerd om in het rapport te worden opgenomen.

9. Klik op OK om de gegevens in het lijstkader weer te geven.

Opmerking: Uw lijstrapport kan er iets anders uitzien dan in het voorbeeld, afhankelijk van
de grootte van het lijstkader dat u hebt gemaakt.

De hoeveelheid gegevens in het formulierkader wijzigen
Een formulierkader kan alle soorten rapportobjecten bevatten, waaronder andere kaders.
In een formulierkader wordt standaard de eerste rij gegevens uit de database weergegeven. U
kunt de standaardinstellingen wijzigen en pagina's toevoegen aan een rapport. Hiertoe geeft u
op of u een enkele rij of een groep gegevens wilt weergeven.
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U kunt de hoeveelheid gegevens in uw rapport bijvoorbeeld zodanig instellen dat de gegevens
worden weergegeven van alle artikelen die gegroepeerde gegevensitems zijn. Deze gegevenswaarden veranderen als u naar een volgend artikel bladert.
Wanneer u de hoeveelheid gegevens in het formulierkader wijzigt in een enkele rij gegevens of
in een groep gegevens, verschijnen er navigatieknoppen waarmee u door de pagina's kunt
bladeren.
Naar de eerste gegevenswaarde gaan
Naar de vorige gegevenswaarde gaan
Naar de volgende gegevenswaarde gaan
Naar de laatste gegevenswaarde gaan

U kunt de hoeveelheid gegevens in het formulierkader bijvoorbeeld zodanig aanpassen dat de
gegevenswaarden voor elk artikel worden weergegeven.

Praktijkvoorbeeld
Als u de hoeveelheid gegevens in het formulierkader wilt wijzigen, doet u het volgende:
1. Klik ergens buiten het lijstrapport om het formulierkader te selecteren.
2. Kies Eigenschappen in het menu Opmaak en klik op de tab Indeling.
3. Selecteer het keuzerondje Gegevens in groep in het vak Hoeveelheid gegevens en
selecteer het gegevensitem Artikel in de vervolgkeuzelijst.

4. Klik op OK om het rapport weer te geven met de toegevoegde pagina's.

U hebt het formulierkader in het rapport gewijzigd, zodat er gegroepeerde gegevens worden
weergegeven in plaats van afzonderlijke gegevens.
Wanneer u nieuwe gegevens aan het rapport toevoegt, worden deze op artikel
gegroepeerd. De rijen gegevens worden dus niet afzonderlijk of allemaal tegelijk
weergegeven.
5. Klik rechtsonder in het lijstkader om het hele kader te selecteren.
6. Klik met de rechtermuisknop in het geselecteerde kader. Kies Eigenschappen en klik op de
tab Indeling.
7. Selecteer Geen in het vak Schuifbalken voor lijstkader en klik op OK.
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8. Met de grepen kunt u de grootte van het kader aanpassen, zodat het even groot wordt als
het kader in het voorbeeld. Druk op Esc om de selectie van het kader ongedaan te maken.

Nu kunt u de totale omzet per kanaal per artikel bekijken. Als u met de navigatieknoppen in
de weergave Schermindeling door de artikellijst bladert, ziet u dat het kanaal Postorder de
laagste omzet heeft voor vrijwel elk artikel. Op basis van deze informatie kunt u
beslissingen nemen over de verkoopstrategie voor de artikelen.
Tip: U kunt de randen om het lijstkader verwijderen door Randen te kiezen in het menu
Opmaak en daarna op de knop Geen te klikken.

Diagrammen aan rapporten toevoegen
Een diagram is een grafische weergave van gegevens. Hiermee kunt u uw gegevens snel
analyseren.
U kunt bijvoorbeeld een dynamisch staafdiagram aan het rapport toevoegen waarin de omzet
per verkoopkanaal wordt weergegeven voor het artikel in het lijstrapport.

Praktijkvoorbeeld
Als u een diagram aan een rapport wilt toevoegen, doet u het volgende:
1. Kies Diagramkader in het menu Invoegen.
De muisaanwijzer ziet er nu als volgt uit:
2. Klik en sleep een vak onder het bestaande lijstkader naar rechts tot ongeveer tweederde
van het scherm en naar beneden tot de helft van het scherm.
Het dialoogvenster Eigenschappen van diagram verschijnt.
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3. Klik op OK om het rapport met het diagram te genereren.

U ziet een grafische vergelijking van de omzet per verkoopkanaal voor elk artikel. Sommige
artikelen verkopen aanzienlijk beter dan andere.
Met de navigatieknoppen kunt u van het ene naar het andere artikel bladeren. De lijst en het
diagram veranderen steeds wanneer u naar een ander artikel bladert.

Figuurkaders aan rapporten toevoegen
U kunt afbeeldingen toevoegen aan het rapport om de rapportdetails uit te breiden. U kunt
bijvoorbeeld afbeeldingen van artikelen met dynamische koppelingen toevoegen die
overeenkomen met de artikelen in het lijstrapport.

Praktijkvoorbeeld
Als u dynamische figuren aan uw rapport wilt toevoegen, doet u het volgende:
1. Kies Figuurkader in het menu Invoegen.
De muisaanwijzer ziet er nu als volgt uit:
2. Klik naast de bestaande lijst- en diagramkaders in het formulierkader en sleep met de muis
om een figuurkader te maken.
Het dialoogvenster Eigenschappen van figuur verschijnt.
3. Selecteer het keuzerondje Laden uit bestand aangegeven in kolom en selecteer Afbeelding
in de vervolgkeuzelijst.
4. Schakel het selectievakje Zoekpad in en klik op Bladeren om het dialoogvenster Zoeken
naar map te openen.
5. Zoek de map locatie_voor_installatie\cern\Voorbeelden\Impromptu\Ondersteuning van
voorbeelden op het station waar Impromptu is geïnstalleerd en klik op OK.
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6. Klik op het figuurkader en maak het kader ongeveer even groot als in het voorbeeld door de
grepen te verslepen. Druk vervolgens op Esc om de selectie van de figuur ongedaan te
maken.

De afbeelding maakt in één oogopslag duidelijk dat dit artikel een middelgrote rugzak is.

Tekstkaders aan rapporten toevoegen
U kunt tekst aan het rapport toevoegen. Dit kan een titel zijn waarmee u de inhoud van het
rapport aanduidt of dit kunnen rapportgegevens in een tekstkader zijn.

Praktijkvoorbeeld
Als u een tekstkader aan een rapport wilt toevoegen, doet u het volgende:
1. Kies Tekstkader in het menu Invoegen.
De muisaanwijzer ziet er nu als volgt uit:
2. Klik boven in het scherm en sleep een vak naar rechts tot de helft van het scherm en naar
beneden tot een achtste van het scherm.
Er verschijnt een knipperende cursor aan het begin van het gebied dat u hebt gedefinieerd.
Opmerking: Als het tekstkader te groot is, overlapt dit de andere kaders in het rapport. Dit
corrigeert u door Ongedaan maken te kiezen in het menu Bewerken en stap 2 opnieuw uit
te voeren.
3. Typ Omzet per kanaal en druk op Esc om de titel te bevestigen.
4. Klik in het tekstkader om het te selecteren.
5. Kies Lettertype in het menu Opmaak. Het dialoogvenster Opmaak wordt nu geopend.
6. Selecteer het lettertype Arial, de tekenstijl Vet en de tekengrootte 18. Klik vervolgens op OK
om de opmaak toe te passen op de titel.
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7. Pas de grootte en positie van het tekstkader aan dat van het voorbeeld aan en druk op Esc
om de selectie van het tekstkader ongedaan te maken.
Tip: Als het tekstkader verkeerd is geplaatst, selecteert u het, klikt u op het kader en sleept
u het naar de gewenste positie.

De titel geeft de inhoud van het rapport weer. Met de navigatieknoppen kunt u door de lijst
van artikelen bladeren.
8. Kies Opslaan als in het menu Bestand.
9. Typ Omzet per kanaal in het vak Bestandsnaam en klik op Opslaan.
Als u uw rapport wilt vergelijken met onze versie, opent u het rapport Omzet per kanaal in
locatie_voor_installatie\cern\Voorbeelden\Impromptu\Rapporten.
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Index
A

E

aanpassen
grootte figuurkader, 79
grootte van lijstkaders, 95

Eenvoudige lijst, sjabloon, 19
expressiecomponenten, voor berekeningen, 40

B
berekeningen
omschrijving, 40
toevoegen, 40
berekeningsexpressies
lijst met componenten, 40
wissen, 75
bijschriften, wijzigen in diagrammen, 88

C
catalogi
openen, 8
selecteren, 7-8
catalogusmappen
omschrijving, 19
centimeters, instellen voor linialen, 71
cirkeldiagrammen, invoegen, 88
combirapporten
diagrammen toevoegen, 97
figuren toevoegen, 98
lijstkaders toevoegen, 94-95
maken, 92-99
omschrijving, 91
tekstkaders toevoegen, 99
copyright, 2

D
diagramkaders
hoeveelheid gegevens instellen, 86
invoegen, 97
diagrammen, 88
bijschriften wijzigen, 88
gegevens groeperen, 85
gegevensitems selecteren, 84
kader, beschrijving, 91
kaders invoegen, 86
legenda's wijzigen, 89
maken, 84-89
omschrijving, 83, 97
opmaak, 89
titels toevoegen, 89
toevoegen, 86, 97
typen wijzigen, 88
uitlichten toevoegen, 89
document
versie, 2
dynamische figuren
omschrijving, 91
toevoegen aan combirapport, 98

F
figuren
dynamische figuren toevoegen, 98
kader, beschrijving, 91
kadergrootte aanpassen, 79
kaders invoegen, 79, 98
kopiëren naar rapporten, 79
statisch toevoegen, 79
verwijzingen in rapporten, 79
filteren
filterknoppen gebruiken, 15
nieuwe filters maken, 22
omschrijving, 15, 22
voorwaarden gebruiken, 35
filterexpressies
maken, 75
filteroperatoren
omschrijving, 22
filters
maken, 22
formulierkaders
bereik, 95
grootte wijzigen, 77
in combirapporten, 92
in lege rapporten, 84
in mailinglabelrapporten, 65
lijstkaders toevoegen, 94-95
omschrijving, 86, 91, 95
verplaatsen, 68

G
gebruik
deze handleiding, 5
gegevensbereik
wijzigen in formulierkaders, 95
wijzigen van diagramkaders, 86
gegevensitems
groeperen in diagrammen, 85
invoegen in lijstkaders, 94
invoegen in standaardbrieven, 78
invoegen in tekstkaders, 87
invoegen met plaatsvervangende objecten, 65, 73
koppelen, 33
omschrijving, 21
opmaak, 40, 59
opmaken met opmaakprofielen, 67
selecteren, 21
selecteren voor diagrammen, 84
selecteren voor kruistabelrapporten, 57
toevoegen, 24
toevoegen aan kruistabellen, 60
verwijderen uit query's, 49
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Index
gegevensitems (vervolg)
verwijderen uit rapporten, 49
wijzigen in kruistabellen, 58-61
gegroepeerde lijsten
maken, 30-37
omschrijving, 29
geneste kruistabellen, maken, 61
groeperen
gegevens in diagrammen, 85
gegevens in rapporten, 32
grootte aanpassen
kolommen, 50
kopteksten, 37

H
herschikken, aanwijzer, 58
hoeveelheid gegevens
opgegeven gegevens in kaders weergeven, 95
hoeveelheid gegevens instellen
in diagramkaders, 86

I
inches, instellen voor linialen, 71
invoegen
cirkeldiagrammen, 88
diagramkaders, 86, 97
figuurkaders, 79, 98
gegevens in lijstkaders, 94
gegevens in standaardbrieven, 78
gegevens in tekstkaders, 87
lijstkaders, 94
tekstkaders, 87, 99
irrelevante gegevens onderdrukken, 33

K
kaders
diagram, 91
diagrammen invoegen, 86
figuren, 79, 91
formulier, 84, 91
grootte wijzigen, 77
hoeveelheid gegevens wijzigen, 95
in mailinglabelrapporten, 65
lijst, 91
OLE-object, 91
randen verwijderen, 79
tekst, 87, 91
kolom met groepen, totalen, 42
kolommen
grootte aanpassen, 50
muiswijzer selecteren, 16
omwisselen in kruistabellen, 58
selecteren, 16
verplaatsen, 17
volgorde wijzigen, 50
kolomtotaal, 42
kopiëren, figuren naar rapporten, 79
koppelen
gegevens in rapporten, 33
omschrijving, 33
kopteksten
grootte aanpassen, 37
omschrijving, 37
toevoegen, 16, 37
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kruistabelrapporten
gegevens selecteren, 57
gegevens toevoegen, 60
gegevens wijzigen, 58-61
geneste kruistabellen maken, 61
maken met rapportwizard, 54-57
omschrijving, 54
omzetten in lijstrapporten, 61
rijen en kolommen omwisselen, 58
samenvattingstotalen toevoegen, 57

L
lege rapporten
diagrammen toevoegen, 84-89
omschrijving, 84
legenda's, wijzigen voor diagrammen, 89
lettertypen, wijzigen voor opmaakprofielen, 68
lijstkaders, 95
gegevens invoegen, 94
invoegen, 94
omschrijving, 91
schuifbalken verwijderen, 95
toevoegen aan combirapporten, 94-95
lijstrapporten
maken met de rapportwizard, 11-13
maken met sjabloon, 19-21
maken van kruistabellen, 61
omschrijving, 19
linialen
inschakelen, 71
schaal wijzigen, 71
linialen bekijken, 71

M
mailinglabelrapporten
grootte wijzigen, 71
kaders gebruiken, 65
maken, 65-68
omschrijving, 65
maken
berekeningen, 40
combirapporten, 92-99
diagrammen, 84-89
filters, 22
gegroepeerde lijsten, 30-37
geneste kruistabellen, 61
kruistabelrapporten met rapportwizard, 54-57
lijstrapporten met de rapportwizard, 11-13
lijstrapporten met sjabloon, 19-21
lijstrapporten van kruistabelrapporten, 61
mailinglabelrapporten, 65-68
nieuwe rapporten met sjablonen, 80
opmaakprofielen, 68
samenvattingsrapporten, 45-47
standaardbrieven, 73-79
mappen in catalogi
voorwaarden gebruiken, 35
markeren voor invoegen, 87
meerdere rapportobjecten selecteren, 67
meten, rapportobjecten, 71
muisaanwijzers
diagramkader, 86, 88, 97
figuurkader, 79, 98
gegevens invoegen, 94
herschikken, 58
kolom selecteren, 16

Index
muisaanwijzers (vervolg)
lijstkader, 94
slepen en neerzetten, 17
tekstkader, 87, 99
verplaatsen, 17, 58

O
OLE-objecten, beschrijving, 91
omwisselen van rijen en kolommen, beschrijving, 58
omzetten, kruistabellen in lijsten, 61
openen
bestaande rapporten, 8-9
catalogi, 8
opmaak
gegevens, 40
opmaakprofielen gebruiken, 67, 87
rapportwaarden, 25, 40, 50
rijhoogte, 37
valutanotatie, 25, 50
opmaakprofielen
belangrijke gegevens markeren, 67-68
definiëren, 68
gegevens opmaken, 67
omschrijving, 67
opmaken
diagrammen, 89
rapportwaarden in kruistabellen, 59
opslaan
rapporten, 13
rapporten als sjablonen, 80-81

P
Pagina-indeling, weergave
omschrijving, 26
voorbeelden van rapporten bekijken, 71
zoomen, 71
plaatsvervangende objecten
gegevens invoegen, 65, 73
product
versie, 2

Q
query's
gegevensitems verwijderen, 49
tekst aan rapporten toevoegen, 77
query-gegevens
omschrijving, 19
toevoegen aan titels, 87

R
randen
toevoegen, 68
verwijderen, 79
rangorde, 75
rangorde van samenvatting, 75
rapporten
maken, 11
rapporten afdrukken, 10
rapportobjecten
verplaatsen, 34
rapportwaarden
opmaak, 50
rapportweergaven
omschrijving, 26

rapportweergaven (vervolg)
wijzigen, 26
rapportwizard
kruistabelrapporten maken, 54-57
lijstrapporten maken, 11-13
rijen
breedte wijzigen, 34
hoogte aanpassen, 37
omwisselen met kolommen in kruistabelrapporten, 58

S
samenvatting
omschrijving, 47
samenvattingen
toevoegen, 42
toevoegen aan rapporten, 47
samenvattingsrapporten
maken, 45-47
omschrijving, 45
samenvattingstotalen
toevoegen aan kruistabellen, 57
Schermindeling, beschrijving, 26
schuifbalken, verwijderen uit lijstkaders, 95
selecteren
catalogi, 7-8
gegevensitems, 21
gegevensitems voor kruistabelrapporten, 57
kolommen, 16
meerdere rapportobjecten, 67
sjablonen
Eenvoudige lijst, 19
gebruiken om lijstrapporten te maken, 19-21
gebruiken om rapporten te maken, 80
Gegroepeerde lijst, 29
mailinglabels, 65
nieuwe opslaan, 80-81
omschrijving, 80
standaardbrief, 73
slepen, rapportobjecten naar nieuwe positie, 34
sorteren
gegevens in rapporten, 52
standaardbrieven
gegevensitems invoegen, 78
maken, 73-79
omschrijving, 73
statische figuren
omschrijving, 91
toevoegen aan rapporten, 79

T
tekstkaders
gegevens invoegen, 87
grootte wijzigen, 77
invoegen, 87, 99
omschrijving, 87, 91
tekst opmaken, 87
toevoegen aan combirapporten, 99
titels
omschrijving, 25
toevoegen aan diagramkaders, 89
toevoegen aan rapporten, 25, 99
toevoegen met query-gegevens, 87
toepassen, opmaakprofielen, 67-68
toevoegen
berekeningen, 40
diagrammen, 86, 97
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Index
toevoegen (vervolg)
figuren, 79, 98
figuurkaders, 79
gegevens aan kruistabellen, 60
gegevens aan rapporten, 24
kopteksten, 16, 37
legenda's voor diagrammen, 89
lijstkaders aan formulierkaders, 94-95
opmaak aan rapportwaarden, 25
query-gegevens aan rapporten, 77
randen, 68
samenvattingen, 42, 47
samenvattingstotalen aan kruistabellen, 57
tekstkaders, 99
titels, 25, 89
titels met query-gegevens, 87
totalen, 42
uitlichten aan diagramkaders, 89
voetteksten, 16, 37
totaal, kolom, 42
totalen, toevoegen, 42

U
uitlichten, toevoegen aan diagrammen, 89

V
valutanotatie, 25, 50
verplaatsen
kolommen, 17, 50
rapportobjecten, 34, 68
verplaatsen, aanwijzer, 17, 58
versie
product, 2
verwijderen
gegevens uit query's, 49
gegevens uit rapporten, 49
randen, 68, 79
samenvattingstotalen uit kruistabellen, 57
schuifbalken uit lijstkaders, 95
verwijzen naar figuren in rapporten, 79
voetteksten
omschrijving, 37
toevoegen, 16, 37
volgorde kolommen wijzigen, 50
vooraf gedefinieerde voorwaarden Zie voorwaarden
voorbeelden van rapporten bekijken, 71
zoomen, 71
voorwaarden
gebruiken om rapport te filteren, 35
omschrijving, 35
vragen
omschrijving, 9
reageren, 9

W
weergaven
omschrijving, 26
Pagina-indeling, 71
Schermindeling, 26
wijzigen, 26
welkomstvenster
rapport maken op basis van een sjabloon, 19
wijzigen
bijschriften in diagrammen, 88
diagramtypen, 88
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wijzigen (vervolg)
formaat van mailinglabels, 71
gegevens in kruistabellen, 58-61
grootte figuurkader, 79
grootte van lijstkaders, 95
kadergrootte, 77
kruistabellen in lijsten, 61
legenda's voor diagrammen, 89
lettertypen, 68
randen, 68
rijbreedte, 34
schaal van liniaal, 71
wissen, berekeningsexpressie, 75
wissen, gegevens in rapporten, 49

Z
zoomen, rapporten, 71

