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Deel 1: Impromptu-rapporten voor experts

Welkom
De inhoud van dit document
Deze handleiding is bestemd voor gevorderde gebruikers die complexe rapporten maken. De
krachtige functies van Impromptu komen uitgebreid aan bod.
Deze handleiding bevat informatie over de volgende onderwerpen:
• geavanceerde rapportagetechnieken, waaronder voorwaardelijke markering, geavanceerde
filters en berekeningen, en vragen
• werken met sjablonen en kaders
• kruistabelrapporten, doorsteekrappporten en subrapporten maken
• Impromptu integreren met andere toepassingen
• de rapportageomgeving instellen
• prestaties verbeteren.

Richtlijnen voor optimaal gebruik van deze handleiding
Deze handleiding is bedoeld voor gevorderde gebruikers, die al bekend zijn met het sorteren,
groeperen, koppelen en filteren van gegevens. Als u deze vaardigheden nog niet beheerst, kunt
u beter de volgende informatie raadplegen:
• Kennismaken met Impromptu
• On line Help van Impromptu

overige informatie.
De documentatie omvat gebruikershandleidingen, instructiehandleidingen, naslaghandleidingen
en andere documenten, zodat gebruikers op elk niveau informatie kunnen vinden.
Alle informatie is beschikbaar als on line Help. U kunt de on line Help openen vanuit het menu
Help en met de help-knop in Windows-producten.
De informatie in elk on line Help-systeem is ook beschikbaar als on line handleiding (PDF). Het
is echter mogelijk dat de informatie in een bepaald Help-systeem is opgedeeld in meerdere on
line handleidingen. Gebruik een on line handleiding als u een gedrukte versie van een
document wilt of wanneer u het hele document wilt doorzoeken. U kunt geselecteerde pagina's,
een gedeelte van een handleiding of de hele handleiding afdrukken. Cognos biedt u een
niet-exclusieve, niet overdraagbare licentie voor het gebruiken, kopiëren en reproduceren van
het copyrightmateriaal in afgedrukte of elektronische vorm, alleen te gebruiken voor het geven
van interne training in, werken met en onderhouden van de Cognos-software.
In Windows-producten kunt u on line handleidingen openen vanuit het menu Start van Windows
(opdracht Cognos) en vanuit het menu Help van het product (opdracht On line handleidingen).
Alle on line handleidingen zijn beschikbaar op de cd met documentatie bij Cognos. U kunt ook
de leesmij-bestanden en installatiehandleidingen bij producten rechtstreeks vanaf de
product-cd's van Cognos lezen.
Alleen de installatiehandleidingen zijn in gedrukte vorm beschikbaar.
Het Overzicht documentatie is een geannoteerde lijst met overige documentatie die toegankelijk
is vanuit het menu Start van Windows of het menu Help van Impromptu.
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Hebt u vragen of opmerkingen?
Bezoek de website van de supportafdeling van Cognos (http://support.cognos.com) voor
aanvullende technische informatie over het gebruik van Impromptu.
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Hoofdstuk 1: Rapportgegevens
Met de krachtige hulpmiddelen van Impromptu kunt u effectieve rapporten maken. U kunt uw
rapporten vorm geven door de volgende onderdelen ervan aan te passen:
• de gegevensbron
• de gegevens die in het rapport worden weergegeven
• de beveiligingsmogelijkheden.

De gewenste resultaten bereiken
Met Impromptu kunt u diverse vragen beantwoorden, bijvoorbeeld:
• Welke vertegenwoordiger heeft de meeste artikelen verkocht?
• Op welke positie staan de verschillende vertegenwoordigers als wordt gekeken naar hun
totale omzet?
• Welke artikelen worden het meest verkocht?
U kunt de gewenste resultaten alleen bereiken als u begrijpt hoe de rapportgegevens in
Impromptu worden gegenereerd.
De beheerder ontwikkelt en implementeert een gegevensmodel door het volgende te doen:
• gegevens te definiëren in de database
• een catalogus te maken met een bedrijfsmatige weergave van de gegevens en waarin wordt
gedefinieerd welke gegevens uit de database worden weergegeven en hoe deze gegevens
in de database zijn ingedeeld.
Via deze catalogus kunt u vervolgens toegang krijgen tot de database, zodat u de gewenste
rapporten kunt maken. U kunt als volgt bepalen welke gegevens in een rapport worden
opgenomen:
• door groepen te maken
• door filters te definiëren
• door vragen te definiëren
• door samenvattingsvelden te maken
• door berekende velden toe te voegen
• door gegevens te markeren.

De catalogus voor rapporten opgeven
U kunt opgeven aan welke catalogus een rapport wordt gekoppeld of de gegevens van de
catalogus wijzigen of verwijderen. Op deze manier kunt u een nieuw rapport maken en testen
op een kleine catalogus en het rapport na het voltooien van de tests koppelen aan een productiecatalogus.
U kunt een rapport ook maken en testen op een bepaalde locatie en het vervolgens verzenden
naar een andere locatie waarop een vergelijkbare catalogus en database worden gebruikt.

Stappen
1. Selecteer het rapport.
2. Kies Algemeen in het menu Rapport.
3. Typ in het veld Catalogus het pad en de naam van de nieuwe catalogus waaraan u het
rapport wilt koppelen. U kunt ook op de knop Bladeren klikken om de nieuwe catalogus te
zoeken en te selecteren.
4. Klik op OK.
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Tip
•

U kunt de verbinding tussen het rapport en de catalogus ook verbreken door het rapport op
te slaan met een momentopname van de gegevens. U moet dan echter opnieuw verbinding
maken met de catalogus als u de gegevens wilt vernieuwen.

Automatisch groeperen
Als een rapport geen gegroepeerde gegevensitems bevat en u een samengevat gegevensitem
toevoegt, worden alle gegevensitems in het rapport automatisch gegroepeerd. Dit wordt
automatisch groeperen genoemd. Als u deze standaardinstelling gebruikt, kunt u snel een
samenvattingsrapport maken.
Als de optie voor automatisch groeperen is ingeschakeld, wordt het groeperen en koppelen
volledig door Impromptu uitgevoerd en geldt het volgende:
• De knoppen Groeperen Koppelen zijn niet beschikbaar (tenzij u een gegevensitem
selecteert).
• De groepering van eventuele eerder gegroepeerde gegevensitems wordt opgeheven.
• Gegevensitems worden gegroepeerd in de volgorde waarin ze voorkomen op het tabblad
Groeperen in het dialoogvenster Query.
• Samenvattingen worden automatisch gekoppeld aan de laatste groep in de lijst in het vak
Groepeervolgorde op het tabblad Groeperen in het dialoogvenster Query.
Stel dat u een rapport maakt dat bestaat uit de kolommen Regio Naam vertegenwoordiger en
de samenvatting Totaal omgezet bedrag. Regio Naam vertegenwoordiger worden automatisch
door Impromptu gegroepeerd en de samenvatting wordt gekoppeld aan Naam vertegenwoordiger, het gegroepeerd gegevensitem op het laagste niveau.

Stappen
1. Kies Query in het menu Rapport en klik vervolgens op de tab Groeperen.
2. Schakel het selectievakje Automatisch groeperen in en klik op OK.
Wanneer u een samengevat gegevensitem in de query opneemt en het selectievakje
Automatisch groeperen inschakelt, worden de gegevensitems gegroepeerd in de volgorde
waarin ze voorkomen in het vak Groepeervolgorde op het tabblad Groeperen (dialoogvenster Query).

Opmerkingen
•
•
•

De gevolgen van het inschakelen van het selectievakje Automatisch groeperen zijn pas
merkbaar wanneer u een samengevat gegevensitem in de query opneemt.
Het selectievakje Automatisch groeperen wordt bij het maken van een nieuw rapport
standaard ingeschakeld.
Het selectievakje Automatisch groeperen wordt uitgeschakeld wanneer u een gegevensitem
selecteert en groepeert of wanneer u wijzigingen aanbrengt in de automatische koppeling
van een samengevat gegevensitem.

Filters definiëren
Met filters maakt u uw rapporten doelgericht. Bovendien minimaliseert u de verwerkingstijd door
alle gegevens uit te sluiten die niet voor het rapport van belang zijn. U kunt een rapport
bijvoorbeeld zodanig filteren dat alleen de klanten worden weergegeven die gedurende het
afgelopen jaar orders hebben geplaatst met een totale omzet van meer dan € 500.
U kunt detailfilters en samenvattingsfilters maken.
Opmerking: In filters kunt u geen tekst-blob's (Binary Large Objects) gebruiken.

Detail- en samenvattingsfilters
Een rapport kan een combinatie van detail- en samenvattingsfilters bevatten.
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Met een detailfilter past u een of meerdere opgegeven voorwaarden toe op elke rij gegevens.
Als een rij aan de voorwaarden voldoet, wordt deze rij opgehaald en toegevoegd aan het
rapport. Als een rij niet aan de voorwaarden voldoet, wordt deze niet opgehaald en verschijnt
deze niet in het rapport. Hieronder ziet u bijvoorbeeld een rapport met een detailfilter waarmee
alleen regio's worden opgenomen die beginnen met de letter 'M'.

U kunt samengevatte gegevensitems filteren die u hebt geselecteerd in een rapportquery of in
de catalogus. Hieronder ziet u bijvoorbeeld hetzelfde rapport met de lijst van regio's en totaal
omgezette bedragen. Voor dit rapport wordt nu in plaats van een detailfilter een samenvattingsfilter gebruikt, waarmee alleen de rijen worden opgehaald met een totaal omgezet bedrag dat
groter is dan € 100.000.

In tegenstelling tot een detailfilter, waarin u alleen detailgegevensitems kunt opnemen, kunt u in
een samenvattingsfilter zowel samengevatte gegevensitems als detailgegevensitems gebruiken.
Als u bekend bent met SQL, kunt u zich een detailfilter voorstellen als een filter met een
predicaat in de WHERE-component, terwijl het predicaat bij een samenvattingsfilter voorkomt in
de HAVING-component. De WHERE-component wordt als eerste verwerkt, gevolgd door
eventuele groeperingen en samenvattingen. Daarna wordt ook de HAVING-component
verwerkt.
Zie "Samenvattingen" (p. 25) voor informatie over het maken van samenvattingen.

Filters maken
U kunt filters maken met de filterdefinities op het tabblad Filteren in het dialoogvenster Query,
menu Rapport.

Stappen
1. Kies Query in het menu Rapport.
2. Klik op de tab Filteren.
3. Selecteer Detailfilter of Samenvattingsfilter in de vervolgkeuzelijst Filtertype.
4. Voeg de gewenste filtercomponenten uit het vak Beschikbare componenten toe aan het vak
Filterdefinitie.
5. Klik op OK.
Opmerking: Kruistabelfilters kunt u alleen opnemen in kruistabelrapporten. Zie "Gegevens
filteren in kruistabelrapporten" (p. 83) voor informatie over kruistabelfilters.

Filterexpressies gebruiken
Gebruik de operatoren OF EN om de gewenste filterexpressies te vormen. Voor het gebruik van
filterexpressies gelden de volgende richtlijnen:
• Met de operator OF geeft u aan dat een rij moet voldoen aan ten minste één van de
voorwaarden die staan voor of na de operator OF.
• Met de operator EN geeft u aan dat een rij zowel moet voldoen aan de voorwaarde vóór als
de voorwaarde na de operator EN.
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Als u bijvoorbeeld alleen de rijen met gegevens wilt ophalen waarin de artikelprijs lager is dan €
10,00 of de marge op het artikel kleiner of gelijk is aan € 5,00, gebruikt u de volgende
expressie:
Artikelprijs < 10 OF Artmarge <= 5

Als u alleen de rijen met gegevens wilt ophalen waarin de prijs van het artikel lager is dan €
10,00 en de marge op het artikel kleiner of gelijk is aan € 5,00, gebruikt u de volgende
expressie:
Artikelprijs < 10 EN Artmarge <= 5

Tip
•

Als u de prestaties van Impromptu wilt optimaliseren, kunt u het beste gebruikmaken van
beperkte lokale verwerking in plaats van flexibele verwerking. U vindt deze optie op het
tabblad Client/server in het dialoogvenster Query.

Zie "Prestaties van Impromptu verbeteren" (p. 125) voor informatie over de prestaties.

- Voorbeeld U wilt een rapport zodanig filteren dat alleen artikelen uit de lijn ABC Sport worden
weergegeven. Bovendien wilt u de rijen die aan deze voorwaarde voldoen zodanig filteren, dat
alleen de rijen worden opgehaald waarin de artikelprijs lager is dan of gelijk is aan € 10,00 of
waarin de marge op het artikel kleiner is dan of gelijk is aan € 5,00.
Omdat expressies met de operator EN worden verwerkt vóór expressies met de operator OF, zal
het gebruik van het volgende filter leiden tot onverwachte resultaten:
Arttype = 'ABC Sport' EN Artikelprijs <= 10 OF Artmarge <= 5

De rijen worden opgehaald die voldoen aan de voorwaarde "Arttype = 'ABC Sport' EN
Artikelprijs < 10". Vervolgens worden alle rijen opgehaald die voldoen aan de voorwaarde
"Artmarge <= 5" (onafhankelijk van het artikeltype).
In plaats hiervan kunt u haakjes gebruiken om aan te geven welke expressies als eerste moeten
worden verwerkt. De volgende expressie leidt tot het juiste resultaat:
Arttype = 'ABC Sport' EN (Artikelprijs < 10 OF Artmarge <=5)

Omdat operatoren tussen haakjes worden verwerkt vóór de andere operatoren, wordt in
Impromptu eerst de expressie verwerkt waarmee alle artikelen worden opgehaald waarvan de
artikelprijs lager is dan € 10,00 en de marge op het artikel kleiner is dan of gelijk is aan € 5,00.
Vervolgens wordt bepaald welke artikelen behoren tot de lijn ABC Sport.
Vaak kunt u hetzelfde resultaat bereiken met verschillende filters. De ene methode kan
efficiënter zijn dan de andere, omdat het hierbij van belang is op welke manier de verzoeken in
de database worden verwerkt.

- Voorbeeld Stel dat u alleen de rijen wilt ophalen voor de volgende drie artikellijnen: Kringloopproducten,
Sportkleding en Rugzakken. U definieert het volgende filter:
Artlijn = 'Kringloopproducten' OF Artlijn = 'Sportkleding' OF Artlijn = 'Rugzakken'

Omdat de waarden in dit voorbeeld afkomstig zijn uit dezelfde gegevenskolom, kunt u dezelfde
resultaten bereiken met de operator IN:
Artlijn IN ('Kringloopproducten', 'Sportkleding', 'Rugzakken')

Filteren zonder samenvattingen te wijzigen
U kunt een filter toepassen op waarden in een rapport zonder dat dit van invloed is op de
samenvattingen die op deze waarden zijn gebaseerd.
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Stel dat u een sammenvatting in het rapport laat zien dat het totale aantal orders 1122 is. Als u
een filter toepast om alleen orders te zien waarvan het totale verkoopbedrag hoger is dan €
25.000, wordt het totale aantal orders gereduceerd tot 39. Als u eerst de samenvatting berekent
en daarna het filter toepast, blijft het totale aantal orders 1122.

Als u een samenvatting wilt laten berekenen voordat het samenvattingsfilter wordt toegepast,
voert u een van de volgende handelingen uit:
• Schakel het selectievakje Berekenen voordat samenvattingsfilter wordt toegepast in het
dialoogvenster Gegevensdefinitie van het samenvattingsgegeven in. De samenvattingsberekening wordt in dit geval vooraf gefilterd, maar niet in andere gevallen waarin u de
berekening gebruikt.
• Voeg de component Prefilter toe aan de samenvattingsexpressie. De berekening wordt altijd
automatisch uitgevoerd voordat het samenvattingsfilter wordt toegepast.
U kunt de component Prefilter zelfs toevoegen aan een samenvattingsexpressie als er geen
samenvattingsfilter in het rapport voorkomt. Wanneer u een samenvattingsfilter toevoegt of
verwijdert, hoeft u de samenvattingsexpressie niet aan te passen.

Stappen
1. Kies Query in het menu Rapport en klik op de tab Gegevens.
2. Selecteer in het vak Query-gegevens het samengevat gegevensitem dat u wilt berekenen
voordat het samenvattingsfilter wordt toegepast.
3. Klik op de knop Definitie bewerken.
4. Schakel in het dialoogvenster Gegevensdefinitie het selectievakje Berekenen voordat
samenvattingsfilter wordt toegepast in of dubbelklik op Prefilter in het vak Beschikbare
componenten om deze component toe te voegen aan het vak Expressie.
Als u de component Prefilter hebt toegevoegd aan het vak Expressie, ziet de expressie in
het vak Expressie er als volgt uit: "<samengevat gegevensitem> prefilter".
5. Klik op OK om terug te gaan naar het dialoogvenster Query.

Mogelijkheden van filters
In dit gedeelte vindt u een aantal voorbeelden van het gebruik van filters. U kunt hiermee de
volgende gegevens ophalen:
• gegevens die ontbrekende waarden bevatten
• gegevens die beginnen met een bepaalde waarde of een bepaalde waarde bevatten
• gegevens die op een ander rapport zijn gebaseerd
• gegevens die worden gefilterd op basis van een lopende tijdsperiode
• gegevens die overeenkomen met een patroon van tekens.

Gegevens met ontbrekende waarden ophalen
U kunt rapporten zodanig beperken dat alleen gegevensrijen worden opgehaald die
ontbrekende waarden voor een bepaald gegevensitem bevatten. Een ontbrekende waarde kan
leeg zijn, kan een veld zijn met een variabele lengte waarvan de lengte nul is of kan een
null-waarde zijn (een cel die geen gegevens bevat en die in de database is gemarkeerd met een
vlag).
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Stel dat u wilt bepalen welke klanten hun facturen nog niet hebben betaald. U kunt dan het
volgende filter maken:
Betaling ontbreekt

Stappen
1. Voeg het gegevensitem toe uit de map Kolommen in rapport of Kolommen in catalogus in
het vak Beschikbare componenten (tabblad Filteren, dialoogvenster Query).
2. Dubbelklik op Ontbreekt in het vak Beschikbare componenten en klik vervolgens op OK.

Opmerking
•

Als er geen rijen worden weergegeven in het rapport, zijn er geen ontbrekende waarden.

Tip
•

Als u wilt dat null-waarden worden weergegeven wanneer u filtert op een andere
voorwaarde, moet u de voorwaarde voor null-waarden opnemen in de filterexpressie. Met
het volgende filter worden bijvoorbeeld alle artikeltypen behalve Kampeerartikelen
opgehaald.
Arttype niet in ('Kampeerartikelen') OF Arttype ontbreekt

Als artikeltype een null-waarde bevat, wordt deze rij toch met dit filter opgehaald.

Gegevens ophalen die een bepaalde tekenreeks of waarde bevatten
U kunt gegevens ophalen die beginnen met een bepaalde tekenreeks of waarde of die een
bepaalde tekenreeks of waarde bevatten. Met het volgende filter worden bijvoorbeeld alleen de
rijen opgehaald waarin de postcode begint met drie specifieke tekens:
Postcode Begint met '123'

U kunt een rapport ook zodanig filteren dat alleen de artikelnummers worden opgehaald die een
bepaalde waarde bevatten. Een dergelijke filterexpressie ziet er als volgt uit:
Artikelnr bevat '60'

Stappen
1. Voeg het gegevensitem toe uit de map Kolommen in rapport of Kolommen in catalogus in
het vak Beschikbare componenten op het tabblad Filteren in het dialoogvenster Query.
2. Dubbelklik op Begint met of Bevat in het vak Beschikbare componenten.
3. Dubbelklik op Tekenreeks of Vraag.
4. Typ de gewenste tekenreeks of waarde op de gemarkeerde plaats in het vak Filterdefinitie
en klik op OK.

Gegevens ophalen op basis van een ander rapport of een momentopname
U kunt een rapport filteren op basis van de volgende gegevens:
• Gegevens uit een ander rapport. Het rapport waarmee de gegevensset wordt opgeslagen
wordt opnieuw in Impromptu uitgevoerd, zodat u de meest recente gegevens te zien krijgt.
• Gegevens uit een momentopname. Er wordt gefilterd op basis van een vaste gegevensset,
zodat geen query's in de database worden uitgevoerd. Hiermee zorgt u ervoor dat
gebruikers die werken met hetzelfde rapport filteren op basis van dezelfde gegevensset.
Stel dat u een rapport hebt met de gegevens van de klanten uit Mexico en dat u een nieuw
rapport wilt maken dat alleen de ordergegevens van deze klanten bevat. U maakt dan het
nieuwe rapport en filtert het op basis van het rapport met klantgegevens. Hiermee beperkt u het
nieuwe rapport tot de gegevens van orders die zijn geplaatst door klanten die voorkomen in het
rapport met klantgegevens.
Filters die afhankelijk zijn van een ander rapport of een momentopname eindigen altijd met de
filterexpressies In, Alle of Elke.
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Stappen
1. Voeg het gegevensitem toe uit de map Kolommen in rapport of Kolommen in catalogus in
het vak Beschikbare componenten op het tabblad Filteren in het dialoogvenster Query).
2. Maak een filterexpressie die eindigt met In, Alle of Elke.
3. Dubbelklik op Gegevensset.
4. Selecteer het rapport met de gewenste gegevensset en selecteer de kolom waarop u het
filter wilt baseren.
5. Klik op Openen.
6. Klik op OK.

Filteren op basis van een lopende tijdsperiode
U kunt de gegevens ophalen van een tijdsperiode met een vast bereik, waarbij beide datums
voortdurend veranderen (een lopende tijdsperiode). Als u een expressie voor een lopende
tijdsperiode wilt maken, kunt u de huidige datum als volgt instellen:
• op basis van de database, met behulp van de functie Nu
• op basis van uw computer, met behulp van de functie Vandaag.
De datumfuncties van Impromptu (bijvoorbeeld Jaren-optellen) werken op basis van datumnotaties. Als in de database datum/tijd-notaties worden gebruikt, moet u de datumfuncties in filters
vooraf laten gaan door de functie datumtijd-naar-datum, zodat de notatie wordt omgezet.

- Voorbeeld U filtert een rapport om de gegevens op te halen van de orders die in het afgelopen jaar zijn
geplaatst. In plaats van de datums in het filter op te nemen en deze steeds te wijzigen wanneer
u het rapport uitvoert, kunt u de volgende functies gebruiken in de filterdefinitie:
Orderdatum >= jaren-optellen ((nu ( )), -1) en Orderdatum < nu ( )

Met het eerste gedeelte van de expressie worden de gegevens beperkt tot records waarvan de
datum valt binnen het jaar voor de huidige datum die is ingesteld op de PC. Met het tweede
gedeelte worden de gegevens beperkt tot records die zijn gemaakt op of voor de dag van
gisteren.
Wanneer u het filter toepast, worden de actuele gegevens in Impromptu vastgelegd, zodat deze
in de expressie kunnen worden gebruikt. Wanneer met de functie 'nu' bijvoorbeeld de datum 7
september 1998 wordt opgehaald, worden met deze expressie alle records opgehaald waarvan
de datum valt tussen 7 september 1997 en 6 september 1998.

Stappen
1. Voeg het gegevensitem toe uit de map Kolommen in rapport of Kolommen in catalogus in
het vak Beschikbare componenten op het tabblad Filteren in het dialoogvenster Query.
2. Dubbelklik op het volgende in het vak Beschikbare componenten:
•

een vergelijkingsoperator (>,>=,<,<=,=, enzovoort)

•

Functies en Jaren-optellen( )

•

Functies en Vandaag( )

•

het minteken -

•

Getal.

3. Voer de volgende handelingen uit in het vak Filterdefinitie:
•

typ 1 in het gemarkeerde gebied tussen de aanhalingstekens

•

dubbelklik op de haakjes (...).

4. Dubbelklik op het volgende in het vak Beschikbare componenten:
•

EN

•

de kolom in het rapport of de catalogus

•

een vergelijkingsoperator (>,>=,<,<=,=, enzovoort)

•

Functies en dubbelklik vervolgens op Vandaag( )
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5. Klik op OK.

Gegevens ophalen die overeenkomen met een patroon van tekens
U kunt een expressie maken waarmee gegevens worden opgehaald die overeenkomen met een
bepaald patroon. Het patroon kan de volgende jokertekens bevatten:
• Het percentageteken (%), waarmee een willekeurig aantal tekens wordt aangeduid.
• Het onderstrepingsteken (_), waarmee één teken wordt aangeduid.
Stel dat u folders wilt verzenden binnen bepaalde delen van de stad. U kunt dan een filter
toepassen op een rapport waarmee de adressen worden opgehaald van klanten waarvan de
postcode overeenkomt met een bepaald patroon.
Postcode zoals '1_2%'

In Impromptu worden alleen de postcodes opgehaald die beginnen met het getal "1" gevolgd
door een enkel teken en waarin vervolgens het getal "2" en een willekeurig aantal andere tekens
voorkomt. Hiermee worden bijvoorbeeld de postcodes "1020 AA", "1220 XX", enzovoort
opgehaald.
Wanneer u de functie Zoals gebruikt om gegevens op te halen die eindigen met een bepaalde
waarde, moet u de functie Wis-eindspaties gebruiken om eindspaties aan het einde van de
gegevens te verwijderen. Met de volgende expressie worden bijvoorbeeld de spaties aan het
einde van de waarde Klantnaam verwijderd en worden de rijen opgehaald waarin de laatste
letter van de klantnaam een 'n' is:
wis-eindspaties (Klantnaam) zoals '%n'

Stappen
1. Voeg het gegevensitem toe uit de map Kolommen in rapport of Kolommen in catalogus in
het vak Beschikbare componenten op het tabblad Filteren in het dialoogvenster Query).
2. Dubbelklik op de volgende componenten in het vak Beschikbare componenten:
•

Zoals

•

Tekenreeks en typ vervolgens de tekenreeks inclusief alle gewenste jokertekens.

3. Klik op OK.

Opmerking
•

Impromptu is hoofdlettergevoelig. Zorg er daarom voor dat u de juiste hoofdletters en kleine
letters invoert.

Tips voor filters
•

•

•

Schakel het selectievakje Alleen unieke rijen in op het tabblad Filteren in het dialoogvenster
Query als u de herhaalde gegevens uit de database wilt filteren en alleen rijen met unieke
gegevens wilt ophalen.
Als u alle filters uit een rapport wilt verwijderen, drukt u op Esc om ervoor te zorgen dat er
geen items in het rapport zijn geselecteerd. Vervolgens klikt u op de knop Filter en bevestigt
u dat u het bestaande filter wilt verwijderen.
Als u de gebruikers van een rapport wilt voorzien van een beschrijving van de rapportinhoud, kunt u filterdefinities of -waarden opnemen in de rapporttitel of een tekstkader. Stel
dat een rapport zodanig wordt gefilterd dat alleen de rijen voor Noord-Amerika worden
weergegeven. In de rapporttitel neemt u de filterexpressie "Land = 'Noord-Amerika'" op. Ook
voegt u filterdefinities in via het dialoogvenster Meer objecten.

Vragen gebruiken om rapportgegevens te selecteren
U kunt vragen gebruiken om gegevens te filteren bij het openen van een rapport. U kunt
gebruikmaken van de volgende typen vragen:
• invoervragen
• keuzelijst
• catalogus
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Deze vragen worden weergegeven wanneer een rapport wordt geopend. De gegevens in het
rapport worden gefilterd op basis van het antwoord van de gebruiker. Wanneer u een rapport
opent dat meerdere vragen bevat, worden de vragen weergegeven in de volgorde waarin deze
voorkomen in de lijst Beschikbare vragen in het dialoogvenster Vraagbeheer (menu Rapport,
Vragen ordenen). U kunt de vragen in deze lijst naar een andere plaats slepen om de volgorde
te wijzigen.
In de lijst Beschikbare vragen in het dialoogvenster Vraagbeheer worden alleen de vragen
weergegeven die in het rapport worden gebruikt. Als de vraag wordt gebruikt in een filter,
berekening of voorwaarde, verschijnen in het verwijzingsvak de gegevens van het gebruik
ervan.

Tips
•
•

Subrapportvragen worden eenmaal uitgevoerd, namelijk op het moment waarop de query
van het hoofdrapport wordt uitgevoerd.
Als u de vraaggegevens wilt opnemen in een rapport, kiest u de opdracht Meer objecten in
het menu Invoegen en selecteert u het item Vraagvariabelen.

Invoervragen
Bij een invoervraag wordt de informatie vastgelegd die bij de vraag wordt ingevoerd. Bij een
invoervraag kunnen echter geen verschillende waarden worden ingevoerd, tenzij u een bereik of
tijdsperiode definieert.
Omdat Impromptu hoofdlettergevoelig is, zijn invoervragen vooral geschikt voor het vastleggen
van datums of numerieke waarden waarvoor geen kennis van de inhoud van de database is
vereist.
In een rapport met ordergegevens kan bijvoorbeeld een invoervraag worden gebruikt om twee
datums vast te leggen. Het rapport kan vervolgens worden gefilterd, zodat alleen de orders
worden weergegeven die zijn geplaatst in een bepaalde periode.

Hoofdletters en kleine letters
Als u in een rapport een invoervraag voor tekst wilt opnemen, kunt u ervoor zorgen dat de tekst
geheel in hoofdletters of kleine letters wordt opgeslagen. Dit doet u door een filter toe te voegen
waarmee de volledige tekst wordt omgezet in hoofdletters of kleine letters.
Met de volgende expressie, die u invoert op het tabblad Filteren in het dialoogvenster Query, zet
u de tekst die een gebruiker invoert bij de vraag Status klant om in hoofdletters:
Status klant in ( hoofdletters ( ?Welk type?

)

)

Als u de volledige tekst wilt omzetten in kleine letters, vervangt u de functie "Hoofdletters" door
de functie "Kleine-letters."

Keuzelijstvragen
Een keuzelijstvraag is een lijst met gegevensitems waarin de gebruiker een of meer waarden
kan selecteren. De gebruiker hoeft dus niet bekend te zijn met de database.
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De beschikbare waarden in de keuzelijstvragen kunnen worden opgehaald uit de volgende
bronnen:
• Uit een database, via een catalogus (dit komt van pas wanneer de gegevens in de keuzelijst
regelmatig worden gewijzigd).
• Uit een kolom in een ander opgeslagen Impromptu-rapport, een momentopname of een
sneltabel (dit komt van pas wanneer de gegevens in de keuzelijst afkomstig zijn uit een
subset van de databasegegevens). Aan een rapport kunt u bijvoorbeeld een keuzelijstvraag
toevoegen die is gebaseerd op het gegevensitem Klantnaam in een ander rapport en
waarin alleen de klantnamen voorkomen die deel uitmaken van het huidige rapport.
Wanneer u het nieuwe rapport opent, wordt u gevraagd een van de klantnamen te
selecteren.
• Uit een tekstbestand dat is opgeslagen in ASCII-indeling met komma's als scheidingstekens. Dit komt van pas wanneer u een vraag wilt baseren op informatie uit een andere
toepassing. Als het tekstbestand bestaat uit een enkele kolom met waarden, wordt er
gefilterd op de waarde in het dialoogvenster Vragen. Als het tekstbestand uit twee
kolommen bestaat, is de waarde in het dialoogvenster Vragen afkomstig uit de tweede
kolom. De bijbehorende waarde in de eerste kolom is dan de waarde waarop wordt
gefilterd. U kunt een tekstbestand met twee kolommen gebruiken om een beschrijving aan
de filterwaarden toe te voegen.
Een rapport kan bijvoorbeeld een vraag bevatten waarin de gebruiker wordt gevraagd om een
artikeltype te selecteren in de lijst van artikelen in de database. Alleen de artikelen die behoren
tot het geselecteerde type worden opgehaald en in het rapport weergegeven.

Tip
•

•

Standaard worden in een keuzelijst maximaal 100 opties weergegeven. U kunt deze limiet
wijzigen in het bestand Impromptu.ini. U kunt echter beter geen al te lange keuzelijsten
gebruiken, omdat deze verwarrend kunnen zijn voor gebruikers. Het verhogen van de limiet
kan een negatieve invloed hebben op de prestaties.
Als u een ander scheidingsteken wilt gebruiken voor vragen met bestandskeuzelijsten, moet
u het bestand Impromptu.ini aanpassen. Zie de on line Help van Impromptu Administrator
voor meer informatie. Op het tabblad Index typt u het volgende:
• opstartopties
Zie "Prestaties van Impromptu verbeteren" (p. 125) voor informatie over de prestaties.

Keuzelijstvragen waarin meerdere waarden kunnen worden geselecteerd
Als u een vraag wilt maken met een keuzelijst waarin meerdere waarden kunnen worden
geselecteerd, gebruikt u de operator In en zet u de vraag tussen haakjes. Met de filterexpressie
Arttype in (?Arttype?)

wordt bijvoorbeeld het volgende dialoogvenster voor vragen weergegeven:

Bij deze vraag kunt u meerdere waarden in de lijst selecteren door Ctrl ingedrukt te houden
terwijl u klikt.

18 Impromptu ( R )

Hoofdstuk 1: Rapportgegevens

Catalogusvragen
De beheerder kan catalogusvragen maken, die worden opgeslagen in een map in de catalogus.
Gebruikers die de benodigde rechten bezitten of die werken met een persoonlijke gedistribueerde kopie van de catalogus (kies hiertoe Mappen in het menu Catalogus) kunnen ook zelf
catalogusvragen maken.
Omdat de catalogusvragen worden opgeslagen in de catalogus zelf, zijn deze beschikbaar voor
alle rapporten waarbij een koppeling met deze catalogus wordt gemaakt. U hebt toegang tot
catalogusvragen via het tabblad Filteren in het dialoogvenster Query. De map met catalogusvragen verschijnt in de map Kolommen in catalogus in het vak Beschikbare componenten.
Een catalogusvraag wordt aangeduid met een speciaal pictogram.
U kunt catalogusvragen via OLE-automatisering verplaatsen, kopiëren of verwijderen, net als
alle andere items in catalogusmappen.
Zie de on line Help bij macro's (CognosScript Editor) voor informatie over OLE-automatisering.

De verschillende typen vragen gebruiken
Welk type vraag u het beste kunt gebruiken is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de
functie van de vraag, de vereiste verwerking en het soort gegevens (statisch of dynamisch).
Volg onderstaande richtlijnen om het juiste type vraag voor uw rapporten te kiezen.
Type vraag

Situatie

Cataloguskeuzelijst. Voor dit type Het rapport bestaat uit een
vraag is geen grondige kennis van eenvoudige lijst van dynamische
de database vereist.
waarden.
Er is extra verwerking nodig voor
Rapportkeuzelijst waarvan de
filteren of het maken van berekegegevensbron een
ningen.
momentopname of rapport op
basis van een sneltabel is. Bij het
uitvoeren van de vraag hoeft geen
query te worden uitgevoerd in de
database, omdat het rapport al is
gegenereerd en is opgeslagen
met de vereiste gegevens. Op
deze manier bespaart u tijd.
Invoervraag. Met dit type vraag
wordt de verwerkingssnelheid
vergroot, omdat bij het maken van
het rapport geen gegevens uit de
catalogus vereist zijn.

De gebruikers hebben een
grondige kennis van de database
of u wilt dat het rapport wordt
gefilterd op basis van een bereik
van waarden.

Het rapport bestaat uit een
Trapsgewijze vraag. Zie
hiërarchie van waarden.
"Gegevensitems
berekenen" (p. 24) voor meer
informatie over het toevoegen van
trapsgewijze vragen.

Vraagbeheer gebruiken
Via de opdracht Vragen ordenen in het menu Rapport kunt u de vragen in het huidige rapport op
een eenvoudige manier beheren. U kunt het volgende doen:
• vragen maken
• vragen bewerken
• vragen verwijderen
• vragen opslaan.
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In het dialoogvenster Vraagbeheer worden de koppelingen tussen vragen gecontroleerd. Als u
een ongeldige koppeling tussen twee rapporten hebt gemaakt (bijvoorbeeld als rapport A een
rapportkeuzelijst bevat waarin wordt verwezen naar rapport B en u probeert een vraag in te
stellen voor rapport B waarbij wordt verwezen naar rapport A), is de knop OK in het dialoogvenster Vraag bewerken niet beschikbaar.

Vragen maken in Vraagbeheer
U kunt zelf vragen maken in het dialoogvenster Vraagbeheer of u kunt vragen uit de catalogus
gebruiken.
Bij catalogus- en rapportkeuzelijsten kunt u een bepaald gegevensitem gebruiken als bron voor
de vraag en een ander gegevensitem gebruiken als onderdeel van de eigenlijke vraag.

U kunt de gebruiker bijvoorbeeld vragen om de naam van een artikel in te voeren, terwijl het
artikelnummer wordt gebruikt in de query waarmee het rapport wordt gegenereerd. Dit kan
invloed hebben op de prestaties.
Zie "Prestaties van Impromptu verbeteren" (p. 125) voor informatie over de prestaties.
U kunt vragen maken waarin enkele of meerdere waarden moeten worden ingevoerd.
Daarnaast kunt u trapsgewijze vragen maken.

Vragen om enkele waarden maken: stappen
1. Kies de opdracht Vragen ordenen in het menu Rapport.
2. Klik op de knop Nieuw.
Het dialoogvenster Vraag bewerken wordt weergegeven.

3. Typ een naam voor de vraag in het veld Naam.
4. Selecteer het gewenste type vraag in de keuzelijst Type.
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5. Typ in het veld Vraag de instructies voor de gebruiker die bij het openen van het rapport
worden weergegeven in het dialoogvenster Vragen.
6. Voer een van de volgende handelingen uit:
Gewenst type
vraag

Handeling

Invoer

•

•

Bestandskeuzelijst

•
•
•

Rapportkeuzelijst

•
•

•

Catalogus-keuze- •
lijst
•

Selecteer in de keuzelijst Gegevenstype
het gegevenstype dat moet worden
ingevoerd. Mogelijk wordt op basis van
de expressie een standaardgegevenstype geselecteerd.
Als u wilt dat bij het openen van het
rapport een standaardwaarde wordt
weergegeven in het invoervak, typt u
deze standaardwaarde in het veld
Standaardwaarde.
Zoek en selecteer het gewenste bestand
en klik op OK.
Selecteer het gewenste gegevenstype in
de vervolgkeuzelijst Gegevenstype.
Mogelijk wordt op basis van de expressie
een standaardgegevenstype geselecteerd.
Zoek en selecteer het gewenste rapport
en klik op OK.
Selecteer in het vak Rapportgegevens de
gegevens die u wilt gebruiken om het
rapport te filteren en klik op de knop
Gebruiken.
Als u wilt dat in de Rapportkeuzelijst in de
vraag een ander gegevensitem wordt
weergegeven, selecteert u het
gegevensitem en klikt u op de knop
Weergeven.
Selecteer in het vak Kolommen in
catalogus het gegevensitem dat u wilt
gebruiken om het rapport te filteren en
klik op de knop Gebruiken.
Selecteer een gegevensitem en klik op de
knop Weergeven als u een ander
gegevensitem wilt weergeven in de
cataloguskeuzelijst van de vraag.

7. Klik op OK.
Als er meerdere vragen zijn gedefinieerd, wordt de nieuwe vraag in het vak Beschikbare
vragen gemarkeerd.

Vragen om meerdere waarden maken: stappen
1. Maak meerdere vragen.
2. Kies Query in het menu Rapport.
3. Klik op de tab Filteren.
4. Voeg in het vak Beschikbare componenten het gewenste gegevensitem toe uit de map
Kolommen in rapport of Kolommen in catalogus.
5. Selecteer de gewenste operator in het vak Beschikbare componenten en dubbelklik op
Vraagbeheer.
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6. Selecteer de vraag die u als eerste wilt weergeven en klik op OK.
7. Selecteer de operator die u wilt gebruiken (En of Of) in het vak Beschikbare componenten.
8. Herhaal de stappen 4 tot en met 7 totdat u alle gewenste vragen hebt opgenomen.
9. Klik op OK.

Opmerkingen
•
•

Waarden uit vragen worden tussen vraagtekens weergegeven. Bijvoorbeeld Land = ?Land?
en Artikel in (?Artikel?) en Omgezet bedrag >= ?Bedrag?
U kunt elke gewenste combinatie van typen vragen gebruiken.

Trapsgewijze vragen maken en gebruiken
U kunt een serie vragen maken waarin alleen de waarden worden weergegeven die u hebt
geselecteerd bij de vorige vraag. Dergelijke vragen worden trapsgewijze vragen genoemd. Bij
het maken van trapsgewijze vragen maakt u een serie rapporten die aan elkaar zijn gekoppeld,
waarbij elk rapport een vraag bevat op basis waarvan wordt gefilterd.
Omdat elk rapport in Impromptu wordt uitgevoerd, heeft de grootte van de rapporten invloed op
de prestaties. Wanneer u een groot rapport gebruikt als bron voor een vraag, moet bij het
toepassen van het filter het rapport worden uitgevoerd en moet de volledige gegevensset
worden gelezen. Als de gegevens in de database niet regelmatig worden gewijzigd, kunt u beter
een sneltabel maken met de gegevens die u in de keuzelijst wilt opnemen. Deze sneltabel kunt
u vervolgens opnemen in de query.
U kunt bijvoorbeeld een rapport openen waarbij u wordt gevraagd om een artikeltype te
selecteren in een lijst. U selecteert Milieuproducten. Bij de volgende vraag moet u een artikellijn
selecteren in een lijst. Deze lijst bevat alleen de artikellijnen die vallen onder Milieuproducten. U
selecteert de productlijn Zonnebrand. Vervolgens verschijnt het rapport, waarin alleen de
gegevens van zonnebrandproducten worden weergegeven.

Stappen
1. Maak het gewenste rapport.
2. Sla het rapport op, maar sluit het niet. Voor elke trapsgewijze vraag die u wilt weergeven
moet u het rapport opslaan met een andere naam.
3. Ga terug naar het rapport dat u als eerste hebt gemaakt.
4. Kies Query in het menu Rapport en klik op de tab Filteren.
5. Dubbelklik op de map Kolommen in rapport in het vak Beschikbare componenten om deze
te openen.
6. Dubbelklik op het gegevensitem dat u wilt opnemen in de filterexpressie.
7. Selecteer "In" of "=" in het vak Beschikbare componenten en klik op het openende haakje.
Bijvoorbeeld: Artikel in (
8. Dubbelklik op Vraag in het vak Beschikbare componenten.
9. Klik op de knop Nieuw om een vraag te maken.
10. Typ de naam en tekst voor de vraag in het dialoogvenster Vraag bewerken.
11. Selecteer Rapportkeuzelijst in de keuzelijst Type.
12. Zoek en selecteer een van de rapporten die u hebt opgeslagen bij stap 2.
13. Selecteer in het vak Rapportgegevens het gegevensitem waarnaar in het huidige rapport
wordt gevraagd. Klik op de knoppen Gebruiken Weergeven en klik vervolgens op OK.
14. Klik op OK om het dialoogvenster Vraagbeheer te sluiten.
15. Voltooi de filterdefinitie door te dubbelklikken op ")" in het vak Beschikbare componenten.
Klik vervolgens op OK.
Bijvoorbeeld: Artikel in (?Naam artikel?)
16. Open elk van de rapporten die u hebt opgeslagen (behalve het eerste rapport, dat u hebt
gemaakt bij stap 1). Pas elk rapport aan zodat het de vereiste gegevensitems en de juiste
filterdefinitie met de gewenste vraag bevat.
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17. Open het laatste rapport en pas het zodanig aan dat het bestaat uit een eenvoudige lijst met
het gegevensitem waar de gebruiker om wordt gevraagd.
18. Sla het rapport op.
Wanneer u het rapport opent dat bestemd is voor de gebruikers, verschijnen de serie vragen en
de lijsten met gefilterde waarden.

Opmerkingen
•

•

Als een vraag in het huidige rapport is gebaseerd op een rapport dat ook weer een vraag
bevat, moet u reageren op de vraag in het tweede rapport voordat u kunt reageren op de
vraag in het huidige rapport.
Impromptu is voorzien van twee voorbeeldrapporten met trapsgewijze vragen (Verkoop van
spec artikelen.imr en Omzet voor spec land.imr). In het dialoogvenster Vraagbeheer
(Vragen ordenen, menu Rapport) van deze rapporten kunt u zien hoe dergelijke vragen
worden gemaakt. Bekijk de gegevens in het vak Filterdefinitie op het tabblad Filteren in het
dialoogvenster Query als u wilt zien welke filters zijn ingesteld.

Mogelijkheden van vragen
Met vragen kunt u het volgende doen:
• rapporten filteren
• gegevensitems berekenen
• gegevens opmaken.

Rapporten filteren
Vragen worden vaak gebruikt om rapporten te filteren. Via een filter kunnen bijvoorbeeld de
gegevens worden opgehaald van de artikellijn die wordt ingevoerd bij de volgende vraag:
Artlijn = ?Vraagitem artikellijn?

Bij het openen van het rapport kunt u steeds een andere artikellijn invoeren. Het filter blijft
echter ongewijzigd.
Met filters op basis van vragen kunt u veel efficiënter werken dan met andere soorten filters.
Een filter op basis van een vraag wordt toegepast bij het ophalen van gegevens uit de database
met de eerste query. Andere soorten filters worden toegepast op bestaande query's, zodat
opnieuw toegang tot de database moet worden verkregen.
Zie "Prestaties van Impromptu verbeteren" (p. 125) voor informatie over de prestaties.

Stappen
1. Kies Query in het menu Rapport en klik op de tab Filteren.
2. Maak het begin van de filterexpressie, tot het punt waarop u de vraag wilt invoegen.
Zie (p. 11) voor informatie over het maken van filterexpressies.
3. Voer een van de volgende handelingen uit:
•

Als u een bestaande vraag wilt gebruiken of een nieuwe vraag wilt maken, dubbelklikt u
op Vraag, selecteert of maakt u de gewenste vraag en klikt u op OK.

•

Als u een vraag wilt gebruiken die is opgeslagen in de catalogus, dubbelklikt u op
Kolommen in catalogus, selecteert u de gewenste vraag en klikt u op OK.
Het pad naar de locatie van de vraag en de naam ervan verschijnen in het vak Filterdefinitie.
Voor een vraag met de naam 'Omzet in' in de map Catalogusvragen verschijnt bijvoorbeeld
het volgende:
Omgezet bedrag >= ?\Catalogusvragen\Omzet in?

4. Voltooi de filterexpressie (indien nodig).
5. Klik op OK.
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Gegevensitems berekenen
Met vragen kunt u waarden vastleggen die worden gebruikt in berekeningen. U kunt
bijvoorbeeld nieuwe artikelprijzen laten berekenen op basis van een prijsverhoging die wordt
vastgelegd met de volgende vraag:
Nieuwe artikelprijs = Artikelprijs + (Artikelprijs * ?Prijsverhoging?)

U kunt bij het openen of uitvoeren van het rapport steeds een andere prijsverhoging invoeren,
zonder dat u de berekening hoeft te wijzigen.

Stappen
1. Kies Query in het menu Rapport en klik op de tab Gegevens.
2. Klik op de knop Berekenen.
3. Maak in het dialoogvenster Berekeningsdefinitie het begin van een berekeningsexpressie,
tot op het punt waarop u de vraag wilt invoegen.
Zie "Berekende velden maken" (p. 34) voor informatie over het maken van berekeningsexpressies.
4. Voer een van de volgende handelingen uit:
•

Als u een bestaande vraag wilt gebruiken of een nieuwe vraag wilt maken, dubbelklikt u
op Vraag, selecteert of maakt u de gewenste vraag en klikt u op OK.

•

Als u een vraag wilt gebruiken die is opgeslagen in de catalogus, dubbelklikt u op
Kolommen in catalogus, selecteert u de gewenste vraag en klikt u op OK.

5. Klik op OK om het dialoogvenster Vraagbeheer te sluiten.
De naam van de vraag wordt weergegeven in het vak Expressie. De vraag met de naam
'Omzet in' zou er bijvoorbeeld als volgt uitzien:
Omgezet bedrag >= ?Omzet in?

6. Voltooi de berekeningsexpressie (indien nodig).
7. Klik op OK.
Het dialoogvenster Vragen wordt nu weergegeven. Hierin kunt u een waarde selecteren.

Gegevens opmaken
Met vragen kunnen waarden worden vastgelegd die worden gebruikt in voorwaarden voor het
opmaken van gegevens. Op deze manier kunt u steeds wanneer u het rapport uitvoert een
andere beschrijving van de voorwaarde gebruiken, zonder de voorwaarde zelf te wijzigen.
U kunt bijvoorbeeld een voorwaarde maken waarmee alle omgezette bedragen die groter zijn
dan een bepaalde waarde (ingevoerd bij de vraag) een groene achtergrond krijgen. Stel dat u bij
de vraag de waarde "500" invoert:
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In de lijst die hiervan het resultaat is, wordt voor het weergeven van alle omgezette bedragen
groter dan € 500 de ingestelde voorwaardelijke opmaak gebruikt.
Alle omgezette
bedragen hoger
dan € 500 zijn
gemarkeerd.

Stappen
1. Selecteer het gegevensitem in het rapport waarvoor u de voorwaardelijke opmaak wilt
instellen.
2. Kies Voorwaardelijke opmaak in het menu Opmaak.
3. Klik op de knop Voorwaarden in het dialoogvenster Voorwaardelijke opmaak.
4. Klik op de knop Voorwaarde definiëren in het dialoogvenster Voorwaarden.
5. Maak het begin van de expressie van de voorwaarde, tot het punt waarop u de vraag wilt
invoegen.
Zie "Voorwaardelijke opmaak voor gegevens instellen" (p. 45) voor informatie over
voorwaardelijke tekst.
6. Dubbelklik op Vraag en voer een van de volgende handelingen uit:
•

Als de vraag al bestaat, selecteert u deze in het dialoogvenster Vraagbeheer.

•

Als de vraag nog niet bestaat, klikt u op de knop Nieuw en maakt u deze. Klik op OK om
het dialoogvenster Vraagbeheer te sluiten.
De naam van de vraag verschijnt in het vak Expressie. Bijvoorbeeld:
Omgezet bedrag >= ?Omzet in?
7. Voltooi de expressie voor de voorwaarde (indien nodig).
8. Klik op OK.
9. Klik op Sluiten.
10. Selecteer het gewenste opmaakprofiel in de keuzelijst Wijzigen in.
11. Klik op OK.
Het dialoogvenster Vragen wordt nu weergegeven. Hierin kunt u een waarde selecteren.

Samenvattingen
Overzichten zijn, net als functies, vooraf gedefinieerde berekeningen waarmee een bewerking
wordt uitgevoerd op een of meer waarden en die resulteren in een waarde (bijvoorbeeld een
totaal, telling of gemiddelde) waarmee de gegevens worden samengevat. U kunt samenvattingen los gebruiken of opnemen in een expressie.
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U kunt samenvattingen maken op basis van de rapportgegevens of op basis van de catalogus
waaraan het rapport is gekoppeld. Als het rapport gegroepeerde items bevat en u deze groepen
in de samenvatting wilt opnemen, moet u de samenvatting maken op basis van het rapport.
Hierdoor kunt u er zeker van zijn dat de samenvatting de indeling van het rapport op de juiste
manier weergeeft.
Het belangrijkste verschil tussen deze soorten samenvattingen is dat samenvattingen op basis
van een rapport een speciale functie bevatten (bijvoorbeeld de SQL-bepaling "distinct"),
waarmee ervoor wordt gezorgd dat bij gegroepeerde items slechts één exemplaar van elke
waarde wordt geteld.
Stel dat u een lijstrapport hebt met de adressen van klanten dat is gegroepeerd per land, plaats
en klant. U wilt een telling van het aantal klanten dat wordt ondersteund door de verschillende
distributiecentra. Deze zijn georganiseerd per land. Via de samenvattingsfunctie Aantal maakt u
dan een klantentelling op basis van het rapport. Het resultaat hiervan is een correcte telling van
het aantal klanten dat wordt ondersteund door de distributiecentra in de verschillende landen.
Opmerking: Als u de samenvattingsfunctie Aantal zou hebben toegepast op de catalogus, zou
een telling zijn gemaakt van het aantal keren dat het veld Klant niet leeg is. Dan zouden dus ook
alle herhalingen van dezelfde klantnaam meegeteld zijn.
Zie de on line Help van Impromptu voor meer informatie over het maken van eenvoudige
samenvattingen. Op het tabblad Index typt u het volgende:
• samenvattingen
Complexere samenvattingen kunt u maken met de samenvattingsfuncties in het vak
Beschikbare componenten.
Alle samenvattingsfuncties zijn beschikbaar in het dialoogvenster Berekeningsdefinitie. Dit
dialoogvenster kunt u weergeven via de knop Berekenen in het dialoogvenster Query of met de
opdracht Berekening in het menu Invoegen.

Samenvattingen
Met sommige typen samenvattingen wordt een waarde berekend voor elke rij in het rapport.
Afzonderlijke samenvattingen van rijen verschijnen standaard in een aparte kolom. U kunt
bijvoorbeeld de volgende samenvatting maken:
Voortschrijdend-totaal (Totaal omgezet bedrag)

Met de samenvattingsfunctie Voortschrijdend-totaal wordt de waarde van een rij in het rapport
toegevoegd aan het totaal van alle vorige rijen in de groep. Dit nieuwe totaal wordt toegevoegd
aan de nieuwe berekende kolom.

Met voortschrijdende samenvattingen krijgt u een gesorteerd resultaat dat afhankelijk is van de
sorteervolgorde in het rapport. Pas geen verdere sortering toe op kolommen met voortschrijdende samenvattingen in een rapport.
Met sommige typen samenvattingen wordt een enkele waarde voor een groep rijen berekend.
Deze samenvattingen worden standaard weergegeven onder de groep. U kunt bijvoorbeeld de
gemiddelde quota berekenen van alle vertegenwoordigers in een bepaald land. Deze
samenvatting ziet er als volgt uit:
Gemiddelde (Quota 95) voor [Land]
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De samengevatte waarden verschijnen in een aparte kolom, maar u verplaatst de uitkomst naar
de voettekst van de groep.

U kunt de samengevatte waarden ook in de koptekst van de groep plaatsen. Dit kan de
prestaties van Impromptu echter negatief beïnvloeden.
Zie "Prestaties van Impromptu verbeteren" (p. 125) voor informatie over de prestaties.
Elke samenvatting is gekoppeld aan een van de volgende onderdelen:
• De locatie ervan in het rapport (dit wordt automatische koppeling genoemd).
• Een bepaald gegevensitem (dit wordt vaste koppeling genoemd).

Automatische koppeling
De waarde van een samenvatting met automatische koppeling wordt gewijzigd als de locatie
ervan in het rapport wordt gewijzigd. Wanneer u een samenvatting aan een rapport toevoegt,
wordt hiervoor standaard een automatische koppeling ingesteld.
U kunt een samenvatting met automatische koppeling herkennen aan het bijbehorende
pictogram op het tabblad Groeperen in het dialoogvenster Query.

- Voorbeeld Dit rapport geeft de omgezette bedragen voor Canada en Zweden weer en bevat de totalen die
automatisch worden berekend wanneer u via de werkbalkknop Totaal de expressie Totaal
(Omgezet bedrag) aan het rapport toevoegt.

Totaal (Omgezet bedrag) [voor Klantnr]

Totaal (Omgezet bedrag) [voor Klantnr]
Totaal (Omgezet bedrag) [voor Land]
Totaal (Omgezet bedrag) [voor Rapport]
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Als u de samenvatting sleept naar een andere locatie in hetzelfde rapport, verandert de waarde
van de samenvatting. Wanneer u Totaal (Omgezet bedrag) [voor Land] bijvoorbeeld verplaatst
naar de koptekst van de pagina, wordt deze samenvatting gewijzigd in Totaal (Omgezet bedrag)
[voor Rapport]. In dat geval bevat het rapport niet langer de expressie Totaal (Omgezet bedrag)
[voor Land].
Totaal (Omgezet bedrag) [voor
Rapport]

Totaal (Omgezet bedrag) [voor
Klantnr]

Totaal (Omgezet bedrag) [voor
Klantnr]
Totaal (Omgezet bedrag) [voor
Rapport]

Vaste koppeling
Bij het toevoegen van een samenvatting aan een query kunt u de samenvatting koppelen aan
een bepaald gegevensitem in het rapport of de catalogus, of deze koppelen aan het volledige
rapport. Wanneer u de samenvatting verplaatst, wordt de waarde ervan niet gewijzigd.
U kunt een samenvatting met vaste koppeling herkennen aan het bijbehorende pictogram op
het tabblad Groeperen in het dialoogvenster Query. Het onderste gedeelte van het pictogram
voor een samenvatting met vaste koppeling is leeg.

- Voorbeeld U maakt een samenvatting om het totaal omgezette bedrag te berekenen en geeft handmatig
aan dat u de samenvatting wilt koppelen aan de klantnaam. Deze bepaling 'Voor' wordt
vastgelegd in de expressie van de samenvatting. Dit houdt in dat de waarde van de
samenvatting niet wordt gewijzigd wanneer u de locatie ervan in het rapport wijzigt.
De waarde van deze samenvatting
blijft ongewijzigd wanneer u deze
kopieert of verplaatst naar deze
locatie.

Deze samenvatting is onlosmakelijk verbonden met Klantnaam. De
waarde ervan blijft ongewijzigd,
zelfs wanneer u de samenvatting
kopieert of verplaatst.
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Verschillende samenvattingsresultaten voor gegroepeerde kolommen
In een gegroepeerd rapport kunnen samenvattingsresultaten verschillen als de gebruiker een
kolom uit de catalogus kiest terwijl dezelfde kolom beschikbaar is in het rapport. Als de cataloguskolom is geselecteerd, wordt de samenvatting toegepast op alle rijen in de tabel, waarbij
eventuele groepen op rapportniveau worden genegeerd.
In het eerste voorbeeld zorgt de groepering voor verschillende samenvattingsresultaten in de
twee kolommen. De kolom met het eerste aantal (Productnr.) is geselecteerd bij Kolommen in
rapport en bevat het aantal dat bij Productnr. in het rapport is opgegeven, in dit geval 35. (Op de
schermafbeelding zijn alleen de eerste vier rijen te zien.) De kolom met het tweede aantal
(Productnr.) is geselecteerd bij Kolommen in catalogus en bevat het aantal dat bij Productnr. in
de catalogus is opgegeven. Dit aantal wordt niet beïnvloed door de groepering.

In het tweede voorbeeld is de groepering verwijderd en zijn beide resultaten hetzelfde.

Samenvattingen maken
Stappen
1. Kies Query in het menu Rapport en klik op de tab Gegevens.
2. Klik op de knop Berekenen.
3. Typ een naam voor de samenvatting in het veld Naam in het dialoogvenster Berekeningsdefinitie.
Deze naam verschijnt op het tabblad Gegevens.
4. Voer de volgende handelingen uit in het vak Beschikbare componenten:
•

dubbelklik op Samenvattingen

•

dubbelklik op de gewenste samenvattingsfunctie

•

voeg het gewenste gegevensitem toe uit de map Kolommen in rapport of Kolommen in
catalogus.

5. Als u een automatische koppeling wilt maken, gaat u verder met stap 7. Als u een vaste
koppeling wilt maken, dubbelklikt u op Voor.
6. Voer een van de volgende handelingen uit:
Dubbelklik op

Resulterende koppeling

Dubbelklik op Kolommen in Koppeling met een gegevensitem
rapport en dubbelklik op het in het rapport
gewenste gegevensitem
Dubbelklik op Kolommen in Koppeling met een gegevensitem
catalogus, zoek en selecteer dat niet voorkomt in het rapport
het gewenste gegevensitem
en klik op OK
Dubbelklik op Rapport

Koppeling met het volledige
rapport
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7. Voeg de overige componenten van de expressie toe. Klik op OK wanneer u de samenvattingsexpressie hebt voltooid.

Tip
•

Als u een samenvatting rechtstreeks wilt invoegen in een rapport, kiest u Berekening in het
menu Invoegen, plaatst u de cursor op de positie waarop u de berekening wilt invoegen en
klikt u met de muisknop. Het dialoogvenster Berekeningsdefinitie wordt weergegeven.
Hierin kunt u de samenvattingsexpressie maken.

Groepsniveaus kiezen voor samenvattingen met vaste koppeling
Op basis van het groepsniveau van een samenvatting met vaste koppeling wordt bepaald of er
één of meerdere samengevatte waarden voor een groep worden weergegeven.

- Voorbeeld In het volgende rapport wordt een gemiddelde artikelprijs voor artikellijnen berekend. Er wordt
één samenvatting per artikellijn weergegeven. Omdat elk artikeltype meerdere artikellijnen
omvat, worden er meerdere samenvattingen 'Gemiddelde artikelprijs' berekend per artikeltype.

Als u slechts één gemiddelde artikelprijs per artikeltype wilt weergeven, kunt u een vaste
koppeling maken tussen de samengevatte waarde 'Gemiddelde artikelprijs' en het artikeltype.
Dan wordt er slechts één samengevatte waarde weergegeven per artikeltype, die de
gemiddelde artikelprijs voor het artikeltype weergeeft.

Koppeling van samenvattingen wijzigen
U kunt de vaste koppeling van een samenvatting op elk gewenst moment wijzigen in een
automatische koppeling, en vice versa. U kunt de vaste koppeling van een samenvatting ook
zodanig aanpassen dat de samenvatting wordt gekoppeld aan een andere groep.
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Wanneer u de koppeling van een samenvatting wijzigt, wordt ook het volgende gewijzigd:
• De manier waarop de samengevatte kolom wordt weergegeven in het lijstrapport. In
lijstkaders wordt de samenvatting steeds weergegeven wanneer het gekoppelde
gegevensitem voorkomt.
• De resultaten van de samenvatting. De samengevatte waarde van het huidige gekoppelde
gegevensitem wordt berekend.
• De berekeningen die worden uitgevoerd voor het gekoppelde gegevensitem. Bij een samenvattingsbewerking (bijvoorbeeld het bepalen van een aantal) worden de gegevens
genegeerd die binnen een groep worden herhaald. Er wordt slechts één exemplaar geteld
voor elke groep van het gekoppelde gegevensitem.
• De koppeling van de samenvatting op het tabblad Groeperen in het dialoogvenster Query.
• De koppeling in het vak Koppeling in het dialoogvenster Gegevensdefinitie.
• De volgorde van de rapportgegevens. De sorteervolgorde van het rapport is afhankelijk van
de koppelingen die zijn ingesteld voor de gegevensitems in het rapport.
Sorteren op

Resultaat

Gekoppeld gegevensitem

Het rapport wordt gesorteerd op
het gegroepeerde
gegevensitem waaraan het is
gekoppeld.
Als Artikellijn bijvoorbeeld een
gegroepeerd gegevensitem is
en Artikel is gekoppeld aan
Artikellijn, wordt eerst
gesorteerd op Artikel en
vervolgens op Artikellijn.

Detailgegevensitem dat niet is
gekoppeld aan het
gegroepeerde gegevensitem.

Het rapport wordt gesorteerd op
het detailgegevensitem.
Als Artikeltype bijvoorbeeld een
gegroepeerd gegevensitem is
en Artikelprijs een detailgegevensitem, worden de gegevens
binnen Artikeltype gesorteerd
op basis van Artikelprijs. De
volgorde van de groepen blijft
echter ongewijzigd.

U kunt de koppeling van een samenvatting wijzigen door de samenvatting te selecteren in het
vak Query-gegevens in het dialoogvenster Query en te klikken op de knop Definitie bewerken.

Opmerking
U kunt de koppeling van een samenvatting die vooraf is gedefinieerd in de catalogus alleen
wijzigen als u de daarvoor benodigde toegangsrechten bezit.
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Stappen
1. Selecteer een waarde in de samenvattingskolom van het rapport, klik met de rechtermuisknop en kies de opdracht Gegevensdefinitie.
2. Selecteer een van de volgende opties in de vervolgkeuzelijst Koppeling in het dialoogvenster Gegevensdefinitie:
Selecteer

Resultaat

Automatisch

Samenvatting berekenen op basis
van de locatie ervan in het rapport

Rapport

Samenvatting berekenen op basis
van het volledige rapport

Een gegevensitem

Samenvatting berekenen voor een
specifiek gegevensitem

3. Klik op OK.

Tip
•

Als u een samenvatting in het rapport selecteert, wordt informatie over de koppeling ervan
weergegeven op de statusregel. Bijvoorbeeld: Totaal (Omgezet bedrag) [voor Arttype].

Samenvattingen maken of kopiëren
Er is een belangrijk verschil tussen het kopiëren van samenvattingen en het maken ervan.
Wanneer automatische koppeling voor een samenvatting is ingesteld (de waarde ervan is
afhankelijk van de plaats ervan in het rapport) leidt het kopiëren van de samenvatting tot andere
resultaten dan het maken van een nieuwe samenvatting.
Zie (p. 27) voor informatie over automatische koppeling.

Samenvattingen kopiëren
Wanneer u een samenvatting waarvoor automatische koppeling is ingesteld kopieert en plakt op
een andere plaats in het rapport, hebt u eigenlijk het tekstkader uit het rapport gekopieerd. Als
de groepsniveaus van de gekopieerde samenvatting met elkaar in conflict zijn, wordt de
samenvatting voor het hoogste groepsniveau berekend.
Stel dat het rijtotaal Totaal omgezet bedrag wordt berekend voor de groep Plaats. U maakt een
kopie van Totaal omgezet bedrag en gebruikt deze om het rijtotaal te berekenen van de groep
Land (die zich op een hoger niveau bevindt dan de groep Plaats). Met de samenvattingsfunctie
wordt nu het totaal omgezette bedrag voor het land berekend. Het totaal omgezette bedrag voor
het land wordt echter weergegeven in beide tekstkaders. Het berekende rijtotaal voor de groep
Plaats is dus niet correct.

Samenvattingen maken
Wanneer u een samenvatting maakt, wordt een afzonderlijke berekening toegevoegd aan de
query. U moet een nieuwe samenvatting maken voor elke afzonderlijke berekening in het
rapport.
Stel dat u de samenvatting Totaal omgezet bedrag gebruikt om het rijtotaal te berekenen van de
groep Plaats. U wilt echter ook het totaal omgezette bedrag berekenen voor de groep Land. U
maakt daarom een nieuw samengevat gegevensitem, dat u koppelt aan de groep Land. In de
query zijn nu twee samenvattingsfuncties opgenomen, die elk worden toegepast op een afzonderlijke groep in het rapport. Deze twee afzonderlijke groepen worden aangeduid met labels bij
de naam van de samenvatting in de vakken Query-gegevens op het tabblad Query Groepeervolgorde op het tabblad Groeperen in het dialoogvenster Query.
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Detailgegevensitems omzetten in samenvattingen
Mogelijk wilt u in een rapport een samenvatting van een gegevensitem opnemen, maar niet de
details ervan. Dit kunt u doen door de definitie te wijzigen van een gegevensitem dat al in het
rapport is opgenomen, zodat u geen nieuw item voor de samengevatte gegevens hoeft toe te
voegen aan de query.
Een rapport bevat bijvoorbeeld het omzetbedrag voor elk artikel in een order. U maakt de
samenvatting Totaal (Omgezet bedrag). Deze samenvatting geeft het totaal omgezette bedrag
voor elke order weer, en dus niet het omgezette bedrag voor elk item op een order.
De kolom Omgezet bedrag
bevat detailgegevens

Als u een samenvatting
toevoegt, bevat het rapport
zowel de detailgegevens als
de samengevatte gegevens
van Omgezet bedrag en
kost het meer tijd om het
rapport te verwerken

Als u de detailgegevens van
Omgezet bedrag wijzigt in
samengevatte gegevens,
hoeven de detailgegevens niet
te worden opgehaald uit de
database

Stappen
1. Selecteer het gegevensitem dat u wilt omzetten in een samenvatting in het rapport.
2. Klik met de rechtermuisknop en kies de opdracht Gegevensdefinitie.
Het gegevensitem dat u hebt geselecteerd in het rapport verschijnt in het vak Expressie.
3. Selecteer het gegevensitem in het vak Expressie, zodat het wordt gemarkeerd.
4. Dubbelklik op de map Samenvattingen in het vak Beschikbare componenten.
5. Dubbelklik op het type samenvatting dat u wilt maken en klik op OK.
De oorspronkelijke definitie van het gegevensitem wordt gewijzigd in het door u gekozen
type samenvatting. Voor deze samenvatting is standaard automatische koppeling ingesteld.
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Tips
•

•

Als u een catalogussamenvatting met automatische koppeling wilt invoegen om de rijtotalen
te berekenen van een lijst en een groep, voegt u het samengevat gegevensitem tweemaal
toe aan de Query-gegevens (één keer voor elke plaats in het rapport).
Als u een berekend gegevensitem met een samenvatting opnieuw wilt gebruiken in een
ander rapport of als u andere gebruikers toegang wilt geven tot een berekend gegevensitem
met een samenvatting, kunt u dit berekende gegevensitem toevoegen aan de catalogus.
Neem contact op met de beheerder als u meer informatie wilt over het toevoegen van
berekende gegevensitems aan een catalogus.

Berekende velden
Een berekend veld is een nieuw gegevensitem dat is gebaseerd op een door u gedefinieerde
formule. U kunt de berekende velden gebruiken die door de beheerder zijn gemaakt of u kunt
zelf berekende velden maken.
U kunt de volgende onderdelen maken:
• eenvoudige berekende velden met eenvoudige wiskundige berekeningen, bijvoorbeeld
Artikelprijs * Aantal = Totale kosten
• complexe berekeningen, waarin bestaande kolommen kunnen worden gecombineerd met
samenvattingen, functies en constante waarden.
Het aantal berekende velden in uw rapport en de complexiteit ervan kunnen de prestaties
beïnvloeden.
Zie "Prestaties van Impromptu verbeteren" (p. 125) voor informatie over de prestaties.
U kunt bijvoorbeeld een factuurrapport maken waarin van alle bestelde artikelen het
ordernummer, de naam en het bestelde aantal zijn opgenomen. U voegt enkele eenvoudige
berekende velden toe:
• Totaal omgezet bedrag, waarbij de artikelprijs wordt vermenigvuldigd met het bestelde
aantal
• Totale winst, waarbij de kolom Artikelkosten wordt afgetrokken van Totaal omgezet bedrag

U maakt ook de berekening Bereik winstmarge, waarin u een voorwaardelijke expressie en een
gegevensitem opneemt:
als (Winst < 500) dan ('Laag') anders als (Winst > 500 en Winst < 1000) dan ('Gemiddeld')
anders ( 'Hoog')

Berekende velden maken
Met berekende velden kunt u op basis van formules gegevens opnemen in rapporten.
Een berekend veld kan een willekeurige combinatie bevatten van de volgende componenten:
• gegevens in het rapport
• functies
• samenvattingen
• door u ingevoerde waarden
• gegevens uit de catalogus
• wiskundige berekeningen.
Berekende velden worden aangeduid met een speciaal pictogram.
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Zie "Samenvattingen" (p. 25) voor informatie over samenvattingen.
U maakt een berekend veld door een expressie samen te stellen met de beschikbare
componenten in het dialoogvenster Berekeningsdefinitie.

Opmerking: U kunt berekende velden toevoegen aan de catalogus, zodat u deze kunt
gebruiken in andere rapporten of zodat andere gebruikers van de catalogus deze velden
kunnen gebruiken.
Zie "Berekende gegevensitems en samenvattingen opslaan in catalogi" (p. 119) voor informatie
over het toevoegen van berekeningen aan catalogi.

Berekende velden maken: stappen
1. Voer een van de volgende handelingen uit om het dialoogvenster Berekeningsdefinitie weer
te geven:
Handeling

Situatie

Kies Berekening in het menu
Invoegen, plaats de muisaanwijzer op de positie waarop u
het berekende veld wilt
invoegen en klik met de
muisknop.

U hebt het rapport uitgevoerd en
weet op welke positie in het
rapport u het berekende veld wilt
invoegen

Kies Query in het menu
Rapport, klik op het tabblad
Gegevens en klik vervolgens
op de knop Berekenen.

U weet niet op welke positie in het
rapport u het berekende veld wilt
invoegen, of u wilt het berekende
veld toevoegen aan de query

Klik op het tabblad Gegevens U hebt het dialoogvenster Query
en klik op de knop
al geopend
Berekenen.
2. Typ de naam voor de nieuwe berekening in het veld Naam in het dialoogvenster Berekeningsdefinitie.
3. Dubbelklik in het vak Beschikbare componenten op de componenten die u wilt toevoegen
aan het vak Expressie en maak zo de gewenste berekening.
4. Klik op OK om terug te gaan naar het dialoogvenster Query.
Opmerking: Welke typen componenten worden weergegeven in het vak Beschikbare
componenten, is afhankelijk van de eerder door u gemaakte keuzen.

Vooraf gedefinieerde berekende velden uit catalogi invoegen: stappen
1. Open een rapport of sjabloon.
2. Kies Query in het menu Rapport en klik op de tab Gegevens.
3. Selecteer in het vak Catalogus het berekende veld dat u wilt gebruiken.
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4. Klik op de knop Toevoegen om het berekende veld toe te voegen aan het vak
Query-gegevens en klik vervolgens op OK.

Mogelijkheden van berekeningen
U kunt berekeningen gebruiken om waarden te vergelijken of te combineren, of om gegevens
samen te vatten.
De onderstaande voorbeelden beginnen met het maken van een berekening. Zie (p. 35) voor
een gedetailleerde beschrijving van de stappen.

Intervallen tussen twee datums berekenen
U kunt het interval tussen twee datums berekenen door de ene datum af te trekken van de
andere. U kunt bijvoorbeeld het aantal dagen berekenen tussen een sluitingsdatum en een
orderdatum, zodat u weet hoeveel dagen het gemiddeld kost om een verkoop af te handelen.

Stappen
1. Voer een van de volgende handelingen uit om de eerste datum aan de expressie toe te
voegen:
Dubbelklik op

Situatie

Dubbelklik op Kolommen in
rapport en dubbelklik op een
datum.

U wilt een rapportdatum
gebruiken

Dubbelklik op Kolommen in
catalogus, dubbelklik op de
gewenste datum in het vak
Mappen in catalogus en klik op
OK.

U wilt een datum gebruiken die
niet in het rapport voorkomt

2. Dubbelklik op "-" in het vak Beschikbare componenten.
3. Voer een van de volgende handelingen uit om de tweede datum aan de expressie toe te
voegen:
Dubbelklik op

Situatie

Dubbelklik op Kolommen in
rapport en dubbelklik op de
gewenste datum.

De datum komt voor in het
rapport

Dubbelklik op Kolommen in
catalogus, dubbelklik op de
gewenste datum in het vak
Mappen in catalogus en klik op
OK.

De datum komt niet voor in het
rapport

De expressie ziet er ongeveer als volgt uit:
Sluitdat - Orderdatum

4. Klik op OK om het dialoogvenster Berekeningsdefinitie te sluiten. Klik indien nodig op het
tabblad Gegevens op OK om het dialoogvenster Query te sluiten.
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Rangorde en percentiel van berekende velden bepalen
U kunt de rangorde en het percentiel van berekende velden op volgorde bepalen. U kunt de
rangorde en het percentiel van de verschillende regio's bijvoorbeeld bepalen op basis van de
totale omzet. Vervolgens kunt u het rapport sorteren op basis van de rangordekolom, zodat u
kunt zien wat de regio's met de grootste omzet zijn.

Stappen
1. Dubbelklik op Samenvattingen en dubbelklik vervolgens op Rangorde.
2. Dubbelklik op de map Kolommen in rapport en selecteer het berekende veld op basis
waarvan u de rangorde wilt bepalen.
Bijvoorbeeld: rangorde (Totaal omgezet bedrag)
Opmerking:=Als u de rangorde bepaalt op basis van samengevatte gegevens, moeten de
gegevens worden samengevat voordat de rangorde van het gegevensitem wordt bepaald.
Zie "Samenvattingen" (p. 25). voor informatie over samenvattingen.
3. Klik op OK.
4. Klik op de knop Berekenen op het tabblad Gegevens in het dialoogvenster Query.
5. Typ de naam voor het nieuwe berekende veld in het veld Naam in het dialoogvenster
Berekeningsdefinitie.
6. Dubbelklik op Samenvattingen en dubbelklik vervolgens op Percentiel.
7. Dubbelklik op de map Kolommen in rapport en selecteer het gewenste berekende veld.
Bijvoorbeeld: percentiel (Omzet)
8. Wijzig indien nodig de gegevensnotatie van de percentielkolom:
•

Selecteer de kolom en klik met de rechtermuisknop.

•

Kies Opmaak en voer de gewenste opmaak in.

•

Klik op OK.

9. Klik op OK om het dialoogvenster Berekeningsdefinitie te sluiten en klik op OK op het
tabblad Gegevens om het dialoogvenster Query te sluiten.

Tip
•

U kunt deze bewerkingen rechtstreeks in het rapport uitvoeren door een kolom te selecteren
en te klikken op de gewenste knop op de werkbalk. Als de gewenste knop niet op de
werkbalk voorkomt, kunt u de werkbalk aanpassen.
Zie (p. 135) voor informatie over het aanpassen van werkbalken.
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Gemiddelden van groepstotalen berekenen
U kunt een samenvatting berekenen van samengevatte gegevensitems. U kunt bijvoorbeeld het
totale aantal verkopen per artikel bepalen en eveneens het gemiddelde van het totale aantal
verkopen per artikeltype bepalen. Het gemiddelde totale aantal verkopen per artikeltype is een
voorbeeld van een samenvatting binnen een samenvatting.

Stappen
1. Dubbelklik op Samenvattingen en dubbelklik vervolgens op Gemiddelde.
2. Dubbelklik op Samenvattingen en dubbelklik vervolgens op Totaal.
3. Voeg in het vak Beschikbare componenten het gewenste gegevensitem toe uit de map
Kolommen in rapport of Kolommen in catalogus.
4. Verwijder de tekst <Numerieke kolom of berekening>.
Het berekende veld ziet er als volgt uit:
Gemiddelde (totaal(Aantal))

5. Plaats de muisaanwijzer buiten de haakjes en dubbelklik op Voor in het vak Beschikbare
componenten.
6. Dubbelklik op Rapport in het vak Beschikbare componenten.
Het berekende veld ziet er ongeveer als volgt uit:
gemiddelde (totaal(Aantal)) voor artikeltype

7. Klik op OK om het dialoogvenster Berekeningsdefinitie te sluiten en klik op OK op het
tabblad Gegevens om het dialoogvenster Query te sluiten.

Jaren, maanden of dagen extraheren uit datums
Wanneer u slechts een gedeelte van een datum wilt weergeven (het jaar, de maand of de dag)
kunt u de gewenste gegevens extraheren. Met de volgende functie wordt van orderdatums
bijvoorbeeld alleen de maand weergegeven:
maand (Orderdatum)

Stappen
1. Selecteer de datumkolom waaruit u de jaren, maanden en/of dagen wilt extraheren in het
rapport.
2. Klik met de rechtermuisknop en kies Gegevensdefinitie.
Het dialoogvenster Gegevensdefinitie verschijnt. De geselecteerde kolom wordt
weergegeven in het vak Expressie.
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3. Klik op de kolom in het vak Expressie, zodat deze wordt gemarkeerd.
4. Dubbelklik op Functies in het vak Beschikbare componenten en selecteer een van de
volgende componenten:
•

Dag (als u van datums alleen de dag wilt weergeven)

•

Maand (als u van datums alleen de maand wilt weergeven)

•

Jaar (als u van datums alleen het jaar wilt weergeven)

5. Klik op OK om het dialoogvenster Gegevensdefinitie te sluiten.

Jaren, maanden of dagen extraheren uit intervallen
Als u ervoor wilt zorgen dat bepaalde gegevens gemakkelijker kunnen worden geïnterpreteerd,
kunt u intervallen afronden op jaren, maanden of dagen. Met de volgende functie kunt u een
levertijd van 62 dagen bijvoorbeeld afronden op 2 maanden:
maand-van-jmd-interval(jmd-interval-tussen(Verzenddatum, Ontvangstdatum))

Stappen
1. Dubbelklik op Functies in het vak Beschikbare componenten en selecteer een van de
volgende componenten:
•

Dag-van-jmd-interval (als u de dagen van het interval wilt weergeven)

•

Maand-van-jmd-interval (als u de maand uit een datum wilt weergeven)

• Jaar-van-jmd-interval (als u het jaar uit een datum wilt weergeven)
Opmerking:=Met de expressie Jmd-interval wordt het interval weergegeven in de notatie
datum/tijd.
2. Als u de notatie datum/tijd van het interval wilt omzetten in de notatie jaar/maand/dag,
dubbelklikt u op Functies en dubbelklikt u vervolgens op Jmd-interval-tussen.
3. Vervang de eerste datum door de gewenste datum uit de map Kolommen in rapport of
Kolommen in catalogus in het vak Beschikbare componenten.
4. Vervang de tweede datum door de gewenste datum uit de map Kolommen in rapport of
Kolommen in catalogus in het vak Beschikbare componenten.
5. Klik op OK om het dialoogvenster Berekeningsdefinitie te sluiten en klik op OK op het
tabblad Gegevens om het dialoogvenster Query te sluiten.

Gemiddelde intervallen tussen twee datums berekenen
U kunt het gemiddelde interval tussen twee datums berekenen door de ene datum van de
andere af te trekken en de samenvattingsfunctie Gemiddelde te gebruiken. Als u ervoor wilt
zorgen dat de gegevens gemakkelijker kunnen worden geïnterpreteerd, kunt u ook de functie
Jaar, Maand of Dag gebruiken. Met de volgende functie kunt u bijvoorbeeld berekenen hoe lang
het gemiddeld duurt voordat betalingen van facturen zijn ontvangen:
Gemiddelde (dag (FactVerz - Betaling))

Stappen
1. Dubbelklik op Samenvattingen in het vak Beschikbare componenten en dubbelklik
vervolgens op Gemiddelde.
2. Dubbelklik op Functies in het vak Beschikbare componenten en selecteer een van de
volgende componenten:
•

Dag (als u van datums alleen de dag wilt weergeven)

•

Maand (als u van datums alleen de maand wilt weergeven)

•

Jaar (als u van datums alleen het jaar wilt weergeven)

3. Plaats de muisaanwijzer voorbij de eerste datum.
4. Dubbelklik op "-" in het vak Beschikbare componenten.
5. Voeg in het vak Beschikbare componenten het gewenste gegevensitem toe uit de map
Kolommen in rapport of Kolommen in catalogus.
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6. Klik op OK om het dialoogvenster Berekeningsdefinitie te sluiten en klik op OK op het
tabblad Gegevens om het dialoogvenster Query te sluiten.

Datums maken op basis van getallen
U kunt een datum maken op basis van een getal. U kunt bijvoorbeeld een datum berekenen
door de getallen die het jaar, de maand en de dag aanduiden te combineren, zodat u het aantal
uitstaande orders aan het einde van het jaar kunt bepalen. Zo berekent u het aantal dagen van
de orderdatum tot het einde van het jaar (de verwachte laatste factuurdatum voor alle uitstaande
rekeningen).

Stappen
1. Dubbelklik op Functies en dubbelklik vervolgens op Maak-datumtijd.
2. Dubbelklik op getal en voer het jaartal in de expressie in.
3. Selecteer <integer_exp2>, dubbelklik op Getal in het vak Beschikbare componenten en
voer de maand in de expressie in.
4. Selecteer <integer_exp3>, dubbelklik op Getal in het vak Beschikbare componenten en
voer de dag in de expressie in.
5. Plaats de muisaanwijzer buiten de haakjes.
6. Dubbelklik op "-" in het vak Beschikbare componenten.
7. Dubbelklik op Kolommen in rapport en dubbelklik op Orderdatum.
De expressie ziet er nu ongeveer als volgt uit:
maak-datumtijd (1995,12,31) - Orderdatum

8. Klik op OK om het dialoogvenster Berekeningsdefinitie te sluiten en klik op OK op het
tabblad Gegevens om het dialoogvenster Query te sluiten.

Huidige datum gebruiken in berekeningen
U kunt de huidige datum gebruiken in berekeningen. U kunt de huidige datum op twee manieren
vastleggen:
• op basis van de database (met de functie Nu)
• op basis van uw computer (met de functie Vandaag).
U kunt bijvoorbeeld het aantal dagen berekenen tussen de vervaldag van een verzonden factuur
en de huidige datum, zodat u weet hoeveel dagen een bepaalde betaling te laat is.

Stappen
1. Dubbelklik op Functies en dubbelklik vervolgens op Nu of Vandaag.
2. Dubbelklik op "-" in het vak Beschikbare componenten.
3. Dubbelklik op de map Kolommen in rapport en dubbelklik vervolgens op de gewenste
kolom.
De expressie ziet er ongeveer als volgt uit:
nu ( ) - Sluitdat

4. Klik op OK om het dialoogvenster Berekeningsdefinitie te sluiten en klik op OK op het
tabblad Gegevens om het dialoogvenster Query te sluiten.

Aantal dagen tot einde van de maand berekenen
U kunt het resterende aantal dagen in een bepaalde tijdsperiode berekenen. Als u bijvoorbeeld
wilt bepalen hoeveel dagen u nog hebt in de huidige omzetperiode, berekent u het resterende
aantal dagen tot het einde van de maand.

Stappen
1. Dubbelklik op Functies en dubbelklik vervolgens op Laatste-dag-van-maand.
2. Selecteer <datum_exp> en dubbelklik op Waarde in het vak Beschikbare componenten.
3. Dubbelklik op Datum en vervang de standaarddatum door de laatste dag van de maand.
4. Dubbelklik op "-" in het vak Beschikbare componenten.
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5. Dubbelklik op Functies en dubbelklik vervolgens op Nu.
De expressie ziet er nu ongeveer als volgt uit:
laatste-dag-van-maand (12-01-1998) - nu ( )

6. Klik op OK om het dialoogvenster Berekeningsdefinitie te sluiten en klik op OK op het
tabblad Gegevens om het dialoogvenster Query te sluiten.

Gegevensitems combineren
U kunt twee gegevensitems samenvoegen tot één gegevensitem. Dit wordt aaneenschakelen
genoemd. U kunt bijvoorbeeld een rapport maken waarin zowel het huidige adres als het
postadres van elke klant is opgenomen. Voor elke klant combineert u de twee tekenreeksen
HuidigeAdres1 Postadres2 tot een enkele tekenreeks, die u Alle adressen noemt.

Stappen
1. Voeg de eerste benodigde tekenreeks toe uit de map Kolommen in rapport of Kolommen in
catalogus in het vak Beschikbare componenten.
2. Dubbelklik op "+" in het vak Beschikbare componenten.
3. Voeg de volgende benodigde tekenreeks toe uit de map Kolommen in rapport of Kolommen
in catalogus in het vak Beschikbare componenten.
4. Klik op OK om het dialoogvenster Berekeningsdefinitie te sluiten en klik op OK op het
tabblad Gegevens om het dialoogvenster Query te sluiten.

Opmerking
•

Wanneer het aaneenschakelen van tekenreeksen lokaal wordt uitgevoerd, is het resultaat
van de bewerking een lege cel ('null-waarde') als een van de gebruikte tekenreeksen
null-waarden bevat. Dit komt omdat in Impromptu elke expressie waarin een null-waarde
voorkomt resulteert in een null-waarde. In veel databases worden null-waarden bij het
aaneenschakelen van tekenreeksen genegeerd. Wanneer u bijvoorbeeld tekenreeks A,
tekenreeks B en tekenreeks C aaneenschakelt en tekenreeks B een null-waarde is, is het
mogelijk dat in de database alleen de tekenreeksen A en C worden aaneengeschakeld.

Gegevensitems voor tekens invoeren op basis van een getal met de instructie Als/Dan/Anders
Met de instructie Als/dan/anders kunt u op basis van een numerieke waarde een gegevensitem
voor een teken invoeren. U kunt een numerieke code bijvoorbeeld omzetten in de dag van de
week of de naam van de bijbehorende afdeling.
1. Dubbelklik op Als in het vak Beschikbare componenten.
2. Voeg het eerste gewenste gegevensitem toe uit de map Kolommen in rapport of Kolommen
in catalogus in het vak Beschikbare componenten.
3. Dubbelklik op "=" in het vak Beschikbare componenten.
4. Dubbelklik op Getal.
5. Typ de gewenste waarde in het vak Expressie en druk op Enter.
6. Dubbelklik op ")" in het vak Beschikbare componenten.
7. Dubbelklik op Waarde en dubbelklik vervolgens op Tekenreeks.
8. Typ de gewenste tekenreeks in het vak Expressie en druk op Enter.
9. Dubbelklik op ")" in het vak Beschikbare componenten.
De expressie ziet er nu ongeveer als volgt uit:
als (Afd = 02) dan ('Marketing') anders

10. Dubbelklik op NULL.
11. Klik op OK om het dialoogvenster Berekeningsdefinitie te sluiten en klik op OK op het
tabblad Gegevens om het dialoogvenster Query te sluiten.
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Vooraf gedefinieerde filtervoorwaarden combineren met de instructie Als/Dan
Met de instructie Als/dan kunt u een bepaald filtercriterium instellen. U kunt bijvoorbeeld een
berekening maken waarmee u prijzen omzet in de Canadese valuta, waarbij de oorspronkelijke
prijzen in Amerikaanse dollars niet worden gewijzigd:
als Land=Canada dan prijs *1,43 anders prijs

"Land=Canada" is een filtervoorwaarde, omdat de actie (vermenigvuldig prijs met 1,43) alleen
wordt uitgevoerd voor het land Canada.

Stappen
1. Dubbelklik op Kolommen in catalogus in het vak Beschikbare componenten.
2. Selecteer een voorwaarde in het vak Mappen in catalogus.
Voorwaarden worden aangeduid met dit pictogram
3. Voltooi de expressie en klik op OK.

Tekenreeksgegevensitems maken op basis van getallen met behulp van Opzoeken
U kunt rapportgegevens verduidelijken door van getallen tekenreeksen te maken. Stel dat u op
de formulieren van uw werknemers wilt aangeven of het gaat om een man of vrouw. De sekses
worden als volgt gecodeerd: 1 (vrouw), 2 (man) en 3 (onbekend). U kunt deze code met behulp
van de volgende berekening omzetten in de bijbehorende tekst:
opzoeken (Seksecode) in ('1' --> 'vrouw', '2' --> 'man') standaard ('onbekend' )

Stappen
1. Dubbelklik op Opzoeken in het vak Beschikbare componenten.
2. Voeg in het vak Beschikbare componenten het gewenste gegevensitem toe uit de map
Kolommen in rapport of Kolommen in catalogus.
3. Dubbelklik op ")" in het vak Beschikbare componenten.
4. Dubbelklik op Getal.
5. Typ een getal op de plaats van de standaardwaarde 0 en druk op Enter.
6. Dubbelklik op --> in het vak Beschikbare componenten.
7. Dubbelklik op Waarde en dubbelklik vervolgens op Tekenreeks.
8. Typ de gewenste tekenreeks tussen de aanhalingstekens en druk op Enter.
9. Dubbelklik op ")" in het vak Beschikbare componenten.
De tekst 'Standaard' wordt automatisch toegevoegd aan het eind van de expressie.
10. Dubbelklik op NULL.
De expressie ziet er nu ongeveer als volgt uit:
opzoeken (Lijnnr) in (4 -->'Natuurlijke producten')Standaard NULL

11. Klik op OK om het dialoogvenster Berekeningsdefinitie te sluiten en klik op OK op het
tabblad Gegevens om het dialoogvenster Query te sluiten.

Tekenreeksgegevensitems maken op basis van getallen met behulp van Getal-naar-tekenreeks
U kunt getallen omzetten in tekenreeksgegevens. Op deze manier kunt u een telefoonnummer
bijvoorbeeld omzetten in een tekenreeks.

Stappen
1. Dubbelklik op Functies in het vak Beschikbare componenten en dubbelklik vervolgens op
Getal-naar-tekenreeks.
2. Voeg in het vak Beschikbare componenten het gewenste gegevensitem toe uit de map
Kolommen in rapport of Kolommen in catalogus.
De expressie ziet er nu ongeveer als volgt uit:
getal-naar-tekenreeks (Tel.nr.)

3. Klik op OK om het dialoogvenster Berekeningsdefinitie te sluiten en klik op OK op het
tabblad Gegevens om het dialoogvenster Query te sluiten.
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Gegevens markeren
Als u een rapport zodanig wilt opmaken dat interessante gegevens worden gemarkeerd, kunt u
het volgende doen:
• unieke opmaakvoorwaarden voor dit rapport definiëren
• opmaakprofielen maken voor het opmaken van gegevens
• opmaakprofielen toekennen aan voorwaarden
• voorwaardelijke opmaak toepassen
• de weergave van het rapport uitbreiden door middel van driedimensionale opmaaktechnieken
• vooraf gedefinieerde voorwaarden uit de catalogus gebruiken
• de volgorde van de voorwaarden wijzigen
• kopteksten, voetteksten en rijen voorwaardelijk weergeven en verbergen.

Opmaakprofielen maken
Een opmaakprofiel is een gedefinieerde set opmaakkenmerken die u kunt toepassen op rapportobjecten. Hiermee bepaalt u de lettertypen, grootte, kleur, randen, patronen en gegevensnotatie.
U kunt bijvoorbeeld een opmaakprofiel instellen waarmee numerieke waarden worden
voorafgegaan door een guldenteken en waarmee hierbij twee tekens na de komma worden
weergegeven. Daarnaast wilt u dat de kolomtitels vet worden weergegeven in het lettertype
Arial met grootte 14, en ook stelt u een patroon voor de kolomtitels in. Het rapport ziet er nu als
volgt uit.

Wanneer u een opmaakprofiel hebt gemaakt, kunt u het toepassen op objecten in alle gewenste
rapporten. Opmaakprofielen worden niet in rapporten opgeslagen, maar in het bestand
Impromptu.ini.

Tip
•

Als u een rapport met een aangepast opmaakprofiel wilt verspreiden, moet u naast het
rapport ook het bestand Impromptu.ini naar gebruikers verzenden. De gebruikers moeten
het bestand Impromptu.ini op hun computer vervangen door het bestand Impromptu.ini dat
met het rapport is meegestuurd, om het aangepaste opmaakprofiel te kunnen bekijken.

Stappen
1. Kies Opmaakprofielen in het menu Opmaak.
2. Klik op de knop Toevoegen in het dialoogvenster Stijlen om een nieuw opmaakprofiel toe te
voegen.
3. Typ een naam voor het opmaakprofiel in het veld Naam opmaakprofiel in het dialoogvenster
Definitie opmaakprofiel.
4. Selecteer de opmaakonderdelen waarvoor u instellingen wilt invoeren: Gegevens,
Lettertype, Randen of Patronen.
Opmerking: De tabbladen Gegevens, Lettertype, Randen en Patronen zijn alleen
beschikbaar als u het bijbehorende selectievakje hebt ingeschakeld op het tabblad Inhoud.
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5. Klik op OK als u de gewenste opmaak op de tabbladen hebt ingesteld.
6. Klik op Toepassen als u dit opmaakprofiel wilt instellen voor de geselecteerde rapportobjecten. Als u dit niet wilt, klikt u op Sluiten.
U kunt een of meerdere opmaakprofielen op een rapportobject toepassen. Zie de on line Help
van Impromptu voor informatie over het toepassen van opmaakprofielen. Op het tabblad Index
typt u het volgende:
• opmaakprofielen

Technieken voor driedimensionale opmaak toepassen
U kunt patronen en randen voor rapportobjecten zodanig combineren dat een driedimensionaal
effect ontstaat. Voor onderstaand rapport geldt bijvoorbeeld het volgende:
• Het kader lijkt uit het rapport te springen omdat de randen aan de rechter- en onderkant
donker zijn, de randen aan de linker- en bovenkant licht zijn en het kader is gevuld met een
lichte kleur.
• De tekstkaders lijken dieper te liggen omdat de randen aan de rechter- en onderkant licht
zijn, de randen aan de linker- en bovenkant donker zijn en de kaders zijn gevuld met een
donkere kleur.

Objecten verhoogd laten lijken: stappen
1. Selecteer het object dat u wilt opmaken.
2. Klik met de rechtermuisknop en kies Opmaak.
3. Klik op de tab Patronen.
4. Selecteer het effen patroon in de vervolgkeuzelijst Patroon.
5. Klik onder Voorgrond of Achtergrond op Aanpassen en selecteer vervolgens in het dialoogvenster Kleur een lichte kleur.
6. Klik op de tab Randen.
7. Selecteer de rechterrand in het vak Rand.

8. Selecteer een lijntype (bijvoorbeeld een dikke lijn) in het vak Lijn en klik vervolgens op
Aanpassen.
9. Selecteer een donkere kleur (bijvoorbeeld grijs of zwart) in het dialoogvenster Kleur en klik
op OK.
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10. Klik op de onderrand in het vak Rand en selecteer hetzelfde lijntype en dezelfde lijnkleur.
11. Klik op de linkerrand in het vak Rand en selecteer een dun type lijn en een lichte lijnkleur in
het vak Lijn. Herhaal deze stappen voor de bovenrand in het vak Rand.
12. Klik op OK.

Objecten verlaagd laten lijken: stappen
1. Klik opAanpassen voor de Voorgrond of de Achtergrond.
2. Selecteer een kleur in het dialoogvenster Kleur en klik op OK.
3. Klik op de tab Randen.
4. Selecteer de rechterrand in het vak Rand.
5. Selecteer een lijntype (bijvoorbeeld een dunne lijn) in het vak Lijn en klik vervolgens op
Aanpassen.
6. Selecteer een lichte kleur (bijvoorbeeld wit) in het dialoogvenster Kleur en klik op OK.
7. Klik op de onderrand in het vak Rand en selecteer hetzelfde lijntype en dezelfde lijnkleur.
8. Klik op de linkerrand in het vak Rand en selecteer een dik lijntype en een donkere kleur
(bijvoorbeeld grijs of zwart) in het vak Lijn. Herhaal deze stappen voor de bovenrand in het
vak Rand.
9. Klik op OK.

Voorwaardelijke opmaak voor gegevens instellen
U kunt een voorwaardelijke opmaak gebruiken om uitzonderlijke gegevens in een rapport te
benadrukken. U kunt hierbij vooraf gedefinieerde voorwaarden gebruiken of uw eigen
voorwaarden maken.
Als u een voorwaarde hebt gekozen, moet u een opmaakprofiel toekennen aan de voorwaarde.
Vervolgens wordt deze opmaak gebruikt voor de rapportobjecten die voldoen aan de criteria in
de voorwaarde.

- Voorbeeld U wilt weten welke vertegenwoordigers hun quotum nog niet hebben bereikt. U maakt een
voorwaarde waarmee wordt gecontroleerd of de omzet die elke vertegenwoordiger heeft
behaald lager is dan het quotum voor dit jaar: Omzet 95 < Quotum 95.
Als de omzet die een vertegenwoordiger heeft behaald lager is dan het quotum, wilt u dat de
naam van deze vertegenwoordiger automatisch vet wordt weergegeven en wordt gemarkeerd
met een rand.

Voorwaarden maken
U kunt opmaakprofielen maken en toepassen op gegevens die voldoen aan bepaalde
voorwaarden.

Stappen
1. Selecteer de rapportobjecten waarvoor u een voorwaardelijke opmaak wilt instellen.
2. Kies Voorwaardelijke opmaak in het menu Opmaak.
3. Klik op de knop Voorwaarden.
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4. Kies Voorwaarde definiëren in het dialoogvenster Voorwaarden. Het dialoogvenster Definitievoorwaarde wordt weergegeven.
5. Typ een naam voor de voorwaarde in het veld Naam.
6. Gebruik de componenten in het vak Beschikbare componenten om een expressie samen te
stellen.
7. Klik op OK om het dialoogvenster Definitievoorwaarde te sluiten.
8. Klik op Sluiten om het dialoogvenster Voorwaarden te sluiten.
De zelfgedefinieerde voorwaarde wordt weergegeven in het vak Voorwaarde. Het opmaakprofiel Geen wordt standaard aan de voorwaarde toegekend.
9. Selecteer het gewenste opmaakprofiel voor deze voorwaarde in de keuzelijst Wijzigen in.
Opmerking:Als het gewenste opmaakprofiel niet aanwezig is, kunt u dit maken.
Zie (p. 43) voor informatie over het maken van opmaakprofielen.
10. Klik op OK.

Voorwaarden wijzigen
U kunt de bestaande voorwaarden in uw rapporten wijzigen. Als u niet de benodigde toegangsrechten bezit om een vooraf gedefinieerde voorwaarde te wijzigen, kunt u een kopie maken en
deze aanpassen.

Stappen
1. Selecteer één of meer rapportobjecten.
2. Kies Voorwaardelijke opmaak in het menu Opmaak.
3. Klik op de knop Voorwaarden.
4. Voer een van de volgende handelingen uit in het dialoogvenster Voorwaarden:
•

Als u een kopie van een catalogusvoorwaarde wilt maken en deze wilt bewerken, klikt u
op de knop Catalogusvoorwaarde, selecteert u de gewenste voorwaarde en klikt u
vervolgens op OK.

•

Als u een voorwaarde in het rapport wilt wijzigen, selecteert u deze voorwaarde.

5. Klik op de knop Bewerken in het dialoogvenster Voorwaarden.
Het dialoogvenster Definitievoorwaarde wordt weergegeven.
6. Als u een nieuwe voorwaarde maakt, voert u een naam voor deze nieuwe voorwaarde in.
Definieer de voorwaarde en klik op OK.

Opmaakprofielen toekennen aan voorwaarden
U kunt een opmaakprofiel toekennen aan een catalogusvoorwaarde of aan een zelfgedefinieerde voorwaarde. Wanneer u de voorwaarde toepast, worden de gegevens die aan de
voorwaarde voldoen automatisch weergegeven op basis van het toegekende opmaakprofiel,
zodat de resultaten opvallen. U kunt bijvoorbeeld een opmaakprofiel toekennen aan de
voorwaarde "Slechte marge". In dit opmaakprofiel worden slechte omzetgegevens weergegeven
in grote groene letters. Op dezelfde manier kunt u een opmaakprofiel toekennen aan de
voorwaarde "Goede marge", zodat goede omzetgegevens worden weergegeven in grote rode
letters.

Stappen
1. Selecteer één of meer rapportobjecten.
2. Kies Voorwaardelijke opmaak in het menu Opmaak.
3. Selecteer de voorwaarde waaraan u een opmaakprofiel wilt toekennen.
4. Selecteer het gewenste opmaakprofiel in de keuzelijst Wijzigen in en klik op OK.
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Tips
•

•

Als u de koppeling tussen een opmaakprofiel en een voorwaarde wilt verwijderen,
selecteert u de voorwaarde die u wilt verwijderen. Vervolgens selecteert u Geen in de
keuzelijst Wijzigen in en klikt u op OK.
Het opmaakprofiel Geen wordt toegepast op de geselecteerde rapportobjecten.
Als u alle opmaakprofielen wilt verwijderen die zijn toegekend aan voorwaarden, klikt u op
de knop Wissen in het dialoogvenster Voorwaardelijke opmaak. Klik vervolgens op OK. Het
opmaakprofiel Geen wordt weergegeven naast alle voorwaarden in het vak Opmaakprofiel.

Voorwaardelijke opmaak toepassen
Wanneer u een voorwaarde hebt gemaakt en er een opmaakprofiel aan hebt toegekend, kunt u
een voorwaardelijke opmaak toepassen op een of meerdere rapportobjecten. Stel dat u de hoge
omzetgegevens van de maand december wilt markeren. U selecteert de kolom Verkoopbedrag
in het rapport en maakt de volgende voorwaarde: Verkoopbedrag > 500. Vervolgens kent u aan
deze voorwaarde een opmaakprofiel toe waarmee alle omgezette bedragen met een waarde
hoger dan 500 worden weergegeven in rode letters.

Stap
•

Selecteer een of meerdere rapportobjecten en selecteer vervolgens de voorwaarde die u
hierop wilt toepassen in het dialoogvenster Voorwaardelijke opmaak (menu Opmaak).

Volgorde van voorwaarden wijzigen
Wanneer er meer dan één voorwaardelijke opmaak wordt toegepast op een rapportobject, krijgt
het opmaakprofiel dat is toegekend aan de eerste voorwaarde in de lijst voorrang boven de
opmaakprofielen die zijn toegekend aan de andere voorwaarden in de lijst.
De volgorde van de voorwaarden kan belangrijk zijn, vooral als u gebruikmaakt van
voorwaarden met vergelijkbare expressies. Aan het gegevensitem Aantal in een rapport kunnen
bijvoorbeeld twee voorwaarden zijn toegekend:
• "Groter dan twee" is gekoppeld aan het opmaakprofiel Blauwe letters.
• "Groter dan drie" is gekoppeld aan het opmaakprofiel Rode letters.
Als "Groter dan twee" boven in het vak Voorwaarden zou staan, zouden alle gegevens onder
Aantal worden weergegeven in "Blauwe letters", omdat "Groter dan twee" het eerst wordt
toegepast.
Nu wijzigt u de volgorde van de voorwaarden, zodat "Groter dan drie" de eerste voorwaarde in
de lijst wordt. Dit heeft tot resultaat dat alle aantallen die groter zijn dan drie worden
weergegeven in "Rode letters" en dat alle aantallen die groter zijn dan twee worden
weergegeven in "Blauwe letters".

Stap
•

Verplaats de voorwaarden in het dialoogvenster Voorwaardelijke opmaak in het menu
Opmaak.

Rapportobjecten voorwaardelijk verbergen en weergeven
Als rapporten vertrouwelijke of irrelevante gegevens bevatten, kunt u ervoor kiezen om
bepaalde rapportobjecten naar wens te verbergen en weer te geven. Dit komt van pas als u
afgedrukte rapporten distribueert. Als u dergelijke rapporten echter elektronisch distribueert,
kunnen de gebruikers de verborgen objecten desgewenst weergeven. Zorg er daarom voor dat
u vertrouwelijke gegevens die u hebt verborgen niet via elektronische weg distribueert.
Zie de on line Help van Impromptu voor informatie over het verbergen en weergeven van
rapportobjecten. Op het tabblad Index typt u het volgende:
• verbergen, delen van rapporten
• weergeven, delen van rapporten
U kunt een voorwaardelijke opmaak definiëren waarmee automatisch kopteksten, voetteksten
of volledige rijen worden verborgen.
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- Voorbeeld U hebt een gegroepeerd rapport dat detailgegevens en samengevatte gegevens van elke groep
bevat. Van sommige groepen met slechts één rij detailgegevens is de samenvatting in de
voettekst van de groep gelijk aan de waarde in de detailrij. U kunt een voorwaardelijke opmaak
instellen waarmee de voettekst van de groep wordt verborgen als de groep slechts één rij bevat.
Het totaal omgezette bedrag en het totaal in de voettekst van de groep zijn gelijk als er slechts
één ordernummer voor een klant aanwezig is. Daarom zorgt u ervoor dat de voettekst van de
groep wordt verborgen als de groep slechts één rij bevat. De expressie voor deze voorwaarde
ziet er als volgt uit:
(aantal (Ordernummer) voor Klantnummer)=1

In de rij en
voettekst van de
groep worden
dezelfde totalen
weergegeven

U voorkomt deze
herhaling door de
voettekst van de
groep voorwaardelijk te verbergen

Stappen
1. Selecteer de koptekst, voettekst of rijen die u op basis van een voorwaarde wilt verbergen.
2. Klik met de rechtermuisknop en kies Voorwaardelijke opmaak.
3. Klik op de knop Voorwaarden in het dialoogvenster Voorwaardelijke opmaak.
4. Voer een van de volgende handelingen uit:
Handeling

Situatie

Selecteer de voorwaarde en klik
op Sluiten

De voorwaarde die u op uw
selectie wilt toepassen is
aanwezig in het vak
Voorwaarden

Klik op de knop Catalogusvoorwaarde

De voorwaarde die u op uw
selectie wilt toepassen komt
voor in de catalogus

Selecteer de vooraf gedefinieerde
voorwaarde, klik op OK en klik op
de knop Sluiten
Selecteer Verborgen in de
keuzelijst Wijzigen in en klik op OK
Klik op de knop Voorwaarde
definiëren
Maak de expressie, klik op OK en
klik vervolgens op Sluiten
Selecteer Verborgen in de
keuzelijst Wijzigen in en klik op OK
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In dit hoofdstuk vindt u een overzicht van een aantal geavanceerde opmaakmethoden. Hiermee
kunt u het volgende doen:
• uw rapporten leesbaarder maken
• belangrijke gegevens of conclusies markeren.

Opmaakmethoden
Er zijn verschillende opmaakmethoden die u op uw rapporten kunt toepassen om de
leesbaarheid en de algemene presentatie ervan te verbeteren. U kunt het volgende doen:
• U kunt de opmaak van gegevens en objecten aanpassen.
• U kunt sjablonen toepassen.
• U kunt kaders aan rapporten toevoegen.

Gegevens en objecten aanpassen
De standaardnotatie voor rapportgegevens wordt gebaseerd op de gegevensnotatie van de
database en op de landinstellingen. Zie de handleiding voor beheerders voor meer informatie
over de landinstellingen.
U kunt de gegevensnotatie in rapporten ook aanpassen aan uw eigen wensen.
Optie

Gebruik

Gegevenstype

Hier selecteert u het gegevenstype waarvoor u
een notatie wilt instellen.

Positief

Hiermee stelt u de notatie voor positieve
getallen in.

Negatief

Hiermee stelt u de notatie voor negatieve
getallen en intervallen in.

Nul

Hiermee stelt u de notatie in voor getallen en
intervallen die de waarde nul hebben.

Ontbrekend

Hiermee stelt u de notatie in voor ontbrekende
getallen, tekens, datums, tijden,
datum/tijd-combinaties en intervallen.

Valutasymbool

Een expliciete waarde voor valutasymbool voor
numerieke waarden dat blijft gekoppeld aan de
gegevens of dat standaard is ingesteld op het
valutasymbool dat is gedefinieerd in de landinstellingen van de gebruiker.
Zie de documentatie bij Configuration Manager
voor meer informatie over het wijzigen van de
landinstellingen.
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U hebt de volgende mogelijkheden:
• U kunt een standaardnotatie voor numerieke gegevens instellen. Gebruik bijvoorbeeld de
notatie "0.000" als u het getal "1234,56" wilt weergeven als "1.235".
• U kunt een standaardvalutanotatie voor numerieke gegevens instellen. Gebruik bijvoorbeeld
het symbool "£" als u numerieke waarden als £250,00 of 250.00£ wilt weergeven. Of stel het
valutasymbool standaard in op het valutasymbool dat is gedefinieerd in de landinstellingen
van de gebruiker door middel van de optie Default in de lijst met valutasymbolen.
• U kunt een standaardnotatie voor tekengegevens instellen. Gebruik bijvoorbeeld de notatie
""Vandaag is het" dddd d mmmm jjjj" als u de datum wilt weergeven als "Vandaag is het
woensdag 1 januari 1998".
• U kunt een standaardnotatie voor datumgegevens instellen. Gebruik bijvoorbeeld de notatie
"dd-mmm-jj" als u de datum wilt weergeven als "1-jan-98".
• U kunt een standaardnotatie voor tijdgegevens instellen. Gebruik bijvoorbeeld de notatie
"uu:mm:ss" als u de tijd wilt weergeven als "13:23:45".
• U kunt een standaardnotatie voor datum/tijdgegevens instellen. Gebruik bijvoorbeeld de
notatie "ddd uu:mm" als u de tijd wilt weergeven als "woensdag 11:30".
• U kunt een standaardnotatie voor intervalgegevens instellen. Gebruik bijvoorbeeld de
notatie "dd "dagen" uu:mm:ss" als u het interval en de tijd wilt weergeven als "123 dagen
04:30:28".

Standaardindeling van objecten
U kunt rapportobjecten op de volgende manieren aanpassen:
• U kunt een standaardlettertype instellen zodat tekst in een tekstkader altijd dezelfde
opmaak heeft.
• U kunt een standaardrand instellen voor rapportobjecten. Standaard worden alle objecten
(behalve tekstkaders) voorzien van een rand. U kunt een andere standaardrand selecteren
of ervoor kiezen standaard geen rand te plaatsen.
• U kunt een standaardpatroon instellen voor rapportobjecten. Het is niet mogelijk een
patroon toe te voegen aan diagramkaders, OLE-objecten of figuurkaders.
Optie

Gebruik

Objecttypen

Hier selecteert u het objecttype waarvoor u een
standaardindeling wilt instellen.

Lettertype

Hiermee geeft u het lettertype, de tekenstijl, de
grootte, eventuele effecten en de kleur op.

Randen

Hiermee geeft u de plaats van de rand, het
lijntype en de kleur van de rand op.

Patronen

Hiermee geeft u het patroon en de voor- en
achtergrondkleur op.

Rapportindelingen definiëren met behulp van sjablonen
Een sjabloon is een patroon dat u kunt gebruiken om rapporten te maken. Sjablonen zijn vergelijkbaar met rapporten, maar bevatten geen gegevens. Als u sjablonen gebruikt om rapporten te
maken bespaart u tijd en moeite, zeker wanneer u regelmatig hetzelfde type rapport maakt of
andere gebruikers dit willen doen.
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Een sjabloon kan een of meer van de volgende rapportobjecten bevatten:
• opmaak
• plaatsvervangende objecten
• tekst
• figuren
• kaders
• macro's
• rapportvariabelen (zoals de datum of het tijdstip waarop het rapport is gemaakt)
• berekeningen
• samenvattingen
• OLE-objecten.
De volgende items kunt u niet in een sjabloon opnemen:
• subrapporten
• berekende gegevensitems die in de catalogus zijn opgeslagen
• filtervoorwaarden die in de catalogus zijn opgeslagen
• vragen (keuzelijst- of invoervragen), ongeacht of deze in de catalogus zijn opgeslagen.
Sjablonen hebben de volgende voordelen:
• De productiviteit van de gebruikers wordt vergroot omdat zij gebruikmaken van
kant-en-klare ontwerpen.
• Standaardisering van rapporten wordt vergemakkelijkt doordat de opmaak vooraf is gedefinieerd.
• Gebruikers kunnen uitgebreide rapporten maken die anders boven hun vaardigheidsniveau
zouden liggen.
Zie de on line Help van Impromptu voor informatie over het gebruik van sjablonen bij het maken
van rapporten. Op het tabblad Index typt u het volgende:
• maken, rapporten met sjablonen

Definitie van plaatsvervangende objecten
Sjablonen bevatten plaatsvervangende objecten die in rapporten worden vervangen door
gegevensitems. Een sjabloon voor mailinglabels kan bijvoorbeeld plaatsvervangende objecten
voor naam- en adresgegevens bevatten. Dit helpt andere gebruikers van de sjabloon bij het
voltooien van het rapport.
U kunt plaatsvervangende objecten in een sjabloon groeperen en sorteren, net als de gegevensitems in een rapport.
Plaatsvervangende objecten zijn onafhankelijk van gegevens. U hebt de mogelijkheid om aan
elk plaatsvervangend object een specifiek gegevenstype toe te kennen. Van deze optie kunt u
handig gebruik maken wanneer u één sjabloon gebruikt om verschillende rapporten te maken
op basis van gegevens uit verschillende catalogi.
Plaatsvervangende objecten kunnen worden vervangen door gegevensitems van een
willekeurig of van een bepaald type. U kunt de volgende typen plaatsvervangende objecten
definiëren:
• geen bepaald type
• numeriek
• teken
• datum
• tijd
• datum/tijd
• interval
• tekst-blob
• verplichte of optionele plaatsvervangende objecten (plaatsvervangende objecten die wel of
niet moeten worden vervangen)
• plaatsvervangende objecten die kunnen worden vervangen door slechts één gegevensitem
of door een of meer gegevensitems.
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U kunt ook plaatsvervangende objecten definiëren die niet in het rapport verschijnen maar wel
in de query worden opgenomen.

Verplicht
plaatsvervangend object

Zie (p. 56) voor informatie over het toevoegen van plaatsvervangende objecten aan sjablonen.
Zie de on line Help van Impromptu voor informatie over het vervangen van plaatsvervangende
objecten. Op het tabblad Index typt u het volgende:
• sjablonen, rapporten maken met

Standaardsjablonen instellen
Selecteer de sjabloon die u het vaakst gebruikt en klik op de knop Als standaard instellen in het
dialoogvenster Nieuw. Wanneer u vervolgens op de werkbalkknop Nieuw klikt of een nieuw
rapport maakt met behulp van de rapportwizard, verschijnt deze sjabloon automatisch.

Voorbeeldafbeelding van de sjabloon aanpassen
In het dialoogvenster Openen wordt standaard een voorbeeldafbeelding van de geselecteerde
sjabloon weergegeven. Als u de sjablonen gemakkelijker wilt kunnen herkennen, kunt u de
voorbeeldafbeelding aanpassen.

- Voorbeeld Elke voorbeeldafbeelding bevat een pictogram dat verwijst naar de gebruikte gegevensbron,
zoals een database of een momentopname.
In de onderstaande voorbeeldafbeelding wordt een lijstrapport weergegeven waarin een
momentopname als gegevensbron wordt gebruikt (zichtbaar aan het pictogram voor een
momentopname in de rechteronderhoek):

gegevensbron

In de onderstaande voorbeeldafbeelding wordt een lijstrapport weergegeven waarin een
database als gegevensbron wordt gebruikt (zichtbaar aan het pictogram voor een database in
de rechteronderhoek):

gegevensbron
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U kunt de voorbeeldafbeelding zodanig aanpassen dat er een andere afbeelding verschijnt,
bijvoorbeeld de rapporttitel:

Stappen
1. Open de sjabloon (of het rapport) waarvan u de voorbeeldafbeelding wilt aanpassen.
2. Kies Voorbeeld in het menu Rapport.
3. Schakel het selectievakje Afbeelding automatisch genereren uit.
4. Voer een van de volgende handelingen uit:
Handeling

Bewerking

Klik op de knop Kopiëren op het U wilt de bestaande voorbeeldafbeelding bewerken.
tabblad Voorbeeld en klik op
OK. Open een grafische
toepassing, plak de afbeelding
daarin en bewerk deze naar
wens.
Maak een volledig nieuwe
afbeelding in een grafische
toepassing.

U wilt een nieuwe voorbeeldafbeelding maken.

5. Selecteer en kopieer de nieuwe afbeelding naar het klembord (Ctrl+C).
6. Klik op de knop Plakken in het dialoogvenster Eigenschappen van rapport en klik
vervolgens op OK.
Sla het rapport op en sluit het rapport.
De nieuwe voorbeeldafbeelding voor dit rapport wordt nu weergegeven in het dialoogvenster
Openen.

Opmerkingen
•
•

U kunt de voorbeeldafbeelding bewerken in een grafische toepassing. U kunt de standaardafbeelding wijzigen of een nieuwe afbeelding maken.
Volg dezelfde stappen als u de voorbeeldafbeelding van een rapport wilt aanpassen.

Weergavemodi voor sjablonen instellen
U kunt de weergavemodus voor een sjabloon standaard instellen op Pagina-indeling of Schermindeling.
Gebruik de modus Schermindeling voor rapporten die alleen op het scherm worden
weergegeven. Deze weergave heeft als voordeel dat kolommen van de ene naar de andere
pagina kunnen worden verplaatst wanneer het rapport te breed is voor één pagina (dit is niet
mogelijk in de modus Pagina-indeling). Bovendien ziet u geen marges, waardoor het rapport
overzichtelijker wordt.
Gebruik de modus Pagina-indeling voor rapporten die u wilt afdrukken.
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Efficiënte sjablonen maken
U kunt sjablonen maken voor de volgende rapporten:
• lijstrapporten
• diagramrapporten
• formulieren (zoals standaardbrieven en mailinglabels)
• kruistabelrapporten
Een kruistabelsjabloon bevat plaatsvervangende objecten voor de rijen, kolommen en cellen.
Wanneer u de plaatsvervangende objecten vervangt door gegevens, worden de gegevensitems
in de rijen en kolommen gegroepeerd en worden de gegevensitems in de cellen samengevat. U
kunt een genest kruistabelrapport maken door voor elk plaatsvervangend object meerdere
gegevensitems toe te staan.
Zie Kennismaken met Impromptu voor stapsgewijze instructies voor het maken van geneste
kruistabellen.
Namen van sjabloonbestanden hebben de extensie .IMT in plaats van de extensie .IMR, die
wordt gebruikt voor rapporten. De extensie .IMT wordt automatisch toegevoegd wanneer u een
sjabloon maakt en deze een naam geeft.
Er zijn verschillende manieren om een sjabloon te maken. U kunt het volgende doen:
• U kunt een geheel nieuwe sjabloon maken.
• U kunt een rapport opslaan als sjabloon.

Nieuwe sjablonen maken
Nieuwe sjablonen kunt u maken op basis van een bestaande sjabloon of de sjabloon Leeg.
Vervolgens kunt u plaatsvervangende objecten, kaders, objecten en opmaakinstellingen
toevoegen. Als de sjabloon waarop u de nieuwe sjabloon baseert al (plaatsvervangende)
objecten of opmaakinstellingen bevat, kunt u deze waar nodig bewerken of verwijderen.

Stappen
1. Kies Nieuw in het menu Bestand.
2. Selecteer het keuzerondje Sjabloon in het vak Nieuw object.
3. Selecteer een sjabloon en klik op OK. Als de sjabloon die u hebt geselecteerd plaatsvervangende objecten bevat, verschijnen deze op het scherm.
4. Pas de sjabloon aan.
•

U kunt plaatsvervangende objecten toevoegen, berekenen, bewerken, verwijderen of
invoegen. Zie (p. 56) voor informatie over het maken van plaatsvervangende objecten.

•

U kunt kaders toevoegen, verwijderen of de opmaak ervan aanpassen. Zie "Complexe
rapportindelingen maken met behulp van kaders" (p. 60) voor informatie over kaders.

•

U kunt de sjabloon opmaken.

•

U kunt de sjabloon indelen.

5. Kies Opslaan in het menu Bestand om de sjabloon onder dezelfde naam op te slaan of kies
Opslaan als om de sjabloon onder een andere naam op te slaan.

Tip
•

Als u tijd wilt besparen bij het maken van sjablonen, kunt u het beste beginnen met een
bestaande sjabloon die lijkt op de sjabloon die u wilt maken. Als u bijvoorbeeld een sjabloon
voor mailinglabels wilt maken, kunt een bestaande sjabloon voor mailinglabels openen en
bewerken tot deze voldoet aan uw eisen. Zo bent u sneller klaar dan wanneer u begint met
de sjabloon Leeg.

Rapporten opslaan als sjablonen
U kunt een geheel nieuwe sjabloon maken, maar u kunt ook een willekeurig rapport omzetten in
een sjabloon. Alle gegevensitems in het rapport worden automatisch omgezet in plaatsvervangende objecten terwijl de opmaak, gegroepeerde en gesorteerde gegevens en filters in het
rapport onveranderd blijven.
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Rapporten opslaan als sjablonen: stappen
1. Open een rapport.
2. Kies Opslaan als in het menu Bestand.
In het veld Bestandsnaam wordt een standaardbestandsnaam weergegeven.
3. Als u deze standaardbestandsnaam niet wilt gebruiken, typt u een nieuwe naam in het veld
Bestandsnaam.
4. Selecteer Sjablonen (*.IMT) in de vervolgkeuzelijst Opslaan als type en klik op Opslaan.
U kunt een lijstsjabloon (.imt) bewerken en omzetten in een kruistabelsjabloon. Hiermee
bespaart u tijd wanneer u al over een sjabloon beschikt waarin alle of een groot aantal van de
gewenste plaatsvervangende objecten en opmaakinstellingen aanwezig zijn.
Wanneer u een kruistabelsjabloon maakt, kunt u de locaties van de plaatsvervangende objecten
opgeven op het tabblad Sjabloon. Dit doet u door elk plaatsvervangend object te selecteren en
te klikken op de knop Rijen, Kolommen of Cellen.

Een lijst in een kruistabelsjabloon omzetten: stappen
1. Kies Openen in het menu Bestand.
2. Selecteer Sjablonen (*.IMT) in de vervolgkeuzelijst Bestandstypen in het dialoogvenster
Openen.
3. Selecteer de lijstsjabloon die u wilt aanpassen en klik op Openen.
4. Kies Query in het menu Rapport.
5. Klik op de knop Kruistabelsjabloon.
Opmerking:Alle plaatsvervangende objecten in de lijstsjabloon verschijnen in de rijen,
kolommen en cellen van de kruistabel.
6. De volgende stappen zijn optioneel:
Handeling

Bewerking

Schakel het selectievakje
Samenvattingen in voor de
kolommen.

Kolomsamenvattingen worden
opgenomen.

Schakel het selectievakje
Samenvattingen in voor de
rijen.

Rijsamenvattingen worden
opgenomen.

Er wordt een nieuw plaatsverSelecteer Plaatsvervangend
object in de keuzelijst Selecteer vangend object toegevoegd.
een type en sleep het naar het
het rij-, kolom- of celvak.
Selecteer Berekening in de
keuzelijst Selecteer een type en
sleep het naar het rij-, kolom- of
celvak.

Er wordt een plaatsvervangende berekening toegevoegd.
Zie (p. 59) voor informatie over
het maken van plaatsvervangende berekeningen.

7. Klik op OK.
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Opmerkingen
•
•
•
•

U kunt in filters geen optionele plaatsvervangende objecten of plaatsvervangende objecten
met meerdere kolommen gebruiken.
U kunt in berekeningen maar één plaatsvervangend object met meerdere kolommen
gebruiken.
U kunt plaatsvervangende objecten vanuit de keuzelijst Plaatsvervangende objecten naar
het vak Rijen, Kolommen of Cellen slepen.
Er moet ten minste één verplicht plaatsvervangend object aanwezig zijn in de vakken
Kolommen en Cellen.
Alle verplichte plaatsvervangende objecten worden vet weergegeven. Selecteer een plaatsvervangend object en klik op Bewerken om de eigenschappen ervan te controleren. Zorg
dat het selectievakje Optionele plaatsvervanger in het dialoogvenster Definitie bewerken is
uitgeschakeld voor alle verplichte plaatsvervangende objecten.

Plaatsvervangende objecten maken
Een plaatsvervangend object is een markering in een sjabloon waaraan gebruikers kunnen zien
welke gegevens ze aan het rapport moeten toevoegen.
De aard van het plaatsvervangend object geeft aan welk gegevensitem de gebruiker moet
invoeren. Er kan ook een berekening mee worden uitgevoerd waarbij het door de gebruiker
gekozen gegevensitem wordt gebruikt. De resultaten van de berekening worden weergegeven
in het rapport.
U kunt de volgende eigenschappen toekennen aan een plaatsvervangend object:
• optioneel of verplicht
• te vervangen door één of meerdere kolommen.
Gebruikers kunnen de plaatsvervangende objecten in elke gewenste volgorde vervangen.
Optionele plaatsvervangende objecten mogen worden genegeerd.
Als u niet wilt dat een gegevensitem dat een plaatsvervangend object vervangt wordt
weergegeven in het uiteindelijke rapport (omdat u het item bijvoorbeeld voor een berekening
nodig hebt, maar niet voor het rapport), kunt u ervoor kiezen het plaatsvervangende object niet
in het rapport op te nemen.

Stappen
1. Open de sjabloon.
2. Kies Query in het menu Rapport.
Het tabblad Sjabloon verschijnt, zoals hieronder afgebeeld.
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3. Klik op de knop Toevoegen.
Het dialoogvenster Definitie bewerken verschijnt.

4. Typ een label in het veld Label.
De label verschijnt in het vak Query-gegevens op het tabblad Gegevens in het dialoogvenster Query of in een van de vakken Rijen, Kolommen of Cellen op het tabblad Kruistabel in
het dialoogvenster Query.
Het veld Label is verplicht wanneer u een filter of berekening maakt waarin u het plaatsvervangende object opneemt.
5. Typ de vraag in het veld Vraag.
Wanneer u een rapport maakt met behulp van deze sjabloon, wordt de vraag op het tabblad
Gegevens in het dialoogvenster Query weergegeven. Op deze manier wordt aangegeven
door welk gegevensitem het plaatsvervangende object moet worden vervangen.
Het veld Vraag is optioneel. Als u geen vraag invoert, wordt de tekst weergegeven die u in
het veld Label hebt ingevoerd.
6. Selecteer een gegevenstype in de vervolgkeuzelijst Gegevenstype.
Opmerking: U kunt plaatsvervangende objecten met het gegevenstype Geen bepaald type
niet gebruiken in berekende gegevensitems of filters.
7. Ken indien nodig de volgende eigenschappen toe aan het plaatsvervangende object:
•

Schakel het selectievakje Optionele plaatsvervanger in als u wilt dat het plaatsvervangende object optioneel is.

•

Schakel het selectievakje Kan worden vervangen door meer dan een kolom in als u wilt
dat het plaatsvervangende object door meer dan één gegevensitem kan worden
vervangen.

•

Schakel het selectievakje Alleen voor berekeningen in als u niet wilt dat het
gegevensitem voor het plaatsvervangende object in het rapport verschijnt of wordt
toegevoegd aan de query.

8. Klik op OK.
9. Herhaal de stappen 3 tot en met 9 als u meer plaatsvervangende objecten aan de sjabloon
wilt toevoegen.
10. Klik op OK.

Opmerkingen
•
•

U kunt in filters geen optionele plaatsvervangende objecten of plaatsvervangende objecten
met meerdere kolommen gebruiken.
U kunt in berekeningen maar één plaatsvervangend object met meerdere kolommen
gebruiken.
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Plaatsing van plaatsvervangende objecten met meerdere kolommen en gekoppelde
samenvattingen
De manier waarop plaatsvervangende objecten met meerdere kolommen worden ingevoegd is
afhankelijk van het kadertype.
Plaatsing plaatsvervangend object met meerdere
kolommen

Impromptu

Tekstkader binnen een
formulierkader

Er worden meerdere tekstkaders
ingevoegd, een voor elk gegevensitem
in het plaatsvervangende object. Als
bij de instellingen voor de hoeveelheid
gegevens in het formulierkader een
gegroepeerd gegevensitem is
opgegeven, wordt alleen dat
gegevensitem ingevoegd.

Lijstkader

Elk gegevensitem in het plaatsvervangende object wordt ingevoegd als een
kolom rechts van de oorspronkelijke
kolom.

Koptekst of voettekst van een Er worden meerdere kopteksten of
groep in een lijstkader
voetteksten ingevoegd met alle
bijbehorende opmaakinstellingen; een
voor elk gegevensitem in het plaatsvervangende object.
Opmerking: Als het plaatsvervangende object is uitgelijnd met een
kolom in een lijst, worden alle
ingevoegde kolommen op dezelfde
manier uitgelijnd.
Diagramkader

Elke kolom van het plaatsvervangende
object wordt weergegeven.
Opmerking: Gegevensitems die niet
in een diagram kunnen worden
weergegeven, worden niet aan de
diagramgegevens toegevoegd.

Figuurkader

Er worden meerdere figuurkaders
ingevoegd, een voor elk gegevensitem
in het plaatsvervangende object.

Wanneer u een plaatsvervangend object met meerdere kolommen en de eraan gekoppelde
samenvatting in een rapport invoegt, wordt een samenvatting gemaakt voor elk gegevensitem in
het plaatsvervangende object. Elke samenvatting wordt uitgelijnd met het bijbehorende
gegevensitem.

Bestaande plaatsvervangende objecten aanpassen
U kunt een plaatsvervangend object in een sjabloon aanpassen. U kunt bijvoorbeeld de tekst
wijzigen van de vraag die wordt weergegeven op het tabblad Gegevens in het dialoogvenster
Query door de vraag te wijzigen die u hebt opgegeven voor het plaatsvervangende object.

Stappen
1. Kies Query in het menu Rapport en klik op de tab Sjabloon.
2. Selecteer het plaatsvervangende object dat u wilt aanpassen en klik op de knop Bewerken.
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3. Breng de gewenste wijzigingen aan in het dialoogvenster Definitie bewerken en klik op OK.
Zie (p. 56) voor informatie over het dialoogvenster Definitie bewerken.
4. Klik op OK.

Plaatsvervangende berekeningen maken
Met behulp van plaatsvervangende berekeningen kunt u gestandaardiseerde berekeningen in
uw rapporten opnemen. U kunt plaatsvervangende objecten maken voor numerieke gegevens
en op basis van deze waarden een berekening maken. De resultaten ervan verschijnen in het
rapport. De gebruiker van de sjabloon kan plaatsvervangende berekeningen niet vervangen
door gegevensitems.
Het rapport Marge per artikel kan bijvoorbeeld de volgende plaatsvervangende objecten
bevatten:
• artikel
• kosten
• prijs
• marge, berekend als: "prijs - kosten"
• % marge, berekend als: "((prijs - kosten) / prijs)"
Wanneer makers van rapporten deze sjabloon gebruiken, hoeven zij alleen de volgende plaatsvervangende objecten te vervangen door gegevensitems:
• artikel
• kosten
• prijs
De berekeningen Marge Marge % worden automatisch aan de query toegevoegd.

Stappen
1. Open een sjabloon.
2. Kies Query in het menu Rapport.
3. Klik op de knop Berekenen op het tabblad Sjabloon. Het dialoogvenster Berekeningsdefinitie wordt geopend.
4. Typ een naam voor de plaatsvervangende berekening in het veld Naam.
5. Stel een expressie voor de berekening samen.
6. Klik op OK om het dialoogvenster Berekeningsdefinitie te sluiten.
7. Klik op OK om het dialoogvenster Query te sluiten.

Opmerkingen
•
•

In berekeningen kunt u geen plaatsvervangende objecten van het type Geen bepaald type
gebruiken.
In berekeningen kunt u slechts verwijzen naar één plaatsvervangend object met meerdere
kolommen (dit is een plaatsvervangend object waarbij in het dialoogvenster Definitie
bewerken het selectievakje Kan worden vervangen door meer dan een kolom is ingeschakeld).
Zie "Berekende velden maken" (p. 34) voor informatie over het maken van berekende
gegevensitems.

Plaatsvervangende objecten invoegen
Wanneer u een plaatsvervangend object hebt gemaakt, kunt u dit in het rapport invoegen op de
plaats waar u wilt dat de echte gegevens worden weergegeven.

Stappen
1. Kies Gegevens in het menu Invoegen.
De muisaanwijzer krijgt een andere vorm.
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2. Plaats de muisaanwijzer in de sjabloon op de plaats waar de linkerbovenhoek van het
plaatsvervangende object moet komen.
3. Houd de muisknop ingedrukt en sleep de muis diagonaal tot het plaatsvervangende object
de gewenste grootte heeft. Laat de muisknop los. Het tabblad Sjabloon in het dialoogvenster Query wordt weergegeven.
4. Selecteer het plaatsvervangende object.
Een plaatsvervangend object herkent u aan het pictogram voor plaatsvervangende
objecten.
5. Klik op de knop Markerenvoor invoegen.
Een plaatsvervangend object dat is gemarkeerd voor invoegen herkent u aan het pictogram
voor invoegen.
6. Klik op OK.
Het plaatsvervangende object wordt weergegeven op de locatie die u hebt opgegeven.
Opmerking: De label in het veld Label verschijnt in lijstrapporten standaard als de kolomtitel.
De vraag in het veld Vraag verschijnt in het vak Query-gegevens van de sjabloon.

Kolomtitels koppelen aan de namen van query-gegevensitems
Wanneer u een plaatsvervangend object maakt, verschijnt de naam ervan als kolomtitel in het
rapport. In plaats daarvan kan ook de naam van het query-gegevensitem worden weergegeven.
Stel dat u twee plaatsvervangende objecten maakt met de namen Naam Beschrijving. Elke
gebruiker van deze sjabloon vervangt de plaatsvervangende objecten door andere gegevensitems. Als een gebruiker het plaatsvervangende object Naam bijvoorbeeld vervangt door
Klantnaam Beschrijving door Opmerking, verschijnen Klantnaam Opmerking als kolomtitels in
het rapport.
Wanneer u de kolomtitels koppelt aan de namen van gegevensitems, worden de titels
automatisch aangepast als de namen van de gegevensitems veranderen. Wanneer u een naam
voor de kolom invoert, blijft de titel hetzelfde tot u deze wijzigt.

Stappen
1. Selecteer de kolomtitel.
2. Kies Eigenschappen in het menu Opmaak.
3. Klik op het tabblad Kolomtitel.
4. Schakel het selectievakje Titeltekst koppelen aan de naam van het query-gegevensitem in.
5. Klik op OK.

Complexe rapportindelingen maken met behulp van
kaders
In kaders kunt u andere rapportobjecten plaatsen, zoals gegevens, tekst, figuren en
diagrammen. Met behulp van kaders kunt u in uw rapporten complexe gegevens weergeven in
een leesbare vorm.
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U kunt de volgende typen kaders gebruiken bij het maken van rapporten:
Meer
informatie

Type kader

Inhoud

Lijstkader

Gegevensitems en andere rapportobjecten in een tabel met rijen en
kolommen.

Zie (p. 67)

Formulierkader

Andere rapportobjecten, zoals kaders.
U kunt een formulierkaderrapport
maken of een formulierkader in een
ander formulierkader invoegen.

Zie (p. 68)

Diagramkad
er

Een visuele weergave van de
Zie (p. 71)
gegevens, bijvoorbeeld in een cirkeldiagram.

Tekstkader

Gegevensitems of tekst. U kunt de tekst Zie (p. 73)
die u invoert in een tekstkader
bewerken, maar u kunt een tekstkader
met een gegevensitem niet bewerken.

Figuurkader

Statische afbeeldingen (zoals een
bedrijfslogo dat nooit verandert) of
dynamische afbeeldingen (zoals een
unieke productafbeelding die is
gekoppeld aan het artikelnummer).

Zie (p. 74)

OLE-kader

Objecten (bijvoorbeeld gegevens,
figuren of diagrammen) uit
toepassingen die de OLE-norm ondersteunen. Als een OLE-kader is
gekoppeld aan de brontoepassing,
worden wijzigingen in de brontoepassing automatisch doorgevoerd in het
kader.

Zie (p. 97)

Een OLE-object heeft dezelfde eigenschappen als een standaardkader.
Subrapport-kader

De gegevens uit verschillende
rapporten die in één rapport zijn
samengevoegd.

Zie (p. 85)
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Het rapport Verkoop per jaar, dat hieronder is afgebeeld, bevat verschillende typen kaders.
Formulierkader
Tekstkader
Figuurkader
Lijstkaders
Diagramkader

Kadereigenschappen
De eigenschappen van een kader bepalen de opmaak, grootte en locatie van het kader, de
uitlijning van gegevens binnen het kader en de hoeveelheid gegevens die wordt weergegeven.
Zie de tabel hieronder voor beschrijvingen van alle kadereigenschappen die beschikbaar zijn in
het dialoogvenster Eigenschappen, dat u kunt weergeven via het menu Opmaak.
Gebruik

Bewerking

Tabblad Uitlijning

Hiermee stelt u de verticale en horizontale
positie van het kader in.

TabbladFormaat

Hiermee stelt u de verticale en horizontale
grootte van het kader in.

TabbladIndeling

Hiermee stelt u de hoeveelheid gegevens in
een formulierkader in en plaatst u het kader op
de pagina.
Voor een tekstkader stelt u hiermee de
uitvulling en regelinstelling in.
Voor een lijstframe kunt u hiermee kop- en
voetteksten toevoegen of verwijderen,
pagina-einden instellen, regelnummering
bepalen en schuifbalken weergeven of
verbergen.

TabbladAfdrukken

Hiermee kunt u kaders verbergen op de af te
drukken pagina.
U kunt het tabblad Afdrukken ook gebruiken
om te bekijken welke kolommen in een
lijstkader op elke afgedrukte pagina worden
herhaald.
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TabbladGegevens

Hiermee bepaalt u welke gegevens worden
weergegeven en hoe deze worden afgebeeld.

Opmaak

Hiermee selecteert u een diagramtype en past
u de weergave van een diagram aan.
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Gebruik

Bewerking

Bron

Hiermee selecteert u de bron voor een
figuurkader of laadt u figuren met behulp van
bestandsnamen uit de database.

Kruistabel

Hiermee sorteert u rijen en kolommen van
kruistabellen in de volgorde die in het dialoogvenster Query is opgegeven.

Relatie tussen hoofd- en subkaders
Wanneer u kaders in een rapport of in andere kaders opneemt, wordt bijgehouden welke kaders
bij elkaar horen. Een kader waarin een ander kader is opgenomen is het hoofdkader. In het
subkader wordt alleen gebruikgemaakt van de gegevens die beschikbaar zijn voor het
hoofdkader. Met behulp van deze relatie tussen kaders kunt u controle houden over de
gegevens die beschikbaar zijn voor subkaders en rapportobjecten.
Stel dat u een diagramkader, een figuurkader en een lijstkader maakt en deze opneemt in een
formulierkader. Het formulierkader is dan het hoofdkader en het diagramkader, het figuurkader
en het lijstkader zijn subkaders.

Hoofdkader

Subkaders

Dit kan van pas komen bij het samenstellen van rapporten, zoals facturen en orders, waarin de
gegevens in een bepaald gedeelte van het rapport afhankelijk zijn van de gegevens in andere
gedeelten.

Primaire kaders instellen
Als er geen kader is geselecteerd, worden gegevens automatisch ingevoegd in het primaire
kader. Standaard wordt het eerste formulierkader, lijstkader of tekstkader dat u in een rapport
opneemt ingesteld als primair kader. Wanneer u rapporten maakt op basis van sjablonen,
worden plaatsvervangende objecten standaard in het primaire kader opgenomen.
Zie (p. 50) voor informatie over sjablonen.
Als u geen primair kader voor een rapport instelt, wordt het rapport ontkoppeld van de
database-query. Dat wil zeggen dat de query-gegevens niet automatisch in het rapport worden
ingevoegd wanneer u een query hebt gemaakt. In plaats daarvan moet u het kader selecteren
waarin u de gegevens wilt opnemen. Dit kan nuttig zijn wanneer u volledige controle wilt houden
over de plaats van de gegevens in het rapport of wanneer u niet weet in welk kader de gegevens
terecht moeten komen.
In een kruistabelrapport moet het primaire kader een lijstkader zijn.
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Stappen
1. Kies Algemeen in het menu Rapport.
2. Selecteer in het dialoogvenster Eigenschappen van rapport het kader dat u wilt instellen als
primair kader in de vervolgkeuzelijst Primair kader op het tabblad Algemeen. Klik
vervolgens op OK.
Als u wilt dat er geen primair kader voor een rapport wordt ingesteld, selecteert u Geen in
de vervolgkeuzelijst Primair kader.

Kaders invoegen
De eerste stap bij het maken van sjablonen of nieuwe rapporten is het invoegen van een of
meer kaders.

Invoegpositie van gegevens in kaders
De onderstaande tabel bevat informatie over het invoegen van gegevensitems in kaders.
Plaats van
invoegen

Positie

Formulierkader De plaats waarop u met de muisknop hebt geklikt.
Lijstkader

De positie die is gemarkeerd.
• Als de ruimte tussen twee aangrenzende
kolommen is gemarkeerd, wordt het
gegevensitem ingevoegd als nieuwe kolom.
• Als de koptekst of voettekst van een groep is
gemarkeerd, wordt het gegevensitem aan deze
koptekst of voettekst toegevoegd.
• Als u de muisaanwijzer op de kop- of voettekst
van een pagina plaatst, wordt het gegevensitem
aan deze koptekst of voettekst toegevoegd.

Diagramkader

In de lijst van gegevensitems voor het diagramkader.
Opmerking:=Kies Eigenschappen in het menu
Opmaak als u nieuwe gegevensitems wilt
toevoegen. Voeg de gegevensitems toe aan het vak
Diagramgegevens op het tabblad Query.

Tekstkader

Aan het begin van het tekstkader.

Tip
•

Kies Grenslijnen in het menu Beeld om de typenamen van de kaders weer te geven.

U kunt kaders of rapportvariabelen zoals Datum en Tijd invoegen in de volgende typen kaders:
• formulierkaders
• lijstkaders
Niet alle kaders kunnen andere kaders bevatten. U kunt geen kaders invoegen in de volgende
typen kaders:
• diagramkaders
• figuurkaders
• tekstkaders
Hoewel u in tekstkaders geen andere kaders of rapportobjecten kunt invoegen, kunt u
tekstkaders wel met elkaar combineren.
Zie "Tekstkaders combineren" (p. 74).
Opmerking: Zie "Query's voor subrapporten bewerken" (p. 87) voor informatie over het
bewerken van de verschillende SQL-query's die in kaders kunnen voor komen.
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Stappen
1. Kies een kadertype in het menu Invoegen.
2. Plaats de muisaanwijzer op de positie in het rapport waar de linkerbovenhoek van het kader
moet komen te staan.
De muisaanwijzer verandert van vorm (afhankelijk van het geselecteerde kadertype).
3. Sleep de muis, terwijl u de muisknop ingedrukt houdt, diagonaal tot het kader de gewenste
grootte heeft. Laat de muisknop los.
Het volgende gebeurt:
Pictogram

Resultaat

Resultaat

Formulierkader

Een leeg formulierkader verschijnt.

Lijstkader

Een leeg lijstkader verschijnt.

Tekstkader

Een knipperende cursor verschijnt.
Deze geeft aan op welke plaats de
tekst die u typt wordt ingevoegd.

Figuurkader

Het tabblad Bron in het dialoogvenster
Eigenschappen van figuur verschijnt.
Op dit tabblad kunt u de afbeelding
selecteren (van het type .BMP of .DIB)
die u in het kader wilt opnemen.

Diagramkade Het tabblad Gegevens in het dialoogr
venster Eigenschappen van diagram
verschijnt. Op dit tabblad kunt u het
gegevensitem selecteren dat u wilt
opnemen in het diagram. Zie (p. 71)
informatie over het gebruik van dit
tabblad.
OLE-object

Het dialoogvenster Object invoegen
verschijnt. Hiermee kunt u het in te
voegen bestand zoeken en selecteren
of een nieuw object maken in een van
de toepassingen in de keuzelijst
Objecttype.

Zie hoofdstuk 9 in Kennismaken met Impromptu voor informatie over het maken van een combirapport.
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Kaders selecteren
Als u een kader hebt geselecteerd, kunt u er het volgende mee doen:
• het kader verplaatsen of het formaat ervan wijzigen
• randen of patronen toevoegen
• gegevensitems of plaatsvervangende objecten invoegen
• de basiseigenschappen wijzigen (bijvoorbeeld de naam ervan)
• de stapelvolgorde binnen het huidige rapport wijzigen
• de verticale en horizontale uitlijning en positie bepalen
• afdrukeigenschappen instellen, waardoor het kader wordt verborgen op bepaalde pagina's
in rapporten met meerdere pagina's
Opmerking: Kaders voor koptekst en voettekst zijn altijd verborgen in de weergave Schermindeling.
• subrapportquery's bekijken.
Zie (p. 87) voor meer informatie over subrapportquery's.

Een enkel kader selecteren: stap
•

Klik op een willekeurige plaats binnen het kader.
Er verschijnen grepen. Hieraan ziet u dat het kader is geselecteerd.

Meerdere kaders selecteren: stappen
1. Plaats de muisaanwijzer op de kaders die u wilt selecteren. Houd de linkermuisknop
ingedrukt en sleep de muis tot de selectierechthoek een gedeelte bevat van alle kaders die
u wilt selecteren.
2. Laat de muisknop los.
Alle rapportobjecten waarover u de selectierechthoek hebt gesleept zijn nu geselecteerd.

Alle kaders en objecten in een rapport selecteren: stap
•

Kies Alles selecteren in het menu Bewerken.
Alle kaders en rapportobjecten worden geselecteerd.

Tips
•

Als u een hoofdlijstkader of formulierkader wilt selecteren dat volledig is gevuld met ondergeschikte rapportobjecten, klikt u op een willekeurige plaats binnen het hoofdobject.
Vervolgens kiest u Hoofdobject selecteren in het menu Bewerken of klikt u op de knop
Hoofdobject selecteren.

Namen aan kaders toekennen
Rapporten en sjablonen kunnen een groot aantal kaders en andere rapportobjecten bevatten. U
kunt de namen van de kaders in uw huidige rapport op elk gewenst moment weergeven.
Wanneer u nieuwe kaders in een rapport invoegt, worden op basis van het kadertype namen
toegekend, zoals "Lijstkader", "Tekstkader" enzovoort. Stel dat u een diagramkader invoegt in
een leeg rapport. Hieraan wordt de naam "Diagramkader" toegekend. Wanneer u vervolgens
nog een diagramkader invoegt, wordt hieraan de naam "Diagramkader 1" toegekend.
U kunt de namen van de kaders in uw huidige rapport op elk gewenst moment bekijken. U kunt
de kaders ook een meer toepasselijke naam geven.

Kadernamen van alle kaders in een rapport weergeven: stap
•

Kies Grenslijnen in het menu Beeld.
De kadernamen worden weergegeven in de linkerbovenhoek van elk kader in het rapport.

Namen van kaders wijzigen: stappen
1. Selecteer het kader waarvan u de naam wilt wijzigen.
2. Kies Eigenschappen in het menu Opmaak.
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3. Voer in het veld Naam een logische naam in voor het kader en klik op OK.

Lijstkaders
Met behulp van lijstkaders kunt u een groot aantal verschillende rapporten maken. U kunt
lijstkaders bijvoorbeeld gebruiken om gedetailleerde rapporten te maken, zoals Artikelinventaris, of om samenvattingsrapporten te maken, zoals Totale omzet per artikellijn.
Met lijstkaders hebt u de volgende mogelijkheden:
• Een rapport kan uit één lijstkader bestaan. Open het rapport Omzet per land als u hiervan
een voorbeeld wilt zien.
• Lijstkaders kunnen worden ingevoegd in andere kaders. Open het rapport Verkoop per jaar
als u hiervan een voorbeeld wilt zien.
• Lijstkaders kunnen worden ingevoegd als subrapport.
Zie "Subrapporten koppelen" (p. 88) voor informatie over lijstkaders in subrapporten.
U kunt lijstkaders opmaken, verplaatsen en de grootte ervan wijzigen. U kunt de gegevens in
lijstkaders sorteren, filteren, groeperen of er berekeningen mee uitvoeren. Daarnaast hebt u de
volgende mogelijkheden:
• U kunt standaardopmaakinstellingen toepassen op alle rapportobjecten in een lijstkader.
• U kunt andere kaders (zoals formulier-, diagram-, tekst- of figuurkaders) en rapportobjecten
in lijstkaders invoegen.
• U kunt kolomtitels in lijstkaders koppelen aan de namen van query-gegevensitems.
• U kunt samenvattingsbewerkingen uitvoeren op de kolommen in lijstkaders.

Gegevens invoegen
Als u gegevensitems in lijstkaders invoegt, kunt u de rapportgegevens weergeven in rijen en
kolommen.

Stappen
1. Kies Gegevens in het menu Invoegen.
De muisaanwijzer krijgt een andere vorm.
2. Klik op een willekeurige plaats binnen het lijstkader.
Het tabblad Gegevens in het dialoogvenster Query verschijnt.
3. Selecteer de gegevensitems die u aan het lijstkader wilt toevoegen in het vak
Query-gegevens.
4. Klik op de knop Markeren voor invoegen.
Gegevensitems die zijn gemarkeerd voor invoegen, herkent u aan het pictogram voor
invoegen.
5. Klik op OK.

Rapportobjecten invoegen
In een lijstkader kunt u elk gewenst type rapportobject invoegen.

Een rapportobject invoegen in een lijstkader: stap
•

Sleep het bestaande rapportobject naar het lijstkader.

Nieuwe rapportobjecten invoegen in lijstkaders: stappen
1. Kies het rapportobject dat u aan het lijstkader wilt toevoegen in het menu Invoegen.
De muisaanwijzer verandert van vorm (afhankelijk van het type rapportobject dat u kiest).
2. Plaats de muisaanwijzer binnen het hoofdlijstkader, maar niet boven bestaande cellen, op
de plaats waar u wilt dat de linkerbovenhoek van het in te voegen rapportobject verschijnt.
3. Houd de muisknop ingedrukt en sleep de muis diagonaal binnen het hoofdkader tot het
nieuwe rapportobject de gewenste grootte heeft. Laat de muisknop dan los.
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Opmerkingen
•

•

Als u wilt dat de grootte van het nieuwe rapportobject automatisch wordt ingesteld, klikt u op
de plaats waar u wilt dat de linkerbovenhoek van het rapportobject verschijnt.
Het nieuwe rapportobject wordt op deze positie ingevoegd.
Probeer een kader of rapportobject niet in te voegen in het gedeelte voor detailgegevens
van een lijstkader. Het kader of rapportobject wordt dan namelijk herhaald voor elke rij in de
lijst.

Formulierkaders
Formulierkaders vormen de bouwstenen voor vele algemene rapporten, zoals facturen, orderformulieren, rekeningen, mailinglabels en verpakkingswikkels. Formulierkaders kunnen ook als
subrapporten in rapporten worden ingevoegd.
Met formulierkaders hebt u de volgende mogelijkheden:
• U kunt willekeurige typen gegevensitems of rapportobjecten invoegen, inclusief plaatsvervangende objecten en andere kaders (ondergeschikte rapportobjecten).
• U kunt ondergeschikte rapportobjecten op elkaar en het formulierkader uitlijnen.
• U kunt de hoeveelheid gegevens beperken.
• U kunt gerelateerde gegevensitems zoals adresgegevens, productomschrijvingen en
artikelcodes op een logische manier groeperen.
• U kunt formulierkaders horizontaal en verticaal herhalen als u meerdere kopieën van het
formulierkader wilt weergeven of afdrukken.
• U kunt formulierkaders opmaken met randen en patronen.
• U kunt formulierkaders op bepaalde pagina's van een rapport verbergen.
Zie "Rapportobjecten voorwaardelijk verbergen en weergeven" (p. 47) voor informatie over het
verbergen van kaders op bepaalde pagina's van een afgedrukt rapport.

Opmerkingen
•
•

De sjabloon Leeg bestaat uit een enkel formulierkader dat Middenstuk rapport wordt
genoemd.
Voor automatisch gemaakte kopteksten voetteksten worden formulierkaders gebruikt.

Gegevens invoegen
U kunt gegevens in een formulierkader invoegen wanneer u de hoeveelheid gegevens wilt
beperken of gerelateerde gegevens op een logische manier wilt groeperen.

Stappen
1. Kies Gegevens in het menu Invoegen.
De muisaanwijzer krijgt een andere vorm.
2. Klik op een willekeurige plaats in het kader.
Het tabblad Gegevens in het dialoogvenster Query verschijnt.
3. Selecteer de gegevensitems die u aan het formulierkader wilt toevoegen in het vak
Query-gegevens.
4. Klik op de knop Markeren voor invoegen.
Gegevensitems die zijn gemarkeerd voor invoegen, herkent u aan het pictogram voor
invoegen.
5. Klik op OK.
Opmerking: Standaard wordt alleen het eerste gegevensitem in het formulierkader
weergegeven.
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Tip
•

Als u door het formulier wilt kunnen bladeren, kunt u de hoeveelheid gegevens in het formulierkader instellen op Eén rij of Gegevens in groep. Dit doet u op het tabblad Indeling in het
dialoogvenster Eigenschappen van formulier.
Zie (p. 69) voor informatie over het instellen van de hoeveelheid gegevens in een formulierkader.

Rapportobjecten invoegen
U kunt een willekeurig type rapportobject in een formulierkader invoegen. Met behulp van een
formulierkader kunt u ook bestaande rapportobjecten groeperen. Dit doet u door de geselecteerde rapportobjecten naar het formulierkader te slepen. Het bestaande formulierkader wordt
dan het hoofdkader van de geselecteerde rapportobjecten.

Een rapportobject invoegen in een formulierkader: stap
•

Sleep het bestaande rapportobject naar het formulierkader.

Nieuwe kaders in formulierkaders invoegen: stappen
1. Kies een kadertype in het menu Invoegen.
De muisaanwijzer verandert van vorm (afhankelijk van het type kader of rapportobject dat u
hebt gekozen).
2. Plaats de muisaanwijzer binnen het formulierkader op de plaats waar u wilt dat de linkerbovenhoek van het rapportobject verschijnt.
3. Houd de muisknop ingedrukt en sleep de muis diagonaal tot het formulierkader de
gewenste grootte heeft. Laat de muisknop los.

Opmerkingen
•
•

U kunt rapportobjecten met elkaar of met het hoofdkader uitlijnen.
Wanneer u rapportobjecten groepeert, wordt een formulierkader rond de gegroepeerde
objecten ingevoegd.
Zie de on line Help voor informatie over het uitlijnen en groeperen van rapportobjecten. Op
het tabblad Index typt u het volgende:
•

uitlijnen, rapportonderdelen

•

groeperen, rapportonderdelen

De hoeveelheid gegevens voor een formulierkader instellen
Door de hoeveelheid gegevens voor een formulierkader op te geven, bepaalt u welke gegevens
in een formulier worden weergegeven. De optie Hoeveelheid gegevens is een krachtig
hulpmiddel. Hiermee kunt u formulierkaders maken waarin automatisch bepaalde subsets van
de gegevens worden weergegeven.
Als u de hoeveelheid gegevens voor het formulierkader beperkt, wordt ook de hoeveelheid
gegevens voor subkaders binnen dat kader beperkt.
Wanneer u bijvoorbeeld een lijstkader opneemt in een formulierkader, kunt u de gegevens in de
lijst beperken tot de huidige rij gegevens in de query.
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U kunt de gegevensitems in een formulierkader ook beperken tot de waarden voor een bepaald
gegroepeerd gegevensitem, zoals Klantnaam. Wanneer u de hoeveelheid gegevens beperkt tot
een bepaald gegroepeerd gegevensitem, worden in het formulierkader alleen de gegroepeerde
gegevensitems weergegeven.

Als u niet wilt dat er een specifieke relatie is tussen het formulierkader en de waarden die daarin
worden weergegeven, stelt u de hoeveelheid gegevens in op Alle gegevens.

Stappen
1. Selecteer het formulierkader waarvoor u de hoeveelheid gegevens wilt instellen.
2. Kies Eigenschappen in het menu Opmaak en klik op de tab Indeling.
3. Selecteer een van de volgende keuzerondjes in het vak Hoeveelheid gegevens:
Klik op

Resultaat

Eén rij

Er wordt steeds één rij
gegevens weergegeven
wanneer u door het rapport
bladert.

Gegevens in groep. Selecteer
vervolgens een gegroepeerd
gegevensitem in de vervolgkeuzelijst.

Alle rijen die zijn gekoppeld aan
het gegroepeerde gegevensitem, zoals Artikel, worden
weergegeven.

Alle gegevens

Alle beschikbare gegevens
worden in het formulierkader
weergegeven.

4. Klik op OK.

Herhaalde formulierkaders
U kunt een formulierkader horizontaal en verticaal op het scherm of de pagina herhalen als u
meerdere kopieën van een formulierkader wilt weergeven of afdrukken. Dit kan van pas komen
wanneer u een rapport maakt waarin een bepaald aantal formulierkaders binnen het
middenstuk van het rapport moet passen.
U kunt bijvoorbeeld een enkel formulier voor adreslabels maken dat de volledige hoogte en
breedte van het middenstuk van het rapport moet beslaan. U kunt in Impromptu dan de
opdracht geven het formulier in te delen in een matrix van 3 bij 4 met formulierafbeeldingen van
exact dezelfde grootte die precies binnen het formulier passen. U kunt automatisch meerdere
identieke formulierkaders in het geselecteerde formulierkader inpassen.

Opmerking
•
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Stappen
1. Maak in het rapport een formulierkader waarin u de kopieën van een formulierafbeelding
wilt weergeven.
2. Selecteer het formulierkader dat u bij stap 1 hebt gemaakt.
3. Kies Formaat in het menu Opmaak.
4. Selecteer Aanpassen aan hoofdobject in de keuzelijst waarin u de breedte kunt opgeven.
5. Selecteer Aanpassen aan hoofdobject in de keuzelijst waarin u de hoogte kunt opgeven.
6. Klik op de tab Indeling in het dialoogvenster Eigenschappen van formulier.
7. Selecteer het keuzerondje Eén rij in het vak Hoeveelheid gegevens.
8. Voer een van de volgende handelingen uit in het vak Naast/onder elkaar:
•

Geef het aantal malen aan dat u het formulier wilt herhalen door op de knoppen voor de
formulierafbeeldingen te klikken.

•

Typ het aantal formulierafbeeldingen dat u horizontaal en verticaal wilt herhalen onder
de knoppen voor de formulierafbeeldingen.
Als u bijvoorbeeld op de knop in de vierde rij van de derde kolom klikt of als u 4 bij 3 invoert,
wordt de formulierafbeelding 12 keer herhaald in een matrix van 4 bij 3. U kunt met de
knoppen voor de formulierafbeeldingen een formulier tot vier keer horizontaal en vier keer
verticaal herhalen, tot een maximum van 16 formulierafbeeldingen.

Opmerking: Als u de getallen typt, kunt u een groter aantal formulieren horizontaal en
verticaal laten herhalen dan wanneer u de knoppen gebruikt. U kunt dan bijvoorbeeld 6 bij 6
invoeren.
9. Klik op OK.
Het formulierkader wordt, passend binnen het hoofdkader, automatisch zo veel keren
herhaald als u hebt opgegeven.

Diagramkaders
Een diagram is een grafische weergave van gegevens waardoor deze toegankelijk en overzichtelijk worden. Met diagrammen kunt u trends, correlaties en uitzonderingen signaleren.
Wanneer de gegevens zijn veranderd, wordt het diagram automatisch aangepast.
Zie hoofdstuk 8 in Kennismaken met Impromptu voor stapsgewijze instructies voor het invoegen
van een diagramkader.

Gegevens toewijzen
In het vak Query-gegevens op het tabblad Gegevens kunt u de gegevens selecteren die u in het
diagram wilt opnemen. U kunt het diagram naar wens aanpassen door de gegevens in het
diagram te herschikken of door de modus te wijzigen, waarmee u een ander perspectief op de
gegevens creëert. U kunt bijvoorbeeld een diagram maken waarin de omzet van uw bedrijf over
de afgelopen vier jaar wordt weergegeven.

Stappen
1. Kies Diagramkader in het menu Invoegen.
2. Plaats de muisaanwijzer op de positie waar u wilt dat de linkerbovenhoek van het kader
verschijnt.
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3. Houd de muisknop ingedrukt en sleep de muis diagonaal tot het kader de gewenste grootte
heeft. Laat de muisknop dan los.
4. Voer een of meer van de volgende handelingen uit op het tabblad Gegevens in het dialoogvenster Eigenschappen van diagram:
Handeling

Resultaat

Klik op de knop
Toevoegen.

De geselecteerde gegevensitems
worden verplaatst van het vak
Query-gegevens naar het vak Diagramgegevens.

Klik op de knop
Verwijderen.

De geselecteerde gegevensitems
worden verplaatst van het vak Diagramgegevens naar het vak
Query-gegevens.

Selecteer Per kolom in
de vervolgkeuzelijst
Modus.

Er wordt een staaf weergegeven voor
elke waarde in een gegroepeerd
gegevensitem.

Selecteer Per rij in de
vervolgkeuzelijst
Modus.

Er wordt een diagram weergegeven van
de eerste rij in een gegroepeerd
gegevensitem.

Schakel het selectievakje Gegevens
herschikken in.

De rijen en kolommen worden
verwisseld.
Als u de gegevens wilt herschikken,
moet er ten minste één gegroepeerd
gegevensitem aanwezig zijn.
Als u bijvoorbeeld een diagram
herschikt dat is gegroepeerd op rijen,
wordt het diagram gegroepeerd op
kolommen.

5. Klik op OK.

Opmerkingen
•
•
•

In het vak Query-gegevens verschijnen alleen numerieke gegevensitems.
In diagrammen wordt het eerste gegroepeerde gegevensitem van een rapportquery
weergegeven.
Als u het diagram per kolom wilt weergeven, moet er een gegroepeerd gegevensitem in de
rapportquery aanwezig zijn.

Diagrammen opmaken
U kunt diagrammen opmaken om de leesbaarheid en overzichtelijkheid ervan te verbeteren. Dit
doet u door de diagramstijl en de achtergrondkleur te wijzigen en een raster toe te voegen. Ook
kunt u labels voor de diagramgegevens toevoegen en verwijderen en de opmaak van de labels
bepalen door het lettertype en de opmaak en stijl daarvan aan te passen.
Zie de on line Help voor informatie over deze onderwerpen. Op het tabblad Index typt u het
volgende:
• opmaak, diagramkleur
• opmaak, diagramlegenda
• opmaak, diagramtitels en -labels
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Tekstkaders
Met tekstkaders kunt u tekst of gegevensitems aan rapporten toevoegen. Een lijstkader bestaat
uit rijen tekstkaders.
Raadpleeg de on line Help voor informatie over het invoegen van tekst in rapporten. Op het
tabblad Index typt u het volgende:
• toevoegen, tekst

Blob's (Binary Large Objects) sorteren of groeperen
Als u blob's in tekstkaders invoegt, kunt u de tekst niet bekijken wanneer u lokaal sorteert of
groepeert, en niet in de database. In dat geval verschijnt de tekst "Tekst niet beschikbaar" in het
tekstkader voor de blob.
Zie "Client/server-balans" (p. 126) voor informatie over lokaal groeperen en groeperen op de
server.

Inhoud van tekstkaders opmaken
U kunt de tekst in tekstkaders op de volgende manieren weergeven:
• op een enkele regel
• op meerdere regels.
Wanneer de tekst langer is dan het tekstkader, kunt u de tekst afbreken of laten doorlopen op de
volgende regel.

Stappen
1. Selecteer het tekstkader.
2. Kies Eigenschappen in het menu Opmaak en klik op de tab Indeling.
3. Selecteer een van de volgende keuzerondjes op het tabblad Indeling:
Keuzerondje

Bewerking

Eén regel

De tekst wordt op één regel
weergegeven en afgebroken als
deze niet in het tekstkader past.

Meerdere regels

De tekst wordt op meerdere
regels weergegeven, maar
afgebroken als deze niet in het
tekstkader past.

Meerdere regels met regelterugloop

De tekst loopt automatisch door
op volgende regels als deze
langer is dan het tekstkader.
Tip: Als u grote hoeveelheden
tekst over meerdere pagina's
verdeelt in het tabblad Formaat,
stelt u de hoogte in op
dynamisch.

4. Klik op OK.

Tip
•

Als u de tekst in een tekstkader op een snelle manier op één regel wilt plaatsen, maakt u
het kader groter door het te selecteren en de grepen te verslepen.
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Tekstkaders combineren
In tekstkaders kunt u geen andere kaders invoegen. U hebt wel de volgende mogelijkheden:
• U kunt twee tekstkaders combineren tot een enkel tekstkader (hierbij worden alle spaties na
de gegevens verwijderd).
• U kunt een tekstkader kopiëren en in een ander tekstkader plakken (wanneer u een
tekstkader in een lijstkader plakt, wordt de tekst als een nieuwe kolom ingevoegd en
herhaald voor elke rij).

Stappen
1. Selecteer een van de tekstkaders.
2. Houd de muisknop ingedrukt en sleep het kader naar het andere tekstkader.
De muisaanwijzer krijgt nu de volgende vorm:
3. Laat de muisknop los.
De twee tekstkaders worden gecombineerd.

Figuurkaders
Met figuurkaders kunt u bitmapafbeeldingen, zoals bedrijfslogo's en productafbeeldingen,
toevoegen aan rapporten.
Figuurkaders bieden de volgende mogelijkheden:
• U kunt Windows-bitmaps (.BMP), Joint Photographic Experts Group (.JPEG of .JPG),
Portable Network Graphics (.PNG) of apparaatonafhankelijke bitmaps (.DIB) invoegen.
• U kunt figuren groter of kleiner maken, zodat deze binnen een bepaald deel van het rapport
passen, of figuren op hun oorspronkelijke grootte invoegen en bijsnijden tot ze de juiste
afmetingen hebben.
• U kunt figuren invoegen in lijstkaders. Wanneer u een figuur in het gedeelte voor detailgegevens van een lijstkader invoegt, wordt deze voor elke rij in het kader herhaald. Wanneer u
een figuur in een koptekst of voettekst van een lijstkader invoegt, verschijnt de figuur in de
kop- of voettekst.
• U kunt figuren invoegen in formulierkaders. Door de hoeveelheid gegevens voor het formulierkader in te stellen, bepaalt u hoe de figuren worden weergegeven.
Zie (p. 69) voor informatie over de hoeveelheid gegevens.
U kunt een figuurkader niet in een tekstkader, diagramkader of ander figuurkader invoegen.

Opmerking
•

U kunt een statisch figuur maken door een OLE-object in te voegen met een bitmap die u in
Microsoft Paint hebt gemaakt.
Zie de on line Help van Impromptu voor informatie over het invoegen van rapportobjecten.
Op het tabblad Index typt u het volgende:
•

invoegen, rapportvariabelen

Ingevoegde figuren zijn standaard gekoppeld aan hun bron. Wanneer de bronafbeelding wordt
gewijzigd, verandert ook de figuur in het rapport. U kunt ook een kopie van de figuur in het
rapport opnemen, zodat wijzigingen in het oorspronkelijke bestand niet in het rapport worden
weergegeven.
Zie de on line Help van Impromptu voor informatie over het invoegen van figuurkaders. Op het
tabblad Index typt u het volgende:
• invoegen, figuren
U kunt zogenaamde dynamische figuren invoegen. Deze worden aangepast naarmate de
waarden voor bepaalde gegevensitems veranderen.
Als u een voorbeeld wilt zien van een rapport met een dynamische figuur, doet u het volgende:
• Als u een voorbeeld wilt zien van een dynamische figuur op basis van een gegevensitem,
opent u het voorbeeldrapport "Verkoop per jaar".
• Als u een voorbeeld wilt zien van een dynamische figuur op basis van een berekening,
opent u het voorbeeldrapport "Marge per artikel".
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Dynamische figuren invoegen: stappen
1. Kies Figuurkader in het menu Invoegen.
2. Plaats de muisaanwijzer op de positie waar u wilt dat de linkerbovenhoek van het kader
verschijnt.
3. Houd de muisknop ingedrukt en sleep de muis diagonaal tot het kader de gewenste grootte
heeft. Laat de muisknop dan los.
4. Selecteer het keuzerondje Laden uit bestand aangegeven in kolom in het dialoogvenster
Eigenschappen van figuur.
5. Selecteer de kolom met de namen van de figuurbestanden in de vervolgkeuzelijst Laden uit
bestand aangegeven in kolom.
Opmerking: Deze kolom mag alleen namen van figuren bevatten. Het gegevensitem
Productafbeelding heeft als eerste record bijvoorbeeld de waarde "Tent-A". Er wordt
gezocht naar een bestand met de naam Tent-A.bmp of Tent-A.png. De gevonden figuur
wordt bij het eerste record geplaatst.
6. Selecteer het selectievakje Zoekpad en voer de locatie van de afbeeldingsbestanden in.
7. Klik in de lijst Standaardafbeeldingstype selecteren en klik op het standaardafbeeldingstype voor de afbeeldingsbestanden.
8. Klik op OK.

Opmerking
•

Als u een figuurkader maakt door te verwijzen naar een afbeelding die is opgeslagen in een
databasekolom, kan de naam van de afbeelding de bestandsextensie bevatten, zoals.jpg.
Als de extensie ontbreekt, neemt Impromptu standaard de indeling die is geselecteerd in
het tabblad Bron van het dialoogvenster Eigenschappen van figuur.

Figuren inpassen en bijsnijden
De afmetingen van figuren worden standaard, met behoud van de proporties, aangepast aan de
afmetingen van de figuurkaders.

Stappen
1. Selecteer het figuurkader met de figuur die u wilt inpassen of bijsnijden.
2. Kies Formaat in het menu Opmaak.
3. Voer een van de volgende handelingen uit:
Handeling

Bewerking

Schakel het selectievakje Afbeelding
inpassen in.

Een figuur inpassen in
een figuurkader.

De afmetingen van de figuur worden
aangepast aan die van het
figuurkader.

Impromptu-rapporten voor experts 75

Hoofdstuk 2: Rapportopmaak

Handeling

Bewerking

Schakel het selectievakje Afbeelding
inpassen uit.

Een figuur bijsnijden.

De afbeelding wordt teruggebracht tot
de oorspronkelijke grootte.
Vervolgens wordt de figuur
bijgesneden op basis van de
afmetingen van het figuurkader.
Schakel de selectievakjes Afbeelding
inpassen en Hoogte/breedte-verhouding handhaven in als dat nog niet is
gebeurd.
De afmetingen van de figuur in het
figuurkader worden zodanig
aangepast dat de verhoudingen van
de oorspronkelijke afbeelding
behouden blijven. In het algemeen zal
de figuur niet precies in het
figuurkader passen.

De
hoogte/breedte-verhouding behouden bij het
vergroten of verkleinen
van een figuur.

4. Klik op OK.
5. Vergroot of verklein het figuurkader door een van de grepen van het geselecteerde kader te
verslepen. Laat vervolgens de muisknop los.
Opmerking: Als u figuren in een kader wilt laten passen, kunt u deze inpassen of de
afmetingen ervan aanpassen, zelfs wanneer de dimensies van de figuren niet overeenkomen
met die van het kader. Als u een speciaal effect wilt bereiken of figuren in het figuurkader wilt
inpassen, kunt u figuren ook indrukken of uitrekken.
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In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe u complexe gegevens in een rapport kunt presenteren.

Complexe gegevens presenteren
U kunt complexe gegevens in verschillende typen rapporten presenteren:
• kruistabelrapporten
• subrapporten en doorsteekrapporten.

Kruistabelrapporten
Een kruistabelrapport is een beknopte tabel waarin de waarden worden aangegeven voor elke
combinatie van rijen en kolommen. In een standaardkruistabelrapport zijn de rijen en kolommen
gegroepeerd en zijn de cellen samengevat.
Met kruistabelrapporten kunt u complexe gegevens samenvatten en presenteren.
Een kruistabelrapport en een lijstrapport bevatten beide rijen, kolommen, cellen en samenvattingen. In een kruistabelrapport zijn de rijen, kolommen en cellen echter onderling verbonden. In
het eerstvolgende rapport worden de gegevens gepresenteerd in een lijst, terwijl in het tweede
rapport de gegevens in een kruistabel staan.
Lijstrapport

Kruistabelrapport

U kunt de SQL (Structured Query Language) voor een kruistabelrapport niet bewerken.
Zie de on line Help van Impromptu voor informatie over het maken van kruistabellen. Op het
tabblad Index typt u een van de volgende woordgroepen:
• kruistabellen maken
• sjablonen, rapporten maken met
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Lijstrapporten snel omzetten in kruistabelrapporten
U kunt een lijstrapport snel omzetten in een kruistabelrapport door een of meer kolommen naar
het gebied met rijtitels te slepen. U moet hierbij rekening houden met het volgende:
• Omdat alle kolommen van het lijstrapport in de kruistabel moeten verschijnen, hebt u nu
minder controle over de inhoud van de kolomkoppen en de cellen van de kruistabel dan bij
een andere methode.
• Alle detailgegevensitems in de query van het lijstrapport verschijnen in de kruistabel, ook
wanneer deze niet in het lijstrapport staan.
U kunt een diagramkader of een formulierkader ook omzetten in een kruistabel als dit het
primaire kader is in uw rapport. De kruistabel behoudt alle eigenschappen van het primaire
kader.
Zie (p. 63) voor meer informatie over het instellen van een kader als primair kader.
Lijstrapporten herstellen
• Kies de opdracht Ongedaan maken in het menu Bewerken of klik op de knop Ongedaan
maken .
• Herschik de gegevens opnieuw.
• Klik op de knop Lijstrapport maken in het dialoogvenster Query.

Stappen
1. Selecteer een of meer kolommen of kolomwaarden in het lijstrapport.
U het gegevensitem dat u gebruikt voor de cellen samenvatten. Anders wordt elke waarde
maar één keer in de cellen van de kruistabel weergegeven.
2. Sleep de geselecteerde items naar het gedeelte met kolomkoppen. De muisaanwijzer
verandert van vorm op plaatsen waar u de objecten kunt neerzetten.
Opmerking: De geselecteerde items worden neergezet op de gemarkeerde plaats.
3. Zet de geselecteerde items neer. Het rapport wordt gewijzigd in een kruistabelrapport.
4. Herhaal stap 1 tot en met 3 als u een geneste kruistabel wilt maken.
Opmerking: U kunt de volgorde bij het nesten bepalen door de geselecteerde items op de
juiste plaats neer te zetten.

Tip
•

Als u het aantal lege cellen in de kruistabel wilt verminderen, selecteert u een gegevensitem
voor de kolommen dat veel relaties heeft met het gegevensitem in de rijen.
Zo bestaan tussen Klant Artikel, Verkoper Artikel, Jaar Artikel, Regio Artikel veel relaties.
Als u een een-op-een relatie kiest, zoals Klant Klantnummer, zal de kruistabel veel lege
cellen bevatten.

Kruistabellen maken met een lijstquery
U kunt direct een kruistabelrapport maken of u kunt een kruistabel maken nadat u gegevens
hebt toegevoegd aan een lijstquery of een lijstrapport. Voor deze laatste methode is meer
kennis van kruistabellen vereist.
Klik op de knop Kruistabel maken in het dialoogvenster Query om het tabblad Kruistabel weer te
geven. Op dit tabblad vindt u alle opties voor het maken van een uitgebreid kruistabelrapport.
Als u een gegevensitem opgeeft in het vak Cellen op het tabblad Kruistabel in het dialoogvenster Query, wordt de standaardsamenvatting toegevoegd. Wanneer u het gegevensitem
Omgezet bedrag toevoegt aan het vak Cellen, verandert het in Totaal omgezet bedrag (mits
Totaal de standaardinstelling is). Wanneer u Totaal omgezet bedrag vanuit het vak Cellen
terugsleept naar het vak Rijen of het vak Kolommen, blijft de standaardsamenvatting behouden.
U kunt eenvoudige kruistabellen of geneste kruistabellen maken. Een eenvoudige kruistabel
heeft één gegevensitem in de rijen en één gegevensitem in de kolommen. Een geneste
kruistabel bevat meer dan één gegevensitem in de rijen en/of kolommen. Bij het maken van
kruistabellen geeft u aan op welke plaatsen in de kruistabel samenvattingen moeten verschijnen
en kiest u de gewenste samenvattingen.

78 Impromptu ( R )

Hoofdstuk 3: Complexe rapporten
U kunt een lijstrapport het beste omzetten in een kruistabelrapport als de gegevensitems die u
als rijen en kolommen in de kruistabel wilt hebben, al zijn gegroepeerd. In Impromptu zijn
gegroepeerde gegevens bepalend voor de plaatsing van kolommen, en als de gegevens niet
zijn gegroepeerd krijgt u mogelijk een kruistabel die niet bruikbaar is.
Hier ziet u een voorbeeld van een eenvoudig kruistabelrapport met een rijsamenvatting en een
kolomsamenvatting.

Hier ziet u een voorbeeld van een geneste kruistabel. Ook dit rapport beschikt over een rijsamenvatting en een kolomsamenvatting.

Als u een kruistabel maakt, kunt u berekeningen uitvoeren op de kolommen die zijn
gegenereerd door de kruistabel. Als u een kruistabel wilt maken nadat u een lijstquery hebt
gemaakt, kunt u elke willekeurige kolom uit de bestaande lijstquery opnemen in de kruistabelquery.

Stappen
1. Kies Query in het menu Rapport.
2. Klik op de knop Kruistabel maken in het dialoogvenster Query.
Het tabblad Kruistabel verschijnt.

Selectievakje voor
rijsamenvattingen
Selectievakje voor
kolomsamenvattingen

3. Voeg gegevensitems toe aan de kruistabel en voeg desgewenst ook samenvattingen toe.
4. Klik op OK.

Impromptu-rapporten voor experts 79

Hoofdstuk 3: Complexe rapporten

Opmerkingen
•
•

•

Zie Kennismaken met Impromptu voor stapsgewijze instructies voor het toevoegen van
gegevensitems en samenvattingen aan kruistabellen.
Als u op het tabblad Kruistabel in het dialoogvenster Query het selectievakje inschakelt voor
het toevoegen van rij- of kolomsamenvattingen, komt het standaardtype samenvatting
overeen met het type samenvatting van de gegevens in de cellen.
Als de celgegevens bijvoorbeeld worden gemiddeld, zijn de rij- en kolomsamenvattingen
ook gemiddelden. Bij het uitvoeren van de query kunt u de gegevensdefinitie voor elke rij- of
kolomsamenvatting wijzigen en een ander type samenvatting kiezen.
De gegenereerde koppen van de kruistabel kunnen niet worden bewerkt.

Samenvattingen aan kruistabellen toevoegen
In een kruistabelrapport kunt u samenvattingen toevoegen aan:
• rijen
• kolommen
• voetteksten.
Het volgende rapport bevat bijvoorbeeld samenvattingen in de rijen, kolommen en voetteksten.

U kunt rij- en kolomsamenvattingen toevoegen door een van de selectievakjes voor samenvattingen in te schakelen. Een selectievakje voor een samenvatting kan worden uitgeschakeld,
ingeschakeld of gedeeltelijk ingeschakeld (in dat geval bevat het een grijs vinkje).

Dit selectievakje is
ingeschakeld. Er
worden op alle
groepeer-niveaus
samenvattingen
gemaakt.
Dit selectievakje is
gedeeltelijk
ingeschakeld. Op
sommige maar
niet op alle
groepeer-niveaus
worden samenvattingen gemaakt.

U kunt een gedeeltelijk ingeschakeld selectievakje uitschakelen of inschakelen om de wijze
waarop samenvattingen worden gemaakt aan te passen.

80 Impromptu ( R )

Hoofdstuk 3: Complexe rapporten

Samenvattingstype voor kruistabelcellen wijzigen
Voor elk gegevensitem van een cel bestaat een standaardtype samenvatting wordt bepaald aan
de hand van het gegevenstype. Bij het gegevenstype Getal wordt Totaal als standaardtype
samenvatting gebruikt. Bij alle andere gegevenstypen wordt het samenvattingstype Aantal
gebruikt. U kunt het type samenvatting wijzigen.

Stappen
1. Kies Query in het menu Rapport en selecteer het tabblad Kruistabel.
2. Selecteer een samengevat gegevensitem in het vak Cellen en klik op Bewerken.
Het dialoogvenster Gegevensdefinitie verschijnt. Het samengevatte gegevensitem dat u
hebt geselecteerd, verschijnt in het vak Expressie.

3. Bewerk het samengevatte gegevensitem in het vak Expressie en klik op OK.

Samenvattingen van kruistabelkolommen en -voetteksten
Het standaardtype samenvatting voor numerieke waarden in kruistabelrapporten en voetteksten
is Totaal. U kunt het type samenvatting wijzigen in het dialoogvenster Samenvatting en de
groepeerniveaus voor de samenvatting van de kolommen en de voetteksten opgeven.

Stappen
1. Kies Query in het menu Rapport en selecteer het tabblad Kruistabel.
2. Selecteer een samengevat gegevensitem in het vak Cellen en klik op Samenvatten.
Het dialoogvenster Samenvatting verschijnt.
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3. Selecteer in de vervolgkeuzelijst Type samenvatting het type samenvatting dat u wilt
toepassen.
4. Selecteer in het vak Kolom <samenvatting> een of meer gegevensitems die u wilt
samenvatten.
5. Selecteer in het vak Rij <samenvatting> een of meer gegevensitems die u wilt samenvatten.
6. Klik op OK.

Tips
•

Als u meer dan één samenvatting wilt toepassen op de kolomtotalen, voegt u de desbetreffende kolom opnieuw toe voor elke volgende samenvatting.
Wanneer u bijvoorbeeld de totale omzet en de gemiddelde omzet wilt samenvatten, voegt u
het gegevensitem Omzet tweemaal toe aan uw rapport. Pas het gewenste type
samenvatting toe op de kolommen en verwijder ongewenste kolommen uit het rapport.

Berekende kolommen maken
In een kruistabelrapport kunt u op dezelfde manier berekende kolommen maken als in een
lijstrapport.

Stappen
1. Kies Query in het menu Rapport.
2. Klik op de knop Berekenen op het tabblad Kruistabel in het dialoogvenster Query.
3. Definieer de gewenste berekening in het dialoogvenster Berekeningsdefinitie en klik op OK.
4. Geef in het dialoogvenster Berekeningplaatsing op of u de gedefinieerde berekening wilt
opnemen in de rijen, kolommen of cellen. Klik vervolgens op OK.
Zie "Berekende velden maken" (p. 34) voor meer informatie over het definiëren van berekeningen.

Gegenereerde kolommen gebruiken
U kunt berekende kolommen maken op basis van in de kruistabel gegenereerde kolommen. Dit
is pas mogelijk wanneer de kruistabelquery is uitgevoerd, anders is niet bekend welke
kolommen zijn gegenereerd.
U stelt bijvoorbeeld nieuwe omzetquota op voor elke vertegenwoordiger door de cijfers van het
afgelopen jaar met 25% te verhogen. Vervolgens berekent u het netto verschil tussen de totale
omzet en de omzetquota van elke vertegenwoordiger. Definieer hiertoe een berekening op
basis van de kolommen die door de kruistabel zijn gegenereerd.
Totale netto verschil = totaal (quota - totale omzet)

Zie ook het voorbeeldrapport "Voorgestelde quota vertegenwoordigers".
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Stappen
1. Kies Query in het menu Rapport.
2. Klik op de knop Geavanceerd op het tabblad Kruistabel in het dialoogvenster Query.
Opmerking: Als u op de knop Geavanceerd klikt en de kruistabelquery nog niet hebt
uitgevoerd, wordt u gevraagd deze te starten. Zo weet u zeker dat de kolommen van de
kruistabel worden gegenereerd en beschikbaar zijn voor gebruik.
3. Voer een van de volgende handelingen uit:
Handeling

Bewerking

Schakel het selectievakje Alle
Alle kruistabelkolommen
kruistabelkolommen weergeven worden weergegeven (niet
in.
alleen de berekende
kolommen).
Klik op de knop Nieuw.

Een nieuwe berekening wordt
toegevoegd.

Selecteer de berekening en klik U kunt de berekening
op Bewerken.
bewerken.
Selecteer de berekening en klik De berekening wordt
op Verwijderen.
verwijderd.
4. Definieer een berekening in het dialoogvenster Berekeningsdefinitie en klik op OK.
Nieuwe berekeningen worden als kolommen aan het einde van het rapport toegevoegd.

Gegevens filteren in kruistabelrapporten
U kunt gegevens in een kruistabel filteren met behulp van de volgende typen filters:
• detailfilter
• samenvattingsfilter
• detailfilter kruistabel
• samenvattingsfilter kruistabel.
Zie (p. 10) voor meer informatie over detail- en samenvattingsfilters.
Als u kennis hebt over SQL, kunt u een kruistabelfilter beschouwen als het predikaat in de
WHERE-instructie bij de tweede SQL-pass.
Kruistabelfilters worden alleen voor kruistabelrapporten gebruikt. Als u de kruistabel opnieuw in
een lijstrapport wijzigt, worden de kruistabelfilters uit het lijstrapport verwijderd.

- Voorbeeld U maakt een kruistabelrapport waarin de verkooptotalen voor de productlijnen van Buitensport
BV voor alle klanten wordt weergegeven.
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U kunt de volgende vier filters toepassen op het rapport.
Filter

Resultaat

Detailfilter

(Artikellijn ='Waarschuwingsapparatuur' en (Klanttype = 'Kampeerketen' en Klantnaam begint met
'F')) of (Artikellijn ='Waarschuwingsapparatuur' en (Klanttype =
'Sportketen' en Klantnaam begint
met 'A'))

Samenvattingsfilter

Totaal omgezet bedrag < 5000

Detailfilter kruistabel

Waarschuwingsapparatuur, microgolfdetector > 200

Samenvattingsfilter kruistabel

Totaal < 10000

Het rapport ziet er nu als volgt uit:

Stappen
1. Maak het kruistabelrapport.
2. Kies Query in het menu Rapport en klik vervolgens op de tab Filteren.
3. Selecteer Kruistabelfilter of Samenvatting kruistabel in de keuzelijst Filtertype.
4. Maak een filterexpressie met behulp van de componenten in het vak Beschikbare
componenten.
5. Klik op OK.

Tip
•

Klik op de knop Filter op de werkbalk als u snel een filter wilt toepassen op een kruistabelrapport. Als de cellen in het kruistabelrapport bijvoorbeeld waarden voor Gemiddelde marge
zijn en u een waarde van 25 selecteert voordat u op de knop Filter klikt, wordt het kruistabelfilter gedefinieerd als Gemiddelde marge = 25.

Rijen en kolommen omwisselen
Op het tabblad Kruistabel kunt u rijen en kolommen omwisselen. U kunt deze elementen ook
direct omwisselen in het kruistabelrapport door een of meer kolommen naar het gebied met
rijtitels te slepen. Als de rijen bijvoorbeeld artikelen aanduiden en de kolommen landen, kunt u
deze omwisselen. De rijen duiden dan de landen aan, de kolommen de artikelen.
Zie hoofdstuk 5 van Kennismaken met Impromptu voor stapsgewijze instructies voor het
omwisselen van rijen en kolommen.

Kruistabellen omzetten in lijstrapporten
U kunt elk kruistabelrapport omzetten in een lijstrapport. Daarbij gaan de kruistabelfilters wel
verloren. Alle gegevensitem die u hebt toegevoegd aan de kruistabel, verschijnen nu in het
lijstrapport.
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Stappen
1. Plaats de muisaanwijzer op een kolom.
Hiernaast ziet u hoe de muisaanwijzer er nu uitziet.
2. Klik met de muis om de kolom te selecteren. Klik nogmaals met de muis om alle kolommen
te selecteren.
3. Sleep de selectie naar het gebied met rijtitels.
Hiernaast ziet u hoe de muisaanwijzer er nu uitziet.
De kruistabel wordt nu omgezet in een lijstrapport.

Tip
U kunt een kruistabel ook wijzigen in een lijstrapport door te klikken op Lijstrapport maken op
het tabblad Kruistabel in het dialoogvenster Query.

Werken met subrapporten
Met subrapporten kunt u meerdere Impromptu-query's gebruiken in één rapport. Zo kan dit
rapport informatie bevatten die anders over twee of meer rapporten moet worden verdeeld.
Subrapporten bieden meer mogelijkheden voor het groeperen en sorteren dan gewone
rapporten. Subrapporten maken gebruik van dezelfde catalogus, maar kunnen op basis van
verschillende kolommen worden gegroepeerd. In gewone rapporten kunt u gegevens alleen
groeperen in verschillende kaders in dezelfde kolom. U kunt ook verschillende sorteer- en filtervoorwaarden opgeven voor elk subrapport.
Stel dat u een rapport maakt waarin de jaarlijkse omzetcijfers worden vergeleken. U wilt het
totale verkoopbedrag voor elk jaar zien per product en per producttype. In dit geval kunt u
subrapporten gebruiken en deze naast elkaar weergeven.
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Het is ook mogelijk om rapporten te maken waarin de gegevens in een verticale lijst worden
weergegeven. U maakt bijvoorbeeld een rapport met omzetgegevens. Als u de gegevensitems
op verschillende manieren wilt sorteren, groeperen en filteren, kunt u subrapporten gebruiken.

subrapporten

Het maken van subrapporten kan het beste worden toevertrouwd aan auteurs van rapporten die
veel kennis hebben over de database waarvan de catalogus gebruikmaakt. Deze subrapporten
zijn vooral geschikt voor standaardrapporten die ongewijzigd moeten worden gebruikt.

Mogelijkheden van subrapporten
U kunt het volgende doen:
• subrapporten plannen met Scheduler en de resultaten afdrukken
• de query-gegevens van het belangrijkste subrapport exporteren naar andere toepassingen
met behulp van de opdracht Opslaan als
• doorsteken naar een subrapport van PowerPlay of Impromptu: de filters die automatisch
vanuit het bronrapport worden toegepast op het doorsteekrapport, worden echter altijd
toegepast op de hoofdquery maar nooit op de query's in subrapporten
Zie (p. 89) voor meer informatie over het maken van doorsteekrapporten.
• een rapport met meerdere query's publiceren in HTML-indeling (HyperText Markup
Language) en vervolgens weergeven met een webbrowser.
Zie "Rapporten op het web maken met HTML" (p. 101) voor meer informatie over het publiceren
van rapporten voor gebruik in webbrowsers.

Beperkingen van subrapporten
De volgende mogelijkheden zijn niet beschikbaar:
• een subrapport opslaan als een lokale momentopname
• subrapporten plannen in de Request Server: subrapporten kunnen niet worden opgeslagen
als externe momentopnamen
• een subrapport invoegen in een lijstkader
• twee verschillende query's tegelijk sorteren, groeperen of filteren.
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Rapporten maken die subrapporten bevatten
Een nieuw rapport bevat automatisch een hoofdquery. Als u een subrapport toevoegt, moet u
hiervoor ook een query definiëren.
U kunt op de volgende manieren een subrapport toevoegen:
• een nieuw kader toevoegen als subrapport
• een leeg kader omzetten in een subrapport.
U kunt een kader omzetten in een subrapport. Bovendien kunt u een kader als subrapport
toevoegen aan een rapport, mits dit kan worden gekoppeld aan een query. Dit betekent dat
alleen OLE-objecten en figuurkaders niet op deze manieren in een subrapport kunnen worden
omgezet.

Lege kaders omzetten in subrapporten: stappen
1. Selecteer het lege kader dat u wilt omzetten in een subrapport.
2. Kies Omzetten in subrapport in het menu Rapport.

Opmerking
•

Als de opdracht Omzetten in subrapport niet beschikbaar is in het menu Rapport,
controleert u of u een kader hebt geselecteerd, of het geselecteerde kader niet al is
omgezet in een subrapport en of het kader geen OLE-object of figuurkader is.

Nieuwe kaders invoegen als subrapport: stappen
1. Selecteer het kader dat u wilt invoegen als subrapport, bijvoorbeeld een formulierkader.
2. Kies Subrapport in het menu Invoegen en klik vervolgens op het type kader dat u wilt
invoegen (Diagramkader, Formulierkader, Lijstkader, Kader voor kruistabel of Tekstkader).
3. Plaats de muisaanwijzer op het punt waarop de linkerbovenhoek van het kader moet
verschijnen.
4. Houd de muisknop ingedrukt en sleep de muis diagonaal tot het kader de gewenste grootte
heeft. Laat de muisknop vervolgens los.
Het dialoogvenster Query verschijnt.
5. Voeg gegevensitems toe aan het subrapport en klik op OK.
Als u een subrapport voor een diagram toevoegt, verschijnt het dialoogvenster Eigenschappen van diagram.

Query's voor subrapporten bewerken
Als u een subrapport toevoegt, verschijnt het dialoogvenster Query. U kunt een query voor het
subrapport definiëren die geheel onafhankelijk is van de hoofdquery en afzonderlijke
instellingen voor sorteren, groeperen en filteren bevat.
Als een rapport meerdere query's bevat, wordt het menu Rapport aangepast, zodat u een
specifieke query kunt selecteren in een vervolgkeuzemenu.
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Query's selecteren die u wilt bewerken: stap
•

Kies Query in het menu Rapport en selecteer de query die u wilt bewerken.
Situatie

Resultaat

Er is geen kader geselecteerd. De Hoofdquery verschijnt boven
aan de lijst, gevolgd door de
namen van de subrapporten.
Er is een kader geselecteerd.

Het bij het kader behorende
subrapport verschijnt boven aan
de lijst, gevolgd door eventuele
query's op een hoger niveau en
ten slotte door de Hoofdquery.

Tip
•

Als u alle query's in het rapport in een hiërarchische structuur wilt weergeven, kiest u Query
in het menu Rapport en kiest u vervolgens de opdracht Alle query's.

Subrapporten koppelen
Standaard zijn de hoofdquery en de query's voor subrapporten onafhankelijk van elkaar. U kunt
deze query's echter koppelen door gegevensitems uit de hoofdquery op te nemen in de filterexpressie van het subrapport.

- Voorbeeld U filtert een subrapportquery, zodat deze alleen de ordergegevens voor de huidige klantnaam
weergeeft in de hoofdquery.

hoofdrapport
subrapport

U kunt de volgende filterexpressie gebruiken om het subrapport aan een hoofdrapport te
koppelen:
<kolomnaam>=Hoofdquery.<kolomnaam>

<Kolomnaam> staat voor het gegevensitem dat u gebruikt om de query's te koppelen. In het
bovenstaande voorbeeld is dit de Klantnaam. Tijdens het uitvoeren van de subrapportquery
wordt alleen de eerste rij van de kolom Klantnaam gecontroleerd en worden alleen de gegevens
voor die klant weergegeven.
Als u in het subrapport gegevens uit een andere rij in de kolom wilt weergeven, plaatst u het
hoofdrapport in een formulierkader waarin slechts een rij tegelijk wordt weergegeven. Als u het
subrapport ook invoegt in het formulierkader, verandert het mee wanneer u op de verschillende
rijen van het hoofdrapport klikt. Het hoofdrapport en de subrapporten bevinden zich
bijvoorbeeld beide in een formulierkader waarin slechts één rij van de kolom Klantnaam tegelijk
wordt weergegeven. Steeds als u een andere klantnaam selecteert, worden in het subrapport
alleen de gegevens voor deze klant weergegeven.

Hoofdrapporten maken: stappen
1. Maak een nieuw rapport met de sjabloon Leeg.
Als u de sjabloon Leeg gebruikt, wordt het rapport gemaakt met behulp van een formulierkader.
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2. Dubbelklik op het tabblad Gegevens in het dialoogvenster Query op de gegevensitems die u
wilt opnemen in de hoofdquery.
Als u het rapport wilt maken uit het bovenstaande voorbeeld, opent u de map Klanten en
dubbelklikt u op de klantnaam. Klik vervolgens op OK.
3. Klik op het lege rapport.
4. Kies Eigenschappen in het menu Opmaak en klik op de tab Indeling.
5. Selecteer Eén rij in het vak Hoeveelheid gegevens en klik op OK.
6. Kies Query in het menu Rapport.
7. Selecteer de gegevensitems in het vak Query-gegevens en klik op Markeren voor invoegen.
Klik op OK.

Gekoppelde subrapporten toevoegen: stappen
1. Kies Subrapport in het menu Invoegen en klik op Lijstkader.
Bij de cursor wordt een pictogram van een Lijstkader weergegeven. Met de muis kunt u nu
het pictogram slepen en de grote van het lijstkader in het rapport bepalen.
2. Dubbelklik op het tabblad Gegevens in het dialoogvenster Query op de gegevensitems die u
wilt opnemen in de subrapportquery.
Als u het rapport uit het bovenstaande voorbeeld wilt maken, opent u de map Orders en
dubbelklikt u op Orderdatum en Sluitdatum.
3. Klik op de tab Filteren en gebruik de gegevensitems uit de hoofdquery om een filterexpressie te maken.
U maakt het rapport uit het bovenstaande voorbeeld als volgt:
•

Dubbelklik op Kolommen in catalogus, open de map Klanten en dubbelklik op
Klantnaam.

•

Dubbelklik op =.

•

Dubbelklik op Kolommen in rapport, Hoofdquery en Klantnaam.

4. Klik op OK.
Met de schuifknoppen rechtsboven in het rapport kunt u de verschillende gegevensitems in de
hoofdquery bekijken. Wanneer u verder schuift, wordt het rapportkader steeds opnieuw
gemaakt terwijl de subrapportquery wordt uitgevoerd. Het subrapport toont dan gegevens over
de huidige rij in de hoofdquery.
Zie (p. 11) voor meer informatie over het maken van filterexpressies.

Werken met doorsteekrapporten
Met doorsteekrapporten kunt u rapporten maken die voldoen aan de eisen van de primaire
gebruikers, maar tevens toegankelijke achtergrondinformatie bieden. De gebruiker van het
rapport kan aanvullende of uitgebreide informatie bekijken door een waarde te selecteren en
vervolgens door te steken naar het gekoppelde rapport.

Impromptu-rapporten voor experts 89

Hoofdstuk 3: Complexe rapporten
U hebt bijvoorbeeld een rapport met de klantnamen, ordernummers en de totale omzet voor
elke order. U wilt de transactiegegevens voor ordernummer 160 bekijken. In dat geval selecteert
u deze waarde en klikt u op de knop Doorsteken. Het gekoppelde doorsteekrapport wordt
geopend en gefilterd op ordernummer 160.
Hoofdrapport

Gekoppeld rapport

U kunt doorsteekkoppelingen instellen voor de volgende typen rapporten:
• lijstrapporten
• kruistabelrapporten
• rapporten die meerdere query's bevatten (subrapporten)
• rapporten met momentopnamen of externe koppelingen
• rapporten met diagramkaders
U kunt ook doorsteken naar Cognos Query. Zie de on line Help van Impromptu voor meer
informatie. Op het tabblad Index typt u een van de volgende woordgroepen:
• Cognos Query

Opmerkingen
•
•

•

U kunt alleen doorsteken vanuit een waarde uit de hoofdquery in het hoofdrapport naar een
hoofdquery in het gekoppelde rapport.
Als u vanuit een diagram wilt doorsteken, moet dit diagram samengevatte waarden bevatten
voor één gegevensitem (bijvoorbeeld een staafdiagram dat de totale omzet voor elk land
weergeeft).
Beide rapporten moeten afkomstig zijn uit dezelfde catalogus.

Rapporten koppelen voor doorsteken
U kunt als volgt koppelingen instellen voor een doorsteekrapport:
• Selecteer het rapport waarin de gebruikers moeten beginnen. Dit is het hoofdrapport.
• Selecteer een rapport waarnaar de gebruikers moeten doorsteken. Dit is het gekoppelde
rapport.
• Geef aan welke kolommen in het hoofdrapport toegang bieden tot een gekoppeld rapport.
• Geef aan welke kolommen in het hoofdrapport moeten worden opgenomen in de filterexpressie van het gekoppelde rapport.
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Als u een waarde selecteert in een van de opgegeven kolommen in het hoofdrapport en op de
knop Doorsteken klikt, gebeurt het volgende:
• De filtergegevens voor deze waarde worden opgenomen in de filterexpressie van het
gekoppelde rapport.
• Alle andere kolommen die u hebt geselecteerd voor gebruik in het filter van het gekoppelde
rapport worden opgenomen in de filterexpressie van het gekoppelde rapport.
• De query van het gekoppelde rapport wordt uitgevoerd en het rapport verschijnt.
• Zowel het hoofdrapport als het gekoppelde rapport moet afkomstig zijn uit dezelfde
catalogus.

Opmerkingen
•

•
•

Als u een kolomwaarde wilt opnemen in het filter van het doorsteekrapport, moet de kolom
in de query van het hoofdrapport en in de query van het gekoppelde rapport voorkomen,
maar niet per se in het gekoppelde rapport zelf.
U kunt meer dan één kolom opnemen in een doorsteekfilter.
U kunt het doorsteekfilter controleren met de opdracht Doorsteken - Filters in het menu
Rapport wanneer u het gekoppelde rapport bekijkt.

Stappen
Voordat u begint, controleert u of u beschikt over een hoofdrapport en ten minste één rapport
dat wordt gebruikt als gekoppeld rapport (doorsteekrapport).
1. Open het hoofdrapport (het rapport van waaruit de gebruikers doorsteken) en klik op een
willekeurig gegevensitem.
2. Kies Doorsteken in het menu Rapport en kies vervolgens Eigenschappen. Het dialoogvenster Doorsteekeigenschappen verschijnt.

Opmerking: Als de opdracht Doorsteekeigenschappen in het menu Rapport niet
beschikbaar is, kiest u Opties in het menu Extra. Vervolgens klikt u op het tabblad
Doorsteken en schakelt u het selectievakje Doorsteekeigenschappen inschakelen in.
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3. Selecteer de kolom waaraan u een doorsteekrapport wilt koppelen en klik op Toevoegen.
Het dialoogvenster Doorsteekquery of -rapport toevoegen verschijnt.

4. Selecteer de kolommen die u wilt opnemen in het doorsteekfilter. Verwijder kolommen die u
niet wilt opnemen in het doorsteekfilter.
Stel bijvoorbeeld dat u Artikel selecteert voor de doorsteekkolom Artikelkosten. Als de
gebruiker vervolgens doorsteekt vanuit een waarde voor Artikelkosten, wordt de waarde
voor Artikel (die in dezelfde rij staat als de geselecteerde waarde voor Artikelkosten)
toegevoegd aan de filtergegevens die zijn opgenomen in het doorsteekrapport. Het
volgende filter kan bijvoorbeeld zijn toegevoegd aan het gekoppelde rapport: Artikelkosten =
500 EN Artikel = Mercurius.
Opmerking: De kolom waaraan u een doorsteekrapport toevoegt, wordt standaard
opgenomen in het doorsteekfilter met alle gegroepeerde kolommen. U kunt het selectievakje voor deze kolommen uitschakelen als u deze niet wilt opnemen in het filter van het
gekoppelde rapport.
5. Typ de naam en het pad van het doorsteekrapport of klik op Bladeren om het rapport te
zoeken.
Tijdens het bladeren kunt u Filter per catalogus inschakelen selecteren om alleen rapporten
met dezelfde catalogus als het hoofdrapport weer te geven. Als u alleen rapporten wilt
weergeven met kolommen die u gebruikt in het doorsteekfilter, selecteert u Filter per kolom
inschakelen.
6. Klik op OK. Het pad en de bestandsnaam van het doorsteekrapport worden gevalideerd.
Daarnaast wordt gecontroleerd of de geselecteerde kolommen in het doorsteekrapport
voorkomen.
Opmerking: Geselecteerde kolommen die niet in het doorsteekrapport voorkomen, worden
grijs weergegeven. Bovendien krijgt u hierover een bericht. U kunt dan bepalen of u de
kolommen in het doorsteekfilter wilt behouden of uit het doorsteekfilter wilt verwijderen. Als
u de ontbrekende kolommen echter niet toevoegt aan het doorsteekrapport, kan de
gebruiker niet van het hoofdrapport doorsteken naar het gekoppelde rapport.
7. Klik op OK in het dialoogvenster Doorsteekeigenschappen om de doorsteekkoppelingen in
te stellen en het dialoogvenster te sluiten.
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Opmerkingen
•

•

Als er een conflict optreedt tussen het filter van het hoofdrapport en het filter van het
gekoppelde rapport, is het mogelijk dat het doorsteekrapport geen gegevens bevat. Het
filter Land = 'Canada' kan bijvoorbeeld worden toegevoegd aan het doorsteekrapport
wanneer een bepaalde waarde wordt geselecteerd in het hoofdrapport. Als het
doorsteekrapport al het filter Land = 'Duitsland' bevat, wordt het filter uiteindelijk Land =
'Canada' EN Land = 'Duitsland'. Het resultaat hiervan is dat geen enkele rij aan de filtervoorwaarden voldoet en dat er geen gegevens worden weergegeven in het doorsteekrapport.
Als u in het hoofdrapport of het doorsteekrapport een kolom verwijdert of de kolomnaam
wijzigt, of als het gegevenstype van een kolom wordt gewijzigd in de database, verschijnt er
een foutbericht dat u niet kunt doorsteken.

Tips
•

•

Als u een doorsteekrapport wilt instellen als standaardrapport dat wordt geopend als een
gebruiker een waarde selecteert en op de knop Doorsteken klikt, sleept u de rapportnaam
naar het begin van de lijst onder de bijbehorende kolom in het dialoogvenster Doorsteekeigenschappen.
U kunt extra mogelijkheden bieden voor het gebruik van een rapport door een vraag toe te
voegen aan het doorsteekrapport. Als een gebruiker doorsteekt vanuit het hoofdrapport,
verschijnt deze vraag. De gebruiker kan nu waarden opgeven of selecteren die worden
toegevoegd aan de filterexpressie in het doorsteekrapport.
Zie (p. 16) voor meer informatie over het toevoegen van vragen.

Doorsteekrapporten testen
Voordat u met een doorsteekrapport gaat werken, is het raadzaam om dit rapport te testen. De
test moet de volgende resultaten opleveren:
• Het doorsteekrapport werkt en leidt tot de verwachte resultaten.
• Het standaarddoorsteekrapport is het eerste rapport onder een gegevensitem, als
meerdere rapporten zijn gekoppeld aan dit gegevensitem. Het standaardrapport wordt
geopend als een gebruiker een waarde selecteert en op de knop Doorsteken klikt zonder
een doorsteekrapport te selecteren in de keuzelijst Doorsteken.

Stappen
1. Open het hoofdrapport.
2. Druk op Esc om alle selecties in het rapport ongedaan te maken.
3. Houd de knop Doorsteken op de werkbalk ingedrukt om alle plaatsen in het rapport te
markeren van waaruit u kunt doorsteken. (Wanneer u de knop Doorsteken loslaat, verdwijnt
de markering.)

4. Selecteer een van de waarden die bij stap 3 werd gemarkeerd.
5. Klik op de vervolgkeuzeknop Doorsteken op de werkbalk.
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6. Controleer of de juiste rapporten worden vermeld in de keuzelijst. Selecteer een rapport of
klik op de knop Doorsteken om het gekoppelde rapport te openen.
7. Klik op Filters in het menu dat verschijnt als u de vervolgkeuzeknop Doorsteken kiest.
8. Controleer of de filtervoorwaarden die u wilt overnemen uit het hoofdrapport in de filterexpressie worden vermeld.
Opmerking: In het dialoogvenster Impromptu-doorsteekfilters worden alleen geldige
expressies voor doorsteekfilters weergegeven. De filterexpressie die uiteindelijk wordt
toegepast op het gekoppelde rapport is een combinatie van geldige doorsteekfilters en de
detail- en samenvattingsfilters (of kruistabelfilters) in het gekoppelde rapport.
9. Als u meerdere rapporten hebt gekoppeld aan de kolom van het hoofdrapport, moet u
controleren of het door u opgegeven standaardrapport verschijnt wanneer u doorsteekt. Als
dit niet gebeurt, moet u het rapport dat u wilt instellen als standaardrapport naar het begin
van de lijst voor de kolom slepen in het dialoogvenster Doorsteekeigenschappen.
Als de testresultaten goed zijn, kunt u het rapport met de gekoppelde doorsteekrapporten
aanbieden aan de gebruikers.
Zie "Resultaten presenteren met andere toepassingen" (p. 94) voor meer informatie over het
aanbieden van rapporten.
Opmerking: Het doorsteekfilter wordt niet opgeslagen als u het gekoppelde rapport sluit.

Resultaten presenteren met andere toepassingen
U kunt de resultaten van uw Impromptu-rapporten in andere toepassingen presenteren met
behulp van:
• OLE (objecten koppelen en insluiten)
• HTML (rapporten publiceren op het Web)
Met behulp van OLE kunt u objecten uit andere toepassingen insluiten in Impromptu-rapporten.

Impromptu-rapporten presenteren met behulp van OLE
Informatie die is gemaakt met een bepaalde toepassing en wordt gekoppeld aan of ingesloten in
een andere toepassing, wordt een OLE-object genoemd.
Als u objecten uit een toepassing koppelt aan of insluit in een andere toepassing, blijft er een
koppeling met de oorspronkelijke toepassing bestaan. U kunt de functies van deze toepassing
blijven gebruiken.
Het belangrijkste verschil tussen koppelen en insluiten betreft de plaats waar het object wordt
opgeslagen.
• Een gekoppeld object is vergelijkbaar met een verwijzing in een toepassing naar informatie
in een andere toepassing.
• Een ingesloten OLE-object is een kopie van informatie uit een toepassing die wordt
ingevoegd en opgeslagen in een andere toepassing.
Opmerking: Als u vaak rapportobjecten naar een andere toepassing kopieert, kunt u de knop
Starten op de werkbalk plaatsen. Als u op de knop Starten klikt, wordt de informatie
automatisch uit het actieve rapport naar het klembord gekopieerd voordat de andere toepassing
wordt gestart.
Zie (p. 135) voor meer informatie over startknoppen.

Gegevens uit andere toepassingen koppelen aan Impromptu-rapporten.
In Impromptu-rapporten kunt u koppelingen aanbrengen om gegevens uit andere toepassingen
op te nemen. Het gekoppelde object wordt in de Impromptu-rapporten weergegeven door
middel van gegevens of een pictogram. Als de gegevens in de brontoepassing worden
gewijzigd, wordt het Impromptu-rapport automatisch bijgewerkt.
U maakt bijvoorbeeld een Impromptu-rapport met de beoogde omzetquota. Vervolgens koppelt
u de omzetcijfers van het bedrijf (die in een spreadsheettoepassing staan) als OLE-object aan
het rapport en verspreidt u het rapport onder uw vertegenwoordigers. Zo weet u zeker dat de
omzetcijfers automatisch worden bijgewerkt aan de hand van de informatie in het spreadsheet.
94 Impromptu ( R )

Hoofdstuk 3: Complexe rapporten

Gegevens uit andere toepassingen koppelen: stappen
1. Selecteer in de brontoepassing de gegevens die u wilt gebruiken in het Impromptu-rapport.
2. Kopieer de geselecteerde gegevens naar het klembord.
3. Kies Plakken speciaal in het menu Bewerken van Impromptu. Het dialoogvenster Plakken
speciaal verschijnt.
4. Selecteer het keuzerondje Koppeling plakken.
Opmerking: Als het keuzerondje Koppeling plakken niet beschikbaar is, slaat u het
bronbestand op.
5. Als de geselecteerde gegevens moet worden weergegeven als pictogram, schakelt u het
selectievakje Weergeven als pictogram in.
Opmerking: Als u het selectievakje Weergeven als pictogram inschakelt, wordt een
snelkoppeling ingevoegd naar de locatie van het bronbestand.
6. Klik op OK.
De muisaanwijzer krijgt een andere vorm.
7. Plaats de muisaanwijzer op het punt waarop de linkerbovenhoek van het gekoppelde object
moet verschijnen.

Andere toepassingen koppelen zonder Impromptu te verlaten: stappen
1. Kies OLE-object in het menu Invoegen.
De muisaanwijzer krijgt een andere vorm.
2. Plaats de muisaanwijzer op het punt waarop de linkerbovenhoek van het nieuwe
OLE-object moet verschijnen.
3. Klik met de muis.
4. Selecteer het keuzerondje Bestand gebruiken.
5. Typ in het vak Bestand de naam van het bestand dat u wilt koppelen aan het rapport.
Als u de naam of de locatie van het bestand dat u wilt koppelen niet kent, klikt u op Bladeren
om het bestand te zoeken en te selecteren.
6. Schakel het selectievakje Koppelen in om het geselecteerde bestand aan uw rapport te
koppelen.
7. Als de geselecteerde gegevens moet worden weergegeven als pictogram, schakelt u het
selectievakje Weergeven als pictogram in.
Opmerking: Als u het selectievakje Weergeven als pictogram inschakelt, wordt een
snelkoppeling ingevoegd naar de locatie van het bronbestand.
8. Klik op OK.
Impromptu brengt een koppeling aan tussen het opgegeven bestand en het huidige rapport.
Als de informatie in het gekoppelde bestand wordt gewijzigd, wordt het Impromptu-rapport
automatisch bijgewerkt aan de hand van de nieuwe informatie.
Opmerking: Als u een gekoppeld object wist, wordt de informatie in het brondocument niet
gewist. Alleen de koppeling naar het Impromptu-rapport wordt verwijderd.

Gekoppelde rapportobjecten bewerken
Als een Impromptu-rapport een gekoppeld object bevat, kunt u de brontoepassing van het
object openen.

Stappen
1. Dubbelklik op het gekoppelde object om de brontoepassing te openen.
2. Breng de gewenste wijzigingen aan in de brontoepassing.
3. Sla de wijzigingen op in de brontoepassing.
4. Sluit de brontoepassing en ga terug naar Impromptu.
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Koppelingen bijwerken
Standaard worden koppelingen in Impromptu automatisch bijgewerkt als de informatie in het
brondocument verandert. Als u niet wilt dat wijzigingen in gekoppelde objecten automatisch
worden weergegeven in Impromptu-rapporten, kunt u automatisch bijwerken uitschakelen,
vervolgens het rapport handmatig bijwerken en daarna automatisch bijwerken weer
inschakelen. U kunt koppelingen wijzigen als u informatie wilt gebruiken uit een ander bestand.
Stel dat u een Impromptu-rapport koppelt aan een zeer grote, complexe spreadsheet die is
gemaakt in een OLE-toepassing. Met deze spreadsheet worden bijvoorbeeld regelmatig omzetverwachtingen berekend aan de hand van de meest recente omzetcijfers. Nu wilt u de koppeling
maandelijks handmatig bijwerken, zodat de prestaties niet verminderen door veelvuldig
automatisch bijwerken.

Stappen
1. Selecteer het gekoppelde object dat u wilt wijzigen.
2. Kies Koppelingen in het menu Bewerken.
In het vak Koppelingen is het object gemarkeerd dat u hebt geselecteerd in stap 1.
3. Voer een van de volgende handelingen uit:
Klik op

Resultaat

Het keuzerondje Handmatig

Automatisch bijwerken wordt
uitgeschakeld.

Nu bijwerken

De koppeling wordt nu
bijgewerkt.

Het keuzerondje Automatisch

De koppeling wordt automatisch
bijgewerkt als het
brondocument wordt gewijzigd.

Bron wijzigen

Het dialoogvenster Bron
wijzigen wordt geopend. U kunt
nu een nieuw bestand
selecteren als bronbestand voor
het OLE-object.

Bron openen

U kunt het object bewerken in
de brontoepassing.

Koppeling verbreken

Het object wordt omgezet in
een Windows-metabestand dat
niet kan worden bewerkt.

U kunt op Annuleren klikken totdat u de instellingen voor het gekoppelde object hebt
gewijzigd. Als u de instellingen voor het gekoppelde object wijzigt, verandert de knop
Annuleren in de knop Sluiten.
4. Klik op Sluiten.

Opmerking
•

Als u objecten koppelt die vaak worden gewijzigd, kan dit een negatief effect hebben op de
systeemprestaties.
Zie "Prestaties van Impromptu verbeteren" (p. 125) voor informatie over de prestaties.

Gekoppelde objecten converteren
Windows registreert automatisch alle OLE-objecten die beschikbaar zijn op uw systeem. U kunt
OLE-objecten converteren naar een andere bestandsindeling. Bepaalde typen gekoppelde
objecten kunnen niet worden geconverteerd in Impromptu.
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Als u OLE-objecten wilt converteren, moet u de volledige conversie uitvoeren in de brontoepassing vóórdat u de koppeling met het rapport aanbrengt.
Stel dat u een object aan uw rapport hebt gekoppeld dat is gemaakt met een OLE-tekentoepassing. Als u de prestaties wilt verbeteren, kunt u de koppeling verbreken en het object in het
rapport opslaan als een figuur. U kunt deze figuur vervolgens bewerken met andere software. U
converteert het object in het Impromptu-rapport nu naar een ander bestandstype.

Stappen
1. Selecteer het object dat u wilt converteren.
2. Kies Gekoppeld Document-object in het menu Bewerken en kies vervolgens Converteren.
3. Selecteer in het vak Objecttype het bestandstype waarnaar u het object wilt converteren en
klik op OK.

Objecten insluiten in Impromptu
U kunt alle informatie uit een andere toepassing insluiten in uw Impromptu-rapporten, of een
gedeelte daarvan. Deze informatie wordt dan weergegeven als onderdeel van het rapport.
U kunt het volgende doen:
• informatie insluiten in een rapport door deze te kopiëren uit de bron
• een object insluiten in een rapport
• een nieuw object insluiten in een rapport.

Objecten insluiten door deze te kopiëren
Als u gegevens insluit, wordt daarvan een kopie gemaakt. Wijzigingen in het bronbestand
worden niet in het rapport aangebracht, en wijzigingen in het rapport niet in het bronbestand.
Als u een object bewerkt of een nieuw object maakt, worden de menu's en werkbalken van
Impromptu tijdelijk vervangen door menu's en werkbalken van de brontoepassing als deze
toepassing bewerken in de hoofdtoepassing ondersteunt. Als bewerken in de hoofdtoepassing
niet wordt ondersteund, wordt de andere toepassing geopend.

Stappen
1. Selecteer in de brontoepassing de gegevens die u wilt insluiten en kopieer deze naar het
klembord.
2. Selecteer in Impromptu het gewenste formulier- of lijstkader als u de OLE-objecten in een
ander kader dan het primaire kader wilt invoegen.
3. Kies Plakken speciaal in het menu Bewerken
4. Selecteer in het vak Als het objecttype dat overeenkomt met de toepassing waarin het
object is gemaakt.
5. Als u wilt dat de ingesloten gegevens worden weergegeven als pictogram, schakelt u het
selectievakje Weergeven als pictogram in.
Opmerking: Als u het selectievakje Weergeven als pictogram inschakelt, wordt een
snelkoppeling ingevoegd naar de locatie van het bronbestand.
6. Klik op OK.
Een OLE-object met gegevens uit de andere toepassing wordt ingevoegd in het kader dat u
hebt geselecteerd in stap 2.

Bestaande objecten insluiten in rapporten
Volledige bestanden die u hebt gemaakt in een OLE-toepassing, kunt u insluiten in een
Impromptu-rapport als gegevens of als pictogram. Stel dat u een spreadsheet hebt waarin de
uitgaven voor de verkoopcampagne in het afgelopen jaar zijn opgenomen. U wilt dit
spreadsheet insluiten in een omzetrapport om de verkoopkosten en de opbrengst te vergelijken.
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Stappen
1. Kies OLE-object in het menu Invoegen.
2. Plaats de muisaanwijzer op het punt waarop de linkerbovenhoek van het nieuwe
OLE-object moet verschijnen. De muisaanwijzer krijgt een andere vorm.
3. Klik met de muis om het dialoogvenster Object invoegen te openen.
4. Selecteer het keuzerondje Bestand gebruiken.
5. Typ in het vak Bestand de naam van het bestand dat u in het rapport wilt insluiten.
6. Als u wilt dat de ingesloten gegevens worden weergegeven als pictogram, schakelt u het
selectievakje Weergeven als pictogram in.
Opmerking: Als u het selectievakje Weergeven als pictogram inschakelt, wordt een
snelkoppeling ingevoegd naar de locatie van het bronbestand.
7. Klik op OK.
Het opgegeven bestand wordt ingevoegd in het huidige rapport.

Ingesloten objecten maken in rapporten
U kunt nieuwe OLE-objecten maken in een Impromptu-rapport. Stel dat u een spreadsheet uit
een OLE-toepassing wilt insluiten in een Impromptu-rapport. U voegt een OLE-object in,
selecteert het bestandstype en bewerkt het nieuwe object zonder Impromptu te verlaten.

Stappen
1. Kies OLE-object in het menu Invoegen.
2. Plaats de muisaanwijzer op het punt waarop de linkerbovenhoek van het nieuwe
OLE-object moet verschijnen. De muisaanwijzer krijgt een andere vorm.
3. Klik met de muis om het dialoogvenster Object invoegen te openen.
4. Selecteer het keuzerondje Nieuw maken.
5. Als u de ingesloten gegevens wilt weergeven als pictogram, schakelt u het selectievakje
Weergeven als pictogram in.
6. Dubbelklik in het vak Objecttype op het type object dat u wilt insluiten.
7. Maak het nieuwe object op de voor deze toepassing gebruikelijke wijze.
8. Voer een van de volgende handelingen uit:
•

Als het ingesloten object in Impromptu is gemaakt, klikt u met de muis op een
willekeurige plaats naast het ingesloten object om verder te werken met Impromptu.

•

Als het ingesloten object is gemaakt in een andere toepassing die is gestart vanuit
Impromptu, kiest u Afsluiten in het menu Bestand. Als een bericht verschijnt met de
vraag of u de wijzigingen wilt opslaan, klikt u op Ja.

Ingesloten objecten bewerken
U kunt een ingesloten object bewerken in Impromptu of in de brontoepassing. Veel
toepassingen ondersteunen het bewerken van OLE-objecten in de hoofdtoepassing. Als een
bepaalde toepassing bewerken in de hoofdtoepassing niet ondersteunt, wordt deze toepassing
automatisch gestart wanneer u een object wilt bewerken.

Stappen
1. Selecteer in Impromptu het ingesloten object dat u wilt bewerken.
2. Selecteer het ingesloten object in het menu Bewerken.
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3. Voer een van de volgende handelingen uit:
•

Als de brontoepassing bewerken in de hoofdtoepassing ondersteunt, kiest u Bewerken
in het vervolgmenu.
De menu's van Impromptu worden vervangen door de menu's van de toepassing waarmee
het OLE-object is gemaakt.
•

Als de brontoepassing bewerken in de hoofdtoepassing niet ondersteunt, kiest u
Openen in het vervolgmenu.
De toepassing waarmee het OLE-object is gemaakt wordt gestart.

4. Bewerk het ingesloten object.
5. Voer een van de volgende handelingen uit:
•

Als de brontoepassing bewerken in de hoofdtoepassing ondersteunt, klikt u met de
muis op een willekeurige plaats naast het ingesloten object om verder te werken met
Impromptu.

•

Als de brontoepassing bewerken in de hoofdtoepassing niet ondersteunt, kiest u
Afsluiten in het menu Bestand.

6. Als een bericht verschijnt met de vraag of u de wijzigingen wilt opslaan, klikt u op Ja.

Gekoppelde of ingesloten objecten opmaken
Als u een object hebt gekoppeld aan of ingesloten in een rapport, kunt u de objecteigenschappen en -opmaak op dezelfde manier wijzigen als voor andere rapportobjecten.
Gekoppelde en ingesloten objecten hebben op veel punten dezelfde eigenschappen als kaders.
U kunt bijvoorbeeld de grootte van een ingesloten object wijzigen of een rand toevoegen aan
een gekoppeld object.
Zie de on line Help van Impromptu voor meer informatie over de opmaak en eigenschappen van
rapportobjecten. Op het tabblad Index typt u het volgende:
• randen
• patronen
• opmaakprofielen toepassen
• formaat rapportonderdelen aanpassen

Impromptu-objecten insluiten in andere toepassingen
U kunt gegevens uit Impromptu-rapporten insluiten in andere toepassingen die OLE ondersteunen. Stel dat uw afdeling een programmeertoepassing gebruikt voor de registratie van
orders. U wilt nu Impromptu-formulieren insluiten in de orderformulieren om orderrapporten te
maken.

Stappen
1. Kies Alles selecteren in het menu Bewerken van Impromptu en kies vervolgens Kopiëren.
Opmerking: U kunt ook op Kopiëren speciaal klikken in het menu Bewerken. In het dialoogvenster Kopiëren speciaal selecteert u vervolgens het keuzerondje Afbeelding van rapport
kopiëren en klikt u op Kopiëren.
2. Kies Plakken speciaal in het menu Bewerken van de doeltoepassing.
3. Selecteer het keuzerondje Plakken.
4. Controleer of het bestandstype Impromptu-rapportobject is geselecteerd in het vak Als.
5. Als u het Impromptu-rapport wilt weergeven als een pictogram, schakelt u het selectievakje
Weergeven als pictogram in.
Opmerking: Als u het selectievakje Weergeven als pictogram inschakelt, wordt een
snelkoppeling ingevoegd naar de locatie van het bronbestand.
6. Klik op OK.
Het Impromptu-rapport wordt ingesloten in de huidige toepassing. Dubbelklik op het rapport
of het pictogram om het rapport te bewerken.
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Opmerking: Het is niet mogelijk om alle methoden voor het insluiten van Impromptu-rapporten
in andere toepassingen hier te behandelen. In het algemeen beschikken OLE-toepassingen
over de volgende opdrachten:
• de opdracht Plakken speciaal in het menu Bewerken (met de opdracht Kopiëren speciaal
kopieert u de afbeelding van het Impromptu-rapport of de rapportgegevens)
• de opdracht Object in het menu Invoegen
• de opdracht Object invoegen in het menu Bewerken.

Specifieke gegevens kopiëren naar andere toepassingen
Met de opdracht Kopiëren speciaal kunt u gegevens aan een andere toepassing koppelen of via
kopiëren en plakken in de andere toepassing opnemen.

- Voorbeeld U gebruikt de opdracht Kopiëren speciaal om de eerste 40 rijen van 5 specifieke gegevensitems
in de query naar het klembord te kopiëren. U selecteert de waarden die u wilt kopiëren, of u
geeft met de opdracht Kopiëren speciaal op welke rijen en kolommen u wilt kopiëren .

Stappen
1. Selecteer de gegevens die u wilt kopiëren.
2. Kies Kopiëren speciaal in het menu Bewerken.
Omdat u een bereik van gegevenswaarden hebt geselecteerd, is in het dialoogvenster
Kopiëren speciaal het keuzerondje Query-gegevens kopiëren geselecteerd in plaats van het
keuzerondje Afbeelding van rapport kopiëren.
3. Bewerk de gegevens die u wilt kopiëren op een van de volgende manieren:
Handeling

Resultaat

Voeg gegevensitems toe of
verwijder deze met de muis.

U wijzigt de selectie van
gegevensitems die u kopieert.

Selecteer het keuzerondje
• Alle rijen kopiëren om alle
gegevenswaarden te
kopiëren
• Rijen kopiëren om een
bepaald aantal rijen te
kopiëren.

U wijzigt het aantal rijen dat u
kopieert.

In de vakken bij Rijen kopiëren
typt u het nummer van de
eerste en van de laatste rij die u
wilt kopiëren.
Schakel het selectievakje
Inclusief gegevenslabels in of
uit.

U kopieert de gegevensitems
inclusief of exclusief labels.

4. Klik op Kopiëren.
De gegevenswaarden worden op de door u opgegeven wijze naar het klembord gekopieerd.
5. Start de toepassing waarin u de gegevens wilt plakken en plaats de cursor op het punt
waarop u de gekopieerde gegevens wilt invoegen.
6. Kies Plakken of Plakken speciaal in het menu Bewerken.
Opmerking: Als u Plakken kiest, worden de gegevenswaarden in de doeltoepassing
geplaatst als niet-opgemaakte tekst. Als u Plakken speciaal kiest, verschijnt het dialoogvenster Plakken speciaal en kunt u bepalen of de gegevens in de toepassing worden geplakt of
worden geplakt en gekoppeld.
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Koppelingen aanbrengen met Impromptu-rapporten in andere
toepassingen
Het is mogelijk om koppelingen naar Impromptu-rapporten op te nemen in andere toepassingen, zodat de gegevens in de desbetreffende toepassing worden bijgewerkt als het rapport
wordt uitgevoerd in Impromptu. U kunt bijvoorbeeld een Impromptu-rapport met de meest
recente omzetcijfers opnemen in een document voor analyse van de omzetcijfers. U brengt dan
een koppeling aan met het Impromptu-rapport en het gekoppelde rapport verschijnt in het
omzetdocument op dezelfde manier als in Impromptu.

Stappen
1. Selecteer in Impromptu de gegevensitems waarvan de waarden in de andere toepassing
moeten verschijnen.
2. Kies Kopiëren speciaal in het menu Bewerken.
3. Selecteer het keuzerondje Query-gegevens kopiëren.
4. Voer een van de volgende handelingen uit:
•

Als u meer gegevens wilt kopiëren dan de geselecteerde gegevensitems, klikt u de toe
te voegen items terwijl u de Ctrl-toets ingedrukt houdt.

•

Als u alle gegevens uit de query wilt kopiëren, selecteert u het keuzerondje Alle rijen
kopiëren.

•

Als u een bepaald aantal rijen uit de query wilt kopiëren, selecteert u het keuzerondje
Rijen kopiëren en typt u het nummer van de eerste rij en van de laatste rij die u wilt
kopiëren.

5. Als u labels van de gegevensitems ook wilt kopiëren, schakelt u het selectievakje Inclusief
gegevenslabels in.
6. Klik op Kopiëren.
7. Kies Plakken speciaal in het menu Bewerken van de doeltoepassing.
8. Selecteer het keuzerondje Koppeling plakken.
9. Controleer of het objecttype Impromptu-rapportobject is geselecteerd in het vak Als en klik
op OK.
De gegevens van het Impromptu-rapport zijn gekoppeld aan de doeltoepassing. Dat wil
zeggen dat de gegevens in de doeltoepassing worden gewijzigd als het rapport wordt
gewijzigd.

Opmerkingen
•

Het is onmogelijk om alle methoden voor het koppelen van gegevens hier te behandelen. In
het algemeen beschikken OLE-toepassingen over de volgende opdrachten:
•

de opdracht Plakken speciaal in het menu Bewerken (met de opdracht Kopiëren
speciaal kopieert u de afbeelding van het Impromptu-rapport of de rapportgegevens)

•

de opdracht Object in het menu Invoegen

•

de opdracht Object invoegen in het menu Bewerken.

Tip
•

Met de opdracht Alles selecteren in het menu Bewerken selecteert u alle
Impromptu-rapportgegevens die u wilt koppelen, voordat u deze naar het klembord
kopieert.

Rapporten op het web maken met HTML
Een HTML-rapport (HyperText Markup Language) is een alleen-lezenrapport dat gebruikers
kunnen weergeven in een webbrowser. U kunt Impromptu-rapporten publiceren en opslaan in
HTML-indeling op een intranet of op het Internet. U kunt dit type rapporten ook verzenden via
e-mail. U kunt Impromptu HTML-rapportuitvoer bekijken en uitvoeren in Impromptu Web
Reports (IWR).
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HTML-rapportuitvoer bevat een Rapportnavigator. Hiermee kunt u naar een gegroepeerde
kolomwaarde of een bepaalde pagina in het HTML-rapport gaan. In het volgende HTML-rapport
worden waarden in de Rapportnavigator weergegeven als figuren. U kunt een figuur aanklikken
om naar een pagina in het rapport te gaan.

Kijk op de website van de supportafdeling van Cognos (http://support.cognos.com) voor meer
tips en technieken over het ontwerpen van Impromptu-rapporten voor HTML-uitvoer.

HTML-eigenschappen voor rapporten instellen
U bepaalt hoe rapporten in HTML worden gegenereerd. Gebruik het tabblad HTML van het
dialoogvenster Eigenschappen van rapport als u de HTML-eigenschappen van een rapport wilt
instellen.
Wanneer u een rapport opslaat in HTML-indeling, worden er verschillende bestandstypen
gemaakt. De hoeveelheid bestanden en de verscheidenheid aan bestandstypen is afhankelijk
van de grootte van het rapport, het aantal afbeeldingen en de opties die u toevoegt aan het
rapport. Bij het verspreiden van het HTML-rapport moet u alle bijbehorende bestanden
toevoegen.

Stappen
1. Klik op HTML in het menu Rapport terwijl een rapport is geopend.
2. Geef de gewenste eigenschappen voor de HTML-indeling op.
Selecteer

Resultaat

Het selectievakje Rapportnavigator opnemen

Er wordt een Rapportnavigator
opgenomen in de publicatie.
Opmerking: Alleen van
toepassing op Indeling 1.

Een of meer gegroepeerde of
gekoppelde kolommen in het
vak Beschikbare kolommen
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Selecteer

Resultaat

De knop In een kader

De Rapportnavigator verschijnt
aan de linkerzijde van de pagina
die ook het middenstuk van het
rapport bevat.

De knop Op een aparte pagina

De Rapportnavigator wordt
weergegeven op een aparte
pagina.

Het selectievakje Paginanummers toevoegen

In de Rapportnavigator wordt
een lijst met paginanummers
toegevoegd, die zijn gekoppeld
aan specifieke pagina's in het
middenstuk van het rapport.

Het selectievakje Dubbele
ingangen onderdrukken

Dubbele ingangen in de
Rapportnavigator die worden
veroorzaakt door horizontale
pagina-einden in Indeling 1,
worden verwijderd.

De weergavestijl in het vak
Weergaveoptie

Geef de weergavestijl op.
Aanbevolen wordt
• Indeling 1 voor oudere
browsers die kaders slechts
beperkt ondersteunen,
zoals Netscape 4.76.
• Indeling 2 voor browsers
met ondersteuning voor
I-kaders en JavaScript,
zoals IE 5.5 en hoger en
Netscape 6.0 en hoger.

3. Klik op OK.

Bestaande rapporten bijwerken
U kunt verschillende weergave-indelingen kiezen bij het genereren van rapporten in HTML.
Standaard behouden rapporten de oorspronkelijke indeling. Wanneer het rapport in eerdere
versies van Impromptu werd gemaakt, wordt het rapport met de eigenschap Weergaveoptie
automatisch bijgewerkt naar Indeling 2.

Rapporten opslaan in HTML
Gebruik de opdracht Opslaan als om rapporten op te slaan in HTML-indeling.

Stappen
1. Als u Indeling 1 als de weergaveoptie voor het rapport hebt gekozen, selecteert u in het
menu Beeld de weergave Pagina-indeling.
2. Kies Opslaan als in het menu Bestand.
3. Klik in het vak Opslaan als op Hypertext Markup Language (*.HTM).
4. Geef de naam van het rapport op in het vak Bestandsnaam.
Voor elk rapport dat u opslaat als HTML is een eigen map vereist.
5. Klik op Opties.
6. Geef in het dialoogvenster Opties voor opslaan als HTML de paginaopties voor het rapport
op en klik op OK.
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7. Klik in het dialoogvenster Opslaan als op Opslaan.

HTML-bestanden
Met de opdracht Opslaan in HTML wordt een set samenhangende bestanden gegenereerd.
Welke bestanden worden gegenereerd, is afhankelijk van het feit of u Indeling 1 of Indeling 2
als weergaveoptie opgeeft.
Maak een aparte map voor elk rapport zodat u de bestanden die Impromptu genereert, gemakkelijker kunt beheren. Zo zorgt u ook dat de bestanden van het ene rapport geen invloed
hebben op de bestanden van een ander rapport. Als u een HTML-rapport via e-mail verspreidt,
moet u ervoor zorgen dat u alle bestanden van het rapport verzendt.

Bestandenset Indeling 2
Als u een rapport in HTML opslaat met Indeling 2 worden de volgende bestanden gemaakt.
Bestand

Kenmerken

Hoofdpagina van
HTML-rapport

Wordt gemaakt voor elk rapport dat in HTML
wordt opgeslagen.
Wordt gebruikt om de HTML-rapportuitvoer te
openen.
Tip: Voor elk rapport is een eigen map nodig.
Zo wordt voorkomen dat het bestand
index.htm wordt overschreven.
Bestandsnaam: index.htm

Pagina's van het
middenstuk van het
rapport

Worden gemaakt voor elke pagina van het
middenstuk van het rapport. Als een rapport
50 pagina's bevat, zijn er 50 van deze
pagina's.
Hebben het door u opgegeven prefix, gevolgd
door een letter, nummer of alfanumerieke
waarde en de extensie .HTM.
Bijvoorbeeld: MijnBestand1.htm, MijnBestanda.htm, of Mijnbestand1a.htm.

Rapportopmaakprofielen

Hiermee bepaalt u de indelingskenmerken
van een rapport.
Hebben het door u opgegeven prefix, gevolgd
door een letter, nummer of alfanumerieke
waarde en de extensie .css.
Bijvoorbeeld: MijnBestand1.css, MijnBestandb.css, of Mijnbestand1b.css.

Bestanden voor
Rapportnavigator-knoppen

Wordt gemaakt voor elk rapport dat in HTML
wordt opgeslagen.
Hiermee worden de navigatieknoppen aan de
pagina's gekoppeld.
Bijvoorbeeld: htmlnavknoppen.html.

Kader met rapportna- Wordt gemaakt voor elk rapport dat in HTML
vigatieknoppen
wordt opgeslagen.
Bevat de rapportnavigatieknoppen.
Bestandsnaam: htmlnavknoppen.js
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Bestand

Kenmerken

Kader met rapportin- Wordt gemaakt voor elk rapport dat in HTML
houd
wordt opgeslagen.
Hiermee wordt de inhoud weergegeven.
Bestandsnaam: htmlinhoud.js
Kader met rapportin- Wordt gemaakt voor elk rapport dat in HTML
houdsopgave
wordt opgeslagen.
Bevat koppelingen voor het navigeren.
Bestandsnaam: htmlinhoudsopgave.js
Afbeeldingsbestanden

Worden gemaakt voor elk OLE-object en
diagram.
Bestandsnaam: Mijnbestand0.png

Navigatieknoppen

Worden voor alle navigatieopties gemaakt als
u een Rapportnavigator opneemt. Er zijn
maximaal 8 GIF-bestanden: voor de knoppen
naar begin, naar einde, omhoog en omlaag in
zowel de status beschikbaar als niet-beschikbaar.
Bijvoorbeeld CG47DN.gif

Lograpport

Wordt gemaakt voor elk rapport dat in HTML
wordt opgeslagen.
Krijgt het door u opgegeven prefix, gevolgd
door een nummer en de extensie .log.
Bijvoorbeeld: MijnBestand1.log

Bestandenset Indeling 1
Als u een rapport in HTML opslaat met Indeling 1 worden de volgende bestanden gemaakt:
Bestand

Kenmerken

Hoofdpagina van
HTML-rapport

Wordt gemaakt voor elk rapport dat in HTML
wordt opgeslagen.
Wordt gebruikt om de HTML-rapportuitvoer te
openen.
Heeft het door u opgegeven prefix en de
extensie .HTM.
Bijvoorbeeld: MijnBestand.htm

Pagina's van het
middenstuk van het
rapport

Worden gemaakt voor elke pagina van het
middenstuk van het rapport. Als een rapport
50 pagina's bevat, zijn er 50 van deze
pagina's.
Hebben het door u opgegeven prefix, gevolgd
door 'b', een nummer uit een opeenvolgende
reeks en de extensie .HTM.
Bijvoorbeeld: MijnbestandB1.htm
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Bestand

Kenmerken

Bestanden voor
Rapportnavigator-knoppen

Worden gemaakt voor elke pagina als u een
Rapportnavigator toevoegt.
Koppelen navigatieknoppen aan de pagina's.
Bijvoorbeeld: MijnbestandN1.htm

Rapportnavigator

Wordt gemaakt als u een Rapportnavigator
opneemt.
Bijvoorbeeld: Mijnbestand_INHOUD.htm

Rapportnavigator-kolommen

Wordt gemaakt als u kolommen opneemt in
de Rapportnavigator.
Bijvoorbeeld: Mijnbestand_CINHOUD.htm

Rapportnavigator-paginanummers

Wordt gemaakt als u paginanummers
opneemt in de Rapportnavigator.

Afbeeldingsbestanden

Worden gemaakt voor elk OLE-object en
diagram.

Bijvoorbeeld: Mijnbestand_PINHOUD.htm

Bijvoorbeeld: Mijnbestand0.jpg
Navigatieknoppen

Worden voor alle navigatieopties gemaakt als
u een Rapportnavigator opneemt. Er zijn
maximaal 8 GIF-bestanden: voor elke richting
(omhoog, omlaag, links, rechts) een knop
beschikbaar en een knop niet-beschikbaar.
Bijvoorbeeld: CG47DN.gif.

HTML-rapportuitvoer verspreiden
Nadat u een rapport hebt opgeslagen in HTML, kunt u dit in een webbrowser beschikbaar
maken voor de lezers. Zorg dat u alle bestanden van het HTML-rapport beschikbaar maakt. U
kunt HTML-rapportuitvoer verspreiden
• via een website op het Internet
Volg de procedures van uw bedrijf voor het koppelen van rapporten aan webpagina's.
• via een website op het intranet van uw bedrijf
Volg de procedures van uw bedrijf voor het koppelen van rapporten aan webpagina's.
• door de rapporten via e-mail naar gebruikers te verzenden
Zorg dat alle HTML-bestanden van het rapport worden gecomprimeerd en verzonden
volgens de e-mailprocedures van uw bedrijf.
• op een bedrijfsnetwerk
Zorg dat alle HTML-bestanden van het rapport in de juiste map op het netwerk staan. U
moet deze map toegankelijk maken volgens de procedures van uw bedrijf.
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In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe in Impromptu gegevens worden gebruikt om rapporten te
maken. De volgende onderwerpen komen aan bod:
• de manier waarop gegevens worden opgehaald
• de mogelijkheden voor het kiezen van gegevensbronnen.

Gegevensbronnen kiezen
U kunt op verschillende manieren werken met de gegevens die u als basis van
Impromptu-rapporten gebruikt. Om bij het onderhouden van de rapportgegevens de juiste
beslissingen te kunnen nemen, moet u eerst het volgende weten:
• Hoe worden in Impromptu gegevens opgehaald?
• Hoe wordt een database gekoppeld aan catalogi?
• Hoe kunt u kopieën van de gegevens gebruiken?
• Hoe kunt u de gegevens opmaken?

Gegevens ophalen in Impromptu
In Impromptu-rapporten worden gegevens weergegeven die zijn opgehaald uit de database. Tot
deze gegevens wordt toegang verkregen via een catalogus.

U voert
een
query
U opent een
catalogus die verwijst
naar uw weergave
van de gegevens in
de database.

In
Impromptu
wordt SQL
Gegevens worden
opgehaald uit de
database.

In het rapport dat hiervan het resultaat is,
worden de gegevens weergegeven in een
logische indeling.

Een catalogus is minder complex dan de database, zodat u zich kunt richten op het analyseren
van de gegevens die voor u van belang zijn. Ten behoeve van de terugkoppeling naar de
database geldt voor elke catalogus het volgende:
• De catalogus verwijst naar de gegevens (naam, locatie en inhoud).
• De catalogus bepaalt tot welke gegevens elke klasse catalogusgebruikers toegang heeft.
• De catalogus voorziet u van een bedrijfsmatige weergave van de gegevens in de database.
Wanneer u gegevens uit de database opvraagt, wordt op basis van uw verzoek een SQL-query
(Structured Query Language) gegenereerd. Deze wordt verzonden naar de database. In de
database worden de gegevens voor het rapport geselecteerd. De resultaten worden vervolgens
teruggezonden naar Impromptu.
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De catalogi die u gebruikt, worden gemaakt door de beheerder van Impromptu. Beheerders
kunnen catalogi maken die voldoen aan verschillende eisen van gebruikers.

Query's uit het cache-geheugen gebruiken
Een cache-geheugen voor query's is een tijdelijk cache-geheugen op de PC dat in Impromptu
wordt gebruikt voor het opslaan van rapportresultaten. Wanneer u het selectievakje
Query-resultaten in cache-geheugen inschakelt (tabblad Toegang, vak Gegevens ophalen),
worden de resultaten uit het cache-geheugen voor query's gebruikt die lokaal zijn opgeslagen.
Er wordt dan alleen gezocht in de database als dat nodig is. Op deze manier verbeteren de
prestaties van Impromptu wanneer voor verschillende rapporten dezelfde gegevens zijn vereist.

Tip
Over het algemeen leidt het gebruik van het selectievakje Query-resultaten in cache-geheugen
tot dezelfde prestaties als het gebruik van fragmenten.
Zie (p. 110) voor meer informatie over fragmenten.

Stappen
1. Kies Query in het menu Rapport en klik vervolgens op de tab Toegang.
2. Selecteer Database als gegevensbron.
Schakel de selectievakjes Query-resultaten in cache-geheugen Maximaal in en voer het aantal
rijen in.

Koppeling van databases aan catalogi
Wanneer u een rapport opent, wordt automatisch een koppeling met de bijbehorende database
gemaakt, zodat de rapportgegevens kunnen worden opgehaald. U kunt het rapport pas
gebruiken als alle gegevens zijn opgehaald. Om te voorkomen dat u moet wachten tot grote
aantallen gegevens zijn opgehaald, kunt u de optie voor het automatisch maken van een
koppeling met de database uitschakelen.
Zie de on line Help van Impromptu voor meer informatie over het openen van rapporten.

De optie voor automatisch verbinden met de database uitschakelen
U kunt de optie voor het automatisch verbinden met de database uitschakelen (voor alle
databases of een bepaalde database) als u een rapport zonder gegevens wilt bekijken. Op deze
manier kunt u controleren of u het juiste rapport hebt geselecteerd en kunt u de indeling en
opmaak van het rapport controleren.
Als u het rapport hebt gecontroleerd, kunt u via de opdrachten Verbinden Ophalen verbinding
maken met de database om de gegevens op te halen. Zie de on line Help van Impromptu voor
meer informatie over deze opdrachten. Op het tabblad Index typt u een van de volgende
woordgroepen
• verbinden met database
• ophalen, gegevens

Automatisch ophalen uitschakelen: stap
•

Schakel het selectievakje Automatisch verbinding maken bij openen catalogus uit op het
tabblad Algemeen van het dialoogvenster Opties (menu Extra).

Automatisch ophalen uitschakelen voor een bepaalde database: stap
•

Schakel bij het aanmelden bij een catalogus het selectievakje Verbinden met database uit
(dialoogvenster Toegang tot catalogus).

Opmerking: Als de optie voor automatisch verbinden is uitgeschakeld voor alle databases, kunt
u het dialoogvenster Toegang tot catalogus gebruiken om de optie voor automatisch verbinden
weer te activeren voor een bepaalde database.
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Uw kopie van de database
Wanneer u rapporten maakt die u wilt distribueren, is het belangrijk dat de rapporten op een
efficiënte manier worden uitgevoerd. Om de prestaties van uw rapporten te verbeteren, kunt u
kopieën van de gegevens distribueren in de volgende indelingen:
• Lokale momentopnamen
• externe momentopnamen
• fragmenten
• sneltabellen
Sneltabellen blijven gekoppeld aan de brondatabase en kunnen worden bijgewerkt met de
wijzigingen daarin. Momentopnamen en fragmenten zijn onafhankelijk van de bron en worden
daarom niet bijgewerkt.

Lokale momentopnamen
Een lokale momentopname is een onveranderlijke kopie van de gegevens, die wordt
opgeslagen als onderdeel van een rapport. Net als bij het maken van een foto, worden de
gegevens vastgelegd die aanwezig zijn op het moment waarop u de momentopname maakt.
Omdat de gegevens deel uitmaken van het rapport, kunt u op basis hiervan echter geen nieuwe
rapporten genereren.
Lokale momentopnamen kunt u gebruiken in de volgende gevallen:
• Als u rapporten wilt uitvoeren zonder een catalogus te openen.
• Als u behoefte hebt aan een statische weergave van de gegevens op een bepaald moment.
• Als u het rapport ook wilt bekijken wanneer u geen toegang hebt tot de brondatabase.
• Als u geen nieuwe tabellen of gegevens aan het rapport wilt toevoegen.
U kunt lokale momentopnamen gebruiken als u de toestand van de database op verschillende
momenten wilt kunnen vergelijken, maar geen nieuwe rapporten voor deze gegevens wilt
uitvoeren.
Stel dat u een query uitvoert om een rapport te genereren van de huidige maandelijkse omzet.
De gegevens in het rapport verschillen per dag en u wilt de huidige resultaten opslaan, zodat u
deze later met andere gegevens kunt vergelijken. U slaat de gegevens op als momentopname,
zodat u deze kunt vergelijken met toekomstige maandelijkse omzetrapporten.
Zie de on line Help van Impromptu voor informatie over het maken van lokale momentopnamen.
Op het tabblad Index typt u een van de volgende woordgroepen:
• momentopnamen
• maken, lokale kopie van rapportgegevens

Externe momentopnamen
Als u een externe momentopname wilt maken, voert u een rapport uit in de database met
Request Server. Request Server slaat de resultaten van de query in de database op als resultatenset, en dus niet lokaal.
Hieronder ziet u de belangrijkste verschillen tussen externe momentopnamen en lokale
momentopnamen:
• Een rapport op basis van een externe momentopname bevat geen gegevens. In plaats
daarvan bevat het rapport een verwijzing naar de tabel met resultaten in de database.
• Voor een externe momentopname is toegang tot de database vereist (meestal via een
netwerk). Een externe momentopname is daarom minder gemakkelijk te verplaatsen dan
een lokale momentopname.
• U kunt alleen een resultatenset in de database maken als u beschikt over Request Server.
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Externe momentopnamen bieden een groot gedeelte van de voordelen van lokale momentopnamen. Daarnaast hebt u bij externe momentopnamen de volgende mogelijkheden:
• De momentopnamen kunnen worden gemaakt op rustige momenten (er hoeft niemand
aanwezig te zijn).
• De momentopnamen worden gemaakt op basis van een query die rechtstreeks wordt
uitgevoerd in de databaseserver, zodat de tabellen veel sneller worden gemaakt dan lokale
tabellen. Als de database groter wordt, wordt ook het voordeel met betrekking tot de
prestaties van een externe momentopname groter.
• Bij resultatensets die erg groot zijn, is de bestandsgrootte van een externe momentopname
ten opzichte van een lokale momentopname klein. Het rapport bevat immers geen
gegevens.

Externe momentopnamen opslaan als lokale momentopnamen
U kunt een externe momentopname als lokale momentopname in uw systeem opslaan, zodat u
kunt werken zonder netwerkverbinding. Dit komt van pas wanneer u op reis gaat of wanneer u
de momentopname per e-mail wilt verzenden naar andere Impromptu-gebruikers.

Stappen
1. Open de externe momentopname en kies Opslaan als in het menu Bestand.
2. Voer een locatie in bij Opslaan in en voer de bestandsnaam in.
3. Schakel het selectievakje Momentopname opslaan met het rapport in en klik op OK.
De momentopname wordt lokaal opgeslagen. U kunt het rapport wijzigen.

Opmerkingen
•

•

•

Het pictogram in het vak Voorbeeld (dialoogvenster Openen), rechtsonder in het scherm,
duidt het soort momentopname aan:
Externe momentopname
Lokale momentopname
Externe momentopnamen kunt u niet opslaan als sneltabel. U kunt opnieuw verbinding
maken met de database van een externe momentopname door te klikken op Database
(tabblad Toegang, dialoogvenster Query). Deze actie kan niet worden teruggedraaid.
Zie (p. 111) voor informatie over het maken van sneltabellen. Zie (p. 131) voor informatie
over het gebruik van sneltabellen om de prestaties te verbeteren.

Tips
•
•

Klik op de knop Momentopname op de werkbalk als u een externe momentopname snel wilt
opslaan als lokale momentopname.
Als u de lokale momentopname wilt bijwerken met de meest recente beschikbare gegevens,
moet u deze regelmatig verversen op basis van de meest recente externe momentopname.
Zie de on line Help van Impromptu voor informatie over het verversen van lokale momentopnamen. Op het tabblad Index typt u het volgende:
•

verversen, momentopnamen

Fragmenten
Wanneer u fragmenten gebruikt, haalt Impromptu alleen het ingevoerde aantal rijen op. Deze
worden tijdelijk in uw systeem opgeslagen.
Bij het uitvoeren van een query wordt geprobeerd om alleen de gegevens uit het fragment te
gebruiken. Als voor de query gegevens vereist zijn die geen onderdeel vormen van het
fragment, wordt verbinding gemaakt met de database om de vereiste gegevens op te halen.
Wanneer u het huidige rapport sluit, wordt het fragment van het systeem verwijderd.
Stel dat u werkt met een fragment van 30 rijen. Dit betekent dat de eerste 30 rijen worden
opgehaald uit de database en worden gebruikt als gegevensbron voor uw query's. Wanneer u
nu een kolom aan de query toevoegt, moeten de nieuwe gegevens worden opgehaald uit de
database.
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Met behulp van een fragment kunt u een rapport op een efficiënte manier testen voordat u de
query uitvoert in een grote database.
Zie (p. 130) voor informatie over prestaties van Impromptu en fragmenten.

Fragmenten maken: stappen
1. Kies Query in het menu Rapport en klik vervolgens op de tab Toegang.
Opmerking: Als het tabblad Toegang niet verschijnt, schakelt u het selectievakje
Geavanceerde tabbladen in dialoogvenster Query weergeven in (dialoogvenster Opties,
menu Extra).
2. Selecteer het keuzerondje Fragment van in het vak Gegevensbron en voer het gewenste
aantal rijen van het fragment in (de standaardwaarde is 30).
3. Klik op OK.

Tip
•

Gebruik de knop Fragment op de werkbalk om snel fragmenten te maken of te verwijderen.

Sneltabellen gebruiken
Een sneltabel is een afzonderlijke, lokaal opgeslagen gegevenstabel die u kunt gebruiken in een
rapport. Als u sneltabellen gebruikt, worden de vereiste gegevens opgevraagd uit de sneltabel
en worden deze niet opgehaald uit de database. U kunt sneltabellen als volgt gebruiken:
• Als gegevensbron voor een rapport, zodat u kunt werken zonder verbinding met de
database. Als u bijvoorbeeld dagelijks rapporten maakt op basis van de omzet van de
vorige dag, kunt u automatisch elke dag een sneltabel maken die wordt gebruikt als
gegevensbron voor de dagelijkse rapporten.
• In uw rapport, zodat u daarin gegevens kunt opnemen die uitsluitend beschikbaar zijn in
een afzonderlijke database en geen deel uitmaken van uw catalogus. Stel dat u denkt dat
de uitgaven evenredig stijgen met de salarissen en dat u deze theorie wilt testen. De
salarisgegevens maken echter deel uit van een afzonderlijke database. U kunt dan een
sneltabel maken die u gebruikt in het rapport met de salarisgegevens.
Als u de beheerdersversie van Impromptu gebruikt, kunt u sneltabellen koppelen aan databasetabellen. Dit kan echter een negatieve invloed hebben op de prestaties.
Zie "Prestaties van Impromptu verbeteren" (p. 125) voor informatie over de prestaties.
Als u historische gegevens opslaat in sneltabellen, biedt dat een aantal voordelen ten opzichte
van het maken van onafhankelijke kopieën van de gegevens (bijvoorbeeld met fragmenten of
momentopnamen).
Gebruik een sneltabel als u het volgende wilt doen:
• nieuwe rapporten maken op basis van de gegevens
• de gegevens knippen, plakken, berekenen of filteren
• een join maken met databasetabellen in de catalogus
• de sneltabel gebruiken als databasetabel
• de gegevens opslaan bij de catalogus.

Sneltabellen maken: stappen
1. Maak of open het rapport met de gegevensitems die u wilt opnemen in de sneltabel.
2. Kies Opslaan als in het menu Bestand.
3. Selecteer Sneltabel in het vak Opslaan als type.
4. Typ de gewenste bestandsnaam en klik op OK.
De nieuwe sneltabel krijgt de ingevoerde naam, waaraan de extensie .ims wordt
toegevoegd.

Tip
•

Als u de gegevens in een sneltabel wilt bijwerken of wijzigen, maakt u verbinding met de
database en opent u het rapport met de gewenste gegevensitems. Vervolgens slaat u het
rapport op, zodat de bestaande sneltabel wordt vervangen.
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Sneltabellen gebruiken in een rapport: stappen
1. Open een rapport of maak een nieuw rapport met de gewenste gegevensitems.
2. Kies Query in het menu Rapport.
3. Selecteer Sneltabel in de vervolgkeuzelijst Gegevensbron.
4. Klik op Bladeren om de map met de sneltabel te zoeken en te selecteren en klik vervolgens
op OK.
Alle sneltabellen in de map worden weergegeven op het tabblad Gegevens in het dialoogvenster Query.
5. Dubbelklik op een map met een sneltabel om deze te openen. Dubbelklik vervolgens op de
gegevensitems in de sneltabel die u wilt toevoegen aan het vak Query-gegevens.
6. Klik op OK.
De geselecteerde gegevensitems uit de sneltabel worden door Impromptu toegevoegd aan uw
rapport.

Sneltabellen delen via het LAN
Sneltabellen kunt u delen via het LAN. Wanneer u bijvoorbeeld een rapport hebt gemaakt met
gegevens die ook voor anderen nuttig zijn, kunt u het rapport opslaan als sneltabel en kopiëren
naar het LAN. Zo kunnen ook andere gebruikers over de gegevens beschikken.
Wanneer u sneltabellen deelt via het LAN, kan iedereen gebruikmaken van dezelfde sneltabel.
Stel dat verschillende gebruikers zijn geïnteresseerd in de sneltabel voor de omzetaccount die u
elke ochtend maakt wanneer u het omzetrapport opent. U kunt deze sneltabel kopiëren naar het
LAN, zodat deze door iedereen kan worden gebruikt.

Automatisch sneltabellen maken
U kunt een macro instellen om elke nacht automatisch een sneltabel te maken. Op deze manier
hoeven lange rapporten niet tijdens werkuren te worden uitgevoerd. Stel dat u gebruikmaakt van
een rapport dat een ingewikkelde berekening voor de winstmarge bevat en dat het 45 minuten
kost om dit rapport uit te voeren. Deze berekening moet iedere dag worden uitgevoerd op basis
van nieuwe gegevens. U kunt een macro maken in Impromptu waarmee het rapport met de
winstmarges op basis van de nieuwe gegevens 's nachts met Cognos Scheduler wordt gemaakt
en opgeslagen als sneltabel.
Zie de on line Help bij macro's voor meer informatie.
U kunt ook Scheduler gebruiken om automatisch een rapport uit te voeren en dit op te slaan als
sneltabel.
Zie de on line Help van Scheduler voor informatie over het automatisch maken van sneltabellen
met Scheduler. Op het tabblad Index typt u een van de volgende woordgroepen
• uitvoeren, taken op afstand
• uitvoeren, onbeheerde taken
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In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan catalogi. U vindt hier informatie over het volgende:
• de manier waarop catalogi werken
• het maken van eigen catalogi
• de onderdelen die u kunt wijzigen of aanpassen.

Wat kunt u doen met catalogi?
Met catalogi kunt u het volgende doen:
• rapporten weergeven, uitvoeren en afdrukken
• rapporten exporteren naar andere toepassingen
• de verbinding met de database verbreken en deze later weer herstellen.
Daarnaast kunt u mogelijk het volgende doen:
• rapporten maken
• de inhoud van de catalogus wijzigen
• gebruikersklassen toevoegen.
Als u de maker van de catalogus bent, kunt u mappen en de inhoud daarvan wijzigen. Als u niet
de maker van de catalogus bent en werkt met een persoonlijke kopie van een gedistribueerde
catalogus, kunt u mogelijk mappen toevoegen aan uw kopie en gegevensitems toevoegen aan
de mappen.

Werken met catalogi
De beheerder stelt de gedistribueerde broncatalogus in en beheert deze. Ook kent de
beheerder bepaalde kenmerken aan de catalogus toe. Met deze kenmerken wordt het volgende
bepaald:
• de toegang tot de catalogus
• de toegangsrechten voor de catalogus, die aangeven welke taken kunnen worden
uitgevoerd door een bepaalde gebruikersklasse.
Op basis van uw gebruikersklasse hebt u toegangsrechten om bepaalde taken uit te voeren. De
beheerder kan de gedistribueerde broncatalogus bijvoorbeeld opslaan op een LAN en de
gebruikersklasse Vertegenwoordigers toegang geven tot de catalogus, maar deze gebruikersklasse niet de rechten geven om de catalogus te wijzigen. In dat geval hebben alle personen die
deel uitmaken van de gebruikersklasse Vertegenwoordigers toegang tot de catalogus op het
LAN. Zij kunnen rapporten maken, maar kunnen de catalogus niet wijzigen.
De catalogus die u gebruikt is een gemeenschappelijke catalogus of een persoonlijke gedistribueerde catalogus.

Gemeenschappelijke catalogi
Een gemeenschappelijke catalogus wordt gemaakt en beheerd door een beheerder. Een
dergelijke catalogus wordt opgeslagen op het LAN en wordt gedeeld door alle gebruikers met
toegangsrechten. Mappen in gemeenschappelijke catalogi kunt u niet bewerken, maar u kunt
mogelijk wel rapporten maken en bewerken of rapporten weergeven (afhankelijk van uw gebruikersprofiel).

Persoonlijke gedistribueerde catalogi
Een persoonlijke gedistribueerde catalogus is een kopie van een gedistribueerde broncatalogus
die is ingesteld en wordt beheerd door de beheerder. Alle gebruikers met toegang tot de gedistribueerde broncatalogus kunnen een persoonlijke gedistribueerde catalogus maken.
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Een persoonlijke gedistribueerde catalogus bevat koppelingen naar de gedistribueerde broncatalogus. Als de beheerder de gedistribueerde broncatalogus heeft gewijzigd, wordt uw
persoonlijke gedistribueerde catalogus op basis van deze koppelingen automatisch bijgewerkt
wanneer u deze opent. Alle wijzigingen die u in uw kopie hebt aangebracht, blijven behouden
als de koppelingen worden bijgewerkt.
Wanneer u een kopie van een catalogus op uw computer hebt opgeslagen, kunt u de verbinding
met het LAN verbreken en toch verder werken met de catalogus (bijvoorbeeld als u op zakenreis
gaat). Als u werkt met een persoonlijke gedistribueerde catalogus, wordt uw kopie standaard
automatisch bijgewerkt wanneer u opnieuw verbinding maakt met het LAN.
Zie (p. 115) voor meer informatie over het aanpassen van catalogi.
Opmerking: De beheerder kan u rechten hebben gegeven om wijzigingen aan te brengen aan
catalogi. Welke wijzigingen u mag aanbrengen, is afhankelijk van de toegangsrechten van uw
gebruikersklasse.

Catalogi openen
Als u Impromptu-rapporten wilt maken of uitvoeren (met uitzondering van momentopnamerapporten), moet u eerst een catalogus openen. Zie de on line Help van Impromptu voor meer
informatie over het openen van catalogi.
Wanneer u vrijwel altijd dezelfde catalogus gebruikt, kunt u het volgende doen:
• De catalogus automatisch openen via een snelkoppeling op het bureaublad. U kunt deze
snelkoppeling alleen gebruiken als Impromptu nog niet is gestart.
• Een startoptie op de opdrachtregel gebruiken om Impromptu te starten en een catalogus te
openen.
• Impromptu zodanig instellen dat de catalogus automatisch wordt geladen wanneer u het
programma start (tabblad Opstarten, dialoogvenster Opties).

Persoonlijke gedistribueerde catalogi maken
Wanneer u voor het eerst met een persoonlijke gedistribueerde catalogus gaat werken, moet u
deze maken op basis van de gedistribueerde broncatalogus. In volgende Impromptu-sessies
kunt u uw persoonlijke gedistribueerde catalogus rechtstreeks openen.

Stappen
1. Open een gedistribueerde broncatalogus.
2. Klik op OK in het dialoogvenster Toegang tot catalogus.
Het selectievakje Kopie maken van deze gedistribueerde catalogus (dialoogvenster
Toegang tot catalogus) wordt automatisch ingeschakeld en wordt tevens grijs weergegeven
als u niet de maker van de catalogus bent.
3. Geef een naam en locatie voor uw persoonlijke gedistribueerde catalogus op in het vak
Bestandsnaam (dialoogvenster Naam opgeven voor uw kopie van de catalogus) en klik op
OK.

Persoonlijke gedistribueerde catalogi bijwerken
Uw persoonlijke gedistribueerde catalogus wordt standaard automatisch bijgewerkt wanneer u
deze opent. Als tabellen, joins, gebruikersklassen, mappen, kolommen, berekeningen,
voorwaarden en vragen worden bijgewerkt op basis van de gedistribueerde broncatalogus,
gebeurt het volgende:
• Tabellen en joins worden overschreven
• Mappen en gebruikersklassen worden samengevoegd
• Alle elementen die nog niet voorkomen worden toegevoegd
• Alle elementen die eerder zijn gekopieerd uit de gedistribueerde broncatalogus maar die
niet meer voorkomen in de huidige gedistribueerde broncatalogus, worden verwijderd.
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Automatisch bijwerken van de catalogus uitschakelen
Mogelijk wilt u de optie voor het automatisch bijwerken van de catalogus uitschakelen, zodat u
efficiënter kunt werken. Wanneer u bijvoorbeeld werkt zonder verbinding met het netwerk,
verschijnt het bericht dat de broncatalogus niet kan worden gevonden, zodat de persoonlijke
gedistribueerde catalogus niet kan worden bijgewerkt. Als u de optie voor automatisch
bijwerken uitschakelt, wordt dit bericht niet weergegeven.
U kunt de optie voor automatisch bijwerken ook uitschakelen als u uw kopie van de gedistribueerde broncatalogus wilt behouden en deze niet wilt bijwerken met de gegevens uit de nieuwe
gedistribueerde broncatalogus. Stel dat de beheerder een aantal dagen bezig is met het
aanbrengen van wijzigingen in de gedistribueerde broncatalogus. U wilt uw kopie van de
catalogus pas bijwerken als alle wijzigingen zijn aangebracht. Schakel de optie voor
automatisch bijwerken uit totdat u van de beheerder bericht hebt ontvangen dat de gedistribueerde broncatalogus gereed is. Vervolgens kunt u uw kopie bijwerken.
Als u de optie voor automatisch bijwerken hebt uitgeschakeld en verbinding hebt met het LAN,
kunt u de catalogus handmatig bijwerken wanneer u deze hebt geopend.

Instelling voor automatisch bijwerken van de catalogus wijzigen: stappen
1. Open uw persoonlijke gedistribueerde catalogus.
2. Kies Eigenschappen in het menu Catalogus.
3. Schakel het selectievakje Automatisch bijwerken in of uit.
4. Klik op OK.

Persoonlijke gedistribueerde catalogus handmatig bijwerken: stappen
•

Kies Catalogus bijwerken in het menu Catalogus.

Wat kunt u wijzigen?
Als de beheerder de opdracht Mappen heeft geactiveerd en u de vereiste rechten heeft
toegekend, kunt u de catalogus wijzigen:
• door de naam van mappen en gegevensitems te bewerken
• door nieuwe mappen te maken in de catalogus
• door mappen en gegevensitems te verplaatsen naar andere locaties in de catalogus
• door mappen en gegevensitems te sorteren
• door filters, berekende gegevensitems, samenvattingen en vragen op te slaan in de
catalogus
• door subklassen van gebruikers toe te voegen en de bijbehorende profielen aan te passen.
U kunt de catalogus alleen wijzigen als alle rapporten zijn gesloten.
Welke wijzigingen u kunt aanbrengen, hangt af van het type catalogus waarmee u werkt (een
gemeenschappelijke of een gedistribueerde catalogus).

Opmerking
•

Een groot aantal van de functies in de volgende secties is alleen beschikbaar als u beheerdersrechten hebt of als deze rechten door de beheerder aan u zijn toegekend.

Wijzigingen in gemeenschappelijke catalogi
Voor gemeenschappelijke catalogi hebt u mogelijk rechten om een willekeurig gedeelte van de
inhoud te wijzigen en inhoud toe te voegen. Mogelijk kunt u bijvoorbeeld mapnamen wijzigen,
gegevensitems van de ene map naar de andere verplaatsen en nieuwe mappen maken. Omdat
de beheerder en andere gebruikers misschien ook de benodigde rechten bezitten om
wijzigingen in de catalogus aan te brengen, moet u oppassen dat u de wijzigingen van andere
gebruikers niet overschrijft.
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Wijzigingen in persoonlijke gedistribueerde catalogi
Als het gaat om een persoonlijke gedistribueerde catalogus, hoeft u zich geen zorgen te maken
over het aanbrengen van wijzigingen in andermans werk. U kunt alleen inhoud toevoegen en de
door u toegevoegde inhoud wijzigen. De inhoud die u hebt gekopieerd uit de gedistribueerde
broncatalogus kunt u niet wijzigen, zodat u geen wijzigingen kunt aanbrengen die worden
overschreven wanneer de catalogus wordt bijgewerkt.

Persoonlijke gedistribueerde catalogi bijwerken
Als u de locatie van de broncatalogus van een gedistribueerde catalogus wijzigt of bijwerkt, is
deze niet meer te herkennen of te vinden door de persoonlijke kopie. Als u de persoonlijke kopie
opent, verschijnt het bericht Bijwerken: broncatalogus niet gevonden. Als u Wijzigen kiest en de
juiste broncatalogus selecteert, wordt de persoonlijke kopie bijgewerkt, zelfs wanneer het selectievakje Automatisch bijwerken bij openen is uitgeschakeld. Als u niet wilt dat gedistribueerde
kopieën van een catalogus worden bijgewerkt, maakt u een reservekopie van uw persoonlijke
kopie van de catalogus voordat deze wordt bijgewerkt.

Namen van mappen en inhoud wijzigen
U kunt de namen van mappen en gegevensitems wijzigen, zodat deze gemakkelijker kunnen
worden herkend door de gebruikers van de catalogus. U kunt de naam van het gegevensitem
Aant bijvoorbeeld wijzigen in Aantal.

Stappen
1. Controleer of u de catalogus hebt geopend en alle rapporten hebt gesloten.
2. Kies de opdracht Mappen in het menu Catalogus.
Opmerking: Neem contact op met de beheerder als de opdracht Mappen niet beschikbaar
is.
3. Selecteer de map of het gegevensitem waarvan u de naam wilt wijzigen in het dialoogvenster Mappen.
4. Klik op de knop Bewerken. Als u een berekening of filtervoorwaarde hebt geselecteerd,
wordt het dialoogvenster Berekening bewerken of Voorwaarde bewerken weergegeven.
Hierin kunt u de naam van en de expressie voor het geselecteerde item wijzigen.
Zie (p. 10) voor meer informatie over filters. Zie "Berekende velden maken" (p. 34) voor
meer informatie over het wijzigen van expressies voor berekeningen.
5. Klik op OK om het dialoogvenster te sluiten en klik nogmaals op OK om ook het dialoogvenster Mappen te sluiten.

Opmerking
•

Alle mappen en gegevensitems waarvoor u niet de rechten bezit om deze te wijzigen, zijn
gemarkeerd met het pictogram voor Toegang geweigerd.

Mappen in catalogi maken
U kunt de inhoud van uw catalogus opnieuw indelen door nieuwe mappen te maken.

Methoden om mappen in catalogi te maken
Als u mappen aan een catalogus wilt toevoegen, kunt u het volgende doen:
• een geheel nieuwe map maken
• een map maken op basis van een rapport.
Als u beschikt over een rapport met complexe berekende gegevensitems, samenvattingen
en filters, kunt u tijd besparen door een map te genereren op basis van het rapport.
Opmerking: U kunt een map ook kopiëren met de knop Kopiëren (in het dialoogvenster
Mappen).
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Voorbeelden
•
•

U maakt een map "Favoriete gegevensitems" met daarin de twintig gegevensitems die u
vaak gebruikt. In de nieuwe map kunt u gegevensitems uit verschillende mappen opnemen.
U beschikt over een rapport dat enkele kolommen bevat, waaronder een samenvatting en
een complexe berekening. Het rapport is gefilterd. Op basis van dit rapport maakt u een
map die alle gegevensitems uit het rapport bevat.

Lege mappen maken: stappen
1. Controleer of u de catalogus hebt geopend en alle rapporten hebt gesloten.
2. Kies de opdracht Mappen in het menu Catalogus.
Opmerking: U kunt mappen op elk gewenst moment verplaatsen. Als u wilt dat de nieuwe
map op een bepaalde locatie wordt neergezet, selecteert u een map. De nieuwe map
verschijnt dan vóór de geselecteerde map. Als u dit niet doet, wordt de nieuwe map
onderaan de lijst geplaatst.
3. Kies Nieuwe map in het dialoogvenster Mappen.
4. Typ de naam van de nieuwe map in het veld Naam in het dialoogvenster Nieuwe map. Klik
vervolgens op OK.

Mappen maken op basis van een rapport: stappen
1. Controleer of u de catalogus hebt geopend en alle rapporten hebt gesloten.
2. Kies de opdracht Mappen in het menu Catalogus.
Opmerking: De opdracht Mappen is beschikbaar als u de maker van de catalogus bent of
als de beheerder de benodigde rechten aan u heeft toegekend. Neem contact op met de
beheerder als de opdracht Mappen niet beschikbaar is.
3. Als u de nieuwe map wilt opslaan in een andere map, dubbelklikt u op de desbetreffende
map om deze te openen.
4. Klik op Genereren.
5. Selecteer het keuzerondje Rapport in het vak Map genereren op basis van en klik
vervolgens op OK.
6. Zoek en selecteer het rapport met de gewenste kolommen en voorwaarden in het dialoogvenster Rapport selecteren en klik op Openen.
7. Klik op OK.

Tip
•

Overbodige mappen en items kunt u verwijderen door de opdracht Mappen te kiezen in het
menu Catalogus. Vervolgens selecteert u de map of het gegevensitem dat u wilt
verplaatsen. Kies Knippen en klik op OK.

Mappen en de inhoud daarvan verplaatsen
U kunt mappen en gegevensitems verplaatsen naar nieuwe locaties. U kunt het item Omgezet
bedrag bijvoorbeeld verplaatsen van de map Ordergegevens naar de map Orders.

Stappen
1. Controleer of u de catalogus hebt geopend en alle rapporten hebt gesloten.
2. Kies de opdracht Mappen in het menu Catalogus.
Opmerking: U kunt mappen op elk gewenst moment verplaatsen. Als u wilt dat de nieuwe
map op een bepaalde locatie wordt neergezet, selecteert u een map. De nieuwe map
verschijnt dan vóór de geselecteerde map. Als u dit niet doet, wordt de nieuwe map
onderaan de lijst geplaatst.
3. Doe het volgende in het dialoogvenster Mappen:
•

Als u een map wilt verplaatsen, selecteert u de gewenste map.

•

Als u een gegevensitem uit een map wilt verplaatsen, dubbelklikt u op de map waarin
het gegevensitem zich bevindt en selecteert u het gewenste item.
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4. Klik op de knop Knippen.
5. Voer een van de volgende handelingen uit:
•

Als u een map verplaatst, selecteert u de map waarboven u de geknipte map wilt
plakken.

•

Als u een gegevensitem verplaatst, selecteert u de map waarin u het item wilt plakken.

6. Klik achtereenvolgens op de knop Plakken en op OK.

Tips
•

•
•

Als u een map of gegevensitem niet wilt verplaatsen maar wilt kopiëren, selecteert u de
map of het item en klikt u op Kopiëren. Vervolgens opent u de doelmap en klikt u op
Plakken.
Pas de grootte van het dialoogvenster Mappen aan om lange lijsten met mappen en
gegevensitems beter te kunnen zien.
Als u mappen en mapitems wilt sorteren, klikt u op het pictogram Sorteren boven het vak
Catalogus van de mappen. U kunt alfabetisch in oplopende of aflopende volgorde sorteren,
of de standaard sorteervolgorde herstellen.

Filters opslaan in catalogi
Complexe of veelgebruikte filtervoorwaarden kunt u opslaan in een catalogus. Als u het filter wilt
gebruiken, kunt u het vervolgens in de catalogus selecteren. U hoeft het filter dan niet opnieuw
te maken. Daarnaast kunt u nu de definitie van het filter bepalen, zodat alle gebruikers kunnen
beschikken over de juiste definitie.
Zie (p. 11) voor informatie over het maken van filters.
U kunt bijvoorbeeld een voorwaarde maken die ervoor zorgt dat alleen de gegevens van uw
regio worden weergegeven. Wanneer er een nieuw gebied aan de regio wordt toegevoegd,
hoeft u dit gebied maar één keer aan de voorwaarde toe te voegen. Vervolgens wordt het
nieuwe gebied in de regio in alle rapporten weergegeven.

Stappen
1. Kies de opdracht Mappen in het menu Catalogus.
2. Selecteer een map als u het nieuwe filter op een bepaalde locatie wilt neerzetten. Het filter
wordt dan aan deze map toegevoegd. Als u dit niet doet, wordt het nieuwe filter onderaan
de lijst geplaatst.
Opmerking: U kunt filters op elk gewenst moment verplaatsen.
3. Kies Nieuwe voorwaarde in het vak Nieuw (dialoogvenster Mappen).
4. Typ een naam in het veld Naam van het dialoogvenster Nieuwe voorwaarde.
Opmerking:= Aan deze naam moet u de voorwaarde kunnen herkennen wanneer u deze in
rapporten wilt gebruiken.
5. Stel een expressie samen.
6. Klik op OK om het dialoogvenster Nieuwe voorwaarde te sluiten.
7. Het nieuwe filter wordt weergegeven in het vak Mappen in catalogus.
8. Klik op OK.

Tip
•
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het dialoogvenster Mappen en klikt u op de knop Knippen.
Zie (p. 45) voor informatie over het maken van voorwaarden. Neem contact op met de
beheerder als u verantwoordelijk bent voor het maken van catalogi en meer informatie wilt
over het opnemen van voorwaarden in catalogi.
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Vooraf gedefinieerde filtervoorwaarden wijzigen
Als u de benodigde rechten hebt, kunt u vooraf gedefinieerde filtervoorwaarden bewerken of
hernoemen.

Stappen
1. Sluit alle geopende rapporten.
2. Kies de opdracht Mappen in het menu Catalogus.
3. Selecteer de voorwaarde die u wilt wijzigen en klik op Bewerken.
4. Voer een van de volgende handelingen uit:
•

Als u de voorwaarde wilt wijzigen, selecteert u het gedeelte van de voorwaarde dat u
wilt wijzigen en klikt u op OK.

•

Als u de naam van de voorwaarde wilt wijzigen, typt u een andere naam voor de
voorwaarde in het veld Naam.

5. Klik op OK om het dialoogvenster Voorwaarde bewerken te sluiten en klik opnieuw op OK.
Alle rapporten waarin de voorwaarde wordt gebruikt, worden automatisch aangepast
wanneer u de voorwaarde wijzigt.

Berekende gegevensitems en samenvattingen opslaan in catalogi
U kunt tijd besparen door complexe of veelgebruikte berekeningen en samenvattingen op te
slaan in een catalogus. Wanneer u de berekening of samenvatting wilt gebruiken, kunt u deze in
de catalogus selecteren. U hoeft deze dan niet opnieuw te maken. Daarnaast wordt de definitie
van de berekening door u bepaald, zodat gebruikers van de catalogus die deze berekening of
samenvatting nodig hebben voor een query altijd gebruikmaken van de juiste berekeningsdefinitie. U kunt de vooraf gedefinieerde berekeningen of samenvattingen afzonderlijk gebruiken, of
deze gebruiken als onderdeel van de definitie van een ander berekend gegevensitem dat u
maakt.
Als u berekende gegevensitems en samenvattingen wilt opslaan in een catalogus, doet u het
volgende:
• Als het berekende gegevensitem of de samenvatting deel uitmaakt van een opgeslagen
rapport, slaat u het volledige rapport op als catalogusmap. Vervolgens verwijdert u de
gegevensitems die u niet nodig hebt uit de map.
• Maak het nieuwe berekende gegevensitem of de samenvatting rechtstreeks in de gewenste
catalogusmap.
Zie "Berekende velden maken" (p. 34) voor informatie over het maken van berekende gegevensitems. Zie (p. 25) voor informatie over het maken van samenvattingen.
Stel dat u een rapport hebt dat een berekend gegevensitem met de naam Winst bevat. Voor dit
berekende gegevensitem wordt voor elk artikel de waarde van Artikelkosten afgetrokken van de
waarde van Artikelprijs. U wilt dit berekende gegevensitem opslaan in de catalogus, zodat u het
kunt gebruiken in andere rapporten die u maakt op basis van deze catalogus.

Bestaande berekende gegevensitems en samenvattingen opslaan: stappen
1. Controleer of u de catalogus hebt geopend en alle rapporten hebt gesloten.
2. Kies de opdracht Mappen in het menu Catalogus.
3. Als u wilt dat het item op een bepaalde locatie wordt neergezet, selecteert u een map. Het
item wordt hieraan toegevoegd. Als u dit niet doet, wordt het item onderaan de lijst
geplaatst.
4. Klik op de knop Genereren in het dialoogvenster Mappen.
5. Selecteer het keuzerondje Rapport in het dialoogvenster Map genereren en klik vervolgens
op OK.
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6. Selecteer het rapport dat het gewenste berekende gegevensitem of de gewenste
samenvatting bevat en klik op Openen.
Opmerking:= Er verschijnt een nieuwe map in het vak Mappen in catalogus, met daarin het
rapport dat u hebt geselecteerd. De mapnaam bevat het pad en de bestandsnaam van het
rapport.
7. Dubbelklik op de nieuwe map in het vak Mappen in catalogus.
8. Selecteer de gegevensitems die u niet aan de catalogus wilt toevoegen.
9. Klik op de knop Knippen om de ongewenste gegevensitems te verwijderen. Klik vervolgens
op OK.

Tip
•

Als u de naam van de nieuwe map wilt wijzigen, selecteert u deze in het vak Mappen in
catalogus (dialoogvenster Mappen) en klikt u op de knop Bewerken. Typ de gewenste naam
in het veld Naam (dialoogvenster Naam bewerken) en klik op OK.

Berekende gegevensitems en samenvattingen maken en opslaan: stappen
1. Controleer of u de catalogus hebt geopend en alle rapporten hebt gesloten.
2. Kies de opdracht Mappen in het menu Catalogus.
3. Als u wilt dat het item op een bepaalde locatie wordt neergezet, selecteert u een map. Het
item wordt hieraan toegevoegd. Als u dit niet doet, wordt het item onderaan de lijst
geplaatst.
4. Klik op de knop Berekening in het vak Nieuw (dialoogvenster Mappen).
5. Typ de naam voor de berekening in het veld Naam (dialoogvenster Nieuwe berekening).
6. Stel een expressie samen.
Zie "Berekende velden maken" (p. 34) voor informatie over het samenstellen van expressies
voor berekende gegevensitems.
7. Klik op OK om het dialoogvenster Nieuwe berekening te sluiten. Klik vervolgens opnieuw op
OK.

Opmerking
•

Neem contact op met de beheerder als u verantwoordelijk bent voor het maken van catalogi
en meer informatie wilt over het opnemen van berekeningen in catalogi.

Tips
•

•

Als u de naam wilt wijzigen van berekende gegevensitems of samenvattingen die zijn
opgeslagen in de catalogus, selecteert u het item of de samenvatting in het vak Mappen in
catalogus (dialoogvenster Mappen) en klikt u op de knop Bewerken. Vervolgens typt u de
gewenste naam in het veld Naam (dialoogvenster Berekening bewerken) en klikt u op OK.
Als u een berekening wilt wijzigen die u hebt opgeslagen in de catalogus, selecteert u het
berekende gegevensitem dat u wilt wijzigen en klikt u op de knop Bewerken. Vervolgens
wijzigt u de expressie in het dialoogvenster Mappenen en klikt u op OK. Klik daarna
opnieuw op OK om het dialoogvenster Mappen te sluiten. Wanneer u een berekening
wijzigt, worden automatisch ook alle rapporten gewijzigd waarin deze berekening wordt
gebruikt.

Vragen maken en opslaan in catalogi
U kunt vragen maken in een catalogus en deze opnieuw gebruiken in de verschillende
rapporten die u op basis van de catalogus maakt. Wanneer u de vraag wilt opnemen in een
rapport, kunt u deze selecteren in de catalogus. U hoeft de vraag niet opnieuw te maken. U kunt
vragen opslaan in een catalogus door een vraag rechtstreeks in een catalogusmap te maken.
Zie (p. 16) voor informatie over typen vragen, het maken en bewerken van vragen en het
ordenen van vragen in een rapport.
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Stel dat u in een rapport een vraag met keuzelijst gebruikt, die behelst dat u een filiaal moet
kiezen uit de lijst met filialen in de database. Omdat u regelmatig rapporten filtert op filiaal,
besluit u om deze vraag op te slaan in de catalogus. Deze vraag kunt u vervolgens ook
toevoegen aan andere rapporten, zodat u snel kunt filteren op filiaal.

Vragen maken en opslaan: stappen
1. Controleer of u de catalogus hebt geopend en alle rapporten hebt gesloten.
2. Kies de opdracht Mappen in het menu Catalogus.
3. Als u wilt dat de vraag op een bepaalde locatie wordt neergezet, selecteert u een map. De
vraag wordt daaraan toegevoegd. Als u dit niet doet, wordt de vraag onderaan de lijst
geplaatst.
4. Klik op de knop Vraag in het vak Nieuw (dialoogvenster Mappen).
5. Typ de naam voor de vraag in het veld Naam (dialoogvenster Vraag bewerken).
Opmerking:=Aan deze naam moet u de vraag kunnen herkennen wanneer u deze in
rapporten wilt gebruiken.
6. Selecteer het gewenste type vraag in de vervolgkeuzelijst Gegevenstype.
Het door u geselecteerde type vraag bepaalt wat u in de onderste helft van het dialoogvenster ziet.
7. Typ de gewenste vraag in het veld Vraag.
De ingevoerde tekst wordt weergegeven als de vraag wordt gesteld.
8. Voer in het onderste gedeelte van het dialoogvenster gegevens in en klik op OK. Klik
vervolgens opnieuw op OK om het dialoogvenster Mappen te sluiten.
De vraag is nu toegevoegd aan de catalogus. U kunt deze gebruiken in alle rapporten die u
op basis van deze catalogus maakt.
Zie (p. 16) voor informatie over het maken van verschillende typen vragen.

Opmerking
•

Neem contact op met de beheerder als u verantwoordelijk bent voor het maken van catalogi
en meer informatie wilt over het opnemen van berekeningen in catalogi.

Tips
•

•

Als u de naam wilt wijzigen van de vraag die u hebt opgeslagen in de catalogus, selecteert
u deze in het vak Mappen in catalogus (dialoogvenster Mappen) en klikt u op de knop
Bewerken. Typ de gewenste naam in het vak Naam (dialoogvenster Vraag bewerken) en
klik op OK.
Als u een vraag wilt wijzigen die u hebt opgeslagen in de catalogus, selecteert u de
gewenste vraag in het dialoogvenster Mappen en klikt u op de knop Bewerken. Vervolgens
wijzigt u de vraag en klikt u op OK. Klik daarna opnieuw op OK om het dialoogvenster
Mappen te sluiten. Wanneer u een vraag wijzigt, worden automatisch ook alle rapporten
gewijzigd waarin deze vraag wordt gebruikt.

Gebruikersklassen toevoegen
Een gebruikersklasse is een groep gebruikers die toegang moet hebben tot dezelfde gegevens.
Alle gebruikers in de groep hebben dezelfde toegangsrechten. De catalogus en gebruikersklassen worden gemaakt door de beheerder. Andere gebruikers binnen de organisatie moeten
mogelijk ook gerechtigd zijn om gebruikersklassen te maken en te onderhouden voor de
medewerkers van hun eigen afdeling of gebied.
U kunt gebruikersklassen aan een catalogus toevoegen als u de catalogus zelf hebt gemaakt of
als u werkt met een persoonlijke kopie van een gedistribueerde catalogus. In dat laatste geval
moet de beheerder u de benodigde rechten hebben toegekend om gebruikersklassen toe te
voegen en te bewerken.
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- Voorbeeld U hebt een persoonlijke kopie van een gedistribueerde catalogus gemaakt. U hebt de gedistribueerde broncatalogus niet gemaakt, zodat u alleen gebruikers kunt toevoegen als subklassen
van uw eigen gebruikersklasse. Subklassen nemen de set toegangsrechten en beperkingen
over van de bovenliggende hoofdklasse. Deze set toegangsrechten wordt het gebruikersprofiel
genoemd.
Stel dat u deel uitmaakt van de gebruikersklasse Marketing en dat u op grond daarvan marketinggegevens van alle landen kunt bekijken. U besluit om de gebruikersklassen Europa,
Noord-Amerika en Azië toe te voegen. U stelt de gebruikersklassen zodanig in dat de
gebruikers alleen de gegevens van hun eigen regio kunnen bekijken. Elke gebruikersklasse
wordt aan het tabblad Gebruikersklassen toegevoegd als subklasse.
Europa neemt de toegangsrechten en beperkingen van Marketing over. Als de gebruikersklasse
Marketing geen toegang krijgt tot een bepaalde catalogusmap, geldt dat ook voor de gebruikersklasse Europa. U kunt het gebruikersprofiel wijzigen van elke gebruikersklasse die u hebt
gemaakt.

Stappen
1. Sluit alle geopende rapporten.
2. Kies de opdracht Gebruikersprofielen in het menu Catalogus.
3. Selecteer de gebruikersklasse waaraan u een subklasse wilt toevoegen op het tabblad
Gebruikersklassen (dialoogvenster Gebruikersprofielen). Klik vervolgens op de knop
Toevoegen. Wanneer u bijvoorbeeld een gebruikersklasse wilt toevoegen aan de gebruikersklasse Marketing, selecteert u Marketing.
4. Typ de gewenste naam voor de gebruikersklasse in het veld Naam gebruikersklasse.
5. Typ een wachtwoord in het veld Wachtwoord gebruikersklasse als u de gebruikers in deze
gebruikersklasse een wachtwoord wilt laten invoeren voordat zij toegang krijgen tot de
catalogus.
6. Klik op OK.
Als u meer informatie wilt over het bewerken van het gebruikersprofiel van een gebruikersklasse, raadpleegt u de on line Help van de beheerdersversie van Impromptu of neemt u contact
op met de beheerder.

Opmerkingen
•
•

U kunt gebruikersklassen toevoegen met de gebruikersversie of de beheerdersversie van
Impromptu.
Als u de catalogus niet zelf hebt gemaakt, kunt u alleen subklassen toevoegen.

Tips
•
•

•

Als u de naam of het wachtwoord van een gebruikersklasse wilt wijzigen, selecteert u de
gebruikersklasse en klikt u vervolgens op de knop Bewerken.
Als u een gebruikersklasse wilt verwijderen, selecteert u deze en klikt u op de knop
Verwijderen. De gebruikersklasse Maker kunt u niet verwijderen of hernoemen, maar u kunt
wel het wachtwoord voor deze klasse wijzigen.
Pas de grootte van het dialoogvenster Gebruikersprofielen aan om een lange lijst van
gebruikers beter te kunnen zien.

Gebruikersprofielen toevoegen aan gedistribueerde catalogi
Gebruikersprofielen die van de broncatalogus zijn overgenomen, kunnen in de gedistribueerde
kopie alleen worden gelezen. Als u de broncatalogus bijwerkt, worden gebruikersprofielen die
van de broncatalogus zijn overgenomen in de kopie vernietigd en vervangen door de gebruikersprofielen in de broncatalogus.
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Gebruikersprofielen die door gebruikers zijn toegevoegd aan de gedistribueerde catalogus,
blijven behouden op voorwaarde dat het hoofdgebruikersprofiel dat van de broncatalogus is
overgenomen, nog bestaat. De instellingen in deze lokale gebruikersprofielen blijven behouden,
op voorwaarde dat deze niet in conflict zijn met de instellingen in het hoofdgebruikersprofiel.
Conflicten ontstaan wanneer de opties voor beperkingen, toegang tot tabellen en kolommen of
client/server-balans in het hoofdgebruikersprofiel strenger zijn dan in het lokale gebruikersprofiel. In deze gevallen wordt het lokale gebruikersprofiel aangepast aan de strengere configuratie
van het hoofdprofiel. Er kan ook een conflict ontstaan wanneer een gebruiker een nieuw gebruikersprofiel aan de gedistribueerde kopie toevoegt met dezelfde naam als een nieuw gebruikersprofiel in de broncatalogus. Als u de broncatalogus bijwerkt, wordt het gebruikersprofiel in de
kopie van de gebruiker overschreven met het gebruikersprofiel uit de broncatalogus.
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Hoofdstuk 6: Prestaties van Impromptu
verbeteren
In dit hoofdstuk wordt besproken op welke manieren u de prestaties van Impromptu verbetert
als u rapporten maakt of bijwerkt.

Efficiënte rapporten maken
Alt u op efficiënte wijze rapporten maakt, bereikt u de beste prestaties met Impromptu. Dit doet
u door de volgende items te optimaliseren:
• query's en rapporten
• de balans tussen verwerking op de client en de server
• samenvattingen
• filters
• sorteren
• de instructies Als/Dan/Anders en Opzoeken
• OLE (objecten koppelen en insluiten)
• opdrachten voor rapportopmaak
• het gebruik van alternatieve gegevensbronnen
• het gebruik van outer joins
• beperkingen op het ophalen van gegevens
• de verbindingsduur met de gegevensserver.
• het gebruik van toegankelijke rapporten voor gehandicapte gebruikers
Wanneer u een query uitvoert in de database, worden een of meer SQL-instructies
gegenereerd en naar de database verzonden. Indien nodig worden de mogelijkheden van de
database aangevuld met de functies van het lokale query-programma, dat werkt met SQL-92.
U kunt de prestaties op de volgende manieren optimaliseren:
• de query zo weinig mogelijk uitvoeren
• zorgen dat de query voornamelijk door de database wordt verwerkt.

Verschillen tussen query's en rapporten
Een query is een door u gedefinieerde vraag die u naar de gegevensbron verzendt om de
gewenste gegevens op te halen.
Een rapport is een geordende en opgemaakte weergave van de opgehaalde gegevens.
In het rapport worden niet per se alle gegevensitems opgenomen die zijn gedefinieerd in de
query. U kunt aangeven welke gegevensitems uit de query u wilt opnemen in uw rapport. U doet
dit door de items te selecteren en op de knop Markeren voor invoegen in het dialoogvenster
Query te klikken (menu Rapport).
U stelt bijvoorbeeld een query samen waarin de gegevensitems Artikel, Artikelprijs, Marge
Totaal omgezet bedrag zijn opgenomen. Door de kolom Totaal omgezet bedrag te verbergen,
maakt u een rapport waarin alleen Artikel, Artikelprijs Marge worden weergegeven. Vervolgens
maakt u een rapport voor uw manager waarin alleen Artikel Totaal omgezet bedrag worden
weergegeven. U doet dit door de kolommen Artikelprijs Marge te verbergen. U hebt nu tijd
uitgespaard omdat u voor alle benodigde gegevensitems de query slechts eenmaal hoefde uit
te voeren.
Wanneer u gegevensitems voor de eerste keer aan een query toevoegt, geeft dit pictogram aan
dat de gegevens in het rapport worden opgenomen.
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Nadat u de query hebt uitgevoerd, krijgen de gegevensitems in de query dit pictogram ,
ongeacht of ze in het rapport zijn opgenomen.

Klik hier om aan
te geven of u het
geselecteerde
gegevensitem in
het rapport wilt
opnemen.

Het is raadzaam om vóór het uitvoeren van de query in het dialoogvenster Query alle gewenste
gegevensitems te selecteren en deze vervolgens te groeperen, sorteren en filteren. Hierdoor
verkleint u ten eerste het aantal gegevens dat wordt opgehaald uit de database, ten tweede de
mate van lokale verwerking en ten derde het aantal malen dat de query wordt uitgevoerd.

Opmerkingen
•
•

Als u de sjabloon Leeg gebruikt, verschijnen pas gegevensitems in het rapport als u een
kader invoegt en de gegevensitems markeert voor invoegen in het kader.
Als u een andere sjabloon gebruikt, verschijnen standaard alle gegevensitems in het
rapport. De gegevensitems worden ingevoegd in het primaire kader (standaard een formulierkader), tenzij u een ander kader selecteert.

Client/server-balans
De algemene definitie van 'prestaties' is het verkrijgen van de hoogste verwerkingssnelheid met
de minste gevolgen voor de beschikbare bronnen. Om goede prestaties te verwezenlijken, moet
u zo veel mogelijk op de databaseserver verwerken en lokale verwerking vermijden. Houd
rekening met alle richtlijnen en probleemgebieden met betrekking tot prestaties die in dit
hoofdstuk worden beschreven wanneer u een query uitvoert.
Er zijn drie opties in Impromptu voor de client/server-balans:
Optie

Resultaat

Alleen database

Query's worden geheel op de
databaseserver uitgevoerd.

Beperkte lokale verwerking

Query's worden gedeeltelijk
lokaal uitgevoerd.

Flexibele verwerking

Query's worden hetzij alleen op
de databaseserver, hetzij op de
databaseserver en lokaal
uitgevoerd, afhankelijk van de
manier waarop in Impromptu de
verwerking wordt geoptimaliseerd.
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Opmerking
•

De opties voor Query-verwerking op het tabblad Client/server in het dialoogvenster Query
zijn alleen beschikbaar als u gebruikmaakt van een databaseserver, zoals Oracle of
Sybase. Als u geen databaseserver gebruikt, bevat het tabblad Client/server het bericht
"Lokale database. Flexibele verwerking verondersteld."

De meest efficiënte client/server-opties
De opties Alleen database Beperkte lokale verwerking zijn het meest efficiënt. Hierbij vindt de
verwerking zo veel mogelijk plaats op de databaseserver en zijn de volgende functies uitgeschakeld:
• sorteren op uw computer
• werken met uitgebreide samenvattingen.
Zie hoofdstuk 10 in de Handleiding voor beheerders voor informatie over uitgebreide
samenvattingen.

De client/server-balans instellen
De beheerder stelt voor uw gebruikersklasse de client/server-balans in. De balans kan
daarnaast ook zijn gedefinieerd voor de sjablonen die u gebruikt. Voor de meegeleverde
standaardsjablonen is de client/server-balans ingesteld op Beperkte lokale verwerking (op het
tabblad Client/server in het dialoogvenster Query).
Als u de juiste toegangsrechten hebt, kunt u de client/server-balans wijzigen op het tabblad
Client/server in het dialoogvenster Query. Als het tabblad Client/server in het dialoogvenster
Query niet beschikbaar is, kiest u Opties in het menu Extra en schakelt u het selectievakje
Geavanceerde tabbladen in dialoogvenster Query weergeven in (tabblad Algemeen).

Opmerking
•

Als de beheerder u toegangsrechten heeft gegeven om gebruikersklassen toe te voegen of
te wijzigen, kunt u voor ondergeschikte gebruikersklassen de client/server-balans wijzigen.
U vindt de desbetreffende opties op het tabblad Client/server (dialoogvenster Gebruikersprofielen).
Op dit tabblad kunt u de optie voor query-verwerking alleen wijzigen voor uw eigen gebruikersklasse, mits u de catalogus hebt gemaakt (gebruikersklasse: Maker).
Zie (p. 121) voor informatie over gebruikersklassen.

Samenvattingen
Samenvattende gegevensitems ophalen
Wanneer u een samenvattingsrapport maakt, kunt u het aantal opgehaalde gegevens beperken
door alleen samenvattende gegevensitems (geen detailgegevens) in de query op te nemen.
Stel dat u een rapport nodig hebt waarin voor elk land de totaal omgezette bedragen worden
weergegeven. In plaats van alle detailgegevens op te halen en deze vervolgens samen te
vatten, kunt u ervoor kiezen om alleen het gegroepeerde gegevensitem Land en het samenvattende gegevensitem Totaal omgezet bedrag in de query op te nemen. Alleen de samengevatte
waarden worden uit de database opgehaald.

Samenvattingen in voetteksten plaatsen
Als u samenvattingen in voetteksten plaatst, kunt u de lokale verwerkingstijd reduceren. Plaats
samenvattingen bij voorkeur niet in kopteksten. Samenvattingen in kopteksten worden
uitgebreide samenvattingen genoemd en worden altijd lokaal verwerkt.
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Opmerkingen
•

•

Voortschrijdende samenvattingen, zoals voortschrijdend totaal, en zwevende samenvattingen, zoals zwevend totaal, zijn speciale gevallen. U kunt deze in een aparte kolom zetten
zonder de prestaties te beïnvloeden.
Wanneer een rapport voetteksten met samenvattingen bevat,
•

doet zich een van de volgende zaken voor:

•

•

Verwerking vindt lokaal plaats. Er worden meerdere query's uitgevoerd in de database,
omdat de query niet in één keer kan worden verwerkt.
Als u de client/server-balans instelt op Flexibele verwerking, wordt de query tweemaal
uitgevoerd en worden de resultaten gecombineerd. Als u de client/server-balans instelt op
Beperkte lokale verwerking, wordt een minimumaantal gegevens uit de database opgehaald
en worden de samenvattingen op uw computer uitgevoerd.
Afhankelijk van de beperkingen die de beheerder heeft ingesteld voor uw gebruikersklasse,
kunt u de verwerkingsopties wijzigen.

Sorteren op samenvattingen in de database
U kunt sorteren op samenvattingen die in de database kunnen worden verwerkt, zoals totaal,
gemiddelde, aantal, maximum en minimum.
De volgende samenvattingen zijn alleen in Impromptu beschikbaar en worden dan ook lokaal
verwerkt:
•

zwevend-gemiddelde

•

zwevend-totaal

•

percentage van totaal

•

percentiel

•

kwantiel

•

rangorde

•

voortschrijdend-totaal

•

voortschrijdend-gemiddelde

•

voortschrijdend-aantal

•

voortschrijdend-verschil

•

voortschrijdend-maximum

•

voortschrijdend-minimum

•

tertiel

Samenvattingen koppelen aan gegevensitems
Als u samenvattingen koppelt aan specifieke gegevensitems, levert dit betere prestaties dan de
prestaties die u bereikt met automatisch, locatieafhankelijk koppelen. Hiertoe wijzigt u de
definitie van de samenvatting door een VOOR-component toe te voegen.
Zie (p. 30) voor informatie over het wijzigen van koppelingen in samenvattingen.

Filters
Wijzigingen in filters
Verbeter de prestaties door zo weinig mogelijk wijzigingen aan te brengen in het filter. Als u de
database gebruikt als gegevensbron, wordt de query uitgevoerd in de volledige database
wanneer u het filter wijzigt.
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Samenvattingen in de database
U kunt filteren op samenvattende gegevensitems die in de database worden verwerkt, zoals
totaal, gemiddelde, aantal, maximum en minimum. Wanneer u filtert op samenvattingen die
lokaal worden verwerkt, worden deze samenvattingen meestal ook lokaal verwerkt. Bij het
toevoegen van een filter kan de plaats waar de samenvatting wordt verwerkt echter veranderen.
Als u de client/server-balans wijzigt op het tabblad Client/server in het dialoogvenster Query,
heeft dat ook invloed op de plaats waar het samenvattingsfilter wordt verwerkt.
Stel dat u een samenvattingsfilter definieert dat lokaal wordt verwerkt, en dat u de optie
Flexibele verwerking hebt ingeschakeld op het tabblad Client/server in het dialoogvenster
Query. Als u dit samenvattingsfilter in twee query's opsplitst, worden de query's in de database
verwerkt wanneer u de optie Beperkte lokale verwerking inschakelt op het tabblad Client/server.

Impromptu-functies
Probeer zo weinig mogelijk te filteren op berekende gegevensitems waarvoor
Impromptu-functies worden gebruikt.

Niet-geïndexeerde kolommen
Probeer zo weinig mogelijk te sorteren op niet-geïndexeerde kolommen, want dit kost lokale
verwerkingstijd. De beheerder kan op het tabblad Beperkingen een optie inschakelen die u belet
om te sorteren op niet-geïndexeerde kolommen.
Probeer zo weinig mogelijk te filteren op niet-geïndexeerde kolommen, want de verwerking van
het filter duurt langer dan bij geïndexeerde kolommen. Kijk in uw databaseschema of raadpleeg
de beheerder als u wilt weten of kolommen geïndexeerd zijn.

Impromptu-functies
Probeer zo weinig mogelijk te sorteren op berekende gegevensitems waarvoor
Impromptu-functies worden gebruikt, want dit kost lokale verwerkingstijd.

Instructies Als/Dan/Anders en Opzoeken
Probeer de instructies Als/Dan/Anders Opzoeken zo weinig mogelijk te gebruiken, omdat de
verwerking hiervan lokaal plaatsvindt.

Opmerkingen
•

•

Als u een database gebruikt waarin CASE-structuren worden ondersteund, hebben
Als/Dan/Anders-instructies geen invloed op de prestaties, omdat de verwerking in de
database plaatsvindt.
Als u een database gebruikt waarin CASE-structuren worden ondersteund en tevens
Impromptu-functies opneemt in de filterexpressie, wordt het filter lokaal verwerkt.

Raadpleeg de documentatie bij de database als u wilt weten of uw databaseserver
CASE-expressies ondersteunt.

Functies
Berekende gegevensitems worden lokaal verwerkt als ze gebruikmaken van
Impromptu-functies. Probeer zo weinig mogelijk te filteren of te sorteren op berekende gegevensitems die lokaal worden verwerkt, want de sorteer- of filteropdracht wordt lokaal, tegelijk met
de verwerking van het berekende gegevensitem, uitgevoerd.
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U vindt het type van de functie en de plaats waar deze wordt verwerkt aan de hand van het
bijbehorende pictogram in het vak Beschikbare componenten (dialoogvenster Berekening):
• Impromptu-functies worden lokaal (op uw computer) verwerkt.
• Databasefuncties worden verwerkt op de database.
• Gecombineerde functies worden waar mogelijk verwerkt op de database.

Opmerkingen
•
•

Als uw catalogus verwijst naar een lokale database, krijgt u de Impromptu-functies alleen te
zien in het vak Beschikbare componenten.
Alleen de functies die door de database worden ondersteund, verschijnen in het vak
Beschikbare componenten.

Bij lokaal verwerkte functies die niet door de database worden ondersteund, moeten de
resultaten van de database en de lokale resultaten worden samengevoegd voordat het rapport
kan worden gemaakt. Dit heeft een nadelig effect op de prestaties.

Opdrachten voor rapportopmaak
Beste formaat voor gegevens
Misschien treedt een verslechtering van de prestaties op wanneer u de optie Beste
hoogte/breedte voor gegevens in een van de keuzelijsten inschakelt (opdracht Formaat in het
menu Opmaak). Telkens wanneer de query wordt uitgevoerd, wordt het aantal rijen gescand om
de breedte van het kader overeen te laten komen met het door u opgegeven aantal rijen. In
plaats hiervan kunt u een vaste breedte opgeven.

Aan pagina aanpassen
Als u gebruikmaakt van deze functie, worden de prestaties negatief beïnvloed wanneer de
gegevens veranderen. Dit wordt veroorzaakt door de dynamische eigenschappen van de
functie.
Zie de on line Help van Impromptu voor informatie over het gebruik van de functie Aan pagina
aanpassen. Op het tabblad Index typt u het volgende:
• aan pagina aanpassen

Alternatieve gegevensbronnen gebruiken
In plaats van de gehele database, kunt u een fragment, momentopname of sneltabel gebruiken
als gegevensbron om uw query te testen. Als u tevreden bent met de resultaten, kunt u de
database weer instellen als gegevensbron.

Query's testen met behulp van fragmenten
Met behulp van een fragment kunt u een query op de meest efficiënte manier testen. Dit is een
tijdelijke cache of lokaal opgeslagen bestand met de opgehaalde gegevens. U kunt een
fragment maken wanneer u een rapport opent of maakt. Een fragment kan alle rapportgegevens
bevatten of een door u opgegeven aantal rijen.
Stel dat u een fragment definieert waarin de eerste 500 rijen uit de database worden opgehaald.
Wanneer het fragment het opgegeven aantal rijen bevat, wordt de query afgebroken.
Wanneer u lokaal berekeningen uitvoert of sorteert, groepeert of een meer beperkend filter
gebruikt, worden de handelingen hiervoor lokaal uitgevoerd, zonder de database aan te roepen.
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Opmerkingen
•
•

•

•

Het standaardaantal rijen dat voor een fragment wordt opgehaald is 30.
Als u een nieuwe databasekolom, een berekende kolom met databasefuncties of een
minder beperkend filter toevoegt, wordt de verwerking automatisch verplaatst naar de
database.
Er worden niet meer rijen opgehaald dan door de beheerder is opgegeven in de
beperkingen voor uw gebruikersprofiel. Als u bijvoorbeeld een fragment van 500 rijen
instelt, terwijl de beheerder de limiet op 30 rijen heeft gesteld, verschijnt er een bericht dat u
de beperkingen voor uw gebruikersprofiel overschrijdt en worden er niet meer dan 30 rijen
opgehaald.
Wanneer u een rapport sluit waarin een fragment is opgenomen, gaan de gegevens
verloren.
Zie (p. 110) voor informatie over het maken van fragmenten.

Prestaties verbeteren met behulp van momentopnamen
U houdt een hoge verwerkingssnelheid door de volgende richtlijnen voor momentopnamen te
volgen:
• Maak geen onnodig grote momentopnamen. Het aantal rijen varieert afhankelijk van de
database en het netwerk, maar 5.000 tot 8.000 rijen is voor een momentopname in het
algemeen het maximum dat praktisch haalbaar is, vooral wanneer u de gegevens ook
sorteert. Houd er ook rekening mee dat een momentopname meer lokale schijfruimte in
beslag neemt naarmate er meer gegevens in zijn opgenomen.
• Controleer de andere instellingen voor gegevenstoegang. Zó verzekert u zich ervan dat u
het juiste aantal gegevens ophaalt. Als u slechts 20 rijen wilt ophalen, schakelt u op het
tabblad Toegang in het dialoogvenster Query het selectievakje Maximaal in en geeft u
hierbij een limiet op van 20 rijen.
• Voordat u een momentopname maakt, stelt u op het tabblad Filteren in het dialoogvenster
Query een filter in waarmee u alle onnodige gegevens verwijdert.
• Voer alle voor een rapport benodigde sorteer- en groepeerhandelingen uit voordat u een
momentopname maakt. Door de indexeringsmethode voor momentopnamen zijn
bewerkingen zoals sorteren niet zo efficiënt wanneer een momentopname, en niet de
database, de gegevensbron is. U kunt deze bewerkingen beter uitvoeren terwijl er nog een
verbinding met de database is dan in de momentopname.
• Zorg ervoor dat u beschikt over alle gegevens die u nodig hebt om een geplande handeling
uit te voeren. U hebt geen toegang tot gegevens die niet in de momentopname zijn
opgenomen.
• In een rapport waarin een momentopname als gegevensbron wordt gebruikt, hebt u geen
toegang meer tot de database. Dit betekent dat de gegevens niet worden bijgewerkt tot u de
momentopname opnieuw maakt of de query opnieuw uitvoert in de database.
Opmerking: In momentopnamen zijn numerieke gegevens alleen van een eenvoudige codering
voorzien. Letters worden door sommige tekstverwerkers herkend. Als beveiliging voor u een
belangrijk punt is, moet u extra voorzorgsmaatregelen nemen bij gebruik van momentopnamen.
U kunt bijvoorbeeld sneltabellen gebruiken, waarin u beschikt over een coderings- en decoderingsfunctie.

Prestaties verbeteren met behulp van sneltabellen
Een sneltabel is een afzonderlijke lokale gegevenstabel die u in een rapport kunt gebruiken. U
kunt een sneltabel instellen als gegevensbron door deze aan een rapport te koppelen. Omdatsneltabellen lokaal worden opgeslagen, wordt de netwerkbelasting kleiner en de verwerkingssnelheid van het rapport groter.
Gebruik alleen een sneltabel als u niet rechtstreeks toegang tot de gegevens hebt; dat wil
zeggen, wanneer de gegevens in een andere database staan dan de database die is
gedefinieerd in uw catalogus.
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U kunt het volgende doen:
• U kunt met behulp van sneltabellen de prestaties van de query en de verwerkingssnelheid
van het rapport verbeteren.
Als u bijvoorbeeld een grote statische gegevensset gebruikt voor uw rapporten, kunt u een
sneltabel maken met deze gegevens. Vervolgens kunt u voor query's de gegevens in de
tabel gebruiken in plaats van de gegevens uit de database.
• U kunt rapporten sneller uitvoeren als u vooraf berekende tabellen in sneltabellen gebruikt.
Deze tabellen bevatten complexe berekeningen die resulteren in bepaalde berekende
waarden.
Als u bijvoorbeeld complexe berekeningen gebruikt die maar eens per maand worden
gewijzigd, maakt u vooraf berekende sneltabellen aan het begin van de maand en gebruikt
u de gegevens uit die sneltabellen. Zo voorkomt u dat u de gegevens telkens opnieuw moet
berekenen.
Zie (p. 111) voor informatie over het maken van sneltabellen.

Invloed van outer joins op rapporten
Met behulp van joins worden aan elkaar gerelateerde gegevens in verschillende tabellen aan
elkaar gekoppeld. Raadpleeg de beheerder voor informatie over de verschillende typen joins.
Het type join dat waarschijnlijk van invloed is op uw rapporten is de outer join. Het volgende kan
zich voordoen:
• Onverwachte resultaten. Het is mogelijk dat in een rapport waarvoor gegevens uit een
bepaalde tabel worden opgehaald, via een outer join ook gegevens uit een andere tabel
verschijnen. Dit betekent dat u bij het uitvoeren van een rapport meer of andere gegevens te
zien krijgt dan u verwachtte.
• Gewijzigde expressies en filters. Het kan voorkomen dat door een outer join null-waarden
worden weergegeven wanneer gegevens niet uit een bepaalde tabel worden opgehaald.
'Null' is niet gelijk aan nul. Bijvoorbeeld:
Null + 10 = Null
Nul + 10 = 10
• Veranderingen in de prestaties. Het kan voorkomen dat meer SQL-instructies worden
gegenereerd. Een outer join kan er de oorzaak van zijn dat er meer lokaal wordt verwerkt.
•
U moet de kolommen voor het gewenste resultaat zorgvuldig selecteren als de catalogus
outer joins tussen tabellen bevat. De volgorde waarin u de kolommen voor de query
selecteert, is namelijk van invloed op de SQL die wordt gegenereerd.
Joins worden gedefinieerd door de beheerder. Raadpleeg de beheerder voor meer informatie
over joins.

Definitie van een outer join
Als u een outer join gebruikt, worden gegevens uit één tabel opgehaald, zelfs als er overeenkomende rijen zijn in de gerelateerde tabel.
Het al dan niet bestaan van een outer join tussen twee tabellen kan tot verschillende
query-resulaten leiden.
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Stel dat u twee tabellen hebt, "Medewerkers" en "Onkosten". U voert een query uit om een lijst
te genereren van de onkosten die medewerkers in de afgelopen maand hebben gemaakt.
Is er een outer
join?

Resultaten van de hierboven genoemde
query

Nee

Een lijst van medewerkers die de afgelopen
maand onkosten hebben gemaakt.

Ja

Een lijst van alle medewerkers, ongeacht of zij
de afgelopen maand onkosten hebben gemaakt.
De onkosten voor medewerkers die geen
onkosten hebben gemaakt, worden
weergegeven als Null.

Geen outer joins gebruiken
De beheerder kan in de volgende gevallen besluiten om geen outer joins te gebruiken:
• Er zijn nooit optionele koppelingen tussen tabellen in het gegevensmodel.
• Rijen mogen worden verwijderd als er geen overeenkomende rijen worden gevonden in een
andere tabel.

Outer joins opheffen
Als deze optie door de beheerder beschikbaar is gesteld, kunt u alle outer joins in een rapport
opheffen.

Stap
•

Schakel het selectievakje Ontbrekende waarden tabel-joins opnemen in op het tabblad
Toegang in het dialoogvenster Query.
Alle rijen worden weergegeven, zelfs wanneer er in beide tabellen geen overeenkomende
gegevens zijn.

Het is mogelijk de functie van een outer join te simuleren met behulp van:
• subrapporten (om gegevens te koppelen tussen een hoofd- en subquery)
• doorsteekrapporten (om twee rapporten aan elkaar te koppelen en schakelen tussen de
rapporten eenvoudiger te maken)
• aliassen (om, in plaats van een outer join met de oorspronkelijke tabel, een tabelalias te
maken en daarmee een koppeling tot stand te brengen in die gevallen waarin de vraag om
deze gegevens een uitzondering is).

Voorbeelden van outer joins
Stel dat uw database twee tabellen bevat.
Tabel 1

Tabel 2

Vertegenwoordiger

Nr. vertegenw.

Naam
vertegenw.

Totale
omzet

Jan Fletsma

1

Jan Fletsma

$115,138.83

Guus van
Gulik

2

Willem Smit

$28,707.31
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Left outer join
Voor een rapport met alle vertegenwoordigers met een vertegenwoordigersnummer, inclusief de
vertegenwoordigers die geen artikelen hebben verkocht, moet de beheerder een left outer join
instellen en Tabel 1 als linkertabel definiëren. In het rapport worden alle vertegenwoordigers uit
Tabel 1 weergegeven.
Vertegenwoordiger

Nr. vertegenw.

Totale omzet

Jan Fletsma

1

$115, 138.83

Guus van Gulik

2

NULL

Right outer join
Als u een rapport wilt maken waarin alleen de vertegenwoordigers worden weergegeven die
artikelen hebben verkocht, kan de beheerder een right outer join samenstellen. Daarbij wordt
Tabel 2 gedefinieerd als de rechtertabel. In het rapport worden alle vertegenwoordigers uit
Tabel 2 weergegeven.
Vertegenwoordiger

Nr. vertegenw.

Totale omzet

Jan Fletsma

1

$115,138.83

Willem Smit

NULL

$28,707.31

Full outer join
Als u een rapport wilt maken met alle vertegenwoordigers, kan de beheerder een full outer join
samenstellen tussen Tabel 1 en Tabel 2. In het rapport worden alle vertegenwoordigers uit beide
tabellen weergegeven.
Vertegenwoordiger

Nr. vertegenw.

Totale omzet

Jan Fletsma

1

$115,138.83

Guus van Gulik

2

NULL

Willem Smit

NULL

$28,707.31

Gegevens beperken
Wanneer u het selectievakje Maximaal op het tabblad Toegang in het dialoogvenster Query
inschakelt, wordt alleen het opgegeven aantal rijen opgehaald.

Verbindingsduur beperken
Een andere optie waarover de beheerder beschikt is het selectievakje Verbinding met database
zo kort mogelijk houden op het tabblad Client/server in het dialoogvenster Gebruikersprofielen.
Wanneer dit selectievakje is ingeschakeld, wordt een tijdelijke cache gemaakt voor de
query-resultaten en wordt de verbinding met de database verbroken zodra het rapport is
uitgevoerd.

Afzonderlijke, toegankelijke rapporten maken
Impromptu kan rapporten genereren die toegankelijke informatie bevatten voor gehandicapte
gebruikers. Dit kan echter ten koste gaan van de prestaties. Maak ter voorkoming van prestatieproblemen twee versies van het rapport, een met en een zonder toegankelijke informatie. Maak
toegankelijke rapporten alleen beschikbaar voor gebruikers die dit nodig hebben.
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U kunt de instellingen van Impromptu aanpassen aan uw wensen met betrekking tot dagelijkse
rapportage. Dit levert een waardevolle tijdsbesparing op voor uzelf en andere gebruikers in uw
organisatie. U kunt menu's, werkbalken en werkbalkknoppen aanpassen. Daarnaast kunt u
startknoppen en menuopdrachten voor starten instellen.
De aangepaste menu's en werkbalken kunt u vervolgens verspreiden onder andere gebruikers
in uw organisatie.

Menu's aanpassen
U kunt uw eigen menu's maken en de opdrachten toevoegen die u nodig hebt. Als u standaardmenu's wijzigt of nieuwe menu's maakt, worden de wijzigingen opgeslagen in een mnu-bestand.
Dit bestand wordt bijgewerkt met elke wijziging die u aanbrengt.
Opmerking: Aangepaste menu's worden alleen weergegeven als een rapport is geopend.

Stappen
1. Kies Aanpassen in het menu Extra.
2. Klik op het tabblad Menu's.
Er verschijnt een lijst met opdrachten in het vak Beschikbare opdrachten. In het vak Menustructuur wordt de huidige menustructuur weergegeven.
3. U kunt het volgende doen:
Doel

Actie

Menu's, submenu's, menuscheidingstekens of menuopdrachten toevoegen

Sleep het gewenste item uit het
vak Beschikbare opdrachten
naar het vak Menustructuur.

Alleen de opdrachten van een
bepaald menu weergeven

Klik op de naam van het menu in
het vak Categorie. Klik
bijvoorbeeld op Bestand als u
alleen de opdrachten van het
menu Bestand wilt weergeven.

Menuopdrachten opnieuw
rangschikken

Sleep in het vak Menustructuur
de menuopdrachten van het ene
menu naar het andere.

Een menu of opdracht
verwijderen

Klik op het menu of de opdracht
in het vak Menustructuur en klik
vervolgens op Verwijderen.

De naam van een
menuopdracht wijzigen

Klik op de menuopdracht in het
vak Menustructuur. Typ een
nieuwe naam in het vak Naam
onder Eigenschappen
menuopties.
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Doel

Actie

De sneltoets voor een
menuopdracht wijzigen

Klik op de menuopdracht in het
vak Menustructuur. Geef een
nieuwe sneltoetscombinatie op
in het vak Sneltoets onder
Kenmerken. Als de sneltoetsen
aan andere menuopdrachten zijn
toegewezen, wordt er een
bericht weergegeven in het
berichtvenster dat de snelkoppeling in gebruik is.

Een toegangstoets in een
menu maken

Klik op de menuopdracht in het
vak Menustructuur. Typ een
ampersand (&) en de naam van
de menuopdracht in het vak
Naam onder Kenmerken. Als u
bijvoorbeeld &Nieuw typt, is N de
toegangstoets.

4. Klik op OK.

Tips
•
•

Voor een betere indeling van het menu kunt u een scheidingslijn invoegen tussen groepen
gerelateerde opdrachten.
U kunt de standaardmenu's herstellen door de knop Herstellen te kiezen.

Menuopdrachten voor starten instellen
U kunt aan elk menu een opdracht voor starten toevoegen. De menuopdrachten voor starten
kunnen worden geconfigureerd voor het uitvoeren van verschillende programma's of macro's.

Stappen
1. Kies Aanpassen in het menu Extra.
2. Klik op het tabblad Menu's.
3. Klik op de knop Nieuw.
Het dialoogvenster Nieuwe startoptie verschijnt.
4. Typ in het vak Naam een naam voor de menuopdracht voor starten.
5. Typ in het vak Beschrijving de knopinfo voor de menuopdracht voor starten.
6. Kies Macro of Toepassing in het vak Type.
7. Blader in het vak Opdracht naar de locatie van de macro of toepassing.
8. Typ in het vak Parameters eventuele parameters die u aan de macro of het programma wilt
toevoegen.
9. Als u het huidige venster wilt minimaliseren wanneer het programma of de macro wordt
uitgevoerd, schakelt u het selectievakje Toepassing minimaliseren voor starten in.
10. Klik op OK.
Tip: U kunt een menuopdracht voor starten bewerken door op de opdracht te klikken in het vak
Menustructuur en vervolgens Wijzigen te kiezen.

Werkbalken en knoppen aanpassen
U kunt werkbalken weergeven, verbergen, maken, verwijderen en wijzigen. De wijzigingen die u
aanbrengt, worden voor de huidige gebruiker lokaal opgeslagen in een ini-bestand.
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Werkbalken weergeven of verbergen
U kunt werkbalken weergeven of verbergen, zodat u alleen de gegevens ziet die u nodig hebt.

Stappen
1. Kies Aanpassen in het menu Extra.
2. Klik op de tab Werkbalken.
Er verschijnt een lijst met werkbalken in het vak Beschikbare werkbalken.
3. Schakel het selectievakje in naast elke werkbalk die moet worden weergegeven.
Tip: U kunt een werkbalk verwijderen uit het vak Beschikbare werkbalken door op de naam
van de werkbalk te klikken en vervolgens Verwijderen te kiezen.
4. Klik op OK.
De instellingen worden lokaal opgeslagen.

Tips
•
•

Als u knopinfo voor een werkbalk wilt weergeven, selecteert u Knopinfo weergeven.
Als u de werkbalken in platte opmaak wilt weergeven, selecteert u Platte opmaak
weergeven.

Aangepaste werkbalken maken
U kunt een aangepaste werkbalk maken met alleen de functies die u nodig hebt.

Stappen
1. Kies Aanpassen in het menu Extra.
2. Klik op de tab Werkbalken.
3. Klik op de knop Nieuw.
4. Typ een naam voor de werkbalk in het veld Werkbalknaam.
5. Klik in het vak Beginpositie op een standaardlocatie voor de werkbalk.
6. Klik op OK.
De naam van de werkbalk verschijnt in het vak Beschikbare werkbalken. U kunt nu knoppen
aan te nieuwe werkbalk toevoegen.
Tip: Als u de beginwaarden voor de werkbalken wilt herstellen en aangepaste werkbalken wilt
verwijderen, klikt u in het tabblad Menu's op Herstellen. U kunt de werkbalken ook herstellen
door het bestand Tbinfo.ini te verwijderen of naar een andere map te verplaatsen.

Werkbalkknoppen aanpassen
U kunt de knoppen op een standaardwerkbalk wijzigen of u kunt knoppen aan een aangepaste
werkbalk toevoegen. U kunt ook knoppen van werkbalken verwijderen.
Tip:Als u wilt weten wat de werking van een knop is, selecteert u de naam van de knop in het
vak Beschikbare knoppen en kijkt u naar de beschrijving bij Beschrijving van knop.
Stel bijvoorbeeld dat u verantwoordelijk bent voor invoertransacties bij een overheidsinstantie. U
distribueert regelmatig rapporten naar kantoren in Groot-Brittannië, waardoor de bedragen in de
rapporten moeten worden omgerekend in Britse ponden. U wilt de werkbalk aanpassen zodat
een knop voor de valuta wordt weergegeven.

Stappen
1. Kies Aanpassen in het menu Extra.
2. Klik op de tab Werkbalkknoppen.

Impromptu-rapporten voor experts 137

Hoofdstuk 7: De instellingen van Impromptu wijzigen
3. Sleep de gewenste knoppen uit het vak Beschikbare knoppen naar een werkbalk.
Tips
•

U kunt de selectie van knoppen wijzigen in het vak Categorie. Klik bijvoorbeeld op
Bestand als u alleen de knoppen van de werkbalk Bestand wilt weergeven.

•

U kunt een scheidingsknop toevoegen voor ruimte tussen de knoppen (de scheidingsknop vindt u in de categorie Diversen).

4. Sleep de knoppen die u wilt verwijderen, uit een bestaande werkbalk.
5. Klik op OK.
Tip: U kunt de beginwaarden herstellen door te klikken op Herstellen op het tabblad
Werkbalken.

Startknoppen instellen
U kunt maximaal 64 startknoppen aan een aangepaste werkbalk toevoegen. De startknoppen
kunnen worden geconfigureerd voor het uitvoeren van verschillende programma's of macro's.
Stel bijvoorbeeld dat u de manager van een overheidsinstantie bent. De bronbestanden met
gegevens voor rapporten bewaart u in Microsoft Excel-spreadsheets. Tijdens het beoordelen
van rapporten wilt u kijken in de brongegevens. U past een werkbalk aan zodat u Excel
rechtstreeks kunt uitvoeren vanuit PowerPlay, Impromptu of Transformer.

Stappen
1. Kies Aanpassen in het menu Extra.
2. Klik op de tab Werkbalkknoppen.
3. Klik op Diversen in het vak Categorie.
De knoppen in de categorie Diversen verschijnen in het vak Beschikbare knoppen.
4. Klik op Startknoppen op werkbalk en sleep deze knop naar een werkbalk.
5. Dubbelklik op de nieuwe startknop.
Het dialoogvenster Nieuwe startoptie verschijnt.
6. Typ een naam voor de startknop in het veld Naam.
7. Typ in het vak Beschrijving een korte beschrijving van de functie van de knop.
De knopinfo verschijnt wanneer u de muisaanwijzer beweegt over de knop op de werkbalk.
8. Kies Macro of Toepassing in het vak Type.
9. Blader in het vak Opdracht naar de locatie van de macro of het programma.
10. Typ in het vak Parameters eventuele parameters die u aan de macro of het programma wilt
toevoegen.
11. Als u het huidige venster wilt minimaliseren wanneer het programma of de macro wordt
uitgevoerd, schakelt u het selectievakje Toepassing minimaliseren voor starten in.
12. Kies in het vak Afbeelding een afbeelding voor de nieuwe startknop.
13. Blader in het vak Pad naar de locatie van de macro of het programma.
14. Klik op OK.
Tip: Als u de instellingen van een startknop wilt wijzigen, zorgt u ervoor dat het dialoogvenster
Aanpassen is gesloten. Houd Ctrl ingedrukt en klik op de startknop. U kunt vervolgens
wijzigingen aanbrengen in het dialoogvenster Startoptie wijzigen.

Aangepaste menu's en werkbalken verspreiden
U kunt aangepaste menu's en werkbalken verspreiden onder andere gebruikers.
Werkbalken worden opgeslagen in een tbinfo.ini-bestand en menu's in een
menuinfo.mnu-bestand op de volgende locatie:
<install_dir>\Documents and Settings\<user_id>\Application
Data\Cognos\cern\<bestandsnaam.exe>.
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Als u bijvoorbeeld Impromptu uitvoert, treft u tbinfo.ini en menuinfo.mnu aan op de volgende
locatie:
<install_dir>\Document Settings\<user_id>\Application Data\Cognos\cern\impadmin

Voorbeeld
Stel dat u de directeur bent van een overheidsinstantie die toezicht houdt op het transportbeleid.
U hebt nauw samengewerkt met de systeemanalist om aangepaste menu's en werkbalken te
maken die zijn afgestemd op het gebruik binnen uw instantie. Deze menu's en werkbalken wilt u
verspreiden naar de andere gebruikers binnen uw instantie.

Stappen
1. Hiertoe plaatst u een kopie van de bestanden met instellingen voor de aangepaste
werkbalken en menu's op een locatie waartoe de gebruikers toegang hebben.
2. Kies Aanpassen in het menu Extra.
3. Klik op Laden.
4. Blader naar de locatie van het bestand Tbinfo.ini of Menuinfo.mnu dat u wilt importeren.
5. Klik op OK.
De aangepaste menu's of werkbalken worden weergegeven.
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sneltabellen, 111
Binary Large Objects (Blob's), 73

C
catalogus
berekende gegevensitems opslaan, 119
bijwerken, 114
bijwerken, automatisch, 115
doel, 107
gebruiken, 107, 113
gemeenschappelijk, 113
kenmerken, 113
mappen maken, 116
mappen, kopiëren, 117
mappen, verplaatsen, 117
openen, 114
opslaan, filters, 118
opslaan, samenvattingen, 119
persoonlijk gedistribueerd, 113
persoonlijk gedistribueerd, wijzigen, 116
samenvattingen opslaan, 119
toegangsrechten, 113
typen, 113
vragen, 19
vragen maken en opslaan, 120
wijzigen, 9, 115
client/server-balans
efficiëntie bepalen, 127
overzicht, 126
copyright, 2

D
database, toegang via catalogus, 107
datums, maken op basis van getallen, 40
detailgegevensitems wijzigen, 33
diagramkaders
beschrijving, 60
gegevens toevoegen, 71
gegevens wijzigen, 71
opmaak, 72
document
versie, 2
doorsteekrapporten
gebruiken, 89
instellen, 89, 90
testen, 93

E
eigenschappen, van kaders, 62
eindspaties verwijderen, 16
evalueren, vereisten voor vragen, 19
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Index
expressies, gebruik in filters, 11
externe momentopnamen
gebruiken, 109
opslaan als lokale momentopnamen, 110
vergeleken met lokale momentopnamen, 109
extraheren van jaren, maanden, dagen
uit datum, 38

F
figuurkaders
beschrijving, 60
dynamisch, 74
gebruiken, 74
inpassen en bijsnijden, 75
figuurkaders bijsnijden, 75
figuurkaders inpassen, 75
filter
gebruiken, 11, 13
maken, 11
maken, detailfilters, 11
opslaan in catalogi, 118
tips, 16
verwijderen, 16
filteren
als/dan/anders, 129
doorsteken, 90
gegevens in een kruistabel, 83
lopende tijdsperiode, 15
prestaties, 128
typen, 83
werken met samenvattingen in de database, 129
wijzigen, prestaties, 128
filterexpressies
met vragen, 22
overzicht, 11
prefilter, 12
tips, 16
toepassen na samenvattingen, 12
formulierkaders
beschrijving, 60
gegevens invoegen, 68
herhaald, 70
hoeveelheid gegevens instellen, 69
overzicht, 68
rapportobjecten invoegen in, 69
fragmenten
beschrijving, 110
maken, 111
prestaties, 130
full outer join, voorbeeld, 134
functies
filteren, 129
prestaties, 129

G
gebruiken
berekeningen, 36
detailfilters, 10
filters, 11, 13
momentopnamen, 111
samenvattingsfilters, 10
sneltabellen, 111
waarden in vragen, 20
gebruikersklassen
toevoegen, 121
werking, 113
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gegevens
bronnen en prestaties, 130
invoegen in kaders, 64, 68
toevoegen aan diagramkaders, 71
gegevens herschikken in lijstrapporten, 78
gegevens omwisselen in een kruistabelrapport, 84
gegevens ophalen
automatisch, 108
beperken, 110
fragmenten gebruiken, 110
overeenkomend met patroon, 16
gegevensitems
berekend, 34
combineren, 41
groeperen, 10
kopiëren naar andere toepassingen, 100
opmaken met vragen, 24
wijzigen, 33
gemeenschappelijke catalogus
overzicht, 113
wijzigen, 115
geneste kruistabelrapporten, 78
groeperen
automatisch, 10
rapportobjecten, 69

H
handmatig bijwerken, catalogi, 115
herhaalde formulierkaders, 70
hoeveelheid gegevens instellen, 69
hoofdkader, beschrijving, 63
hoofdlettergevoeligheid, invoervragen, 17
HTML-bestanden, 104
HTML-rapportuitvoer
gegenereerde bestanden, 104
maken, 101
opmaak, 104
verspreiden, 106

I
Impromptu
architectuur, 125
SQL, 107
Impromptu-opties
tabblad Gegevensnotatie, 49
ini-bestanden, 138
insluiten
rapportobjecten, 97
rapportobjecten in andere toepassingen, 99
vergeleken met koppelen, 94
instellen
menuopdrachten voor starten, 136
startknoppen, 138
instellen, standaardsjablonen, 52
intervallen
berekenen, tussen twee datums, 36
gemiddelde berekenen, 39
invoegen
gegevens in kaders, 64
kaders, 64
plaatsvervangende objecten, 59

J
joins
beschrijving, 132

Index
joins (vervolg)
full outer join, voorbeeld, 134
invloed op rapporten, 132
left outer join, voorbeeld, 134
niet gebruiken, 133
opheffen, 133
right outer join, voorbeeld, 134

K
kaders
eigenschappen, 62
en subrapporten, 87
figuren, 74
formulierkaders, 68
gegevens invoegen in, 64
invoegen, 64
kadertypen weergeven, 64, 66
namen toekennen aan, 66
primair kader instellen, 63
relatie tussen hoofd- en subkaders, 63
selecteren, 66
tekst, 73
typen, 60
kaders selecteren, 66
keuzelijstvragen
maken via Vraagbeheer, 20
scheidingsteken voor vragen wijzigen, 18
vragen met meervoudige selectie, 18
knoppen
aanpassen, 136, 137
kolomtitels, koppelen aan query, 60
kopiëren
gegevens naar andere toepassingen, 100
mappen in catalogi, 117
samenvattingen, 32
koppelen
kolomtitels aan query, 60
uit andere toepassingen, 94
vergeleken met insluiten, 94
koppeling
automatisch, 27
vast, 28
wijzigen, 30
koppelingen
bewerken, 95
bijwerken, 96
gekoppelde objecten converteren, 94, 96
verbreken, 96
kruistabelrapporten
berekende kolommen gebruiken, 82
berekende kolommen maken, 82
gegevens filteren, 83
gegevens omwisselen, 84
genest, 78
lijstrapporten herschikken, 78
meerdere samenvattingen gebruiken, 81
nieuwe maken, 78
omzetten in lijstrapporten, 84
samenvattingen toevoegen, 80
samenvattingen van kolommen en voetteksten, 81
samenvattingen voor cellen, 81
SQL bewerken, 77

L
left outer join, voorbeeld, 134

lijstkaders
beschrijving, 60
gegevens invoegen, 67
rapportobjecten invoegen in, 67
lijstrapporten
gegevens herschikken, 78
kruistabellen omzetten in, 84
Lokale momentopnamen
vergeleken met externe momentopnamen, 109
lokale momentopnamen, beschrijving, 109
lopende tijdsperiode, 15

M
macro's
combineren met catalogusvragen, 19
menuopdrachten gebruiken, 136
met werkbalkknoppen, 138
maken
berekende kolommen, 82
datum op basis van getal, 40
filters, 11
fragmenten, 111
gedistribueerde catalogus, 114
gegevensitem voor tekens op basis van getal, 41
HTML-rapportuitvoer, 101
momentopnamen, 109
nieuwe kruistabelrapporten, 78
opmaakprofielen, 43
rapporten met subrapporten, 87
samenvattingen, 32
samenvattingen op basis van detailgegevens, 33
trapsgewijze vragen, 22
voorwaarden, 46
vragen, 20
meerdere query's, mogelijkheden, 86
menu's
aanpassen, 135
beginwaarden instellen, 135
maken, 135
opdrachten toevoegen, 135
verspreiden, 138
menuopdrachten voor starten
instellen, 136
mnu-bestanden, 135, 138
momentopnamen
extern, 109
gebruiken in plaats van sneltabellen, 111
gegevens ophalen, 14
lokaal, 109
prestaties, 131

N
niet-geïndexeerde kolommen
sorteren, 129
null-waarden
beschrijving, 13
in filters, 14

O
OLE-kader, beschrijving, 60
ongebruikte vragen, 19
ontbrekende gegevens ophalen, 13
ontbrekende waarden
ophalen, 13
openen, catalogi, 114
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Index
ophalen, gegevens
die beginnen met een bepaalde waarde of een bepaalde
waarde bevatten, 14
met ontbrekende waarden, 13
op basis van ander rapport, 14
op basis van momentopname, 14
opmaak
diagrammen, 72
driedimensionaal, 44
gekoppelde of ingesloten objecten, 99
HTML-rapportuitvoer, 104
voorwaardelijk, 45
voorwaardelijk voor gegevens, 45
opmaakprofielen
driedimensionale opmaak toepassen, 44
in gedistribueerde rapporten, 43
maken, 43
toepassen op voorwaarde, 46
verwijderen uit voorwaarden, 47
voorwaardelijk, 45
outer joins
beschrijving, 132
full outer join, voorbeeld, 134
invloed op rapporten, 132
left outer join, voorbeeld, 134
niet gebruiken, 133
opheffen, 133
right outer join, voorbeeld, 134
voorbeelden, 133

P
pagina-indeling, sjablonen, 53
percentiel, 37
persoonlijke gedistribueerde catalogi
bijwerken, 113, 114
handmatig bijwerken, 115
overzicht, 113
wijzigen, 116
plaatsvervangende berekeningen, maken, 59
plaatsvervangende objecten
aanpassen, 58
berekeningen maken, 59
beschrijving, 51
invoegen, 59
maken, 56
met meerdere kolommen, 58
plaatsing, 58
uitlijning, 58
plaatsvervangende objecten met meerdere kolommen
plaatsing, 58
uitlijning, 58
prestaties
client/server-balans, 126
filteren, 128
formaat kaders wijzigen, 130
fragmenten, 130
functies, 129
gegevens, 130
koppelen, 128
momentopnamen, 131
rapporten afdrukken, 130
samenvattingen, 127
sneltabellen, 131
sorteren, 128, 129
trapsgewijze vragen, 22
werken met als/dan/anders, 129
werken met opzoeken, 129
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primaire kaders, 63
product
versie, 2
publiceren
rapporten naar Upfront, 101

Q
query's
beperkingen, 86
bewerken, 87
kolomtitels koppelen aan, 60
mogelijkheden, 86
SQL, 125
verschillen met rapporten, 125
versus rapporten, 125
queryresultaten
kolomvolgorde, 132

R
rangorde van berekende gegevensitems, 37
rapporten
andere catalogus gebruiken, 9
doorsteken, 89
gekoppelde objecten bewerken, 95
gekoppelde objecten bijwerken, 96
gekoppelde objecten converteren, 94, 96
gekoppelde of ingesloten objecten opmaken, 99
ingesloten objecten bewerken, 98
insluiten in andere toepassingen, 99
koppelen uit andere toepassingen, 94
objecten groeperen, 69
objecten insluiten, 97
objecten invoegen in kaders, 69
objecten invoegen in lijstkaders, 67
objecten koppelen, 94
objecten koppelen of insluiten, 94
opnemen in andere toepassingen, 101
opslaan als HTML, 104
opslaan als sjablonen, 54
outer joins, 132
publiceren naar Upfront, 101
sneltabellen gebruiken, 112
toegankelijke, maken, 134
verschillen met query's, 125
versus query's, 125
rapporten afdrukken, prestaties, 130
relatie tussen hoofd- en subkaders, 63
right outer join, voorbeeld, 134

S
samenvatting koppelen
automatisch, 27
prestaties, 128
vast, 28
wijzigen, 30
samenvattingen
automatische koppeling, 27, 32
beschrijving, 25
complex, 26
database, 128
groepen, 26
in een kruistabel, 81
kopiëren, 32
maken, 32
maken of kopiëren, 32

Index
samenvattingen (vervolg)
maken op basis van detailgegevens, 33
meerdere toepassen op kruistabellen, 81
opslaan in catalogi, 119
prestaties, 127, 128
rij, 26
toevoegen aan kruistabelrapporten, 80
van kruistabelkolommen en -voetteksten, 81
vaste koppeling, 28
voortschrijdende totalen, 26
samenvattingsfilters
gebruik, 10
toepassen vóór filters, 12
sjablonen
beperkingen, 50
lijst wijzigen in kruistabel, 54
pagina-indeling, 53
plaatsvervangende objecten, 51
rapporten opslaan als, 54
standaardsjabloon instellen, 52
voorbeeldafbeelding aanpassen, 52
voordelen, 50
weergave instellen, 53
sneltabellen
als gegevensbronnen, 112
automatisch maken, 112
bijwerken, 111
delen, 112
gebruiken in plaats van momentopnamen, 111
gebruiken in rapporten, 112
prestaties, 131
sorteren
prestaties, 128, 129
startknoppen
instellen, 138
Structured Query Language, 107
subkader, beschrijving, 63
subrapporten
beperkingen, 86
en kaders, 87
kaders, beschrijving, 60
lege kaders omzetten in, 87
maken, 87
mogelijkheden, 86
query's, 87
typen, 88

T
tekenreeksgegevensitems maken op basis van getallen, 42
tekstkaders
beschrijving, 60
combineren, 74
en Binary Large Objects, 73
gebruiken, 73
opmaak, 73
testen doorsteekrapporten, 93
tips voor filters, 16
toegang tot databases, 107
Toegang, tabblad weergeven, 111
toegangsrechten voor catalogi, 113
toepassen, voorwaardelijke opmaak, 47
toevoegen
dynamische figuurkaders, 74
gebruikersklassen, 121
trapsgewijze vragen maken, 22
typen
catalogi, 113

U
uitschakelen
automatisch bijwerken van catalogus, 115
automatisch gegevens ophalen, 108

V
vaste koppeling, 28
verbergen
rapportobjecten, 47
werkbalken, 137
vereisten, vraag, 19
verplaatsen, mappen in catalogi, 117
versie
product, 2
verspreiden
aangepaste menu's, 138
aangepaste werkbalken, 138
HTML-rapportuitvoer, 106
rapporten met opmaakprofielen, 43
verwijderen
identieke rijen, 16
opmaakprofielen uit voorwaarden, 47
voetteksten, met samenvattingen, 127
vooraf gedefinieerde berekeningen, 25
vooraf gedefinieerde voorwaarden
bewerken, 119
gebruiken, 46
naam wijzigen, 119
voorbeeldafbeelding, aanpassen, 52
voortschrijdende totalen, 26
voorwaardelijke gegevensopmaak, 47
voorwaarden
gebruiken voor gegevensopmaak, 45
gebruiken voor verbergen/weergeven rapportobjecten,
47
maken, 45, 46
opmaakprofielen toepassen, 46
toepassen, 47
volgorde wijzigen, 47
vooraf gedefinieerd, 42
vooraf gedefinieerde voorwaarden opnemen, 46
vraagbeheer, 16, 19
vragen
beheer, 19
catalogus, 19
gebruiken om rapporten te filteren, 23
gegevens opmaken, 24
hoofdlettergevoeligheid, 17
in berekende gegevensitems, 24
in filterexpressies, 22
invoervragen, 17
keuzelijst, 17
keuzelijsten met meervoudige selectie, 18
maken, 20
maken en opslaan in catalogi, 120
maken, trapsgewijs, 22
om enkele waarde, 20
om meerdere waarden, 21
ongebruikt, 19
opnieuw ordenen, 16
scheidingsteken voor vragen wijzigen, 18
typen, 16
vereisten, 19
waarden gebruiken, 20
waarden weergeven, 20
vragen, scheidingsteken wijzigen, 18
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Index

W
weergeven
kadertypen, 66
rapportobjecten, 47
tabblad Toegang, 111
werkbalken, 137
weergeven, waarden in vragen, 20
werkbalken
aanpassen, 136, 137
beginwaarden instellen, 136
knoppen instellen, 137
knoppen wijzigen, 137
tonen of verbergen, 137
verspreiden, 138
werkbalkknoppen
aanpassen, 136
wijzigen
kruistabellen in lijstrapporten, 84
samenvatting koppelen, 30

Z
zo kunt u
berekende gegevensitems invoegen, 35
filteren op basis van een lopende tijdsperiode, 15
gemiddelden van groepstotalen berekenen, 38
intervallen maken, 36
rangorde en percentiel van berekende waarden bepalen,
37
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