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Innledning
Dette dokumentet er beregnet for bruk sammen med IBM® Cognos Analysis for
Microsoft Excel. IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel er et Microsoft
Excel-basert verktøy som profesjonelle rapportbyggere kan bruke til å lage
avanserte rapporter med flere ark, som bygger på flere spørringer mot flere
databaser.

Målgruppe
Denne håndboken forutsetter at du er kjent med IBM Cognos-produktene, for
eksempel IBM Cognos Business Intelligence, IBM Cognos for Microsoft Office og
IBM Cognos TM1. Du må også kjenne Microsoft Office-applikasjonene, som
Microsoft Excel.

Søke etter informasjon
Du finner IBM Cognos-produktinformasjon på nettet, og oversatt
dokumentasjonon, i et av informasjonssentrene for IBM Cognos
(http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/cogic/v1r0m0/index.jsp). Versjonsmerknader
blir publisert direkte i informasjonssentrene og inneholder linker til de nyeste
tekniske merknadene og APARene.
Du kan også åpne PDF-versjoner av versjonsmerknader for produkter og
installeringsveiledninger direkte fra IBM Cognos-produktdiskene.

Tilgjengelighetsfunksjoner
Tilgjengelighetsfunksjonene hjelper brukere som har funksjonshemninger, for
eksempel personer med nedsatt bevegelighet eller nedsatt syn, med å bruke
informasjonsteknologiprodukter. IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel
inneholder tilgjengelighetsfunksjoner. Du finner informasjon om disse funksjonene
under Tilgjengelighet i dette dokumentet. Du finner mer informasjon om
tilgjengelighetsfunksjonene i IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel, i Tillegg B,
“Tilgjengelighetsfunksjoner”, på side 155
HTML-dokumentasjonen for IBM Cognos har tilgjengelighetsfunksjoner.
PDF-dokumenter er tilleggsdokumentasjon og inneholder derfor ikke
tilgjengelighetsfunksjoner.

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

Ansvarsbegrensning for eksempler
Selskapet Ferie og Fritid AS, GO Salg, andre varianter av navnet Ferie og Fritid, og
planleggingseksempelet, viser til fiktive forretningsoperasjoner med eksempeldata
© Copyright IBM Corp. 2009, 2013
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som brukes til å utvikle eksempelapplikasjoner for IBM og IBMs kunder. Disse
fiktive postene omfatter eksempeldata for salgstransaksjoner, produktdistribusjon,
finansiering og personalressurser. Eventuelle likheter med virkelige navn, adresser,
kontaktnumre eller transaksjonsverdier, er tilfeldig. Andre eksempelfiler kan
inneholde fiktive data som brukes som eksempeldata for å utvikle
eksempelapplikasjoner. Disse fiktive dataene omfatter data som er manuelt
generert eller maskingenerert, virkelige data som er kompilert fra akademiske eller
offentlige kilder eller data som brukes med tillatelse fra den som har opphavsrett.
Henvisninger til produktnavn kan være varemerker for de respektive eierne.
Uautorisert duplisering er forbudt.
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Kapittel 1. Hva er nytt?
Denne delen inneholder en liste over nye og endrede funksjoner for denne
utgaven. Det inneholder også en akkumulert liste med liknende informasjon for
tidligere utgaver. Listen er til hjelp når du skal planlegge strategier for
oppgradering og distribusjon, og opplæring av brukerne.
Du finner informasjon om oppgradering i IBM Cognos Analysis for Microsoft
ExcelInstallation Guide.

Nye funksjoner i versjon 10.2.0
Listen viser nye funksjoner siden forrige utgave. Linker til direkte beslektede
emner er inkludert, der det er aktuelt.
IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel 10.2.0 har funksjonsforbedringer innenfor
flere viktige områder:
v IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel er nå integrert med IBM Cognos
TM1-datakilder.
Bruk IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel med IBM Cognos TM1-datakilder
når du skal oppgi og skrive tilbake verdier til TM1-kuber. Du finner mer
informasjon om dette under Kapittel 5, “Fleksible visninger for komplekse IBM
Cognos TM1-rapporter”, på side 63 og Kapittel 7, “Bidra til en plan på en IBM
Cognos TM1-server”, på side 73.
Hvis du vil vite mer om interoperabilitetshensyn ved bruk av Cognos
TM1-systemer fra IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel, kan du slå opp i
Cognos TM1 Installation and Configuration Guide. Du finner informasjon om
Cognos TM1 Perspectives, Cognos TM1-tillegget for Microsoft Excel, i Cognos
TM1 Brukerhåndbok. Cognos TM1-dokumentasjon er tilgjengelig i IBM Cognos
TM1 Information Center (http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/ctm1/v10r2m0/
index.jsp).
v Du kan oppdatere serverinformasjon for eksisterende rapporter og formler i en
IBM Cognos-aktivert Excel-arbeidsbok, en PowerPoint-presentasjon eller et
Word-dokument.
Bruk API-metoden UpdateServerUrl eller brukergrensesnittet i dialogboksen
Oppdater system når du skal oppdatere serverinformasjon. Du kan endre en
server, for eksempel en testserver til en annen server, for eksempel en
produksjonsserver. Du finner mer informasjon om UpdateServerUrl i
“UpdateServerUrl” på side 122. Du finner informasjon om dialogboksen
Oppdater system i “Oppdatere server-URLer” på side 18.
v Du kan bruke asymmetrisk nesting hvis du vil ha større kontroll over
rapportlayouten. Du kan for eksempel neste en faktisk-kategori under
foregående år og neste bare prognose-kategorien under det gjeldende året, siden
faktisk ikke er tilgjengelig. Du finner mer informasjon om alternativene for
nesting i “Krysstabellayouter” på side 92.
v Ekstra språkstøtte
Disse tilleggsspråkene er tilgjengelige for IBM Cognos Office-produkter:
Kroatisk, Dansk, Kasakhisk, Slovensk og Thai.

© Copyright IBM Corp. 2009, 2013
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Endrede funksjoner i versjon 10.2.0
Listen viser endrede funksjoner siden forrige utgave. Linker til direkte beslektede
emner er inkludert.
v IBM Cognos Office-produkter, for eksempel IBM Cognos Analysis for Microsoft
Excel og IBM Cognos BI for Microsoft Office krever nå bruk av Microsoft .NET
Framework 4.
Dette har betydning for oppgradering av systemer. Hvis du er bruker av IBM
Cognos Office-produkter og bare har installert Microsoft .NET Framework 2, må
du også installere .NET Framework 4. Du må installere den oppdaterte .NET
Framework-versjonen før du installerer IBM Cognos Office-produkter. Microsoft
.NET Framework-versjoner kan fungere side om side. Du trenger ikke å
avinstallere tidligere versjoner.
v Ekstra tilgjengelighetsfunksjoner hjelper brukere som har funksjonshemninger,
for eksempel personer med nedsatt bevegelighet eller nedsatt syn, med å bruke
informasjonsteknologiprodukter.
v Opprett en ny utforsking er endret til Opprett en ny krysstabell.

Nye funksjoner i versjon 10.1.1
Listen viser nye funksjoner siden forrige utgave. Linker til direkte beslektede
emner er inkludert.
IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel 10.1.1 er en oppdatering av versjon 10.1
med funksjonsforbedringer innenfor flere viktige områder:
v Støtte for metadataforespørsler
IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel 10.1.1 støtter datakilder som Analytic
Applications DMR-kilder og SAP BW som viser en metadataforespørsel ved
tilgang til dataelementer. Du kan oppgi forespørselsverdier interaktivt mens du
bygger utforskinger i Microsoft Excel. Du finner mer informasjon i “Forespurte
metadata i pakker brukt for Cognos Analysis for Microsoft Excel-rapporter” på
side 25.
v Støtte for 64-bits Microsoft Office 2010
Med denne utgaven støtter IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel
64-bits-versjonen av Microsoft Excel som er inkludert i Microsoft Office 2010.
Hvis du vil se en oppdatert liste over miljøer som støttes av IBM
Cognos-produktene, inkludert operativsystemer, rettelser, nettlesere, webservere,
katalogservere, databaseservere og applikasjonsservere, kan du besøke IBM
Cognos Customer Center-webstedet på http://www.ibm.com/software/data/
cognos/customercenter (åpnes i nytt vindu).
v Fleksibel oppdatering
IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel 10.1.1 gjør det mulig å oppdatere
individuelle arbeidsbøker eller regneark, eller bare enkelte formelceller. Du
finner mer informasjon om dette under “Oppdatere data i IBM Cognos Analysis
for Microsoft Excel-arbeidsbøker” på side 67.
v Avanserte filteralternativer med kolonnebaserte filtre
I IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel 10.1.1 kan du filtrere resultater basert
på en sammenlikning av to kolonner. Hvis du for eksempel har kolonnen
Faktisk og kolonnen Prognose, kan du filtrere resultatene slik at de bare viser
rader der Faktisk har en lavere verdi enn Prognose. Du finner mer informasjon
om dette under “Tilpassede filtre” på side 39.
v Filtre brukt før/etter aggregering

2
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Du kan opprette filtre som brukes før aggregering eller som brukes på
aggregeringsresultatet. Du kan bruke flere før- og etter-filtre for samme spørring.
Du finner mer informasjon i “Opprette tilpassede filtre” på side 41.
v Filtre for datoområde
Du kan filtrere for datoresultater som ligger innenfor et bestemt antall dager i
forhold til gjeldende dato, for eksempel siste 30 dager. Du finner mer
informasjon om dette under “Tilpassede filtre” på side 39.
v IN-filtre
Du kan filtrere resultater slik at de omfatter elementer som samsvarer med en
liste. Du finner mer informasjon om dette under “Tilpassede filtre” på side 39.
v Forbedret behandling
Ytelsen er forbedret ved at tiden det tar å oppdatere formler er redusert. Celler
med feil som oppstår under oppdateringen, blir merket, og andre celler med
formler kan oppdateres raskere.

Nye funksjoner i versjon 10.1.0
Listen viser nye funksjoner siden forrige utgave. Linker til direkte beslektede
emner er inkludert.
v Beregninger støttes nå for utforskinger og lister. Dette gjør det mulig å opprette
og vedlikeholde rapporter ved hjelp av avanserte funksjoner i et brukervennlig
miljø med slippsoner. Du finner mer informasjon under “Opprette en beregning”
på side 44.
v Applikasjonen og dokumentasjonen oppfyller standarder for tilgang for personer
med ulike funksjonshemninger. Du finner mer informasjon i Tillegg B,
“Tilgjengelighetsfunksjoner”, på side 155.
v For cellebasert analyse kan du begrense antall celler som hentes under en
spørring. Du kan også begrense behandlingstiden. Ved å begrense antallet celler
du henter, kan du øke rapportytelsen, spesielt for store regneark. Du finner mer
informasjon i “Definere alternativer for utforskingsark” på side 20.
v Du kan nå publisere utforskinger direkte til IBM Cognos Connection. Du kan
lagre en krysstabell som en webrapport, noe som gjør det mulig for Microsoft
Excel-brukere å bygge rapporter i Excel og distribuere dem som sikre
webrapporter uten å måtte bruke en studiopakke, som Analysis Studio. Du
finner mer informasjon i “Publisere en utforsking til IBM Cognos Connection”
på side 72.
v Flere tilpassede stiler er tilgjengelig for formatering av celler. Du kan få tilgang
til nye IBM Cognos Analysis-stiler som IBM Cognos - Calculated Row Name
eller IBM Cognos - Measure Summary gjennom Microsoft Excel-funksjonen ved
å klikke på Stil på menyen Format. IBM Cognos-stilene vises sammen med
standard Excel-stiler. Du kan endre attributter som font og justering og deretter
lagre endringene i en mal for senere bruk.
v Legg til brukerdefinerte rader og kolonner inne i utforskinger og lister for å
legge til beregninger. Du kan opprette Microsoft Excel-beregninger for en hel
rad, kolonne eller blokk. Du finner mer informasjon under “Sette inn tomme
eller brukerdefinerte kolonner eller rader i en liste” på side 50.
v Legg til tomme rader og kolonner inne i utforskinger eller lister for å gi bedre
lesbarhet. Du finner mer informasjon i “Sette inn tomme eller brukerdefinerte
kolonner eller rader i en liste” på side 50.
v Forbedret søkefunksjon gjør det mulig å søke i metadata etter nivå inne i
kildetreet. Du finner mer informasjon under “Søke etter elementer i kildetreet”
på side 34.
Kapittel 1. Hva er nytt?
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v Når elementer er plassert i cellene i et regneark, kan du endre kolonne- og
radoverskrifter og ordne elementene på nytt. Du finner mer informasjon i
“Endre navn på en kolonne eller rad” på side 49.
v Du kan angi startcelle for en liste eller krysstabell. Du finner mer informasjon
om dette under “Angi listealternativer for et regneark” på side 52 og “Angi
krysstabellalternativer” på side 51.
v Når du arbeider med lister og utforskinger, har du flere muligheter for
gruppering. Du finner mer informasjon under “Angi listealternativer for et
regneark” på side 52. Du kan beholde celler ugruppert når du trenger å bruke
Excel-oppslagsfunksjoner, eller du kan gruppere celler for å forbedre lesbarheten.
Du finner mer informasjon i “Definere alternativer for utforskingsark” på side
20.
v En ny funksjon i cellebasert analyse gjør det mulig å løse COGVAL- og
COGNAME-feil. Du finner mer informasjon om dette under “Feilsøking av
cellebasert analyse” på side 57.
v I tillegg til å kjøre rapporter i IBM Cognos Report Studio og IBM Cognos
Analysis Studio kan du kjøre rapporter ved hjelp av IBM Cognos Cognos
Workspace Advanced. Du finner mer informasjon om dette under “Kjøre en
utforsking i Report Studio, Analysis Studio eller Cognos Workspace Advanced”
på side 71.

Endrede funksjoner i versjon 10.1.0
Oversikten viser endringer i funksjoner siden forrige utgave. Linker til direkte
beslektede emner er inkludert.
v Brukerkommentarer, rapporttitler og verdier som er skrevet utenfor
utforskingsområdet, blir beholdt i regnearket også etter at dataene er oppdatert.
v Utvidet støtte for rad- og celleformatering.
v Når du kjører en krysstabell i Report Studio, er kontekstfilteret nå inkludert.
v Du kan velge et tilpasset loggingsnivå basert på alvorsgraden for hendelsen. Du
finner mer informasjon i “Aktiver logging som feilsøkingsverktøy” på side 16.
v For å forkorte behandlingstiden bruker funksjonen for utelatelse av nuller
nullutelatelse på serversiden for IBM Cognos Business Intelligence-servere som
er konfigurert med den funksjonen. Du finner mer informasjon i “Utelate tomme
celler i en krysstabell- eller listeutforsking” på side 44.
v For å forkorte behandlingstiden og unngå serverforsinkelse grupperer og
komprimerer IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel dataene som mottas fra
spørringer mot BI-dataserveren. Du finner mer informasjon om dette under
“Oppdeling” på side 23 og “Styre datakomprimeringen” på side 22.
v Avmerkingsboksen Tøm hurtigbuffer ved lagring er lagt til i dialogboksen
Alternativer for å redusere størrelsen på arbeidsbøker, som oppnås ved å fjerne
lagrede metadata og data knyttet til formler hver gang arbeidsboken blir lagret.
Du finner mer informasjon i “Tømme hurtigbufferen” på side 17.
v Filterspørringer er endret slik at de følger Cognos BI-serverens beste praksis for
spørringer, og er mer konsistente med spørringer som er opprettet med Report
Studio og Business Insight Advanced. IBM Cognos Business Insight Advanced
kalles IBM Cognos Workspace Advanced i versjon 10.2.0. Rapporter skiller
klarere mellom relasjons- og dimensjonsspørringsstiler. Lister støtter detaljfiltre
og støtter ikke settbaserte spørringer. Utforskinger bruker dimensjonsspørringer
og støtter ikke detaljfiltre. For de fleste rapporter blir det ingen endringer i
resultater, men det finnes enkelte situasjoner der resultatene blir endret. Dette
gjelder for eksempel hvis du tidligere har brukt en settbasert spørring for en
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listerapport, da må du oppdatere filteret for å kunne bruke et detaljfilter. Du
finner mer informasjon om dette under “Opprette tilpassede filtre” på side 41.

Kapittel 1. Hva er nytt?
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Kapittel 2. IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel
IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel gir Microsoft Excel-brukere direkte
tilgang til sentralt styrt og sikker IBM Cognos-informasjon for bedre
beslutningstaking.
IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel er et Microsoft Excel-basert verktøy som
profesjonelle rapportbyggere kan bruke til å lage avanserte rapporter med flere
ark, som bygger på flere spørringer mot flere databaser. Med IBM Cognos Analysis
for Microsoft Excel kan du bruke IBM Cognos-data inne i Excel for å utforske og
analysere data og opprette rapporter, som fakturaer, kontoutdrag, og ukentlige
salgs- og lagerrapporter.
Bruk det interaktive dra og slipp-miljøet i IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel
når du vil utforske og analysere data for å finne svar på forretningsmessige
spørsmål.
Når du bruker IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel, kan du
v søke etter og fokusere på elementer som er viktige for virksomheten
v forstå trender og avvik
v sammenlikne data, som detaljer mot sammendrag, eller faktiske resultater mot
budsjetterte resultater
v vurdere prestasjoner ved å fokusere på beste eller dårligste resultater
v dele dine funn med andre
IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel er den komponenten i IBM Cognos som
du kan bruke til flerdimensjonal analyse og utforsking av store datakilder i det
kjente Excel-miljøet.
Du kan også åpne tilpassede rapporter i IBM Cognos Report Studio eller
utforskinger i IBM Cognos Analysis Studio for bedre å kunne vurdere og forstå
resultatene i rapporten.
IBM Cognos Business Intelligence er utformet for å hjelpe deg med å rapportere,
overvåke og analysere ditt firmas resultater, raskt og enkelt.

Hvem bruker IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel?
IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel er ikke bare for personer med ordet
analytiker i stillingsbetegnelsen sin, det er for alle brukere som trenger å forstå og
finne svar på forretningsmessige spørsmål i firmaets data, og som er vant til å
bruke Excel som sitt primære analyseverktøy.
Personer som kan bruke IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel som støtte for
sine beslutninger, er for eksempel
v regionsjefer som må vurdere prestasjoner
v produksjonsledere som må gjennomføre feilanalyse
v kunderepresentanter som må forstå sine kunderelasjoner
Med IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel kan du utføre følgende aktiviteter:
© Copyright IBM Corp. 2009, 2013
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v "slicing and dicing" for å endre kontekst og vise detaljer
v neste informasjon fra flere dimensjoner
v drille opp eller ned for å endre fokus for analysen ved å flytte mellom
informasjonsnivåer
v bruke ett eller flere elementer for å raskt fokusere på en bestemt visning av
dataene, kjent som filtrering ved hjelp av kontekst
v unngå glisne data ved å utelate tomme celler som inneholder null eller
nullverdier
v bytte rader og kolonner for å analysere dataene på en annen måte

IBM Cognos Office
IBM Cognos Office inneholder både IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel og
IBM Cognos for Microsoft Office.
IBM Cognos Office gir et rammeverk for Business Intelligence-arkitekturen,
inkludert sikkerhet, metadata, og innholdslagring. Denne infrastrukturen gir hjelp
til å administrere Microsoft Office-dokumenter og overvåke organisasjonens
økonomiske resultater.
Med applikasjonene i IBM Cognos Office kan du opprette, vise og bruke rapporter,
analyser og annet Business Intelligence-innhold i kjente Microsoft
Office-applikasjoner som Excel, PowerPoint og Word.
Den neste tabellen uthever IBM Cognos Office-integrering av applikasjoner som
IBM Cognos for Microsoft Office og IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel.
Tabell 1. Integreringsalternativer i IBM Cognos Office
Applikasjoner

Beskrivelse

IBM Cognos for Microsoft
Office

Importer IBM Cognos Business Intelligence-rapportinnhold,
inkludert data, metadata, topp- og bunntekster og
diagrammer, til en kjent Microsoft Office-applikasjon. IBM
Cognos for Microsoft Office bruker funksjonaliteten i
Microsoft Office-applikasjoner til arbeid med tidligere
opprettede rapporter eller til opprettelse av nye rapporter i
Business Intelligence-studioene. Programmet er spesielt
nyttig når du skal lage en Briefing Book eller presentasjoner.
Salgssjefer og prosjektledere kan bruke applikasjonen til å
hente og rapportere om slik informasjon.

IBM Cognos Analysis for
Microsoft Excel

Bygg avanserte rapporter med flere ark basert på flere
spørringer i Excel ved hjelp av forskjellige typer av
datakilder, og analyser og utforsk dimensjonsmodellerte IBM
Cognos-data. Applikasjonen gir formelbasert tilgang til data
fra IBM Cognos BI-systemer, slik at brukerne kan løse
forretningsproblemer og presentere nøkkelresultater i et
format som passer for dem.
Datamodellerere, forretningsanalytikere og finansanalytikere
som analyserer virksomhetsdata, kan bruke denne
applikasjonen til å identifisere trender, muligheter, problemer
eller prosjektkjennetegn.
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IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel-brukergrensesnittet
IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel-brukergrensesnittet har en IBM Cognos
Analysis-rute som inneholder et kildetre og flere kommandoer, en utforskingslinje,
et oversiktsområde, et arbeidsområde og en verktøylinje eller et bånd som er til
hjelp når du oppretter rapporter.

Figur 1. IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel-brukergrensesnitt

v IBM Cognos Analysis-ruten
IBM Cognos Analysis-ruten er en rute for dokumenthandlinger som inneholder
et kildetre som viser hierarkiske data du kan legge til i en rapport. Du kan legge
til objekter i en rapport ved å dra dem til arbeidsområdet.
IBM Cognos Analysis-ruten inneholder kontroller for å åpne pakker, søke etter
metadata og legge til lister og krysstabellutforskinger, og for tilgang til hjelpen
på systemet.
v Kildetreet
Kildetreet er for pakken du har valgt. For pakker som er basert på DMR- og
OLAP-datakilder, presenterer treet en dimensjonal visning av dataene, og det er
organisert i dimensjoner, hierarkier, nivåer og måleverdier. For pakker som er
basert på relasjonsdatakilder, presenterer treet spørringsemner organisert i lister
over dataelementer. TM1-pakker er basert på OLAP-datakilder.
Navnene på nivåene og medlemmene i en dimensjon kommer fra modellen. Det
er modellbyggerens ansvar å gi dem meningsfylte navn som du kan bruke når
du bygger en rapport.
Kapittel 2. IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel
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v Utforskingslinjen
Bruk kontroller på utforskingslinjen når du skal arbeide med forskjellige
områder i en utforskingsrapport eller åpne rapporten i enten IBM Cognos
Report Studio, IBM Cognos Workspace Advanced eller IBM Cognos Analysis
Studio.
v Oversiktsområdet
Oversiktsområdet vises bare hvis du ser på et regneark med en krysstabell eller
en liste. Du kan bruke oversiktsområdet som et sted der du raskt kan undersøke
og endre innholdet i Excel-regnearket.
Oversiktsområdet viser eventuelle filtre som er brukt. I en krysstabell kan du
ordne rader og kolonner på nytt, drille opp eller ned, og oppgi kontekst for
regnearket. I en liste kan du ordne kolonner på nytt.
Du kan velge et sett enten i Excel-arbeidsområdet eller i oversiktsområdet.
Hver boks i områdene Rader og Kolonner representerer ett eller flere sett i
krysstabellen. Du kan drille opp eller ned i objektene. Konteksten du oppgir i
boksen Kontekst, blir brukt til å filtrere verdiene. Krysstabellen viser resultater
bare for det valgte elementet.
Oversiktsområdet hurtigbufrer tilstanden til den siste krysstabellen eller listen
du opprettet. Det betyr at når du åpner en lagret arbeidsbok, gjenspeiler ikke
oversiktsområdet konteksten til den lagrede krysstabellen eller listen. Når du
skal synkronisere oversiktsområdet med den aktive krysstabellen eller listen, må
du tømme oversiktsområdets hurtigbuffer. Det kan du gjøre ved å lukke
arbeidsboken og åpne et nytt regneark, eller ved å starte Microsoft Excel på nytt.
v Arbeidsområdet
Arbeidsområdet som vises når du oppretter krysstabeller eller lister, er et
Microsoft Excel-arbeidsområde der du plasserer dataelementer for krysstabelleller listerapportene du designer. Når du har plassert elementer i rader,
kolonner, måleverdier og eventuelt kontekst for en krysstabell, eller kolonner for
en liste, vises dataene i cellene i regnearket. Krysstabellversjonen av
arbeidsområdet er vist her.
Du kan endre, begrense eller utvide elementene du ser i krysstabellen, med
teknikker som filtrering og drilling, slik at du raskt kan fokusere på de viktigste
elementene i regnearket.
Du kan også dra og slipp DMR- og OLAP-elementer direkte i cellene i et
regneark. Dette kalles cellebasert analyse eller cellebasert modus.
Når du bruker utforskingsmetoden, finnes det tydelige slippsoner der du kan
sette inn et nytt dataelement. Slippsonene du velger definerer relasjonen mellom
dataelementene og kolonnene. Når du bruker listemodus, er det en enkelt
kolonneslippsone der du kan sette inn og neste dataelementer.
Beslektet informasjon:
“Neste elementer” på side 48

IBM Cognos-verktøylinjen
IBM Cognos Office legger til en tilpasset verktøylinje i hver av de støttede
Microsoft Office-applikasjonene. Når du klikker på IBM Cognos-knappen på
verktøylinjen, blir IBM Cognos Office-kommandoene tilgjengelige som knapper på
verktøylinjen eller båndet i Microsoft Office-applikasjonen.
Verktøylinjen (båndet i et Microsoft Office 2007- eller 2010-miljø) inneholder
følgende alternativer som er til hjelp når du skal designe rapporter eller utforske:
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Tabell 2. Alternativer på IBM Cognos Office-verktøylinjen
Knapp

Beskrivelse
Starter IBM Cognos Office ved å vise IBM Cognos-ruten og IBM
Cognos-verktøylinjen. Basert på hvilke innstillinger som er
definert, viser IBM Cognos-ruten enten siden IBM Cognos Office
eller verktøyene og kommandoene for standardapplikasjonen.
Kan også brukes til å skjule IBM Cognos-ruten.
Logg på et bestemt IBM Cognos Business Intelligence- eller IBM
Cognos TM1-system som inneholder rapport- eller
pakkeinformasjonen som oppfyller rapporteringskravene.
Logg av alle systemer. Logg av alle navneområder.

Definer alternativer, som oppstartsapplikasjon,
systemgateway-URI og visningsgrenser,.
Åpne et lagret IBM Cognos Office-dokument fra IBM Cognos
Connection slik at du kan arbeide med rapporten i
Microsoft-applikasjonen som ble brukt til å opprette den, og
deretter lagre rapporten lokalt.
Publiser en lagret arbeidsbok i IBM Cognos Connection. Du kan
publisere dine IBM Cognos Office-dokumenter i IBM Cognos
Connection slik at du kan dele dem med andre brukere på en
sikker og sentralt administrert måte.
Fjern alle data fra dokumentet. Du kan tømme celler i Excel for å
fjerne innholdet. De tømte cellene blir som tomme celler i
regnearket. Formater, som tallformater, betingede formater og
kantlinjer blir beholdt.
Under krysstabellutforskingen fortsetter hver boks i slippsonene
Rader og Kolonner, å gjenspeile metadataene i pakken. Du kan
deretter publisere og distribuere dokumentet slik at brukerne kan
åpne dem og oppdatere dataene for å se en oppdatert versjon av
krysstabellen.
Oppdater data for å se den nyeste versjonen av informasjonen i
pakken eller datakilden som rapporten bruker.
Konverter dataelementer til statisk tekst ved å koble dem fra
datakilden. I dette formatet kan du distribuere dokumentet til
hvem som helst for gjennomgang.

Ikoner i IBM Cognos-ruten
IBM Cognos-ruten inneholder ikoner som gjør det enkelt å veksle mellom de ulike
applikasjonene og IBM Cognos Office-siden.

Kapittel 2. IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel

11

Tabell 3. Ikoner i IBM Cognos-ruten
Ikoner

Beskrivelse
Viser IBM Cognos-velkomstsiden i IBM Cognos-ruten eller i
ruten for standardapplikasjonen som starter for hver sesjon.
Åpner IBM Cognos for Microsoft Office-ruten, som inneholder
kommandoer knyttet til import og oppdatering av
forhåndsskrevne rapporter og rapportinnhold.
Åpner IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel-ruten som
inneholder pakkeinformasjonen som kreves for utforsking,
analyse og design av tilpassede rapporter.

Komme i gang med IBM Cognos Office
Når du skal bruke IBM Cognos Office sammen med Microsoft
Office-applikasjonene, må du tilpasse IBM Cognos Office-miljøet. Uavhengig av
hvilken IBM Cognos Office-applikasjon du bruker, kan du utføre følgende vanlige
oppgaver fra IBM Cognos Office-grensesnittet eller IBM Cognos
Connection-portalen:
v Vise eller skjule IBM Cognos Office, se “Starte IBM Cognos Office”.
v Definere innstillinger for IBM Cognos Office, se “Tilpasse IBM Cognos Office”
på side 13.
v Definere innstillinger for IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel, se “Tilpasse
IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel” på side 19.
v Logge på IBM Cognos BI-servere, se “Logge på en IBM Cognos-server” på side
17.
v Oppdatere data fra IBM Cognos BI Content Store, se “Oppdatere data i IBM
Cognos Analysis for Microsoft Excel-arbeidsbøker” på side 67.
v Fjerne data fra Microsoft Office-dokumentet, se “Tømme celler for innhold” på
side 67.
v Konvertere dynamiske data til statiske data, se “Konvertere dynamiske data til
statiske data” på side 68.
v Publisere et Microsoft Office-dokument, se “Publisere et utforskingsark til IBM
Cognos Connection” på side 68.
v Åpne og lagre en rapport lokalt, se “Åpne og lagre en rapport lokalt fra IBM
Cognos Connection” på side 69.
v Laste ned et Microsoft Office-dokument fra IBM Cognos Connection, se “Laste
ned en arbeidsbok fra IBM Cognos Connection” på side 70.

Starte IBM Cognos Office
Første gang du åpner en av Microsoft Office-applikasjonene som støttes, blir det
vist en IBM Cognos Office-verktøylinje. Du må gjøre IBM Cognos-ruten og IBM
Cognos Office-verktøylinjen tilgjengelig for å vise kommandoene og ikonene du
trenger for å arbeide i IBM Cognos Office-miljøet.
Når IBM Cognos Office-verktøylinjen er tilgjengelig, kan du definere innstillinger.
Se “Tilpasse IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel” på side 19, definer IBM
Cognos BI-gatewayadresser for datakildene og logg deg på en IBM Cognos
Business Intelligence-server.
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Etter at du har startet IBM Cognos Office, bestemmer du deg kanskje for å
gjenoppta arbeidet på i ikke-IBM-Cognos Office-arbeidsbøker eller -dokumenter og
bare vise kommandoene og knappene du bruker. Du kan skjule IBM
Cognos-verktøylinjen eller IBM Cognos-handlingsruten i arbeidsområdet.

Prosedyre
1. På IBM Cognos Office-verktøylinjen klikker du på IBM Cognos-ikonet

.

er deaktivert eller ikke blir vist på verktøylinjen,
Hvis IBM Cognos-ikonet
se “Vanlige feil” på side 133.
2. Slik skjuler du IBM Cognos-flippen i Microsoft Office 2010:
a. Klikk på Fil, Alternativer og deretter Tilpass båndet.
b. Opphev valget av IBM Cognos-avmerkingsboksen under Tilpass båndet.
3. Slik skjuler du IBM Cognos-flippen i tidligere versjoner av Microsoft Office:
a. Klikk på Tilpass på menyen Verktøy.
b. På flippen Verktøylinjer velger du om IBM Cognos-ruten eller IBM
Cognos-verktøylinjen skal vises eller skjules.
v Hvis du skal vise eller skjule IBM Cognos-ruten, velger du eller opphever
du valget av IBM Cognos-avmerkingsboksen.
v Hvis du skal vise eller skjule IBM Cognos-verktøylinjen, velger du eller
opphever du valget av IBM Cognos for Microsoft Officeavmerkingsboksen.

Resultater
IBM Cognos-ruten blir vist i arbeidsområdet til applikasjonen og knappene gjøres
tilgjengelige fra IBM Cognos-verktøylinjen. Du kan nå definere innstillinger for
IBM Cognos Office og installerte applikasjoner.

Tilpasse IBM Cognos Office
Du kan tilpasse IBM Cognos Office-miljøet slik at det oppfyller dine rapporteringsog analysebehov.
Du kan oppgi følgende innstillinger for IBM Cognos Office:
v applikasjonen som skal starte første gang du åpner IBM Cognos Office, for
eksempel IBM Cognos for Microsoft Office eller IBM Cognos Analysis for
Microsoft Excel, se “Tilpasse måten IBM Cognos Office starter på” på side 14.
v datakildetilkoblingen til databasen , se “Logge på en IBM Cognos-server” på
side 17.
v plasseringen av IBM Cognos BI-gatewayer, se “Konfigurere tilkoblinger til IBM
Cognos-systemer” på side 14.
v om enkeltpålogging skal aktiveres for autentisering , se “Konfigurere
brukerautentisering” på side 15.
v om skjemabasert autentisering skal aktiveres, se “Konfigurere
brukerautentisering” på side 15.
v om logging skal aktiveres, og hvilket detaljnivå som skal brukes, se “Aktiver
logging som feilsøkingsverktøy” på side 16.
Hver gang du starter IBM Cognos Office-applikasjonen, gjelder disse innstillingene
for sesjonen.

Kapittel 2. IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel
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Tilpasse måten IBM Cognos Office starter på
Første gang du starter IBM Cognos Office, kan du velge å vise enten IBM
Cognos-ruten eller en bestemt applikasjon. Hvis du velger IBM Cognos-ruten,
viser den alle installerte IBM Cognos for Office-applikasjoner du kan bruke. Du
kan flytte ruten eller oppheve dokking. Klikk på ønsket applikasjonsikon.
Etter at du har oppgitt innstillingen din, blir IBM Cognos åpnet i valgt modus i
etterfølgende sesjoner.

Prosedyre
1. Klikk på ikonet Alternativer
på verktøylinjen i IBM Cognos.
2. Klikk på IBM Cognos i navigeringsruten.
3. Velg om ruten IBM Cognos Velkommen skal vises i arbeidsområdet eller om
en bestemt applikasjon skal startes, for eksempel IBM Cognos for Microsoft
Office eller IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel:
v Hvis du vil at IBM Cognos Velkommen skal vises hver gang du starter IBM
Cognos Office, velger du avmerkingsboksen Vis IBM Cognos-velkomstside
under Startapplikasjon.
Du kan endre dette alternativet senere ved å oppheve valget av Vis denne
siden i fremtiden i IBM Cognos-ruten.
v Hvis du vil at en bestemt applikasjon skal startes når du åpner IBM Cognos
Office, klikker du på ønsket applikasjon i listen Oppstartsapplikasjon.
4. Klikk på OK.

Konfigurere tilkoblinger til IBM Cognos-systemer
Du må konfigurere tilkoblinger til IBM Cognos-systemer for å tilgang til innhold.
Kontakt administratoren for å få URLene som kreves for å opprette tilkoblinger.
Tilkobling til et IBM Cognos BI-system gir tilgang til relasjonsdatakilder, OLAP- og
DMR-datakilder (Dimensionally Modeled Relational). Med en tilkobling til et IBM
Cognos BI-system kan du også åpne en rapport fra IBM Cognos Connection og
publisere etMicrosoft Office-dokument til IBM Cognos Connection.
En tilkobling til et IBM Cognos TM1-system gir tilgang til IBM Cognos TM1-kuber
og mulighet til å åpne en pakke eller plan fra Cognos TM1.

Før du begynner
Du må kontakte administratoren for å få URLene som kreves for å koble til IBM
Cognos-systemer. Hver URL er unik og basert på systemkonfigurasjonen. IBM
Cognos BI-systemer kan for eksempel bruke ulike typer gatewayer. Et Cognos
TM1-system bruker kanskje et portnummer som ikke er standard.
v Et eksempel på en URL for et IBM Cognos BI-system er
http://servernavn/ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi
v Et eksempel på en URL for et Cognos TM1-system er
http://servernavn:portnummer
servernavn er enten IP-adressen til maskinen eller navnet på maskinen.
portnummer er porten definert av administratoren for applikasjonsserveren på
Cognos TM1-systemet. Standardporten er 9510.
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Prosedyre
1. Klikk på ikonet Alternativer
på verktøylinjen i IBM Cognos.
2. Klikk på IBM Cognos i navigeringsruten.
3. Opprett en ny tilkobling eller rediger en eksisterende tilkobling.
v Klikk på Legg til.
v Hvis du skal endre en eksisterende tilkobling, velger du den tilkobling og
klikker på Rediger.
4. Klikk på IBM Cognos BI eller IBM Cognos TM1 i boksen Datakildetype.
5. Oppgi URLen du mottok fra administratoren, i boksen System-URL, som
identifiserer plasseringen til IBM Cognos-systemet.
Ikke bruk localhost for å referere til den lokale maskinen som IBM Cognos
BI-gatewayen kjører på. Hvis du bruker localhost, omdirigeres informasjon som
er sendt til serveren, tilbake til den lokale datamaskinen. Det fører til at
forespørsler til rapportserveren mislykkes ved import av forespurte rapporter.
6. Oppgi et navn i boksen Egendefinert navn.
7. Klikk på Test tilkobling.
Hvis tilkoblingen mislykkes, må du kontakte administratoren for å kontrollere
tilkoblingsinformasjonen. Slå opp i feilsøkingsdelen for å få informasjon om
løsninger på vanlige konfigurasjonsproblemer.
8. Klikk på Lagre.
9. Hvis du endret en eksisterende tilkobling, må du endre informasjon om server
og pakke for hver arbeidsbok. Du finner mer informasjon i “Oppdatere
server-URLer” på side 18.

Resultater
Tilkoblingen blir vist i listen IBM Cognos-systemer.
I IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel blir det egendefinerte vist som rotnoden
i trehierarkiet, i IBM Cognos-ruten.
Når du har konfigurert tilkoblinger til IBM Cognos BI-systemene, kan du aktivere
enkeltpålogging for integrering mellom IBM Cognos Office og IBM
Cognos-klientapplikasjoner, for eksempel IBM Cognos Planning eller IBM Cognos
Controller, eller mellom IBM Cognos Office-applikasjoner. Du kan også aktivere
skjemabasert autentisering.

Konfigurere brukerautentisering
Administratoren din har allerede konfigurert en autentiseringsleverandør for IBM
Cognos-komponenter. Du kan aktivere sikkerhet mellom IBM Cognos Office og
IBM Cognos-klientapplikasjoner ved å aktivere enkeltpålogging. Enkeltpålogging
sikrer at brukere som er logget på én IBM Cognos-klientapplikasjon, for eksempel
IBM Cognos Planning eller IBM Cognos Controller, ikke blir bedt om autentisering
når de kjører en annen IBM Cognos-klientapplikasjon, for eksempel IBM Cognos
Analysis for Microsoft Excel.
Enkeltpålogging må også være etablert på IBM Cognos BI- eller TM1-serverne for å
fungere på riktig måte. Administratoren for IBM Cognos BI må konfigurere en
parameter i IBM Cognos Configuration, som angir at en klientapplikasjon kan dele
sesjonsinformasjon med en annen klient på den samme maskinen. Brukerne kan
deretter få tilgang til rapporter uten å måtte logge seg på, fordi systemet
identifiserer brukerne automatisk og sørger for sikkerhetsinformasjon.
Kapittel 2. IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel
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Hvis ditt firma bruker andre webbaserte programmer for tilgangsadministrasjon,
for eksempel SiteMinder, for enkeltpålogging i din sikkerhetsinfrastruktur, må du
aktivere skjemabasert autentisering. Ved skjemabasert autentisering oppgir
brukerne legitimasjon, for eksempel brukernavn og passord, i et skjema på en
webside. Hvis legitimasjonen er gyldig, blir brukerne logget på nettstedet.
Legitimasjonen gjelder til brukeren logger seg av.

Prosedyre
1. Klikk på knappen Alternativer
på verktøylinjen i IBM Cognos Office.
2. Klikk på IBM Cognos i navigeringsruten.
3. Velg om du skal bruke enkeltpålogging eller skjemabasert autentisering under
IBM Cognos-systemer.
v Du aktiverer enkeltpålogging ved å velge avmerkingsboksen Aktiver
enkeltpålogging.
Når du har logget deg på første gang, er det ikke nødvendig å logge seg på
for å få tilgang til sikre rapporter, fordi systemet leverer
sikkerhetsinformasjonen automatisk.
v Du aktiverer skjemabasert autentisering ved å velge avmerkingsboksen
Aktiver skjemabasert autentisering.

Aktiver logging som feilsøkingsverktøy
En loggfil er et viktig feilsøkingsverktøy når du skal undersøke virkemåten til IBM
Cognos Office. Det kan hjelpe deg når du skal løse problemer, fordi det registrerer
aktivitetene som skjer. Disse aktivitetene inkluderer informasjon om miljø, unntak,
og oppførings- og avslutningsfunksjoner.
Du kan oppgi om informasjon om IBM Cognos Office skal logges og detaljnivå for
logging. Loggaktiviteter blir som standard lagret i brukerens_rotkatalog.
Aktiver logging hvis du forsøker å feilsøke uventet virkemåte. I denne situasjonen
vil kundestøtteavdelingen be om en kopi av oppføringene i loggfilen.
Skriving til loggfiler kan resultere i redusert ytelse.

Prosedyre
1. Klikk på knappen Alternativer

på verktøylinjen i IBM Cognos.
2. Klikk på IBM Cognos i navigeringsruten.
3. Velg Loggnivå under Logging.
v Hvis du vil slå av logging fullstendig, velger du Ingen.
v Hvis du bare vil registrere kritiske problemer og hendelser i loggen, klikker
du på Kritisk.
v Hvis du vil registrere feil i tillegg til kritiske problemer og hendelser, klikker
du på Feil.
v Hvis du vil registrere advarsler i tillegg til feil og kritiske problemer og
hendelser, klikker du på Advarsel.
v Hvis du vil registrere informasjon i tillegg til advarsler, feil og kritiske
problemer og hendelser, klikker du på Informasjon.
v Hvis du vil registrere alle hendelser og problemer, til og med
rutineelementer, kikker du på Alle.
4. Klikk på OK.
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I Microsoft Windows XP opprettes loggfilen i drive:\brukerkatalogbane\
brukernavn\Local Settings\Application Data\Cognos\Office Connection\Logs. I
Microsoft Windows 7 opprettes loggfilen i stasjon:brukerkatalogbane\brukernavn\
AppData\Local\Cognos\Office Connection\Logs.
Navneformatet for loggfiler er ååmmdd_ttmmss.txt.

Resultater
Neste gang du starter IBM Cognos Office, logges aktiviteter og informasjon om
miljøet i filen. Klikk på knappen Vis logger i Alternativer-dialogboksen for å åpne
mappen som inneholder loggfilene.

Logge på en IBM Cognos-server
IBM Cognos støtter autentisert og anonym brukertilgang. Hvis du skal bruke IBM
Cognos Office som en autentisert bruker, må du logge deg på IBM
Cognos-systemet som inneholder datakilden eller pakken for rapportene du vil
importere.
Du kan være logget på flere datakildeservere samtidig.
Du kan også automatisere denne oppgaven ved å bruke Logon-metoden. Du finner
mer informasjon i “Logon” på side 117.

Prosedyre
1. Klikk på Logg på-ikonet
på IBM Cognos-verktøylinjen og velg serveren
som inneholder datakilden eller pakken for rapportene du ønsker.
2. Hvis det er flere enn ett navneområde, klikker du på ønsket navneområde i
boksen Navneområde og deretter på OK.
3. Oppgi bruker-ID og passord og klikk på OK.
4. Gjenta trinn 1 til 3 for hver tilleggsserver.

Resultater
Når du har logget deg på og fått frem IBM Cognos-ruten, kan du bruke IBM
Cognos Office.

Tømme hurtigbufferen
Det blir opprettet et bufferregneark for hver arbeidsbok du åpner eller oppretter
under eller etter pålogging til IBM Cognos Office eller tilhørende komponenter.
Dette regnearket inneholder informasjon om dataene som skal gjengis. Du kan
tømme pakkehurtigbufferen som benyttes i arbeidsbøker som bruker IBM Cognos
Analysis for Microsoft Excel. Når du tømmer pakkehurtigbufferen, reduserer det
størrelsen på arbeidsbøker ved å slette ubrukte data og metadata som er knyttet til
formler. Knappen Tøm hurtigbuffer fungerer for alle datakilder og pakker som er
definert i IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel. Når du har tømt
hurtigbufferen, må du lagre arbeidsbøkene for å se en reduksjon i filstørrelsen.
Tøm hurtigbufferen når arbeidsbokstørrelsen spiller en rolle, når sikkerheten er
viktig, eller når det ikke er nødvendig å lagre rapportresultater for raskere
behandlingstid. Hvis arbeidsbokstørrelsen er stor på grunn av omfattende data,
reduserer funksjonen Tøm hurtigbuffer størrelsen på arbeidsboken. Det er
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imidlertid en avveiing her. Det tar lenger tid å fylle arbeidsboken med data, fordi
dataene må hentes fra IBM Cognos BI-dataserveren i stedet for å stole på dataene
som er lagret i hurtigbufferen.
Du kan velge å tømme den lokale hurtigbufferen med data som hentes hver gang
du lagrer arbeidsboken, eller når du lagrer arbeidsboken med et nytt filnavn. Du
kan gjøre dette ved å velge avmerkingsboksen Tøm hurtigbuffer ved lagring.

Prosedyre
1.
2.
3.
4.

Start IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel.
Åpne en arbeidsbok.
På IBM Cognos-verktøylinjen klikker du på Alternativer.
Velg hvordan hurtigbufferen skal tømmes under Hurtigbufferstyring:
v Hvis du vil tømme den lokale hurtigbufferen for den aktive arbeidsboken,
klikker du på Tøm hurtigbuffer.
Hurtigbufferen tømmes og størrelsen på arbeidsboken blir redusert. Du kan
nå åpne og lagre flere arbeidsbøker. Hvis du ikke vil at det skal opprettes
bufferregneark for ikke-IBM Cognos-arbeidsbøker, må du avslutte Microsoft
Excel.
v Hvis du vil tømme den lokale hurtigbufferen hver gang du lagrer en
arbeidsbok med et nytt filnavn, velger du avmerkingsboksen Tøm
hurtigbuffer ved lagring.
Data som blir vist i arbeidsboken, tømmes bare hvis du klikker på knappen

på IBM Cognos-verktøylinjen.
Fjern alle data
5. Klikk på OK og lagre deretter arbeidsboken.

Resultater
Det er også mulig å automatisere tømming av hurtigbufferen. Du finner mer
informasjon i “ClearCache” på side 121.

Oppdatere server-URLer
Oppdater IBM Cognos-serverinformasjon for eksisterende rapporter og formler i en
IBM Cognos-aktivert Excel-arbeidsbok, en PowerPoint-presentasjon eller et
Word-dokument.

Om denne oppgaven
Når du kjører denne kommandoen, beholdes navnet på pakken. Denne
kommandoen kan bare brukes til å endre en enkelt server, for eksempel en
testserver til en annen server, for eksempel en produksjonsserver. Du velger
URLene fra listen over servere som du oppgir i seksjonen IBM Cognos-systemer i
vinduet Alternativer.

Prosedyre
1. Åpne Excel-arbeidsbøkene, PowerPoint-presentasjonene og Word-dokumentene
du vil oppdatere.
2. Klikk på Alternativer-ikonet på IBM Cognos-verktøylinjen. Vinduet
Alternativer blir vist.
3. Klikk på IBM Cognos i navigeringsruten.
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4. Klikk på Verktøy oppdatering av system-knappen. Dialogboksen Oppdater
system blir vist.
5. Velg serveren eller systemet du vil oppdatere, fra listen Gammelt system.
6. Velg URLen for erstatningsserveren eller -systemet fra listen Nytt system, og
klikk på OK. Hvis erstatningssystemet du ønsker ikke blir vist, klikker du på
Legg til et nytt system. Dialogboksen Rediger/legg til system blir vist. Skriv
inn informasjonen for det nye systemet og klikk på Lagre.

Resultater
Det blir søkt i de åpne IBM Cognos-aktiverte filene og serverinformasjonen blir
oppdatert.

Tilpasse IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel
Du kan definere alternativer som skal gjelde for IBM Cognos Analysis for
Microsoft Excel eller for dine utforskinger spesielt.
v Alternativer for applikasjonen “Definere alternativer for IBM Cognos Analysis
for Microsoft Excel” gjelder for arbeidsbøker opprettet i IBM Cognos Analysis
for Microsoft Excel, som kan inkludere utforskinger, analyser og brukte
rapporter fra IBM Cognos-datakilder. Datastrukturene blir hentet fra pakkene i
Content Store.
v Alternativer for utforskinger “Definere alternativer for utforskingsark” på side
20 gjelder for regneark som inneholder utforskinger. Ved hjelp av disse
alternativene kan du raskt endre hvordan du viser resultatindikatorer, som
inntekter eller produksjonskostnader. OLAP-utforskinger bruker uttrykket
"slicing and dicing" for å beskrive hvor enkelt du kan endre kontekst og vise
detaljer.

Definere alternativer for IBM Cognos Analysis for Microsoft
Excel
Du kan endre standardverdiene for å forbedre ytelsen.
Hvis du vanligvis arbeider med den samme pakken, kan du automatisk laste inn
pakken som sist ble brukt, når du starter IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel.
Når du arbeider med dimensjonalt modellerte relasjonsdata, kan du bruke
medlemsfunksjoner til å manipulere medlemmer ved å hente de underordnede
medlemmene for et overordnet medlem. Du kan begrense antall medlemmer som
vises i kildetreet.

Prosedyre
1. På IBM Cognos Office-verktøylinjen klikker du på knappen Alternativer

.

2. Klikk på IBM Cognos Analysis i navigeringsruten.
3. Hvis du vil laste inn systemet og pakken som sist ble brukt hver gang du
starter en IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel-sesjon, merker du av for
Last inn sist brukte system og pakke under Applikasjonsinnstillinger.
Dette er svært nyttig hvis du bruker en datakilde jevnlig og vil få tilgang til
den på en enkel måte slik at du raskt kan starte eller gjenoppta arbeidet ditt.
Hvis den pakken du sist brukte ikke er tilgjengelig, eller mangler, blir det ikke
vist noe kildetre. Da må du velge en annen pakke til erstatning for den som
mangler.
Kapittel 2. IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel
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4. Hvis du vil begrense antall medlemmer som blir vist i kildetreet og
dialogboksen for søkeresultater, oppgir du antall medlemmer som kan vises i
kildetreet før alternativet Søk vises, i boksen Antallsbegrensning for
medlemsvisning under Applikasjonsinnstillinger.
Antall medlemmer gjenspeiles i hver boks i områdene Rader, Kolonner og
Kontekst i utforskingen og resultatene for et søk. Denne innstillingen gjelder
for dimensjonalt modellerte data. Den gjelder ikke for relasjonspakker. Denne
innstillingen begrenser også antall elementer du kan velge og plassere i
slippsonene, selv fra resultatet av et søk.
5. Klikk på OK.

Definere alternativer for utforskingsark
I IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel blir hver utforsking du oppretter, tildelt
til ett enkelt regneark. Du kan velge en annen server og pakke for hver utforsking.
Pakkene du bruker når du oppretter rapportene, er basert på modeller som er
opprettet i modelleringsverktøyet Framework Manager.
Når du skal identifisere kilden for dataene i hvert regneark, kan du velge å vise
servernavnet og pakken som dataene er hentet fra. Når denne innstillingen er
definert, blir servernavnet og pakken vist i de to første radene i et utforskingsark.
Informasjonsdimensjonen inkluderer på samme måte objekter når du åpner en
pakke fra et IBM Cognos BI-system, for eksempel Systemnavn og Pakkenavn, som
du kan dra til regnearket i en cellebasert analyse.
Rader som er plassert direkte etter kildeinformasjonen, viser filtrering ved hjelp av
kontekst fra områdene Rader, Kolonner og Kontekst i utforskingen.
Du kan også forbedre sesjonsytelsen ved å begrense antall rader som kan gjengis i
en Microsoft Excel-utforsking.

Prosedyre
1. På IBM Cognos Office-verktøylinjen klikker du på knappen Alternativer
2. Klikk på IBM Cognos Analysis i navigeringsruten.
3. Hvis du vil vise server- og pakkeinformasjon under Innstillinger for
krysstabell eller liste, klikker du på avmerkingsboksen Vis system- og
pakkeinformasjon på krysstabell- og listeark.
Den første raden i regnearket viser servernavnet, som er URI-plasseringen til
IBM Cognos-gatewayen. Den andre raden viser pakkenavnet (fullstendig
plassering) i Content Store. Områdene Rad, Kolonner og Kontekst viser
dimensjonen eller nivåhierarkiet som inneholder elementene som brukes til
filtrering.
4. Hvis du vil oppgi posisjonen til startcellen manuelt for en krysstabell eller
liste under Innstillinger for krysstabell eller liste, klikker du på
avmerkingsboksen Tildel startcelle for krysstabell eller liste.
Startcellen er som standard A1 i regnearket. Hvis du definerer dette
alternativet, blir du bedt om å klikke på en celle i regnearket eller oppgi en
celleposisjon når du oppretter en krysstabell eller liste.
5. Hvis du vil begrense antall rader i den gjeldende krysstabellutforskingen,
oppgir du antall rader som kan vises i boksen Radgrense for datavisning
under Innstillinger for krysstabell eller liste.
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.

Ved å redusere antall poster som skal gjengis i en krysstabell, kan du redusere
tiden som kreves for å hente metadata. Denne innstillingen gjelder ikke under
disse betingelsene:
v når du oppretter listeutforskinger
v når du er i cellebaserte analyser
v når alternativet Forhåndsvis uten data er valgt
6. Du kan oppgi hvor mange elementer som skal vises i utforskinger når du
utvider eller driller i metadata, ved å definere alternativet Grense for
utvidelse av medlem under Innstillinger for krysstabell eller liste.
Denne innstillingen styrer bare antall elementer som dras fra kildetreet. Den
gjelder bare hvis Sett inn medlem med underordnede er definert på IBM
Cognos-verktøylinjen. Den gjelder ikke for cellebasert analyse eller IBM
Cognos TM1-pakker.
Du finner mer informasjon under “Definere grenser for utvidelse av
elementer” på side 23.
7. Definer Grupperingsalternativ hvis du vil oppgi hvordan etiketter skal vises i
nestede celler.
Merk: Grupperingsalternativet bestemmer virkemåten til funksjonene
Grupper/Opphev gruppering. For krysstabellutforskinger er dette alternativet
den automatiske innstillingen for å vise metadata i nestede rader og kolonner.
For lister bestemmer dette alternativet hvordan menyvalg og knapper for
Grupper/Opphev gruppering skal fungere. Disse innstillingene påvirker hele
arbeidsboken.
Velg Slå sammen celler, Gjenta etiketter eller Definer etikett på øverste
celle.
v Hvis du vil slå sammen data med celler som spenner seg over nestede
elementer og tillate fullstendig gruppering, klikker du på Slå sammen data.
v Hvis du vil gjenta metadata i enkeltceller som spenner over nestede
elementer, klikker du på Gjenta etiketter.
Bruk dette alternativet hvis du skal bruke andre Excel-funksjoner på
dataene.
v Hvis du vil begrense cellemetadata og sammenslåing for å minimere
etiketter, klikker du på Definer etikett på øverste celle.
8. Hvis du vil vise medlemmer av et rapportdataelement ved å dobbeltklikke på
en celle, velger du avmerkingsboksen Utvid med dobbeltklikk under
Formelinnstillinger.
Innstillingen blir bare brukt hvis du utfører cellebasert analyse. Hvis du
utfører en cellebasert analyse uten at det finnes metadata i rader eller
kolonner, blir innholdet plassert i redigeringsmodus når du dobbeltklikker.
9. Du kan begrense antall celler som blir returnert når du legger til
dataelementer i en cellebasert analyse, ved å skrive et tall i boksen
Cellegrense for dataobjekt.
Standardverdien er 250. Du må avgjøre hva som er optimalt for systemet ditt,
avhengig av prosessor, hastighet, hurtigbuffer og RAM eller VRAM. Hvis du
reduserer antallet celler, forbedres behandlingstiden når du henter store
mengder med data.
10. Hvis du skal definere tidsgrensen for henting av data og utfylling av celler i
cellebaserte analyser, oppgir du tidsgrensen boksen Grense for
behandlingstid (millisekunder).
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Standardverdien er 1000 millisekunder. Tidsgrensen må økes for store
forespørsler. Hvis du for eksempel skal øke verdien til 100 sekunder, skriver
du 100000 i boksen Grense for behandlingstid (millisekunder).
11. Klikk på OK.
12. Hvis du har en åpen arbeidsbok og vil at endringene skal tre i kraft, klikker
du på knappen Oppdater alle data

på IBM Cognos Office-verktøylinjen.

Bruke applikasjonsinnstillinger for optimalisering av
systemytelsen
Du kan optimalisere systemytelsen ved hjelp av applikasjonsinnstillinger.
Angi innstillinger for Antallsbegrensning for medlemsvisning, Cellegrense for
dataobjekt og Grense for behandlingstid i dialogboksen Alternativer. Ved å endre
disse verdiene kan du øke effektiviteten ved datahenting.
Standardverdien for Antallsbegrensning for medlemsvisning er 50. Denne verdien
begrenser antall elementer som vises i kildetreet og søkeresultater. I enkelte tilfeller
kan dette være en for høy verdi som bør reduseres. Selv om tiden for selve
datahentingen ikke påvirkes når du reduserer denne verdien, reduseres tiden det
tar å legge inn verdiene for den første gruppen av elementer. Hvis du setter
verdien til null (0), blir funksjonen deaktivert. På grunn av måten denne
funksjonen fungerer på sammen med Cellegrense for dataobjekt, er det mulig at
du må deaktivere denne funksjonen for å kunne vise alle dataene i arbeidsboken
ved forespørsler om komplekse data i en arbeidsbok med nestede rader og
kolonner. Du må selv avgjøre hva som er riktig verdi for ditt miljø.

Systemoptimalisering med store datasett
For listerapporter som er basert på IBM Cognos Business Intelligence-pakker kan
IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel hente store datasett i CSV-format. Det
gjør at IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel kan hente disse datasettene mye
raskere enn med standard fullt formaterte XML-resultater. CSVforespørselsformatet fjerner dataformatering fra modellen.
Du finner mer informasjon om hvordan du definerer forespørselsformatet, i “Angi
listealternativer for et regneark” på side 52.

Styre datakomprimeringen
Automatisk datakomprimering er en metode IBM Cognos Analysis for Microsoft
Excel kan bruke for å redusere behandlingstiden for store dataoverføringer fra
BI-serveren. Datakomprimering bør være slått på under normale forhold. Selv om
standardverdien er at komprimering er slått på, kan du slå komprimering av ved å
sette egenskapen UseGzipCompression til false i CommManagerSettings.xml, som
er plassert i Office Connection-katalogen, for eksempel C:\Documents and
Settings\brukernavn\Local Settings\Application Data\Cognos\Office Connection
eller C:\Users\brukernavn\AppData\Local\Cognos\Office Connection.
Slå komprimering av hvis du har behov for å kjøre tester eller utføre feilsøking.
Du slår gzip-komprimering på ved å definere følgende attributt:
<setting name="UseGzipCompression">True</setting>
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GZip- og CSV-formater automatisk aktivert for lister
GZip-komprimering slås automatisk på når du endrer fra RawXML-format til
CSV-format for lister. Den globale egenskapen blir ikke endret, noe som betyr at
hvis du har slått av komprimering, blir den innstillingen beholdt for andre typer
av dataoverføring.
Hvis du for eksempel har slått av komprimering og skal opprette en ny utforsking
etter at du har sendt en forespørsel om en CSV-liste, vil dataene for utforskingen
fortsatt være ukomprimerte.

Oppdeling
Med oppdeling (chunking) kan IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel spørre
etter store IBM Cognos BI-datasett i deler eller delsett av rader. Vi anbefaler at du
slår på oppdeling, og at innstillingen for rader til å begynne med settes til 2000.
Hvis du fortsatt får melding om at serveren ikke har nok minne, kan du oppgi en
mindre oppdelingsstørrelse.
Oppdelingsstørrelsen defineres i filen CognosOfficeReportingSettings.xml, som
finnes i følgende katalog som standard:
v i Windows XP, C:\Documents and Settings\brukernavn\Local
Settings\Application Data\Cognos\Office Connection
v i Windows 7, C:\Users\brukernavn\AppData\Local\Cognos\Office Connection
Du slår oppdeling på ved å definere følgende attributt:
<setting name="ChunkSize">2000</setting>

Definere grenser for utvidelse av elementer
Innstillingen Grense for utvidelse av medlem i dialogboksen Alternativer styrer
hvor mye data som kan hentes fra kildetreet. Denne grensen kompletterer andre
grenser, som bytegruppestørrelse og GZip-komprimering.
Innstillingen Grense for utvidelse av medlem gjelder spesielt for et medlem som
dras og slippes i en rapport. Denne innstillingen får bare virkning når Sett inn
medlem med underordnede er definert, og den styrer bare antall elementer som
dras fra kildetreet.
Hvis for eksempel Grense for utvidelse av medlem er satt til 200 (200 er
standardverdien) og du drar Produkter som inneholder fem elementer, blir alle fem
elementer vist i rapporten. Hvis du drar et nodeelement med 400 elementer, blir
bare 200 av de 400 underelementene vist i rapporten. Innstillingen virker også
sammen med Radgrense for datavisning, som styrer hvor mange elementer som
skal vises i radene og kolonnene i et regneark. Hvis radgrensen for data er satt til 3
og Grense for utvidelse av medlem er satt til 200, blir bare 3 elementer vist i
rapporten. Du må klikke på Flere eller Alle hvis du vil se de ekstra elementene
som styres av denne innstillingen.
Merk: Innstillingen Grense for utvidelse av medlem gjelder bare for kuber og
DMR-pakker, ikke for relasjonspakker.
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Arbeide med DMR- og OLAP-data
I IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel er dataelementer organisert hierarkisk.
Dimensjonale datakilder omfatter OLAP-datakilder og DMR-datakilder
(DMR=dimensionally modeled relational). Kildetreet gir en hierarkibasert visning
av dataene.

Merk: Navnene på nivåene og medlemmene i en dimensjon kommer fra modellen.
Det er modellbyggerens ansvar å gi dem meningsfylte navn.
1. Pakke
Pakker er delsett av en modell, som inneholder elementer du kan sette inn i en
rapport.
2. Dimensjon
Dimensjoner er brede grupperingen av beskrivende data om et sentralt område
i en virksomhet, for eksempel produkter, datoer eller markeder.
Informasjon-dimensjonen inneholder tilleggsobjekter som Systemnavn og
Pakkenavn, som du også kan dra til og slippe i et regneark.
3. Nivåhierarki
Nivåhierarkier er mer spesifikke grupperinger innenfor en dimensjon. For
dimensjonen År kan for eksempel data være organisert i mindre grupper, som
År, Gjeldende måned og Alle datoer.
4. Medlemmer-mappe
Medlemmer-mapper inneholder de tilgjengelige medlemmene for et hierarki
eller nivå. Mappen Medlemmer for nivåhierarkiet År inneholder for eksempel
alt som finnes i nivåene År, Kvartal og Måned.
5. Nivå
Nivåer er posisjoner innenfor dimensjonshierarkiet som inneholder informasjon
på samme detaljnivå og har felles attributter. Det kan finnes flere nivåer
innenfor et nivåhierarki, som starter med rotnivået. Nivåhierarkiet År har for
eksempel følgende relaterte nivåer.
Nivå

Nivånavn

Beskrivelse

Rot

År

Rotnivået.

Første

År

År i rotnivået År. For
eksempel 2004, 2005 og 2006.

Andre

Kvartal

Kvartaler for hvert år i
nivået År. For eksempel 1.
kvartal 2004, 2. kvartal 2004
og 3. kvartal 2004.

Tredje

Måned

Måneder for hvert kvartal i
nivået Kvartal. For eksempel
Jan, Feb og Mar.

Merk: Dimensjonen Måleverdier som ikke blir vist i tabellen, inneholder
måleverdiene som er tilgjengelige i datakilden.
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Forespurte metadata i pakker brukt for Cognos Analysis for
Microsoft Excel-rapporter
Forespørsler hjelper deg å finne den informasjonen du trenger. Det er en måte for
deg å definere omfanget og avgrense store mengder data. Du kan endre
virkemåten til forespørsler i IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel ved å endre
definisjonen av dimensjoner eller spørringsemner i modellen eller andre datakilder.
Cognos Analysis for Microsoft Excel bruker forespørsler som lagres i modellen
eller andre datakilder. Forespørsler er en nyttige for å spørre etter elementer som
ProductTypeCode, hvis verdier ikke vises i en rapport, men kan brukes til å filtrere
data. For disse variablene bruker du IBM Cognos Framework Manager til å
definere inndataforespørsler. Prompt Info-egenskapene i Framework Manager gir
deg mulighet til å kontrollere standard filtrering og forespørsler. Egenskapene
brukes av Cognos Analysis for Microsoft Excel til å opprette et filteruttrykk og
definere bruken av visningselementene i en forespørsel og forespørselsspørring.
Hvis du utvider et element i kildetreet som inneholder en forespørsel, blir det bedt
om inndata for elementet før elementet kan legges til i arbeidsområdet. Avhengig
av typen forespørsel må du gi svar eller, hvis det er en forespørsel med en
standardverdi, godta standardverdien før du drar elementet til krysstabellen, listen
eller cellene i arbeidsboken. Forespørselsverdiene forblir i rapporten og lagres som
del av spørringen til fremtidig bruk.

Forstå forskjellen mellom krysstabeller, lister og cellebasert
analyse
Når du bruker IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel, kan du arbeide på tre
forskjellige måter: krysstabellutforsking, listerapporter eller cellebaserte analyser.
Når du oppretter en krysstabell, bruker du en slippsone når du skal legge til
objekter fra kildetreet i radene, kolonnene, måleverdiene og kontekstområdet i en
IBM Cognos Office-arbeidsbok. Når du oppretter en liste, bruker du en enkelt
slippsone, kolonner, for å opprette en liste med elementer. Du kan legge til flere
kolonner for å legge til mer informasjon i listen. I en liste viser hver kolonne alle
verdiene for et dataelement i databasen. Når du bruker cellebasert analyse, drar og
slipper du objekter direkte i cellene i en arbeidsbok. Du kan veksle mellom
metodene. Hver av disse metodene har sine fordeler og begrensninger.

Krysstabellutforsking
Noe av styrken ved krysstabellutforsking er dra og slipp-funksjonene og de
visuelle indikatorene de er utstyrt med gjennom bruk av slippsoner i
oversiktsområdet. Når du bruker IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel i
utforskingsmodus, kan du åpne utforskinger i IBM Cognos Analysis Studio og IBM
Cognos Report Studio. Utforskingsmodus har en egen formatering basert på de
underliggende dataene. Du kan opprette en cellebasert analyse fra en krysstabell.
Du finner mer informasjon om utforskinger i Kapittel 3, “Utforske data”, på side
29.

Listerapporter
Noe av styrken ved lister er dra og slipp-funksjonene og de visuelle indikatorene
de er utstyrt med gjennom bruk av en slippsone i oversiktsområdet. Du kan raskt

Kapittel 2. IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel

25

og enkelt vise alle elementene i tabellene i databasen. Når du bruker IBM Cognos
Analysis for Microsoft Excel i listemodus, kan du åpne listerapporter i IBM Cognos
Report Studio.
Du finner mer informasjon om lister i Kapittel 6, “Dele din analyse”, på side 67.

Cellebasert analyse
Noe av styrken knyttet til cellebasert analyse er muligheten til å bruke flere pakker
i samme regneark, muligheten til å flytte celler, rader og kolonner, og muligheten
til å legge til Excel-beregninger, -diagrammer og -formatering. Når du bruker
cellebasert analyse, kan du oppnå mer enn enkle krysstabellayouter. Det er enkelt å
opprette en detaljert utforsking fra en enkelt celle.
Du finner mer informasjon om cellebasert analyse i “Bruke cellebaserte rapporter”
på side 55.

Anbefalinger for når du skal bruke krysstabeller, lister eller
cellebasert analyse
Dette emnet tar for seg noen av de anbefalte fremgangsmåtene når du arbeide med
data ved hjelp av IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel.
Siden miljøet befinner seg innenfor Microsoft Excel, er det spesielle ting å ta
hensyn til når IBM Cognos-data skal gjengis i cellene i et regneark. Hver metode
(krysstabell, liste eller cellebasert analyse) har sitt eget sett med retningslinjer for
design.

Krysstabeller
Dette er noen faktorer du bør ta hensyn til når du skal opprette en
krysstabellrapport. Bruk en krysstabell
v hvis du vil ha svar på enkle spørsmål som du kan finne i datakilden, for
eksempel inntekter fra telt i Amerika i 2006
v hvis du vil bygge interaktive krysstabeller som du eller en annen bruker kan
drille opp og ned i
v når du ikke er opptatt av formatering
v hvis du vil bygge et datasett som du skal konvertere og bruke i en mer
kompleks, cellebasert analyse

Lister
Dette er noen faktorer du bør ta hensyn til når du skal opprette en liste. Bruk en
liste
v hvis du vil opprette en omfattende gruppe med elementer i et spørringsemne
eller en tabell fra databasen
v hvis du vil spesifisere medlemmene i en OLAP-dimensjon

Cellebasert analyse
Dette er noen faktorer du bør ta hensyn til når du skal opprette en cellebasert
analyse. Bruk cellebasert analyse
v hvis du vil legge til data og beregninger som ikke finnes i den opprinnelige
datakilden
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v hvis du vil arbeide med data fra flere datakilder, pakker og servere
v hvis du vil opprette komplekse layouter, ikke bare layouter med en enkel
krysstabell
v når formatering er viktig
v når du skal presentere en endelig visning som ikke krever interaktiv utforsking
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Kapittel 3. Utforske data
Opprett utforskinger som kan hjelpe deg med å treffe mer effektive beslutninger
for virksomheten ved å utforske viktige data.
Datakilder kan være IBM Cognos Business Intelligence-kilder eller IBM Cognos
TM1-kuber.
Bruk krysstabellutforskinger til å raskt endre hvordan du viser måleverdier for
resultater, for eksempel inntekt eller budsjetterte produksjonskostnader.
OLAP-utforskinger (OLAP=online analytical processing) bruker uttrykket "slicing
and dicing" for å beskrive hvor enkelt du kan endre kontekst og vise detaljer. Du
ser for eksempel på inntekten for årene 2006 til 2008 etter salgsregion. Du legger
merke til en nedgang i inntekten for 2007. Ved å klikke på 2007 kan du drille
nedover for å vise inntektsresultatene per kvartal for 2007. Du kan lett endre
visningen fra kvartaler i 2007 til salgspersonale ved å erstatte kvartaler med
salgspersonale.
Du kan sammenlikne og manipulere data slik at du bedre forstår relasjoner mellom
dataene og relativ viktighet av de enkelte dataelementene. Enten du vil vurdere
vekst i inntekt eller identifisere personer med topprestasjoner, gir IBM Cognos
Analysis for Microsoft Excel deg de filtrerings- og sorteringsfunksjonene du trenger
til utforsking og tilbakeskriving.
Hvis du vil utvide eksempelet med visning av inntekt etter salgsregion og
salgspersonale, kan du legge til salgsmål og deretter beregne prosentvis forskjell
mellom salgsmål og faktisk inntekt for hver selger. Resultatet viser hvem som har
oppnådd sin salgskvote, og hvem som er berettiget til en bonus.
Du finner et eksempel på hvordan du oppretter en grunnleggende
krysstabellutforsking, i “Eksempel - evaluere inntekt fra bestemte
bestillingsmetoder” på side 95.
Hvis du allerede har grunnleggende kjennskap til utforskinger, vil du kanskje gjøre
dine krysstabeller enda bedre ved å manipulere rader og kolonner, filtrere data og
dele resultatene med andre.
Du finner mer informasjon om dette under “Bytte rader og kolonner i en
krysstabell” på side 50 og “Filtrer verdier ved å bruke kontekst” på side 43.
Du kan bruke listeutforskinger til å vise detaljert informasjon fra databasen, som
kundelister og produktlister. Datakilder kan være relasjonsdatakilder,
OLAP-datakilder, DMR-datakilder (DMR=Dimensionally Modeled Relational) eller
IBM Cognos TM1-kuber.
En listeutforsking er en rapport som viser data i rader og kolonner. Hver kolonne
viser alle verdiene for et dataelement i databasen, eller en beregning basert på
dataelementer i databasen. Du kan opprette en liste når du skal søke etter verdien
til et element i databasen. Listen kan deretter levere verdien til et annet regneark
der den kan brukes til å definere en parameter. Du finner mer informasjon i
avsnittene som inneholder eksempler på bruk.
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Opprette en krysstabell- eller listeutforsking
Når du skal utforske data med IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel, velger du
en pakke og elementer fra pakken og plasserer dem i rader og kolonner i
Excel-regnearket.

Før du begynner
Før du kan opprette en krysstabell- eller listeutforsking, må administratoren
opprette en pakke og publisere den til en plassering som du har tilgang til.
For en IBM Cognos TM1-kube må administratoren for eksempel opprette en pakke
i et IBM Cognos TM1-kuberedigeringsverktøy, for eksempel IBM Cognos TM1
Architect eller IBM Cognos TM1 Performance Modeler. Administratoren må
konfigurere dine tilgangsrettigheter ved å bruke IBM Cognos TM1 Architect.
For et IBM Cognos BI-system må administratoren ha opprettet en pakke i
Framework Manager og publisert den til en plassering i IBM Cognos
Connection-portalen som du har tilgang til. Hvis du skal ha fullstendig tilgang til
IBM Cognos Analysis, må du være medlem av Express-forfattere eller
Rapportadministratorer i IBM Cognos BI. Disse rettighetene må konfigureres av en
administrator ved hjelp av IBM Cognos Administration.

Prosedyre
1. Oppgi pakken.
2. Legg til dataelementer i rader og kolonner.
Merk: Hvis du skal opprette en krysstabell fra et IBM Cognos BI-system, må
du legge til en måleverdi.
Tips: Hvis du arbeider med en IBM Cognos TM1-kube, kan du velge visninger,
som inneholder tidligere lagrede krysstabellelementer for rad-, kolonne- og
tittelakser.
3. Du kan eventuelt neste og filtrere data. Du finner mer informasjon om dette
under “Neste rader eller kolonner” på side 48 og “Opprette tilpassede filtre” på
side 41.

Resultater
Du kan formatere celler i krysstabell- eller listeutforskingen ved å bruke tilpassede
IBM Cognos-stiler, for eksempel Måleverdi - IBM Cognos eller Beregnet kolonne IBM Cognos, i tillegg til forhåndsbygde Microsoft Excel-stiler.
Du har tilgang til IBM Cognos-stilene ved å velge Excel-kommandoen Stil på
Format-menyen. I Microsoft Excel 2007 og 2010 får du tilgang til IBM Cognos-stiler
fra ikonet Cellestiler under Stiler på flippen Startside. IBM Cognos-stilene vises
sammen med forhåndsbygde Excel-stiler. Du kan endre attributter som font og
justering og deretter lagre endringene i en mal for senere bruk.
I Microsoft Excel 2003, 2007 og 2010 vil en bakgrunnsfarge som er angitt med
kommandoen Formater celler, overstyre bakgrunnsfargen som er angitt for
cellestiler.
Hvis du vil beholde formateringen som er brukt i utforskingen, velger du Kjør
uten formatering fra verktøylinjen for krysstabell eller liste. Hvis du velger Kjør
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med alle data eller Forhåndsvis uten data, fjernes all tilpasset formatering.

Spesifisere pakken for krysstabell- eller listeutforskingen
Spesifiser pakken som skal levere elementer til utforskingsarket. Du må
sikkerhetsrettigheter til pakken for å kunne velge den og vise data.
Pakkene du bruker når du genererer utforskingen, er basert på modeller som er
opprettet i modelleringsverktøyet, for eksempel Framework Manager eller IBM
Cognos nTM1 Architect. En modell er et sett med beslektede objekter, for eksempel
spørringsemner, dimensjoner, filtre og beregninger.
Pakkene du bruker når du genererer listen, kan enten være relasjonsdatakilder eller
dimensjonsmodellerte (DMR) datakilder. DMR-datakilder kan gjengis ved å bruke
lister eller utforskinger.

Før du begynner
Pakken må være tidligere være opprettet og publisert til IBM Cognos-portalen. Du
finner mer informasjon i Framework Manager User Guide eller IBM Cognos TM1
Operasjonshåndbok.

Prosedyre
1. Start Microsoft Excel.
2. På IBM Cognos-verktøylinjen klikker du på IBM Cognos-knappen
3. Klikk på IBM Cognos Analysis-knappen
4. Klikk på Åpne pakke

.

i IBM Cognos-ruten.

i IBM Cognos Analysis-ruten.

Merk: Dialogboksen Velg pakke blir vist.
5. Hvis flere systemer er konfigurert, klikker du på System og velger en
datakilde.
6. Hvis det finnes flere pakker, klikker du på den du vil bruke og klikker på OK.

Resultater
Objekter fra den valgte pakken, for eksempel dataelementer, blir vist i kildetreet.
Tips: Hvis pakken som en rapport bruker er endret, laster du den inn for å sikre at
du arbeider med den nyeste versjonen. Klikk på en server i System-boksen og
klikk deretter på Last inn pakker i dialogboksen Velg pakke. Hvis du skal endre
server og pakke i informasjonsområdet i regnearket, dobbeltklikker du på
servernavnet og klikker på serveren og pakken fra dialogboksen Velg pakke.

Legge til objekter i rader og kolonner
Velg dataelementene du vil skal vises i krysstabell- eller listeutforskingen. Hvis du
velger flere elementer, blir de valgte elementene plassert i utforskingsarket i den
rekkefølgen du klikker på dem. Hvis du vil unngå å flytte om på elementene etter
at du har plassert dem i krysstabellen, må du klikke på elementene i den
rekkefølgen du vil plassere dem. Du legger til et element i et sett som består av
flere deler, ved å holde Ctrl-tasten nede mens du drar elementet. Det nye elementet
blir tilføyd til elementene som allerede finnes i krysstabellutforskingen.
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Det er mulig at du bruker elementer fra ulike spørringsemner eller dimensjoner
ofte i den samme rapporten. Be modellbyggeren organisere disse elementene i en
mappe eller i et modellspørringsemne og publisere den aktuelle pakken på nytt.
Hvis du for eksempel bruker produktkodeelementet i salgsrapporter, kan
modellbyggeren opprette en mappe som inneholder produktkodeelementet og
salgselementene du trenger.
IBM Cognos TM1 bruker forhåndsdefinerte krysstabeller, kalt visninger, som du
kan velge, hvis de er konfigurert. Det finnes en standard måleverdi for
TM1-dataelementer.

Prosedyre
1. Klikk på Opprett en ny krysstabell eller Opprett en ny lise i IBM Cognos
Analysis-ruten.
2. Hvis dialogboksen Velg startsted blir vist, oppgir du en celleadresse, for
eksempel $L$20 og klikker på OK. Du kan også klikke på en celle for å fylle ut
Startadresse. Du kan for eksempel endre startplasseringen for å få plass til
diagrammer eller andre elementer som er satt inn av brukeren.
3. Dra hvert dataelement i kildetreet i IBM Cognos Analysis-ruten, til et sted i
arbeidsområdet der du vil at elementet skal vises.
Du kan dra objekter til Rader- eller Kolonner-slippsonen, som er plassert i
topptekstområdet i regnearket. Bruk Kontekst-området når det er tilgjengelig,
hvis du skal begrense eller filtrere rapporten ytterligere.
Merk:
v Hvis du skal dra flere elementer, kan du Skift-klikke eller Ctrl-klikke for å
velge flere elementer.
v Hvis du skal legge til et element i elementer som allerede finnes i Kolonner,
holder du Ctrl-tasten nede og slipper elementet på de eksisterende
elementene.
4. Lagre arbeidsboken.

Resultater
Valgte elementer blir vist i radene og kolonnene i rapporten.
Når du har redigert arbeidsboken, kan du publisere den til IBM Cognos
Connection.

Velge måleverdier
Hver krysstabellutforsking som er basert på DMR- eller OLAP-pakker, må
inneholde minst en måleverdi. Det er bare mulig å dra en enkelt måleverdi til
slippsonen. Hvis du velger flere måleverdier ved å plassere en måleverdi i en rad
eller kolonne, blir måleverdien i måleverdislippsonen brukt som standard
måleverdi. For IBM Cognos TM1-systemet finnes det en standard måleverdi, og du
kan ikke velge verdi.
Tips: Hvis du skal dra flere måleverdier til en rad eller kolonne, holder du Skifteller Ctrl-tasten nede og klikker.
Det er mulig at andre elementer skifter plass når du legger til måleverdier i
kolonner eller rader. Dette er virkemåten i Query Framework. I motsetning til en
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OLAP-datakilde. blir ikke DMR-data returnert i en bestemt rekkefølge. Hvis det er
nødvendig med en bestemt rekkefølge, må du redigere spesifikasjonene i
Framework Manager.

Prosedyre
1. Velg og dra en måleverdi i kildetreet til måleverdislippsonen.
I motsetning til Rader- eller Kolonner-slippsonen, er Måleverdi-slippsonen
bare tilgjengelig på rutenettet og ikke i topptekstområdet. Den valgte
måleverdien blir vist.
2. Lagre arbeidsboken.

Resultater
Når du har lagret arbeidsboken, kan du publisere den til IBM Cognos Connection.

Fjerne måleverdier i en krysstabellutforsking
Hvis du skal fjerne måleverdier fra en krysstabell, må du ha et aktivt regneark.
Når du har fjernet en måleverdi fra måleverdislippsonen, kan du legge tilbake en
måleverdi. I tillegg til i måleverdislippsonen, som bare kan inneholde en enkelt
måleverdi, kan du legge til flere måleverdier i andre slippsoner.
Hvis du vil erstatte en måleverdi, kan du dra en ny måleverdi til en hvilken som
helst slippsone der måleverdien er plassert. Dette inkluderer måleverdislippsonen.

Prosedyre
Når du skal fjerne en måleverdi fra en krysstabell, kan du
v bruke verktøylinjen. Ctrl+klikk på knappen Tilbakestill til tom krysstabell
på utforskingslinjen.
v bruke hurtigmenyen. Høyreklikk i cellen som viser navnet på måleverdien, klikk
på IBM Cognos Analysis, og klikk deretter på Slett.

Resultater
Måleverdiene blir fjernet fra måleverdislippsonen i krysstabellen. Du kan nå legge
til en eller flere måleverdier i krysstabellen.

Sette inn et hierarki i en krysstabell
Du kan bruke et dynamisk uttrykk for å sette inn et hierarki i en krysstabell basert
på strukturen til metadatatreet.
Det gjør du ved å velge et Sett inn medlem-alternativ som oppretter et dynamisk
uttrykk, for eksempel Sett inn medlem med underordnede og deretter dra
nodeelementet til slippsonen for enten rader eller kolonner.
For data basert på IBM Cognos TM1-kuber finnes det flere alternativer når du skal
sette inn et hierarki ved å bruke et dynamisk uttrykk. Alternativet Sett inn
medlem med underordnede gir deg mulighet til å inkludere et nodeelement med
ett nivå av tilhørende komponentelementer. De ekstra innsettingsalternativene
omfatter:
v Sett inn medlem med etterkommere, setter inn et element og alle nivåer av
tilhørende komponentelementer
Kapittel 3. Utforske data
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v Sett inn medlem med inndata, setter inn et element og tilhørende inndata eller
bladelementer
v Sett inn medlem med overordnede, setter inn et element sammen med alle
tilhørende komponenter
Alternative hierarkier for den samme dimensjonen kan bare stables i den samme
krysstabellen. De kan ikke nestes eller brukes på motsatte akser. Alternative
hierarkier for den samme dimensjonen, for eksempel Detaljister etter sted og
Detaljister etter type, gir ikke logiske resultater når de kombineres i den samme
krysstabellen som nestede elementer eller på motsatte akser. Hvis du skal
kombinere to alternative visninger av samme hierarki, må du modellere dem som
separate dimensjoner. Hvis de er tilgjengelige som separate dimensjoner, kan de
kombineres i den samme krysstabellen. Det er for eksempel mulig å plassere
Detaljister etter type i rader med Detaljister retter sted i kolonner, og Detaljister
etter type i rader med Detaljister etter sted nestet på rader.

Prosedyre
1. Klikk på knappen Sett inn medlem med underordnede
utforskingslinjen.

på

2. I kildetreet drar du hierarkiet du vil sette inn i slippsonen Rader eller
Kolonner.

Resultater
Merk: Hvis du har brukt en av fremgangsmåtene for flervalg og dratt et element
og en av de underordnede elementene til Rader eller Kolonner, er det mulig at
elementet blir vist to ganger. Hvis dette ble gjort ved en feil, kan du slette det
gjentatte elementet. Du fjerner et element ved å høyreklikke på elementet i
arbeidsområdet og klikke på Slett.
Elementene blir vist i krysstabellen i utvidet format.

Finne elementene du trenger
Kildetreet for pakken du velger kan inneholde store datamengder. Når du skal
finne elementene du trenger, kan du
v utvid en dimensjon for å se nivåer og detaljer i rekkefølge
v oppgi et større eller mindre antall elementer som skal vises i kildetreet
v søk etter flere elementer
Kildetreet viser som standard 50 elementer for en dimensjon samtidig. Du kan
endre denne verdien hvis du vil øke eller redusere antall elementer som vises.
Avhengig av størrelsen på datakilden, ønsker du kanskje å definere en mindre
verdi for å forbedre ytelsen.
Hvis det finnes flere elementer i dimensjonen enn det som er oppgitt, blir det vist
et Søk-ikon. Hvis du klikker på dette ikonet, kan du oppgi søkekriterier for å finne
elementer som er av interesse for deg.

Søke etter elementer i kildetreet
Standardverdien for største antall elementer som kan vises i en enkelt dimensjon i
kildetreet, er 50. Du kan definere en lavere verdi for å forbedre ytelsen.
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Søket er begrenset til de nærmeste detaljene til det valgte elementet. Du kan bare
søke ett nivå ned i DMR-pakker. Hvis du for eksempel skal søke etter
Stjernehimmeltelt, må du velge Telt og ikke Produkter når du søker.
I tillegg til å søke etter navn i IBM Cognos TM1-datakilder du kan søke etter
attributter. Søket blir utført i hele den valgte dimensjonen.
I pakker som er basert på kuber, kan du søke i alle etterkommere.

Prosedyre
1. Klikk på en dimensjon, et hierarki eller et nivå i kildetreet, og klikk på Søk i
metadata.
2. Skriv ordene eller tegnene du vil søke etter i boksen Ord.
3. Klikk på søkeparameteren du vil bruke i boksen Alternativer.
4. Hvis du ikke vil skille mellom små og store bokstaver i søket, velger du
avmerkingsboksen Ikke skill mellom store og små bokstaver.
Funksjonen kan være deaktivert hvis den ikke støttes av databasen.
5. Klikk på nivået der du vil søke, i boksen Søk i.
6. Klikk på Søk.
7. Klikk på Lukk når du er ferdig med å søke.

Resultater
Søkeelementene blir vist i boksen Resultater. Du kan dra og slippe elementer
direkte fra boksen Resultater til arbeidsområdet. Hvis du ikke får frem
resultatboksen, er et mulig du må endre størrelsen på dialogboksen slik at alle felt
blir synlige.
Tips: Det blir enklere å finne elementer hvis du oppgir antall elementer som skal
vises i kildetreet for den gjeldende sesjonen. Du finner mer informasjon i “Definere
alternativer for IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel” på side 19.

Sette inn elementer
Du kan sette inn elementer fra kildetreet som rader og kolonner i en krysstabell for
å opprette sett for utforsking. Et sett er en samling med like data. Du kan for
eksempel ha et sett med data som heter år, som inneholder kvartaler som detaljer.
Du kan styre hvordan elementer settes inn, ved å definere innsettingsalternativet
på utforskingslinjen. Du kan bruke følgende innsettingsalternativer for en IBM
Cognos BI-datakilde:
v Sett inn enkeltmedlem, som setter inn det valgte medlemmet.
v Sett inn medlem med underordnede, som setter inn det valgte medlemmet og
tilknyttede komponenter på ett nivå som et statisk sett.
v Sett inn medlem med dynamiske underordnede, som setter inn det valgte
medlemmet og tilknyttede komponenter på ett nivå som et dynamisk sett.
Du kan bruke følgende innsettingsalternativer for en IBM Cognos TM1-datakilde:
v Sett inn enkeltmedlem, som setter inn det valgte medlemmet.
v Sett inn medlem med underordnede, som setter inn det valgte medlemmet og
tilknyttede komponenter på ett nivå som et dynamisk sett.
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v Sett inn medlem med etterkommere, som setter inn et element og alle nivåer av
tilhørende komponentelementer som et dynamisk sett.
v Sett inn medlem med inndata, som setter inn et element og tilhørende inndata
eller bladelementer som et dynamisk sett.
v Sett inn medlem med overordnede, som setter inn et element sammen med alle
tilhørende komponenter som et dynamisk sett.
I tillegg til elementer fra kildetreet kan du sette inn elementer som er hentet fra
søk.
Merk: Standardverdien angir måleverdien som skal brukes for en krysstabell, hvis
måleverdien ikke er definert av en av de eksisterende aksene. Du oppretter for
eksempel en krysstabell med Produkter i radene og Kvantum solgt i kolonnene.
Du legger til Inntekt i slippsonen Måleverdi for å gjøre den om til en
standardmåleverdi, men verdiene i radene endres ikke fordi de viser til
måleverdien Kvantum solgt på kolonneaksen. Hvis du imidlertid erstatter
måleverdien Kvantum solgt med Bestillingsmetode, som ikke er en måleverdi,
viser verdiene nå til Inntekt som standard måleverdi. Når du arbeider med en
IBM Cognos TM1-kube, finnes det en standard måleverdi som blir brukt som en
del av kuben.
Du kan også sette inn alle elementene for et nivå samtidig “Sette inn og vise alle
elementene for et nivå” på side 37, sette inn noen elementer fra et nivå eller sette
inn elementer fra ulike nivåer for den samme dimensjonen “Sette inn elementer i
en krysstabellrapport fra flere nivåer i en dimensjon” på side 37.
Hvis du vil ha informasjon om ulike krysstabellayouter som kan brukes, går du til
“Krysstabellayouter” på side 92.

Prosedyre
1. Velg innsettingsalternativet du vil bruke.
2. Velg elementene som du vil sette inn, fra kildetreet.
3. Data elementene til ønsket plassering i krysstabellen.
Du kan legge til et element i elementer som allerede finnes i krysstabellen, ved
å holde nede Ctrl-tasten mens du slipper elementene i slippsonene.
En uthevet linje viser hvor du kan slippe elementet.
Merk: Det er mulig at andre elementer skifter plass når du legger til
måleverdier i kolonner eller rader. Dette er virkemåten i Query Framework. I
motsetning til en OLAP-datakilde. blir ikke DMR-data returnert i en bestemt
rekkefølge. Hvis det er nødvendig med en bestemt rekkefølge, må du redigere
spesifikasjonene i Framework Manager.
Det blir vist et detaljbasert sett i krysstabellen.
Du kan sette inn elementer som et utvalgsbasert sett ved å holde Skift- eller
Ctrl-tasten nede og klikke for å velge flere elementer i en dimensjon og deretter
dra dem til krysstabellen. Hvis du velger flere elementer, blir de valgte
elementene plassert i krysstabellen i den rekkefølgen du klikker på dem. Hvis
du vil unngå å flytte om på elementene etter at du har plassert dem i
krysstabellen, må du klikke på elementene i den rekkefølgen du vil plassere
dem.
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Resultater
Hvis du velger enten Sett inn medlem med underordnede, etterkommere,
overordnede eller inndata med en IBM Cognos TM1-datakilde, kan du endre
rekkefølgen på elementene i settet. For å lagre visningen og beholde den endrede
rekkefølgen må du imidlertid konvertere det dynamiske delsettet til et statisk
delsett.

Sette inn elementer i en krysstabellrapport fra flere nivåer i en
dimensjon
For en blandet sammenlikning bruker du utvalgsbaserte sett for å plassere
elementer inntil hverandre i krysstabellrapporten.
Du kan for eksempel velge elementer fra en enkelt dimensjon i kildetreet. Du kan
velge både tilstøtende og ikke-tilstøtende elementer fra forskjellige nivåer.
Når du har valgt elementer, kan du dra elementene til krysstabellen.
Hvis du har elementgrupper du bruker ofte, kan du opprette et tilpasset sett eller
delsett for gjøre valget av dem enklere. Du finner mer informasjon om tilpassede
sett i “Opprette et tilpasset sett ved å bruke elementer i en slippsone” på side 46.
Du finner mer informasjon om delsett i “Opprette et delsett ved å bruke elementer
i en slippsone” på side 88.

Prosedyre
1. Utvid dimensjonen i kildetreet for å finne elementene du vil sette inn.
2. Hold Skift- eller Ctrl-tasten nede og klikk for å velge flere elementer i en
dimensjon. Dra deretter elementene til krysstabellen.
Tips: Hvis du velger flere elementer, blir de valgte elementene plassert i
krysstabellen i den rekkefølgen du klikker på dem. Hvis du vil unngå å flytte
om på elementene etter at du har plassert dem i krysstabellen, må du klikke på
elementene i den rekkefølgen du vil plassere dem.

Resultater
Det blir vist et utvalgsbasert sett i krysstabellen.

Sette inn og vise alle elementene for et nivå
Du kan sette inn alle elementene for et nivå samtidig. Nivåer definerer måten data
grupperes på i dimensjoner.
En geografisk dimensjon i et kildetre kan for eksempel inneholde nivåer for land,
region og by. Du kan klikke på en enkelt region og straks sette inn hvert land eller
hver region som tilhører regionen, i krysstabellen. Ved å utvide regionselementet
kan du vise alle land eller regioner i regionen. Bruk denne fremgangsmåten når du
skal sette inn medlemmer i et enkelt nodeelement.
Du kan også velge å vise alle land eller regioner på tvers av regioner, ved å sette
inn et bestemt Nivå-element. Bruk denne fremgangsmåten når du skal sette inn
medlemmer på samme nivå som flere nodeelementer.
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Prosedyre
1. Klikk på et enkelt element i kildetreet som inneholder detaljen du ønsker i
krysstabellen.
2. Du kan også velge å sette inn medlemmer fra et enkelt nodeelement.
v Dra elementet til slippsonen, for eksempel Rader.
v Utvid elementet.
Tips: Du utvider eller komprimerer elementer ved å høyreklikke på
elementet, klikke på IBM Cognos Analysis og deretter på Utvid/komprimer
eller Utvid nivå/komprimer nivå. Utvid nivå utvider elementene fra det
høyeste nivåmedlemmet.
3. Du kan også velge å sette inn medlemmer på samme nivå fra flere
nodeelementer.
v Klikk på et enkelt element i kildetreet som inneholder detaljen du ønsker i
krysstabellen.
v Dra Nivå-medlemmet til slippsonen eller arbeidsområdet, fra
kommandoområdet.

Drille ned og drille opp
Du kan drille ned og opp for å endre fokus for analysen ved å flytte mellom
nivåer med informasjon.
Drill ned hvis du vil se flere detaljer. Du kan for eksempel drille ned til elementet
på det laveste nivået for å undersøke virkningen av et enkelt aspekt i
virksomheten.
Drill opp hvis du vil sammenlikne resultater. Du kan for eksempel undersøke
inntektene for et enkelt produkt, og deretter drille opp for å se inntektene for hele
produktkategorien for å sammenlikne.
Når du driller opp igjen etter at du har drillet ned, kan du miste filtre som har
vært brukt. Du kan for eksempel opprette et filter for å ta med dataene for
salgsregioner i USA og Canada. Du driller ned til Florida. Når du driller opp igjen,
er ikke Canada lenger med i analysen.
Hvorvidt du kan velge drilling nedover og drilling oppover, er avhengig hvordan
du har lagt til medlemmer. Du kan for eksempel drille ned og opp på medlemmer
som er lagt til med alternativet Sett inn medlem med dynamiske underordnede.

Prosedyre
1. Når du skal drille ned eller opp for en enkelt rad eller kolonne, holder du
pekeren over etiketteksten til ikonet med plusstegnet (+) og cirkumflekstegnet

blir vist og teksten blir understreket. Deretter klikker du.
Tips: Retningen på circumflekstegnet angir om du driller opp eller ned.
2. Hvis du vil drille ned eller opp i både en rad og en kolonne samtidig, klikker
du på verdien i skjæringspunktet mellom raden og kolonnen, og klikker
deretter igjen.
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Begrense antall elementer i en utforsking
Du kan begrense elementene i en utforsking for IBM Cognos Business
Intelligence-kilder og finne meningsfylte detaljer samtidig som du viser
sammendrag og beholder en god oversikt over dataene dine.
Du kan filtrere ut unødvendige elementer på flere forskjellige måter, avhengig av
hvilke spørsmål du har, hvordan du vil sammenlikne dataene, og hvor mange
elementer du trenger å inkludere i utforskingen. Du kan
v opprette tilpassede filtre
v bruke kontekstslippsonen til filtrering av verdier slik at du bare viser elementene
du vil se
v bruke nullutelatelse for å skjule rader eller kolonner som bare inneholder
manglende verdier

Tilpassede filtre
Du kan filtrere data slik at bare dataene du har bruk for, blir vist i analysen. Legg
til et filteruttrykk hvis du vil fokusere en rapport og minimere behandlingstiden
ved å utelate uønskede data. Du kan for eksempel filtrere data for å vise kunder
som har levert innkjøpsordrer med en verdi på over ett tusen dollar forrige år. Når
du kjører rapporten, ser du bare de filtrerte dataene. Avhengig av dine data kan du
oppgi et filter ved hjelp av måleverdier, attributter, felt og beregninger, og bruke
sammenlikningsoperatorer og logiske operatorer for å sammenlikne dem med en
konstant, en måleverdi, et attributt, et felt eller en cellereferanse, inkludert en dato.
Når du definerer en filterregel ved hjelp av en etikett eller et attributt, skilles det
mellom store og små bokstaver i teksten. Disse detaljfiltrene som blir brukt på
datakilden, er boolske uttrykk som blir brukt til å ekskludere elementer basert på
verdier.

Bruke cellereferanser
Cellereferanser kan brukes hvor som helst der en konstant kan brukes. Celler blir
lest på tidspunktet spørringen startes. Du kan bruke et tekstfelt for å skrive inn
verdier eller du kan bruke celleområder, for eksempel J7, $K$9 for celler eller
H3:H20, $J$5:$M$15 for områder. Cellene kan være på et annet ark, for eksempel
Sheet2!:B4, Sheet3!D2R2, eller et navngitt område, for eksempel
Sheet1!områdenavn. Tomme celler blir ignorert, og ugyldige numeriske verdier blir
konvertert til null (0). Du kan opprette krysstabeller og lister i ett regneark som
skal brukes som en del av et filteruttrykk i et annet utforskingsark. En
cellereferanse som er brukt i en numerisk sammenlikning eller datosammenlikning
som ikke inneholder en gyldig verdi, gir som resultat at 0 og gjeldende dato blir
brukt.

Samsvarende datatyper
Hvis du oppretter et filter for en bestemt datatype, for eksempel en numerisk
datatype, men oppgir kriterier for en annen datatype, for eksempel en streng, får
du en feilmelding. Generelt må du oppgi verdier som stemmer med datatypen til
elementet som du oppretter kriterier for. Hvis du for eksempel oppretter et filter
for et pengebeløp, som er numerisk, men oppgir en strengverdi, for eksempel
"Yen", får du følgende feilmelding:
Feil 901: QE-DEF-0260 Analyseringsfeil før eller nær posisjon: posisjon i:
"filter(MUN)"
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Følgende operatorer er unntak til datatyperegelen: IS NULL, IS NOT NULL, LAST
N DAYS og IS IN. Ved bruk av disse operatorene er målargumentet, eller argument
nummer 2, ikke et typesamsvar med feltet eller det første argumentet. I de to
første, IS NULL og IS NOT NULL, finnes det ingen målargumenter. Ingen av disse
operatorene kan bruke en databasereferanse som målargument.

OLAP- og DMR-datakilder
For OLAP- og DMR-datakilder i en listerapport er kriteriene begrenset til
elementene du selv legger til på listen. For forbedret filterfunksjonalitet kan du
bruke lister for relasjonsdatakilder og utforskinger (krysstabeller) for dimensjonale
kilder. Vær forsiktig hvis du blander kontekstdimensjoner med filtre, det er mulig
dette ikke gir det resultatet du forventer.
I nestede utforskinger som bruker OLAP- eller DMR-datakilder, må du bruke
filteret på dimensjonen for rader eller kolonner som definerte måleverdien i
krysstabellen. Du kan for eksempel ha en krysstabell med produkter og
bestillingsmetoder i rader, år i kolonner og antall solgt i måleverdier. Siden
bestillingsmetoden er indre kant for de nestede radene (den vises etter produkter i
Rader-slippsonen), må du opprette filteret ved hjelp av bestillingsmetoden.

Fokusere på relasjonsdata
Du kan begrense dataene i din rapport ved å bruke filtre eller
spørringsparametere. Hvilken metode du skal velge, avhenger av funksjonaliteten
til datakilden, ytelseskravene, datasettets persistens, og hvor kompleks du ønsker
at rapporten skal være. I IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel må du bruke
detaljfiltre for listerapporter i relasjonsrapporteringsstil. Disse filtrene fjerner rader
og kolonner fra rapportene.

Før aggregering
For relasjonsdatakilder kan du også velge å bruke filtre før aggregering. Velg
avmerkingsboksen Før aggregering hvis feltet er en måleverdi. Denne
avmerkingsboksen er imidlertid deaktivert hvis feltet ikke er en måleverdi, eller
hvis betingelsen finnes ved eller under en logisk OR-operator. I disse tilfelene blir
standardverdien brukt. Standardverdien er før aggregering for ikke-måleverdier og
etter aggregering for alle andre.

Kombinere filtre
Du kan kombinere filtre for å opprette tilpassede AND- og OR-betingelser. Når du
filtrerer data basert på et antall kriterier, kan det være filterregler som er valgfrie
og filterregler som er obligatoriske. Du bruker AND til å gruppere regler som er
obligatoriske. Du bruker OR til å gruppere filterregler som er valgfrie. For
eksempel gir kunder filtrert på inntekt > 1000000 AND rabatt > 0,15 et annet
resultat enn kunder filtrert på inntekt > 1000000 OR rabatt > 0,15. Et mer
komplekst scenario kan kreve at du kombinerer både obligatoriske og valgfrie
filterregler.

Filtre og beregninger
Filtre kan ikke bruke beregninger som refererer til settet som blir filtrert, fordi dette
skaper en sirkelreferanse. Avhengig av hvordan rangeringsfunksjoner (som
rangering eller kvartil) eller prosentfunksjoner (som prosent av totalen) er tilpasset,
er det mulig at de ikke er tilgjengelige når du definerer et filter.
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IS IN-operator
Basert på IN-operatoren i SQL reduserer IS IN-operatoren behovet for flere
OR-ledd. Bruk IS IN-operatoren for numeriske felt og tekstfelt. For numeriske felt
brukes den vanligvis for verdier som ikke er måleverdier, for eksempel år. Du kan
bruke et tekstfelt for å skrive inn verdier eller du kan bruke celleområder, for
eksempel J7, $K$9 for celler eller H3:H20, $J$5:$M$15 for områder. Cellene kan være
på et annet ark, for eksempel Sheet2!:B4, Sheet3!D2R2 eller et navngitt område, for
eksempel Sheet1!områdenavn. Tomme celler blir ignorert, og ugyldige numeriske
verdier blir konvertert til null (0). Du kan opprette krysstabeller og lister i ett
regneark som skal brukes som en del av et filteruttrykk i et annet utforskingsark.
Du finner mer informasjon i emnene om brukstilfeller.

Oppgradere filtre til et studio
Når du overfører en krysstabell eller liste til et studio, som Report Studio eller
Analysis Studio, blir et tilpasset filter som brukte en dimensjonal datakilde,
gjenkjent som et settuttrykk. Settuttrykk er beregnede sett med medlemmer. For
eksempel er children ([2004]) et settuttrykk som viser underordnede medlemmer
fra 2004. Når du skal redigere et tilpasset filter i et studio, må du redigere det som
et settuttrykk med redigeringsprogrammet for spørringsberegning. Du finner mer
informasjon om settuttrykk i brukerhåndboken for studioet.

Opprette tilpassede filtre
I IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel kan du filtrere data slik at bare dataene
du har bruk for, blir vist i analysen. Du kan legge til et filteruttrykk ved hjelp av
måleverdier, attributter, felt og beregninger, og bruke sammenlikningsoperatorer og
logiske operatorer for å sammenlikne dem med en konstant, en måleverdi, et
attributt, et felt eller en cellereferanse, inkludert en dato.
Hvis du arbeider med en dimensjonal datakilde, kan du også bruke kontekstfiltre.
Du finner mer informasjon i “Filtrer verdier ved å bruke kontekst” på side 43.

Prosedyre
1. I slippsonen klikker du på valglisten for elementet du vil filtrere, klikker på
Filtrer, og klikker deretter på Rediger / legg til filter.
Vinduet Filter blir vist. Basert på ditt valg kan du velge eller oppgi elementer
for Element, Operator eller Verdi. Kriterier for filtre er ikke begrenset til
elementene som er vist i rapporten.
2. Rediger filteruttrykket og klikk på OK.
3. Når du har opprettet alle kriterier for det tilpassede filteret, klikker du på OK.

Resultater
Når du har lukket filtervinduet, er alle cellene som er brukt i referanser, valgt.
Dette er nyttig hvis du vil formatere disse cellene for å angi hvor viktige de er.
Filteret blir brukt på det aktuelle elementet. Hvis alternativet Forhåndsvis uten
data er valgt, blir virkningen av filteret vist når du kjører dataene. Filterkoden blir
vist ved siden av elementet. I valglisten på menyen Filtrer er det merket av for
Tilpasset filter brukt.
Tips: Hvis du vil slette et filter, klikker du på valglisten for det filtrerte elementet,
velger Filtrer og klikker på Filter har ikke blitt brukt.
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Legge til en filterlinje
Legg til filterlinjer i filtervinduet for å opprette kriterier for filteret. Hver linje
representerer et unikt kriterium eller filteruttrykk.

Før du begynner
Du må opprette filteret og ha Filtrer-vinduet fremme for å legge til en filterlinje.

Prosedyre
Utfør disse trinnene for å legge til et kriterium i filteret:
1. Klikk på ikonet Legg til en filterlinje. Vinduet Rediger filter blir vist.
2. Rediger uttrykket. Klikk på et dataelement. Klikk deretter på en boolsk
operator og oppgi en konstant eller skriv cellereferansen som inneholder
verdien du vil bruke i dette uttrykket.
3. Klikk på OK.

Bruke filterkriterier før aggregering
Hvis du bruker en relasjonsdatakilde og vil bruke filterkriteriene før elementene er
summert, kan du velge avmerkingsboksen Før aggregering i vinduet Rediger
filter.

Før du begynner
Du må opprette eller redigere en filterlinje fra en relasjonsdatakilde.

Prosedyre
1. Klikk på filterlinjen i vinduet Filtrer, eller klikk på Legg til en filterlinje hvis
du skal opprette et nytt filter.
2. Velg avmerkingsboksen Før aggregering.
3. Klikk på OK.

Gruppere filterkriterier
Du kan sette sammen filterkriterier ved å gruppere filterlinjene. Da kan du
opprette sammensatte filteruttrykk som er avhengig av flere dataelementer og
verdier. Du kan bruke sammensatte kriterier for å vise områder med elementer
som er basert på minimums- og maksimumsverdier du kan definere i
filterredigeringsprogrammet eller i cellene i Microsoft Excel-regnearket.

Prosedyre
Utfør disse trinnene når du skal gruppere filterkriterier:
1. Ctrl+klikk på elementene du vil gruppere.
2. Klikk på ikonet Grupper valgte filterlinjer.

Slette filterkriterier
For å fjerne kriterier fra filteret må du slette filterlinjen eller gruppen som
inneholder det aktuelle uttrykket, i Filtrer-vinduet. Hvis flere kriterier er gruppert,
kan du slette hele gruppen.

Prosedyre
Utfør disse trinnene for å slette et kriterium:
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1. Når du skal åpne Filter-vinduet, klikker du på Filter-ikonet og deretter på
Rediger/legg til filter. Filtervinduet blir vist.
2. Klikk på linjen eller gruppen du vil fjerne.
3. Klikk på ikonet Slett valgt filterlinje.
Da blir den valgte linjen eller gruppen slettet.

Oppheve gruppering av filterkriterier
Opphev gruppering av filterkriteriene hvis du vil endre rekkefølgen på kriterier,
endre boolske operatorer, eller hvis du vil slette bestemte linjer fra et komplekst
filter.

Prosedyre
Utfør disse trinnene når du skal oppheve gruppering av kriterier:
1. Åpne Filter-vinduet ved å klikke på Filter-ikonet på verktøylinjen eller i
slippsonen, og klikk deretter på Rediger/legg til filter. Filtervinduet blir vist.
2. Klikk på elementene som er gruppert. Du velger flere elementer ved å
Ctrl+klikke på hvert element.
3. Klikk på ikonet Fjern gruppen som inneholder den eller de valgte
filterlinjene.

Filtrer verdier ved å bruke kontekst
Du kan bruke ett eller flere elementer hvis du skal fokusere raskt på en bestemt
datavisning i en utforsking. Denne fremgangsmåten kalles filtrering ved hjelp av
kontekst.
La oss anta at du har en krysstabell som viser produkter i radene og innekter for
ulike kvartaler i kolonnene. Hvis du vil endre konteksten til Asia, drar du Asia fra
kildetreet til Kontekst-delen i oversiktsområdet. Krysstabellen viser deretter bare
verdiene for Asia.
Hvis du endrer konteksten, endres verdiene som vises. Elementene i radene eller
kolonnene blir ikke begrenset eller endret.
Du kan filtrere ved å bruke flere verdier i kontekstområdet, men du mister filtrene
hvis du konverterer utforskingen til formler og begynner å bruke cellebaserte
metoder. Noen kontekstfiltre kan ikke konverteres til formler, for eksempel flere
filtre fra samme dimensjon og filtre fra dimensjoner som allerede blir vist i
utforskingen.

Prosedyre
1. Velg eller søk etter et eller flere elementer du vil filtrere på, i kildetreet.
2. Dra elementet du vil filtrere på, til Kontekst-delen i oversiktsområdet.
Det blir vist en rullegardinliste under Kontekst.
3. Klikk på elementet du ønsker.
Krysstabellen viser resultatene bare for det valgte elementet.
Tips: Hvis du vil endre kontekst, velger du et nytt element fra rullegardinlisten
under Kontekst.
4. Hvis du vil bruke et tilpasset sett som et filter, drar du det tilpassede settet fra
Kildetre til Kontekst-delen i oversiktsområdet.
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Utelate tomme celler i en krysstabell- eller listeutforsking
Glisne data kan føre til tomme celler i utforskingsark. En krysstabellutforsking som
for eksempel sammenlikner ansatte med produkter, gir mange rader med tomme
verdier for måleverdien Inntekt, hvis den ansatte ikke selger de aktuelle
produktene. Du kan unngå glisne data i et utforskingsark ved å utelate tomme
celler som inneholder null eller nullverdier.
Utelatelse basert på totalsummer fjerner rader eller kolonner der totalsummen
resulterer i en null eller nullverdi gjennom hele utforskingsarket. Du kan ikke
unngå glisne data i enkeltrader eller -kolonner.

Prosedyre
1. Klikk på ikonet Bruk nullutelatelse
på utforskingslinjen.
2. Oppgi hvor utelatelsen skal brukes:
v Bare rader, som er det eneste alternativet som er gyldig for en
listeutforsking
v Bare kolonner
v Rader og kolonner

Resultater
Utelatte elementer blir skjult og ikonet for nullutelatelse vises i slippsonen Rader
eller Kolonner i oversiktsområdet.
Husk: Du fjerner utelatelse ved å gjenta trinn 1 og klikke på Ingen utelatelse, eller
ved å klikke på ikonet for nullutelatelse i slippsonen Rader eller Kolonner.

Opprette en beregning
Sett inn en beregning for å gjøre krysstabell- eller listeutforskingen mer
meningsfylt, ved å utlede mer informasjon fra datakilden. Du skal for eksempel
opprette en faktura, og du vil gjerne se totalt salgsbeløp for hvert produkt som er
bestilt. Opprett en beregnet kolonne som multipliserer produktprisen med bestilt
kvantum.
I tillegg til enkle aritmetiske beregninger kan du utføre følgende beregninger.
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Beregning

Beskrivelse

% av

Beregner verdien for et valgt element som en prosentdel av et
annet element, for eksempel fjerde kvartal som en prosentdel av
hele året, eller faktisk som prosentdel av målet.

% endring

Beregner endringen i verdi for et valgt element som en
prosentdel, for eksempel veksten fra år til år eller avviket fra
målet.
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Beregning

Beskrivelse

% av basis

Denne beregningen er bare tilgjengelig hvis du har valgt to
medlemmer fra forskjellige hierarkier, hvert fra en forskjellig
kant, for eksempel hver regions bidrag (i rader) til en årstotal (i
kolonner).
Denne beregningen er bare tilgjengelig hvis du har valgt to
medlemmer fra forskjellige hierarkier: ett i rader og det andre i
kolonner.

% av overordnet

Beregner verdien for et valgt element som en prosentdel av det
overordnede elementet, for eksempel januar som en prosentdel
av hele året.

Etter at du har satt inn en beregning i en krysstabell, blir radene eller kolonnene
delt i to atskilte blokker med elementer før eller etter den innsatte raden eller
kolonnen. Hvis du vil bruke funksjonen Utvid nivå / komprimer nivå, må du
gjøre det separat for hver blokk.
Når beregninger i radene eller kolonnene i en krysstabell eller kolonnene i en liste
har et skjæringspunkt, blir beregningene utført i følgende rekkefølge:
v addisjon eller subtraksjon
v multiplikasjon eller divisjon
Hvis begge beregningene for en krysstabell har samme prioritet, hvis begge for
eksempel er forretningsfunksjoner, får radberegningen høyest prioritet.

Prosedyre
1. Velg elementene i kolonnene eller radene som du vil utføre en beregning for.
2. Klikk på ikonet for å sette inn beregning
utføre.

, og velg beregningen du vil

Husk: Beregninger som ikke er aktuelle for elementene du har valgt, er
nedtonet.

Resultater
Det beregnede elementet blir vist i regnearket. Du kan endre navn på den
beregnede kolonnen eller raden. Du finner mer informasjon i “Endre navn på en
kolonne eller rad” på side 49. Du kan også flytte den beregnede kolonnen eller
raden. Du finner mer informasjon i “Endre rekkefølge for kolonner eller rader” på
side 49.
Merk: Hvis du vil slette en beregning, høyreklikker du på den beregnede raden
eller kolonnen, klikker på IBM Cognos Analysis, og klikker deretter på Slett.
Tips: Hvis du vil gå tilbake til en tidligere tilstand når du arbeider med beregning,
klikker du på Tilbake på utforskingslinjen.

Tilpassede sett
Bruk tilpassede sett når du skal velge, gruppere, ordne og lagre medlemmer fra ett
enkelt hierarki eller nodeelement i kildetreet.
Kapittel 3. Utforske data
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Bruk redigeringsprogrammet for tilpasset sett når du arbeider med IBM Cognos
BI-datakilder. Når du bruker IBM Cognos TM1-datakilder, må du bruke
delsettredigereren. Du finner mer informasjon om delsett i “Delsett” på side 87.
Hvis du velger medlemmene i et nodeelement, beholder det tilpassede settet bare
de medlemmene du valgte da du opprettet settet. Du må oppdatere et tilpasset sett
når medlemmene i nodeelementet blir endret.
Du kan lagre tilpassede sett. Du kan oppgi et navn og en beskrivelse for et
tilpasset sett med data som du ønsker å bruke igjen senere. Flere tilpassede sett
kan være tilgjengelige i en enkelt lagret utforsking.
Du kan bruke tilpassede sett i en krysstabell som bruker DMR-pakker
(DMR=Dimensionally Modeled Relational) eller OLAP-datakilder. De er ikke
tilgjengelige for relasjonspakker. Nivåer kan ikke lagres som et tilpasset sett.
Når du har eksportert eller importert en distribusjon i Cognos Connection, er det
mulig at du må oppdatere parameteren storeID for å se dine tilpassede sett. Dette
kan skje når du endrer eller oppgraderer serverne som leverer pakker til IBM
Cognos Analysis for Microsoft Excel. Du finner informasjon om hvordan du
oppdaterer storeIDer, i IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel Tech Notes på
nettstedet for IBM Cognos-støtte.

Opprette et tilpasset sett ved å bruke elementer i en slippsone
Du kan oppgi et navn og en beskrivelse for et tilpasset sett med data som du
ønsker å bruke igjen senere. Du kan opprette et tilpasset sett ved å bruke
elementer i en slippsone. Flere tilpassede sett kan være tilgjengelige i et lagret
utforskingsark.
Du kan lagre tilpassede sett. IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel oppretter en
mappe i din personlige mappe, Mine mapper, i IBM Cognos Business
Intelligence-portalen med samme navn som pakken og lagrer informasjonen om
det tilpassede settet i denne mappen. Informasjonen om det tilpassede settet blir
ikke delt med andre brukere, selv om de bruker samme pakke. Det er bare du som
har tilgang til dine tilpassede sett.
Du kan bruke tilpassede sett i en krysstabell som bruker DMR-pakker
(DMR=Dimensionally Modeled Relational) eller OLAP-datakilder. De er ikke
tilgjengelige for relasjonspakker. Nivåer kan ikke lagres som et tilpasset sett.

Prosedyre
1. Når du oppretter et nytt utforskingsark, velger du elementer fra en dimensjon
eller node i kildetreet.
Merk: Rekkefølgen for valget er rekkefølgen elementene vises i slippsonen og i
det tilpassede settet.
2. Dra elementene til en slippsone.
For en krysstabell er slippsonene Kolonner, Rader eller Kontekst. For en liste
er slippsonen Kolonner.
3. Klikk på valglisten for elementet i slippsonen og velg Rediger sett.
Vinduet Utvalg blir vist.
Når du skal redigere tilpassede sett, bruker du dialogboksen til å flytte
elementer til eller fra ruten Tilgjengelige medlemmer til ruten Valgte
medlemmer. Du kan begrense antall elementer i ruten Tilgjengelige medlemmer
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ved å klikke på Filtertre, skrive en streng i boksen og klikk på Filtrer-ikonet.
Du kan også endre rekkefølgen på elementene i ruten Valgte medlemmer ved å
høyreklikke på et element og klikke på Flytt opp, Flytt ned, Flytt øverst eller
Flytt nederst.
4. Du lagrer det tilpassede settet ved å klikke på Lagre- eller Lagre som-ikonet.
Vinduet Lagre blir vist.
5. Oppgi et navn på det tilpassede settet i boksen Navn, og klikk på Lagre.

Resultater
Det tilpassede settet blir lagret og vises i kildetreet i noden Tilpassede sett. Det
blir lagret som en del av brukerens arbeidsområde og er ikke tilgjengelig for andre
brukere.

Opprette et tilpasset sett ved å bruke elementer i kildetreet
Du kan oppgi et navn og en beskrivelse for et tilpasset sett med data som du
ønsker å bruke igjen senere. Du kan opprette et tilpasset sett ved å bruke
elementer i kildetreet. Flere tilpassede sett kan være tilgjengelige i en enkelt lagret
utforsking.
Du kan lagre tilpassede sett. IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel oppretter en
mappe i din personlige mappe, Mine mapper, i IBM Cognos Business
Intelligence-portalen med samme navn som pakken og lagrer informasjonen om
det tilpassede settet i denne mappen. Informasjonen om det tilpassede settet blir
ikke delt med andre brukere, selv om de bruker samme pakke. Det er bare du som
har tilgang til dine tilpassede sett.
Du kan bruke tilpassede sett i en krysstabell som bruker DMR-pakker
(DMR=Dimensionally Modeled Relational) eller OLAP-datakilder. De er ikke
tilgjengelige for relasjonspakker. Nivåer kan ikke lagres som et tilpasset sett.

Prosedyre
1. Når du oppretter en ny krysstabell eller liste, Ctrl+klikker du på elementer fra
en dimensjon eller node i kildetreet.
Merk: Rekkefølgen for valget er rekkefølgen elementene vises i slippsonen og i
det tilpassede settet.
2. Høyreklikk på et valgt element og klikk deretter på Nytt sett.
Dialogboksen Utvalg blir vist.
Når du skal redigere tilpassede sett, bruker du dialogboksen til å flytte
elementer til eller fra ruten Tilgjengelige medlemmer til ruten Valgte
medlemmer. Du kan begrense antall elementer i ruten Tilgjengelige medlemmer
ved å klikke på Filtertre, skrive en streng i boksen og klikk på Filtrer-ikonet.
Du kan også endre rekkefølgen på elementene i ruten Valgte medlemmer ved å
høyreklikke på et element og klikke på Flytt opp, Flytt ned, Flytt øverst eller
Flytt nederst.
3. Du lagrer det tilpassede settet ved å klikke på Lagre- eller Lagre som-ikonet.
Vinduet Lagre blir vist.
4. Oppgi et navn på det tilpassede settet i boksen Navn, og klikk på Lagre.
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Resultater
Det tilpassede settet blir lagret og vises i kildetreet i noden Tilpassede sett. Det
blir lagret som en del av brukerens arbeidsområde og er ikke tilgjengelig for andre
brukere.

Neste rader eller kolonner
Du kan neste elementer i en krysstabell for å sammenlikne informasjon ved å
bruke flere elementer i en kolonne eller rad. En krysstabell viser for eksempel salg
etter produktkategori for siste regnskapsår. Du kan legge til et element hvis du vil
dele inn salgene ytterligere etter bestillingsmetode.
I oversiktsområdet kan du dra boksene som representerer de nestede elementene,
og raskt endre nesterekkefølgen.
Hvis du nester en rad eller kolonne, blir ikke hurtigmenyen for Utvid, Drill og
Utforsk vist for det ytre elementet når du konverterer til formler og bruker
cellebaserte metoder.

Prosedyre
1. Klikk på elementet i kildetreet som du vil sette inn.
Tips: Hvis du velger flere elementer, blir de valgte elementene plassert i
krysstabellen i den rekkefølgen du klikker på dem. Hvis du vil unngå å flytte
om på elementene etter at du har plassert dem i krysstabellen, må du klikke på
elementene i den rekkefølgen du vil plassere dem.
2. Dra elementet til plasseringen du ønsker i radene eller kolonnene.
En uthevet linje viser hvor du kan slippe elementet.

Neste elementer
Du kan neste elementer ved å dra et element slik at det blir plassert ved siden av
et annet element i slippsonen.

Prosedyre
1. Dra det første elementet til slippsonen.
2. Dra det andre elementet slik at det blir plassert ved siden av det første
elementet i slippsonen.
3. Hvis du oppretter en liste og skal slå sammen celler som har de samme
dataene, klikker du på et element i kolonnen du vil gruppere, og klikker på
Gruppe-knappen

på utforskingslinjen.

Resultater
Nestede elementer blir vist ved siden av hverandre, og nestede elementer er
replikert for hvert av de foranstående elementene.
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Beslektet informasjon:
“IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel-brukergrensesnittet” på side 9

Endre navn på en kolonne eller rad
Du kan endre navn på kolonner eller rader, inkludert beregnede kolonner eller
rader. Elementet i den underliggende databasen blir ikke endret, men med tanke
på presentasjonen kan du endre navnet på kolonne- eller radoverskriften for en
krysstabell eller liste.
For relasjonsdatakilder kan du bare endre navn på måleverdier og
sammendragselementer.

Prosedyre
1. Høyreklikk på elementet du vil endre navn på, klikk på IBM Cognos Analysis
og deretter på Endre rekkefølge/endre navn. Vinduet Endre rekkefølge/endre
navn blir vist for IBM Cognos BI-datakilder. Vinduet Delsettredigerer blir vist
for IBM Cognos TM1-datakilder.
2. Hvis elementet du vil endre navnet på ikke allerede er uthevet, klikker du på
det.
3. Klikk på det uthevede elementet på nytt slik at det er mulig å redigere navnet,
skriv det nye navnet og trykk på Enter.
4. Klikk på OK.

Resultater
Navnet som vises i rad- eller kolonneoverskriften, blir endret.
Merk: Hvis du vil tilbakestille alle elementer du har endret navnet på, klikker du
på Tilbakestill titler. Dette alternativet er tilgjengelig i vinduet Endre
rekkefølge/endre navn.

Endre rekkefølge for kolonner eller rader
Du kan flytte kolonner eller rader, inkludert beregnede kolonner eller rader.
For relasjonsdatakilder kan du bare endre rekkefølge for måleverdier og
sammendragselementer.
Hvis du brukte enten Sett inn medlem med underordnede, etterkommere,
overordnede eller inndata med en IBM Cognos TM1-datakilde, kan du endre
rekkefølgen på elementene i settet. For å lagre visningen og beholde den endrede
rekkefølgen må du imidlertid konvertere det dynamiske delsettet til et statisk
delsett.

Prosedyre
1. Høyreklikk på rad- eller kolonneoverskriften for raden eller kolonnen du vil
flytte, klikk på IBM Cognos Analysis, og klikk deretter på Endre
rekkefølge/endre navn.
2. Endre rekkefølgen på elementene og klikk på OK.
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Resultater
Raden eller kolonnen blir flyttet i forhold til de andre radene eller kolonnene i
regnearket.

Sette inn tomme eller brukerdefinerte kolonner eller rader i en liste
Sett inn en tom kolonne eller rad i en krysstabell eller liste for å legge inn
mellomrom eller cellebaserte beregninger. Du kan sette inn en hvilken som helst
Microsoft Excel-beregning, som AVG, MIN eller MAX, og du kan referere til celler
både innenfor og utenfor utforskingen.
Avhengig av typen rapport, for eksempel en krysstabell eller liste, og typen data,
for eksempel relasjonsdata eller assymmetriske data, får du svært ulike resultater.
Vi anbefaler at du eksperimenterer med forskjellige tilnærmingsmåter for å se hva
som passer best i ditt miljø.
Etter at du har satt inn en rad eller kolonne i en krysstabell, blir radene eller
kolonnene delt i to atskilte blokker med elementer før eller etter den innsatte raden
eller kolonnen. Hvis du vil bruke funksjonen Utvid nivå / komprimer nivå, må
du gjøre det separat for hver blokk.

Prosedyre
1. Klikk på en kolonne eller rad i den aktive utforskingen der du vil sette inn en
kolonne eller rad.
Velg en startposisjon som gjør det mulig å legge til titler eller diagrammer i
utforskingen. Hvis utforskingsdataene blir utvidet, må du kontrollere at de ikke
overskrive elementer.
.
2. Klikk på knappen for å sette inn kolonne eller rad
En tom kolonne eller rad vises ved siden av eller under den valgte kolonnen
eller raden.
3. Hvis du vil legge til en cellebasert beregning i den innsatte kolonnen, raden
eller blokken, oppretter du beregningen i den første cellen som gjelder for den
innsatte kolonnen.
Du må opprette formelen for beregningen i cellen som ligger nærmest 1A
(cellen øverst til venstre) i den innsatte gruppen.
4. Når du har opprettet beregningen for en enkelt celle, klikker du på Kjør med
alle data på verktøylinjen.

Resultater
Beregningen blir spredt til alle de innsatte cellene.

Bytte rader og kolonner i en krysstabell
Du kan bytte om på rader og kolonner hvis du vil vise dataene på en annen måte.
Radene inneholder for eksempel kvartaler i regnskapsåret og kolonnene inneholder
produkter. Hvis du vil vise trender over tid på enklere måte, kan du bytte om slik
at radene inneholder produkter og kolonnene inneholder kvartaler.
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Prosedyre
Klikk på knappen Bytt rader og kolonner

på verktøylinjen.

Tips: Du kan også bruke oversiktsområdet til å bytte om på enkeltelementer i
rader og kolonner, ved å dra elementene fra et området til et annet.

Angi krysstabellalternativer
Du kan angi alternativer for en krysstabell som er spesifikke for et regneark. Ved å
oppdatere rad- og kolonneinnstillingene kan du endre startposisjonen for
krysstabellen i cellene i regnearket. Du kan for eksempel forskyve krysstabellen for
å få plass til diagrammer eller andre celler som er satt inn av brukeren i et
regneark.
I dialogboksen Tilpassede arkegenskaper kan du i tillegg til å endre innstillinger
også vise informasjon om regnearket, inkludert arktype, server, pakke og datoen
da regnearket ble opprettet.

Prosedyre
1. Klikk på Krysstabell-knappen
på utforskingslinjen.
Dialogboksen Tilpassede arkegenskaper blir vist.
2. Du endrer startposisjonen for en krysstabell ved å skrive et nytt radnummer i
boksen Radstart og et nytt kolonnenummer i boksen Kolonnestart.
3. Du bestemmer hvordan etiketter skal vises i nestede celler, ved hjelp av
Grupperingsalternativ.
Merk: Grupperingsalternativ bestemmer hvordan funksjonen Grupper /
opphev gruppering skal fungere. For krysstabellutforskinger er dette den
automatiske innstillingen for presentasjon av metadata i nestede rader og
kolonner. Disse innstillingene overstyrer innstillingene i dialogboksen
Alternativer og påvirker bare det gjeldende regnearket. Du kan beholde celler
ugruppert når du trenger å bruke Excel-oppslagsfunksjoner, eller du kan
gruppere celler for å forbedre lesbarheten.
Velg om du vil bruke Slå sammen celler, Gjenta etiketter eller Definer etikett
på øverste celle.
v Hvis du vil slå sammen metadata i celler som spenner over nestede
elementer og tillate full gruppering, klikker du på Slå sammen celler.
v Hvis du vil gjenta metadata i enkeltceller som spenner over nestede
elementer, klikker du på Gjenta etiketter.
Velg dette alternativet hvis du vil bruke andre Microsoft Excel-funksjoner på
dataene.
v Hvis du vil begrense cellemetadata og slå sammen for å minimere etiketter,
klikker du på Definer etikett på øverste celle.
v Hvis du vil slå av gruppering, klikker du på Ingen.
4. Når du er ferdig med å velge alternativer, klikker du på OK.

Kapittel 3. Utforske data

51

Angi listealternativer for et regneark
Du kan angi alternativer for en liste som er spesifikke for et regneark. Ved å
oppdatere rad- og kolonneinnstillingene kan du endre startposisjonen for listen i
cellene i regnearket. Du kan for eksempel forskyve listen for å få plass til
diagrammer eller andre celler som er satt inn av brukeren i et regneark.
Avhengig av datakilden kan du også endre forespørselsformatet for regnearket fra
Formaterte verdier (XML-råverdier) til Uformaterte verdier (CSV-verdier). Gjør
dette hvis du ønsker å redusere behandlingstiden. Tallformateringen som er brukt i
modellen, blir fjernet fra dataene.
I dialogboksen Tilpassede arkegenskaper kan du i tillegg til å endre innstillinger
også vise informasjon om regnearket, inkludert arktype, server, pakke og datoen
da regnearket ble opprettet.

Prosedyre
1. På utforskingslinjen klikker du på Liste-knappen
.
Dialogboksen Tilpassede arkegenskaper blir vist.
2. Du endrer startposisjonen for en liste ved å skrive et nytt radnummer i boksen
Radstart og et nytt kolonnenummer i boksen Kolonnestart.
3. Velg om data skal behandles i CSV-format eller XML-råformat.
v Hvis du vil velge CSV-format for raskere behandling av store datasett,
klikker du på Uformaterte verdier i valglisten Forespørselsformat.
v Hvis du vil velge XML-råformat, klikker du på Formaterte verdier i
valglisten Forespørselsformat.
4.
Du bestemmer hvordan etiketter skal vises i nestede celler, ved hjelp av
Grupperingsalternativ.
Merk: Grupperingsalternativ bestemmer hvordan funksjonen Grupper /
opphev gruppering skal fungere. For lister bestemmer alternativet hvordan
menyvalg og knapper for Grupper / opphev gruppering skal fungere. Disse
innstillingene overstyrer innstillingene i dialogboksen Alternativer og påvirker
bare det gjeldende regnearket. Du kan beholde celler ugruppert når du trenger
å bruke Excel-oppslagsfunksjoner, eller du kan gruppere celler for å forbedre
lesbarheten.
Velg om du vil bruke Slå sammen celler, Gjenta etiketter eller Definer etikett
på øverste celle.
v Hvis du vil slå sammen metadata i celler som spenner over nestede
elementer og tillate full gruppering, klikker du på Slå sammen celler.
v Hvis du vil gjenta metadata i enkeltceller som spenner over nestede
elementer, klikker du på Gjenta etiketter.
Velg dette alternativet hvis du vil bruke andre Microsoft Excel-funksjoner på
dataene.
v Hvis du vil begrense cellemetadata og slå sammen for å minimere etiketter,
klikker du på Definer etikett på øverste celle.
v Hvis du vil slå av gruppering, klikker du på Ingen.
5. Når du er ferdig med å velge alternativer, klikker du på OK.
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Anbefalte fremgangsmåter når du arbeider med krysstabeller
IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel-krystabellutforskingsark har mange
automatiske funksjoner, slik at du kan fokusere på ditt hovedformål, som er å
analysere og utforske virksomhetens data.
Diagrammer, celler eller celleformatering som du innfører i
krysstabellutforskingsark, kan overskrives når størrelsen endres på oppdaterte data
eller innholdet i utforskingen endres. Du kan opprette overskrifter og diagrammer
der utvidelse av data i cellene i regnearket ikke overskriver elementene.
Generelt bør du bruke utforskinger (krysstabeller) for dimensjonale datakilder. Du
finner mer informasjon i “Arbeide med elementer i en krysstabell” på side 91.
Hvis du henter store mengder med data mens du arbeider med layout for
regnearket, kan du oppleve en forsinkelse. To metoder kan hjelpe deg med å
eliminere eller i hvert fall redusere forsinkelser i ytelsen. Vi anbefaler at du velger
Forhåndsvis uten data og oppdaterer dataene etter at du har designet regnearket.
Hvis du arbeider med dimensjonale data i en krysstabell, bør du velge en
måleverdi først. Dette begrenser mengden av data og gir deg mye raskere
resultater. En annen metode når du designer krysstabeller eller lister er å redusere
maksimalt antall rader eller kolonner som kan trekkes inn i et regneark. Når du er
ferdig med layouten, kan du sette antall rader eller kolonner høyere eller
dobbeltklikke på Mer eller Alt for å se resten av radene eller kolonnene med data.

Anbefalte fremgangsmåter når du arbeider med lister
IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel i listemodus har mange automatiske
funksjoner, slik at du kan fokusere på ditt hovedformål, som er å analysere og
utforske virksomhetens data.
Diagrammer, celler eller celleformatering som du innfører i utforskingsark, blir
flyttet når oppdaterte data trenger flere kolonner eller rader enn tidligere
(begrenset av Microsoft Excel).
Generelt bør du bruke lister for relasjonsdatakilder. Du finner mer informasjon i
“Arbeide med elementer i en liste” på side 96.
For optimalt resultat bør du ikke legge til diagrammer, celler som beregninger, eller
celleformatering når du bruker utforskingsark.

Kapittel 3. Utforske data
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Kapittel 4. Presentere IBM Cognos BI-data ved å bruke
cellebasert rapportformatering
For å få full nytte av funksjonene i Microsoft Excel når du arbeider med IBM
Cognos BI-data, kan du konvertere et utforskingsark til en cellebasert analyse eller
dra elementer direkte til cellene i et regneark.

Bruke cellebaserte rapporter
Når du bruker cellene i regnearket til å opprette en ny analyse, drar du etiketter og
elementer til tilstøtende celler, enten i rader eller kolonner, for å opprette en
krysstabell. Som ved en utforsking blir kryssende celler brukt til måleverdier og
blir fylt ut med de faktiske dataene.
Merk: Cellebasert analyse er bare tilgjengelig for DMR- og OLAP-datakilder. Den
fungerer ikke sammen med relasjonsdatakilder og kan ikke genereres fra en liste
selv når du bruker DMR- eller OLAP-pakker. Cellebasert analyse er ikke
tilgjengelig IBM Cognos TM1-data.
Du kan også konvertere en krysstabell til en cellebasert analyse. Du kan opprette
en krysstabell ved å bruke utforskingslinjen og slippsonene og deretter konvertere
den til formler. Du finner et eksempel på bruk av begge metodene i “Eksempel evaluere inntekt fra bestemte bestillingsmetoder” på side 95.

Cellebasert rapportering
IBM Cognos BI-pakker: Hvis du drar elementer fra kildetreet direkte til cellene i et
regneark, oppretter du en COGNAME- eller COGVAL-formel. Formelen refererer
til elementet i databasen. Siden IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel bruker
COGNAME og COGVAL som en del av den interne behandlingen, må du ikke
bruke noen av disse strengene som navn på noen del av et regneark eller i noen
del av en celleformel.

COGNAME-formler
COGNAME-formler blir brukt til å levere server-, pakke- og medlemsnavn til
cellene i et regneark. En COGNAME-formel inneholder tre objekter: server, pakke,
og unikt medlemsnavn (MUN).
Avhengig av serverversjonen og typen kube kan annen informasjon være
tilgjengelig i tillegg til systemnavn og pakkenavn, for eksempel datoen for siste
kubeoppdatering.
Dette er syntaksen for COGNAME-formelen:
=COGNAME("server", "package", "MUN")
Nedenfor ser du et eksempel på en COGNAME-formel fra IBM
Cognos-eksempeldatabasen
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=COGNAME("http://sampleserver/ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi",
"/content/package[@name=’Great Outdoors Company’]",
"[great_outdoors_company].[Years].[Years].[Years]>:[PC].[@MEMBER].[Years]")
Argument
server

pakke

MUN

Beskrivelse
Serverobjektet kan referere til en celle, for eksempel B4, bruke et
navngitt område, eller bruke en litteralverdi med fullstendig bane
til en gateway, for eksempel http://sampleserver/ibmcognos/
cgi-bin/cognos.cgi. Det kan også referere til en
COGNAME-formel som inneholder serverinformasjonen.
Pakkeobjektet hentes fra pakkesøkebanen som du kan finne i
IBM Cognos Connection. Siden dette argumentet er en
litteralstreng, kan du legge inn denne informasjonen. Eller du
kan legge informasjonen i en celle og referere til denne cellen i
argumentet. Dette gjør det enkelt å bytte fra et testsystem til et
produksjonssystem eller bytte pakke. Argumentet kan også
referere til en COGNAME-formel som inneholder
pakkeinformasjonen du vil bruke.
Det unike medlemsnavnet gir informasjon om et bestemt navn
du vil vise i arbeidsboken, for eksempel Years som i eksempelet
ovenfor. Du kan hente denne informasjonen fra IBM Cognos
Report Studio ved å høyreklikke på et objekt og registrere
strengen, som inkluderer skjema.

COGVAL-formler
COGVAL-formler blir brukt til å levere data til cellene i et regneark. En
COGVAL-formel inneholder tre objekter: server, pakke og unike medlemsnavn for
medlemmer eller måleverdier (MUNs(X)).
Dette er syntaksen for COGVAL-formelen:
=COGNAME("server", "package", MUN1,MUN2,MUN3,MUNx)
Nedenfor ser du et eksempel på en COGVAL-formel fra IBM Cognoseksempeldatabasen
=COGVAL("http://sampleserver/ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi",
"/content/package[@name=’Great Outdoors Company’]", $A2, C$1, $A$1 )
I dette eksempelet leverer cellereferansene Produkter, Inntekt og 2004.
Argument
server
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Beskrivelse
Serverobjektet kan referere til en celle, for eksempel B4, bruke et
navngitt område, eller bruke en litteralverdi med fullstendig bane
til en gateway, for eksempel http://sampleserver/ibmcognos/
cgi-bin/cognos.cgi. Det kan også referere til en
COGNAME-formel som inneholder serverinformasjonen.

IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel versjon 10.2.0: Brukerhåndbok

Argument
pakke

MUNs(X)

Beskrivelse
Pakkeobjektet hentes fra pakkesøkebanen som du kan finne i
IBM Cognos Connection. Siden dette argumentet er en
litteralstreng, kan du legge inn denne informasjonen. Eller du
kan legge informasjonen i en celle og referere til denne cellen i
argumentet. Dette gjør det enkelt å bytte fra et testsystem til et
produksjonssystem eller bytte pakke. Argumentet kan også
referere til en COGNAME-formel som inneholder
pakkeinformasjonen du vil bruke.
De unike medlemsnavnene gir informasjon om et bestemt
dataelement du vil vise i arbeidsboken, for eksempel samlet
inntekt. Du må oppgi MUN-navnet for en enkelt måleverdi og
maksimalt for ett medlem fra hver av dimensjonene. Argumentet
kan også referere til en COGNAME-formel som inneholder
MUN-navnet du vil bruke. Du kan referere til MUN-navn i en
hvilken som helst rekkefølge.

COGVAL-formelen tillater ikke at medlemmer fra samme dimensjon oppgis mer
enn en gang.

Feilsøking av cellebasert analyse
Det oppstår et problem med cellebaserte rapporter når du har en eller flere
COGVAL- eller COGNAME-formler som ikke returnerer et resultat (vanligvis på
grunn av en referanse til en COGNAME med en MUN som ikke finnes). Dette kan
føre til at det ikke bare er elementet med feil som mislykkes, men også elementer
som ble hentet i samme satsvise behandling.
Når du arbeider med å løse COGVAL- og COGNAME-feil i en cellebasert analyse,
klikker du på Oppdater alle data på IBM Cognos-verktøylinjen. Den
MUN-verdien som er årsak til feilene, blir en tekstcelle, og alle celler som bruker
denne MUN-verdien i en beregning, viser #FEIL. Finn MUN-verdien som er feil
ved hjelp av sporingsfunksjonen i Microsoft Excel. Deretter kan du rette
MUN-verdien ved å dra et nytt element fra kildetreet til cellen.

Konvertere en krysstabell til en cellebasert analyse
Du kan konvertere krysstabellutforskingsarket til en cellebasert versjon hvis du
ønsker å manipulere enkeltceller eller plassere kolonner eller rader mellom de
importerte dataene. Når du konverterer et utforskingsark, har du mulighet til å
konvertere data i det gjeldende regnearket, kopiere og flytte data til et nytt
regneark, eller oppgi plasseringen for de konverterte dataene.
Du kan også opprette en krysstabell fullstendig fra bunnen av ved å bruke den
cellebaserte metoden.
Du kan ikke konvertere data fra relasjonskilder til en cellebasert analyse.
Tekstverdier i formler er begrenset til 255 tegn. Hvis du trenger å opprette
tekstverdier med mer enn 255 tegn i en formel, kan du bruke CONCATENATEfunksjonen eller sammenkjedingsoperatoren ( & ).
Det er også mulig å konvertere en cellebasert analyse til en krysstabell. Avhengig
av hvordan kolonnene og radene er definert og hvor mange elementer det er i
Kapittel 4. Presentere IBM Cognos BI-data ved å bruke cellebasert rapportformatering
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hver av dem, vil du legge merke til at enkelte objekter blir lagt til i
kontekstslippsonen i stedet for å bli plassert i en rad eller kolonne.
Hvis standard måleverdi også er i kolonner, kan du ikke konvertere en krysstabell
til formler. Du må først fjerne standard måleverdi. Du finner mer informasjon i
“Fjerne måleverdier i en krysstabellutforsking” på side 33.

Prosedyre
1. Åpne arbeidsboken med utforskingsarket du vil konvertere.
2. Klikk på regnearket med utforskingen du vil konvertere.
3. Velg hvor du vil plassere de konverterte dataene:
v Hvis du vil konvertere det gjeldende utforskingsarket til formler og plassere
resultatet i det gjeldende regnearket, klikker du på knappen Konverter til
på utforskingslinjen.
formler på dette arket
v Hvis du vil konvertere det gjeldende utforskingsarket til formler og plassere
resultatet i et nytt regneark, klikker du på knappen Konverter til formler på
på utforskingslinjen. Når du plasserer resultatene i et nytt
et nytt ark
regneark, beholder du det opprinnelige utforskingsarket du brukte da du
opprettet analysen, og kan bruke det igjen og endre parameterne for en
annen analyse.
v Hvis du vil konvertere det gjeldende utforskingsarket til formler og oppgi
plasseringen, som er en celle i et eksisterende regneark, klikker du på
knappen Konverter til formler på et oppgitt sted

på utforskingslinjen.

Resultater
Utforskinglinjen og slippsonene forsvinner. Formateringen blir beholdt, men cellene
i utforskingsarket inneholder cogval-formler som knytter de enkelte cellene til
dataelementer i databasen.
Du kan fortsette å endre regnearket ved å redigere formler og bruke formatering.
Dataene blir som standard oppdatert når du redigerer en formel. Hvis du skal
redigere formler uten dataoppdateringer, høyreklikker du på regnearket og velger
IBM Cognos Analysis > Stopp formelbehandling midlertidig. Det blir vist
plassholdersymboler (~~) i dataceller når Stopp formelbehandling midlertidig er
valgt. Når du er klar til å vise data, høyreklikker du på regnearket og velger IBM
Cognos Analysis > Kjør formelbehandling.

Opprette en cellebasert analyse uten å bruke utforsking
Du kan opprette en krysstabell uten å bruke utforskingsarbeidsområdet som
veiledning. Denne avanserte teknikken kalles cellebasert modus. I cellebasert
modus drar du metadata fra kildetreet til cellene i et regneark.
Siden det ikke finnes noen slippsoner, må du dra objekter på en slik måte at de
vises vannrett eller loddrett i radene og kolonnene i regnearket. Du begynner med
å bygge radene og kolonnene ved å dra og slippe overskrifter, og deretter slippe
de enkelte elementene eller grupper av elementer langs den loddrette (for
eksempel i cellene 1.1, 1.2, 1.3 og 1.4 i diagrammet) eller vannrette (i cellene 2.1 og
2.2 i diagrammet) aksen. Når du har opprettet dette rammeverket, kan du dra en
måleverdi til den kryssende cellen der radoverskriften og kolonneoverskriften
møtes (celle nummer 3 i diagrammet).

58

IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel versjon 10.2.0: Brukerhåndbok

Figur 2. Slippsoner for cellebasert analyse

Du kan fortsette å endre regnearket ved å redigere formler og bruke formatering.
Dataene blir som standard oppdatert når du redigerer en formel. Hvis du skal
redigere formler uten dataoppdateringer, høyreklikker du på regnearket og velger
IBM Cognos Analysis > Stopp formelbehandling midlertidig. Det blir vist
plassholdersymboler (~~) i dataceller når Stopp formelbehandling midlertidig er
valgt. Når du er klar til å vise data, høyreklikker du på regnearket og velger IBM
Cognos Analysis > Kjør formelbehandling.
Dette er ting du bør tenke på når du arbeider i cellebasert modus:
v Hvis du beholder tomme rader eller kolonner når du oppretter en cellebasert
analyse, skiller du en del av utforskingen fra en annen del. Dette gir celler uten
data. Sett ikke inn en tom rad eller kolonne før du har opprettet analysen og fylt
ut cellene med data første gang. Da kan du sette inn en enkelt tom rad eller
kolonne for beregninger eller formatering. Hvis du setter inn mer enn en tom
rad eller kolonne, blir cellene atskilt når du utvider elementer.
v Hvis du vil endre orienteringen for elementer fra loddrett til vannrett mens du
dra elementer, holder du nede Ctrl-knappen mens du slipper elementene i
cellene.
Før du kan opprette en cellebasert analyse, må administratoren ha opprettet en
pakke i IBM Cognos Framework Manager og publisert den til en plassering i IBM
Cognos Connection-portalen som du har tilgang til. Hvis du skal ha fullstendig
tilgang til IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel, må du være medlem av
Express-forfattere eller Rapportadministratorer i IBM Cognos Business Intelligence.
Disse rettighetene må konfigureres av en administrator ved hjelp av IBM Cognos
Administration.
Du finner mer informasjon om bruk av cellebasert modus i “Eksempel - bruke
cellebasert analyse til å opprette en krysstabell for inntekt for en
bestillingsmetode”.

Eksempel - bruke cellebasert analyse til å opprette en krysstabell
for inntekt for en bestillingsmetode
Du er forretningsanalytiker i Ferie og Fritid AS, som selger sportsutstyr. Du blir
bedt om å analysere konsekvensene av å slutte med å ta imot bestillinger via faks
og post, som er to bestillingsmetoder det er dyrt å behandle.
Først henter du elementene du trenger og setter dem inn i en krysstabell for videre
utforsking.
Kapittel 4. Presentere IBM Cognos BI-data ved å bruke cellebasert rapportformatering
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Før du prøver eksempelet, må du konfigurere eksempelpakkene som blir levert
sammen med IBM Cognos BI. Du finner mer informasjon i IBM Cognos BI
Administration and Security Guide.

Prosedyre
1. Start Microsoft Excel.
2. Klikk på knappen IBM Cognos på verktøylinjen i IBM Cognos Office.
3. Klikk på IBM Cognos Analysis i IBM Cognos-ruten.
IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel blir åpnet.
i IBM Cognos Analysis-ruten.
4. Klikk på Åpne pakke
5. Velg pakken Ferie og Fritid AS og klikk på OK.
Data fra pakken Ferie og Fritid AS blir vist i kildetreet.
6. Utvid detaljistnivået.
7. Klikk på Varehus og hold Skift-tasten nede og klikk på Lagerutsalg på listen
over detaljister.
8. Dra de uthevede elementene til celle D5 i et nytt regneark.
Hold Ctrl-tasten nede når du drar elementene for å vise listen med elementer
vannrett.
9. Dra elementet Bestillingsmetode til celle C6.
10. Høyreklikk på celle C6, klikk på IBM Cognos Analysis, Utvid, Utvid
oppover.
Bestillingsmetoden for totalt antall elementer forskyves ned til celle C13.
Cellene før Bestillingsmetode blir fylt ut med komponentene som utgjør
Bestillingsmetode i hierarkiet.
11. Dra Inntekt fra måleverdimappen til celle C5.
Regnearket blir fylt ut med inntektsdata.
12. Bruk Excel-formater på cellene for å vise kolonne- og radoverskrifter, totalfelt
og inntektsverdier.
13. Klikk på Lagre-knappen på Microsoft Excel-verktøylinjen.
14. Skriv følgende i boksen Navn:
Bestillingsmetoder Inntekt
15. Lagre arbeidsboken.

Utvide elementer
Du kan utvide elementer for å legge til komponentmedlemmer i en cellebasert
analyse fra hierarkiske elementer som er plassert i cellene i regnearket.
Du finner et eksempel på bruk av denne funksjonen i “Eksempel - bruke
cellebasert analyse til å opprette en krysstabell for inntekt for en bestillingsmetode”
på side 59.

Prosedyre
1. Høyreklikk på overskriftscellen som inneholder elementet du vil utvide, klikk
på IBM Cognos Analysis i menyen og klikk deretter på Utvid.
2. Velg om det skal utvides før eller etter
v Hvis du vil utvide elementer plassert før en rad, som plasserer
nodeelementet etter de utvidede elementene, klikker du på Utvid oppover.
v Hvis du vil utvide elementer plassert etter en rad, som plasserer
nodeelementet før de utvidede elementene, klikker du på Utvid nedover.
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v Hvis du vil utvide elementer plassert før en kolonne, som plasserer
nodeelementet etter de utvidede elementene, klikker du på Utvid mot
venstre.
v Hvis du vil utvide elementer plassert etter en kolonne, som plasserer
nodeelementet før de utvidede elementene, klikker du på Utvid mot høyre.

Resultater
Utvidede elementer blir vist i radene eller kolonnene i regnearket. Cellene
forskyves automatisk for å gi plass til komponentverdiene.

Drille i elementer
Med funksjonen for drilling nedover kan du analysere detaljer i et eget drillevindu.

Prosedyre
Høyreklikk på en datacelle og klikk på IBM Cognos Analysis på menyen og
deretter på Drill ned.
Resultatet av drillingen blir vist i et eget neddrillingsvindu.
Tips: Hvis du vil legge til resultatet av drillingen i et nytt regneark, høyreklikker
du på en datacelle, velger IBM Cognos Analysis fra menyen, og klikker deretter
på Utforsk.

Vise kildepakken
Når du arbeider i cellebasert modus og du bruker flere pakker til å opprette en
arbeidsbok, må du synkronisere kildetreet når du går fra celler som er knyttet til
en pakke, til celler som er knyttet til en annen pakke. Når du synkroniserer
kildetreet, ser du nøyaktig de dimensjonale dataene som er brukt til å fylle ut
cellene.

Prosedyre
Høyreklikk på en celle som inneholder en COGNAME- eller COGVAL-formel,
klikk på IBM Cognos Analysis, og klikk deretter på Vis pakke.

Resultater
Kildetreet blir oppdatert til pakken som ble brukt til å opprette det valgte
dataelementet.

Endre server og pakke
Du kan oppdatere informasjonen om server og pakke i en arbeidsbok hvis du vil
bytte fra et testmiljø til et produksjonsmiljø, eller vil ha tilgang til informasjon fra
et annet sett med økonomiske data, for eksempel en sending. Du kan oppdatere
informasjon i cellereferanser og i innebygd tekst.

Prosedyre
1. Åpne den nye serveren og pakken fra regnearket du vil oppdatere.
2. Dra de oppdaterte server- og pakkemetadataene fra mappen Information til
server- eller pakkecellen.
3. Alternativt kan du bruke funksjonen for søk og erstatt i Microsoft Excel når du
skal oppdatere innebygde referanser i teksten i celleformler.

Kapittel 4. Presentere IBM Cognos BI-data ved å bruke cellebasert rapportformatering
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Anbefalte fremgangsmåter når du arbeider med Microsoft
Excel-funksjoner i cellebasert analyse
Den største fordelen med å arbeide i IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel i
cellebasert modus er at funksjonene i Microsoft Excel blir lettere tilgjengelig når du
utfører analysen. Du kan bruke funksjoner for formatering, sortering og opprettelse
av formler ved bruk av enkeltceller. Denne delen beskriver hvordan IBM Cognos
Analysis for Microsoft Excel virker sammen med Microsoft Excel-funksjoner som
du bruker ofte.

Opprette et diagram
Diagrammer oppdateres med nye data så lenge dataene kommer etter gjeldende
første celle og før gjeldende siste celle.

Klippe og lime
Kopier og lim inn fra cellen slik at andre celler som refererer til den, peker til den
nye plasseringen.

Kopiere
Når du skal kopiere en eksakt formel uten å endre cellereferansene, kopierer du fra
formellinjen, ikke fra cellen.

Opprette formler
Vurder å definere etiketter for måleverdi- og dimensjonsceller slik at du kan
referere til dem ved hjelp av navn i stedet for celleposisjoner.
Hvis du bygger en rapport med flere ark med delte filtre, for eksempel dato, bør
du vurdere å opprette en enkelt side med filtrene og referere til disse delte filtrene
fra hvert ark.
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Kapittel 5. Fleksible visninger for komplekse IBM Cognos
TM1-rapporter
Når du arbeider med en Cognos TM1-datakilde, kan du bruke fleksible visninger
for å sette sammen data fra flere krysstabeller eller flere krysstabellkuber, i et
regneark og deretter forbedre dataene ved hjelp av Microsoft Excel-formler,
formater og cellereferanser.

Fleksible visninger
Opprett fleksible visninger for å arbeide med IBM Cognos TM1-data i Microsoft
Excel på en mer dynamisk måte. Når du konverterer utforskingsark til fleksible
visninger for IBM Cognos TM1-datakilder, plasserer applikasjonen
systeminformasjon, rader og kolonner i navngitte områder.
Du kan opprette en fleksibel visning fra en utforsking eller du kan dra
utforskinger, visninger eller andre fleksible visninger fra kildetreet til cellene i et
regneark. Når du har opprettet en fleksibel visning, kan du endre eller legge til
medlemmer, formatere cellene og opprette diagrammer av dataene. Etter at du har
konvertert en utforsking til en fleksibel visning, kan du fortsette å endre
medlemmer og data. Du kan for eksempel skrive et annet medlemsnavn i en celle.
Du kan kombinere flere fleksible visninger i regnearket. Hver fleksible visning kan
være basert på ulike datakilder. Du kan skaffe unike perspektiver ved å opprette
beregninger som refererer til flere fleksible visninger. Et annet nyttig alternativ hvis
du skal ha flere fleksible visninger på det samme regnearket, er å bruke
cellereferanser for å bruke det samme filteret på flere fleksible visninger. Du
oppretter for eksempel tre fleksible visninger på et regneark hvis du skal ha ulike
visninger som inneholder økonomisk ytelse etter region. Navnet på regionen blir
vist i celle B4 i kontekstregionen i den første fleksible visningen. I den andre og
tredje fleksible visningen endrer du regionnavncellen til cellereferansecelle B4. Når
du har opprettet cellereferansen, oppdaterer du det første regnearket for å vise
data for en annen region, enten ved å dra en annen region til celle B4 eller ved å
skrive et regionnavn i celle B4. Når du oppdaterer dataene, viser alle de fleksible
visningene data for den nye regionen.
Delsett er nyttige når du skal bygge utforskinger og fleksible visninger med
Cognos TM1-data. Du finner mer informasjon om hvordan du oppretter delsett,
inkludert dynamiske delsett som automatisk gjenspeiler endringer i en dimensjon, i
“Delsett” på side 87.

Opprette en fleksibel visning fra et utforskingsark
Opprett en fleksibel visning fra IBM Cognos TM1-utforskingsarket når du er ferdig
med analysen og vil presentere data ved hjelp av mer avanserte cellebaserte
funksjoner i Microsoft Excel.
Hvis du har visninger, utforskninger eller andre fleksible visninger i IBM
Cognos-ruten, kan du dra disse til cellene i et regneark for å opprette en fleksibel
visning. Du finner mer informasjon i “Opprette fleksible visninger fra kildetreet”
på side 64.
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Prosedyre
1. Åpne eller opprett en utforsking.
2. Klikk på Konverter til fleksibel visning på et nytt ark. Utforskingsarket blir
konvertert til en fleksibel visning og åpnes i et nytt Excel-regneark. Det blir vist
i IBM Cognos-ruten i mappen Gjeldende fleksible visninger.

Opprette fleksible visninger fra kildetreet
Du kan dra en visning, utforskning eller en fleksibel visning fra kildetreet til et
regneark for å opprette en ny fleksibel visning.
Et regneark kan inneholde flere enn en fleksibel visning.
Du kan også opprette en fleksibel visning fra en utforsking. Du finner mer
informasjon i “Opprette en fleksibel visning fra et utforskingsark” på side 63.

Prosedyre
1. Åpne mappen Visninger, Gjeldende utforskinger eller Gjeldende fleksible
visninger i kildetreet.
2. Velg elementet du vil bruke som fleksibel visning, og dra det til regnearket.

Endre en fleksibel visning
Du kan endre medlemmene eller dataene i en fleksibel visning.
Du kan endre elementer i alle regionene for fleksibel visning: rader, kolonner,
kontekst eller data.

Prosedyre
1. Når du skal endre medlemmene eller dataene i en fleksibel visning, følger du
en av disse fremgangsmåtene:
a. Dra et element fra kildetreet til en celle i radregionen, kolonneregionen eller
kontekstregionen.
b. Velg en celle i radregionen, kolonneregionen eller kontekstregionen og velg
IBM Cognos Analysis > Erstatt medlemmer fra hurtigmenyen. Erstatt
eksisterende medlemmer eller legg til nye medlemmer og klikk på OK.
c. Erstatt innholdet i en celle i radregionen, kolonneregionen eller
kontekstregionen ved å skrive navnet på et annet medlem. Hvis
kontekstregionen viser at den fleksible visningen er filtrert på Amerika, kan
du skrive navnet på en annen region, for eksempel Europa, for å endre
filteret. Du må skrive navnet nøyaktig slik det vises i trevisningen.
2. Når du har endret den fleksible visningen, kikker du på Oppdater for å
oppdatere dataene. Hvis du vil at en fleksibel visning skal oppdateres
automatisk etter en endring, velger du IBM Cognos Analysis > Bruk
oppdatering ved innskriving fra hurtigmenyen.

Regioner for fleksible visninger
Hvert fleksibel visning inneholder fire regioner: rader, kolonner, kontekst og data.
Når du skal utheve et område i regnearket fra IBM Cognos Analysis-ruten,
høyreklikker du på en fleksibel visning i mappen Gjeldende fleksible visninger
og velger en region fra listen Vis regioner.
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Hver region er et navngitt område i Microsoft Excel. Det definerte navnet for
radregionen for første fleksible visning du legger til i et regneark, er for eksempel
tm1\\_0_R. Du kan bruke navnene når du bruker Microsoft Excel-funksjoner som
for eksempel Opprette formler.

Kapittel 5. Fleksible visninger for komplekse IBM Cognos TM1-rapporter
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Kapittel 6. Dele din analyse
Del din analyse med kollegaer slik at de får mulighet til å se viktig informasjon
eller bidra med sine egne data.
Du kan velge mellom ulike alternativer når du skal lagre og distribuere IBM
Cognos Analysis for Microsoft Excel-aktiverte arbeidsbøker.

Arbeide med Microsoft Office-dokumenter
Du kan endre rapporter eller utforskinger ved å hente data og overstyre tidligere
endringer, fjerne data, eller konvertere dynamiske data til statiske data for å
forhindre fremtidige oppdateringer fra IBM Cognos Business Intelligence eller IBM
Cognos TM1-servere.
Uavhengig av hvilken IBM Cognos Office-applikasjon du bruker, kan du utføre
følgende handlinger for rapporter, utforskinger eller analyser:
v oppdatere data
v tømme celler for innhold
v konvertere dynamiske data til statiske data
Når du arbeider med data fra IBM Cognos TM1-serveren, kan du også skrive data
tilbake til TM1-datakuben.

Oppdatere data i IBM Cognos Analysis for Microsoft
Excel-arbeidsbøker
Hvis pakken eller kildedataene som en rapport bruker, blir endret, kan du
oppdatere dataene for å sikre at du arbeider med siste versjon.

Prosedyre
Du kan oppdatere en hel arbeidsbok, et regneark eller bare formelcellene:
v Hvis du skal oppdatere hele arbeidsboken, klikker du på Oppdater alle data på
IBM Cognos Office-verktøylinjen.
Alle regneark, inkludert krysstabeller, lister og cellebaserte formler blir oppdatert
med de nyeste dataene.
v Hvis du bare vil oppdatere det gjeldende regnearket, høyreklikker du på en celle
i regnearket og klikker deretter på IBM Cognos Analysis, Oppdater og
Oppdater regneark.
v Hvis du bare skal oppdatere formelceller, høyreklikker du på en celle eller et
område med celler, og klikker deretter på IBM Cognos Analysis, Oppdater og
Oppdater valgte formelceller.

Tømme celler for innhold
Du kan fjerne data fra cellene i en utforsking, cellebasert analyse eller fleksibel
visning.
De tømte cellene blir som tomme celler i regnearket. Formater, som tallformater,
betingede formater og kantlinjer blir beholdt.
© Copyright IBM Corp. 2009, 2013
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Det kan være at du vil tømme celler før du lagrer en rapport, slik at
v rapportbrukerne må oppdatere dataene for å hente de nyeste endringene fra
datakilden
v rapportbrukerne blir autentisert før de får se innholdet i rapporten
Tips: Klikk på knappen Fjern alle data

på IBM Cognos Office-verktøylinjen.

Du kan også automatisere denne oppgaven ved å bruke ClearAllData-metoden. Du
finner mer informasjon i “ClearAllData” på side 118.
Når du fjerner innholdet, blir ikke linken til datakildene brutt. På grunn av måten
nyere versjoner av Microsoft Excel, f.eks. Excel 2007 eller Excel 2010, åpner
arbeidsbøker opprettet i Excel 2003 på, er noen verdier synlige i en publisert og
slettet Excel 2003-arbeidsbok når den åpnes i Excel 2007 eller 2010. Når du åpner
en tømt arbeidsbok i Excel 2003, forblir arbeidsboken tømt til du oppdaterer
dataene manuelt. Når du åpner en tømt arbeidsbok i Excel 2007 eller 2010, som er
opprettet i Excel 2003, oppdateres dataene. Når arbeidsboken åpnes i en nyere
versjon av Microsoft Excel, utløses ny beregning, som inkluderer oppdatering av
IBM Cognos-dataene. Dataene autentiseres med legitimasjonen til brukeren som
åpner arbeidsboken.
Du kan oppdatere innholdet med gjeldende data fra Content Store og deretter
fortsette med krysstabellen, liste eller analysen.
Du finner informasjon om rapporter og fjernet innhold i IBM Cognos for Microsoft
Office, i IBM Cognos for Microsoft Office Brukerhåndbok.

Konvertere dynamiske data til statiske data
Hvis du endrer en rapport, en analyse eller en krysstabell som du ikke vil
oppdatere med endringer fra Content Store, kan du konvertere dynamiske
dataelementer til statiske ved å koble dem fra datakilden.
Tips: Klikk på knappen Konverter til statisk
Office-verktøylinjen.

på IBM Cognos

Når du konverterer dynamiske data til statiske data i Excel, blir spørringsrelatert
informasjon som beregninger og filtre fjernet fra Microsoft Office-dokumentet, men
dataverdiene blir beholdt.

Publisere et utforskingsark til IBM Cognos Connection
Publiser den IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel-aktiverte arbeidsboken til
IBM Cognos Connection slik at den kan deles med andre brukere på en sikker og
sentralt administrert måte. Brukerne kan oppdatere dataene basert på
brukerautentiseringsrettighetene i IBM Cognos Business Intelligence.
Du kan også automatisere denne oppgaven ved å bruke publiseringsmetoden. Du
finner mer informasjon i “Publish” på side 120.
Hvis IBM Cognos BI-brukerne ikke har IBM Cognos Office installert, kan de vise
dokumentet og innholdet, men de kan ikke oppdatere dataene eller innholdet.
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Før du begynner
Utforskingsarket blir lagret i en midlertidig fil før det blir publisert.

Prosedyre
1. Åpne utforskingsarket.
2. Velg om dokumentet skal lagres med de nyeste dataene:
v Hvis du skal lagre dokumentet med oppdaterte data, klikker du på ikonet
på IBM Cognos-verktøylinjen.
Oppdater alle data
v Hvis du skal lagre dokumentet som en mal uten data, klikker du på ikonet
Fjern alle data

på IBM Cognos Office-verktøylinjen.

på IBM Cognos Office-verktøylinjen.
3. Klikk på Publiser-ikonet
4. Hvis du blir bedt om det, klikker du på ditt navneområde og skriver
brukernavnet og passordet ditt.
5. I Søk i-boksen klikker du på IBM Cognos BI-serveren der du vil publisere
dokumentet.
6. Velg typen mappe som skal brukes når du skal lagre dokumentet.
v Klikk på Fellesmapper hvis du vil lagre dokumentet i fellesmapper.
v Klikk på Mine mapper hvis du vil lagre dokumentet i innholdet ditt.
7. Oppgi navnet på dokumentet i boksen Navn.
8. Hvis du ønsker det, gir du en beskrivelse i boksen Beskrivelse.
9. Klikk på Publiser.

Resultater
Det aktive utforskingsarket blir publisert til IBM Cognos Connection.

Åpne, lagre og laste ned Microsoft Excel-arbeidsbøker
Du har kanskje allerede arbeidsbøker som du vil oppdatere med IBM Cognos
Business Intelligence- eller TM1-innhold. Din situasjon er kanskje endret og du har
nå behov for å ta i bruk ulike forretningsscenarier. Hvis du skal oppdatere data
eller gjøre forbedringer, kan du laste ned publiserte Microsoft Excel-arbeidsbøker
eller åpne lokale arbeidsbøker. Deretter kan du bruke Microsoft Excel til å gjøre
endringer.
Innstillinger for tilpassede egenskaper som er oppgitt i tidligere versjoner av IBM
Cognos Analysis for Microsoft Excel-arbeidsbøker, blir brukt som nye innstillinger i
dialogboksen Alternativer. Hvis du for eksempel åpner en tidligere versjon av et
IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel-aktivert dokument, blir adressen til IBM
Cognos BI- eller TM1-gatewayen vist i adresselisten under IBM Cognos-systemer,
hvis det ikke allerede er definert en i tilpassede egenskaper.

Åpne og lagre en rapport lokalt fra IBM Cognos Connection
Du kan lagre rapportene du oppretter eller endrer, på IBM Cognos BI-serveren. Du
kan også åpne og lagre rapportene på din egen datamaskin. Dette er nyttig hvis du
skal sende en rapport til en rapportbygger som arbeider i et annet miljø, eller du
vil lagre rapporten i en katalog som styres av kildekode, i et lokalt nettverk eller
en lokal stasjon.

Kapittel 6. Dele din analyse
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Mapper i IBM Cognos Connection er merket og organisert på en logisk måte slik at
det blir enklere for deg å finne rapporter. Fellesmapper inneholder oppføringer
som er interessante og kan vises av mange brukere. Mine mapper inneholder
oppføringer som bare kan åpnes av deg når du er pålogget.
Hvis du arbeider i IBM Cognos Connection, kan du også laste ned et
Microsoft-dokument og åpne det i applikasjonen det ble opprettet i.

Før du begynner
Du må ha skrivetilgang til en mappe for å kunne opprette oppføringer.

Prosedyre
1. På IBM Cognos Office-verktøylinjen klikker du på knappen Åpne
.
2. Velg IBM Cognos BI-serveren som inneholder rapporten du ønsker, i boksen
Søk i.
3. Velg typen mappe som rapporten skal lagres i:
v Klikk på Fellesmapper hvis du vil vise innholdet i fellesmapper.
v Klikk på Mine mapper hvis du bare vil vise ditt eget innhold.
4. Klikk på ønsket rapport og deretter på Åpne.

Resultater
Rapporten blir vist i arbeidsbok, på lysbildet eller i dokumentet. Du kan endre og
manipulere data, og publisere rapporten til IBM Cognos Connection slik at den
kan deles.

Laste ned en arbeidsbok fra IBM Cognos Connection
Du kan laste ned en Microsoft Excel-arbeidsbok fra IBM Cognos Connection, hvis
den er publisert i en av IBM Cognos Office-applikasjonene, for eksempel IBM
Cognos Analysis for Microsoft Excel.
Du kan laste ned dokumenter som er opprettet i Excel, PowerPoint og Word.
Standardhandlingen for alle Microsoft Office-dokumenter er nedlasting.
Du finner mer informasjon i IBM Cognos BI Administration and Security Guide.

Før du begynner
Du må ha lese- og traverstillatelse for å få tilgang til Microsoft Office-dokumenter i
IBM Cognos Connection.

Prosedyre
1. I IBM Cognos Connection finner du arbeidsboken du vil åpne.
2. Klikk på mer på handlingsverktøylinjen ved siden av dokumentet du vil laste
ned.
IBM Cognos Connection-siden Handlinger blir åpnet.
3. For en Microsoft Office-arbeidsbok klikker du på ikonet Vis nyeste dokument i
.
Excel
Vinduet Filnedlasting blir vist.
4. Klikk på Lagre og følg forespørslene som blir vist.
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Du må lagre arbeidsboken før du kan bruke den i IBM Cognos Analysis for
Microsoft Excel. Når du åpner arbeidsboken, blir den åpnet i applikasjonen den
ble opprettet i.

Resultater
Du kan nå utføre de samme handlingene som for andre arbeidsbøker.

Kjøre en utforsking i Report Studio, Analysis Studio eller Cognos
Workspace Advanced
Kjør krysstabellutforskingen din i Report Studio, Analysis Studio eller Cognos
Workspace Advanced når vil opprette avanserte rapporter og detaljerte analyser.
Både lister og krysstabeller er tilgjengelige for visning i Report Studio eller Cognos
Workspace Advanced. I Analysis Studio er det bare krysstabeller som er
tilgjengelige for visning.
Hvis krysstabellen eller listen inneholder tilpassede filtre som er definert i IBM
Cognos for Microsoft Excel ved bruk av en dimensjonal datakilde, blir slike filtre
gjenkjent som settuttrykk når de åpnes i Report Studio eller Analysis Studio. Hvis
du trenger å redigere filterne i et studio, må du redigere dem som settuttrykk. Det
gjør du ved å bruke uttrykksredigereren i det aktuelle studioet. Du finner mer
informasjon om settuttrykk i brukerhåndboken for studioet.

Før du begynner
Systemadministratoren må først gi deg tillatelse til å kjøre rapporter i Report
Studio, Analysis Studio eller Cognos Workspace Advanced.

Prosedyre
1. Opprett og lagre utforskingsarket.
2. Velg om rapporten skal kjøres i Report Studio, Analysis Studio eller Cognos
Workspace Advanced.
v Hvis du skal vise utforskingsarket i Report Studio, klikker du på Åpne
på utforskingslinjen.
rapport i Report Studio
Utforskingsarket blir vist i Report Studio.
v Hvis du skal vise utforskingsarket i Analysis Studio, klikker du på Åpne
på utforskingslinjen.
rapport i Analysis Studio
Utforskingsarket, med kontekstfiltre, blir vist i Analysis Studio.
v Hvis du skal vise utforskingsarket i Cognos Workspace Advanced, klikker du
på utforskingslinjen.
på Åpne rapport i Cognos Workspace Advanced
Utforskingsarket med kontekstfiltre blir vist i Cognos Workspace Advanced.

Resultater
Utforskingsarket blir vist i den valgte applikasjonen.

Kapittel 6. Dele din analyse
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Publisere en utforsking til IBM Cognos Connection
Du kan publisere en krysstabell- eller listeutforsking til IBM Cognos Connection
for å gjøre den tilgjengelig for andre brukere.
Bare utforskingen i det aktive regnearket blir publisert til IBM Cognos Connection.

Før du begynner
Systemadministratoren må først gi deg tillatelse til å publisere rapporter til IBM
Cognos Connection.

Prosedyre
1. Opprett og lagre utforskingsarket.
2. Klikk på Publiser til Cognos Connection
Dialogboksen Publiser blir vist.
3. Oppgi et navn i boksen Navn.

på utforskingslinjen.

Standardverdien er navnet på den lagrede arbeidsboken.
4. Gi en beskrivelse av denne rapporten i boksen Beskrivelse og klikk på
Publiser.

Resultater
Utforskingen blir lagret i IBM Cognos Connection.
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Kapittel 7. Bidra til en plan på en IBM Cognos TM1-server
Når Cognos TM1-serveradministratoren distribuerer en plan for hele virksomheten,
kan du bruke IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel til å se gjennom, analysere
og oppdatere den delen av planen som du får tildelt.
Bruk IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel med IBM Cognos TM1-datakilder
når du skal fullføre disse oppgavene:
v Opprette og endre en krysstabell ved å bruke et dimensjonsbasert hierarkisk for
å velge medlemmer
v Opprette en krysstabell ved å dra og slippe en fullstendig Cognos TM1-visning i
Excel
v Definere delsett
v Oppgi og skrive tilbake verdier til Cognos TM1-kuber
v Drille, pivotere, velge og filtrere data
v Bygge diagrammer fra kubedata
v Vise og redigere data i formaterte Excel-rapporter
IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel gjør det mulig å bruke Microsoft
Excel-funksjoner med Cognos TM1-data. Du kan for eksempel bruke
Excel-formatering til å forbedre krysstabellrapportene dine. Ytterligere egenskaper
gjør at du kan fastsette cellestatus basert på cellefarge.

Redigere data i et utforskingsark
I et utforskingsark kan du redigere verdier direkte i bladcellene og bruke
dataspredning til å fordele numeriske verdier.

Redigere data i cellene i utforskingsarket
Du kan redigere data i bladcellene til et utforskingsark hvis du har skrivetilgang til
disse cellene. IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel-grensesnittet identifiserer
hvilke celler det kan skrives i, ved å bruke et spesielt celleformat som kan
tilpasses.

Prosedyre
1. Når du skal redigere en verdi i en celle, klikker på cellen og skriver inn den
nye verdien.
2. Etter at du har skrevet inn et nytt tall, trykker du på Enter eller klikker på en
annen celle.
Det nye tallet vises med blå, fet skrift for å angi at det er en ny verdi i denne
cellen. Du må sende dataendringene til IBM Cognos TM1-serveren for at
endringene skal bevares.
3. Du lagrer endringene på Cognos TM1-serveren ved å klikke på ikonet Iverksett
endrede verdier

.

Resultater
Etter å ha sendt endringene, viser utforskingsarket de oppdaterte verdiene med
normal font, noe som betyr at du har lagret endringene.
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Dataspredning
IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel har en rekke forhåndsdefinerte
dataspredningsfunksjoner som du kan bruke til å fordele numeriske data til celler i
et regneark. Du kan for eksempel bruke dataspredning til å fordele en verdi jevnt i
et område med celler eller øke alle verdier i et område med celler med en oppgitt
prosentdel.
Dataspredningsfunksjonaliteten er tilgjengelig i Cube Viewer, i In-Spreadsheet
Browser og i sektorregneark. Når du høyreklikker i en celle på ett av disse stedene,
inneholder hurtigmenyen alternativet Dataspredning, der du kan velge en
dataspredningsmetode.
Du kan ikke bruke dataspredningsfunksjonaliteten når du arbeider i modus for
satsvis oppdatering. Hvis du prøver å spre data i Cube Viewer eller In-Spreadsheet
Browser mens du er i modus for satsvis oppdatering, blir det vist en feilmelding.
Hvis du prøver å spre data i en sektor mens du er i modus for satsvis
oppdatering, blir ikke spredningsoperasjonen utført.

Metoden Proporsjonal spredning
Metoden Proporsjonal spredning distribuerer en oppgitt verdi i cellene
proporsjonalt med eksisterende celleverdier.
La oss for eksempel anta at du har en visning der verdiene for Argentina i
månedene January, February og March er henholdsvis 10, 30 og 60.
Summen av disse verdiene er 100, der verdien i January står for 10% av summen,
verdien i February for 30% og verdien i March for 60%.
Når du sprer verdien 300 proporsjonalt i disse cellene og velger
oppdateringshandlingen Erstatt, blir resultatet som vist nedenfor.
v January inneholder verdien 30, som er 10% av 300
v February inneholder verdien 90, som er 30% av 300
v March inneholder verdien 180, som er 60% av 300
Disse verdiene er proporsjonalt likeverdig med kubeverdiene som fantes før du
brukte dataspredning.

Metoden Lik spredning
Metoden Lik spredning distribuerer en oppgitt verdi likt over cellene i en visning.
La oss gå ut fra en visning der et område på 12 celler er valgt.
Når du sprer verdien 60 likt til disse cellene og velger oppdateringshandlingen
Legg til, blir verdiene spredt jevnt over hele området og lagt til de eksisterende
celleverdiene. Resultatet er at hver celle får verdien økt med 5 (60/12=5).
Verdien du oppgav, blir spredt likt i de retningene du oppgav, eller over hele
celleområdet du valgte.
Når du bruker spredningsmetoden Lik spredning på en enkelt konsolidert celle
uten å oppgi en retning for spredningsoperasjonen, blir verdien som spres, fordelt
proporsjonalt på alle blad i den konsoliderte cellen.
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Metoden Gjenta
Gjenta-metoden gjentar en oppgitt verdi i cellene i en visning.
Verdien du oppgav, gjentas i retningene du oppgav, eller over hele celleområdet du
valgte. Når du bruker spredningsmetoden Gjenta på en enkelt konsolidert celle
uten å oppgi en retning for spredningsoperasjonen, blir verdien som spres, fordelt
proporsjonalt på alle blad i den konsoliderte cellen.

Metoden Prosentvis endring
Metoden Prosentvis endring multipliserer de gjeldende verdiene med en oppgitt
prosentdel. Produktet av denne multiplikasjonen kan da erstatte, legges til eller
trekkes fra de eksisterende celleverdiene.
Når du bruker metoden Prosentvis endring på disse cellene og oppgir verdien 10
for Prosentvis endring, multipliserer systemet hver celleverdi med 10 % (eller 0,10).
Hvis du velger oppdateringshandlingen Legg til, blir produktet av
multiplikasjonen lagt til de eksisterende celleverdiene. Resultatet er at hver celle får
verdien økt med 10 %. Den prosentvise endringen blir brukt i retningene du
oppgav, eller over hele celleområdet du valgte.

Metoden Rett linje
Dataspredningsmetoden Rett linje fyller ut kubeceller ved hjelp av lineær
interpolasjon mellom to oppgitte sluttpunkter. Det krever både en startverdi og en
sluttverdi.
Hvis for eksempel startverdien er 100 og sluttverdien er 200, fyller alternativet inn
de mellomliggende cellene med verdier i like intervaller mellom de to
endepunktene.
Om nødvendig velger du et utvidelsesalternativ for å oppgi retningen for
dataspredningen. Du kan bare bruke spredningsmetoden Rett linje på enkeltrader
eller -kolonner, ikke i rektangulære områder.
Tabell 4. Alternativer for metoden Rett linje
Retning

Resultat

Vannrett

Fyller ut celler vannrett over hele raden som spredningen blir
startet fra.

Loddrett

Fyller ut celler loddrett over hele kolonnen som spredningen
blir startet fra.

Høyre

Fyller ut celler til høyre for innsettingspunktet, i raden som
spredningen startes fra.

Venstre

Fyller ut celler til venstre for innsettingspunktet, i raden som
spredningen startes fra.

Ned

Fyller ut celler under innsettingspunktet, i kolonnen som
spredningen startes fra.

Opp

Fyller ut celler over innsettingspunktet, i kolonnen som
spredningen startes fra.
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Metoden Vekst i %
Metoden Vekst i % godtar en startverdi og en vekstprosent. Ved å bruke
startverdien som utgangspunkt øker denne metoden alle verdier sekvensielt i et
område med angitt vekstprosent.
Om nødvendig velger du et utvidelsesalternativ for å oppgi retningen for
dataspredningen. Du kan bare bruke spredningsmetoden Vekst i prosent på
enkeltrader eller -kolonner, ikke i rektangulære områder.
Tabell 5. Alternativer for metoden Vekst i %
Retning

Resultat

Vannrett

Fyller ut celler vannrett over hele raden som spredningen
blir startet fra.

Loddrett

Fyller ut celler loddrett over hele kolonnen som
spredningen blir startet fra.

Høyre

Fyller ut celler til høyre for innsettingspunktet, i raden
som spredningen startes fra.

Venstre

Fyller ut celler til venstre for innsettingspunktet, i raden
som spredningen startes fra.

Ned

Fyller ut celler under innsettingspunktet, i kolonnen som
spredningen startes fra.

Opp

Fyller ut celler over innsettingspunktet, i kolonnen som
spredningen startes fra.

Metoden Relativ proporsjonal spredning
Metoden Relativ proporsjonal spredning sprer verdier til bladene for en
konsolidering proporsjonalt med bladene for en referansecelle. Referansecellen kan
ligge i kuben som du starter spredningen fra, eller i en annen kube.
Referansecellen må imidlertid dele samme konsolidering som cellen du starter
spredningen fra.

Metoden Relativ prosentjustering
Metoden Relativ prosentjustering sprer verdier til bladene (de underordnede) for
en konsolidering ved å bruke en prosentjustering på bladene for en referansecelle.
Denne metoden øker verdiene i bladene for referansecellen med en brukerdefinert
prosentdel. Resultatverdiene blir så spredt til bladene for konsolideringen du
startet spredningen fra.
Referansecellen kan ligge i kuben som du starter spredningen fra, eller i en annen
kube. Referansecellen må imidlertid dele samme konsolidering som cellen du
starter spredningen fra.
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Metoden Bladgjentakelse
Metoden Bladgjentakelse kopierer en oppgitt verdi til bladene for en konsolidering.
Når du bruker denne metoden, kan du kopiere verdien til alle bladene for
konsolideringen eller bare til de bladene som allerede inneholder andre verdier enn
null.
La oss for eksempel anta at det finnes flere blad for Year, Argentina med verdier.
Hvis du bruker metoden Bladgjentakelse til å kopiere verdien 400 til bladene for
Year, Argentina som i øyeblikket inneholder andre verdier enn null, blir verdien
400 kopiert til alle blad som inneholdt andre verdier enn null.
Hvis du starter metoden Bladgjentakelse fra en celle som er identifisert av mer enn
ett konsolidert element, blir den oppgitte verdien kopiert til alle bladene som er
knyttet til cellen.
Tabellen nedenfor beskriver alternativene for metoden Bladgjentakelse.
Tabell 6. Alternativer for metoden Bladgjentakelse
Alternativ

Beskrivelse

Utfylte bladceller

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

Alle bladceller

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

Metoden Equal Spread Leaves
Metoden Equal Spread Leaves distribuerer en oppgitt verdi likt over alle blad i en
konsolidert celle. Når du bruker denne metoden, kan du velge å distribuere
verdien til alle bladene for konsolideringen eller bare til de bladene som allerede
inneholder andre verdier enn null.
Hvis du starter metoden Equal Spread Leaves fra en celle som er identifisert av
mer enn ett konsolidert element, blir den oppgitte verdien distribuert til alle
bladene som er knyttet til cellen.
Tabellen nedenfor beskriver alternativene for metoden Equal Spread Leaves.
Tabell 7. Alternativer for metoden Equal Spread Leaves
Verdi

Beskrivelse

Utfylte bladceller

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

Alle bladceller

Den oppgitte verdien blir kopiert til alle bladceller uansett
nåværende verdi.
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Metoden Tøm
Metoden Tøm fjerner verdier fra celler i en visning. Du kan bruke denne metoden
på enten bladceller eller konsoliderte celler. Når du bruker metoden Tøm på en
konsolidert celle, blir alle bladene for konsolideringen satt til null.
Hvis du starter metoden Tøm fra den valgte cellen og utvider
spredningsoperasjonen nedover, tømmes bladene for alle konsolideringene
nedenfor innsettingspunktet. Hvis du velger en enkelt celle som skal tømmes, må
du oppgi retningen(e) for tømming av celler. Hvis du for eksempel vil tømme alle
celler over og til venstre for den valgte cellen, velger du Venstre og Opp. Hvis du
vil tømme alle celler i visningen, velger du alle retninger (Venstre, Høyre, Opp og
Ned).

Bruke dataspredning i et utforskingsark
Du kan bruke dataspredning til å oppgi eller redigere numeriske data i et
utforskingsark med en forhåndsdefinert distribusjonsmetode, kalt en
dataspredningsmetode. Du kan for eksempel fordele en verdi jevnt over et
celleområde, eller du kan trinnvis øke alle verdier i et celleområde med en
prosentdel.
Tips: Du kan spre inndataelementer proporsjonalt ved å oppgi en verdi i et
konsolidert element.

Prosedyre
1. Velg en celle eller et celleområde du vil starte dataspredningen fra. Du kan
starte spredningen fra en enkelt celle eller et lineært område med celler. Du kan
ikke starte spredning fra et område med ikke-tilstøtende celler, og du kan heller
ikke spre data over flere celler eller områder som er valgt enkeltvis, i et
regneark. Når du skal spre data i utforskingen eller en fleksibel visning, må du
velge et lineært område med celler i en rad eller kolonne.
2. Du velger en dataspredningsmetode ved å høyreklikke på cellen eller området
og klikke på IBM Cognos Analysis, Spre og deretter klikke du på en
dataspredningsmetode på Spre-menyen.
3. Oppgi nødvendige verdier. Med de fleste spredningsmetoder oppgir du bare
verdien du vil spre. Hvis du for eksempel bruker metoden Lik spredning, må
du skrive inn en enkelt verdi. Med flere spredningsmetoder må du oppgi
tilleggsverdier. Hvis du velger metoden Rett linje, må du oppgi både en
startverdi og en sluttverdi.
4. Velg spredningsretninger. Hvis du starter spredningen fra en enkelt celle, må
du oppgi retningen(e) spredningen skal utføres i relativt til innsettingspunktet.
Cellen du starter dataspredningen fra, blir alltid inkludert i spredningen. Med
enkelte dataspredningsmetoder kan du utvide spredningen i flere retninger.
Disse metodene viser utvidelsesalternativer som avmerkingsbokser, som du kan
kombinere slik du vil. Utvidelsesalternativene kan for eksempel omfattende
spredning til alle celler over og til høyre for innsettingspunktet. Med andre
dataspredningsmetoder kan du bare utvide spredningen i en enkelt retning.
Disse metodene viser utvidelsesalternativer som knapper, som du bare kan
velge en av om gangen. Når du starter spredningen fra et valgt celleområde, er
utvidelsesalternativene deaktivert, og spredningen gjelder bare for det valgte
området.
5. Velg en oppdateringshandling. Oppdateringshandlingen viser om
spredningsverdiene skal erstatte, legges til eller trekkes fra eksisterende
celleverdier.
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6. Med metodene Relativ proporsjonal spredning og Relativ prosentjustering må
du identifisere en referansecelle for spredningsoperasjonen.

Dataspredningssyntaks
Du kan bruke de fleste dataspredningsmetoder ved hjelp av en spesiell syntaks
som du skriver direkte i celler i Cube Viewer, In-Spreadsheet Browser og
sektorregneark. Syntaksen gjør det også mulig å bruke og frigi tilbakeholdelser.
Du kan ikke bruke dataspredningssyntaks til å bruke metodene Relativ
proporsjonal spredning, Relativ prosentjustering, Bladgjentakelse og Equal Spread
Leaves. Du må bruke brukergrensesnittet for å bruke disse metodene. På samme
måte må du bruke brukergrensesnittet hvis du vil spre over et valgt område med
celler.
Hvert uttrykk i dataspredningssyntaksen består av en metodekode, en
datahandling (valgfritt), retningsindikatorer og metodeparametere.
For eksempel s+<>100
Metodekoden er s, datahandlingen er +, retningsindikatorene er <> og
metodeparameteren er 100.
Metodekoden er en kode på ett eller to tegn for en dataspredningsmetode. For
eksempel er S metodekoden for spredningsmetoden Lik spredning. Du finner mer
informasjon i “Referansetabell for dataspredning”.
Datahandlingen viser om spredningsverdiene skal erstatte, legges til eller trekkes
fra de eksisterende celleverdiene.
v Erstatt - Hvis du ikke oppgir noen handling, blir de eksisterende celleverdiene
erstattet med spredningsverdiene.
v Legg til - Plusstegn (+) legger til spredningsverdier til de eksisterende
celleverdiene.
v Trekk fra - Tilde (~) trekker fra spredningsverdier fra de eksisterende
celleverdiene.
Retningsindikatorene angir retningen som dataene skal spres relativt til
innsettingspunktet. Cellen du starter dataspredningen fra, blir alltid inkludert i
spredningen. Du kan bruke enhver kombinasjon av retningsindikatorer i et
uttrykk.
v Rørtegn ( | ) - Sprer verdier under innsettingspunktet
v Cirkumfleks ( ^ ) - Sprer verdier ovenfor innsettingspunktet
v Høyrepil ( > ) - Sprer verdier til høyre for innsettingspunktet
v Venstrepil ( < ) - Sprer verdier til venstre for innsettingspunktet
Metodeparametere gir alle parametere som kreves for å utføre en gitt
spredningsmetode. De fleste metoder krever bare en parameter som angir verdien
som skal spres. De obligatoriske metodeparameterne for hver spredningsmetode er
oppført i “Referansetabell for dataspredning”.

Referansetabell for dataspredning
Følgende tabell viser detaljer for alle spredningsmetoder du kan bruke med
spredningssyntaksen.
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Tabell 8. Spredningsmetoder
Dataspredningsmetode
Kode

Obligatoriske
Datahandling
metodeparametere (valgfritt) *
Eksempel

Proporsjonal
spredning

P

Verdi som skal
spres

+, ~

Lik spredning

S

Verdi som skal
spres

+, ~

Verdi som skal
spres

+, ~

Prosentdel

+, ~

Gjenta

80

R

Prosentvis
endring

P%

Rett linje **

SL

P<>100
Sprer verdien 100
proporsjonalt til alle
bladceller på
innsettingsraden og
erstatter de
eksisterende
celleverdiene.
S+|^200
Sprer verdien 200 likt
til alle bladceller i
innsettingskolonnen
og legger produktet
av spredningen til de
eksisterende
celleverdiene.
R~<50
Trekker verdien 50 fra
alle bladceller til
venstre for
innsettingspunktet.
P%+|^<>10
Bruker en prosentvis
endring på 10 % på
alle bladverdier i
visningen, legger til
produktet til de
eksisterende
celleverdiene og øker
alle blad i visningen
med 10 %.

Startverdi og
sluttverdi
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+, ~

SL>100:200
Erstatter alle
bladverdier til høyre
for innsettingspunktet,
med en startverdi på
100 og en sluttverdi
på 200.

Tabell 8. Spredningsmetoder (fortsettelse)
Dataspredningsmetode
Kode

Obligatoriske
Datahandling
metodeparametere (valgfritt) *
Eksempel

Vekst i % **

Startverdi og
vekstprosentdel

+, ~

Gjelder ikke

Gjelder ikke

Tøm

GR

C

GR|300:25
Bruker en 25 %
vekstprosentdel på
startverdien 300 og
erstatter alle
bladverdier under
innsettingspunktet.
C|^<>
Fjerner verdier fra alle
celler i visningen.

Bladsperre

H

Gjelder ikke

Gjelder ikke

H<>
Sperrer alle bladceller
på innsettingsraden.

Frigi bladsperrer RH

Gjelder ikke

Gjelder ikke

RH<>
Frigir alle bladsperrer
på innsettingsraden.

Konsolideringssperre

HC

Frigi
konsolideringssperre

RC

Gjelder ikke

Gjelder ikke

HC<>
Sperrer alle
konsoliderte celler på
innsettingsraden.

Frigi alle sperrer RA

Gjelder ikke

Gjelder ikke

RC<>
Frigi alle sperrer av
konsoliderte celler på
innsettingsraden.

Gjelder ikke

Gjelder ikke

RA<>
Frigi alle sperrer på
cellene på
innsettingsraden.

Retningsindikatorene for alle elementer er: |, ^, <, >
* Standard datahandling er Erstatt. Spredningssyntaksen bruker en tilde (~) til å
angi datahandlingen Subtraher og et plusstegn (+) til å angi datahandlingen Adder.
** Du kan bruke metodene Rett linje og Vekst i % i en enkelt rad eller kolonne,
men ikke i rektangulære områder. Du kan bruke retningskombinasjoner med opp
og ned (^ |) eller venstre og høyre (< >), som er de eneste kombinasjonene som er
tillatt for disse spredningsmetodene.
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Legge til og vise kommentarer i celler
Bruk kommentarer for å legge til en kommentar som angir betydningen av
celleverdien. Oppgi for eksempel hvorfor variansen mellom prognostisert inntekt
og faktisk inntekt for et produkt er høy. Du kan se på alle kommentarer som er
lagt til i en celle. Bruk vinduet Merknader til å opprette, vise, oppdatere eller slette
kommentarer.
Hold musepekeren over en celle som har en merknad, for å se kommentaren,
informasjon om brukeren som la inn kommentaren og tidspunkt.

Før du begynner
Kommentarer må være aktivert i Microsoft Excels avanserte alternativer.

Prosedyre
1. Når du skal arbeide med merknader, høyreklikker du på en celle og klikker på
IBM Cognos Analysis, og Merknader.
2. Bruk vinduet Merknader for å legge til, vise, oppdatere eller slette
kommentarer.

Tilbakeskrivingsmodus og sandkasser
I IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel kan du arbeide med IBM Cognos
TM1-dataendringer på ulike måter.
Tilbakeskrivingsmodusen i kombinasjon med sandkassen bestemmer hvordan
endringer i serverdataene blir administrert. Alternativer gjør det mulig for
administratoren å blande ulike funksjoner slik at hver enkelt installasjon og
brukergruppe kan arbeide på den måten som passer best for dem.

Modus for tilbakeskriving
I IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel kan du oppbevare endringer i et privat
område slik at du kan bestemme når dataene skal skrives tilbake til serveren, og
gjøre endringene tilgjengelig for andre. Dette private området kalles en sandkasse.
Når du iverksetter dataendringene fra det private området ditt til basisdataene, blir
de endrede verdiene skrevet til serveren.
Hvis du foretrekker å arbeide direkte med basisdataene uten et privat
arbeidsområde, kan du velge en direkte tilbakeskrivingsmetode. Et annet alternativ
som administratoren kan gjøre tilgjengelig for deg, er muligheten til å navngi og
lagre dataendringer i en navngitt sandkasse.
Når du arbeider i en sandkasse, bruker IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel
en endring i cellefargen til å minne deg på at dataene ikke er slått sammen med
basisdataene ennå. Så snart du iverksetter sandkassen, blir cellefargen satt tilbake
til svart. Se avsnittet Forstå cellefarging for endrede dataverdier .
Administratoren tildeler egenskapene til hver enkelt brukergruppe ved å bruke
administratorverktøyene i IBM Cognos TM1. Siden du kan være medlem av flere
grupper, kan alternativene i arbeidsområdet ditt variere avhengig av hvordan du
har logget deg på, hvilken klient du bruker, og kombinasjonen av innstillinger. Det
er bare administratorer som har tilgang til Egenskapstilordninger.
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Spør administratoren om nærmere opplysninger om hvordan systemet er utformet.
Les Forstå ulike verktøylinjealternativer hvis du vil vite mer om hvordan du
definerer innstillingene for tilbakeskrivingsmodus og sandkasse ved hjelp av
verktøylinjen. Les om Egenskapstilordninger i IBM Cognos TM1 Xcelerator
Operasjonshåndbok.

Innstillinger for tilbakeskrivingsmodi
Tilbakeskrivingsmodusen bestemmer hvordan data blir skrevet tilbake til serveren.
Tilbakeskrivingsmodus bestemmes av om brukeren har slått egenskapen Personlig
arbeidsområde på eller av.
For at du skal få Sandkasse-egenskapen i IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel,
må en aministrator tildele rettigheter til deg i IBM Cognos TM1.
Tabell 9. Modus for personlig arbeidsområde - egenskaper
Beskrivelse

Egenskap

Endringer gjøres direkte i basisdataene.

Av

Endringer oppbevares i et midlertidig område og blir skrevet til
basen manuelt ved hjelp av knappen eller alternativet Iverksett.
Cellefargen endres når data er endret, men ikke iverksatt ennå.

På

Egenskapen Sandkasse (Sandbox) bestemmer om du kan navngi sandkasser eller
om du har en standard sandkasse:
Tabell 10. Modus for personlig arbeidsområde - egenskaper
Beskrivelse

Egenskap

Du kan navngi sandkassen og administrere flere sandkasser.

På

Bare en standard sandkasse er tilgjengelig.

Av

Kombinasjonen av disse innstillingene bestemmer hvordan dataendringene dine
blir lagret og behandlet.
Brukergruppen din kan for eksempel tilby direkte tilbakeskriving med navngitte
sandkasser. Dette er standard oppsett som brukes av TM1 Xcelerator. Det betyr at
du ikke har et personlig arbeidsområde (du har i stedet direkte tilbakeskriving til
serveren), men du har også mulighet til å navngi et sett med endringer og sende
dem. Med dette oppsettet er det slik at når du åpner en visning, er du i basen, og
eventuelle endringer du gjør, blir skrevet direkte til basen. Men hvis du bestemmer
deg for å lagre endringene dine i en navngitt sandkasse, kan du bruke knappen
Iverksett når du er klar til å sende disse endringene manuelt for å oppdatere
basen.
La oss tenke oss at du vanligvis ønsker å sende data direkte til serveren. Så har du
et sett med endringer du ønsker å samle i en gruppe før du oppdaterer serveren.
Du kan bruke alternativene for Opprett sandkasse til å lagre de gjeldende
dataendringene i en privat sandkasse som du kaller Best Case. Når du er i Best
Case-sandkassen, må du bruke knappen Iverksett til å sende endringer til basen og
gjøre endringene tilgjengelig for andre. Etter at Best Case er iverksatt, blir disse
endringene slått sammen med basen slik at andre kan se endringene, og da er du i
den nylig oppdaterte basen. Hvis du arbeider i en sandkasse, er det viktig å huske
at du må iverksette sandkassen manuelt for at andre skal se endringene dine. Sørg
for at du er sikker på at du vil gjøre disse endringene felles, og at disse endringene
skal slås sammen med basen.
Kapittel 7. Bidra til en plan på en IBM Cognos TM1-server

83

Hvis du flytter deg tilbake til basen, er du tilbake i modus for direkte
tilbakeskriving. Denne innstillingen gir deg fleksibilitet. Brukere med denne
innstillingen må huske på når de oppdaterer basen direkte og når de må bruke
knappen Iverksett for å gjøre endringene tilgjengelig for andre.
Administratoren har også mulighet til å bestemme at du skal ha fleksibilitet til å
arbeide i et personlig arbeidsområde, men ikke den mer komplekse muligheten til
å opprette navngitte sandkasser. Da kan administratoren gi deg
tilbakeskrivingsmodusen Personlig arbeidsområde, men nekte deg
Sandkasse-egenskapen.

Verktøylinjealternativer
Du kan bestemme hvordan brukergruppen skal arbeide, basert på alternativene
som blir vist på verktøylinje. Hvis du har mottatt egenskapen Sandkasse, har du
tilgang til alternativene Opprett sandkasse og Slett sandkasse. Hvis du ikke ser
noen sandkasseliste, kan du arbeide med dataene i Microsoft Excel og deretter
iverksette endringene direkte til IBM Cognos TM1-databasen.

Direkte tilbakeskriving og navngitte sandkasser
Som standard er IBM Cognos TM1 definert til å bruke direkte tilbakeskriving med
navngitte sandkasser. Administratoren har kanskje definert din konfigurasjon på en
annen måte.

Du vil

Modus for
personlig
arbeidsområde

At dataendringer skal oppdatere serveren umiddelbart. Av
Noen ganger ønsker du å lagre et sett med endringer og
navngi dem før du iverksetter dem på serveren.

Sandkasse
På

Når du har direkte tilbakeskriving og navngitte sandkasser, er ikonene Iverksett
endrede verdier, Slett endrede verdier og Ny sandkasse tilgjengelig på
verktøylinjen, og området med sandkasselisten blir vist [Base].
Ikonet Ny sandkasse angir at du kan opprette og slette sandkasser. Før du
oppretter en sandkasse, arbeider du i basen.

Direkte tilbakeskriving uten sandkasser
I denne modusen har du ikke tilgang til navngitte sandkasser. Du arbeider med
data i Microsoft Excel og klikker deretter på ikonet Iverksett endrede verdier for å
iverksette endringer direkte til IBM Cognos TM1-databasen.
Hvis du vil bruke direkte tilbakeskriving i hele installasjonen, kan du bruker
innstillingen DisableSandboxing=T i serverkonfigurasjonsfilen. Når
sandkassemodus er deaktivert på hele serveren med denne
konfigurasjonsinnstillingen, overses Egenskapstilordninger.
I dette tilfellet har ikke verktøylinjen noen av sandkasseikonene, for eksempel Ny
sandkasse eller Slå sammen sandkasse med. Du har ingen tilgang til noen type
sandkasse.
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Sandkasser
Med sandkassefunksjonen kan du opprette ditt eget personlige arbeidsområde eller
din egen sandkasse, der du kan skrive inn og lagre dataendringer atskilt fra
basisdataene.
En sandkasse er ikke en kopi av basisdataene, men et eget lag med dine egne
dataverdier som du har skrevet inn oppå basisdataene. Det er viktig å forstå
forskjellen mellom basisdata og sandkassedata når du skal gjøre endringer i
dataene.
v Basisdata er data som alle brukerne har tilgang til. Eventuelle redigeringer som
blir gjort i basisdataene, blir skrevet direkte tilbake til databasen.
v Sandkassedata er dataene i ditt eget personlige arbeidsområde. Du kan redigere
disse dataverdiene så mange ganger du vil, og holde de endrede dataene atskilt
fra basisdataene. Sandkasser er private for hver enkelt bruker og kan ikke sees
av andre brukere. Dataverdiene dine kan sees av andre bare når de er lagt
tilbake i basisdataene.
Sandkasser er ikke lagret på klienten. De består av et eget, privat område på
serveren. Når du gjør en endring i sandkassen, er det som om
basismodelldataverdien blir midlertidig blokkert av verdien du skrev inn i
sandkassen. For å overføre verdiene i sandkassen til basismodellen må du slå
sammen sandkasseverdiene og basisverdiene. Etter at sandkassedataverdiene er
iverksatt, blir de slått sammen med basisdataene slik at de endrede verdiene blir
basisverdiene.
Sandkasser omfatter følgende funksjoner:
v Private dataendringer.
Med sandkasser kan du prøve ut ulike endringer i dataene før du gjør
endringene synlige for andre brukere og før du iverksetter endringene til
basisdataene.
v Cellefarge.
Endringer i celleverdier i en sandkasse blir identifisert av en endring av fargen
på celleinnholdet. Fargen på cellene endres for å minne deg på at endringen ikke
er slått sammen med basisdataene ennå. Etter at dataene er iverksatt og
behandlingen er ferdig, endres cellefargen til svart igjen.
Cellefargen blir også endret på samme måte i eventuelle avhengige celler, for
eksempel konsoliderte eller regelberegnede celler, som redigeringen påvirker.
v Manuell iverksetting.
Når du arbeider i en sandkasse, blir knappen Slå sammen tilgjengelig slik at du
kan bestemme når du vil iverksette endringer til basen. Når du iverksetter
dataene, blir endringene dine tilgjengelige for andre brukere.
v Tilbakestill data.
I en sandkasse blir knappen Tilbakestill data tilgjengelig slik at du kan
tilbakestille verdiene til basisverdiene.
v Med navngitte sandkasser kan du opprette "hva hvis"-scenarier.
Avhengig av konfigurasjonsinnstillingene dine kan du navngi flere sandkasser,
for eksempel Best Case eller Worst Case og deretter sammenlikne virkningen av
endringene dine ved å veksle mellom dem.
Husk: Administratoren kan ha deaktivert sandkassefunksjonen for systemet ditt
eller endret modusen for tilbakeskriving for brukergruppen din.
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Hvis du skal arbeide i en sandkasse, må du først åpne en visning og deretter enten
opprette en ny sandkasse eller velge en eksisterende sandkasse. Når du arbeider i
en sandkasse, gjelder den valgte sandkassen for alle andre visninger i din
gjeldende brukersesjon.

Dataverdier for bladceller og konsoliderte celler i en sandkasse
Dataverdiene for bladceller og konsoliderte celler i en sandkasse blir beregnet.
Bladcelleverdier i en sandkasse er en kombinasjon av verdiene i basis- og
sandkassecellene. Verdiene som en bruker skriver inn i bladceller i sandkassen,
overstyrer verdiene i basen. Eventuelle bladceller som ikke er endret i en
sandkasse, viser basisdataene.
Konsoliderte celler i en sandkasse inneholder verdier som er summen av
bladcellene som vises i sandkassen.

Tilbakestille dataverdier i en sandkasse
Hvis du tilbakestiller en sandkasse, fjernes alle de endrede dataverdiene du har
skrevet inn frem til det aktuelle tidspunktet, og alle dataverdiene settes tilbake til
de gjeldende verdiene i basisdataene.

Prosedyre
1. Fra utforskingslinjen klikker du på ikonet Slett endrede verdier.
2. Klikk på OK.

Resultater
Alle dataverdiene i sandkassen blir satt til de gjeldende verdiene i basisdataene.
Eventuelle endringer i cellefargen blir satt tilbake til svart.

Cellefarging for endrede dataverdier
Når du skriver inn en ny verdi i en sandkasse, legges det inn en visuell indikator i
cellen for å minne deg på at den nye verdien er forskjellig fra basisverdien. Fargen
på dataene endres til blå etter at du har trykket på Enter-tasten. Bakgrunnen
endres til grønt og antallet endres tilbake til svart når du iverksetter endringer.
Eventuelle avhengige celler, for eksempel konsoliderte eller regelberegnede celler,
får også et annet utseende hvis redigeringen fører til at de blir beregnet på nytt.
Den neste tabellen viser et sammendrag av standard cellefarging som brukes i IBM
Cognos Analysis for Microsoft Excel, når du skriver inn dataverdier i en sandkasse.
Disse fargeattributtene kan endres.
Tabell 11. Cellefargingsattributter
Celle- eller fontfarge

Beskrivelse

Svart font og grønn bakgrunn for Iverksatte sandkassedata.
å angi at det er forskjellig fra
basis.
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Tabell 11. Cellefargingsattributter (fortsettelse)
Celle- eller fontfarge

Beskrivelse

Blå, fet skrift.

Nylig innskrevne data.
Etter at du har skrevet verdien og trykt på Enter-tasten,
endres fonten til fet blå. Andre celler som blir blå på
grunn av dette, er formelceller som refererer til denne
cellen og som også arver denne fargeendringen.
Redigerte celler, avhengige eller konsoliderte celler,
celler som er beregnet på nytt

Hvit cellebakgrunn betyr
bladcelle for inndata. Blå
cellebakgrunn betyr konsolidert
celle for inndata. Grå
cellebakgrunn betyr låst celle.

Inndataverdier

Iverksette endrede data fra en sandkasse til basen
Du kan slå sammen alle iverksatte dataverdier i sandkassen med basisdata. Du kan
ikke bruke kommandoen Angre for å angre en sammenslåing.
Hvis du har flere sandkasser og iverksetter en av dem til basen, blir de nye
basisverdiene automatisk tatt i bruk for alle uendrede celler i de andre sandkassene
dine. Hvis du har skrevet inn nye dataverdier i en annen sandkasse, beholdes disse
dataverdiene, og derfor vises ikke de nye verdiene som ble iverksatt til
basisdataene.

Prosedyre
1. Klikk på sandkassen som inneholder dataene du vil slå sammen med
basisdataene, i Sandkasse-feltet
2. Klikk på Slå sammen sandkasse med basen.

Resultater
v De endrede dataverdiene i den gjeldende sandkassen blir lagret i basisdataene.
v Cellefargen for eventuelle endrede data i den gjeldende sandkassen blir satt
tilbake til svart.
v De nye basisdataverdiene blir tatt i bruk i alle uendrede celler i dine andre
sandkasser.
Når du har flere sandkasser, kan du bruke alternativene på menylinjen til å
opprette, slette og velge de ulike sandkassene som er tilgjengelige for deg.
Enkelte grensesnitt har også knappen Slett sandkasse.

Delsett
Bruk delsett til å velge, gruppere, ordne og lagre lister over elementer som
identifiserer dataene du vil analysere.
Bruk delsettredigereren når du arbeider med IBM Cognos BI-datakilder. Når du
bruker IBM Cognos BI-datakilder, bruker du redigeringsprogrammet for tilpasset
sett. Du finner mer informasjon om tilpassede sett i “Tilpassede sett” på side 45.
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Du bruker delsettredigereren til å definere et delsett for en dimensjon for å
begrense antall elementer i en visning. Du kan deretter lagre delsettet i en felles
eller privat mappe. Felles delsett er tilgjengelig for andre brukere. Private delsett er
tilgjengelig bare for deg. Når du bruker et privat delsett i en rapport, er privat
visning det eneste lagringsalternativet.
En dimensjon kan ha tusenvis av medlemmer. Det er imidlertid usannsynlig at en
visning krever alle elementer fra alle dimensjoner. I de fleste tilfeller vil du
begrense elementene i en visning til elementer som er nødvendige for en bestemt
analyse av dataene dine. For å gjøre det enklere å arbeide med komplekse
dimensjoner kan du utvide og komprimere visningen av delsett i
redigeringsprogrammet for delsett ved å velge Vis settdefinisjon og Vis
settinnhold.
Du kan bruke filtre for å opprette dynamiske delsett. Firmaet ditt selger for
eksempel golfutstyr som inneholder produktlinjen Proffen. Du oppretter et delsett
som er basert på dimensjonen Golfutstyr, ved å bruke et filter der navnet
inneholder Proffen. Når et nytt produkt blir introdusert i produktlinjen Proffen, blir
det nye produktet automatisk inkludert i rapporter som bruker delsettet.

Opprette et delsett ved å bruke elementer i en slippsone
Du kan oppgi et navn og en beskrivelse for et delsett med data som du ønsker å
bruke igjen senere. Du kan opprette et delsett ved å bruke elementer i en
slippsone. Flere delsett kan være tilgjengelige i et enkelt lagret utforskingsark.
Du kan lagre delsett i felles eller private mapper.

Prosedyre
1. Når du oppretter en ny utforsking, velger du elementer fra en dimensjon eller
node i kildetreet. Rekkefølgen for valget er rekkefølgen elementene vises i
slippsonen og i delsettet.
2. Dra elementene til en slippsone.
For en krysstabell er slippsonene Kolonner, Rader eller Kontekst. For en liste
er slippsonen Kolonner.
3. Klikk på valglisten for elementet i slippsonen og velg Lagre som delsett.
4. Oppgi et navn på delsettet i boksen Navn i vinduet Rediger delsett og klikk på
OK.
Når du skal redigere delsett, flytter du elementer fra ruten Tilgjengelige
medlemmer til ruten Delsett. Du kan også endre rekkefølgen på elementene i
ruten Valgte medlemmer, ved å dra elementene til en plassering før eller etter
andre elementer i ruten.

Resultater
Delsettet blir lagret og vises i kildetreet i mappen Delsett under den tilknyttede
dimensjonsmappen. Det lagres i mappen Felles eller Privat.

Opprette et delsett ved å bruke elementer i kildetreet
Du kan oppgi et navn og en beskrivelse for et delsett med data som du ønsker å
bruke igjen senere. Du kan opprette et delsett ved å bruke elementer i kildetreet.
Delsett kan brukes i en krysstabell som bruker IBM Cognos TM1-datakilder.
Delsett er ikke tilgjengelige for IBM Cognos Business Intelligence-pakker.
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Prosedyre
1. Når du oppretter en ny krysstabell eller liste, høyreklikker du på et element fra
en dimensjon eller node i kildetreet, og klikker på Nytt sett.
2. Klikk på elementer i ruten Tilgjengelige medlemmer, og klikk på pilen for å
inkludere dem i ruten Valgte medlemmer.
3. Klikk på Lagre eller Lagre som. Skriv navnet på delsettet i boksen Navn og
klikk på Lagre.

Resultater
Delsettet blir lagret og vises i kildetreet i mappen Delsett.
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Kapittel 8. Eksempler og brukstilfeller
I IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel kan du opprette en
krysstabellutforsking. Bruk en krysstabellutforsking når du vil vise informasjon i
en mer kompakt form enn i en gruppert liste. Du kan for eksempel opprette en
krysstabellutforsking for å vise totalt salg etter produktkategori generert av hver
salgsrepresentant.
Krysstabellrapporter viser, som listerapporter, data i rader og kolonner. Verdiene i
skjæringspunktet mellom rader og kolonner viser imidlertid
sammendragsinformasjon snarere enn detaljert informasjon.
Når du bruker IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel, kan du også opprette
listerapporter fra relasjonsdatakilder.

Arbeide med elementer i en krysstabell
Du kan manipulere hvordan rader og kolonner vises i en krysstabell, for å oppnå
mer effektive sammenlikninger.
Du kan gjøre dette ved å
v neste rader eller kolonner “Neste rader eller kolonner” på side 48
v bytte om rader og kolonner “Bytte rader og kolonner i en krysstabell” på side 50
v vise eller skjule rader eller kolonner “Begrense antall elementer i en utforsking”
på side 39
Utforsking er en prosess der du utforsker relasjoner mellom elementer for å forstå
virksomheten bedre. En krysstabell hjelper deg med å se om verdien for ett
element er knyttet til verdien for et annet element.
Sammenlikninger er viktige elementer i nesten alle utforskinger. Eksemplene
nedenfor viser forskjellige typer av sammenlikninger.
Sammenlikning

Eksempel

Enkel sammenlikning

Telt mot soveposer

Flersammenlikning

Telt mot golfkøller, pegger og golfballer

Flerdimensjonal sammenlikning

Produkter mot distrikter, hittil i år mot hittil
i fjor

Blandet sammenlikning

Telt mot liknende campingprodukter, dette
året mot forrige år, og siste kvartal mot
forrige år

Sammendrag av måleverdier på forskjellige
nivåer

Telt som en del av campingprodukter, som
en del av salget i Europa

Utforskinger og relasjonskilder
Utforskinger kan brukes til omdanning av relasjonskilder til en krysstabell som
tillater bruk av dimensjonal stillayout. Filtre for relasjonsutforskinger er imidlertid
detaljfiltre, ikke dimensjonale filtre. Hvis dimensjonal stillayout og filtrering er
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vanlige krav, anbefaler vi at du oppretter en DMR-modell for denne datakilden for
å forenkle rapportbyggingen.

Utforskinger og dimensjonale kilder
Vi anbefaler at du bruker utforskinger for dimensjonale kilder. Selv om rapporten
har en enkel layout uten nesting og måleverdier som kolonner, støtter spørringen
presis filtrering hvis den opprettes som en krysstabell

Arbeide med relasjonskrysstabeller
Relasjonsdata i krysstabeller har begrensninger og forskjeller i forhold til
dimensjonale data. En slik forskjell oppstår når du erstatter måleverdier i kolonner.
Måleverdier som utledes fra relasjonsdata, er stablede blokker. Det er ikke tillatt å
erstatte hele den stablede blokken i rutenettet. Det må gjøres på
sammendragslinjen. Denne virkemåten er konsistent med virkemåten for
spørringselementer som ikke er måleverdier. Legg også merke til at utvidelser,
komprimeringer og totaler ikke fungerer sammen med relasjonsdatakilder.

Sett
Sett er de grunnleggende byggeblokkene i IBM Cognos Analysis for Microsoft
Excel. Et sett identifiserer en gruppe med elementer fra ett enkelt hierarki. I IBM
Cognos Analysis for Microsoft Excel kan du manipulere de enkelte settene i en
krysstabell.
Sett kan
v nestes eller stables i krysstabellen
v brukes som filtre
Nedenfor beskrives de forskjellige typene av sett som du kan bruke.
Sett

Beskrivelse

Enkelt sett

Ett enkelt medlem og medlemmets direkte
underordnede ett nivå ned.

Utvalgsbasert sett

En samling av enkeltelementer som du har
valgt eksplisitt. Elementene eller
medlemmene kan velges fra ett eller flere
nivåer i samme hierarki og aggregeres ikke.

Kombinasjonssett

Et sett som består av mer enn et enkelt eller
utvalgsbasert sett.

Krysstabellayouter
Du kan velge den layouten som er mest praktisk for din krysstabell.
Følgende layouter er tilgjengelig:

Grunnleggende
Denne layouten inneholder ett sett med rader og ett sett med kolonner.
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Nestet
Denne layouten inneholder sett som er nestet langs radene, kolonnene, eller begge
deler.

Stablet
Denne layouten inneholder to eller flere sett som er ordnet etter hverandre i rader
og/eller ved siden av hverandre i kolonner.

Asymmetrisk
Denne layouten inneholder både nestede og stablede sett. Mange kombinasjoner er
mulig.
Når du skal opprette asymmetrisk nesting, nester du de nødvendige settene.
Høyreklikk på en overordnet rad eller kolonne og klikk på Gjør akse asymmetrisk
på IBM Cognos Analysis-menyen. Du kan deretter slette nestede medlemmer fra et
overordnet medlem uten å slette et nestet medlem fra alle overordnede
medlemmer. Du kan for eksempel vise en faktisk-kategori under foregående år og
vise bare prognose-kategorien under det gjeldende året, siden faktisk ikke er
tilgjengelig.
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Opprette en nestet krysstabellrapport i en krysstabell
Nest data i en krysstabellrapport for å sammenlikne informasjon ved å bruke flere
dataelementer i en kolonne eller rad. En rapport viser for eksempel antall salg etter
produktkategori i løpet av siste regnskapsår. Du bestemmer deg for å legge til et
dataelement for å bryte ned antall salg ytterligere i kvartaler.
Når du nester kolonner i en krysstabellrapport, finnes det fire distinkte slippsoner
der du kan sette inn et nytt dataelement. Den valgte slippsonen definerer
relasjonen mellom dataelementet og kolonnen.
Disse relasjonene blir opprettet når du setter inn et dataelement som en rad:
v Hvis du setter inn et dataelement foran eller etter en kolonne, blir det opprettet
et over- og underordnet forhold mellom dataelementene.
Hvis du setter inn et dataelement foran en kolonne, blir dataelementet
overordnet raden. Hvis du setter inn et dataelement etter en kolonne, blir
dataelementet underordnet raden.
v Hvis du setter inn et dataelement foran eller etter en kolonne, blir det opprettet
en unionrelasjon mellom dataelementene.
Disse relasjonene blir opprettet når du setter inn et dataelement som en kolonne:
v Hvis du setter inn et dataelement foran eller etter en kolonne, blir det opprettet
en unionrelasjon mellom dataelementet og kolonnen.
v Hvis du setter inn et dataelement foran eller etter en rad, blir det opprettet et
over- og underordnet forhold mellom dataelementene.
Hvis du setter inn et dataelement foran en kolonne, blir dataelementet overordnet
kolonnen. Hvis du setter inn et dataelement etter en kolonne, blir dataelementet
underordnet kolonnen.
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La oss anta at du har en krysstabell med Produktkategori som rader og Kvantum
og Inntekt som nestede rader. For kolonner har du Bestillingsmetode med Land
eller Region som en nestet kolonne.
v Produktkategori er overordnet Kvantum og Inntekt.
v Kvantum og Inntekt er likeverdige.
v Bestillingsmetode er overordnet Land eller Region.

Prosedyre
1. Klikk på dataelementet i kildetreet som du vil legge til i rapporten.
2. Dra dataelementet dit du vil det skal vises som en nestet kolonne eller nestet
rad.
En uthevet linje viser hvor du kan slippe dataelementet.
3. Gjenta trinn 2 hvis du skal legge til andre nestede kolonner eller rader.
Tips: Hvis du skal legge til flere måleverdier på samme akse i en krysstabell,
må du legge dem til som et sett. Hold Ctrl-tasten nede og klikk på elementene,
eller trykk på Ctrl-tasten og dra elementet til den andre måleverdien for å
legge til en måleverdi til en annen måleverdi som allerede finnes i
krysstabellen.

Eksempel - evaluere inntekt fra bestemte bestillingsmetoder
Du er forretningsanalytiker i Ferie og Fritid AS, som selger sportsutstyr. Du blir
bedt om å analysere konsekvensene av å slutte med å ta imot bestillinger via faks
og post, som er to bestillingsmetoder det er dyrt å behandle.
Først henter du elementene du trenger og setter dem inn i en krysstabell for videre
utforsking.
Før du prøver eksempelet, må du ha tilgang til eksempelpakkene som blir levert
sammen med IBM Cognos Business Intelligence. Du finner mer informasjon i IBM
Cognos BI Administration and Security Guide.

Prosedyre
1. I Microsoft Excel klikker du på flippen IBM Cognos og deretter på IBM
Cognos-knappen.
2. Klikk på IBM Cognos Analysis i IBM Cognos-ruten.
3. For å koble til IBM Cognos BI-systemet og få tilgang til eksempelpakken,
i IBM Cognos Analysis-ruten.
klikker du på Åpne pakke
4. Velg pakken Salg og markedsføring og klikk på OK.
5. Utvid mappen Bestillingsmetode.
6. Trykk på Ctrl og klikk på Faks og Post.
7. Når Faks og Post er valgt, høyreklikker du på Post og klikker på Nytt sett.
8. I dialogboksen Utvalg på dimensjon klikker du på Lagre-knappen og lagrer
settet med standardnavnet Bestillingsmetode.
9. Klikk på Opprett en ny krysstabell i IBM Cognos-ruten.
10. Utvid mappen Tilpassede sett og dra settet Bestillingsmetode til området
Rader i krysstabellen.
11. Utvid og dra Inntekt måleverdimappen til området Måleverdi i krysstabellen.
12. Dra Detaljister til området Kolonner i krysstabellen.
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13. Utvid mappen Tid og dra Tid slik at den blir plassert ved siden av
bestillingsmetodene for å neste årene i radene.

Resultater
Du har nå dataene som kreves for å analysere om inntektene fra
bestillingsmetodene Faks og Post, går opp eller ned over tid.

Figur 3. Krysstabellrapport

Arbeide med elementer i en liste
Du kan bruke listerapporter til å vise detaljert informasjon fra databasen, som
kundelister og produktlister.
En listerapport er en rapport som viser data i rader og kolonner. Hver kolonne
viser alle verdiene for et dataelement i databasen, eller en beregning basert på
dataelementer i databasen. Lister er nyttige for svært store rapporter som krever
minimal filtrering.

Lister og relasjonskilder
Vi anbefaler at du bruker lister for relasjonskilder.

Lister og dimensjonale kilder
Vi anbefaler at du unngår å bruke lister sammen med dimensjonale kilder. Du bør
bruke utforskinger sammen med dimensjonale kilder når det er mulig, fordi det gir
større mulighet for filtrering. Lister er imidlertid nyttige sammen med
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dimensjonale kilder hvis det ikke finnes noen måleverdier i rapporten. En slik
rapport kan ikke opprettes som en krysstabell, den kan bare opprettes som en liste.

Eksempel - opprette en listerapport
I dette emnet bruker du modellen GO Datavarehus. Den inneholder informasjon
om personale, salg og markedsføring og økonomi, gruppert i forretningsområder.
Du lærer å
v opprette en listerapport
Rapporten viser inntekt for hvert produkt i siste kvartal i inneværende år.
v gruppere elementer i listerapporten
Du grupperer dataelementer i en listerapport for å fjerne duplikatverdier. Du har
for eksempel en rapport som viser kjøpte produkter. For hvert produkt vises
også produkttypen. Du kan gruppere kolonnen Produkttype for å vise bare en
enkelt forekomst av hver produkttype på listen.

Prosedyre
1. Åpne pakken GO Datavarehus (spørring).
2. Klikk på Opprett en ny liste.
3. Utvid Salg og markedsføring (spørring), Salg (spørring) og dra elementer til
regnearket for å opprette rapporten.
Du kan også legge til et element i rapporten ved å velge elementet, åpne
elementets hurtigmeny og velge Legg til kolonner.
v Utvid Produkt og dra Produkttype til slippsonen.
v Utvid Tidsdimensjon og dra Kvartal ved siden av Produkttype.
v Utvid Salgsordre og dra Ordrenummer ved siden av Kvartal.
v Utvid Produkt og dra Produktnavn ved siden av Ordrenummer.
v Utvid Salgsdata og dra Kvantum ved siden av Produktnavn.
v Fra Salgsdata drar du Enhetskostnad ved siden av Kvantum.
4. Opprett beregningen Kvantum * Enhetspris.
5. Endre navnet på beregningen til Inntekt.
6. Grupper kolonnen Produkttype og deretter Kvartal-kolonnen.

Resultater
Rapporten vil se slik ut:

Kapittel 8. Eksempler og brukstilfeller

97

Figur 4. Listerapport

Se følgende hvis du trenger mer hjelp:
v Opprette en liste og forstå lister
v
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Kapittel 9. Prøv selv-øvelser
Hvis du har noe erfaring med bruk av IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel og
gjerne vil bli bedre til å opprette arbeidsbøker, er dette kapittelet for deg. Hvert
emne inneholder en beskrivelse av hvordan du oppretter et eksempelregneark.
Hvis du trenger hjelp, kan du klikke på linker som inneholder detaljerte
instruksjoner. Svarene finner du i eksempelarbeidsbøkene.
Før du utfører disse øvelsene, må du konfigurere eksempelpakkene på IBM
Cognos Business Intelligence and IBM Cognos TM1. Du får tilgang til
eksempelarbeidsbøkene fra installeringsstedet til IBM Cognos BI-eksemplene. Du
finner eksempelarbeidsbøkene på følgende sted: samples_installaton_location\
webcontent\samples\datasources\workbooks\performance_management\
business_intelligence. Kontakt administratoren for å få informasjon om hvor
eksemplene er installert.

Opprette en krysstabellrapport som bruker et indirekte filter til å
oppdatere data og diagrammer
Når du arbeider med en tidsdimensjon, kan du bruke en cellereferanse til å styre
en serie med rapporter for et bestemt år. I dette emnet lærer du hvordan du
oppretter en dynamisk rapport som henter inntekt hittil i år for hver
produktkategori.
Det tar 15 til 20 minutter å fullføre dette emnet. For å se hele rapporten laster du
ned eksempelarbeidsboken IndirectFilter.xls

Prosedyre
1. Begynn med å bruke et utforskingsark til å opprette en krysstabellrapport som
bruker eksempelpakken Ferie og Fritid - Salg (kube).
2. Legg til følgende dataelementer i rapporten:
v Produkter-nivået (i Produkter) til Rader-slippsonen
v Inntekt, Bruttofortjeneste, Kvantum solgt, Enhetskostnad og
Fortjenestemargin % (i Måleverdier) til Kolonner-slippsonen
v Amerika (i Salgsregioner) og 2012 (i År) til Kontekst-slippsonen
på utforskingslinjen.
3. Klikk på Konverter til formler på et nytt ark
4. Endre detaljisten ved å slippe en annen detaljist i Kontekst-slippsonen i den
opprinnelige krysstabellen, og konverter den deretter til formler på et nytt ark.
Fullfør dette trinnet for hver detaljist.
5. Bruk funksjonene i Microsoft Excel og opprett et diagram for Inntekt,
Bruttofortjeneste og Kvantum for hvert nyopprettet regneark.
6. Opprett et indirekte filter, i et eget regneark, ved å dra 2012 (i År) til en celle.
Tips: Merk cellen med Velg dato her i en tilgrensende celle.
7. For hvert av regnearkene du har opprettet, endrer du året i Kontekst-cellen slik
at den refererer til filtercellen du opprettet i trinn 1.
For et regneark med navnet Filtre og cellen C3 skriver du for eksempel
=Filtre!C3.
8. Dra 2013 (i År) fra kildetreet til cellen der du plasserte 2012.
© Copyright IBM Corp. 2009, 2013
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Legg merke til at cellereferansene blir oppdatert i hele arbeidsboken, og at
diagrammene viser data for 2013.

Analysere data i en krysstabell
I IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel kan du manipulere elementer i dataene
interaktivt slik at du kan identifisere og forstå problemer og problemområder i
virksomheten.
I dette emnet lærer du hvordan du oppretter en krysstabell og bruker Excels
analyseverktøy for glidende gjennomsnitt til å opprette diagrammer og vurdere
IBM Cognos-dataene som hjelp til å oppdage trender og mønstre som kan trenge
nærmere oppmerksomhet. Når du skal bruke denne funksjonen, må Excel Analysis
Toolpak være installert på datamaskinen.
I denne øvelsen er du forretningsanalytiker i Ferie og Fritid AS. Du ønsker å
analysere nærmere de historiske returnivåene for å kunne forutsi fremtidig
etterspørsel for produktkategorien briller og forbedre planlagte kvalitetskontroller.
Det tar 10 til 15 minutter å fullføre dette emnet. For å se hele rapporten laster du
ned eksempelarbeidsboken MovingAverage.xls.

Prosedyre
1. Når du skal opprette rapporten, oppretter du en krysstabell som bruker
pakken Salg og markedsføring (kube).
2. Sett inn data i krysstabellen:
v I Måleverdier drar du Returer til Måleverdi-slippsonen.
v I Produkter, Personlig tilbehør, drar du Briller til Rader-slippsonen.
v I Tid drar du Tid til Kolonner-slippsonen.
Du har nå opprettet rapporten. Nå må du opprette en analyse.
3. Når du skal opprette analysen, klikker du på Dataanalyse på menyen
Verktøy.
4. Klikk på Glidende gjennomsnitt i dialogboksen Dataanalyse og deretter på
OK.
5. I boksen Inndataområde skriver du inn en enkelt rad for Inferno-brillene.
6. I boksen Intervall skriver du 2 for antall datapunkter som skal brukes til å
beregne glidende gjennomsnitt.
Jo mindre intervallet er, dess mer er det glidende gjennomsnittet påvirket av
individuelle datapunktsvingninger.
7. I boksen Utdataområde skriver du celleadressene slik resultatet starter utenfor
celleområdet til krysstabellen.
8. Velg avmerkingsboksen Diagramutdata for å vise et diagram som
sammenlikner faktiske og forventede returnivåer, og klikk på OK.
9. Angi diagramalternativene slik:
v Legg til tekst på y-aksen for å vise Returer.
v Legg til tekst på x-aksen for å vise År.
v Endre tittelen på diagrammet for å angi at dette er glidende gjennomsnitt
for Inferno-brillene.
v Pass på at forklaringsnøklene vises langs siden av diagrammet.
v Legg til verdietiketter i diagrammet.
10. Sett verdien for skalaen for Z-aksen til 25 som hovedenhet.
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Resultater
Diagrammet viser nå dine forventede returnivåer og identifiserer hvert års
sluttverdi for returer.
Se Opprette en ny utforsking hvis du trenger mer hjelp.

Balanseregnskap
I dette emnet skal du opprette et balanseregnskap som viser anleggsmidler, gjeld
og egenkapital for Ferie og Fritid AS i 2013.
Når du oppretter denne rapporten, skal du bruke en pakke som er publisert fra
MSAS-kuber som inneholder økonomidata. Bruk kuben GO Økonomifakta som er
utledet fra databasen GOSALESDW. Denne kuben inneholder økonomidata for
hittil i år og per måned for alle kontoer. Dataene er faktiske i amerikanske dollar
for 2010, 2011, 2012 eller 2013 (faktiske data kun for 7 måneder).
Du oppretter balanseregnskapet ved hjelp av en Microsoft Office-regnskapsmal
som kan lastes ned fra Microsoft-webstedet. Til denne øvelsen bruker du malen
Balance Sheet with Ratios and Working Capital.
Du skal også bruke cellebasert analyse til å fylle ut balanseregnskapet med IBM
Cognos-data for omløpsmidler, andre anleggsmidller, kortsiktig gjeld og annen
gjeld. Du benytter formateringsfunksjonene i Excel og velger bakgrunnsfarge,
skriftstiler, skriftegenskaper og celleformatering, slik at rapporten får et profesjonelt
utseende.
Det tar 20 til 30 minutter å fullføre denne øvelsen.

Opprette balanseregnskapet
Du skal opprette et balanseregnskap som viser anleggsmidler, gjeld og egenkapital
for Ferie og Fritid AS i 2013. Du må først opprette balanseregnskapet.
Det tar 20 til 30 minutter å fullføre dette emnet. For å se hele rapporten laster du
ned eksempelarbeidsboken template.xls.

Prosedyre
1. Last ned malen Balance Sheet with Ratios and Working Capital fra Microsoft
websted):
http://office.microsoft.com/en-us/templates/CT101445641033.aspx (åpnes i
nytt vindu)
2. Fjern innholdet i malen bortsett fra de beregnede cellene og
balanseregnskapskategoriene, for eksempel Current Assets (Omløpsmidler) og
Other Liabilities (Annen gjeld).
3. Sett inn en linje under hver balanseregnskapskategori.
Linjen brukes til å opprette radene og kolonnene som er nødvendig for å dra
og slippe overskrifter og elementgrupper langs den loddrette og vannrette
aksen.
4. Fortsett med å legge inn data for omløpsmidler.
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Legge inn data for omløpsmidler
Du oppretter et balanseregnskap som viser anleggsmidler, gjeld og egenkapital for
Ferie og Fritid AS i 2013. Nå må du legge inn data for omløpsmidler (Current
Assets).

Prosedyre
Åpne pakken GOFinanceFact_EN_MSAS2011.
Utvid Kontoer, Balanseregnskap (totalt) og Anleggsmidler (totalt) i kildetreet.
Dra Omløpsmidler (totalt) til cellen etter kategorien Omløpsmidler.
Høyreklikk på Omløpsmidler (totalt), klikk på IBM Cognos Analysis, Utvid,
Utvid oppover.
Cellene før Omløpsmidler (totalt) blir fylt ut med komponentene som utgjør
Omløpsmidler (totalt) i hierarkiet.
5. Fra kildetreet utvider du Tid, og drar 2013 til kolonneområdet i det cellebaserte
rammeverket.
6. Fra kildetreet utvider du Måleverdier og drar Stmt Year til måleverdiområdet
der rad- og kolonneoverskriften grenser til hverandre.
1.
2.
3.
4.

7. Konverter dynamiske data til statiske data.
8. Fortsett med å legge inn data for andre anleggsmidler.

Legge inn data for andre anleggsmidler
Du oppretter et balanseregnskap som viser anleggsmidler, gjeld og egenkapital for
Ferie og Fritid AS i 2013. Nå må du legge inn data for andre anleggsmidler.

Prosedyre
1. Fra kildetreet utvider du Kontoer, Balanseregnskap (totalt), Anleggsmidler
(totalt).
2. Dra Andre anleggsmidler (totalt) til cellen etter kategorien Andre
anleggsmidler.
3. Høyreklikk på Andre anleggsmidler (totalt), klikk på IBM Cognos Analysis,
Utvid, Utvid oppover.
Cellene før Andre anleggsmidler (totalt) blir fylt ut med komponentene som
utgjør Andre anleggsmidler (totalt) i hierarkiet.
4. Fra kildetreet utvider du Tid, og drar 2013 til kolonneområdet med ditt
cellebaserte rammeverk.
5. Fra kildetreet utvider du Måleverdier og drar Stmt Year til måleverdiområdet
der rad- og kolonneoverskriften grenser til hverandre.
6. Konverter dynamiske data til statiske data.
7. Fortsett med å legge inn data for kortsiktig gjeld.

Legge inn data for kortsiktig gjeld
Du oppretter et balanseregnskap som viser anleggsmidler, gjeld og egenkapital for
Ferie og Fritid AS i 2013. Nå må du legge inn data for kortsiktig gjeld.

Prosedyre
1. Fra kildetreet utvider du Kontoer, Balanseregnskap (totalt), Gjeld og
egenkapital (totalt), Gjeld (totalt).
2. Dra Kortsiktig gjeld (totalt) til cellen etter kategorien Kortsiktig gjeld.
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3. Høyreklikk på Kortsiktig gjeld (totalt), klikk på IBM Cognos Analysis, Utvid,
Utvid oppover.
Cellene før Kortsiktig gjeld (totalt) blir fylt ut med komponentene som utgjør
Kortsiktig gjeld (totalt) i hierarkiet.
4. Fra kildetreet utvider du Tid, og drar 2013 til kolonneområdet med ditt
cellebaserte rammeverk.
5. Fra kildetreet utvider du Måleverdier og drar Stmt Year til måleverdiområdet
der rad- og kolonneoverskriften grenser til hverandre.
6. Konverter dynamiske data til statiske data.
7. Fortsett med å legge inn data for annen gjeld.

Legge inn data for annen gjeld
Du oppretter et balanseregnskap som viser anleggsmidler, gjeld og egenkapital for
Ferie og Fritid AS i 2013. Nå må du legge inn data for annen gjeld.

Prosedyre
1. Fra kildetreet utvider du Kontoer, Balanseregnskap (totalt), Gjeld og
egenkapital (totalt), Gjeld (totalt).
2. Dra Langsiktig og annen gjeld (totalt) til cellen etter kategorien Other
liabilities (Annen gjeld).
3. Høyreklikk på Langsiktig og annen gjeld (totalt), klikk på IBM
Cognos Analysis, Utvid, Utvid oppover.
Cellene før Langsiktig og annen gjeld (totalt) blir fylt ut med komponentene
som utgjør Langsiktig og annen gjeld (totalt) i hierarkiet.
4. Fra kildetreet utvider du Tid, og drar 2013 til kolonneområdet med ditt
cellebaserte rammeverk.
5. Fra kildetreet utvider du Måleverdier og drar Stmt Year til måleverdiområdet
der rad- og kolonneoverskriften grenser til hverandre.
6. Konverter dynamiske data til statiske data.
7. Fortsett med å rydde opp i balanseregnskapet.

Rydde opp i balanseregnskapet
Du har opprettet et balanseregnskap som viser anleggsmidler, gjeld og egenkapital
for Ferie og Fritid AS i 2013. Nå må du rydde opp i den.

Prosedyre
1. Under hver balanseregnskapskategori fjerner du raden som inneholder etiketten
for dimensjonene som ble brukt i den cellebaserte analysen.
2. Kontroller at tomme rader blir slettet slik at balansen beholder formatet.
3. Når du har konvertert dataene til statiske data, er IBM Cognos
BI-sammendragselementer som Andre anleggsmidler (totalt) og Kortsiktig
gjeld (totalt), statiske verdier. Fjern disse radene slik at formlene i
balanseregnskapsmalen beregner dataene nøyaktig.
4. Skriv Balanseregnskap for Ferie og Fritid AS 2013 i en celle der du vil plassere
overskriften for balanseregnskapet.

Resultater
Du har nå brukt Excel-kunnskapene dine til å utvide IBM Cognos-data. Se
Opprette en cellebasert analyse uten å bruke utforsking hvis du trenger mer hjelp.
Kapittel 9. Prøv selv-øvelser
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Utforsking ved hjelp av filtre
Når du arbeider med dimensjonale data, kan du bruke kontekstfiltre hvis du skal
fokusere raskt på en bestemt datavisning i en rapport. Du kan også forbedre
visningen ved hjelp av tilpassede filtre.
I dette emnet lærer du å
v opprette kontekstfiltre ved å slippe medlemmer eller sett i kontekstfilterområdet
v Opprette et tilpasset filter ved å opprette et uttrykk som du bruker til å hente et
bestemt delsett av poster
Det tar 10 til 25 minutter å fullføre dette emnet. For å se hele rapporten laster du
ned eksempelarbeidsboken CustomFilter.xls.
Utforskingen inneholder produktkategorier i radene, år i kolonnene, og returer
som måleverdi. Verdiene er filtrert slik at de bare viser returer for webbestillinger
fra Amerika. Vi bruker et tilpasset filter til å begrense fokus i rapporten slik at den
bare viser produktkategoriene som genererte mer enn 5000 returer i 2013.

Opprette kontekstfiltre
I dette emnet lærer du hvordan du oppretter kontekstfiltre ved å slippe
medlemmer eller sett i kontekstfilterområdet.
Det tar 15 til 20 minutter å fullføre dette emnet. For å se hele rapporten laster du
ned eksempelarbeidsboken CustomFilter.xls.

Prosedyre
1. Opprette en ny krysstabell som bruker pakken Salg og markedsføring (kube).
2. Sett inn data i krysstabellen:
v I Måleverdier drar du Returer til Måleverdi-slippsonen.
v Dra Produkter til slippsonen Rader.
v I Tid drar du Tid til Kolonner-slippsonen.
3. Endre etiketten i kolonnen Tid til Totalt.
4. Vis alle medlemmene på nivåene.
5. I Detaljister drar du Amerika til Kontekst-slippsonen.
6. I Bestillingsmetode drar du Web til Kontekst-slippsonen.
Du får bare frem returer for Web i Amerika-distriktet for alle produktmerker i
en periode på fire år. Det totale antallet returer er synlig i kolonnen Totalt.
7. Fortsett med å opprette tilpassede filtre.

Opprette tilpassede filtre
I dette emnet lærer du hvordan du oppretter et tilpasset filter ved å opprette et
uttrykk som du bruker til å hente et bestemt delsett med poster.

Prosedyre
1. I Rader-slippsonen for Produkter klikker du på rullegardinmenyen og velger
Filtrer, Rediger / legg til filter.
2. I vinduet Filtrer oppretter du et uttrykk som bare vil vise produktkategoriene
som genererte mer enn 5000 returer i 2013.
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Resultater
Se
v
v
v

følgende hvis du trenger mer hjelp:
Opprette en ny krysstabell
Sette inn og vise alle elementene for et nivå
Filtrere verdier ved hjelp av kontekst

v

Opprette et tilpasset sett

Opprette et tilpasset filter fra en listeutforsking
Du kan opprette filtre for å begrense antall elementer som blir vist i
utforskingsarket.
Du kan referere til celler fra Microsoft Excel-arbeidsboken som en del av
filteruttrykkene dine.
Ved å følge trinnene i denne opplæringsmodulen lærer du å
v Opprette filtre
v Kombinere filterlinjer
v Bruke celleverdier som en del av filteret
Denne opplæringsmodulen bruker eksempelpakken GO Salg (spørring).

Bruke relasjonsdataeksempler til å opprette en sammensatt
listeutforsking med en beregnet kolonne
Opprett en listeutforsking med flere datakolonner legg deretter til en beregnet
kolonne.
Ved å følge trinnene i denne opplæringsdelen lærer du å
v Laste inn en bestemt datapakke
v Opprette en sammensatt listeutforsking
v Legge til en beregnet kolonne som skal brukes som del av analysen

Starte IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel og åpne
eksempelpakken
For å få tilgang til data må du starte IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel og
deretter velge en datapakke. Det er mulig at du må utvide flere nodeelementer for
å få tilgang til eksempeldataene, avhengig av hvordan serveren og dataene er
konfigurert.

Prosedyre
1. Start IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel.
2. Klikk på Åpne i IBM Cognos-ruten og velg serveren som inneholder IBM
Cognos BI-eksempeldataene, i boksen System.
3. Klikk på GO Salg (spørring) og OK i listen over pakker.

Opprette en listeutforsking med flere datakolonner fra pakken
GO Salg (spørring)
Som en del av analysen må du opprette en listeutforsking med produktdata fra
eksempelkuben for salg.
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Prosedyre
1. Opprett en listeutforsking fra IBM Cognos Analysis-ruten og klikk på Opprett
en ny liste.
2. Utvid mappen Salg (spørring).
3. Utvid elementet Produkt.
4. Opprett kolonner ved å dra følgende elementer til utforskingen: Produktnavn,
Introduksjonsdato, Enhetspris og Enhetskostnad.

Legge til en beregnet kolonne
Legg til en beregnet kolonne som skal brukes som del av analysen.

Prosedyre
1. Velg kolonnene Enhetspris og Enhetskostnad.
2. Klikk på ikonet Sett inn beregning på utforskingslinjen, og klikk deretter på
Enhetspris - Enhetskostnad. Den beregnede kolonnen, Enhetspris Enhetskostnad,, blir vist etter kolonnen Enhetskostnad.

Legge til verdier i regneark og opprette filteruttrykk
Du kan bruke verdier i Microsoft Excel-regnearket eller -arbeidsboken som en del
av filteruttrykket.
Disse verdiene er statiske i opplæringsmodulen. I dine scenarier kan verdiene være
beregnede verdier fra andre IBM Cognos Analysis for Microsoft
Excel-utforskingsark eller resultater fra celleberegninger i Microsoft Excel.

Legge til verdier i Microsoft Excel-regnearket for som skal
brukes i filterberegninger
Opprett minimums-og maksimumsverdier i cellene i utforskingsarket, som skal
brukes i filteruttrykket.

Prosedyre
1. Klikk på celle I4 og skriv Minimum. Denne cellen fungerer som etikett for
minimumsverdien du bruker i filterberegningen.
2. Klikk på celle I5 og skriv Maximum. Denne cellen fungerer som etikett for
maksimumsverdien du bruker i filterberegningen.
3. Klikk på celle J4 og skriv 10. Denne cellen fungerer som minimumsverdien du
bruker i filterberegningen.
4. Klikk på celle J5 og skriv 15. Denne cellen fungerer som maksimumsverdien du
bruker i filterberegningen.

Opprette et filteruttrykk basert på minimums-og
maksimumsverdier
Opprett minimums-og maksimumsverdier i cellene i utforskingsarket, som skal
brukes i filteruttrykket.

Prosedyre
1. Klikk på Filtrer på utforskingslinjen og klikk deretter på Rediger/legg til
filter. Filtervinduet blir vist.
2. Klikk på Rediger/legg til filter. Vinduet Rediger filter blir vist.
3. Klikk på Oppgi en cellereferanse.
4. Klikk på Enhetspris - Enhetskostnad i ruten GO Salg (spørring).
5. Klikk på > (større enn) i operatorboksen.
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6. I cellereferanseboksen, som vises etter operatoren, skriver du J4 og klikker på
OK. Vinduet Rediger filter lukkes.
7. Klikk på ikonet Legg til en filterlinje. Vinduet Rediger filter blir vist.
8. Klikk på Oppgi en cellereferanse.
9. Klikk på Enhetspris - Enhetskostnad i ruten GO Salg (spørring).
10. Klikk på < (mindre enn) i operatorboksen.
11. I cellereferanseboksen, som vises etter operatoren, skriver du J5 og klikker på
OK. Vinduet Rediger filter lukkes.
12. Klikk på OK.

Resultater
Du opplever at listeutforskingsresultatet endres på grunn av filteruttrykkene du
oppretter. Du kan begrense elementer i listeutforskingen på grunn av minimumsog maksimumsverdiene du styrer som statiske verdier i cellene i utforskingsarket.
Når du begrenser dataene i utforskingen, blir det enklere å fokusere på
kvantifiserbare og målbare indikatorer. Du kan legge til filteruttrykk for å begrense
data til bestemte datoer, ved å legge til filterlinjer som bruker Introduksjonsdato.

Opprette en krysstabell ved hjelp av et tilpassett sett med medlemmer
I dette emnet lærer du hvordan du oppretter en krysstabell som inneholder et
tilpassede sett som du designer.
Du bruker tilpassede sett når du skal gruppere medlemmer for bestemte
rapporteringskrav. Du kan for eksempel fokusere på resultatene fra salgsbesøk i et
sett av land fra Stillehavs-Asia-regionen. Du oppretter et tilpasset sett som omfatter
de nødvendige landene, og legger deretter til det tilpassede settet i en rapport.
Det tar 15 til 20 minutter å fullføre dette emnet. For å se hele rapporten laster du
ned eksempelarbeidsboken CustomSet.xls. Eksempelarbeidsboken har formatering
som er brukt i Excel, og samsvarer ikke nøyaktig med regnearket du oppretter.

Før du begynner
Eksempelpakken må være konfigurert på IBM Cognos Business
Intelligence-systemet. Du får tilgang til eksempelarbeidsbøkene fra
installeringsstedet til IBM Cognos BI-eksemplene. Kontakt administratoren for å få
informasjon om URLen som er nødvendig for å koble til IBM Cognos BI-systemet
og plasseringen av eksempelarbeidsbøkene.

Prosedyre
1. Koble til IBM Cognos Business Intelligence-systemet og åpne pakken Salg og
markedsføring (kube). Standardplasseringen til eksempelpakken er
Fellesmapper>Samples_Office>Kuber.
2. Opprette en krysstabellutforsking.
3. Kontroller et alternativet Sett inn medlem med underordnede er aktivert.
4. Legg til følgende dataelementer i rapporten:
v Produkter til Rader-slippsonen
v Tid til Kolonner-slippsonen
v Inntekt til Måleverdier-slippsonen
Kapittel 9. Prøv selv-øvelser
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5. Utvid Bestillingsmetode og dra Salgsbesøk til området Kontekst.
6. Opprett et tilpasset sett fra dimensjonen Stillehavs-Asia.
Velg Japan, Korea, Kina og Singapore. Høyreklikk på et valgt medlem og klikk
på Nytt sett. Lagre settet som Øst-Asia.
7. Dra Øst-Asia fra mappen Tilpassede sett til radområdet etter Produkter.
Legg merke til at utforskingen bare gjenspeiler detaljistene i Øst-Asia. Det betyr
at Australia, som var medlem i den opprinnelige Stillehavs-Asia-dimensjonen,
ikke er medlem i det tilpassede settet Øst-Asia.

Resultater
Et tilpasset sett er knyttet til brukeren som oppretter det tilpassede settet. Neste
gang du åpner pakken Salg og markedsføring, er det tilpassede settet tilgjengelig
for bruk i andre rapporter. Det tilpassede settet er ikke tilgjengelig når en annen
bruker åpner pakken.
Hvis du vil redigere et tilpasset sett, høyreklikker du på settet og klikker på
Rediger sett. Hvis du redigerer et tilpasset sett, eller hvis det er endringer i
medlemmer som brukes i det tilpassede settet, endres ikke rapporten når du
oppdaterer data. For å oppdatere en rapport må du slette det opprinnelige
tilpassede settet fra rapporten og deretter legge til det endrede settet.
Hvis du trenger mer hjelp, kan du se de følgende emnene i IBM Cognos Analysis
for Microsoft Excel Brukerhåndbok:
v
v

Opprette en ny krysstabell
Opprette et tilpasset sett

Opprette delsett i krysstabeller og fleksible visninger
Bruk delsettredigereren til å opprette dynamiske uttrykk som gjør at du kan
oppdatere rapporter for å vise de nyeste dataene.
Læringsmålene for hele opplæringsmodulen
v Lær funksjonene i vinduet Delsettredigerer
v Lær hvordan du oppretter dynamiske uttrykk
v Lær hvordan du bruker delsettredigereren med fleksible visninger
Denne opplæringsmodulen bruker eksempelpakken plan_BudgetPlan.

Opprette en krysstabell
Opprett en krysstabell som en del av budsjettanalysen. Bruk krysstabellutforsking
når du vil vise informasjon i et mer kompakt format, der kryssende rader og
kolonner viser sammendragsinformasjon.
Krysstabellen som du oppretter, inneholder data fra Planning Sample-pakken som
inneholder budsjettinformasjon. Du lærer hvordan du oppretter en krysstabell fra
et diagram over kontoer med netto driftsresultat.

Starte IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel og laste inn
budsjettplaneksempelet
Last inn IBM Cognos TM1-budsjettplanen slik at du kan arbeide med den under
opplæringen.
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Prosedyre
1. Start IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel.
2. Klikk på Åpne pakke i IBM Cognos-ruten og velg serveren som inneholder
IBM Cognos TM1-eksempeldata, i boksen System.
3. Klikk på Planning Sample, plan_BudgetPlan på listen over pakker. Klikk
deretter på OK.

Opprette en budsjettkrysstabell
Opprett en krysstabellrapport fra budsjettplaneksempelet.

Prosedyre
1. Klikk på Opprett en ny krysstabell i IBM Cognos-ruten.
2. Klikk på elementtype på utforskingslinjen og deretter på Sett inn
enkeltmedlem.
3. Dra følgende elementer til Kontekst-slippsonen: FY 2010 Budget, 10110, 105,
local, input. Hvis du skal søke etter disse elementene, høyreklikker du på hver
dimensjon og skriver navnet i søkevinduet.
a. Klikk på plan_version > plan_version og dra elementet FY 2010 Budget til
Context-området.
b. Klikk på plan_business_unit > plan_business_unit > 10000 > 10100 og dra
elementet 10110 til Kontekst-området.
c. Klikk på plan_department > plan_department > 1000 > 100 og dra
elementet 105 til Kontekst-området.
d. Klikk på plan_exchange_rates > plan_exchange_rates og dra elementet
local til Kontekst-området.
e. Klikk på plan_source > plan_source > budget og dra elementet input til
Kontekst-området.
4. Legg til elementet 2010 i Kolonner-slippsonen. Klikk på plan_time > plan_time
og dra elementet 2010 til Kolonner-slippsonen.
5. Legg til elementet Netto driftsresultat i Rader-slippsonen. Klikk på
plan_chart_of_accounts > plan_chart_of_accounts og dra Netto
driftsresultat-elementet til Rader-slippsonen.

Arbeide i delsettredigereren
Når du har opprettet en grunnleggende krysstabellutforsking, kan du bruke
delsettredigereren til å opprette et mer sammensatt krysstabell ved å bruke flere
avanserte funksjoner i delsettredigereren.
Når du skal bruke disse funksjonene, må du åpne delsettredigereren langs
kolonnene eller radene. Velg alternativet Rediger sett.

Sette inn 2010-elementmedlemmene dynamisk fra
delsettredigerervinduet
I de første eksempelet skal du gjøre 2010 dynamisk og hente inn underordnede.
Det gjør du ved å høyreklikke på 2010-elementet og velge Sett inn medlem med
underordnede.

Prosedyre
1. Klikk på rullegardinmenyen som er knyttet til 2010-elementet, i
Kolonner-slippsonen, og klikk på Rediger sett. Delsettredigerervinduet blir
åpnet.
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2. Høyreklikk på 2010-elementet i Valg-ruten og klikk på Innsettingsalternativer
og Sett inn medlem med underordnede.
3. Du kan kontrollere det dynamiske uttrykket du oppretter, ved å klikke på Vis
MDX-ikonet på verktøylinjen for delsettredigereren. Vinduet Rediger MDX blir
åpnet og du ser at uttrykket viser: {TOGGLEDRILLSTATE({[plan_time].[2010]},
{[plan_time].[2010]} , RECURSIVE)}
4. Du lagrer MDX-uttrykket og lukker vinduet Rediger MDX ved å klikke på OK.
5. Du lagrer arbeidet ditt i delsettredigereren og lukker vinduet ved å klikke på
OK.

Erstatte Netto driftsresultat-elementet med tilhørende
komponentelementer fra delsettredigerervinduet
Arbeid med dimensjonen plan_chart_of_accounts på radaksene Arbeid med
elementet Netto driftsresultat i delsettredigereren.

Prosedyre
1. Klikk på rullegardinmenyen som er knyttet til Netto driftsresultat-elementet, i
Rader-slippsonen, og klikk på Rediger sett. Delsettredigerervinduet blir åpnet.
2. Klikk på elementet Netto driftsresultat i Valg-ruten og trykk på Delete-tasten.
3. Utvid plan_chart_of_accounts i ruten Tilgjengelige medlemmer. Utvid deretter
Netto driftsresultat. Du får frem tre komponentelementer: Inntekt,
Salgskostnader, og Driftsutgifter.
4. Klikk på ikonet for innsettingstype og klikk deretter på Sett inn
enkeltmedlem.
5. Velg Inntekt Salgskostnader og Driftsutgifter, og klikk på Legg til-pilen. De
valgte elementene blir vist i Valg-ruten. Hvis du vil velge flere elementer,
trykker du på Skift-tasten og klikker på elementene.
6. Du gjør elementet Salgskostnader dynamisk ved å høyreklikke på elementet og
klikke på Innsettingsalternativer og deretter på Sett inn medlem med
underordnede.
7. Du lagrer arbeidet ditt i delsettredigereren og lukker vinduet ved å klikke på
OK. Legg merke til at navnene etter Salgskostnader-elementet vises som
konto-IDer. Bruk delsettredigereren på nytt for å endre utseendet.
8. Klikk på rullegardinmenyen som er knyttet til Netto driftsresultat-elementet, i
Rader-slippsonen, og klikk på Definer alias og AccountName. Legg merke til
at navnene etter Salgskostnader-elementet vises som kontonavn i stedet for
konto-IDer.

Opprette fleksible visninger
Konverter krysstabellen til en fleksibel visning. Fleksible visninger er nyttige når
du skal presentere data eller sende arbeidsbøker til andre gruppemedlemmer som
ikke har IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel.
Du kan bruke delsettredigereren når du skal legge til elementer i en fleksibel
visning.

Konvertere krysstabellen til en fleksibel visning
Bruk delsettredigereren med fleksible visninger når du skal legge til eller fjerne
elementer på kolonne- eller radaksen.
Du kan også bruke delsettredigereren til å opprette en datavalideringscelle på et
kontekstelement. Når du er i en fleksibel visning, kan du legge til elementer ved å
skrive elementnavn i celler innenfor det navngitte området, eller ved å bruke
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delsettredigereren. Hvis du skal fjerne elementer, kan du slette kolonner og rader
ved hjelp av Microsoft Excel-kommandoer eller delsettredigereren. Når du bruker
delsettredigereren med en fleksibel visning, kan du samhandle med visningen på
samme måte som utforskingsark. Det eneste unntaket er at alle dynamiske
elementer blir konvertert til statiske elementer etter at du har avsluttet
redigeringsprogrammet og brukt det på en fleksibel visning.

Prosedyre
1. Klikk på Konverter til fleksibel visning på et nytt ark på utforskingslinjen.
2. Høyreklikk på Q1-2010, klikk på IBM Cognos Analysis og deretter på Erstatt
medlemmer. Delsettredigerervinduet blir åpnet.
3. Klikk på Filter-ikonet på verktøylinjen. Filterkontrollene og filterboksen blir
vist etter verktøylinjen.
4. Skriv 1. kvartal i filterboksen og trykk på Enter-tasten. Alle elementene i
plan_time-dimensjonen som inneholder 1. kvartal, blir vist.
5. Klikk på 1. kvartal-2011 i Søkeresultater-ruten. Klikk deretter på Legg
til-ikonet for å legge til disse elementene i Valg-ruten.
6. Klikk på ikonet for innsettingstype og deretter på Sett inn medlem med
underordnede.
7. Klikk på OK. 1.kvartal-2011-komponentelementene blir vist etter
1.kvartal-2010.
8. Høyreklikk på 10110-elementet i celle A3, klikk på IBM Cognos Analysis og
deretter på Erstatt medlemmer. Delsettredigerervinduet blir åpnet.
9. Utvid plan_business_unit i ruten Tilgjengelige medlemmer. Utvid deretter
10000-elementet.
10. Velg 10100, 10200, 10300 og 10400, og klikk på Legg til-ikonet for å legge til
disse elementene i Valg-ruten.
11. Klikk på OK. Celle A3 er nå en velger.
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Kapittel 10. Automatisere IBM Cognos Office
Ved hjelp av et programmeringsgrensesnitt (API) kan du automatisere
oppdateringen eller publiseringen av innholdet i arbeidsbøker, dokumenter og
presentasjoner. Du kan bruke et planleggingsverktøy, for eksempel Planlagt
aktivitet, og behandle en eller flere arbeidsbøker, dokumenter eller presentasjoner.
Ved hjelp av APIen kan du opprette et satsvist program som kjøres daglig, ukentlig
eller månedlig, og som oppdaterer alle IBM Cognos Office-arbeidsbøker,
-dokumenter eller -presentasjoner slik at de påvirkede filene holdes oppdatert etter
hvert som periodedataene endres.
Du kan sende et kall til API fra Microsoft Excel-arbeidsbøker, Microsoft
Word-dokumenter eller Microsoft PowerPoint-presentasjoner ved å bruke VBA eller
ved å bruke VBS og et kommandolinjegrensesnitt. Hvis disse typene av
automatisering skal fungere, må du registrere en eller flere makroer i arbeidsboken,
dokumentet eller presentasjonen.
Når du bruker eksempelmakroer og eksempelskriptfiler som en del av dine
behandlingsfunksjoner, må du huske på at APIen bare er tilgjengelig som
brukerdefinerte funksjoner (User Defined Functions (UDFer)) i Microsoft
Office-produktene Excel, Word og PowerPoint. UDFer er funksjoner som er
opprettet i VBA (Visual Basic for Applications). I dette tilfellet blir imidlertid
UDFene opprettet i IBM Cognos Office-løsningen og blir kalt opp fra VBA.
For å hjelpe deg med å forstå hva det er mulig å gjøre ved hjelp av denne APIen,
finnes det en rekke eksempelfiler. Du kan bruke dem for å få hjelp til å opprette
dine egne løsninger, ved å
v opprette VBA-makroer fra Excel, Word eller PowerPoint
v sende parametere ved hjelp av VBS og kommandolinjegrensesnittet
I tillegg til denne funksjonaliteten kan du planlegge kjøring av skript, skript du
oppretter selv eller eksempelskript, som en satsvis prosess til fastsatte tider.

Før du begynner
Du må be administratoren om å gjøre eksempelfilene tilgjengelige for deg på et
sted som du har tilgang til.

Prosedyre
1. Oppdater IBM Cognos Office-dataene.
2. Importer filen CognosOfficeAutomationExample.bas.
3. Bruk API-funksjonene for IBM Cognos Office.
4. Du kan utvide din løsning ved hjelp av eksempelskriptfilene for IBM Cognos
Office Visual Basic (VBA og VBS).

© Copyright IBM Corp. 2009, 2013
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Eksempel - oppdatere data i et Microsoft Office-dokument
Når du bruker automatisering for å oppdatere innholdet i en arbeidsbok, et
dokument eller en presentasjon, må du sette makrosikkerheten til et passende nivå.
Du kan angi makrosikkerhetsnivået med et av disse alternativene, avhengig av
hvilken versjon av Microsoft Office du bruker:
v Endre sikkerhetsnivået for Microsoft Office-applikasjonen til middels eller lavt.
v Endre innstillingen for klarerte utgivere i Microsoft Office-applikasjonen slik at
installerte tillegg (add-ins) eller maler blir klarert.
Følgende kode viser de mest grunnleggende teknikkene for bruk av IBM Cognos
Office-egenskapen CognosOfficeAutomationObject.
I det følgende eksempelet må du logge deg på IBM Cognos Business
Intelligence-webserveren, ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi, for å oppdatere dataene i
Microsoft Office-dokumentet.
Sub Logon()
Dim UserName As String
Dim Password As String
Dim Namespace As String
Dim URL As String
Dim LogonResult As Boolean
UserName = "Admin"
Password = "Admin"
Namespace = "Production"
URL = "http://localhost/ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi"
’

Check that the automation object returned by

’

CognosOfficeAutomationObject is valid before using it.

If Not CognosOfficeAutomationObject is Nothing Then
LogonResult = CognosOfficeAutomationObject.Logon
(URL, UserName, Password, Namespace)
If LogonResult = True Then
MsgBox "Logon succeeded."
End If
End If
End Sub

Når du har logget deg på, kan du oppdatere dataene. Du finner mer informasjon i
“RefreshAllData” på side 118.

Konfigurere Microsoft Office-applikasjoner for automatisering
Den raskeste fremgangsmåten når du skal konfigurere Microsoft Excel, Word eller
PowerPoint for automatisering, er å importere filen
CognosOfficeAutomationExample.bas til Microsoft Excel-arbeidsboken eller
Microsoft Word-dokumentet, eller importere filen
CognosOfficeAutomationPPExample.bas til Microsoft PowerPoint-presentasjonen.
Disse filene inneholder alle nødvendige makroer, inkludert makroen
CognosOfficeAutomationObject. Et annet alternativ er å opprette maler som
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allerede inneholder denne importerte .bas-filen, som leverer koden for pålogging til
IBM Cognos Office, oppdaterer innholdet i oppgitte arbeidsbøker, dokumenter eller
presentasjoner, og logger av.

Før du begynner
Du må importere filen CognosOfficeMessageSuppressor.cls før du kan bruke
makrofilene for IBM Cognos Office-automatisering. .cls-filen inneholder funksjonen
SuppressMessages, som tillater at du deaktiverer standardvarsler og -meldinger.

Prosedyre
1. Åpne et nytt Office-dokument, en arbeidsbok eller en presentasjon.
2. Klikk på Makro og deretter på Visual Basic-redigering på menyen Verktøy.
3. Gjør følgende, avhengig av hvilken Microsoft Office-applikasjon du bruker:
v Hvis du bruker Microsoft Excel og Microsoft PowerPoint, høyreklikker du på
VBAProject og klikker på Importer fil.
v Hvis du bruker Microsoft Word, høyreklikker du på Prosjekt og klikker på
Importer fil.
Dialogboksen for Importer fil blir vist.
4. Bla til stedet der makrofilene for IBM Cognos Office-automatisering er
installert.
Standardplasseringen er klientinstalleringskatalog\Automation.
5. Klikk på filen CognosOfficeAutomationExample.bas for Microsoft Excel eller
Microsoft Word, eller klikk på filen CognosOfficeAutomationPPExample.bas for
Microsoft PowerPoint, og importerer den til VBA-prosjektet.
Ikke rediger denne kodemodulen. Ikke importer begge filene, som er
applikasjonsspesifikke. Det vil føre til problemer for Åpne-rutinen.
6. Gjenta trinn 3 til 5 for å importere filen CognosOfficeMessageSuppressor.cls.
7. Lukk Visual Basic-redigering og gå tilbake til IBM Cognos Office.
8. Lagre filen som en mal, lukk den og åpne malen på nytt.

Resultater
Du kan nå sende kall til makroene for Cognos Office-automatiseringen, fra
VBA-koden du skriver i Excel, Word eller PowerPoint.

Logging av automatiseringsaktiviteter og feil
Ved hjelp av automatiseringsloggen kan du spore automatiseringsaktiviteter og
feilsøke problemer med automatiseringsverktøy og automatiseringsskript.
Automatiseringsloggen blir generert automatisk når du kjører et
automatiseringsskript.
Automatiseringsloggen blir returnert ved hjelp av et kall til API-funksjonen
TraceLog. Du finner mer informasjon om TraceLog-funksjonen i “TraceLog” på side
121.

API-funksjoner for IBM Cognos Office
Når referansen til IBM Cognos Office Automation er etablert, kan alle makroer i
VBA sende kall til funksjonene som det er tilgang til i IBM Cognos Office
Automation-APIen.
Kapittel 10. Automatisere IBM Cognos Office
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Du kan bruke API-funksjoner til behandlingen av Microsoft Office-dokumenter
som arbeidsbøker, dokumenter og presentasjoner. Hvis Microsoft Office er åpent
når en kommando blir utført, blir den utført i interaktiv modus. Hvis Microsoft
Office er lukket når kommandoen blir utført, blir den utført i satsvis modus.
Utføring i satsvis modus betyr at all visning av varsler er slått av.
Det gis tilgang til følgende funksjoner gjennom IBM Cognos Officeautomatiseringsobjekter:
v HttpLogonCredentials, som autentiserer en bruker for et websted som krever ny
autentiseringslegitimasjon.
v Logon, som autentiserer brukere for IBM Cognos Business Intelligencewebserveren.
v ClearAllData, som fjerner alle IBM Cognos Business Intelligence-dataverdier fra
dokumentet, arbeidsboken eller presentasjonen.
v RefreshAllData, som oppdaterer alle gjeldende IBM Cognos Business
Intelligence-dataverdier som finnes i dokumentet, arbeidsboken eller
presentasjonen.
v RefreshAllDataAndFormat, som oppdaterer alle gjeldende IBM Cognos Business
Intelligence-verdier og formaterer stiler som er i dokumentet, arbeidsboken eller
presentasjonen.
v UnlinkAllData, som konverterer linkede IBM Cognos Business
Intelligence-dataverdier til statiske verdier som ikke lenger blir oppdatert når det
blir sendt kall til funksjoner som RefreshAllData.
v Publish, som publiserer IBM Cognos Office-dokumenter i IBM Cognos
Connection.
v LogOff, som logger av alle IBM Cognos-webservere som er logget på.
v TraceLog, som returnerer alle automatiseringsaktiviteter og feil.
v SuppressMessages, som utelater alle varsler og meldinger som blir vist under
normal bruk av IBM Cognos Office.
v ClearCache, som reduserer størrelsen på en IBM Cognos Analysis for Microsoft
Excel-arbeidsbok ved å slette metadata og data fra arbeidsboken.
v UpdateServerUrl, som oppdaterer IBM Cognos-informasjon for eksisterende
rapporter og formler i en IBM Cognos-aktivert Excel-arbeidsbok,
PowerPoint-presentasjon eller et Word-dokument.
Hvis du vil lese mer om egenskapene og metodene for et objekt, finner du mer
informasjon i den elektroniske hjelpen.
Siden objektet hentes under kjøring og det ikke er installert noe typebibliotek på
klientens maskin, kan ikke brukeren avgjøre hvilke egenskaper og metoder som er
tilgjengelige for objektet, ved hjelp av IntelliSense.

HttpLogonCredentials
HttpLogonCredentials autentiserer en bruker for et websted som krever ny
autentiseringslegitimasjon, som Basic, Kerberos og SiteMinder.
HttpLogonCredentials trenger URL, brukernavn og passord som brukes for
autentisering på webstedet.

116

IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel versjon 10.2.0: Brukerhåndbok

Syntaks
IBM Cognos Office støtter ikke skjemabasert SiteMinder-autentisering. Du må
bruke menykommandoer og alternativer i IBM Cognos Office i stedet for APIen til
å automatisere oppdateringen eller publiseringen av innholdet i arbeidsbøker,
dokumenter og presentasjoner.
HttpLogonCredentials (url, brukernavn, passord)
Tabell 12. Argumenter for HttpLogonCredentials
Argument

Beskrivelse

Datatype

url

URLen for webstedet du vil
autentiseres for

Streng

brukernavn

Brukernavnet for
autentisering

Streng

passord

Passordet for autentisering

Streng

Logon
Logon mottar URLen for IBM Cognos Business Intelligence-webserveren og
legitimasjonselementene som IBM Cognos trenger for å utføre en pålogging:
bruker-ID, passord og navneområde. Det skilles mellom store og små bokstaver i
navneområdeparameteren, så du må bruke nøyaktig samme stavemåte som i
navneområdet.

Syntaks
IBM Cognos Office-APIen benytter IBM Cognos Office-strategien som går ut på å
lagre brukerlegitimasjon bare i minnet. Brukerne må derfor lagre legitimasjonen sin
i et sikkert område og sende den til påloggingsmetodene ved kjøretid.
Hvis du bruker Logon-funksjonen sammen med feil legitimasjon, oppstår det en
CAMException-feil, men det blir ikke skrevet noe unntak som angir en feil, i
loggfilen. For å unngå denne situasjonen må du huske at det skilles mellom store
og små bokstaver i strengene, og sørge for at du bruker gyldige IDer, passord og
navneområder.
Logon vises ikke på makrolisten (menyen Verktøy, Makro, Makroer, eller ALT+F8)
i noen av Office-applikasjonene, fordi den mottar et argument. En makro med
parametere er ved definisjon privat, og private makroer vises som standard ikke i
makroalternativene.
Boolsk Logon (url, brukernavn, passord, navneområde)

Parametere
Tabell 13. Argumenter for Logon
Argument

Beskrivelse

Datatype

url

URLen for IBM Cognos-webserveren
som du ønsker å logge deg på

Streng
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Tabell 13. Argumenter for Logon (fortsettelse)
Argument

Beskrivelse

Datatype

brukernavn

Brukernavnet for autentisering

Streng

passord

Passordet for autentisering

Streng

navneområde

Navneområdet for autentisering

Streng

Returverdi
Datatype: Boolsk
Boolsk verdi som er sann hvis påloggingen var vellykket

Eksempel
Dette er et eksempel på syntaksen:
Dim bResult As Boolean
bResult = CognosOfficeAutomationObject.Logon
("http://localhost/ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi",
"Administrator", "CognosAdmin", "Production")

ClearAllData
ClearAllData fjerner alle IBM Cognos-dataverdier fra gjeldende Microsoft
Office-dokument, -arbeidsbok eller -presentasjon.

Syntaks
ClearAllData()

Eksempel
Dette er et eksempel på syntaksen:
CognosOfficeAutomationObject.ClearAllData

RefreshAllData
RefreshAllData henter de gjeldende dataverdiene fra IBM Cognos-webserveren og
oppdaterer disse verdiene i det gjeldende Microsoft Office-dokumentet,
-arbeidsboken eller -presentasjonen.

Syntaks
Systemet må være logget på IBM Cognos-webserveren. Pass på at egenskapen
Update-metode for forespørsel på flippen Administrer data i brukergrensesnittet
er satt til Bruk=Vis eller Ikke oppdater for å fullføre operasjonen. Hvis ikke, er det
ikke mulig å oppdatere rapporten uten inngripen fra brukeren og det oppstår feil.
RefreshAllData()

Eksempel
Dette er et eksempel på syntaksen:
Dim bResult as Boolean
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bResult = CognosOfficeAutomationObject.Logon
("http://localhost/ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi",
"Administrator", "CognosAdmin", "Production")
’Refresh the data if we successfully logged on to the
IBM Cognos server.
If bResult Then
CognosOfficeAutomationObject.RefreshAllData
End If

RefreshAllDataAndFormat
RefreshAllDataAndFormat henter gjeldende dataverdier og format fra IBM
Cognos-webserveren og oppdaterer disse verdiene og formatet i det gjeldende
Microsoft Office-dokumentet, -arbeidsboken eller -presentasjonen.

Syntaks
Systemet må være logget på IBM Cognos-webserveren. Pass på at egenskapen
Update-metode for forespørsel på flippen Administrer data i brukergrensesnittet
er satt til Bruk=Vis eller Ikke oppdater for å fullføre operasjonen. Hvis ikke, er det
ikke mulig å oppdatere rapporten uten inngripen fra brukeren og det oppstår feil.
RefreshAllDataAndFormat()

Eksempel
Dette eksempelet viser hvordan RefreshAllDataAndFormat-metoden brukes:
Dim bResult as Boolean
bResult = CognosOfficeAutomationObject.Logon
("http://localhost/ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi",
"Administrator", "CognosAdmin", "Production")
’Refresh the data and formatting if we successfully logged on to the
IBM Cognos server.
If bResult Then
CognosOfficeAutomationObject.RefreshAllDataAndFormat
End If

UnlinkAllData
UnlinkAllData frakobler alle IBM Cognos-dataverdier i det gjeldende Microsoft
Office-dokumentet, -arbeidsboken eller -presentasjonen. Disse verdiene blir ikke
lenger oppdatert ved senere kall til RefreshAllData. De blir statiske verdier.

Syntaks
Etter at UnlinkAllData er kalt opp, vil alle IBM Cognos-dataverdier som importeres
til det gjeldende Microsoft Office-dokumentet, -arbeidsboken eller -presentasjonen,
fortsatt være linket til IBM Cognos-datakilden på webserveren. De blir oppdatert
med nye serverdata ved RefreshAllData-kall.
UnlinkAllData()

Eksempel
Dette er et eksempel på syntaksen:
CognosOfficeAutomationObject.UnlinkAllData
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Publish
Bruk Publish til publisering av IBM Cognos Office-dokumenter i IBM Cognos
Connection.

Syntaks
Argumentene gjenspiler inntastingsboksene i dialogboksen som brukes i
brukergrensesnittet.
Publish vises ikke på makrolisten (menyen Verktøy, Makro, Makroer, eller
ALT+F8) i noen av Office-applikasjonene, fordi den mottar et argument. En makro
med parametere er ved definisjon privat, og private makroer vises som standard
ikke i makroalternativene.
Publish (URL, dokumentbane, serverbane, navn, beskrivelse, skjermtips)

Parametere
Tabell 14. Parametere for Publish-makroen
Argument

Beskrivelse

Datatype

URL

Angir serveren du publiserer til.

Streng

dokumentbane

Angir plasseringen av Office-dokumentet som skal
publiseres. Dette er den lokale banen til filen du vil
publisere. Mappebanen er en søkebane i IBM Cognos
Business Intelligence. Du finner mer informasjon i IBM
Cognos BI Brukerhåndbok. Hvis banen til mappen ikke er
riktig når du publiserer ved hjelp av IBM Cognos Office
Automation, blir du bedt om å logge deg på igjen. Det er
fordi IBM Cognos ikke skiller mellom mapper som ikke
finnes, og mapper som brukeren ikke har tillatelser til.
Denne sikkerhetsfunksjonen skal forhindre oppdaging av en
mappebane ved prøving og feiling.

Streng

serverbane

Angir banen i Content Store der dokumentet er lagret.

Streng

navn

Angir navnet på dokumentet slik det vises i IBM Cognos BI. Streng

beskrivelse

Beskriver Office-dokumentet slik det vises i IBM Cognos BI.

skjermtips

Fyller ut skjermtipsteksten som brukerne ser når de peker på Streng
Office-dokumentet på listen over publiserte elementer i IBM
Cognos BI.

Eksempel
Dette er et eksempel på syntaksen:
Publish("CAMID(’::Anonymous’)/folder[@name=’My
Folders’]","Description of ’My Folders’", "")

Logoff
Logoff logger av alle IBM Cognos-webservere som brukerne er logget på.

Syntaks
Logoff ()
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Streng

Eksempel
Dette er et eksempel på syntaksen:
CognosOfficeAutomationObject.Logoff

TraceLog
TraceLog returnerer alle IBM Cognos Office-automatiseringsaktiviteter og feil.

Syntaks
Streng TraceLog()

Returverdi
Datatype: Streng
Verdien til påloggingselementet som streng

Eksempel
Dette er et eksempel på syntaksen:
Dim strTraceLog as String
strTraceLog = CognosOfficeAutomationObject.TraceLog
MsgBox strTraceLog

SuppressMessages
SuppressMessages utelater standard varsler og meldinger som blir vist under
normal bruk av IBM Cognos Office.

Syntaks
SuppressMessages()

Eksempel
Dette er et eksempel på syntaksen:
Private Sub Class_Initialize()
CognosOfficeAutomationObject.SuppressMessages True
End Sub
Private Sub Class_Terminate()
CognosOfficeAutomationObject.SuppressMessages False
End Sub

ClearCache
ClearCache, som bare kan brukes sammen med IBM Cognos Analysis for Microsoft
Excel-arbeidsbøker, reduserer størrelsen på en arbeidsbok ved å fjerne metadata og
data fra formler.

Syntaks
ClearCache()
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Eksempel
Dette er et eksempel på syntaksen:
CognosOfficeAutomationObject.ClearCache()

UpdateServerUrl
Bruk UpdateServerUrl til å oppdatere IBM Cognos-serverinformasjon for
eksisterende rapporter og formler i en IBM Cognos-aktivert Excel-arbeidsbok, en
PowerPoint-presentasjon eller et Word-dokument.

Syntaks
UpdateServerUrl-metoden tar to argumenter: den gamle server-URLen og den nye
server-URLen. Disse argumentene gjenspeiler inntastingsboksene i dialogboksen
Oppdater system. Du får tilgang til denne kontrollen fra IBM Cognos-verktøylinjen
ved å klikke på Alternativer-knappen og deretter på Verktøy for oppdatering av
system.
UpdateServerUrl-metoden erstatter serverinformasjonen for eksisterende rapporter.
Når du kjører denne kommandoen, beholdes navnet på pakken. Denne metoden
kan bare brukes til å endre en enkelt server, for eksempel en testserver til en annen
server, for eksempel en produksjonsserver. URL-argumentene kan være
fullstendige eller ufullstendige URLer. Hvis et eller flere argument er tomme,
utfører ikke denne kommandoen noe, men det kan skade rapporten.
Serverinformasjonen er lagret i både serveregenskapen og den serialiserte
rapportegenskapen. Hvis du kjører en tom kommando, kan det føre til at disse to
forekomstene mister synkronisering.
Fordi UpdateServerUrl-metoden søker etter og erstatter strenger, er det mulig å
bruke deler av URLen, forutsatt at den er en unik delstreng.
Merk: UpdateServerUrl-søket ser på alle data i arbeidsboken og oppdaterer data
som samsvarer med søkestrengen, ikke bare rapportegenskaper som inneholder
URL-strengen. Hvis du bruker bare en del av eller hele den opprinnelige
URL-strengen sammen med UpdateServerUrl-metoden, endres alle data som
samsvarer med søkestrengen.
UpdateServerUrl "gammel server-URL-streng" "ny server-URL-streng"

Parametere
Tabell 15. Parametere for UpdateServerUrl-metoden
Argument

Beskrivelse

Datatype

gammel
server-URL-streng

Angir URLen til kildesystemet eller det gjeldende systemet.

Streng

ny
server-URL-streng

Angir URLen til målsystemet.

Streng

Eksempel
Dette er et eksempel på syntaksen når det er brukt en fullstendig URL:
UpdateServerUrl "http://testserver1.mjs.com:3140/1011/cgi-bin/cognos.cgi"
"http://prodserver1.mjs.com:3140/1011/cgi-bin/cognos.cgi"
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Eksempelkommandoen kan også gjengis enklere ved å bruke bare den delen av
URLen som blir endret:
UpdateServerUrl "testserver1" "prodserver1"

Eksempel - kode for behandling i VBA
Følgende eksempel viser hvordan du sender et kall til Logon-metoden i VBA:
Dim bResult as Boolean
bResult = CognosOfficeAutomationObject.Logon
("http://localhost/ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi","Administrator",
"CognosAdmin", "Production")
If bResult Then
CognosOfficeAutomationObject.ClearAllData()
CognosOfficeAutomationObject.RefreshAllData()
CognosOfficeAutomationObject.Logoff()
Dim sTraceLog as String
sTraceLog = CognosOfficeAutomationObject.TraceLog
’Here is where you could write the trace log to file.
MsgBox sTraceLog
End If

Eksempel - kode for behandling utenfor VBA
Du vil kanskje bruke IBM Cognos Office Automation utenfor VBA. Du kan ikke
sende direkte kall til APIer.
Du må opprette innpakkermakroer i Microsoft Office-dokumentet for hver API. Du
kan deretter sende kall til disse makroene fra koden. Modulen
CognosOfficeAutomationExample.bas er et eksempel på en innpakkermakro som
du kan sende kall til utenfor VBA.
Det følgende Visual Basic-skriptet åpner Microsoft Office Excel, logger på IBM
Cognos Office, oppdaterer innholdet og logger av.
’ Start Excel in batch mode
Set objExcel = CreateObject("Excel.Application")
objExcel.Visible = False
objExcel.ScreenUpdating = False
objExcel.DisplayAlerts = False
’Open a workbook that has IBM Cognos data
in it.
Set objWorkbook = objExcel.Workbooks.Open("C:\workbook1.xls")
’ Call the wrapper macros
objExcel.Run "Logon", "http://localhost/ibmcognos/cgi-bin/congnos.cgi",
"Administrator", "", "Production"
objExcel.Run "RefreshAllData"
objExcel.Run "Logoff"
objExcel.Run "WriteTraceLog", "C:\AutomationLog.log"
objWorkbook.Save
objWorkbook.Close
objExcel.Quit
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Makrofiler for automatisering av Cognos Office
Makrofilene for Cognos Office er skrevet i Microsoft Visual Basic for Applications
(VBA).
De blir installert sammen med IBM Cognos Office i mappen Automation.
Standardplasseringen er klientinstalleringskatalog\Automation.
Microsoft Excel og Word deler samme CognosOfficeAutomationExample.bas-fil.
Microsoft PowerPoint ar en egen fil med navnet
CognosOfficeAutomationPPExample.bas. Ikke importer begge filer som er
applikasjonsspesifikke, til samme applikasjon. Dette vil føre til problemer for
Åpne-rutinen.
Følgende makrofiler blir installert.
Tabell 16. Eksempelmakroer
Fil

Beskrivelse

CognosOfficeAutomationExample.bas

Siden dette er en BASIC-fil som er opprettet
ved hjelp av VBA, har denne filen filtypen
.bas. Den inneholder egenskapen
CognosOfficeAutomationObject, som
aktiverer IBM Cognos Office-automatisering
i det gjeldende Microsoft Excel- eller
Word-dokumentet. Den inneholder også
wrapper-funksjoner som kaller opp APIen
det gis tilgang til fra IBM Cognos Office.

CognosOfficeAutomationPPExample.bas

Denne filen tilsvarer filen
CognosOfficeAutomationExample.bas,
bortsett fra at den er tilpasset Microsoft
PowerPoint.

CognosOfficeMessageSuppressor.cls

Denne filen viser hvordan du bruker
API-funksjonen SuppressMessages.

Skriptfiler
Installeringen omfatter eksempelskriptfiler som du kan bruke til å automatisere
funksjoner.
Eksemplene inkluderer skriptfiler for å planlegge oppdatering av arbeidsbøker,
dokumenter eller presentasjoner. Det finnes også en skriptfil for oppdatering av
server-URLen.
Du må endre skriptfilene slik at de oppfyller dine behov, eller bruke dem som
referanse når du oppretter dine egne programmer. Du finner mer informasjon i
kommentarene i filene.
Disse Visual Basic-skriptene (VBS) leveres som eksempelprogrammer og finnes i
klientinstalleringskatalog\Automation:
v Automate_COI.vbs
v Automate_COI_Excel.vbs
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v Automate_COI_Word.vbs
v Automate_COI_PowerPoint.vbs
v AutomateServerURLSample.vbs

Kjøre IBM Cognos TM1 TurboIntegrator-funksjoner
Du kan opprette en kommandoknapp for å replikere funksjonaliteten til
handlingsknappen fra IBM Cognos TM1 Perspectives.
Kommandoknappen kan kjøre en Cognos TM1 TurboIntegrator-prosess eller andre
tilpassede prosesser.
Filen COAutomationExample.xls inneholder informasjon og et eksempel på en
Microsoft Visual Basics for Applications-delrutine kalt ExecuteFunction.
ExecuteFuntion-eksempelet viser hvordan du bruker IBM Cognos Analysis for
Microsoft Office Automation-APIen til å utføre TurboIntegrator-skript.
Eksempelfilen er installert i installeringsbane\Automation. Du finner informasjon
om TurboIntegrator-funksjoner i Cognos TM1 Referansehåndbok.

Før du begynner
Du må bruke Microsoft Excel 2007 eller en nyere versjon for å kunne opprette
ActiveX-kommandoknappkontroller.

Prosedyre
1. Tilpass båndet i Microsoft Excel slik at det viser flippen Utvikler.
2. Legg til en ActiveX-kommandoknappkontroll i regnearket. Du finner mer
informasjon om hvordan du oppretter en kommandoknapp på webstedet til
Microsoft.
3. Høyreklikk på kommandoknappen og klikk på Vis kode.
4. Legg til den nødvendige koden for kommandoknappen.

Resultater
Når du skal bruke kommandoknappen, må du være logget på Cognos
TM1-systemet som er oppgitt i ExecuteFunction. Du kan bruke en
automatiseringsfunksjon når du skal logge deg på Cognos TM1-systemet.

Eksempel
Det neste eksempelet bruker SubsetCreate-funksjonen til å opprette et tomt
Northern Europe-delsett av dimensjonen Region. Du kan bruke
SubsetElementInsert til å legge til elementer i delsettet.
Private Sub CommandButton1_Click()
ExecuteFunction "http://mypmsystem.mycompany.com:9510/pmsystem/pm/tm1/api/planning+sample",
"SubsetCreate","Region","Northern Europe"
End Sub
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Kapittel 11. Feilsøking
Bruk denne referanseinformasjonen for feilsøking som hjelp når du skal løse
bestemte problemer som kan oppstå under eller etter installeringen av IBM Cognos
Analysis for Microsoft Excel-komponenter.

Feilsøke et problem
Feilsøking er en systematisk metode for å løse et problem. Målet med feilsøkingen
er å finne ut hvorfor noe ikke fungerer som forventet, og hvordan problemet skal
løses.
Det første trinnet i en problemløsingsprosess er å beskrive problemet så fullstendig
som mulig. Problembeskrivelser hjelper både deg og IBM-konsulenten for teknisk
støtte med å forstå hvor dere må starte for å finne årsaken til feilen. Dette trinnet
omfatter å at du stiller deg selv noen grunnleggende spørsmål:
v Hva er symptomene på problemet?
v Hvor oppstår problemet?
v Når oppstår problemet?
v Under hvilke betingelser oppstår problemet?
v Kan problemet gjenskapes?
Svarene på disse spørsmålene gir vanligvis til en god beskrivelse av problemet,
som deretter kan hjelpe deg med å løse problemet.

Hva er symptomene på problemet?
Når du begynner å beskrive et problem, er det mest opplagte spørsmålet “Hva er
problemet?” Dette spørsmålet kan virke enkelt, men du kan dele det opp i flere
fokuserte spørsmål som sammen skaper et mer beskrivende bilde av problemet.
Disse spørsmålene kan være:
v Hvem eller hva rapporterer problemet?
v Hva er feilkodene og meldingene?
v Hvordan mislykkes systemet? Er problemet for eksempel en sløyfe, at systemet
henger eller krasjer, redusert ytelse eller feil resultat?

Hvor oppstår problemet?
Det er ikke alltid enkelt å fastslå hvor problemet oppstår, men det er et av de
viktigste trinnene når du skal løse problemet. Det kan finnes mange lag av
teknologi mellom den rapporterende komponenten og komponenten som svikter.
Nettverk, disker og drivere er bare noen få av de komponentene du må vurdere
når du undersøker problemer.
Disse spørsmålene kan hjelpe deg med å finne laget der problemet har oppstått:
v Er problemet spesifikt for en plattform eller ett operativsystem, eller er det felles
for flere plattformer eller operativsystemer?
v Er gjeldende miljø og konfigurasjon støttet?
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Hvis ett lag rapporterer problemet, er det ikke sikkert at problemet har oppstått i
det laget. Når man skal finne ut hvor et problem har oppstått, er det viktig å
kjenne miljøet der problemet oppstår. Ta deg tid til å lage en fullstendig beskrivelse
av problemmiljøet, inkludert operativsystem og versjon, all tilsvarende
programvare og deres versjoner, og maskinvaren. Kontroller at du bruker et støttet
miljø. Mange problemer kan spores tilbake til programvarenivåer som ikke er
kompatible og ikke er tiltenkt å kjøres sammen, eller som ikke er fullstendig testet
sammen.

Når oppstår problemet?
Utarbeid en detaljert tidslinje for hendelsene som leder opp til en feil, spesielt for
feil som bare har skjedd en enkelt gang. Den enkleste måten å utarbeide en
tidslinje på, er å arbeide bakover. Start med tidspunktet da en feil ble rapportert
(så nøyaktig som mulig, helst ned til millisekunder), og arbeid deg bakover
gjennom tilgjengelige logger og informasjon. Vanligvis trenger du bare å gå tilbake
til den første mistenkelige hendelsen du finner i en diagnoselogg.
Svar på disse spørsmålene når du skal utarbeide en detaljert tidslinje for
hendelsene:
v Oppstår problemet bare på et bestemt tidspunkt om dagen eller natten?
v Hvor ofte oppstår problemet?
v Hvilken rekke med hendelser leder opp til tidspunktet problemet blir
rapportert?
v Oppstår problemet etter en endring av miljøet, for eksempel etter en
oppgradering eller en installering av program- eller maskinvare?

Under hvilke betingelser oppstår problemet?
Det er en viktig del av problemløsingen å vite hvilke systemer og applikasjoner
som kjører når et problem oppstår. Disse spørsmålene om miljøet kan hjelpe deg
med å identifisere årsaken til problemet:
v Oppstår problemet alltid når en bestemt oppgave blir utført?
v Oppstår problemet alltid etter en bestemt rekke med hendelser?
v Oppstår det feil i andre applikasjoner samtidig?
Ved å besvare denne typen av spørsmål får du hjelp til å beskrive miljøet der
problemet oppstår, og finne eventuelle avhengigheter. Husk at selv om det kan ha
skjedd flere problemer omtrent på samme tid, trenger det ikke å være en
sammenheng mellom problemene.

Kan problemet reproduseres?
Det er ofte lettere å løse problemer som kan gjenskapes. Det kan imidlertid være
ulemper ved å gjenskape problemer. Hvis et problem påvirker virksomheten i
betydelig grad, ønsker du ikke at det skal skje igjen. Hvis det er mulig, kan du
gjenskape problemet i et test- eller utviklingsmiljø, noe som vanligvis gir større
fleksibilitet og bedre styring av undersøkelsene. Svar på disse spørsmålene:
v Kan problemet gjenskapes på et testsystem?
v Opplever flere brukere eller applikasjoner samme type av problem?
v Kan problemet gjenskapes ved hjelp av en enkelt kommando, et sett med
kommandoer, eller en bestemt applikasjon?
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“Søke i kunnskapsbaser”
Du kan ofte finne løsningen på problemer ved å søke i IBMs
kunnskapsbaser. Du kan optimalisere resultatene ved hjelp av tilgjengelige
ressurser, støtteverktøy og søkemetoder.

Søke i kunnskapsbaser
Du kan ofte finne løsningen på problemer ved å søke i IBMs kunnskapsbaser. Du
kan optimalisere resultatene ved hjelp av tilgjengelige ressurser, støtteverktøy og
søkemetoder.

Om denne oppgaven
Du kan finne nyttig informasjon ved å søke etter IBM Cognos i
informasjonssenteret, men noen ganger må du gå utenfor informasjonssenteret for
å løse et problem.

Prosedyre
Slik kan du søke i kunnskapsbaser etter informasjonen du trenger:
v Finn innholdet du har behov for, ved hjelp av IBM Support Portal (IBM Cognos
Business Intelligence Support Portal)
IBM Support Portal er en samlet, sentralisert visning av alle verktøy for teknisk
støtte og informasjon for alle IBMs systemer, programvare og tjenester. IBM
Support Portal gir deg tilgang til hele IBMs portefølje for elektronisk støtte fra
ett sted. Du kan skreddersy sidene for å fokusere på informasjonen og
ressursene du trenger for å forhindre problemer og løse problemer raskere. Gjør
deg kjent med IBM Support Portal ved å se på demo videos
(https://www.ibm.com/blogs/SPNA/entry/the_ibm_support_portal_videos)
(åpnes i nytt vindu) for dette verktøyet. Disse videoene presenterer IBM Support
Portal, utforsker ressurser for feilsøking og andre ressurser, og demonstrerer
hvordan du kan skreddersy siden ved å flytte, legge til og slette portletter.
v Søk etter innhold om IBM Cognos ved hjelp av følgende tekniske ressurser:
– IBM Cognos BI APARer (problemrapporter) (åpnes i nytt vindu)
– IBM Cognos BI Support-websted (åpnes i et nytt vindu)
– IBM Cognos-fora og fellesskap (åpnes i et nytt vindu).
v Søk etter innhold ved hjelp av søkefunksjonen i IBM-logofeltet. Du kan bruke
søkefunksjonen i IBM-logofeltet ved å skrive søkestrengen i søkefeltet på en
hvilken som helst ibm.com-side.
v Søk etter innhold ved hjelp av en ekstern søkemotor som Google, Yahoo eller
Bing. Hvis du bruker en ekstern søkemotor, vil resultatene sannsynligvis
inneholde informasjon som ikke kommer fra ibm.com-domenet. Du kan
imidlertid noen ganger finne nyttig informasjon for problemløsing for
IBM-produkter i nyhetsgrupper, fora og blogger som ikke ligger under ibm.com.
Tips: Ta med “IBM” og navnet på produktet i søket hvis du leter etter
informasjon om et IBM-produkt.

Hente rettelser
Det kan finnes en produktrettelse som løser problemet ditt.
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Prosedyre
Slik finner og installerer du rettelser:
1. Finn ut hvilken rettelse du trenger (Fix Central) (åpnes i et nytt vindu)
(http://www.ibm.com/support/fixcentral/)
2. Last ned rettelsen. Åpne nedlastingsdokumentet og følg linken under
“Download package”.
3. Ta i bruk rettelsen ved å følge instruksjonene under “Installation Instructions” i
nedlastingsdokumentet.
4. Abonner på å motta ukentlige e-postmeldinger om rettelser og annen
informasjon fra IBMs brukerstøtte.

Kontakte IBMs brukerstøtte
IBMs brukerstøtte (IBM Support) gir tilgang til en rekke IBM-ressurser for hjelp til
spørsmål som gjelder programvare.

Før du begynner
Når du har prøvd å finne svar på spørsmålene dine ved hjelp av andre
selvhjelpsalternativer som technotes, kan du kontakte IBM Support. Før du kan
kontakte IBMs brukerstøtte (IBM Support), må firmaet ha en aktiv
vedlikeholdsavtale med IBM, og du må være autorisert for å rapportere problemer
til IBM. Du bør ha følgende opplysninger tilgjengelig:
v Kundeidentifikasjonsnummer
v Tjenesteforespørselsnummer, dersom det er en aktiv tjenesteforespørsel
v Telefonnummer som du kan nås på
v Versjon av programvaren du bruker
v Versjon av operativmiljøet du bruker
v En beskrivelse av det du gjorde da problemet oppstod
v Nøyaktig ordlyd i eventuelle feilmeldinger som blir vist
v Hva du eventuelt gjorde for å løse problemet
Du finner informasjon om hvilke typer støtte som er tilgjengelig, i emnet Support
portfolio i Software Support Handbook (åpnes i nytt vindu).

Prosedyre
Fullfør disse trinnene når du skal kontakte IBMs brukerstøtte i forbindelse med et
problem:
1. Definer problemet, samle inn bakgrunnsinformasjon og fastsett alvorsgraden
for problemet. Du finner mer informasjon i emnet Getting IBM support (åpnes i
nytt vindu) i Software Support Handbook.
2. Samle inn diagnoseinformasjon.
3. Send problemet til IBMs brukerstøtte på en av disse måtene:
v Bruke IBM Support Assistant (ISA): Bruk denne funksjonen til å åpne,
oppdatere og vise en elektronisk tjenesteforespørsel til IBM. Alle data som er
samlet inn, kan vedlegges tjenesteforespørselen. Dette gjør analysen raskere
og reduserer tiden det tar å finne en løsning.
v Online gjennom IBM Support Portal (åpnes i nytt vindu): Du kan åpne,
oppdatere og vise alle dine tjenesteforespørsler fra portletten Service Request
på siden Service Requests.
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v Via telefon: Du finner telefonnummeret for ditt land/område, på websiden
Directory of worldwide contacts (åpnes i nytt vindu).

Resultater
Hvis problemet du rapporterer gjelder en programvaredefekt eller manglende eller
feilaktig dokumentasjon, oppretter IBMs brukerstøtte en APAR (Authorized
Program Analysis Report). APARen beskriver problemet nærmere. Hvis det er
mulig, gir IBMs brukerstøtte deg en midlertidig løsning som du kan benytte til
APARen er løst og det er levert en rettelse. IBM publiserer daglig løste APARer på
IBM Support-webstedet, slik at andre brukere som får det samme problemet, kan
benytte den samme løsningen.

Utveksle informasjon med IBM
Når et problem skal diagnostiseres og identifiseres, er det mulig at du må sende
data og informasjon fra systemet til IBMs brukerstøtte.
I andre tilfeller kan IBMs brukerstøtte skaffe verktøy eller funksjoner du kan bruke
til problembestemmelse.

Sende informasjon til IBMs brukerstøtte
For å redusere tiden det tar å løse et problem kan du sende sporings- og
diagnoseinformasjon til IBMs brukerstøtte.

Prosedyre
Slik sender du diagnoseinformasjon til IBMs brukerstøtte:
1. Åpne en PMR (Problem Management Record). Du kan bruke IBM Support
Assistant (åpnes i et nytt vindu) eller IBM Service Request-verktøyet (åpnes i et
nytt vindu).
2. Samle inn diagnosedataene du trenger. Diagnosedata reduserer tiden det tar å
løse din PMR. Du kan samle inn diagnosedataene manuelt eller automatisk.
3. Komprimer filene ved hjelp av TRSMAIN- eller AMATERSE-programmet. Last
ned gratisverktøyet fra IBM til IBM Cognos BI-systemet og installer det med
TSO RECEIVE-kommandoen.
4. Overfør filene til IBM. Du kan bruke en av følgende metoder for å overføre
filene til IBM:
v Service Request-verktøyet (åpnes i et nytt vindu)
v Standardmetoder for dataopplasting: FTP, HTTP
v Sikre metoder for dataopplasting: FTPS, SFTP, HTTPS
v E-post
Hvis du bruker et IBM Cognos-produkt og sender PMRer ved hjelp av
ServiceLink / IBMLink, kan du sende diagnosedata til IBM Support i en
e-postmelding eller ved hjelp av FTP.
Alle disse metodene for datautveksling er forklart på IBM Support-webstedet
(åpnes i et nytt vindu).

Motta informasjon fra IBMs brukerstøtte
Fra tid til annen kan en IBM-konsulent for teknisk støtte be deg om å laste ned
diagnoseverktøy eller andre filer. Du kan laste ned disse filene ved hjelp av FTP.
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Før du begynner
Du må be IBM-konsulenten oppgi foretrukket server for nedlasting av filene og
nøyaktig navn på katalogene og filene du skal ha tilgang til.

Prosedyre
Slik laster du ned filer fra IBM Support:
1. Koble deg til stedet som IBM-konsulenten for teknisk støtte har oppgitt, ved
hjelp av FTP, og logg deg på som anonymous. Bruk din e-postadresse som
passord.
2. Gå til riktig katalog:
a. Gå til katalogen /fromibm.
cd fromibm

b. Gå til katalogen som IBM-konsulenten oppgav.
cd nameofdirectory

3. Aktiver binærmodus for sesjonen.
binary

4. Last ned filen som IBM-konsulenten oppgav, ved hjelp av get-kommandoen.
get filename.extension

5. Avslutt FTP-sesjonen.
quit

Abonnere på støtteoppdateringer
For å holde deg oppdatert om viktig informasjon om IBM-produktene du bruker,
kan du abonnere på oppdateringer.

Om denne oppgaven
Ved å abonnere på å motta oppdateringer kan du motta viktig teknisk informasjon
og oppdateringer til bestemte støtteverktøy og støtteressurser. Du kan abonnere på
oppdateringer på disse to måtene:
Abonnementer på RSS-matinger og sosiale medier
Følgende abonnementer på RSS-matinger og sosiale medier er tilgjengelige
for IBM Cognos BI:
v RSS-mating for et developerWorks forum (åpnes i et nytt vindu).
v Abonnement på Cognos Support Notebook-blogg (åpnes i et nytt vindu)
v RSS-mating for Support-webstedet for IBM Cognos Business Intelligence
(åpnes i et nytt vindu)
Du finner generell informasjon om RSS, inkludert hva du må gjøre for å
komme i gang og en liste over RSS-aktiverte IBM-websider, på IBM
Software Support RSS feeds-webstedet (åpnes i et nytt vindu).
My Notifications
Med My Notifications kan du abonnere på støtteoppdateringer for et
hvilket som helst IBM-produkt. Du kan oppgi om du vil motta daglige
eller ukentlige kunngjøringer via e-post. Du kan oppgi hvilken type
informasjon du vil motta, som publikasjoner, nyttige tips, flashmeldinger
for produkter (også kalt varsler), nedlastinger og drivere. Med My
Notifications kan du tilpasse og kategorisere produktene du ønsker å bli
informert om, og velge den leveringsmetoden som passer deg best.
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Prosedyre
Slik abonnerer du på støtteoppdateringer:
1. Abonner på RSS-matinger for produkter.
2. Hvis du vil abonnere på My Notifications, går du først til IBM Support Portal
(åpnes i et nytt vindu) og klikker på My Notifications i Notificationsportletten.
3. Hvis du allerede er registrert for My support, logger du deg på og går til
neste trinn. Hvis du ikke er registrert, klikker du på Register now. Fyll ut
registreringsskjemaet med din e-postadresse som IBM-ID og klikk på Submit.
4. Klikk på Edit profile.
5. Klikk på Add products og velg en produktkategori, for eksempel Software.
6. På den andre listen velger du et produktsegment, for eksempel Data &
Information Management.
7. På den tredje listen velger du et produktdelsegment, for eksempel Databases.
8. Velg produktene du vil motta oppdateringer for.
9. Klikk på Add products.
10. Når du har valgt alle produktene du er interessert i, klikker du på Subscribe
to email på flippen Edit profile.
11.
12.
13.
14.
15.

Velg Please send these documents by weekly email.
Oppdater din e-postadresse hvis det er nødvendig.
Velg produktkategorien fra Documents list, for eksempel Software.
Velg de typene av dokumenter du vil motta informasjon for.
Klikk på Update.

Resultater
Inntil du endrer innstillingene dine for RSS-matinger og My Notifications, mottar
du varslene om oppdateringer som du har bedt om. Du kan endre innstillingene
dine når du har behov for det (for eksempel hvis du slutter å bruke et produkt og
begynner å bruke et annet).

Vanlige feil
Denne delen beskriver de vanligste feilene som kan oppstå i IBM Cognos for
Microsoft Office.
Du finner en fullstendig oversikt med nummererte feilmeldinger og advarsler for
IBM Cognos Business Intelligence-produkter i IBM Cognos Business Intelligence
Administration and Security Guide.

Konfigurasjonsspørsmål
Disse spørsmålene er knyttet til konfigurasjon og installering.

Konverter til formler viser ingen verdier
Du kan opprette en krysstabell uten at det oppstår feil, men når du konverterer
utforskingsarket til formler, viser ikke cellene verdier på riktig måte. Hvis en av
cellene ikke har noen verdi, kan du klikke på cellen slik at den viser
COGVAL-formelen, for eksempel =COGVAL($C$1, $C$2, $B10,C$8,$B$8). Hvis du
prøver å gjøre dette på en annen arbeidsstasjon, ser du at verdiene blir vist på
riktig måte. Hvis en bruker med administrative rettigheter til arbeidsstasjonen
prøver å konvertere til formler, blir verdiene vist riktig i cellene i regnearket.
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Brukeren hadde ikke brukt Microsoft Excel før IBM Cognos Analysis for Microsoft
Excel ble installert, og ble ikke registrert på riktig måte. Du kan løse dette
problemet på to måter. Du kan gi den aktuelle brukeren lokale
administrasjonsrettigheter til arbeidsstasjonen eller kjøre filen Register Cognos
UDF.vbs, som legger til de riktige registeroppføringene for den nye brukeren.
For at behandlingen av filen Register Cognos UDF.vbs skal fungere på riktig måte
(både under installeringen av programvaren og når den kjøres separat for å legge
til en ny bruker), må Microsoft Excel-registeroppføringene være opprettet av
Microsoft Excel selv. Du må passe på at brukeren kjører Microsoft Excel før du
prøver å legge til registeroppføringer for IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel.
Du kan undersøke filen ntuser.dat som skriptet skriver til, for å kontrollere at
brukeren er lagt til på riktig måte.

Oppdatere informasjon om server og pakke for å gjøre en server
tilgjengelig
Når du har endret gatewayaliaset eller byttet fra et testmiljø til et
produksjonsmiljø, får du følgende feilmelding om at serveren ikke er tilgjengelig,
og at Cognos-gatewayen ikke kan kobles til Business Intelligence-serveren.
SERVER_NOT_AVAILABLE: Cognos-gatewayen klarer ikke å koble seg til
BI-serveren. Serveren kan være utilgjengelig, eller så er gatewayen kanskje ikke
riktig konfigurert.
Dett skyldes sannsynligvis en endring i gateway-URIen.
Du kan oppdatere informasjonen om server og pakke i en arbeidsbok hvis du vil
bytte fra et testmiljø til et produksjonsmiljø, eller vil ha tilgang til informasjon fra
et annet sett med økonomiske data, for eksempel en sending.

Prosedyre
1. Du kan oppdatere informasjon i cellereferanser.
v Åpne den nye serveren og pakken fra regnearket du vil oppdatere.
v Dra de oppdaterte server- og pakkemetadataene fra mappen Information til
server- eller pakkecellen.
2. Du kan oppdatere informasjon i innebygd tekst.
v Bruk funksjonen for søk og erstatt i Microsoft Excel når du skal oppdatere
innebygde referanser i teksten i celleformler.

IBM Cognos Office-grensesnittet initialiseres ikke i Microsoft
Office
IBM Cognos Office initialiseres ikke hvis Microsoft .NET Framework ikke er
installert eller versjonen er feil. Microsoft .NET Framework må ha versjon 4.0 eller
nyere. En annen mulig årsak til denne situasjonen er at IBM Cognos Office
COM-tillegget (add-in) ikke er installert eller registrert.
Hvis du skal installere IBM Cognos Office COM-tillegget (add-in), må du kjøre
.msi-programmet på installerings-CDen.
Før du prøver å installere Microsoft Støtte for .NET-programmerbarhet, må du ha
installert Microsoft .NET Framework versjon 4.0 eller nyere.
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IBM Cognos Office initialiseres ikke i Microsoft Internet Explorer
Hvis du bruker Microsoft Internet Explorer til søk i IBM Cognos Business
Intelligence og åpner en arbeidsbok, et dokument eller en presentasjon som er
publisert av IBM Cognos Office, blir dokumentet startet i Microsoft Office, men
uten full funksjonalitet.
Hvis du brukere Windows 7, kan besøke Microsofts websted og lese om hvordan
du konfigurerer Internet Explorer til å åpne Microsoft Office-filer i Microsoft Office
i stedet for i Internet Explorer. Hvis du bruker Windows XP, bruker du den
følgende prosedyren til å endre måten filene åpnes på.

Prosedyre
1. Åpne Min datamaskin i Windows XP.
2. Klikk på Mappealternativer på Verktøy-menyen.
3. Klikk på Microsoft Excel-regneark og Avansert under Registrerte filtyper på
flippen Filtyper.
Dialogboksen Rediger filtype blir vist.
4. Opphev valget av Bla gjennom i samme vindu og klikk på OK.
5. Fullfør de samme trinnene for Microsoft Office PowerPoint-presentasjoner og
Microsoft Office Word-dokumenter.

Microsoft Office åpner ikke et Microsoft Office-dokument som er
publisert fra IBM Cognos Office
Hvis du opplever at Microsoft Office prøver å åpne et publisert dokument to
ganger når du dobbeltklikker på en arbeidsbok, et dokument eller en presentasjon i
Microsoft Windows Utforsker, er filtilknytningen defekt eller ikke installert på
riktig måte.
Du kan løse dette problemet på to måter. Du kan starte Microsoft
Office-applikasjonen først, og deretter åpne dokumentet med kommandoen Åpne
på menyen Fil, eller du kan registrere filtypen på nytt.
Registrere filtyper på nytt med et Microsoft Office-program:
Hvis du ikke klarer å åpne et Microsoft Office-dokument selv om det har riktig
filtype, må du registrere filtypen på nytt med riktig Microsoft Office-program, for
eksempel Excel, Word eller PowerPoint.
Om denne oppgaven
I disse trinnene er program.exe en plassholder for den utførbare filen for Microsoft
Office-programmet du vil registrere på nytt. Hvis du har installert Microsoft Office
et annet sted, oppgir du den riktige banen til stedet.
Merk: Hvis du bruker kommandolinjen i versjon 7 av Microsoft
Windows-operativsystemet, må du utvide/heve rettighetene for kommandolinjen
for bestemte oppgaver, for eksempel for å registrere filtyper på nytt. Du åpner en
kommandolinje (ledetekst) som er hevet eller åpner en kommandolinje i
administratormodus, ved å høyreklikke på snarveien for kommandolinjen og velge
Kjør som administrator.
Prosedyre
1. Klikk på Kjør på Start-menyen.
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2. Du fjerner tilknytningen til programversjonen i Åpne-boksen ved å skrive
denne kommandoen og klikke på OK:
program.exe/regserver
3. Oppgi standardversjonen fra Start-menyen ved å klikke på Kjør.
4. Skriv denne kommandoen i Åpne-boksen og klikk på OK:
program.exe/regserver

Kan ikke åpne publiserte Microsoft Office-dokumenter fra IBM
Cognos Connection ved kjøring av operativsystemet Microsoft
XP
Hvis nettleseren ikke spør om du vil åpne eller lagre arbeidsboken, dokumentet
eller presentasjonen, kan det bety at alternativet for bekreftelse av åpning er
deaktivert. Tilbakestill dette alternativet.
Du må aktivere Filnedlasting og Automatisk bekreftelse for filnedlastinger i
Internet Explorer.
Bekrefte åpning av dokumenter:
Følg denne fremgangsmåten når du skal bekrefte åpning av dokumenter:
Prosedyre
1. Åpne Windows Kontrollpanel.
2. Dobbeltklikk på Mappealternativer.
3. På flippen Filtyper, i listen Registrerte filtyper, klikker du på Microsoft
Excel-regneark, Avansert.
4. Kontroller at avmerkingsboksen Bekreft åpning etter nedlasting er valgt, og
klikk på OK.
5. Gjenta trinn 3 og 4 for andre Microsoft Office-dokumenter som støttes i IBM
Cognos Office, for eksempel Microsoft Office Excel-mal, Microsoft
PowerPoint-presentasjon, Microsoft Office PowerPoint-mal, Microsoft
Word-dokument og Microsoft Office Word-mal.
6. Klikk på Lukk.
Tilbakestille sikkerhetsalternativer for Internett:
Følg denne fremgangsmåten hvis du skal tilbakestille sikkerhetsalternativer for
Internett:
Prosedyre
1. Start Internet Explorer.
2. Klikk på Alternativer for Internett på Verktøy-menyen.
3. På flippen Sikkerhet klikker du på sonen for webinnhold som du oppdaterer
disse alternativene for. Klikk deretter på Egendefinert nivå.
4. Bla ned til delen Nedlastinger og klikk på Aktivre for alternativene
Filnedlasting og Automatisk bekreftelse for filnedlastinger.
5. Klikk to ganger på OK.

Feilmeldinger - .NET-snarveien eller .NET-konsollen blir ikke vist
på .NET Framework 4.0-språket som er installert
Hvis du installerer en ikke-engelsk versjon av .NET Framework i et ikke-engelsk
operativsystem, vil du legge merke til at feilmeldingene (.NET-snarvei og
.NET-konsoll) blir vist på engelsk.
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Du løser dette problemet ved å bruke .NET Framework Language Pack for ditt
språk.
Undernøkkelnumre viser til språket. For eksempel er engelsk, fransk, tysk og
japansk oppført her: 1033=en-en, 1036=fr-fr, 1031=de-de, and 1041=ja. Slå opp på
Microsoft-supportnettstedet hvis du vil ha tak i undernøkkelnumre for andre
språk.
Hvis du ikke har undernøklene til språkpakken, må du installere
.NET-språkpakken som er tilgjengelig på Microsofts supportnettsted.

Arbeidsboken lukkes uventet
Hvis du installerer COM-tillegget (add-in) og navnet på Microsoft
Excel-arbeidsboken inneholder en hakeparentes, slutter Excel å reagere, eller lukkes
uventet etter at du har åpnet arbeidsboken.
Du løser dette problemet ved å endre navnet på arbeidsboken slik at den ikke
inneholder hakeparenteser.

Rapporter er ikke tilgjengelige i IBM Cognos Connection-jobber
etter at kommandoen Lagre som er brukt i IBM Cognos Report
Studio
Når du har åpnet en rapport i IBM Cognos Report Studio og lagret en kopi med
kommandoen Lagre som, kan du oppleve at hvis rapporten er inkludert i en jobb,
er den ikke tilgjengelig i IBM Cognos Connection-portalen.
Ikke bruk kommandoen Lagre som i IBM Cognos Report Studio til å lagre
endringer når en rapport er inkludert i en jobb. Lag i stedet en kopi av rapporten,
gjør endringer i kopien, og kopier deretter den oppdaterte rapporten til IBM
Cognos Connection-portalen. Når du bruker denne metoden, overskriver du
rapporten i jobben uten å bryte rapportlinkene.

Innholdet i den cellebaserte rapporten viser #NAVN?
Når du bygger en cellebasert rapport i IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel,
blir #NAVN? vist som innhold i cellene.
Når du drar elementer fra kildetreet direkte til en celle i et regneark, oppretter du
en COGNAME- eller COGVAL-formel som refererer til elementet i databasen.
Denne funksjonaliteten er bare tilgjengelig hvis automatiseringstillegget
CognosOfficeUDF.Connect er lastet inn.
Hvis #NAVN? blir vist i cellene, betyr det at tillegget ikke er lastet inn og at
avmerkingsboksen CognosOfficeUDF.Connect i dialogboksen Tillegg (Verktøy,
Tillegg) ikke er valgt.
Du løser dette problemet og sikrer at tillegget (add-in) alltid er lastet inn, ved å
kontrollere at verdien til ÅPNE-registernøkkelen er satt til /A
"CognosOfficeUDF.Connect". Hvis du bruker versjon 7 av Microsoft
Windows-operativsystemet, må du bruke Kjør i XP fra kommandolinjen for å
registrere filtypene på nytt.

Prosedyre
1. Klikk på Kjør på Start-menyen i Windows.
2. Skriv Regedit i boksen Åpne og klikk på OK.
3. Gå til registergrenen i Registerredigering:
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HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Office\versjon\Excel\Options
4. Høyreklikk på ÅPNE i emneområdet og klikk på Endre.
5. Skriv følgende i boksen Verdidata:
/A "CognosOfficeUDF.Connect"
6. Klikk på OK og lukk Registerredigering.

Spørsmål knyttet til behandling
De følgende spørsmålene er knyttet til behandling og gjengivelse av rapporter.

Forbedre ytelsen for IBM Cognos TM1-data
Hvis ytelsen er uakseptabel når du arbeider med Cognos TM1-data, er det mulig
at kan administratoren for Cognos TM1-systemet kan endre kube- eller
systeminnstillingene for å forbedre ytelsen.
Hjelp Cognos TM1-administratoren med å evaluere ytelsesproblemet ved å oppgi
detaljer om dataene du bruker, og beskriv handlinger som fører til uakseptabel
ytelse.
Nedenfor finner du eksempler på Cognos TM1-innstillinger som påvirker ytelsen.
VVM (}CubeProperties)
For hver kube bestemmer denne egenskapen hvor mye RAM som er
reservert på serveren for lagring av Stargate-visninger. Jo mer minne som
er tilgjengelig for Stargate-visninger, desto bedre blir ytelsen. Det må være
nok minne tilgjengelig slik at Cognos TM1-serveren kan laste inn alle
kuber.
VMT (}CubeProperties)
Hvis tiden som kreves for å beregne en kubevisning, overskrider den
oppgitte terskelen, prøver TM1 å lagre en Stargate-visning. Hvis det ikke
er nok minne tilgjengelig til å lagre Stargate-visningen, sletter Xcelerator
den eldste Stargate-visningen som ikke er i bruk, og fortsetter å slette
visninger på denne måten til det blir nok tilgjengelig minne.
IBM Cognos TM1 Operasjonshåndbok inneholder mer informasjon om CubeProperties
og andre justeringsalternativer.

Lister som ble opprettet med IBM Cognos Analysis for Microsoft
Excel versjon 8.4 returnerer en feil
Hvis du velger Kjør med alle data eller Oppdater alle data i en arbeidsbok som er
opprettet i IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel versjon 8.4, kan du få en
feilmelding.

Prosedyre
Fjern alle data og all formatering fra cellene med Excel-funksjonen Fjern alt før du
klikker på Oppdater alle data på IBM Cognos-verktøylinjen.

RSV-SRV-0067 Denne rapporten inneholder oppgraderingsfeil og
kan ikke kjøres
Hvis du legger til en beregning i en arbeidsbok som er opprettet i IBM Cognos
Analysis for Microsoft Excel versjon 8.4, får du en oppgraderingsadvarsel.
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Prosedyre
Fjern alle data og all formatering fra cellene med Excel-funksjonen Fjern alt før du
klikker på Oppdater alle data på IBM Cognos-verktøylinjen.

DPR-ERR-2079 Brannmursikkerhetsavvisning
Hvis du kjører en rapport etter at sesjonen er utløpt og deretter forsøker å navigere
bort fra den første siden i rapporten, får du en feil.
DPR-ERR-2079 Brannmursikkerhetsavvisning. Forespørselen ble avvist av
sikkerhetsbrannmuren. CAF-avvisningsdetaljer er tilgjengelige i loggen. Kontakt
administratoren.
Hvis det oppstår en DPR-ERR -2079-feil etter at en sesjon er utløpt, må du logge
deg på igjen for å løse problemet.

Prosedyre
1. Høyreklikk på noden som blir vist foran andre elementer, i rapportlisten.
2. Klikk på Logg på.
3. Oppgi autentiseringslegitimasjon, slik du blir bedt om, og klikk på OK.

Elementet kan ikke utvides
Microsoft Excel har nådd maksimalt antall rader eller kolonner for dette
regnearket. Antall rader og kolonner er begrenset i Microsoft Excel. Det er ikke
mulig å utvide det gjeldende elementet fordi dette ville forskyve rader eller
kolonner utenfor grensen for dette regnearket. Microsoft Office Excel kan ikke
forskyve ifylte celler ut av regnearket.
Du kan flytte elementer manuelt slik at rad- eller kolonneelementet kan utvides
uten at grensen nås, eller du kan flytte krysstabellen, listen eller analysen til et
annet regneark. Du kan også flytte dataene til et annet sted og prøve igjen.

Resultatene har overskredet Excels rad- eller kolonnegrense
Microsoft Excel har nådd maksimalt antall rader eller kolonner for dette
regnearket. Antall rader og kolonner er begrenset i Microsoft Excel. Elementer er
avkortet.
Filtrer elementer, slik at rad- eller kolonneelementene kan vises uten at grensen
nås. Vurder å opprette flere krysstabell- eller listeutforskingsark for å spre dataene
ytterligere over flere enn ett regneark. Vurder å bruke en ny versjon av Microsoft
Excel som har større grenseverdier for rader og kolonner.

Feil: Unntak fra HRESULT:<plassering>
Hvis du i IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel vil importere et dataelement
der banen til dataelementpostene overskrider 256 tegn, resulterer det i feil: Unntak
fra HRESULT.
Du må opprette pakkenavn og unike dataidentifikatorer som overholder grensen
på 256 tegn i Microsoft Excel.

Feil ved oppdatering av utforsking som er lagret i en tidligere
versjon av Microsoft Excel
Denne arbeidsboken kan være opprettet med en eldre versjon av Microsoft Excel,
som har et fast maksimalt antall rader eller kolonner. I en tidligere versjon av
Microsoft Excel, for eksempel Office XP eller Office 2003, blir kolonner som
overskrider maksimumsgrensen på 256 tegn, kuttet av.
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Selv om du ikke lenger bruker denne versjon, arbeider applikasjonen innenfor
grensene til den eldre versjonen av Excel. Denne situasjonen kan oppstå hvis du
utvider eller oppdaterer elementer som har vokst i størrelse siden arbeidsboken ble
opprettet.
Du løser problemet ved å lagre arbeidsboken med filtypen .xlsx. Når du åpner en
arbeidsbok som inneholder utforsking i Office 2007 eller 2010. blir den ikke
konvertert til Office 2007- eller 2010-format. Du må lagre arbeidsboken med
filtypen .xlsx for å konvertere arbeidsboken til Office 2007- eller 2010-formatet som
støtter kolonner som overskrider 256-grensen definert i tidligere versjoner av Excel.

Sikkerhetsspørsmål
Disse spørsmålene er knyttet til konfigurering av sikkerhet.

IBM Cognos Office klarer ikke å opprette en klareringsrelasjon
Hvis du bruker HTTPS til rapportdatatjenesten (RDS) og mottar en feil i IBM
Cognos Office som angir at det ikke er mulig å klarere relasjonen, ble ikke
sertifikatutstederen (CA) som ble sendt fra webserveren, klarert på
klientarbeidsstasjonen.
Du løser dette problemet ved å sikre at sertifikatutstederen (CA) som utstedte
webserversertifikatet, også er klarert på klientarbeidsstasjonen. Hvis sertifikatet
ikke er fra en instans som allerede er klarert på klienten, for eksempel Verisign, må
du installere CA-sertifikatet i klareringslageret på klienten.

Prosedyre
1. Hent CA-sertifikatet hos utstederen.
Filen har filtypen .cer. Dette er ikke det samme sertifikatet som det som ble
brukt av webserveren. Dette er sertifikatet til utstederinstansen.
2. Dobbeltklikk på .cer-filen, klikk på Installer sertifikat og deretter på Neste.
3. Klikk på Plasser alle sertifikater i følgende lager.
4. Klikk på Bla gjennom, Klarerte rotsertifiseringsinstanser og deretter på Neste.
5. Klikk på Fullfør.

Kan ikke vise rapporter etter å ha klikket på Vis rapport
IBM Cognos for Microsoft Office fungerer på normal måte, men du kan ikke bruke
alternativet Vis rapport for å vise rapporter. Klientmaskinen, som kjører IBM
Cognos for Microsoft Office, kan ikke koble til gateway-URLen slik den er
konfigurert i IBM Cognos Business Intelligence. Det kan skyldes at den er bak en
brannmur, vertsnavnet/DNS er ukjent til denne klientmaskinen eller at
klientmaskinen har proxy-problemer.
Kontakt systemadministratoren for å løse tilkoblingsproblemene.

IBM Cognos Office-nummererte feilmeldinger
De følgende feilmeldingene kan bli vist i en dialogboks og blir registrert i IBM
Cognos Office-loggen.

COI-ERR-2002 Blokktypen er ikke gyldig
Det har oppstått en intern behandlingsfeil. Blokkobjektet kunne ikke behandles.
Kontakt IBM Cognos Resource Center. Vær klar for å oppgi alle relevante logger
og detaljer knyttet til denne feilen.
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COI-ERR-2003 Uventet type: stablet blokk
Det har oppstått en intern behandlingsfeil. Dataobjektet var ikke av forventet type
og kan ikke behandles.
Kontakt IBM Cognos Resource Center. Vær klar for å oppgi alle relevante logger
og detaljer knyttet til denne feilen.

COI-ERR-2005 Denne versjonen av Microsoft Office støttes ikke
IBM Cognos Office støtter bare bestemte versjoner av Microsoft
Office-applikasjoner.
Last rapportinnholdet til en av applikasjonene og et av miljøene som støttes.
Hvis du vil se en oppdatert liste over miljøer som støttes av IBM
Cognos-produktene, inkludert operativsystemer, rettelser, nettlesere, webservere,
katalogservere, databaseservere og applikasjonsservere, kan du besøke IBM Cognos
Customer Center (http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27038266).

COI-ERR-2006 Denne versjonen av Microsoft Office-produktet
støttes ikke
IBM Cognos Office støtter bare bestemte Microsoft Office-applikasjoner, som
Microsoft Office Excel, Microsoft Office Word og Microsoft Office PowerPoint. Du
kan ikke laste inn IBM Cognos Office-innhold til en annen Microsoft
Office-applikasjon som for eksempel Microsoft Access, selv om det finnes et tillegg
(add-in) som gjør at disse applikasjonene fungerer sammen.
Last rapportinnholdet til en av applikasjonene og et av miljøene som støttes.
Hvis du vil se en oppdatert liste over miljøer som støttes av IBM
Cognos-produktene, inkludert operativsystemer, rettelser, nettlesere, webservere,
katalogservere, databaseservere og applikasjonsservere, kan du besøke IBM Cognos
Customer Center (http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27038266).

COI-ERR-2008 Kan ikke hente fra ressurser. Prøvde '{0}'
Det har oppstått en intern behandlingsfeil.
Kontakt IBM Cognos Resource Center. Vær klar for å oppgi alle relevante logger
og detaljer knyttet til denne feilen.

COI-ERR-2009 Kan ikke utføre denne operasjonen fordi Microsoft
Excel er i redigeringsmodus.
Rapportinnhold kan ikke oppdateres når en av cellene i arbeidsboken blir redigert.
Klikk utenfor den aktive cellen for å gå ut av redigeringsmodus, og prøv igjen.

COI-ERR-2010 Navnet {0} er ikke gyldig. Navnet kan ikke
inneholde både et dobbelt anførselstegn (") og en apostrof (')
Når du oppretter en mappe, endrer navnet på en mappe eller publiserer et
dokument, kan navnet inneholde en apostrof eller et anførselstegn, men ikke begge
deler.
Du løser dette problemet ved å endre navnet på mappen eller dokumentet. Fjern
apostrofen eller anførselstegnet i navnet.

Kapittel 11. Feilsøking
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COI-ERR-2011 Serveren returnerte ikke forventet svar. Kontroller
at gatewayen er gyldig.
Denne feilmeldingen blir vist hvis den oppgitte verdien i Systemgateway-URIboksen i Alternativer-dialogboksen, ikke er en gyldig IBM Cognos Business
Intelligence-server.
Løs dette problemet ved å oppgi Systemgateway-URIen på nytt med
gatewayadressen til en gyldig IBM Cognos BI-server.

COI-ERR-2013 Kan ikke laste inn metadata
Det er mulig at du ikke kan laste inn metadata fordi du ikke har
sikkerhetsrettigheter til alle elementene i regnearket, eller fordi elementene er
fjernet eller endret på serveren.
Sørg for at du har sikkerhetsrettigheter til alle elementene du prøver å vise. Hvis
dette ikke løser problemet, må du kontrollere at server- og pakkeinformasjonen er
riktig, og at elementer som er fjernet fra kildedatabasen, også er fjernet fra
regnearket.

COI-ERR-2014 Hjelpefilen ble ikke funnet
Hjelpefilen mangler eller er ødelagt.
For å løse problemet må du installere IBM Cognos Office-komponenten på nytt, for
eksempel IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel eller IBM Cognos for Microsoft
Office.
Du finner oppdatert produktdokumentasjon, inkludert oversatt dokumentasjon, i et
av informasjonssentrene for IBM Cognos (http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/
cogic/v1r0m0/index.jsp).
Du kan også åpne PDF-versjoner av versjonsmerknader for produkter og
installeringsveiledninger direkte fra IBM Cognos-produktdiskene.

COI-ERR-2015 Det oppstod et problem ved analyse av det
MIME-kodede svaret fra serveren. Forsøkte å finne grensen [{0}],
men fant i stedet grensen [{1}]
Det oppstod en feil ved bruk av GZip-komprimering, en funksjon som brukes til å
komprimere data som hentes fra serveren. Kodene for å dekomprimere data
mangler, eller de ble ikke gjenkjent av IBM Cognos Office.
Slå komprimering av. Selv om standardverdien er at komprimering er slått på, kan
du slå komprimering av ved å sette egenskapen UseGzipCompression til false i
CommManagerSettings.xml, som er plassert i Office Connection-katalogen, for
eksempel C:\Documents and Settings\brukernavn\Local Settings\Application
Data\Cognos\Office Connection eller C:\Users\brukernavn\AppData\Local\
Cognos\Office Connection.
Slå komprimering av hvis du har behov for å kjøre tester eller utføre feilsøking.
Du slår gzip-komprimering av ved å definere følgende attributt:
<setting name="UseGzipCompression">False</setting>

COI-ERR-2016 Regneark beskyttet, IBM Cognos-stiler kan ikke
fylles ut
Hvis regnearket er beskyttet, kan ikke IBM Cognos-stilene brukes.
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Du må heve beskyttelsen av regnearket før stilene kan brukes ved oppdatering av
data.

Nummererte feilmeldinger for IBM Cognos Analysis for
Microsoft Excel
De følgende feilmeldingene kan bli vist i en dialogboks og blir registrert i IBM
Cognos Office-loggen.

COR-ERR-2004 Aksespesifikasjon er ikke gyldig
Arbeidsbokspesifikasjonen kan ikke genereres på grunn av en uregelmessighet.
Prøv å løse problemet på en av disse måtene:
v Klikk på Angre.
v Klikk på Fjern alle data.
v Lukk arbeidsboken og åpne den igjen.
Arbeidsboken skal nå godta data from kildetreet.

COR-ERR-2007 Feil ved henting fra ressurser. Prøvde '{0}'
Utforskingsarket oppdaget en ugyldig tilstand.
Kontakt IBM Cognos Resource Center.

COR-ERR-2009 Navneformel er ikke gyldig
COGNAME-formelen ble ikke analysert på riktig måte. Den kan være endret
manuelt eller mangle et argument.
Kontroller COGNAME-formelen i den aktive cellen og kontroller at den har riktig
format. Du kan eventuelt sette inn medlemmet fra kildetreet.

COR-ERR-2010 Formelen er ikke gyldig
Hvis et argument for en COGNAME- eller COGVAL-formel refererer til en celle og
cellen ikke inneholder den forventede strengformelen, får du denne feilen.
Kontroller cellen og cellens avhengige. Se etter #REF eller #VERDI i cellen.
Innholdet i cellen kan være slettet ved en feil.

COR-ERR -2011 Ugyldig område: Oppgi et gyldig område for
krysstabell eller liste
Området er ikke gyldig, eller det er utenfor området for datatypen.
Du unngår denne begrensningen ved å begrense datautvalget.

COR-ERR-2013 Utforsking kan ikke konverteres til formelbasert
fordi minst ett kontekstelement inneholder et utvalg
Med mer enn ett element i Kontekst-slippsonen kan ikke flere elementer gjengis i
cellene i regnearket.
Fjern en dimensjon fra Kontekst-slippsonen. Du må ha ett element per dimensjon
når du skal konvertere til en formelbasert analyse.

Kapittel 11. Feilsøking
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COR-ERR-2014 På grunn av begrensninger i Excel-regnearket
kan resultatene bli avkuttet
Hvis dataene du får tilbake har mer enn 250 kolonner eller mer enn 65.500 rader
og du ikke bruker Microsoft Excel 2007 eller 2010, blir resultatet avkuttet. Denne
meldingen gjør deg oppmerksom på avkuttingen.
Du unngår denne begrensningen ved å begrense datautvalget.

COR-ERR-2015 Den gjeldende utforskingen kan ikke gjengis på
dette stedet på regnearket
Utforskingen kan ikke skrive data utenfor grensene for det gjeldende regnearket.
Utforskingen er for stor for Microsoft Excel, eller du har valgt en startposisjon som
er for nær grensen.
Prøv å flytte startposisjonen. Hvis det ikke løser problemet, kan du prøve å
opprette en krysstabell med færre rader eller kolonner.

COR-ERR-2016 Kan ikke hente pakke <navn>
Da du hadde valgt en pakke i dialogboksen Åpne pakke, oppstod det en feil ved
forsøket på å laste ned pakken fra serveren.
Dette er en intern feil. Du må kontakte Cognos Software Services.

COR-ERR-2017 Det gjeldende valget returnerte ingen data
Dine valg i kildetreet gav ingen data som resultat. Utforskingsarket blir tømt eller
ført tilbake til forrige tilstand.
Hvis du skal vise data i regnearket, må du velge objekter fra kildetreet som skjærer
hverandre i datapunkter.

COR-ERR-2018 Hjelpefilen ble ikke funnet
Hjelpefilen mangler eller er ødelagt.
For å løse problemet må du installere IBM Cognos Office-komponenten på nytt, for
eksempel IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel eller IBM Cognos for Microsoft
Office. Du kan også kopiere pdf-filen fra IBM Cognos Customer Service
Center-webstedet (http://www.ibm.com/support/entry/portal/overview) til
dokumentasjonskatalogen.
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Tillegg A. Eksempelrapporter og -pakker
IBM Cognos for Microsoft Office-produktene inneholder eksempelrapporter og
pakker som er basert på det fiktive selskapet Ferie og Fritid AS. Etter at
eksemplene er installert, finner du dem i Fellesmapper i IBM Cognos Connection
og i kildetreet i IBM Cognos-ruten.

Det fiktive selskapet Ferie og Fritid AS
De fiktive Ferie og Fritid AS-eksemplene viser produktfunksjoner og beste
forretningspraksis.
Du kan også bruke eksemplene til å eksperimentere med og dele
rapportutformingsteknikker og til å søke etter feil. Etter hvert som du bruker
eksemplene, kan du knytte disse til funksjoner i produktet.
Du finner eksempler som er knyttet til andre typer virksomheter, i
produktløsninger som er beskrevet i informasjonssenterne for IBM
(http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/cogic/v1r0m0/index.jsp).
Det fiktive selskapet Ferie og Fritid AS, GO Salg eller andre varianter av navnet
Ferie og Fritid, viser til fiktive forretningsoperasjoner med eksempeldata som
brukes til å utvikle eksempelapplikasjoner for IBM og IBMs kunder. De fiktive
postene omfatter eksempeldata for salgstransaksjoner, produktdistribusjon,
finansiering og personalressurser. Eventuelle likheter med virkelige navn, adresser,
kontaktnumre eller transaksjonsverdier, er tilfeldig. Uautorisert duplisering er
forbudt.

Her finner du eksemplene
Eksemplene blir installert fra IBM Cognos Business Intelligence
Samples-installeringspakken. Eksemplene er ikke inkludert i IBM Cognos Analysis
for Microsoft Excel-installasjonen.
Hvis du trenger instruksjoner om hvordan du installerer eksemplene, slår du opp i
IBM Cognos Business Intelligence Installation and Configuration Guide. Hvis du trenger
instruksjoner om hvordan du setter opp og konfigurerer eksempler, slår du opp i
IBM Cognos Business Intelligence Administration and Security Guide eller IBM Cognos
Business Intelligence Installation and Configuration Guide.

Sikkerhet
Eksemplene er tilgjengelige for alle brukere.

De fiktive selskapene i Ferie og Fritid-gruppen
Denne generelle informasjonen om den fiktive Ferie og Fritid-gruppen kan være
nyttig og gjør det raskere å designe eksempler.
Hvis du ser etter eksempler som bruker bestemte produktfunksjoner, kan du lese
beskrivelsene av eksemplene i denne delen.
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Inntektene til det fiktive selskapet Ferie og Fritid AS kommer fra firmaets butikker
og franchiseaktører. Inntektene er konsolidert fra heleide datterselskaper. Firmaet
har seks atskilte organisasjoner med egne avdelinger og salgsfilialer. Fem av disse
er regionsbaserte firmaer.
Det sjette firmaet, GO Tilbehør:
v har sin egen samling med produkter, som skiller seg ut fra de andre
GO-selskapene i forhold til merke, navn, pris, farge og størrelse.
v selger fra en enkelt filial til alle regioner og detaljister.
v fungerer både som driftsselskap med base i Geneve, og som deleier av de tre
GO-datterselskapene i Europa.
Diagrammet viser den konsoliderte selskapsstrukturen, inkludert prosentvise
endringer i eierskap for GO Sentral-Europa, og rapporteringsvaluta og GL-prefiks
for hvert datterselskap.

Figur 5. Konsolidert selskapsstruktur

Hvert selskap har samme avdelingsstruktur og samme GL-struktur i tabellen. Det
er ikke sikkert at avdelingene rapporterer med samme valuta. Datterselskapet
Amerika rapporterer for eksempel i amerikanske dollar, mens divisjonen Firma
bruker lokal valuta som er canadiske dollar og divisjonen Drift bruker pesos.
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Tabell 17. Avdelingsstruktur
Divisjon (GL)

Avdeling (GL)

Firma (1700)

Salg (1720)
Markedsføring (1750)
Informasjonstjenester og -teknologi (1760)
Personale (1730)
Økonomi (1740)
Innkjøp (1710)

Drift (1800)

Produksjon og distribusjon (1820)
Kundeservice (1820)

Hvert firma har en fullstendig kontoplan. De fleste kontoer, for eksempel kontoer
for ikke-personlige utgifter, er på avdelingsnivå og inneholder bare summeringer.
Selv om for eksempel hver markedsføringsavdeling har utgifter, er ikke kostnadene
spesifisert på transaksjonsnivå der innkjøpene forekommer.

Ansatte
De fiktive Ferie og Fritid-dataene inneholder en fullstendig liste over ansatte i alle
divisjoner, avdelinger og på alle steder.
Dataene er tilgjengelige for rapporter om bonuser (rapporten Global Bonus) og
salgsprovisjoner (rapporten Sales Commissions for Central Europe), opplæring
(rapporten Employee Training by Year), gjennomgang av prestasjoner og
undersøkelser om tilfredshet blant ansatte (Employee Satisfaction 2012). Hvis du
bruker Metric Studio, er også styringsparametereksempler tilgjengelige.
I pakken GO Datavarehus (analyse) er grupper med måleverdier og relaterte
dimensjoner organisert i mapper. Ansatte er organisert i hierarkier for region og
leder, slik at det er enklere å utføre ulike aggregeringer det skal rapporteres på.
Aggregering er definert for måleverdiene Ansatt stilling sammendrag, slik at
Stillingsantall og Planlagt stillingsantall blir aggregert riktig på hvert tidsnivå:
månedlig, kvartalsvis eller årlig. Ta for eksempel en titt på rapporten Planned
Headcount.
De ansatte er også oppført i LDIF-eksempelfilen, som kan brukes for all LDAP
IBM-produktautentisering, inkludert Tivoli. Denne autentiseringskatalogen er
nødvendig for IBM Cognos Planning-eksemplene. Ingen andre eksempler er
avhengige av sikkerhetsprofiler.

Salg og markedsføring
Salgs- og markedsføringsdata er tilgjengelige for alle selskapene i den fiktive Ferie
og Fritid-gruppen.
GO Tilbehør er rikere på detaljer for å støtte analyseeksempler. Ta for eksempel en
titt på analysen Revenue vs % Profit Margin by Product Brand, som er basert på
salgs- og markedsføringskuben. Markedsførings- og salgskampanjer er knyttet til
de regionale Ferie og Fritid-selskapene.

Tillegg A. Eksempelrapporter og -pakker
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GO-selskapene har samlet en solid vekst i alle produktkategoriene (Årlig
salgsvekst), i alle regioner (Inntekt etter GO-datterselskap 2011), på grunn av
faktorer som økning i gjentatt virksomhet og nye eller forbedrede produkter, for
eksempel solbriller som gir høy fortjeneste. Kampanjer har hatt en blandet suksess
(Promotion Success by Campaign, Bundle and Quarter) i produktkategoriene som
selges av de fem regionale selskapene (alle, unntatt GO Tilbehør). Hvis du bruker
Metric Studio, kan dette også leses ut fra styringsparametereksemplene.

Kundeundersøkelser
Dataene inneholder også informasjon fra kundeundersøkelser. Produktkategorien
som for eksempel inneholder insektsspray, solbeskyttelse osv., har ikke vært
vellykket (Product Satisfaction - Outdoor Protection 2011), og en kilde til misnøye
hos detaljistene kan være kundeservicenivå fremfor returer (Customer Returns and
Satisfaction). Hvis du bruker Metric Studio, kan denne informasjon også registreres
i styringsparametere.

Fabrikkutsalg
Inntekter fra selskapets fabrikkutsalg er tilgjengelig på transaksjonsnivå. Inntekter
fra franchise-utsalg er bare tilgjengelig på konsolidert nivå (salgs og
markedsføringskube). Styringsparametere om detaljister viser at antall
detaljistutsalg har blitt færre i løpet av tidsperioden som dekkes av disse dataene.
GO Tilbehør selger over hele verden og selger bare tilbehør. Transaksjonsdata for
GO Tilbehør er hovedkilden for analysen av produkt etter merke, farge og
størrelse. De fem andre datterselskapene i gruppen er regionale og selger alle
produktkategorier for detaljister i regionen. Rapporten Top 10 Retailers in 2011
bruker for eksempel gnistlinjer og listedata ved gjennomgang av innekter på
detaljistnivå.

Ferie og Fritid-database, modeller og pakker
De fiktive Ferie og Fritid-modellene belyser modelleringsfremgangsmåter og støtter
eksemplene.
Modellene er basert på transaksjonsdatabasene GO Salg og GO Datavarehus og
danner grunnlaget for eksempelrapportene og spørringene. Hver modell
inneholder to pakker for publiseringsanalyse (dimensjonale) og spørrevisninger av
dataene.
Hvis du vil ha en beskrivelse av hver eksempelrapport eller spørring, slå du opp i
brukerhåndboken til studioet du åpner eksempelet i. Du finner mer informasjon
om modelleringsfremgangsmåter i avsnittet Guidelines for Modeling Metadata eller i
IBM Cognos Framework Manager User Guide.
Du må ha tilgang til Framework Manager, modelleringsverktøyet i IBM Cognos
Business Intelligence, for å kunne se på eksempelmodeller. Det er også mulig at du
trenger å konfigurere eksempeldatabasene og tilkoblingene.
Du finner instruksjoner i IBM Cognos Business Intelligence Installation and
Configuration Guide.
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GO Datavarehus
GO Datavarehus-modellen, great_outdoors_data_warehouse.cpf, er basert på
GOSALESDW-databasen. Den inneholder informasjon om personale, salg og
markedsføring og økonomi, gruppert i forretningsområder. De tre
forretningsområdene er gruppert i separate navneområder i databasevisningen.
Databasevisningen inneholder et fjerde navneområde, (GO Data), for vanlig
informasjon.
Databasevisningen har nesten samme struktur som den underliggende databasen.
Alle tabeller (databasespørringsemner) forblir uendret. Det betyr vanligvis at IBM
Cognos BI kan hente metadata direkte fra pakken, i stedet for å bruke et
metadatakall til databasen. Følgende endringer og tillegg er gjort i
databasevisningen:
v Det er lagt til koblinger (sammenføyninger) der det er nødvendig.
v Det er opprettet noen modellspørringsemner for å tillate aggregering for ulike
inndelinger. Se for eksempel på relasjonene mellom Tid og Salg eller Salgsdata.
v Oppslagstabellene er kopiert for å tillate enkeltkoblinger mellom
oppslagstabellene og hvert nivå i en dimensjon. Se for eksempel på
produktoppslagstabellene.
Forretningsvisningen inneholder bare modellspørringsemner uten koblinger.
Følgende endringer og tillegg er gjort i forretningsvisningen:
v Det er lagt til beregninger i modellspørringsemnene. Tidsdimensjonen
inneholder for eksempel språkberegninger.
v Det er opprettet nye dimensjoner for å organisere hvert hierarki, når en database
inneholder flere hierarkier. Se for eksempel på hierarkiene over ansatte, der de
ansatte er organisert etter leder og region.

Transaksjonsdatabasen GO Salg
GO-salg-modellen, great_outdoors_sales.cpf, er basert på GOSALES-databasen
som er oppbygd som en transaksjonsdatabase. Den inneholder hovedsakelig
salgsdata.
Databasevisningen er meget lik den underliggende databasestrukturen. Følgende
endringer og tillegg er gjort i databasevisningen:
v Det er brukt modellspørringsobjekter og mangedelte koblinger for å gjøre det
mulig å koble faktatabeller til tidsdimensjonen.
v Det er lagt til andre koblinger der det er nødvendig.
Forretningsvisningen inneholder bare modellspørringsemner uten koblinger.
Følgende endringer og tillegg er gjort i forretningsvisningen:
v Det er lagt til beregninger i modellspørringsemnene.
v Modellspørringsemner som er opprettet i databasevisningen for å gjøre det
mulig med koblinger til tidsdimensjonen, er linket som referansesnarveier.
v Det er opprettet nye dimensjoner for å organisere hvert hierarki, når en database
inneholder flere hierarkier.
v Salgspersonalet er et delsett av ansattdimensjonen, som er i sakte endring. Det
finnes ingen unik ansattnøkkel i Go Salg, og et filter henter derfor bare den
gjeldende posten. Denne modellen bruker ikke historikkdata.

Tillegg A. Eksempelrapporter og -pakker
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PowerCubes-eksempelet
Følgende kuber blir levert med fiktive Ferie og Fritid-eksempler på engelsk, fransk,
tysk, japansk og kinesisk:
v sales_and_marketing.mdc
v employee_expenses.mdc
v go_accessories.mdc
v go_americas.mdc
v go_asia_pacific.mdc
v great_outdoors_sales_en.mdc

Eksempelpakkene
De fiktive Ferie og Fritid-eksemplene inneholder seks pakker. Du finner en kort
beskrivelse av hver pakke nedenfor.
GO Datavarehus (analyse) er en dimensjonsmodellert visning av
GOSALESDW-databasen. Denne pakken kan brukes i alle studioer, inkludert IBM
Cognos Analysis Studio. Med denne pakken kan du drille opp og ned.
GO Salg (analyse) er en dimensjonsmodellert visning av GOSALES-databasen.
Denne pakken kan brukes i alle studioer, inkludert Analysis Studio. Med denne
pakken kan du drille opp og ned.
GO Datavarehus (spørring) er en ikke-dimensjonalvisning av GOSALESDWdatabasen. Denne pakken kan brukes i alle studioer, unntatt Analysis Studio, og
den er nyttig til rapportering når det ikke er behov for å drille opp og ned.
GO Salg (spørring) er en ikke-dimensjonal visning av GOSALES-databasen. Denne
pakken kan brukes i alle studioer, unntatt Analysis Studio, og den er nyttig til
rapportering når det ikke er behov for å drille opp og ned.
Salg og markedsføring (kube) er en OLAP-pakke som er basert på kuben
sales_and_marketing.mdc.
Ferie og Fritid - Salg (kube) er en OLAP-pakke som er basert på kuben
great_outdoors_sales_en.mdc.
Merk: OLAP-pakkene Ferie og Fritid - Salg (kube) og Salg og markedsføring
(kube) er ikke flerspråklige. IBM_Cognos_PowerCube.zip-arkivet inneholder fem
versjoner av hver pakke, en på engelsk, fransk, tysk, japansk og kinesisk.

Eksempler i pakken GO Datavarehus (analyse)
Rapportene nedenfor er fra pakken GO Datavarehus (analyse) og GO Office Report
Samples.

Arbeidsområdet Tilfredshet blant ansatte
Dette arbeidsområdet viser ulike verdier for måling av tilfredshet blant ansatte, for
eksempel de ansattes bedømmelser av opplæring, bonuser og ansattundersøkelser.
Bonuslisten filtreres etter land.
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Return Quantity by Order Method
Denne rapporten viser kvantum solgt, antall returnert og returprosent (verdier som
er større enn 5 %, er uthevet) etter returårsak for hvert produkt i
produktkategorien Utendørs beskyttelsesutstyr. Denne rapporten bruker følgende
funksjoner:
v filtre
v lister
v betinget utheving
v gruppering

Linjediagram over returkvantum etter produkt
Dette sektordiagrammet viser returkvanta for produktkategorier for alle
datterselskaper.

Arbeidsområde for inntekstdata
Arbeidsområdet viser inntekter etter region, etter land og produkttype (filtrert med
flere avmerkingsbokser for verdier), og etter bestillingsmetode.

Eksempler i pakken GO Datavarehus (spørring)
Rapportene nedenfor er fra pakken GO Datavarehus (spørring) og GO Office
Report Samples.

Grunnlinjer
Denne diagramrapporten viser de numeriske grunnlinjene, middelverdien og
prosentdelen, basert på forespørselsverdier som brukes til å filtrere på år.

Bursted Sales Performance Report
Denne listerapporten viser hvordan du burst-overfører en ytelsesrapport til sjefen
for salgspersonale i Nord-Europa. For å burst-overføre denne rapporten må IBM
Cognos 10 være konfigurert til å bruke en e-postserver. Denne rapporten bruker
følgende funksjoner:
v lister
v bursting
v betinget utheving
v filtre
v
v
v
v
v

beregninger
summering
blokker
tilpassede topp- og bunntekster
sortere

v gruppering

Eksempler i pakken Salg og markedsføring (kube)
Rapportene nedenfor er fra pakken Salg og markedsføring (kube) og GO Office
Report Samples.

Tillegg A. Eksempelrapporter og -pakker
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Inntekt etter produktmerke
Denne rapporten viser inntekt og bruttofortjeneste etter produkt filtrert på merke.
Det er alltid sirkulasjon, og rapporten uthever derfor produkter som har opphørt.
Denne rapporten bruker følgende funksjoner:
v
v
v
v
v
v
v

lister
filtre
forespørsler
kombinasjonsdiagrammer
stolpediagrammer
HTML-elementer
gruppering

v sortere
v aksetitler

Eksempler i pakken GO Salg (analyse)
Rapportene nedenfor er noen av rapportene som finnes i pakken GO Salg (analyse)
og GO Office Report Samples.

Salgssammendrag
Denne rapporten inneholder et sammendrag av inntekter og bruttofortjeneste og
viser de beste salgsrepresentantene etter inntekt og kvantum solgt. Denne
rapporten bruker følgende funksjoner:
v lister
v filtre
v
v
v
v

kombinasjonsdiagrammer
aksetitler
tilpassede topp- og bunntekster
betingelser

Eksempler i pakken GO Salg (spørring)
De neste rapportene er fra pakken GO Salg (spørring) og GO Office Report
Samples.

Vannrett sideinndeling
Denne rapporten viser en svært bred krysstabell gjengitt over flere vannrette sider.
Den første krysstabellen viser virkemåten med tilpasning til siden, mens den andre
viser vannrett sideinndeling.
Denne rapporten bruker følgende funksjoner:
v flere sider
v vannrett sideinndeling
v krysstabeller
v tilpassede topp- og bunntekster
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Ingen data
Hver side av denne rapporten presenterer et eget alternativ for å håndtere en
tilstand uten data. Den genererer også fakturaer for salg for rapporten Order
Invoices (Ordrefakturaer) - Donald Chow, salgsmedarbeider, i pakken GO Salg
(spørring).
Denne rapporten bruker følgende funksjoner:
v krysstabeller
v tilpassede topp- og bunntekster
v ingen data
v lister

Tillegg A. Eksempelrapporter og -pakker
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Tillegg B. Tilgjengelighetsfunksjoner
IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel inneholder tilgjengelighetsfunksjoner som
hjelper brukere som har fysiske funksjonshemninger, for eksempel personer med
nedsatt bevegelighet eller nedsatt syn, med å bruke
informasjonsteknologiprodukter.
Denne listen inneholder viktige tilgjengelighetsfunksjoner i IBM Cognos Analysis
for Microsoft Excel:
v Du kan bruke hurtigtaster og kommandotaster til å navigere gjennom IBM
Cognos Analysis for Microsoft Excel.
I Microsoft Windows trykker du på Alt-tasten og deretter hurtigtasten for å
utløse en handling, for eksempel Alt+F for å åpne Fil-menyen. Du kan også
bruke utvidede hurtigtaster hvis de er aktivert.
IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel bruker Microsoft Active Accessibility
(MSAA). Det betyr at personer med nedsatt syn kan bruke
skjermleserprogramvare og en digital stemmesynthesizer for å høre det som blir
vist på skjermen.
v IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel støtter visningsinnstillingene på
systemet ditt, for eksempel fargevalg, fontstørrelse og høykontrastvisning.
v IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel tilbyr tekst gjennom standard
funksjonskall eller en API (applikasjonsprogrammeringsgrensesnitt) som støtter
interaksjon med tekniske hjelpefunksjoner som skjermleserprogramvare. Når et
bilde representerer et programelement, er informasjonen som bildet formidler,
også tilgjengelig i teksten.

v

IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel har andre funksjoner du kan tilpasse for
å oppfylle dine individuelle behov:
v “Øke fontstørrelsen for fremtidige sesjoner” på side 160
v

“Vise utforskinger i høykontrastmodus i Windows” på side 160

Navigere med tastaturet
Du kan bruke tastatursnarveier når du skal navigere og utføre oppgaver.
Hvis du mangler en snarvei til en handling du bruker ofte, kan du opprette en
snarvei ved å registrere en makro i Microsoft Excel.
Dette produktet bruker standard Microsoft Windows-navigeringstaster i tillegg til
applikasjonsbestemte taster.
Merk: Tastatursnarveiene er basert på amerikanske standardtastaturer. Noe av
innholdet i dette emnet gjelder derfor ikke for alle språk.

Åpne og bruke menyer og IBM Cognos-verktøylinjen
Tastatursnarveier gir deg tilgang til menyer og IBM Cognos-verktøyruten uten at
du trenger å bruke musen eller en annen pekeenhet.
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Tabell 18. IBM Cognos-verktøylinjen
Handling

Direktetaster

Start IBM Cognos Analysis for Microsoft
Excel eller IBM Cognos for Microsoft Office.

ALT, for å sette fokus på menylinjen
CTRL+TAB, for å flytte til IBM
Cognos-knappen
Enter

Når IBM Cognos-verktøylinjen er merket
som valgt, velger du neste eller forrige
knapp eller meny på verktøylinjen.

Office 2007- og Office 2010-brukere:
Pil venstre eller Pil høyre
Office XP- og Office 2003-brukere:
Tab eller Skift+Tab

Når en meny eller IBM Cognos-verktøylinjen Office 2007- og Office 2010-brukere:
er aktiv, flytter du til IBM Cognos
ALT+B for å sette fokus på IBM Cognos
Office-ruten.
Office-ruten
Office XP- og Office 2003-brukere:
Tab for å sette fokus på IBM Cognos
Office-ruten
Velg den første eller siste kommandoen på
menyen eller undermenyen.

Home eller End

Åpne den valgte menyen eller utfør
handlingen for den valgte knappen eller
kommandoen.

Enter

Åpne hurtigmenyen for det valgt elementet
eller fokusområdet.

Skift+F10

Lukk en åpen hurtigmeny.

Esc

Flytt til utforskingsverktøylinjen.

CTRL+M, M

Åpne og bruk IBM Cognos-ruten
Tastatursnarveier gir deg tilgang til IBM Cognos-ruten uten at du trenger å bruke
musen eller en annen pekeenhet.
Tabell 19. IBM Cognos-rute
Handling

Direktetaster

Når en meny eller IBM Cognos-verktøylinjen Office 2007- og Office 2010-brukere:
er aktiv, flytter du til IBM Cognos-ruten.
ALT+B, for å sette fokus på IBM
Cognos-ruten
Office XP- og Office 2003-brukere:
Tab for å sette fokus på IBM Cognos-ruten
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Tabell 19. IBM Cognos-rute (fortsettelse)
Handling

Direktetaster

Når IBM Cognos Office-ruten er aktiv, velger Office 2007- og Office 2010-brukere:
du en komponent, for eksempel IBM Cognos
CTRL+TAB
Analysis for Microsoft Excel eller IBM
Cognos for Microsoft Office
Pil venstre eller Pil høyre
Office XP- og Office 2003-brukere:
Tab eller Skift+Tab
Pil venstre eller Pil høyre
Når IBM Cognos Office-ruten er aktiv, velger Office 2007- og Office 2010-brukere:
du neste eller forrige alternativ i ruten.
CTRL+TAB
Office XP- og Office 2003-brukere:
Tab eller Skift+Tab
Sett fokus på metadatatreet.

CTRL+M, T

Sett fokus på oversiktsområdet.

CTRL+M, U

Bruk filtervindu
Tastatursnarveier gir deg tilgang til vinduet Rediger filter uten at du trenger å
bruke mus eller pekeenhet.
Tabell 20. Rediger filter-vindu
Handling

Direktetaster

Når vinduet Rediger filter er aktivt, endrer Tab
du fokus på kontrollene ved å flytte mellom
knapper, filterlinjer og konjunksjoner, som er
AND- og OR-operatorene.
Bytt uttrykket mellom AND og OR når en
konjunksjonkontroll er aktiv.

MELLOMROMSTAST

Når en konjunksjonskontroll, f.eks. AND- og Pil venstre
OR-operatorer, er aktive, komprimeres
MINUSTAST (-) på numerisk tastatur
uttrykket.
Når en konjunksjonskontroll, f.eks. AND- og Pil høyre
OR-operatorer, er aktive, utvides uttrykket.
PLUSSTAST (+) på numerisk tastatur

Bruk vinduer
Tastatursnarveier gir deg tilgang til dialogbokser uten at du trenger å bruke musen
eller en annen pekeenhet.

Tillegg B. Tilgjengelighetsfunksjoner
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Tabell 21. Dialogbokser eller vinduer
Handling

Direktetaster

Flytt til neste alternativ eller gruppe med
alternativer.

Tab

Flytt til forrige alternativ eller gruppe med
alternativer.

Skift+Tab

Flytt mellom alternativer i en rullegardinliste Piltaster
eller mellom alternativer i en gruppe.
Utfør handlingen for den valgte knappen
eller velg eller opphev valget av
avmerkingsboksen.

Mellomrom

Åpne listen hvis den er lukket, og flytt til
alternativet på listen.

Første bokstav i et alternativ eller en
rullegardinliste.

Åpne den valgte rullegardinlisten.

Office 2007- og Office 2010-brukere:
Første bokstav i et alternativ eller en
rullegardinliste.
Office XP- og Office 2003-brukere:
Alt+Pil ned

Lukk den valgte rullegardinlisten.

Office 2007- og Office 2010-brukere:
Første bokstav i et alternativ eller en
rullegardinliste.
Office XP- og Office 2003-brukere:
Alt+Pil opp

Utvid eller komprimer en mappe.

CTRL+ENTER

Avbryt kommandoen og lukk vinduet.

Esc

Åpne dialogboksen Velg pakke.

CTRL+M, O

Når dialogboksen Åpne er aktiv, åpner du
den valgte rapporten lokalt fra IBM Cognos
Connection.

Alt+O

Velg en pakke når dialogboksen Velg pakke
blir åpnet.

Tab for å sette fokus på System-boksen
ENTER for å se på pakkene

Når dialogboksen Publiser er aktiv og riktig Alt+P
mappe er utvidet, publiserer du det valgte
Microsoft Office-dokumentet til IBM Cognos
Connection.
Flytt til en flipp i IBM Cognos for Microsoft
Office, for eksempel Søk i innhold eller
Administrer data, i IBM Cognos BI-ruten.
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CTRL+TAB

Bruk trevisning
Tastatursnarveier gir deg tilgang til trevisninger uten at du trenger å bruke musen
eller en annen pekeenhet.
Tabell 22. Trevisning
Handling

Direktetaster

Flytt til første valgbare node.

Pil ned

Hvis noden har underordnede noder, og en
underordnet node er utvidet, flytter du til
første underordnede node.
Flytt til neste valgbare node.

Pil opp

Utvid valgt node eller flytt til første valgbare Pil høyre
underordnede node.
Komprimer valgt node, flytt til overordnet
node eller flytt til første valgbare node.

Pil venstre

Flytt til første node i en trekontroll.

Home

Flytt til siste node i en trekontroll.

End

Bruke rapportalternativer
Med tastatursnarveier kan du utføre rapporthandlinger.
Tabell 23. Rapportalternativer
Handling

Direktetaster

Angre den nyeste handlingen i utforskingen. CTRL+M, Z
Gjør om den nyeste handlingen i
utforskingen.

CTRL+M, Y

Rediger merknaden for den valgte cellen.

CTRL+M, A

Iverksett den endrede verdien for den valgte CTRL+M, C
cellen.
Oppdater gjeldende fleksible visning.

CTRL+M, R

Fjern dataene fra gjeldende fleksible visning. CTRL+M, L
Oppdater alle fleksible visninger i
regnearket

CTRL+M, W

Vis alle egenskaper for gjeldende fleksible
visning.

CTRL+M, P

Informasjon om grensesnitt
De neste avsnittene beskriver ulike fremgangsmåter for å tilpasse innstillingene slik
at IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel blir mer tilgjengelig.
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Øke fontstørrelsen for fremtidige sesjoner
Det er best å endre størrelsen på fontene i IBM Cognos for Microsoft Office ved å
endre skjermfontene i Windows. Når du endrer skjermfontene i Windows, påvirker
det alle programmene på maskinen. Du finner mer informasjon om dette i
Windows-hjelpen.
Merk: Hvis du velger Stor størrelse i feltet PPT-innstilling i Microsoft Windows
XP, har ikke det ønsket effekt i IBM Cognos for Microsoft Office. Endringen i
fontstørrelse påvirker bare bestemte områder og elementer i IBM Cognos for
Microsoft Office. Dette er i samsvar med hvordan Microsoft Office endrer fonter
(skrifter) generelt. For eksempel endres bare størrelsen for menyer, vindustitler og
standardvinduer. Du må velge Egendefinert innstilling og deretter prosentverdien
det skal skaleres til.

Vise utforskinger i høykontrastmodus i Windows
Microsoft Windows-brukere med nedsatt syn kan aktivere høykontrastmodus i
IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel, slik at det blir enklere å se de ulike
elementene. Du finner mer informasjon i dokumentasjonen til operativsystemet.

Leverandørprogramvare
IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel inneholder noen leverandørprogrammer
som ikke dekkes av IBMs lisensavtale. IBM gir ingen garantier i forbindelse med
tilgjengelighetsfunksjonene i disse produktene. Kontakt leverandøren hvis du
ønsker informasjon om tilgjengelighetsfunksjonene i produktene.

IBM og tilgjengelighet
IBMs tilgjengelighetssenter inneholder mer informasjon om IBMs engasjement når
det gjelder tilgjengelighet.
http://www.ibm.com/able
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Tillegg C. Endre varemerkedetaljer for IBM Cognos
Office-komponenter
Denne delen er beregnet på kunder og partnere som har behov for å endre
varemerkedetaljer, tilpasse eller lokalisere etiketter, meldinger eller andre strenger i
IBM Cognos Office-produkter, for eksempel IBM Cognos Analysis for Microsoft
Excel, IBM Cognos Office og IBM Cognos for Microsoft Office, versjon 8.4 og
nyere.

Ressursfiler
Alle tilpassbare strenger for IBM Cognos Office-produkter er plassert i
XML-baserte kildefiler (.resx).
Formatet til .resx-ressursfilen består av XML-oppføringer som angir objekter og
strenger i XML-koder. Når en .resx-fil åpnes med en tekstredigerer (for eksempel
Notisblokk eller Microsoft Word), er det fordelaktig at det er mulig å skrive til,
analysere og manipulere filen. Når du ser på en .resx-fil, ser du binærformatet til et
innebygd objekt, for eksempel et bilde når binærformatet er en del av
ressursmanifestet. Bortsett fra denne binærinformasjonen, er en .resx-fil lesbar og
vedlikeholdbar.
En .resx-fil inneholder et standardsett med topptekstinformasjon som beskriver
formatet til ressursoppføringene og versjonsbehandlingsinformasjon for
XML-koden som analyserer dataene.
Disse filene inneholder alle strengene, etikettene, beskrivelsene og titlene for alle
tekster i de tre IBM Cognos Office-komponentene. Det er tre filer for hvert språk,
en for hver komponent. Den neste tabellen viser hver fil.
Tabell 24. IBM Cognos Office-ressursfiler
IBM Cognos
Analysis for
Microsoft Excel-filer

IBM Cognos for
Microsoft
Office-filer

IBM Cognos
Office-filer

Språk

(internt cor-navn)

(internt coc-navn)

(internt coi-navn)

Språk, nøytralt

cormsgs.resx

cocmsgs.resx

coimsgs.resx

Kinesisk (forenklet)

cormsgs.zh-cn.resx

cocmsgs.zh-cn.resx

coimsgs.zh-cn.resx

Kinesisk (tradisjonell) cormsgs.zh-tw.resx

cocmsgs.zh-tw.resx

coimsgs.zh-tw.resx

Kroatisk

cormsgs.hr.resx

cocmsgs.hr.resx

coimsgs.hr.resx

Tsjekkisk

cormsgs.cs.resx

cocmsgs.cs.resx

coimsgs.cs.resx

Dansk

cormsgs.da.resx

cocmsgs.da.resx

coimsgs.da.resx

Nederlandsk

cormsgs.nl.resx

cocmsgs.nl.resx

coimsgs.nl.resx
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Tabell 24. IBM Cognos Office-ressursfiler (fortsettelse)
IBM Cognos
Analysis for
Microsoft Excel-filer

IBM Cognos for
Microsoft
Office-filer

IBM Cognos
Office-filer

Språk

(internt cor-navn)

(internt coc-navn)

(internt coi-navn)

Engelsk

cormsgs.en.resx

cocmsgs.en.resx

coimsgs.en.resx

Finsk

cormsgs.fi.resx

cocmsgs.fi.resx

coimsgs.fi.resx

Fransk

cormsgs.fr.resx

cocmsgs.fr.resx

coimsgs.fr.resx

Tysk

cormsgs.de.resx

cocmsgs.de.resx

coimsgs.de.resx

Ungarsk

cormsgs.hu.resx

cocmsgs.hu.resx

coimsgs.hu.resx

Italiensk

cormsgs.it.resx

cocmsgs.it.resx

coimsgs.it.resx

Japansk

cormsgs.ja.resx

cocmsgs.ja.resx

coimsgs.ja.resx

Kasakhisk

cormsgs.kk.resx

cocmsgs.kk.resx

coimsgs.kk.resx

Koreansk

cormsgs.ko.resx

cocmsgs.ko.resx

coimsgs.ko.resx

Norsk

cormsgs.no.resx

cocmsgs.no.resx

coimsgs.no.resx

Polsk

cormsgs.pl.resx

cocmsgs.pl.resx

coimsgs.pl.resx

Portugisisk

cormsgs.pt.resx

cocmsgs.pt.resx

coimsgs.pt.resx

Rumensk

cormsgs.ro.resx

cocmsgs.ro.resx

coimsgs.ro.resx

Russisk

cormsgs.ru.resx

cocmsgs.ru.resx

coimsgs.ru.resx

Slovensk

cormsgs.sl.resx

cocmsgs.sl.resx

coimsgs.sl.resx

Spansk

cormsgs.es.resx

cocmsgs.es.resx

coimsgs.es.resx

Svensk

cormsgs.sv.resx

cocmsgs.sv.resx

coimsgs.sv.resx

Thai

cormsgs.th.resx

cocmsgs.th.resx

coimsgs.th.resx

Tyrkisk

cormsgs.tr.resx

cocmsgs.tr.resx

coimsgs.tr.resx

Endre varemerkedetaljer eller lokalisere IBM Cognos
Office-komponenter
Hvis du konfigurerer IBM Cognos-komponenten for et flerspråklig miljø, må du
kompilere både den språknøytrale filen og språkfilen for ditt språkmiljø.
Programmet oppdager de nasjonale brukerinnstillingene i Windows og bruker
riktig språkfil.
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La oss for eksempel anta at du har installert IBM Cognos Analysis for Microsoft
Excel og at ditt språkmiljø er satt til fransk (Frankrike). Du må endre de
språknøytrale filene cormsgs.resx og coimsgs.resx, og de franske filene
cormsgs.fr.resx og coimsgs.fr.resx.
Følg disse trinnene for å tilpasse eller lokalisere komponentnavn og
tekstmeldinger:
v Rediger de språknøytrale filene og om nødvendig språkressursfilene for ditt
språkmiljø.
v Last ned og kjør ressursfilgeneratoren (Resgen.exe) som kreves for å kompilere
de oppdaterte ressursfilene.
v Test det du har gjort.

Rediger ressursfilene (.resx)
Det finnes et sett med filer som støtter de ulike språkene for hver komponent. Du
kan skille mellom filnavnene ved hjelp av de ulike land- eller regionskodene.
Serveren inneholder standardfiler (med unntak av de språknøytrale filene
cormsgs.resx, cocmsgs.resx og coimsgs.resx) som følger denne
navngivningsregelen:
componentcodemsgs.languagecode.resx
Du kan endre strenger, ikke ikon- eller grafikkressurser.
Ta hensyn til strenglengden når du skal endre tekststrenger. Bredden på felt ble
opprettet ved å bruke de eksisterende strengene. En betydning økning av
strenglengden kan føre til at enkelte streger blir kuttet av i noen av dialogboksene.
Ressursfilen inneholder metadata og kommentarer som kan hjelpe deg med å finne
ut hvor strengene brukes i programvaren.
Viktig: Bruk en XML-redigerer hvis du skal redigere XML-ressursfiler. Det er viktig
å beholde Unicode-kodingen og formatet, inkludert blanktegn. Enkle
tekstredigerere vil sannsynligvis ødelegge filene. En validerende XML-redigerer
sikrer at innholdet i filene har riktig format og gyldighet. Endre bare
strenginformasjonen. Ikke endre annen informasjon i filene.

Prosedyre
1. Installer IBM Cognos Office-komponentene lokalt på en arbeidsstasjon.
Det gir deg tilgang til ressursfilene.
2. Finn ressursfilene.
Hvis du installerer lokalt og godtar alle standardverdier, finner du dem på
følgende sted:
installeringskatalog:\Program Files\IBM\cognos\Cognos for Microsoft
Office\resources
3. Åpne filen componentcodemsgs.språkkode.resx i en XML-redigerer.
Bruk en redigerer, for eksempel Visual Studio eller XMLSpy, til å endre
varemerkedetaljene eller oversette strenger til et annet språk.
Hvis du skal opprette nye språkfiler, følger du navngivningsregelen og setter
inn en språkkode på 2 eller 5 tegn, i midten av filnavnet. Hvis du for eksempel
skal legge til en rumensk språkfil for IBM Cognos for Microsoft Office, lagrer
du filen som cocmsgs.ro.resx.
Tillegg C. Endre varemerkedetaljer for IBM Cognos Office-komponenter
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4. Lagre filen.
5. Gjenta trinn 3 og 4 for hver komponentfil som er knyttet til språket du vil
oversette.

Resultater
De oppdaterte ressursfilene er nå klare for kompilering.

Kompiler de oppdaterte ressursfilene
Før du kan distribuere oppdaterte filer, må du laste ned ressursfilgeneratoren
(Resgen.exe). Resource File Generator-programmet konverterer .txt- og .resx-filer
(XML-basert ressursformat) til binære Common Language Runtime .resources-filer
som du kan bygge inn i en kjørbar binærfil eller kompilere til satellittsamlinger.
Resource File Generator er et Microsoft .NET Framework Software Development
Kit (SDK)-program som genererer kompilerte ressursfiler. Den kjørbare resgen-filen
blir levert med Microsoft .NET SDK og utviklingssystemet Microsoft Visual Studio.
Du må velge en versjon av Resource File Generator som er kompatibel med
versjonen av .NET Framework som brukes av IBM Cognos Office-komponentene.
Resgen.exe utfører disse konverteringene:
v .txt-filer blir konvertert til .resources- eller .resx-filer.
v .resources-filer blir konvertert til tekst- eller .resx-filer.
v .resx-filer blir konvertert til tekst- eller .resources-filer.

Prosedyre
1. Last ned resgen.exe fra webstedet til Microsoft .NET Developer.
2. Når du har lastet ned Resource File Generator, åpner du et ledetekstvindu.
3. Finn nedlastingsplasseringen til Resgen.
For eksempel: cd C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 8\v2.0\Bin
4. Skriv følgende for å kompilere ressursfilene fra kommandolinjen:
Resgen /compile "C:\.resx filplassering\filnavn.resx"
For eksempel: resgen /compile "c:\ProgramFiles\Cognos\Cafe\resources\
cormsgs.resx"
Ressursfiler får automatisk nye navn slik at filtypen .resource blir tatt med i
filnavnet.
5. Kopier resultatfilene til filkatalogen \Resources.

Teste arbeidet ditt
Du kan teste arbeidet ditt ved å kjøre IBM Cognos Office med ulike språkmiljøer.
Start hver komponent (IBM Cognos Office, IBM Cognos for Microsoft Office og
IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel) for å kontrollere at endringene
gjenspeiles i de ulike områdene.
Kontroller tekstendringene i alle deler som er synlige for brukerne. Kontroller
spesielt felles dialogbokser.
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Følgende avsnitt gjelder ikke i Storbritannia eller i andre land der slike
bestemmelser er i konflikt med landets lover: INTERNATIONAL BUSINESS
MACHINES CORPORATION LEVERER DENNE PUBLIKASJONEN I DEN
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begrensninger i lovbestemte rettigheter. I den grad dette er tilfellet, gjelder ikke
ovenfornevnte begrensninger.
Informasjonen kan inneholde tekniske unøyaktigheter eller typografiske feil.
Opplysninger i denne boken kan bli endret. Slike endringer blir tatt med i neste
utgave eller kommer som tillegg. IBM kan uten varsel endre produktene og/eller
programmene som er beskrevet i denne boken.
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Eventuelle henvisninger i boken til web-steder som ikke tilhører IBM, er bare til
orientering og innebærer på ingen måte noen godkjennelse eller støtte til disse
web-stedene. Innholdet på disse webstedene inngår ikke i dette IBM-produktet, og
enhver bruk av disse webstedene er derfor brukerens eget ansvar.
IBM kan bruke og distribuere opplysninger du kommer med, på den måten
selskapet anser som hensiktsmessig, uten noen forpliktelser overfor deg.
Hvis du som lisensinnehaver av dette programmet ønsker informasjon om
programmet for å kunne (i) utveksle informasjon mellom selvstendig utviklede
programmer og andre programmer (inklusiv dette) og (ii) dra gjensidig nytte av
informasjonen som er utvekslet, kan du kontakte
IBM
Software Marketing
Postboks 500
1411 Kolbotn
Slik informasjon kan være tilgjengelig under gjeldende betingelser, eventuelt mot
betaling.
Det lisensierte programmet som er beskrevet i denne boken, og alt lisensiert
materiale som er tilgjengelig for programmet, leveres av IBM i henhold til IBMs
generelle betingelser, IBMs internasjonale bruksbetingelser, eller en tilsvarende
avtale mellom partene.
Alle ytelsesdataene du finner i dette dokumentet, ble hentet i et kontrollert miljø.
Resultatene du kan oppnå i andre operativmiljøer, kan variere betraktelig. Noen av
målingene er foretatt på systemer som er under utvikling, og det er ikke sikkert at
du oppnår samme resultat på alminnelige tilgjengelige systemer. Noen resultater
kan også ha blitt beregnet ved hjelp av ekstrapolasjon. De faktiske resultatene kan
variere. Brukerne av dette dokumentet bør kontrollere dataene for sitt bestemte
miljø.
Informasjon om produkter fra andre produsenter er hentet fra leverandørene av
disse produktene, publiserte dokumenter eller andre offentlig tilgjengelige kilder.
IBM har ikke testet produktene, og kan ikke garantere nøyaktigheten av
opplysninger om ytelse og kompatibilitet eller andre opplysninger om
ikke-IBM-produkter. Spørsmål om funksjonene til produkter fra andre produsenter
enn IBM må rettes til leverandørene av disse produktene.
Enhver henvisning til IBMs fremtidige planer eller hensikter kan endres eller
trekkes tilbake uten varsel. De er kun ment å være en målsetting.
Denne publikasjonen inneholder eksempler på data og rapporter som brukes i den
daglige driften av et firma. For å illustrere eksemplene så godt som mulig blir det
brukt navn på personer, firmaer og produkter. Alle disse navnene er fiktive, og
enhver likhet med navn og adresser som brukes av et virkelig firma, er helt
tilfeldig.
Hvis du leser dette dokumentet i maskinleselig format, er det ikke sikkert at du
kan se bilder og fargeillustrasjoner.
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