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Innledning
Bruk IBM® Cognos TM1 Performance Modeler til å bygge modeller som bruker
dimensjoner, kuber, linker og regler. Opprett applikasjoner fra kubevisninger, tildel
arbeidsflyt og definer sikkerheten. Deretter kan du distribuere, administrere og
vedlikeholde applikasjonene.

Søke etter informasjon
Du finner dokumentasjon, inkludert oversatt dokumentasjon, i IBM Knowledge
Center (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).

Tilgjengelighetsfunksjoner
Tilgjengelighetsfunksjonene hjelper brukere som har funksjonshemninger, for
eksempel personer med nedsatt bevegelighet eller nedsatt syn, med å bruke
informasjonsteknologiprodukter. IBM Cognos TM1 har noen komponenter som
støtter tilgjengelighetsfunksjoner. IBM Cognos TM1 Performance Modeler, IBM
Cognos Insight og Cognos TM1 Operations Console har tilgjengelighetsfunksjoner.
Se Tillegg A, “Tilgjengelighetsfunksjoner”, på side 189.

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
Det fiktive selskapet Ferie og Fritid AS, GO Salg, andre varianter av navnet Ferie
og Fritid, og planleggingseksempelet, viser til fiktive forretningsoperasjoner med
eksempeldata som brukes til å utvikle eksempelapplikasjoner for IBM og IBMs
kunder. Disse fiktive postene omfatter eksempeldata for salgstransaksjoner,
produktdistribusjon, finansiering og personalressurser. Eventuelle likheter med
virkelige navn, adresser, kontaktnumre eller transaksjonsverdier, er tilfeldig. Andre
eksempelfiler kan inneholde fiktive data som brukes som eksempeldata for å
utvikle eksempelapplikasjoner. Disse fiktive dataene omfatter data som er manuelt
generert eller maskingenerert, virkelige data som er kompilert fra akademiske eller
offentlige kilder eller data som brukes med tillatelse fra den som har opphavsrett.
Produktnavn det blir henvist til, kan være varemerker for de respektive eierne.
Uautorisert duplisering er forbudt.

© Copyright IBM Corp. 2012, 2014
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Kapittel 1. Nyheter
Denne delen inneholder en liste over nye, endrede og fjernede funksjoner for
denne utgaven.
Du finner all tilgjengelig TM1-dokumentasjon på velkomstsiden for TM1
(http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SS9RXT/welcome).

Nye funksjoner i versjon 10.2.2
Nedenfor ser du nye funksjoner i IBM Cognos TM1 siden forrige utgave.

Nyheter i Cognos TM1 Performance Modeler versjon 10.2.2
Cognos TM1 Performance versjon 10.2.2 har følgende nye funksjoner.

Bruke tilpassede styringsparameterindikatorer i
styringskortvisualiseringer
Diagrammer som er opprettet med TM1-styringskort i TM1 Performance Modeler,
kan nå åpnes og vises i TM1 Web. Se “Opprette tilpassede
styringsparameterindikatorer for styringskortdiagrammer” på side 165.

Innvirkningsrelasjoner mellom styringsparametere basert på
beregninger av styringsparameterdimensjoner
Diagrammer som er opprettet med TM1-styringskort i TM1 Performance Modeler,
kan nå åpnes og vises i TM1 Web. Se “Oppdage innvirkningsrelasjoner blant
styringsparametere i et innvirkningsdiagram” på side 170.

Forhåndsvisningsflipp for bygging av tilpassede diagrammer i
Performance Modeler
Redigeringsprogrammet for tilpasset diagram i Performance Modeler inneholder
nå en forhåndsvisningsflipp slik at modellbyggerne kan se diagrammene på
nøyaktig samme måte som sluttbrukerne. Se “Opprette et tilpasset
styringskortdiagram” på side 172.

Navigere styringskortdashbordet ved å bruke styringsparametere
IBM Cognos Insight-brukere kan nå navigere styringskortdashbordet ved å velge
en bestemt styringsparameter når de beveger pekeren over målene i en
strategioversikt. Se “Interaksjon med styringskortdiagrammer og visualiseringer”
på side 160.

Opprette en styringsparameterkube basert på en eksisterende
standardkube
Du kan opprette en ny styringsparameterkube basert på en eksisterende
standardkube. Se “Opprette en styringsparameterkube basert på en eksisterende
standardkube” på side 167.

© Copyright IBM Corp. 2012, 2014
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Modellbyggere kan fjerne alternativet for å overta eierskap i en
sentral applikasjon
Du kan hindre at brukere av en sentral applikasjon overtar eierskap. Se
“Administrere brukergrupper for en sentral applikasjon” på side 126.

Administrere jobber med lang kjøretid i bakgrunnen
Du kan overvåke distribusjon, første lagring av rettigheter og import av
applikasjoner som har lang kjøretid i TM1 Applications-portalen, og oppgi at disse
jobbene skal behandles i bakgrunnen. Se Administrere jobber i TM1 Applications.

Nye funksjoner i versjon 10.2.0
Nedenfor ser du nye funksjoner i IBM Cognos TM1 siden forrige utgave.

Ny kubeberegning
Du kan nå definere en beregning som kan omfattes av en kubes hele
dimensjonalitet på samme måte som du definerer en beregning for dimensjoner.
Kubeberegninger er en måte å forenkle opprettelsen av regler på og fullføre
vanlige modelleringsoperasjoner, for eksempel administrere og vedlikeholde
modellen. Du kan legge til en beregning for å gjøre modellen meningsfull ved å
utlede mer informasjon fra datakilden.
Du finner mer informasjon under “Kubeberegninger” på side 49.

Nye Cognos TM1-styringskort
Styringskort med IBM Cognos TM1 integrerer styringskort- og
strategistyringsfunksjonaliteten i Cognos TM1 og gir bedre integrasjon av
ytelsesstyringen ved planlegging.
Du kan opprette styringskortløsninger som inneholder interaktive
innvirkningsdiagrammer, strategioversikter og tilpassede diagrammer som
overvåker nøkkelindikatorer (KPIer). De underliggende dataene lagres i Cognos
TM1 og kan publiseres til andre brukere i IBM Cognos Insight, IBM Cognos TM1
Web og IBM Cognos Workspace som interaktive dashbord. Dimensjonen Metrics
og dimensjonen Metrics Indicator fra em styringsparameterkube.
Styringsparameterkuben brukes til å lagre og administrere dataene som brukes til å
generere innvirkningsdiagrammer, strategioversikter og styringskortdiagrammer.
Du finner flere opplysninger under Kapittel 13, “Cognos TM1-styringskort”, på
side 139.

Ny materoptimalisering
TM1 Performance Modeler kan nå automatisk generere et foreslått sett med matere
for kubene i modellen. Settet genereres enten reglene defineres manuelt av
modellbyggeren eller genereres automatisk ut fra beregninger og linker.
Modellbyggeren kan også eksportere en materanalyserapport for å se hvilke matere
som foreslås, uten å faktisk skrive matere til modellen.
Du finner mer informasjon under “Automatisk genererte regler og matere” på side
73.
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Full plukklistefunksjonalitet
IBM Cognos TM1 versjon 10.2.0 har ny støtte for statiske plukklister og mulighet
til å definere en plukkliste på en numerisk celle.
IBM Cognos TM1 støtter nå statiske plukklister og mulighet til å definere en
plukkliste på en numerisk celle.
Du finner mer informasjon under “Opprette plukklister” på side 37.

TurboIntegrator-prosesser som utløses fra
arbeidsflythandlinger
Du kan nå starte en TurboIntegrator-prosess umiddelbart eller umiddelbart etter en
arbeidsflythandling finner sted.
Du kan for eksempel utløse en TurboIntegrator-prosess for å utføre en
valideringstest før en iverksetttingshandling. Eller du kan flytte data for en bestemt
godkjenningshierarkinode til en annen applikasjon rett etter en Send-aktiviteten.
Du kan designe handlingsutløseren for arbeidsflyten i Cognos
TM1-applikasjonsserveren uten å redigere noen systemrelaterte objekter.
Du finner mer informasjon under “Konfigurere en TurboIntegrator-prosess som
skal utføres på en arbeidsflythandling” på side 119.

Forbedret linkredigering
I Cognos TM1 versjon 10.2.0 kan du velge kilde- og målmedlemmer av linker hver
for seg og så lime inn par av kilde-/målmedlemmer.
Du kan også fjøre om automatisk tilordning til manuell tilordning, samtidig som
du beholder de tilordnede medlemsparene.
Du finner flere opplysninger under “Opprette korrespondanse- og
tilordningsdimensjoner” på side 60.

Gjennomdrilling
I IBM Cognos TM1 versjon 10.2.0 kan du velge å ha en link som eksponeres som
en gjennomdrillingsrelasjon. Du kan også konfigurere retningen på visningen som
drillingen resulterer i.
Du finner flere opplysninger i “Opprette gjennomdrillingsobjekter i linker” på side
66

Gjenbruk av godkjenningshierarkier
I Cognos TM1 versjon 10.2.0 kan du distribuere TM1 Applications til forskjellige
sektorer av samme kube.
I IBM Cognos TM1 versjon 10.2.0 kan TM1 Applications bruke
godkjenningshierarkier eller seksjoner av godkjenningshierarkier på nytt mellom
applikasjoner. Det betyr at du kan opprette to forskjellige visninger som følger en
budsjett- og prognoseprosess som opererer på forskjellige planer, men fortsatt
bruker samme bladelementer. Likeledes kan du opprette visninger som bruker
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samme blandelementer, og som rulles opp på forskjellige måter. For eksempel kan
du ha en visning som rulles opp regionalt, og en annen som bruker samme
elementer, men rulles opp etter forfall.
En ny type dimensjon som kalles en kontrolldimensjon, definerer omfanget til et
godkjenningshierarki ved hjelp av et kontrolldelsett.
Du finner flere opplysninger i “Distribusjon av flere applikasjoner til forskjellige
sektorer av den samme kuben” på side 17.

Begrense visninger for validatorer eller bidragsytere
Du kan identifisere bestemte visninger for bruk av validatorer eller bidragsytere.
Du kan designe ulike visninger som brukes for validator- eller bidragsyterbrukere.
En validator kan for eksempel se sammendrag på høyere nivå, mens bidragsytere
kan se flere detaljrike visninger.
Du finner mer informasjon under “Designe visninger for validatorer eller
bidragsytere” på side 19.

TurboIntegrator-prosesser som utløses fra
arbeidsflythandlinger
Du kan nå starte en TurboIntegrator-prosess umiddelbart eller umiddelbart etter en
arbeidsflythandling finner sted.
Du kan for eksempel utløse en TurboIntegrator-prosess for å utføre en
valideringstest før en iverksetttingshandling. Eller du kan flytte data for en bestemt
godkjenningshierarkinode til en annen applikasjon rett etter en Send-aktiviteten.
Du kan designe handlingsutløseren for arbeidsflyten i Cognos
TM1-applikasjonsserveren uten å redigere noen systemrelaterte objekter.
Du finner flere opplysninger i “TurboIntegrator-prosesser som utløses fra
arbeidsflythandlinger”

Nytt TM1-verktøy for applikasjonsvedlikehold
Et nytt IBM Cognos TM1-verktøy for applikasjonsvedlikehold kan utføre mange
aktiviteter fra kommandolinjen.
Cognos TM1 Application Maintenance er et kommandolinjeverktøy som hjelper
administratorer med å utføre handlinger som tidligere ble utført fra Cognos
TM1-portalen.
Du finner flere opplysninger under “Automatisere oppgaver med Cognos
TM1-verktøyet for applikasjonsvedlikehold” på side 128.

Vise dataflyt-modelldiagrammer
I Cognos TM1 Performance Modeler versjon 10.2.0 kan du se et grafisk flytdiagram
som tilordner flyten av data fra kube til kube i en modell.
Du kan bruke en automatisk layout for modelldiagrammet, eller du kan oppgi
dine egen layout. Kuber kan grupperes slik at de er lettere å se, og du kan åpne
kuber og linker fra dataflytdiagrammet. Ved hjelp av dataflytdiagrammene kan du
lettere visualisere strukturen i Cognos TM1-kubene og -dimensjonene.
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Du finner mer informasjon under “Vise dataflyt i Cognos TM1 Performance
Modeler” på side 12.

Forbedret overføring av modellens objekter og applikasjoner
Det nye redigeringsprogrammet for overføringsspesifikasjoner gjør det mulig for
modellbyggere å få bedre styring med hvilke objekter som kopieres fra et
kildesystem til et målsystem.
Styringen av overføringsprosessen er forbedret på følgende måter:
v Nytt redigeringsprogram for overføringsspesifikasjoner
v Bedre håndtering av modellobjektavhengigheter
v Opprettelse av overføringsspesifikasjoner
v Automatisering av overføringsprosessen
v Overføring av celledata
v Overføring av store modellstrukturer
Du finner flere opplysninger under “Overføring av modellens objekter og
applikasjoner” på side 104.

Ny måte å administrere applikasjoner på i TM1 Performance
Modeler
Du kan administrere mange aspekter av en applikasjon ved å dobbeltklikke på
applikasjonsnavnet på flippen TM1 Performance Modeler Application Design.
Du finner flere opplysninger i emnet “Managing applications in Cognos TM1
Performance Modeler” i IBM Cognos TM1 Applications Guide.

Ny import av Cognos Planning-modeller til Cognos TM1
Alternativet Importer Cognos Planning-modell hjelper deg å bygge din Cognos
Planning-modell i IBM Cognos TM1 Performance Modeler.
Importalternativet bruker en .XML-applikasjonsdefinisjonsfil som genereres fra
Cognos Planning-modellen. Denne filen brukes til å få deg i gang med
dimensjonene, kubene og linkene som du trenger for å bygge modellen i Cognos
TM1 Performance Modeler.
Du finner mer informasjon under Tillegg D, “Importer Cognos Planning-modeller
til Cognos TM1”, på side 201.

Kapittel 1. Nyheter
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Kapittel 2. Komme i gang med Cognos TM1 Performance
Modeler
I IBM Cognos TM1 Performance Modeler kan du opprette applikasjoner til bruk i
IBM Cognos TM1-applikasjoner.
Applikasjoner er basert på modeller som inneholder dimensjoner, kuber og linker.
Du kan også administrere disse applikasjonene, tildele sikkerhet og etablere en
arbeidsflyt ved hjelp av Cognos TM1 Performance Modeler.
Opprett en modell som inneholder dimensjons-, kube- og linkobjekter. Denne
modellen inneholder objektene som kreves for å opprette applikasjonene dine. Du
kan opprette regler og materskript fra logikken i formlene og linkene. Regler
bestemmer formatet og presentasjonen av data og kan også manipulere dem. I
tillegg til å bruke regler som er generert, kan du opprette regler. Last data inn i
applikasjoner ved å importere data og opprette TurboIntegrator-prosesser.
Opprett applikasjoner basert på objektene i modellen til bruk i Cognos TM1
Applications. Opprett kuber basert på dimensjonene i modellen. Bruk linker til å
opprette forbindelser mellom kubene. Inkluder visninger i en applikasjon for å
definere hvordan de blir presentert for en sluttbruker. Konfigurer en arbeidsflyt for
å bestemme hvordan bidragsytere skal arbeide med applikasjonen. Definer
standardpresentasjonen for applikasjonen, inkludert layout og språk som skal
brukes. Konfigurer gruppebasert sikkerhet for å definere handlingene som
gruppemedlemmene kan utføre med en applikasjon. Du kan bruke enten IBM
Cognos Access Manager-sikkerhet eller Cognos TM1-sikkerhet.
Som administrator kan endre en eksisterende applikasjon. Du kan for eksempel
oppdatere modellobjekter, legge til og fjerne brukere og endre tilgangsinnstillinger.
Du kan også administrere oppdateringen av kjøretidskuber, for eksempel ved å ta
med data og metadata. Distribuer en applikasjon før du konfigurerer et
godkjenningshierarki.

Bruke Performance Modeler i et WAN
Bruk av Performance Modeler over et områdenett (WAN = Wide Area Network)
eller et nettverk med betydelig ventetid anbefales ikke.
Selv om Performance Modeler kan leveres til klientmaskiner fra TM1
Applications-portalen, er denne leveringen primært beregnet å være en måte å
forenkle distribusjonen på for modellbyggere som arbeider på et lokalnett (LAN).
Det anbefales at brukere som befinner seg langt unna TM1-serveren, bruker TM1
Performance Modeler via Remote Desktop-sesjonen for en liknende tynn
klientteknologi for en maskin som er lokal for TM1-serveren.

Logge seg på Cognos TM1 Applications
Før du kan starte IBM Cognos TM1 Performance Modeler fra IBM Cognos TM1
Applications, må du oppgi flere konfigurasjonsparametere for din bestemte
implementering.

© Copyright IBM Corp. 2012, 2014
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Når disse parameterne er definert, krever påfølgende påloggingsforsøk bare et
gyldig brukernavn og passord for IBM Cognos TM1 -serveren der Cognos TM1
Applications ligger.

Prosedyre
1. I en nettleser oppgir du webadressen til Cognos TM1 Applicationsinstallasjonen, typisk http://server_name:9510/pmpsvc.
2. Oppgi brukernavnet og passordet ditt.
For å opprette og administrere Cognos TM1 Applications må brukernavnet du
oppgir, være medlem av ADMIN-gruppen på Cognos TM1-serveren. Hvis du
vil opprette og administrere applikasjoner på flere Cognos TM1-servere, må du
bruke samme administrative brukernavn og passord på alle servere.
3. Klikk på OK.
4. Boksen Planleggingsapplikasjoner viser alle Cognos TM1-servere som er
registrert på admin-serveren. Velg serveren du vil bruke til Cognos TM1
Applications.
5. Klikk på OK.

Starte Cognos TM1 Performance Modeler fra TM1 Applications
Du kan starte IBM Cognos TM1 Performance Modeler direkte fra IBM Cognos
TM1 Applications-portalen. Deretter kan du bruke Performance Modeler til å
opprette og administrere TM1 Applications.

Før du begynner
Du må være medlem av ADMIN-gruppen på TM1-serveren for å kunne opprette
og administrere Cognos TM1 Applications.

Prosedyre
1. Logg deg på Cognos TM1 Applications.
2. Klikk på ikonet Modeller dataene
Modeler.

for å starte Cognos TM1 Performance

Resultater
Når Cognos TM1 Performance Modeler åpnes, viser den en veiledning i
modelldesign.
Merk:
Hvis Performance Modeler åpnes mot en TM1-server som inneholder en eller flere
ødelagte kubevisninger, blir det gitt en advarsel, og ingen av visningene (gyldige
eller ugyldige) blir vist for kuben som er berørt.

Starte Cognos TM1 Performance Modeler fra Start-menyen i Windows
eller en skrivebordssnarvei
Du kan starte IBM Cognos TM1 Performance Modeler fra Start-menyen i Windows
eller fra en skrivebordssnarvei. Når du følger denne fremgangsmåten for å starte
Performance Modeler, blir du autentisert mot TM1-applikasjonsserveren, som
tillater at du bruker applikasjonsdesignkomponenten i Perfromance Modeler.
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Prosedyre
1. Start påloggingsrutinen ved å følge en av disse fremgangsmåtene:
v Klikk på IBM Cognos Performance Modeler, IBM Cognos Performance
Modeler på Start-menyen.
v Dobbeltklikk på IBM Cognos Performance Modeler-snarveien på
skrivebordet.
2. Kontroller URLen for ditt IBM Cognos TM1-system i dialogboksen Koble til
IBM Cognos TM1-system. URLen angir plasseringen til TM1 Application Server
for ditt system og bruker http://<machine_name>:<port>/pmpsvc/services.
3. Klikk på Logg på som.
4. Oppgi et gyldig brukernavn og passord
5. Klikk på Logg på.
6. Klikk på OK.

Resultater
Når Cognos TM1 Performance Modeler åpnes, viser den en veiledning i
modelldesign og du får tilgang til komponentene Modelldesign,
Applikasjonsdesign og Overføringsdesign i Performance Modeler.

Koble direkte til en TM1-server
Du kan velge å starte Performance Modeler ved å koble direkte til en TM1-server.
Hvis du følger denne fremgangsmåten når du skal starte Performance Modeler, er
ikke komponenten Applikasjonsdesign tilgjengelig fordi TM1-serveren åpnes
direkte uten å involvere applikasjonsserveren.

Prosedyre
1. Start påloggingsrutinen ved å følge en av disse fremgangsmåtene:
v Klikk på IBM Cognos Performance Modeler, IBM Cognos Performance
Modeler på Start-menyen.
v Dobbeltklikk på IBM Cognos Performance Modeler-snarveien på
skrivebordet.
2. Klikk på Koble til direkte i dialogboksen Koble til IBM Cognos TM1-system.
3. Bekreft TM1 Admin-vert og gjør endringer hvis det er nødvendig.
4. Velg TM1-serveren du vil koble til.
5. Oppgi et gyldig brukernavn for TM1-serveren.
6. Oppgi passordet som er knyttet til brukernavnet.
7. Klikk på OK.

Resultater
Når Cognos TM1 Performance Modeler åpnes, viser den en veiledning i
modelldesign, men du får bare tilgang til komponentene Modelldesign og
Overføringsdesign i Performance Modeler.

Organisere innholdet med mapper
Bruk mapper til å kategorisere og organisere innholdet.

Kapittel 2. Komme i gang med Cognos TM1 Performance Modeler
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Eksisterende objekter på TM1-serveren blir som standard gruppert i mapper som
er organisert etter innholdstype, på denne måten:
v Dimensjoner
v Kuber
v Linker
v Prosesser
v Jobber
Du kan endre hvordan innholdet skal ordnes etter egne behov. Du kan for
eksempel gi mappene navn etter applikasjonene du bygger. Alt innhold for hver
applikasjon kan så lagres i den passende mappen. Eller kanskje ønsker du å
opprette en mappe med navnet Delte dimensjoner som inneholder dimensjoner
som blir brukt av flere applikasjoner.
Mappestrukturen bør passe til måten organisasjonen fungerer på. En slik
mappestruktur kan forbedre effektiviteten for mange samtidige brukere.

Opprette mapper
Du bruker mapper til å lagre innhold på en måte som passer for deg.

Prosedyre
1. I ruten Modelldesign bruker du listen Ny
og klikker på Mappe.
2. Oppgi et navn på den nye mappen og klikk på OK.

Vise kontrollobjekter
Du viser kontrollobjekter for å se sikkerhetsinnstillinger bestemte objektattributter.

Om denne oppgaven
Kontrollobjekter blir generert av IBM Cognos TM1-serveren for å utføre bestemte
oppgaver. Når du gjør dem synlige, blir kontrollobjekter vist i ruten Modelldesign.
Navnene begynner alltid med en høyre klammeparentes (}). Du kan for eksempel
konfigurere sikkerhet for cellene i en gruppe med navnet planbudsjett. En
cellesikkerhetskube med navnet }CellSecurity_planbudsjett blir vist under
Kontrollobjekter, Kuber.

Prosedyre
1. Klikk på ikonet Handlingsmeny
og klikk deretter på Vis
kontrollobjekter. Det blir vist en hake ved siden av alternativet. Mappen
Kontrollobjekter blir vist med undermappene som inneholder kontrollobjekter.
2. Hvis du vil skjule kontrollobjektene, klikker du på Handlingsmeny-ikonet
og deretter på Vis kontrollobjekter. Både haken ved siden av alternativet og
mappen Kontrollobjekter forvinner.

Vise objektdetaljer
Du viser detaljer for objektene i visningsprogrammet for objekter og i
egenskapsruten.
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Organiser objekter i Modelldesign-ruten eller i ruten Applikasjonsdesign. Mens du
designer modellen eller applikasjonen, kan du vise objekter i ruten mer detaljert
ved å klikke på dem. Når du dobbeltklikker på et objekt, blir det vist detaljer om
objektet på to steder:
v objektvisningsprogrammet
v egenskapsruten

Objektvisningsprogrammet
Hvert objektvisningsprogram har en flipp med navnet på objektet og et ikon som
betegner en av objekttypene som blir vist i tabellen nedenfor:
Tabell 1. Objekttype-ikoner
Objekttype

Ikon

Dimensjon
Delsett
Kube

Kubevisning
Link

Prosess
Jobb

Regler

En visuell fremstilling av objektets struktur blir også vist. Visningen er forskjellig
for hver objekttype. Kubevisningsprogrammet viser for eksempel et rutenett med
to dimensjoner pluss kontekstfiltre for tilleggsdimensjoner.
Dimensjonsvisningsprogrammer viser et rutenett med medlemmer og egenskaper.
Og linkvisningsprogrammer viser to objekter som er linket pluss retningspiler som
viser hvordan elementer av objektene er linket til hverandre.

Egenskapsruten
Egenskapsruten viser egenskapene for det valgte objektet, for eksempel navn,
objekttype, antall elementer og beslektede objekter. Noen av de beslektede
objektene inneholder hyperlinker. Hvis du klikker på en av hyperlinkene, blir det
linkede objektet åpnet i objektvisningsprogrammet.
Én måte du kan bruke egenskapsruten på, er å sammenlikne objektet i
visningsprogrammet med et objekt i ruten Modelldesign. En kube blir for eksempel
vist i objektvisningsprogrammet. Du klikker en gang på en annen kube i ruten
Modelldesign. Den andre kubens dimensjoner blir vist i egenskapsruten. Du kan
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må sammenlikne dimensjonene i egenskapsruten med dimensjonene i
objektvisningsprogrammet.

Vise dataflyt i Cognos TM1 Performance Modeler
Du kan få frem en grafisk fremstilling av applikasjonen ved hjelp av alternativet
Vis dataflyt i Cognos TM1 Performance Modeler.
Slik kan du få frem en grafisk fremstilling av applikasjonen:
1. Importer applikasjonen i Cognos TM1 Performance Modeler.
2. Høyreklikk på navnet på applikasjonen på flippen Applikasjonsdesign.
3. Velg Vis dataflyt.
Du får frem et diagram over applikasjonens kuber og regler:

Figur 1. Eksempel på kuber og regler

Gjør slik på flytdiagrammet:
v Velg eller opphev valget av Regellinker, Prosesslinker, Regler eller Matere for å
styre visningen av disse elementene i gjeldende applikasjon.
v Du kan kontrollere zoomen med + og v Bruke Tilbakestill layout hvis du vil ordne diagrammet på en mest mulig logisk
måte.
v Dra elementer til nye steder. Alternativt kan du når ett eller flere diagrammer er
åpne i ruten og et klikket objekt er av en type som kan legges til, bruke
alternativet Legg til dataflytdiagram.
v Dobbeltklikk på elementene for å få frem verdiene i egenskapsruten.
v Dobbeltklikk på regelen eller på Link ikoner i modellen for å få frem
redigeringsvinduet for link og regel.
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v Dobbeltklikk på objektnavnet for å åpne dimensjonen for redigering. Lukk den
nye flippen for å gå tilbake til flytdiagrammet.
v Dra et objekt fra TM1-objektruten til diagrammet for å legge det til i modellen
og få frem relasjonene mellom nye og eksisterende objekter.
v Eksporter diagram til fil
v Grupper og opphev gruppering. Du kan også opprette et nytt diagram ut fra
grupperte data.
v Fjern fra diagram
v Fjern fra gruppe
v
Funksjonen Vis dataflyt kan ikke brukes til å endre strukturen i modellen. Den
brukes bare for å gi den eksisterende strukturen en visuell fremstilling.

Se på flere visninger
Du kan se på flere visninger for å få hjelp til å bestemme hvilken visning som
passer best, eller for å opprette en ny visning som presenterer dataene nøyaktig
slik du ønsker.

Prosedyre
1. Åpne et objekt. Objektet blir vist i objektvisningsprogrammet.
2. Gjenta trinn 1 for andre objekter. Flippene for hvert visningsprogram blir vist i
ruten. Imidlertid blir alt innhold vist bare for den sist åpnede visningen. Når
visningene åpnes i på denne måten, kan du bare se en visning om gangen.
3. Stable visningene over hverandre.
a. Klikk på flippen for en visning, og dra den til markøren blir endret fra et
ikon med et lagdelt objekt

til en nedpil

.

b. Slipp museknappen.
c. Gjenta disse trinnene hvis du vil stable flere visninger.

Analysere objektavhengigheter
Du kan analysere et objekts avhengigheter slik at du ser hvilke andre objekter som
blir påvirket hvis du sletter det.

Om denne oppgaven
Objekter har relasjoner med andre objekter. En kube kan for eksempel være linket
til en annen kube, eller en dimensjon kan være en del av en kubes struktur. Hvis
slettingen av ett objekt påvirker egenskapene for et annet objekt, blir det andre
objektet kalt et avhengig objekt.
Når én kube er linket til en annen kube, er den første kuben derfor et avhengig
objekt. Dette kommer av at sletting av den andre kuben, ville resultert i en brutt
link for den første kuben. Når en dimensjon er en del av en kube, er kuben på
liknende måte det avhengige objektet fordi sletting av dimensjonen ville påvirket
kubestrukturen.
Du kan vise alle de avhengige objektene for valgte objekter. Dette kan hjelpe deg
med å finne ut hvilke objekter du ikke kan slette. Hvis du prøver å slette et objekt
som har avhengige objekter, blir du bedt om å fjerne avhengighetene først.

Kapittel 2. Komme i gang med Cognos TM1 Performance Modeler
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Prosedyre
1. I ruten Modelldesign utvider du en mappe.
2. Velg ett eller flere objekter.
Merk: Ctrl-klikk for å velge flere objekter.
3. Høyreklikk på valget og klikk på Vis avhengigheter. Flippen Avhengigheter
viser alle de avhengige objektene for hvert valgte objekt.
4. Hvis du vil åpne et avhengig objekt i visningsprogrammet, klikker du på
objektets link.
5. Hvis du vil sortere flere avhengigheter, gjør du dette:
a. Klikk på kolonneoverskriften Objekt for å sortere valgte objekter.
b. Klikk på kolonneoverskriften Trengs av for å sortere de avhengige
objektene.
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Kapittel 3. Designe modeller og applikasjoner
Det finnes to forskjellige typer design: Modelldesign og applikasjonsdesign.
Modelldesign leder deg gjennom design av kuber og dimensjoner som danner
grunnlaget av modellene for økonomisk analyse.
Med applikasjonsdesign er det enklere å følge trinnene som er nødvendig for å
opprette en applikasjon som brukerne kan se gjennom og bidra til, inkludert
distribusjon, validering og sikkerhetsdefinering.

Modelldesign
Du starter ruten Modelldesign fra portalen IBM Cognos Applications. Den leder
deg gjennom prosessen med å opprette dimensjoner, kuber og linker for å definere
forretningslogikken for en applikasjon.

Definere dimensjoner for modellen
Dimensjonstrinnet leder deg gjennom oppretting av dimensjonene, for eksempel
kontoplan, produkter, tidspunkt og versjon, som brukes i applikasjonen.
Denne delen av ruten Modelldesign hjelper deg ikke bare med å definere
dimensjoner, men også med å fylle dem ut og oppgi ande attributter og
beregninger du trenger til modellen.
Beslektede begreper:
Kapittel 4, “Opprette og formatere dimensjoner”, på side 23
Hvis du skal gjøre dataene tilgjengelig for inndata og analyse, må du strukturere
dataene i dimensjoner først.

Bygge kuber
Et annet trinn i modelleringen av forretningsdataene er å bruke dimensjonene du
allerede har definert, til å bygge kuber.
Bruk ruten Modelldesign til å opprette kuber som oppfyller forretningsmessig krav,
for eksempel salgsplanlegging eller utgiftsanalyse ved bruk av relevante
dimensjoner.
Beslektede begreper:
Kapittel 5, “Opprette kuber”, på side 39
En kube er et datalager i en modell. Den er flerdimensjonal og inneholder rader,
kolonner og et hvilket som helst antall sider. Du kan bruke en eller flere kuber til å
opprette en applikasjon.

Linke kuber
I ruten Modelldesign kan du opprette linker for å flytte data mellom kuber.
Dette hjelper deg med å opprette linker, for eksempel for å referere til
assumption-data i en planleggingskube.
Beslektede begreper:
Kapittel 6, “Opprette linker”, på side 59
Linker oppretter en relasjon som flytter data fra en kube til en annen.
© Copyright IBM Corp. 2012, 2014
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Opprette regler og prosesser
Regler og prosesser kan opprettes fra ruten Modelldesign.
Dimensjonsberegninger og linker genererer regler og matere automatisk. Linker
kan også generere prosesser.
Du kan valgfritt opprette regler for avanserte beregninger og prosesser for
administrasjon og vedlikehold av modellen. Prosesser kan deretter grupperes til
jobber for pågående vedlikehold.
Beslektede begreper:
Kapittel 8, “Administrere regler og matere”, på side 73
Med regelredigereren kan du opprette og administrere IBM Cognos TM1-reglene.

Applikasjonsdesign
Når du har modellert virksomhetsprosessen, kan du opprette en applikasjon slik at
brukerne kan se gjennom og bidra til den.
Applikasjonen identifiserer kubevisningene, webarkene og andre objekter en
validator eller bidragsyter trenger for å fullføre arbeidet. Når applikasjonen er
designet, blir den distribuert slik at den blir tilgjengelig, og sikkerheten blir
definert slik at bare autoriserte brukere får tilgang til den delen av planen de
trenger.

Definere et godkjenningshierarki
Hvis det er nødvendig med et godkjenningshierarki til denne applikasjonen, blir
delsettet som brukes, linket til applikasjonen her.
For godkjennings- og ansvarsapplikasjoner oppgir du et dimensjonsdelsett som
skal brukes som godkjenningshierarki. Andre typer applikasjoner trenger ikke at
det oppgis godkjenningshierarki.
Et konsolidert medlem i et godkjenningshierarki må bruke alle underordnede i
godkjenningshierarkidelsettet også. Ta for eksempel et godkjenningshierarki som
dette:
v Alle regioner
– Nord
– Øst
– Sør
– Vest
Dette godkjenningshierarkiet med Alle regioner som rot må bruke alle fire
bladnivåregionene. Hvis du vil distribuere en TM1-applikasjon som inneholder
bare Nord og Øst, men ikke Sør eller Vest, må du definere en ny konsolidering
over Nord og Øst, og så bruke den nye konsolideringen som godkjenningshierarki.
Eksempel:
v Alle regioner
– Nord og øst
- Nord
- Øst
– Sør
– Vest
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Beslektede oppgaver:
“Definere et godkjenningshierarki” på side 118
Godkjenningshierarkiet bestemmer arbeidsflyten i applikasjonen din.

Distribusjon av flere applikasjoner til forskjellige sektorer av
den samme kuben
Et godkjenningshierarki kan brukes i ulike applikasjoner hvis det skrives data til
ulike sektorer.
Du kan gjenbruke godkjenningshierarkier mellom applikasjoner eller seksjoner av
applikasjoner hvis dataene ikke overlapper.
For eksempel kan du opprette en budsjett- og prognoseapplikasjon som bruker
data fra samme kube, men som opererer etter ulike planer eller bruker forskjellige
akkumuleringer (rollups). Blant forskjellige typer akkumulering (rollups) er
geografisk akkumulering mot markedets modenhet. Likeledes kan samme
godkjenningshierarki brukes når prognoseapplikasjonen skriver til
prognosesektoren og budsjettapplikasjonen skriver til en budsjettsektor. Du kan
også dele hierarkier når for eksempel applikasjonen bruker Europa-delen av
hierarkiet mens andre bruker Nord-Amerika-hierarkiet.
For å dele et godkjenningshierarki definerer du en kontrolldimensjon og emne i
applikasjonen for å styre omfanget innenfor konteksten av en annen dimensjon, for
eksempel plan_version. Kontrolldimensjonen avgjør maksimal tilgang som tillates
av alle brukere av applikasjonen. For et skrivbart medlem av kontrolldimensjonen
avgjøres brukerens tilgang av godkjenningshierarkirettighetene.
Merk: Kontrolldimensjonen oppretter et delsett som definerer synlige sektorer av
kontrolldimensjonen. Ikke endre eller slett kontrolldelsettet. Hvis en applikasjon
allerede er distribuert med en kontrolldimensjon, kan ikke kontrolldimensjonen
fjernes i påfølgende distribueringer.
I portalen klikker du på ikonet for Administrer rettigheter
godkjenningshierarkiet og kontrolldimensjonen.

for å arbeide med

Flippen Godkjenningshierarki viser node, gruppe, rettighet, gjennomgangsdybde
og visningsdybde for godkjenningshierarkiet. Dette eksempelet viser et
godkjenningshierarki for 2004-prognoseapplikasjonen som bruker
godkjenningshierarkiet Total Business Unit til å tildele gjennomgangsrettigheter for
brukergruppen 1000. Total Business Unit inneholder hierarkiene Europe, North
America, PacRim og ROW.

Kapittel 3. Designe modeller og applikasjoner
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Figur 2. Skjermbildet Behandle rettigheter

1. Applikasjonsnavn
2. Rettigheter tildelt
3. Navn på godkjenningshierarki
4. Innehold i godkjenningshierarki
Flippen Kontrolldimensjon definerer tilgangsrettigheter for alle sektorer i
applikasjonen. I dette eksempelet viser flippen Kontrolldimensjon at brukere som
har tilgang til 2004-budsjettapplikasjonen, kan skrive til budsjettsektoren for
regnskapsåret 2004. Andre sektorer bruker lesetilgang, slik at de kan se dataene i
disse applikasjonene, men kan ikke skrive til dem. Prognosen for regnskapsåret
2004 etter forfall har ingen rettigheter, hvilket innebærer at ingen av dataene er
tilgjengelige for brukerne.

Figur 3. Kontrolldimensjonen Budget North America

Merk: Kontrolldimensjonsrettighetene overstyrer ikke Cognos TM1-sikkerheten.
Kontrolldimensjonen definerer maksimal tilgang som er tillatt for en bestemt sektor
i denne applikasjonen.
Når et medlem av brukergruppen Europe i dette scenariet overtar eierskap og
legger til data i applikasjonen, er bare budsjettapplikasjonen for regnskapsåret 2004
tilgjengelig for skriving. Andre sektorer blir vist fordi lesetilgang er definert på de
andre sektorene. Som definert i rettighetene kan ikke denne brukeren skrive til
denne prognosesektoren.

Definere visninger og webark
Visninger og webark som er nødvendig til denne applikasjonen, blir identifisert i
applikasjonsdesignruten.
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Dra kubevisninger og webark fra TM1-serveren til applikasjonen slik at de blir
tilgjengelig for validatorer og bidragsytere.
Beslektede oppgaver:
“Definere applikasjonsvisninger” på side 116
Når du har opprettet applikasjonen, kan du definere visningene til bruk i
applikasjonen.
“Definere webark for en applikasjon” på side 117
Når du har opprettet applikasjonen, kan du definere webarkene som skal brukes i
applikasjonen.

Designe visninger for validatorer eller bidragsytere
Du kan identifisere bestemte visninger for bruk av validatorer eller bidragsytere.
Du kan designe ulike visninger som brukes for validator- eller bidragsyterbrukere.
En validator kan for eksempel se sammendrag på høyere nivå, mens bidragsytere
kan se flere detaljrike visninger.
På flippen Applikasjonsdesign i IBM Cognos TM1 Performance Modeler kan du
oppgi hvilke visninger som er designet som bidragsytervisninger og hvilke som
validatorvisninger.
Målsatte visninger forenkler også distribusjon av rapporteringskuber.
Rapporteringskuber kan gi bedre ytelse når et stort antall noder må ses gjennom.
For å bedre ytelsen kan en TurboIntegrator-prosess basert på en kube med mange
regler rapportere til en kube med bare noen få regler for gjennomgang.
Hvis det ingen validatorvisninger er oppgitt, vil alle brukere med validatortilgang
på konsolidert nivå også ha tilgang til visninger som er oppgitt for bidragsytere på
bladnivå.
Hvis en visning er definert å være for både validatorer og bidragsytere, kan
brukeren velge hvilken visning som skal brukes:

Figur 4. Velge visningen som skal brukes

For å fastslå om en visning er en validator- eller bidragsytervisning, drar du
visningen fra ruten TM1-objekter til Validator- eller Bidragsyter-plasseringen.

Kapittel 3. Designe modeller og applikasjoner
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Figur 5. Plasseringer for visninger

Distribuere applikasjonen
Før validatorer eller bidragsytere kan bruke applikasjonen, må den distribueres til
IBM Cognos TM1-applikasjonstjenesten.
Distribuer applikasjonen til portalen slik at den blir tilgjengelig for brukere fra de
valgte klientene.
Beslektede oppgaver:
“Validere og distribuere applikasjonen” på side 122
Valideringsprosessen sikrer at alle nødvendige betingelser for applikasjonen er
oppfylt.

Definere sikkerheten
Sikkerheten som er definert for en applikasjon, begrenser brukerne til bare den
delen av dataene det trenger for å utføre arbeidet.
Til applikasjoner for hierarkisk arbeidsflyt eller kontinuerlig planlegging definerer
du sikkerhet mot godkjenningshierarkiet.
Beslektede begreper:
Kapittel 9, “Konfigurere sikkerhet og kontrollere tilgang for brukergrupper”, på
side 85
Før en applikasjon kan distribueres, er det nødvendig å definere brukergruppene,
egenskapene for brukergruppen og medlemmene av brukergruppen for
sikkerhetstilgang.

Aktivere en applikasjon
Det siste trinnet er å aktivere applikasjonen i portalen IBM Cognos Applications.
Aktivering av applikasjonen gjør den synlig for brukere som ikke er
administratorer.
Beslektede oppgaver:
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“Aktivere en applikasjon i en portal” på side 127
IBM Cognos TM1 Performance Modeler-applikasjonen må aktiveres før brukerne
kan bruke den fra Applications-portalen.

Konfigurere kommentarer på applikasjoner
Modellbyggeren kan begrense filtyper og størrelse på filvedlegg i applikasjoner.
Slik begrenser du størrelsen på og typene av filer som kan knyttes til en
applikasjon:

Prosedyre
1. Åpne flippen Applikasjonsdesign i Cognos TM1 Performance Modeler, slik at
du får frem flippen Egenskaper.
2. Bla nedover til du får frem egenskapen Kommentar. Definerte filtyper blir vist.
3. Klikk på feltet for å få frem ellipseikonet.
4. Klikk på ellipsen å åpne dialogboksen for kommentardefinisjon.
5. For å kontrollere volumet av filer som kan lastes opp til TM1-serveren oppgir
du maksimal tillatt filstørrelse for denne applikasjonen.
Merk: Denne filstørrelsen må være mindre enn 500.
6. Som standard tillates et sett med filtyper. Du kan begrense typen fil, for
eksempel kan du hindre utførbare filer i å lastes opp, ved å fjerne de filtypene
fra filen for tillatte typer. Klikk på ellipsen for å legge til en ny filtype eller
fjerne en eksisterende type.

Kapittel 3. Designe modeller og applikasjoner
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Kapittel 4. Opprette og formatere dimensjoner
Hvis du skal gjøre dataene tilgjengelig for inndata og analyse, må du strukturere
dataene i dimensjoner først.
En dimensjon er en bred gruppering av beslektede data om et sentralt område i en
virksomhet, for eksempel produkt, tidspunkt og region. Hver dimensjon
inneholder nivåer av medlemmer i ett eller flere hierarkier og et valgfritt sett med
beregnede medlemmer eller spesialkategorier. Dimensjoner definerer rutenettet for
en flipp i IBM Cognos TM1 Applications, og danner radene, kolonnene og
konteksten. Før du oppretter en dimensjon, må du bestemme hvilke aspekter ved
dataene som er beslektet, og bestemme hvilke data som kreves i rader og kolonner
for planene. IBM Cognos TM1 Performance Modeler skaffer relevante egenskaper
for hver dimensjonstype.
Beslektede begreper:
“Definere dimensjoner for modellen” på side 15
Dimensjonstrinnet leder deg gjennom oppretting av dimensjonene, for eksempel
kontoplan, produkter, tidspunkt og versjon, som brukes i applikasjonen.

Opprette nye dimensjoner
Når du oppretter en dimensjon, definerer du en dimensjonstype for dimensjonen.
Typene er beskrevet i følgende seksjoner:

Beregningsdimensjoner
En beregningsdimensjon inneholder formler som utfører matematiske og andre
operasjoner på dataene dine. Du kan for eksempel bruke beregningsdimensjoner til
å sette opp et resultatregnskap for firmaet, eller når du bruker plukklister til å
skaffe strukturert dataoppføring til sluttbrukere.

Tidsdimensjoner
En tidsdimensjon inneholder tidsmedlemmer som er meningsfulle for brukerne
dine, for eksempel regnskapsperioder eller datoene for salgstransaksjoner. Det kan
for eksempel være:
v
v
v
v

konvensjonelle perioder, for eksempel år, kvartaler, måneder og uker
bransjespesifikke perioder, for eksempel 13-ukers produksjonsperioder
tilpassede perioder, for eksempel regnskapsår
månebaserte perioder, for eksempel måneår eller måneder

Versjonsdimensjoner
En versjonsdimensjon inneholder data fra ulike gjentakelser av et medlem i en
applikasjon. La oss for eksempel tenke oss at du vil se forskjellene i gjeldende
budsjettversjoner for kostnaden av forsyninger og sammenlikne budsjettene med
kostnader for tidligere år. Dataene i versjonsdimensjonene skal ikke aggregeres,
fordi det er inkludert flere dataoppføringer for det samme elementet i dem.

© Copyright IBM Corp. 2012, 2014
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Hierarkidimensjoner
En hierarkidimensjon inneholder en representasjon av rapporteringsstrukturen for
firmaet, avdelingen eller virksomheten. Denne dimensjonen bestemmer
arbeidsflyten i applikasjonen din. Etter hvert som arbeidet avsluttes på bladnoder i
godkjenningshierarkiet, vil arbeidsflytlogikken lede sendinger oppover gjennom
godkjenningshierarkiet helt til man når øverste node. På hvert trinn oppover
gjennom godkjenningshierarkiet kan brukere redigere, gjennomgå eller sende
visninger i applikasjonen, avhengig av tilgangsrettigheter.

Generiske dimensjoner
En generisk dimensjon inneholder generelle medlemmer, for eksempel lister over
avdelinger, produkter eller kunder. En generisk dimensjon kan brukes når du ikke
kjenner den nøyaktige dimensjonstypen. Dimensjonstypen kan endres senere.

Opprette beregningsdimensjoner
Opprett en beregningsdimensjon når du har behov for å utføre beregninger og
målinger av numeriske data.

Om denne oppgaven
En beregningsdimensjon inneholder formler som utfører matematiske operasjoner
på data. Du kan for eksempel bruke en beregningsdimensjon til å sette opp et
resultatregnskap for et firma. En beregningsdimensjon kan også betraktes som
dimensjonen som skal brukes til måleverdidimensjoner. En beregningsdimensjon
har disse attributtene:
v Navn, medlemsnavnet.
v Format, brukerdefinert: tall-, dato/klokkeslett- og tekstformat.
v Plukkliste, en link til en forhåndsdefinert dimensjon eller et forhåndsdefinert
delsett.
v Natur av positiv varians, resultatet av en positiv verdi, enten fordelaktig eller
ufordelaktig. Dette attributtet blir bare brukt sammen med en
versjonsdimensjon. En positiv verdi for salgspris er for eksempel fordelaktig,
men en positiv verdi for salgskostnader er ufordelaktig.
v N-beregning, en enkel beregning som blir utført på bladnivå.
v C-beregning, en beregning som blir utført på aggregerte resultater.
v Vekting, en faktor som vanligvis er minus 1, som blir brukt til å endre en
positiv verdi til en negativ verdi. Hvis enhetsprisen for et produkt for eksempel
er 50 EUR og rabatten er 5 EUR, vil en vekting på -1 som er brukt til rabatten,
holde et tilleggsresultat logisk.
v Indeks, en numerisk verdi for å gi medlemmene rask tilgang.

Prosedyre
1. I ruten Modelldesign høyreklikker du på mappen Dimensjoner og klikker på
ikonet Ny

.

.
2. Klikk på ikonet Dimensjon
3. Skriv navnet på den nye dimensjonen og velg Beregning fra listen
Dimensjonstype.
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4. Legg til medlemmene av dimensjonen i attributtet Navn ved enten å skrive
listen eller kopiere og lime inn. For eksempel: Kvantum, Pris, Inntekt,
Salgskostnader, Nettosalg.
5. Lagre dimensjonen.

Opprette aritmetiske N- og C-beregninger
En N-beregning er en enkel beregning som blir utført på dimensjonsnivå mellom
to medlemmer av dimensjonen der du har oppgitt verdier. En C-beregning er en
beregning som er utført på aggregerte resultater for å få en konsolidert sum.

Om denne oppgaven
Verdiene av medlemmer i en dimensjon kan brukes til enkle og konsoliderte
beregninger som bruker aritmetiske operander +(sum), -(differanse),
*(multiplikasjon) og /(divisjon). En enkel beregning avledes fra to inndataverdier,
en konsolidert beregning avledes fra resultatene av den enkle beregningen. For
eksempel er Forventet inntekt = Kvantum * Pris for en N-beregning, mens
Gjennomsnittspris = Total inntekt / Kvantum for en C-beregning.
Uttrykksredigereren hjelper til i valget av vanlig brukt aggregeringsvirkemåte for
en C-beregning, Tving til null, Vektet gjennomsnitt og Tidsgjennomsnitt.

Prosedyre
1. Åpne beregningsdimensjonen som skal redigeres.
2. Du kan enten legge til enkle formler direkte til passende medlemmer, eller du
kan legge til formler med uttrykksredigereren. Hvis du for eksempel vil legge
til en formel direkte for en enkel beregning, bruker du kolonnen N-beregning
for et medlem og skriver =<medlem1>*<medlem2> der <medlem1> og <medlem2> er
medlemmer med inndataverdier. Resultatet gir produktet av medlemmene på
bladnivå. Hvis du vil legge til en formel for å gi aggregerte resultater, bruker
du kolonnen C-beregning for et medlem og skriver =<medlem3>/<medlem4> der
<medlem3> og <medlem4> er beregnede verdier. Resultatet gir en konsolidert
beregning av den aggregerte summen.
3. Hvis du vil legge til en formel med uttrykksredigereren, klikker du på cellen
der du vil legge til formelen.
4. Klikk på knappen Mer i denne cellen. Uttrykksredigereren blir åpnet.
5. Velg Aritmetisk fra feltet Operasjonstype.
6. Velg operasjonstypen:+(sum)-(differanse)*(multiplikasjon)/(divisjon)
7. I feltet Uttrykk dobbeltklikker du på operand1 i uttrykket
('<operand1>'*'<operand2>'). Skriv navnet på medlemmet for operand1. Navnet
på medlemmet må være identisk med medlemsnavnet i navneattributtet. Hvis
navnet har to ord, blir det vist i enkeltanførselstegn. Medlemmer kan også dras
og slippes i uttrykksredigereren, enten enkeltvis eller ved å velge flere
medlemmer om gangen.
8. Gjenta forrige trinn for <operand2>.
9. Lagre dimensjonen.

Opprette N-beregninger med dimensjonsfunksjoner
En N-beregning som bruker en dimensjonsfunksjon, er en beregning som blir
utført på dimensjonsnivået mellom en inndataverdi for et medlem av denne
dimensjonen og den valgte funksjonen.

Kapittel 4. Opprette og formatere dimensjoner
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Om denne oppgaven
Uttrykksredigereren har innebygde funksjoner som bruker medlemsverdier som
inndata for beregninger. Et funksjonsuttrykk er avledet fra dimensjonsfunksjonen
og en inndataverdi, og i noen tilfeller også en pad-verdi. Uttrykksredigereren bistår
i valget av dimensjonsfunksjoner.

Prosedyre
1. Åpne beregningsdimensjonen som skal redigeres.
2. Hvis du vil legge til en funksjon med uttrykksredigereren, klikker du på cellen
der du vil legge til funksjonen.
3. Klikk på knappen Mer i denne cellen. Uttrykksredigereren blir åpnet.
4. Klikk på etiketten Funksjoner og utvid treet Dimensjonsfunksjoner.
5. Velg funksjonstypen og dra funksjonen til uttrykksredigereren. Hvis du klikker
på etiketten Tips, åpnes støtten for Power-redigering. Her får du en detaljert
forklaring av den valgte funksjonen.
6. I feltet Uttrykk drar og slipper du medlemmet over feltet <Input> i
uttrykksredigereren. Du kan også skrive navnet på medlemmet for feltet.
Navnet på medlemmet må være identisk med medlemsnavnet i
navneattributtet. Hvis navnet har to ord, blir det vist i enkeltanførselstegn.
7. Lagre dimensjonen.
Beslektede begreper:
“Funksjoner” på side 196
Funksjonene som er tilgjengelige for beregninger på bladnivå og konsolidert nivå,
er beskrevet.

Opprette tidsdimensjoner
En tidsdimensjon definerer tidsperiodene som definerer arbeidsflyten i
applikasjonen.

Om denne oppgaven
En tidsdimensjon inneholder tidsmedlemmer, for eksempel regnskapsperioder eller
datoene for salgstransaksjoner. Så å si alle applikasjoner trenger en tidsdimensjon.
Ved hjelp av verktøyet Tidsdimensjon kan du legge til flere nivåer med
medlemmer. Du kan for eksempel legge inn kvartaler, måneder og dager.
Merk: Når det blir brukt mer enn en tidsdimensjon i en kube, gjelder den
tidsrelaterte beregningen bare for den første tidsdimensjonen i kuben.
En tidsdimensjon har disse attributtene:
v Navn, medlemsnavnet.
v N-beregning, en beregning som utføres for å gi et aggregert resultat.
v Startdato, den første datoen i dimensjonen.
v Sluttdato, den siste datoen i dimensjonen.
v Siste periode, den siste perioden i sekvensen.
v Første periode, den første perioden i sekvensen.
v Forrige periode, den forrige perioden i sekvensen.
v Neste periode, den neste perioden i sekvensen.
v Vekting, en faktor som vanligvis er -1, som blir brukt til å endre en positiv verdi
til en negativ verdi.

26

IBM Cognos TM1 Performance Modeler Versjon 10.2.2: Brukerhåndbok

Prosedyre
1. I ruten Modelldesign høyreklikker du på mappen Dimensjoner og klikker på
ikonet Ny

.

.
2. Klikk på ikonet Dimensjon
3. Skriv navnet på den nye dimensjonen og velg Klokkeslett fra listen
Dimensjonstype.
4. Legg til medlemmene av dimensjonen i attributtet Navn ved enten å skrive
listen eller kopiere og lime inn fra et regneark. For eksempel År, 1kv, 2kv, 3kv,
4kv
5. Bruk det viste eksempelet, og for medlemmet År velger du attributtet Første
periode og skriver 1kv.
6. For det samme medlemmet velger du attributtet Siste periode og skriver 4kv.
7. Fra det samme eksempelet velger du medlemmet 1kv og velger attributtet
Startdato. Fra rullegardinkalenderen velger du den første datoen for 1kv.
8. Gjenta for attributtet Sluttdato, og velg den siste datoen for 1kv.
9. Gjenta disse trinnene for 2kv, 3kv og 4kv.
10. For medlemmet 1kv velger du attributtet Neste periode og skriver 2kv.
11.
12.
13.
14.

For medlemmet 2kv velger du attributtet Forrige periode og skriver 1kv.
For det samme medlemmet velger du attributtet Neste periode og skriver 3kv.
Gjenta for medlemmene 3kv og 4kv.
Lagre dimensjonen.

Legge til medlemmer med verktøyet Legg til tidsperiode og
attributter
Du kan bruke verktøyet Legg til tidsperiode og attributter til å legge til flere nivåer
av medlemmer og oppgi medlemmenes hierarki. Med dette verktøyet blir det
enklere å legge til medlemmer. Du kan for eksempel legge til kvartaler, måneder
og dager.

Før du begynner
Før du kan bruke verktøyet Legg til tidsperiode og attributter, må du opperette et
tidsdimensjonsobjekt.

Prosedyre
1. I ruten Modelldesign dobbeltklikker du på en tidsdimensjon.
2. På verktøylinjen i objektvisningsprogrammet klikker du på ikonet Legg til
. Verktøyet Tidsdimensjon blir vist.
tidsperiode og attributter
3. Klikk på 1. Periodenivå.
4. Velg om du vil inkludere år, kvartaler, måneder og dager i dimensjonen, ved å
velge nivåene som kreves.
5. Hvis du velger å inkludere år, holder du pekeren over År. Hvis
organisasjonen din bruker kalenderår, velger du Kalenderår med 365 (eller
366) dager. Hvis organisasjonen bruker måneår, velger du Måneår med 52
uker. Hvilke alternativer som er tilgjengelig for kvartaler, måneder og uker,
avhenger av hva du valgte for år. Hvis du valgte å bruke kalenderår, vil
kvartaler alltid inneholde 3 måneder, og månedene vil alltid følge kalenderen.
Hvis du valgte måneår, vil kvartaler alltid inneholde 13 uker.
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6. Hvis du valgte å bruke måneår, holder du pekeren over Måneder. Velg
hvordan uker blir fordelt over månedene i et kvartal.
7. Hvis du valgte å bruke kalenderår, holder du pekeren over Uker. Velg
hvordan en uke som strekker seg over et månedsskift, skal deles mellom
månedene.
8. Hvis du vil tvinge måneden til å slutte på en kalenders sluttdato, klikker du
på Ja for alternativet Tving måneden til kalenderens sluttdato.
9. Klikk på 2. Varighet.
10. I boksen Startdato for første periode oppgir du startdatoen for den første
perioden som skal inkluderes i dimensjonen. Det kan for eksempel være den
første dagen i et regnskapsår.
11. I boksen Sluttdato for siste periode oppgir du sluttdatoen for den siste
perioden som skal inkluderes i dimensjonen. Det kan for eksempel være den
siste dagen i et regnskapsår.
12. Klikk på 3. Medlemsnavn. Du kan definere formateringsalternativer for
medlemsnivåene du inkluderer i dimensjonen.
13. I boksen Medlemsnivåtype velger du medlemsnivået du vil bruke
formateringsalternativene på. Det vil kanskje for eksempel bruke formatering
på år.
14. I boksen Medlemsnivåformat velger du formateringen du vil bruke på
medlemsnivået.
15. I boksene Prefiks og Suffiks kan du definere prefikser og suffikser som skal
legges til presentasjonen av dataene. Du kan for eksempel legge til RÅ som et
prefiks for å angi regnskapsår. Året 2011-2012 vil da bli vist som RÅ
2011-2012.
16. Definer formateringsalternativer for andre medlemsnivåer etter behov. Klikk
på OK.
17. Lagre dimensjonen.

Opprette versjonsdimensjoner
Du kan opprette en versjonsdimensjon når du har behov for å sammenlikne
forskjellige versjoner av liknende data.

Om denne oppgaven
En versjonsdimensjon inneholder forskjellige versjoner av liknende data som skal
sammenliknes. Et eksempel er forskjellene mellom gjeldende budsjett og kostnader
i tidligere år. Dataene i versjonsdimensjoner er vanligvis ikke aggregert siden flere
dataoppføringer for samme element er inkludert. En versjonsdimensjon har de
følgende attributtene:
v Navn, medlemsnavnet.
v Format, brukerdefinert: tall-, dato/klokkeslett- og tekstformat.
v Versjonsberegning

Prosedyre
1. I ruten Modelldesign høyreklikker du på mappen Dimensjoner og klikker på
ikonet Ny

.

.
2. Klikk på ikonet Dimensjon
3. Skriv navnet på den nye dimensjonen og velg Hierarki fra listen
Dimensjonstype.
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4. Legg til medlemmene av dimensjonen i attributtet Navn ved enten å skrive
listen eller kopiere og lime inn fra et regneark. For eksempel Regnskapsåret
2004 Budsjett, Regnskapsåret 2005 Budsjett, Regnskapsåret 2004 Prognose,
Regnskapsåret 2005 Grunnlinje.
5. Lagre dimensjonen.

Neste oppgave
Når du har opprettet en versjonsdimensjon, kan du skrive enkle uttrykk, for
eksempel =Budget - Forecast, for å sammenlikne liknende typer data, eller du kan
bruke dimensjonsfunksjoner, VARIANCE og VARIANCEPERCENT for å utnytte
attributtet “Natur av positiv varians” i en beregningsdimensjon.

Opprette hierarkidimensjoner
Du kan opprette en hierarkidimensjon som skal inneholde lister over medlemmer i
en hierarkisk struktur.

Om denne oppgaven
En applikasjon må kanskje inneholde lister med elementer som trenger en
hierarkisk struktur, for eksempel Kontinent, Region og Poststed.
Hierarkidimensjonen bruker oppgraderings- og degraderingsfunksjoner i tillegg til
dra og slipp-funksjoner for å dra medlemmer til et overordnet medlem. Flere
overordnede medlemmer kan opprettes ved å kopiere og lime inn, eller ved å
trykke på CTRL og dra et medlem til et overordnet medlem eller gruppe av
medlemmer. Hurtigmenykommandoene Utvid og Komprimer kan brukes til å vise
og skjule medlemmene i et hierarki. En hierarkidimensjon har de følgende
attributtene:
v Navn, medlemsnavnet.
v Vekting, en faktor som vanligvis er minus 1, som blir brukt til å endre en
positiv verdi til en negativ verdi.

Prosedyre
1. I ruten Modelldesign høyreklikker du på mappen Dimensjoner og klikker på
ikonet Ny

.

.
2. Klikk på ikonet Dimensjon
3. Skriv navnet på den nye dimensjonen og velg Hierarki fra listen
Dimensjonstype.
4. Legg til medlemmene av dimensjonen i attributtet Navn ved enten å skrive
listen eller kopiere og lime inn fra et regneark. For eksempel Afrika,
Egypt,Sudan, Uganda.
5. Bruk eksempelet og uthev medlemmene Egypt, Sudan, Uganda, og klikk på
ikonet Degrader valgte medlemmer. De valgte medlemmene blir medlemmer
av medlemmet Afrika.
6. Lagre dimensjonen.

Neste oppgave
Når du har opprettet en hierarkidimensjon, kan du opprette flere medlemmer
manuelt eller importere medlemmer til den. Du kan også ta i bruk sikkerhet.
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Opprette generiske dimensjoner
Du kan opprette en generisk versjon når du ikke er sikker på den nøyaktige
dimensjonstypen.

Om denne oppgaven
Når det blir brukt dimensjoner i en kube, blir kuben ordnet i henhold til
dimensjonstypen. Derfor er det lurt at det ikke finnes for mange dimensjoner av
den generiske typen. En generisk dimensjon har de følgende attributtene:
v Navn, medlemsnavnet.
v Format, brukerdefinert: tall-, dato/klokkeslett- og tekstformat.
v Plukkliste, en link til en forhåndsdefinert dimensjon eller et forhåndsdefinert
delsett.
v N-beregning, en enkel beregning som blir utført på bladnivå.
v C-beregning, en beregning som blir utført på aggregerte resultater.
v Vekting, en faktor som vanligvis er minus 1, som blir brukt til å endre en
positiv verdi til en negativ verdi.

Prosedyre
1. I ruten Modelldesign høyreklikker du på mappen Dimensjoner og klikker på
ikonet Ny

.

.
2. Klikk på ikonet Dimensjon
3. Skriv navnet på den nye dimensjonen og velg Generisk fra listen
Dimensjonstype.
4. Legg til medlemmene av dimensjonen i attributtet Navn ved enten å skrive
listen eller kopiere og lime inn. For eksempel Regnskapsåret 2004 Budsjett,
Regnskapsåret 2005 Budsjett, Regnskapsåret 2004 Prognose, Regnskapsåret
2005 Grunnlinje.
5. Lagre dimensjonen.

Neste oppgave
Den generiske dimensjonstypen bør endres til den nødvendige typen før den blir
brukt i en kube.

Endre dimensjonstypen
Når du har opprettet en generisk dimensjon, kan du endre dimensjonstypen fra
generisk til den typen du trenger.

Om denne oppgaven
Du kan endre en generisk dimensjonstype før du bruker den i en kube. Du kan
bruke den generiske dimensjonstypen når du ikke kjenner den endelige
dimensjonstypen. Når en kube blir opprettet, blir kuben sortert i denne
rekkefølgen:
1. Grunnleggende
2. Hierarki
3. Generisk
4. Tid
5. Versjoner

30

IBM Cognos TM1 Performance Modeler Versjon 10.2.2: Brukerhåndbok

6. Beregning
Denne rekkefølgen er alltid konsistent. Versjoner og Beregning er sist fordi disse
dimensjonstypene kan inneholde strengelementer i form av plukklister eller
medlemmer med tekstformat. I normal bruk vil dimensjonstypene Versjoner og
Beregning ikke bli brukt sammen.

Prosedyre
1.
2.
3.
4.

Åpne den generiske dimensjonen.
Høyreklikk på dimensjonsnavnet og klikk på Endre dimensjonstype.
Velg den nye dimensjonstypen fra listen. Klikk på OK.
Lagre dimensjonen.

Redigere dimensjoner
Dimensjonsredigereren kan brukes til å legge til, slette og endre attributtene og
medlemmene for dimensjonen.
Du kan legge til flere attributter av typen Numerisk, Tekst og Alias i kolonnen
med tilgjengelige attributter.
Du kan legge til nye medlemmer i en dimensjon, og disse kan skjules eller vises.
Posisjonen kan også endres, og hierarkiet med medlemmer kan defineres.
Medlemmer kan også bli lagt til enkeltvis eller limt in fra et regneark.

Opprette et numerisk attributt
Opprette et numerisk attributt til beregningsformål.

Om denne oppgaven
Et numerisk attributt kan defineres på medlemmer på blad- eller konsoliderte
nivåer. Verdiene på bladnivå kan brukes til beregninger på konsolideringsnivå for
en beregningsdimensjon eller en dimensjon av generisk type. Tekststrenger kan
ikke skrives inn i numeriske attributter.

Prosedyre
1. Åpne dimensjonen.
2. Høyreklikk på et medlem under kolonnen Navn og velg Legg til et nytt
attributt.
3. Skriv navnet på attributtet i feltet Oppgi navn på ny attributt.
4. Klikk på Numerisk fra Attributtype.
5. Klikk på OK for å bekrefte. Det blir vist en kolonne med samme navn.
6. Du kan nå skrive inn verdier for attributtet for hvert enkelt medlem på
bladnivå.
7. Lagre dimensjonen.

Resultater
Du kan bruke numeriske attributter til beregningsformål i en beregningsdimensjon
eller en generisk dimensjon.
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Opprette et tekstattributt
Du kan legge til tekstattributter for å gjøre tekstvalg på medlemmer i dimensjonen.

Om denne oppgaven
Tekstattributter er for strengtekster. Tekstattributter kan brukes til å skille
medlemmer på en annen måte. For eksempel: Tekstattributter kan brukes til å
merke medlemmer som har opphørt, men som har data som fremdeles må være
tilgjengelige på konsolideringsnivå.

Prosedyre
1. Åpne dimensjonen.
2. Høyreklikk på et medlem under kolonnen Navn og velg Legg til et nytt
attributt.
3. Skriv navnet på attributtet i feltet Oppgi navn på ny attributt.
4. Klikk på Tekst fra Attributtype.
5. Klikk på OK for å bekrefte.
6. Klikk på cellen for medlemmet under det nye attributtet du nettopp opprettet,
og skriv det navnet du velger. Trykk på Enter for å bekrefte.
7. Lagre dimensjonen.

Opprette et aliasattributt i en dimensjon
Aliaser kan brukes i uttrykk og linker i stedet for medlemsnavnet.

Om denne oppgaven
Et alias er en etikett eller et begrep som er forskjellig fra navnet på medlemmet
eller det invariante navnet. Både aliasnavnet og tittelnavnet kan brukes i
uttrykksredigereren, og når det blir brukt, refererer uttrykksredigereren tilbake til
medlemsnavnet. Hvis det blir gjort en feil med bruken av aliasnavnet, viser
uttrykksredigereren teksten i rødt med en rød understreking. Du kan opprette et
nytt aliasnavn i egenskapene for dimensjonen.

Prosedyre
1. Åpne dimensjonen.
2. Høyreklikk på et medlem under navnekolonnen og velg Legg til et nytt
attributt.
3. Skriv navnet Alias i feltet Oppgi navn på ny attributt.
4. Klikk på Alias fra Attributtype.
5. Klikk på OK for å bekrefte. Det blir vist en kolonne med navnet Alias.
6. Klikk på cellene for medlemmene under det nye attributtet du nettopp
opprettet, og skriv det aliasnavnet du velger for hvert enkelt medlem. Trykk på
Enter for å bekrefte.
7. Lagre dimensjonen.

Eksempel
Hvis det invariante medlemsnavnet er Q1 sales, er tittelen for dette medlemmet
First quarter sales og aliasnavnet er Q1. Alle tre navnene kan brukes i
uttrykksredigereren. De følgende uttrykkene er derfor like:
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Tabell 2. Medlemsnavn, tittel og alias i et uttrykk
Medlemsnavn

Tittel

Alias

Q1 sales

First quarter sales

Q1

='Q1 sales' * Price

='First quarter sales' *
Price

=Q1 * Price

Når du plasserer markøren over tittelen eller aliasnavnet i uttrykksredigereren, blir
medlemsnavnet vist.

Redigere dimensjonsvisningsalternativene
Dimensjonen har visningsalternativer som kan endres slik at de passer til måten
du ønsker at attributtene skal vises på i dimensjonsredigereren.

Om denne oppgaven
En gyldig dimensjon må være opprettet. Du kan endre attributtene i dialogboksen
Attributter.

Prosedyre
1. Åpne en dimensjon.
2. Høyreklikk på tittelen Navn og klikk på Flere visningsalternativer.
3. I dialogboksen Dimensjoner velger du attributtene du vil vise.
4. Klikk på OK.
5. Lagre dimensjonen.

Legge til ett enkelt medlem i en dimensjon
Du kan legge til enkeltmedlemmer i en dimensjon ved å redigere dimensjonen. Du
kan legge til et nytt medlem, et tekstmedlem eller et underordnet medlem i
dimensjonen.

Prosedyre
1. Åpne dimensjonen.
Dobbeltklikk på feltet <Legg til nytt medlem> i kolonnen Navn.
Skriv navnet på det nye medlemmet.
Slipp det nye medlemmet på det riktige stedet på listen med medlemmer.
Bruk Degrader valgte medlemmer og Oppgrader valgte medlemmer for å
sette det nye medlemmet på riktig sted i hierarkiet.
6. Lagre dimensjonen.
2.
3.
4.
5.

Legge til flere medlemmer i en dimensjon
Hvis du har en liste med medlemmer i et regneark, kan du legge til disse
medlemmene ved å lime dem inn.

Prosedyre
1.
2.
3.
4.

Åpne en dimensjon.
Kopier medlemmene fra et åpent regneark.
Høyreklikk på medlemmene der du vil lime inn medlemmene.
Du kan lime inn ved å velge Lim inn over, Lim inn underordnet, Lim inn
under.
Kapittel 4. Opprette og formatere dimensjoner
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5. Lagre dimensjonen.

Fjerne et medlem fra en konsolidering
Hvis du har to forekomster at et medlem i den samme konsolideringen, kan du
fjerne den ene av forekomstene for at konsolideringen skal være riktig.

Om denne oppgaven
Når et medlem forekommer i to ulike hierarkier i samme konsolidering, må en av
forekomstene fjernes for at totalsummen for konsolideringen skal være riktig. Når
du fjerner et medlem med flere overordnede fra en konsolidering, blir de valgte
medlemmene fjernet. Hvis medlemmene har bare en enkelt overordnet, blir
medlemmet flyttet til det øverste nivået, og de underordnede av medlemmet
beholder posisjonen i forhold til medlemmet.

Prosedyre
1. Åpne dimensjonen.
2. Høyreklikk på medlemmet fra listen med navn som skal fjernes, og klikk på
Fjern medlemmer fra konsolidering. Du kan velge flere medlemmer.
3. Klikk på OK for å fjerne medlemmet.

Formatere medlemmer
Formatet er en brukerdefinert egenskap for medlemmer. Brukere kan definere
nummereringsstil, dato, klokkeslett og tekst fra formatredigereren.
Formategenskapen er tilgjengelig i versjons- og beregningsdimensjonen.
Formategenskapen har en Format for-dialogboks der du kan velge ønsket format
og definere formatparametere.

Formatere et medlem
Et format blir brukt til tallstilen av brukeren. Format er tilgjengelig for beregningsog versjonsdimensjoner. Hvis du definerer et format på et medlem som har et
eksisterende plukklistesett, fjerner operasjonen plukklisten.

Prosedyre
1. Åpne dimensjonen.
2. Dobbeltklikk på medlemscellen for medlemmet fra attributtet Format.
3.
4.
5.
6.

Klikk på ønsket formattype.
Definer de nødvendige egenskapene for det valgte formatet.
Klikk på Bruk.
Lagre dimensjonen.

Opprette delsett
Et delsett er en begrenset versjon av den overordnede dimensjonen. Du oppretter
et delsett til bruk med en plukkliste i en beregningsdimensjon.

Om denne oppgaven
Et delsett er et utvalg fra den overordnede dimensjonen. Delsett kan være statiske
eller dynamiske. Hvis dynamiske delsett fra andre IBM Cognos TM1-grensesnitt,
for eksempel Cognos TM1 Architect og Cognos TM1 Perspectives blir åpnet med
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IBM Cognos TM1 Performance Modeler, blir MDX-uttrykket vist i egenskapene og
brukeren får en advarsel når de blir åpnet. Redigeringer som er gjort i et dynamisk
delsett, resulterer i at delsettet blir lagret som statisk. Delsettredigereren har disse
kommandoene:
v Skjul, skjuler det valgte medlemmet og beholder alle andre medlemmer.
v Skjul andre, beholder det valgte medlemmet og skjuler alle andre medlemmer.
v Skjul etter nivå, skjuler i henhold til underkommandoene:
–
–
–
–
–

Skjul
Skjul
Skjul
Skjul
Skjul

dette nivået
andre nivåer
over dette nivået
under dette nivået
bladmedlemmer

– Skjul konsoliderte medlemmer
v Utvid, viser alle undernivåer av det valgte medlemmet.
v
v
v
v
v

Komprimer, skjuler alle undernivåer av det valgte medlemmet.
Sorter stigende, sorterer medlemmene i stigende alfanumerisk rekkefølge.
Sorter synkende, sorterer medlemmene i synkende alfanumerisk rekkefølge.
Hierarkisortering
Sorter etter indeks, stigende, sorterer stigende etter indeksnummeret.

v Sorter etter indeks, synkende, sorterer synkende etter indeksnummeret.

Prosedyre
1. Høyreklikk på dimensjonsnavnet i ruten Modelldesign.
2. Klikk på Ny > Delsett.
3. Skriv navnet på delsettet og klikk på OK.
4. Velg et representativt medlem for det nivået du vil bruke til delsettet. Hvis du
for eksempel har År, Måneder, Uke som tidsperioder, og du bare vil bruke
Måneder, velger du et hvilket som helst månedsmedlem.
5. Høyreklikk på medlemmet og velg kommandoen fra valgboksen.
6. Lagre dimensjonen.

Opprette dynamiske delsett
Medlemmer av et dynamisk delsett endres når det blir lagt til eller fjernet
medlemmer fra dimensjonen.

Om denne oppgaven
Et dynamisk delsett bruker et uttrykk til å velge medlemmene for delsettet. Når
nye medlemmer blir lagt til i delsettet og medlemmene faller inn under den
kategorien som uttrykket definerer, blir det nye medlemmet lagt til i delsettet uten
ytterligere redigering. Uttrykkene blir redigert i et MDX-redigeringsprogram.
Du kan endre et delsett fra statisk til dynamisk og tilbake igjen ved å velge
avmerkingsboksen Dynamisk delsett. Et dynamisk delsett må ha et uttrykk. Et
statisk delsett kan defineres med uttrykksredigereren og deretter lagres som en
statisk liste.
Merk: Du kan slippe et eksisterende delsett inn i MDX-redigeringsprogrammet for
å opprette et startpunkt for delsettet.
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Merk: Du kan redigere uttrykket direkte, og du kan klippe og lime MDX-uttrykk
fra andre kilder.

Prosedyre
Høyreklikk på dimensjonen og velg Ny > Delsett.
Skriv et navn for det nye delsettet og klikk på OK.
Lagre den nye dimensjonen.
Klikk på redigeringsknappen i egenskapen Uttrykk. Redigeringsprogrammet
for MDX-uttrykk blir åpnet.
5. Velg avmerkingsboksen Dynamisk. Hvis avmerkingsboksen Dynamisk er tom,
vil delsettet bli et statisk delsett og vil ikke gjenspeile senere endringer som
gjøre i medlemslistene.
6. Velg grunnlaget for delsettet fra valglisten.

1.
2.
3.
4.

Alternativ

Beskrivelse

Nivå(er)

Nivåene som er tilgjengelige for medlemmer.

Alle medlemmer

Alle medlemmer av dimensjonen.

Gjeldende medlemmer

De gjeldende medlemmene av delsettet.

Valgte medlemmer

Medlemmene som er valgt fra listen i
kolonnen Navn.

7. Velg sorteringstype fra Sorter, enten Stigende, Synkende eller Hierarki.
8. Klikk på OK hvis du vil ta i bruk endringene og lukke redigeringsprogrammet.
Klikk på Bruk for å ta i bruk endringene og la redigeringsprogrammet være
åpent.

Bruke et filter på et delsett
Filteret gjør det mulig for deg å lage en liste med utvalgte medlemmer for et
statisk delsett basert på attributtene eller kolonneverdiene.

Om denne oppgaven
Filteret kan brukes på enten et statisk eller dynamisk delsett. Hvis filteret brukes
på et dynamisk delsett, blir delsettet statisk når det blir lagret.
Et eksempel på bruk av filteret: Utgåtte elementer (varer) kan ha tekstattributtet
Utgått der elementmedlemmene som ikke lenger er tilgjengelig for salg, har
teksten Utgått i attributtkolonnen. Et filter på ordet Utgått genererer et delsett med
alle elementer som i øyeblikket er tilgjengelig for salg, ved å filtrere ut ordet
Utgått.
Filteret sorterer medlemmer etter invariant navn eller attributt, men de to
attributtene Indeks og Vekting kan ikke brukes.

Prosedyre
1. Åpne delsettet.
2. Høyreklikk på en attributtittel som filteret skal brukes på, og klikk på Filtrer
etter kolonne.
3. Velg betingelsen: Vis følgende eller Ikke vis følgende.
4. I feltet Nøkkelord skriver du en bokstav eller et nøkkelord.
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5. Velg filtertype: Starter med, Slutter med eller Inneholder for en tekstverdi,
eller Større enn, Mindre enn eller Lik for en numerisk verdi.
6. Velg filterrekkefølge: Sorter stigende, Sorter synkende, Ikke sorter.
7. Klikk på Søk. Resultatet av det første filteret vises i feltet Verdier.
8. Klikk på verdiene du vil bruke i delsettet. Du kan bruke Ctrl - klikk og skift klikk for å velge flere verdier.
9. Bekreft verdiene ved å klikke på pilikonet. Klikk på OK.
10. Lagre delsettet.

Opprette plukklister
En plukkliste som inneholder verdiene som en bruker kan velge i en celle. En
plukkliste inneholder verdier som samsvarer med alle medlemmer i en dimensjon
eller et delsett av en dimensjon. Hvis medlemmene av dimensjonen eller delsettet
blir endret, vil de tilgjengelige verdiene i plukklisten også bli endret. En plukkliste
kan også bestå av en statisk liste over verdier som oppgis når du oppretter
plukklisten.

Om denne oppgaven
Plukklisteattributtet er tilgjengelig i beregningsdimensjoner. Fordelen med å bruke
plukklister er at det gir et strukturert brukergrensesnitt, og brukeren får bedre
forståelse av nødvendige inndata. Når for eksempel personalledere utfører
planlegging, er det mulig at de må tildele personalet en ytelseskategori ved hjelp
av plukklister der det velges fra en fast liste med Lav, Middels, Høy og Utmerket,
i stedet for å skrive en tekststreng i fritt format. Hvis du definerer en plukkliste for
et medlem med et eksisterende format, fjerner operasjonen formatet.

Prosedyre
1. I en beregningsdimensjon dobbeltklikker du på kolonnen Plukkliste for
medlemmet som du vil definere en plukkliste for.
2. For å opprette en statisk plukkliste velger du Statisk liste og oppgir verdier i
ruten Statisk liste. Oppgi hver verdi på en egen linje i ruten.
3. For å opprette et dynamisk plukkliste som bruker medlemmer fra delsett eller
dimensjon som listeverdier, velger du Dimensjon eller delsett.
a. Klikk på Mer for å åpne dialogboksen Velg dimensjon eller delsett.
b. Naviger til dimensjonen eller delsettet som inneholder elementene du vil
skal vises i plukklisten, og klikk på OK.
4. Velg Tekst eller Numerisk for å bestemme elementtypen som skal brukes for
plukklisteverdier.
5. Klikk på OK.
6. Lagre dimensjonen.

Kapittel 4. Opprette og formatere dimensjoner
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Kapittel 5. Opprette kuber
En kube er et datalager i en modell. Den er flerdimensjonal og inneholder rader,
kolonner og et hvilket som helst antall sider. Du kan bruke en eller flere kuber til å
opprette en applikasjon.
I motsetning til et regneark kan kuber deleres inn i sektorer slik at ethvert
dimensjonspar kan utgjøre radene og kolonnene, mens andre dimensjoner utgjør
sidene. En kube kan inneholde et hvilket som helst antall dimensjoner, så den
eneste praktiske begrensningen er mengden minne på serveren. En kube
inneholder vanligvis ikke mer enn fem eller seks dimensjoner. En kube må
inneholder minst to dimensjoner, tilsvarende et flatt regneark. Alternativ kan en
kube ha tre dimensjoner, tilsvarende et tredimensjonalt regneark som består av
flere flate ark stablet bak hverandre. En fire- eller femdimensjonal kube kan
beskrives som en krysning mellom et tredimensjonalt regneark og et sett med
spørrerapporter fra en relasjonsdatabase. En typisk firedimensjonal kube kan for
eksempel inneholde følgende dimensjoner: Resultatregnskap, Divisjoner, Måneder
og Varians.

Dimensjonsrekkefølge bestemt av dimensjonstype
Når du oppretter en kube, blir dimensjonene sortert i henhold til type.
Grunnleggende dimensjoner kommer først, og beregningsdimensjoner kommer sist.
Dette er standardrekkefølgen for dimensjoner:
1. Grunnleggende dimensjoner
2. Hierarkidimensjoner
3.
4.
5.
6.

Generiske dimensjoner
Tidsdimensjoner
Versjonsdimensjoner
Beregningsdimensjoner

Alle strengmedlemmer som er i en kube, må finnes i den siste dimensjonen. Siden
beregnings- og versjonsdimensjonstypene er sist, blir dimensjoner med et
strengmedlem ofte plassert sist.
Hvis en kube inneholder både en versjonsdimensjon og en beregningsdimensjon,
blir beregningsdimensjonen plassert sist. Hvis du må legge til et strengmedlem i en
dimensjon som ikke er plassert sist i en kube, kan endre rekkefølgen på
dimensjonene.

Rekkefølge for beregninger bestemt av dimensjonstype
Når kuben inneholder dimensjonsberegninger, blir beregningene utført i henhold
til dimensjonstypen. Versjonsdimensjoner blir beregnet først, og
beregningsdimensjoner blir beregnet sist. Beregningene blir som standard utført i
denne rekkefølgen:
1. Beregninger av versjonsdimensjoner
2. Beregninger av tidsdimensjoner
3. Beregninger av hierarkidimensjoner
4. Beregninger av generiske dimensjoner
© Copyright IBM Corp. 2012, 2014
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5. Beregninger av grunnleggende dimensjoner
6. Beregninger av beregningsdimensjoner

Eksempel på forklaring av beregningsrekkefølge
Dette eksempelet viser hvorfor beregninger knyttet til versjonsdimensjonen blir
utført før beregninger knyttet til beregningsdimensjonen.
Du har en beregningsdimensjon som er beregnet på denne måten:
Inntekt(=Enheter*Pris)
Og du har en versjonsdimensjon som er beregnet på denne måten:
Varians(=Faktisk-Budsjett)
Du har de følgende dataene:
Budsjett

Faktisk

Enheter

100

110

Pris

5

4

Scenario 1
Hvis reglene for beregningsdimensjonen kom før reglene for versjonsdimensjonen,
ville beregningene bli utført på denne måten:
Budsjett

Faktisk

Varians

Enheter

100

110

10

Pris

5

4

-1

Inntekt

500

440

-10

Så { Inntekt , Varians } blir beregnet som 10 * -1 = -10 =, noe som er feil.
Scenario 2
Hvis reglene for beregningsdimensjonen kom etter reglene for versjonsdimensjonen,
ville beregningene bli utført på denne måten:
Budsjett

Faktisk

Varians

Enheter

100

110

10

Pris

5

4

-1

Inntekt

500

440

-60

Nå er beregningen { Inntekt , Varians } = { Inntekt, Faktisk} - {Inntekt, Budsjett} =
440 - 500 = -60, noe som er riktig.

Størrelsesbegrensninger på kuber
Det er ingen programvarebegrensning på antall celler i en kube. Det er en
maskinvarebegrensning som avhenger av minnet på datamaskinen. For å finne ut

40

IBM Cognos TM1 Performance Modeler Versjon 10.2.2: Brukerhåndbok

størrelsesbegrensningen kan du beregne antall celler ved å gange antall rader med
antall kolonner og antall sider. Antall celler er produktet av antall elementer i hver
dimensjon. Den generelle formelen for å måle kubestørrelsen er slik:
Størrelse = (antall elementer i dimensjon 1) * (antall elementer i dimensjon 2) *
(antall elementer i dimensjon 3) * . . . * (antall elementer i dimensjon n)
Størrelsesbegrensningene varierer mye avhengig av hvor mye minne som er
tilgjengelig på en datamaskin. Kuber som inneholder lange dimensjoner på 500
elementer, bruker mer minne enn kuber med liknende størrelse som inneholder
dimensjoner på 100 elementer. Vanligvis blir størrelsesbegrensninger merkbare først
i kuber på fire eller flere dimensjoner. Hvis du har en tredimensjonal kube på 400
sider og du legger til en dimensjon til med 20 elementer, øker minnebruken tjue
ganger. Det vil si at du øker dataene som holdes i minnet, fra 400 sider til 8000
sider. Hvis du legger til en femte dimensjon med 20 elementer, økes minnebruken
tjue ganger igjen til 160.000 sider med data. Du kan unngå denne
minnebegrensningen ved å opprette en rekke med kuber med tre eller fire
dimensjoner og mye innhold i stedet for en kube med fem dimensjoner og lite
innhold.

Behandling av visninger under kuberestrukturering
Hvis en kube har noen private visninger, blir de private visningene ødelagt når
kuben blir omstrukturert i Performance Modeler. Disse handlingene kan endre
strukturen til en kube:
v legge til en dimensjon til en kube
v fjerne en dimensjon fra en kube
v endring av rekkefølgen av dimensjoner i en kube
Hvis en kube blir omstrukturert, må alle regnearkfunksjoner (f.eks.
DBRW-funksjoner) som refererer til kuben i Excel eller i webark, oppdateres for å
gjenspeile den reviderte dimensjonaliteten til kuben.

Restrukturere kuber som brukes i TM1 Applications
Hvis du har behov for å restrukturere en kube som brukes i en TM1-applikasjon,
må denne applikasjonen først deaktiveres i TM1 Applications-portalen.
Hvis kuben brukes av Cognos Insight i distribuert modus, må applikasjonen
distribueres på nytt etter kuberestrukturering. Dette skal sikre at dataene som
brukes til å tvinge gjennom nodeeierskap, kan fjernes på riktig måte og deretter
oppdateres etter at kubens struktur er endret.
Applikasjonen kan reaktiveres etter at kuberestruktureringen er fullført.
Beslektede begreper:
“Bygge kuber” på side 15
Et annet trinn i modelleringen av forretningsdataene er å bruke dimensjonene du
allerede har definert, til å bygge kuber.

Opprette en kube ved hjelp av dimensjoner
Bruk dimensjoner til å opprette en kube. Dimensjoner utfører beregninger,
kontrollerer etiketter og formaterer dataoppføringer.

Kapittel 5. Opprette kuber
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Om denne oppgaven
Hvis mer enn én dimensjon blir brukt i en kube, vil reglene som er generert fra
dimensjonsberegningene i kuben referere til attributtene for den første
tidsdimensjonen for tidsrelatert virkemåte, som for eksempel tidsgjennomsnitt.
Andre tidsdimensjoner som blir brukt i kuben (etter den første tidsdimensjonen),
vil fungere som hierarkiske dimensjoner på det konsoliderte nivået.

Prosedyre
1. I ruten Modelldesign klikker du på ikonet Ny
.
2. Klikk på Kube.
3. I feltet Ny kube oppgir du et navn på den nye kuben. Klikk på OK.

Slippe dimensjoner på en ny kube
Du kan dra og slippe dimensjoner fra mappen Dimensjoner for å legge dem til i
den nye kuben.

Prosedyre
1. Klikk på en dimensjon og dra den til området Rader. Dimensjonsverdiene er
oppført som radoverskrifter i Cube Viever.
2. Klikk på en annen dimensjon og dra den til området Kolonner.
Dimensjonsverdiene er oppført som kolonneoverskrifter i Cube Viever.
3. Klikk på en annen dimensjon og dra den til området Kontekst.
Merk: Hvilken rekkefølge du plasserer dimensjonene i, spiller ingen rolle.
Dimensjonenes rekkefølge er basert på dimensjonstypen. Du kan endre
standardrekkefølgen som dimensjonstypene blir vist i.

Bruke tastaturet til å legge til dimensjoner
Du kan bruke tastaturet til å legge til dimensjoner i den nye kuben.

Prosedyre
1. I ruten Modelldesign, i mappen Kuber, dobbeltklikker du på den tomme kuben
du opprettet. Cube Viewer for den nye kuben blir vist som ny flipp.
2. I ruten Modelldesign utvider du mappen Dimensjoner.
3. Høyreklikk på en dimensjon, og velg Legg til dimensjon i kube > kubenavn.
Dimensjonsmedlemmene er oppført som radoverskrifter i Cube Viewer.
4. Høyreklikk på en annen dimensjon, og velg Legg til dimensjon i kube >
kubenavn. Dimensjonsmedlemmene er oppført som kolonneoverskrifter i Cube
Viewer.
5. Høyreklikk på en annen dimensjon, og velg Legg til dimensjon i kube >
kubenavn.
Dimensjonene blir lagt til som kontekstfiltre i Cube Viewer.
Merk: Hvilken rekkefølge du plasserer dimensjonene i, spiller ingen rolle.
Dimensjonenes rekkefølge er basert på dimensjonstypen. Du kan endre
standardrekkefølgen som dimensjonstypene blir vist i.
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Legge til dimensjoner i kuben
Du kan legge til en dimensjon i en kube slik at det blir mulig å utføre mer
detaljerte undersøkelser av datarelasjoner i kuben. Du trenger ikke å opprette alle
dimensjonene for en kube samtidig. Du kan legge til en dimensjon senere, for
eksempel hvis det ikke fantes data for dimensjonen da kuben ble opprettet.

Prosedyre
1. Bestem hvilken dimensjon du vil legge til i kuben.
Merk: Vis ruten Egenskaper hvis du vil se en liste over dimensjoner som
allerede er en del av kuben.
2. I ruten Modelldesign utvider du mappen Dimensjoner.
3. Klikk og dra en dimensjon til området Rader, Kolonner eller Kontekst i Cube
Viewer.
4. Hvis det finnes data i cellene som ikke er beregnet av regler, oppgir du
hvordan du vil distribuere de eksisterende dataene mellom medlemmene av
den nye dimensjonen.
og klikk på Lagre eller Lagre som.
5. Klikk på ikonet Handlingsmeny
Kuben blir lagret, og den nye dimensjonen blir vist i ruten Egenskaper og i
Cube Viewer.
Merk: Den opprinnelige rekkefølgen for dimensjonene blir bestemt av
dimensjonstypen.

Fjerne dimensjoner fra kuben
Du kan fjerne en dimensjon fra en kube hvis du ikke har behov for å vite hvordan
dimensjonen er relatert til kubedataene.
Tenk deg at kuben du designer, bare er beregnet på planlegging på et høyt nivå.
Du fjerner en dimensjon fra kuben fordi brukerne ikke har behov for å kjenne til
detaljene om denne dimensjonen.

Prosedyre
1. Bestem hvilken dimensjon du vil fjerne fra kuben.
Merk: Vis egenskapsruten hvis du vil se en liste over dimensjoner som er en
del av kuben.
2. Hvis du vil summere alle dataene på bladnivå i kuben når dimensjonen er
fjernet, legger du til et konsolidert medlem i dimensjonen du har tenkt å fjerne.
3. I området Rader, Kolonner eller Kontekst i Cube Viewer høyreklikker du på
dimensjonen og velger Fjern.
4. Hvis det finnes data i cellene som ikke er beregnet av regler, oppgir du hvor
mye av dataene fra de fjernede medlemmene du vil beholde i kuben.
a. Velg Behold bare en sektor og klikk deretter på
[dimensjonsnavn].[medlemsnavn] for å beholde dataene fra bare det valgte
medlemmet.
Merk: Hvis du har lagt til et konsolidert medlem for å summere alle
dataene på bladnivå i kuben, velger du dette alternativet og klikker på det
konsoliderte medlemmet.
Kapittel 5. Opprette kuber
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b. Velg Tøm alle dataene hvis du ikke vil beholde noen av dataene fra de
fjernede medlemmene.
og klikk på Lagre eller Lagre som.
5. Kikk på ikonet Handlingsmeny
Kuben blir lagret og dimensjonen blir fjernet fra egenskapsruten og Cube
Viewer.

Endre rekkefølgen for dimensjoner
Du kan endre rekkefølgen for dimensjoner i en kube for å endre den logiske
strukturen for kuben.
Når du oppretter en kube, blir dimensjonene som standard ordnet i henhold til
typen, i denne rekkefølgen:
1. Grunnleggende
2. Hierarki
3. Generisk
4. Tid
5. Versjoner
6. Beregning
Du kan endre dimensjonsrekkefølgen i en kube så den samsvarer med andre
kuber. Eller du ønsker kanskje å flytte en dimensjon til slutten av listen fordi den
inneholder tekststrengere som ikke kan vises med mindre den er bladmedlem.
Merk: Endring av dimensjonsrekkefølgen med
optimalisere minnet som brukes av dimensjonene

er ikke det samme som å
.

Før du begynner
En kube
med to eller flere dimensjoner
objektvisningsprogrammet.

må bli vist i

Prosedyre
.
1. Klikk på ikonet Endre rekkefølge på dimensjoner
2. Klikk på en dimensjon og bruk deretter knappene til å flytte dimensjonen opp
eller ned på listen.
3. Klikk på OK.
og klikk på Lagre eller Lagre som.
4. Klikk på ikonet Handlingsmeny
Kuben blir lagret og dimensjonen blir ikke lenger vist i egenskapsruten eller i
Cube Viewer.

Vise reglene for en kube
Du kan vise reglene for en kube for å få se hvordan bestemte dataverdier blir
beregnet basert på andre dataverdier.
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Regler og matere blir opprettet fra dimensjonsberegninger og linker. Reglene blir
plassert i atskilte regelblokker. Disse regelblokkene kan ikke redigeres av brukere.
Det er imidlertid mulig å endre rekkefølgen på dem. Brukere kan opprette egne
regler som et tillegg til de automatisk opprettede reglene.
Merk: Noen brukere, som for eksempel forretningsanalytikere, trenger kanskje
ikke å vite at det blir brukt regler for å utføre sine beregninger.

Om denne oppgaven
De vanligste beregningene i OLAP-applikasjoner omfatter aggregering av data
langs en dimensjon. I TM1 oppretter du disse beregningene ved å bruke
konsolideringshierarkier. I en månedsdimensjon kan du for eksempel definere en
kvartalsvis total som summerer verdiene for januar, februar og mars.
Mange applikasjoner krever at du utfører beregninger som ikke omfatter
aggregering, for eksempel kostnadsfordeling og kurskonvertering. Disse
beregningene kan utføres ved å bruke kuberegler til å opprette formler.
Med kuberegler kan du utføre disse oppgavene:
v Multiplisere priser med enheter for å få salgssummer.
v Overstyre konsolideringer når det er nødvendig. Du kan for eksempel hindre at
en kvartalsvis pris viser de individuelle månedsprisene.
v Bruke data i en kube til å utføre beregninger i en annen kube, eller dele data
mellom kuber. Du kan for eksempel trekke salgsdata inn i en kube som
inneholder informasjon om fortjeneste og tap.
v Tildele de samme verdiene til flere celler.

Prosedyre
1. I ruten Modelldesign utvider du mappen Kuber.
2. Utvid kuben

som har reglene du vil vise.

Regelredigeringsprogrammet blir vist i
3. Dobbeltklikk på regelobjektet
objektvisningsprogrammet. Regelredigeringsprogrammet inneholder to typer
avsnitt: regelavsnitt og materavsnitt.

Neste oppgave
Du kan opprette et regelobjekt eller fortsette med andre modelleringsoppgaver.
Hvis du vil ha detaljert informasjon om regler, kan du lese avsnittet Administrere
regler eller IBM Cognos TM1Rules Guide. Veiledningen inneholder en opplæringsdel
som beskriver hvordan du utvikler regler i et forretningsmiljø.

Opprette et regelobjekt
Du kan opprette et regelobjekt som manuelt legger til en kuberegel i andre regler
som er generert automatisk.

Prosedyre
1. Dobbeltklikk på regelobjektet
objektvisningen.

for en kube for å åpne regelredigereren i
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2. I regelredigereren
skriver du en eller flere regelsetninger.
Det vanlige formatet for en regelsetning er: [Område]=Formel;
Variabel

Beskrivelse

Område

Angir hvilken del av kuben som blir
påvirket av regelen.

Formel

Beskriver hvordan TM1 beregner cellene i
kubeområdet.

Dette er et eksempel på fire regelsetninger:
['Gross Margin%']=['Gross Margin']\['Sales']*100;
['Price']=N:DB('PriceCube',!actvsbud,!region,!model,!month);
C:['Sales']\['Units']*1000;
['Sales']=N:['Price']*['Units']\1000;
Hvis du vil ha detaljert informasjon om hvordan du oppretter regler, kan du
lese avsnittet Administrere regler eller IBM Cognos TM1Rules Guide.
3. Klikk på ikonet Handlingsmeny
til, er lagret med kuben.

og klikk på Lagre data. Regelen du la

Definere en datakube
Du kan definere hvordan data skal vises i Cube Viewer for å oppfylle kravene til
en applikasjonsdesigner.
v
v
v
v
v

Utvide og komprimere konsolideringer
Pivotere dimensjoner
Skjule medlemmer
Filtrere visningsdata
Redigere delsett

Opprette en ny kubevisning
Du kan opprette en ny kubevisning slik at du kan gjøre endringer i visningene slik
at de passer til dine forretningsbehov. En kube må vises i ruten Modelldesign.

Prosedyre
1. I ruten Modelldesign utvider du mappen Kuber.
2. Høyreklikk på en kube som du vil opprette en visning av, og klikk på Ny
> Vis.
3. Oppgi et navn på kubevisningen og klikk på OK. Den nye kubevisningen
blir vist i ruten Modelldesign under den opprinnelige kuben.

Neste oppgave
Du kan endre kubevisningen ved hjelp av metodene som blir beskrevet her.

Utvide og komprimere konsolideringer
Du kan klikke på kontrollen ved siden av et medlemsnavn for å utvide eller
komprimere en konsolidering i Cube Viewer.
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Utvid
Et plussteng ved siden av et medlemsnavn angir at medlemmet er en
konsolidering. Du driller ned i konsolideringene i en dimensjon og vise de
underliggende detaljene ved å klikke på plusstegnet. Plusstegnet blir
endret til et minustegn.
Komprimer
Et minustegn ved siden av et medlemsnavn angir at det er en utvidet
konsolidering. Hvis du vil rulle opp (akkumulere) bladmedlemmene i en
dimensjon, klikker du på minustegnet. Minustegnet blir endret til et
plusstegn.

Pivotere dimensjoner
Hvis du vil endre presentasjonen av kubedata, kan du pivotere dimensjonene i
Cube Viewer ved å dra dimensjonene til nye plasseringer.
v Dra en dimensjon til kolonneplasseringen.
v Dra en dimensjon til radplasseringen.
v Dra en dimensjon til tittelplasseringen.
v Når du drar Dimensjon1 og plasserer markøren midt i Dimensjon2, vil
plasseringene av de to dimensjonene bli byttet om når du slipper dimensjonen.
v Når du drar Dimensjon1 og plasserer pekeren på venstre side av Dimensjon2,
blir Dimensjon1 sluppet like til venstre for Dimensjon2.
v Når du drar Dimensjon1 og plasserer pekeren på høyre side av Dimensjon2, blir
Dimensjon1 sluppet like til høyre for Dimensjon2.
Hvis du drar en dimensjon og slipper den like til venstre eller høyre for en
eksisterende kolonne- eller raddimensjon, kan du se flere detaljer langs kolonnene
eller radene i en visning. Du kan for eksempel dra dimensjonen plan_time til et
stede foran dimensjonen plan_department i en visning for å se detaljene om
tidspunkt og avdelinger i kolonnene.

Skjule medlemmer
Hvis du vil spare skjermplass, kan du skjule rader og kolonner i Cube Viewer.
Skjulte medlemmer gjelder fremdeles for dataene som blir vist i visningen, men de
opptar ikke skjermplass.

Prosedyre
1. Klikk på en kolonne- eller radoverskrift. Raden eller kolonnen blir valgt.
2. Høyreklikk på samme kolonne- eller radoverskrift og velg Skjul valgte.
3. Hvis du vil gjøre den skjulte raden eller kolonnen synlig igjen, høyreklikker du
på overskriften og velger Vis skjulte.

Definere en visning basert på delsett og valgte medlemmer
Du kan definere en kubevisning på grunnlag av delsett eller medlemmer av delsett
som allerede er opprettet.
Hvis du eller en kollega har definert et delsett tidligere, kan du legge det til i
kubevisningen uten å omdefinere delsettet.
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Prosedyre
1. Åpne en eksisterende kubevisning
eller opprett en ny kubevisning.
Kubevisningen blir vist i visningsprogrammet for objekter.
2. Klikk på et delsett og dra det til en eksisterende dimensjon eller visning i
visningsprogrammet for objekter.
Merk: Du kan bare slippe delsettet på delsettets overordnede dimensjon eller et
annet delsett av den overordnede.
Hvis du drar delsettet til en rad eller en kolonne, blir alle medlemmene av
delsettet vist. Hvis du drar det til et konktekstområde, blir det første
medlemmet av delsettet vist.
3. Hvis du bare vil beholde de valgte medlemmene av delsettet du la til i
kubevisningen, gjør du slik:
a. I objektvisningsprogrammet drar du det importerte delsettet til radområdet
eller kolonneområdet, hvis det ikke allerede er der.
b. Ctrl+klikk på radoverskriftene eller kolonneoverskriftene du vil beholde i
kubevisningen. De valgte radene eller kolonnene blir uthevet.
c. Høyreklikk på det uthevede området og velg Behold valgte. Radene eller
kolonnene du ikke valgte, forsvinner.
4. Klikk på ikonet Handlingsmeny

og klikk på Lagre som.

5. Oppgi et navn på visningen og klikk på OK. Den nye kubevisningen
blir vist i ruten Modelldesign, i mappen Kuber under kubenavn.

Redigere et arbeidsdelsett fra en visning
Du kan redigere en visning ved å endre arbeidsdelsettet til dimensjonen som
visningen er basert på.

Om denne oppgaven
Du kan redigere et definert delsett fra kubevisningen uten å måtte omdefinere
delsettet.

Prosedyre
1. Åpne en eksisterende kubevisning
. Kubevisningen blir vist i
visningsprogrammet for objekter.
2. Klikk på rullegardinmenyen for Arbeidsdelsett og klikk på Rediger delsett.
Redigeringsprogrammet for arbeidsdelsett blir åpnet. All
filtreringfunksjonalitet er tilgjengelig for redigering av delsettet.
3. Rediger delsett etter behov.
a. Du kan aktivere delsettet i visningen ved å klikke på OK.
b. Du kan lagre delsettet for senere gjenbruk ved å klikke på Lagre som og
oppgi et nytt navn for delsettet. Et nytt delsett opprettes i mappen
Dimensjoner.

Resultater
Redigeringsprogrammet for arbeidsdelsett lukkes, og visningen viser data basert
på det redigerte delsettet.
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Endre visning for et delsett av arbeidssett
Rediger en visning ved å endre arbeidsdelsettet til dimensjonen som visningen er
basert på.

Om denne oppgaven
Du kan endre et definert delsett fra kubevisningen uten å måtte omdefinere
delsettet.

Prosedyre
1. Åpne en eksisterende kubevisning
. Kubevisningen blir vist i
visningsprogrammet for objekter.
2. Klikk på rullegardinmenyen for navnet på delsettet for arbeidssett og klikk på
Rediger delsett. Redigeringsprogrammet for arbeidsdelsett blir åpnet. All
filtreringfunksjonalitet er tilgjengelig for redigering av delsettet.
3. Klikk på feltet Delsett og klikk på delsettet du vil bruke, på listen over
tilgjengelige delsett.
4. Rediger delsett etter behov.
a. Du kan aktivere delsettet i visningen ved å klikke på OK.
b. Du kan lagre delsettet for senere gjenbruk ved å klikke på Lagre som og
oppgi et nytt navn for delsettet. Et nytt delsett opprettes i mappen
Dimensjoner.

Resultater
Redigeringsprogrammet for arbeidsdelsett lukkes, og visningen viser data basert
på det endrede delsettet.

Kubeberegninger
I motsetning til dimensjonsberegninger er kubeberegninger er en metode for å
forenkle opprettelsen av regler for å fullføre felles modelleringsoperasjoner, f.eks.
administrere og vedlikeholde modellen. Du kan legge til en beregning for å gjøre
modellen meningsfull ved å utlede mer informasjon fra datakilden.
Hvis du må opprette beregninger som ikke omfatter aggregering, for eksempel
beregne valutakurs eller inntekt, kan du bygge formeluttrykk i
redigeringsprogrammet for kubeberegning. Du kan bruke funksjoner som gjelder
for både kuber og dimensjoner.
Ved hjelp av beregningsredigereren kan du se hvilke beregninger som brukes på en
valgt celle, og endre prioritet for beregningene eller reglene på en kube. Du kan
bruke regelredigereren til å endre rekkefølgen på regelblokken som er knyttet til
kubeberegningen.
Dette er noen av fordelene ved å bygge kubeberegninger:
v Hente data fra andre kuber og bygge beregningsuttrykket.
Du kan for eksempel bruke attributter som finnes i en annen dimensjon enn den
der beregningen er definert.
v Bruke beregninger for bladmedlemmer av konsoliderte nivåer.
v Bruke beregninger for strengelementer.
v Referanseelementattributter.
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v Bruke standard TM1-funksjoner for bladnivå og konsolidert nivå.
Du finner flere opplysninger om TM1-funksjoner i IBM Cognos TM1
Referansehåndbok.
Merk deg følgende når du skriver beregninger:
v Hvis du bruker et tall som er større enn null, men mindre enn en, må du ha
med foranstilt null i tallet. For eksempel 0,10.
v Bruk enkeltanførselstegn og hakeparenteser rundt attributtnavn. For eksempel
['elementnavn']. v
v Du kan bruke både store og små bokstaver. Syntaksen skiller ikke mellom store
og små bokstaver.
v Uttrykksstrengen må begynne med likhetstegn (=).
v Regler blir generert automatisk når du oppretter en kubeberegning. Materne blir
også generert hvis serveregenskapen ‘Generer matere automatisk’ er satt til Alle
regler eller Bare automatisk genererte regler.

Beregningsomfang
Her vises omfanget eller området som en beregning brukes på:
v For en bestemt celle
v For et bestemt dimensjonsmedlem
v For referanser til en eller flere celler fra en annen kube
v For en bestemt n-dimensjonal sektor
Beregningsomfanget utledes fra utvalget i en kube eller kubevisning. Når du
oppretter en beregning, blir bare rad- og kolonnedimensjonene inkludert.
Beregningen gjelder for alle medlemmer av alle kontekstdimensjoner. Hvis alle
medlemmene av rad- eller kolonnedimensjonen er valgt, brukes beregningen på
alle medlemmer av dimensjonen. Dimensjonen er ikke inkludert i
standardberegningens navn eller kontekst.
Modellbyggeren kan endre omfanget for utvalget ved å legge til, fjerne og endre
medlemsvalg for en dimensjon på en av følgende måter:
v Bruk dimensjonskontekstområdet i beregningsredigereren.
v Legg til eller fjern dimensjoner ved å dra dem til eller fra kontekstområdet til
den overordnede kuben.

Oppbevaring av kubeberegninger
Data og kubeberegninger bevarer sin integritet selv når du legger til eller fjerner en
dimensjon fra kuben der du oppretter beregninger. Du må imidlertid forsikre deg
om at du tilpasser linker til den nye dimensjonen, hvis det er lagt til. Bevaring er
nyttig når du lager prototyper og restrukturerer kuber for tilpasning til nye
forretningsbehov.

Opprette en kubeberegning
For å opprette en kubeberegning kombinerer du operatorer, funksjoner, attributter
og verdier i et uttrykk som evalueres til en enkelt verdi.
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Om denne oppgaven
Formler for beregnede dataelementer kan være enkle eller komplekse. Enkle
formler består av en kombinasjon av andre dimensjonsmedlemmer, numeriske
konstanter og aritmetiske operatorer. Komplekse formler kan inneholde disse
elementene og funksjonene og linker til andre kubedata. Når du legger til et
beregnet dataelement i kuben, blir det et element i dimensjonen.
Materne blir generert automatisk når du oppretter en beregning for å sikre at alle
regelavledede verdier konsolideres på riktig måte. For å generere matere
automatisk må du sette egenskapen Generer matere automatisk til ja for
TM1-serveren.
Hvis dimensjonen du velger som konstant, omfatter brukerdefinerte attributter, kan
du bruke attributtene, for eksempel produkttype, som elementer i uttrykket.
Systemdefinerte attributter, for eksempel attributter for bladnivåberegning eller
beregning på konsolidert nivå for en beregningsdimensjon, blir ikke vist. Et
dimensjonsattributtet som det refereres til i en kubeberegning, innebærer at det er
en referanse til verdiene av dette attributtet for alle medlemmer av dimensjonen.
Du kan også referere til medlemmer fra ulike dimensjoner i kuben.

Prosedyre
1. I ruten Modelldesign utvider du mappen Kuber og åpner kuben eller visningen
som du vil legge beregningen til.
2. Høyreklikk på cellen eller området med celler der du vil beregne en verdi, og
klikk på Opprett kubeberegning.
Et eksempel på område er inntekt for virkelige verdier og budsjett over fire
regnskapskvartaler.
Når du velger kolonne, antar beregningsredigereren at beregningen gjelder for
hver dimensjon. Du kan imidlertid opprette beregninger som gjelder for en
dimensjon som filtreres på et bestemt attributt.
3. I feltet Oppgi et navn for kubeberegningen oppgir du et meningsfullt navn for
beregningen, slik at du kan identifisere den, og klikker på OK.
Standardnavnet er det samme som for kuben, dimensjonen på raden,
radmedlemmet, dimensjonen på kolonnen og kolonnemedlemmet. Valget av
dimensjonsmedlemmer i kontekstområdet utelukkes.
4. I beregningsredigereren passer du på at valgte medlemmer vises i
kontekstområdet, og velger typen uttrykk du vil opprette:
v For å evaluere uttrykket på bladnivå klikker du på flippen Bladnivåuttrykk
under Uttrykk.
v For å evaluere uttrykket på konsolidert nivå klikker du på flippen Uttrykk
på konsolidert nivå under Uttrykk.
Merk: Hvis du vil bruke det samme uttrykket for både bladnivå og
konsolidert nivå, kan du velge Bruk samme uttrykk for bladceller og
konsoliderte celler.
v Du kan gå tilbake til en strengverdi ved å klikke på flippen Strenguttrykk
under Uttrykk.
Merk: Hvis målområdet for beregningen inkluderer både numeriske
elementer og strengelementer, gjelder strenguttrykket bare for cellene som er
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inkludert i omfanget av beregningen som er formatert som strenger. Hvis du
skal kan gå tilbake til strengverdi, må kontekstområdet inneholde noen
strengformaterte celler.
5. I boksen Uttrykk skriver du formelen som definerer det beregnede elementet.
For å opprette formelen kan du bruke en kombinasjon av følgende elementer:
Mål

Handling

Sette inn et dimensjonselement

Klikk på flippen Termer.
Alle dimensjonene i kuben blir vist i et tre.
Hvis det finnes et hierarki, blir
dimensjonene i kuben eller visningen vist
hierarkisk i treet.
Dra et dimensjonsmedlem til ruten Uttrykk
for å inkludere det i formeluttrykket.
Medlemmene blir vist som fullstendige
medlemmer. Hvis navnet inneholder et
mellomromstegn, blir det satt i parentes.
Merk: Du kan ikke dra en dimensjon og alle
dens medlemmer til boksen Uttrykk. Du må
oppgi dimensjonen manuelt ved å sette det i
hakeparenteser. Hvis du for eksempel vil ta
med en dimensjon med navnet Region, må
du oppgi [Region].

Legge til, trekke fra, multiplisere eller
dividere verdier

klikke på flippen Enkel.
Under Operasjonstype velger du
Aritmetisk.
IBM Cognos TM1 evaluerer aritmetiske
operatorer i denne rekkefølgen:
1. Eksponentiering
2. Multiplikasjon
3. Divisjon
4. Addisjon
5. Subtraksjon
Du må bruke parenteser for å tvinge
gjennom en annen evalueringsrekkefølge.
Uttrykket 2*3+4 gir samme resultat som
(2*3) +4, for multiplikasjon har prioritet.

Sett inn klokkeslett eller vektet
gjennomsnitt

klikke på flippen Enkel.

Sette inn en innebygd TM1-funksjon

klikke på flippen Funksjoner.

Under Operasjonstype velger du
Gjennomsnitt.

Dra funksjonen til ruten Uttrykk for å
inkludere den i formeluttrykket.
En kort beskrivelse av hver funksjon blir vist
på Tips-flippen i ruten Støtte til
Power-redigering.
Du finner en fullstendig forklaring på de
forskjellige funksjonene i IBM Cognos TM1
Referansehåndbok.
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Mål

Handling

Sette inn et dataelement fra en annen kube Klikk på flippen Termer.
Du kan velge en link eller opprette en link
for å importere verdien.
v For å velge link utvider du mappen
Importerte verdier.
v For å opprette en link klikker du på
Importer termer.

6. For å bruke et strengattributt eller numerisk attributt i et betinget uttrykk, for
eksempel IF-THEN-ELSE, på flippen Termer, utvider du mappen Attributter
under dimensjonen og drar attributtmedlemmet til ruten Uttrykk.
7. Når du er ferdig, kan du velge å se på resultatene eller lagre beregningen.
v For å ta i bruk endringene og se på resultatene av beregningen klikker du på
Bruk.
v For å lagre beregningen og lukke beregningsredigereren klikker du på OK.

Resultater
Merk: For å slette en beregning høyreklikker du på cellen eller celleområdet og
klikker på Slett kubeberegning > Slett beregning: beregningsnavn.
Beslektede oppgaver:
“Endre konteksten for en kubeberegning” på side 56
Du kan endre en eller flere dimensjoner for raskt å fokusere kubeberegningen på et
bestemt område av data. Filtrer konteksten til å styre området for kubeberegningen
i kuben.
“Opprette en kubeberegning som refererer til data fra andre kuber”
For å definere kubeberegningen kan du referere til data som finnes i en annen
kube, ved å opprette en link til målkuben.

Opprette en kubeberegning som refererer til data fra andre
kuber
For å definere kubeberegningen kan du referere til data som finnes i en annen
kube, ved å opprette en link til målkuben.

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

Prosedyre
1. I ruten Modelldesign utvider du mappen Kuber og åpner kubevisningen der
du vil legge til en beregning.
2. Høyreklikk på cellen eller området med celler der du vil beregne en verdi, og
klikk på Opprett kubeberegning.
Et eksempel på område er inntekt for virkelige verdier og budsjett over fire
regnskapskvartaler.
3. I feltet Oppgi et navn for kubeberegningen oppgir du et meningsfullt navn
for beregningen, slik at du kan identifisere den senere, og klikker på OK.
Standardnavnet er det samme som for kuben, dimensjonen på raden,
radmedlemmet, dimensjonen på kolonnen og kolonnemedlemmet. Valget av
dimensjonsmedlemmer i kontekstområdet utelukkes.
4. Velg typen uttrykk du vil opprette, i beregningsredigereren.
v For å evaluere uttrykket på bladnivå klikker du på flippen Bladnivåuttrykk
under Uttrykk.
v For å evaluere uttrykket på aggregerte resultater klikker du på flippen
Uttrykk på konsolidert nivå under Uttrykk.
Merk: Hvis du vil bruke det samme uttrykket for både bladnivå og
konsolidert nivå, kan du velge Bruk samme uttrykk for bladceller og
konsoliderte celler.
v Du kan gå tilbake til en strengverdi ved å klikke på flippen Strenguttrykk
under Uttrykk.
Merk: Hvis du skal gå tilbake til en strengverdi, må kontekstområdet
inneholde enkelte strengformaterte celler.
5. På flippen Termer klikker du på Importer termer.
6. I feltet Oppgi et navn for beregningen oppgir du et beskrivende navn for
beregningslinken, slik at den lett kan identifiseres.
I linkredigereren oppgir du hvor du vil bruke dataene fra linken, ved å
tilordne de eksterne dataene til dimensjonsmedlemmet i kuben som
inneholder beregningen.
7. I ruten Modelldesign klikker du på kuben som inneholder dataene du vil
referere til i beregningen, og slipper den i feltet Legg til kildekube.
Kuben der beregningen er definert, blir automatisk vist som målkube.
Hvis en dimensjon brukes i begge kubene, blir de to dimensjonene tilordnet
med automatiske tilordninger mellom alle sine dimensjonsmedlemmer. For
alle andre dimensjoner må du enten opprette korrespondanse mellom kildeog målkube eller sektoren på de valgte dimensjonsmedlemmene.
8. Valgfritt: Om nødvendig oppretter du korrespondanse mellom kilde- og
målkuben eller sektoren på de valgte dimensjonsmedlemmene.
9. Når du er fornøyd med tilordningen, klikker du på OK for å lagre
beregningslinken.
Linken blir validert for å sikre at linkkilden samsvarer med omfanget av
beregningen som er brukt i målkuben. Denne valideringen sikrer også at
uttrykket returnerer gyldig resultater.
Linken som inneholder dataene fra den eksterne kuben, blir vist i mappen
Importerte verdier i Termer-treet.
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10. Dra linken til boksen Uttrykk for å legge den til som element i formelen.
11. Når du er ferdig, kan du velge å se på resultatene eller lagre beregningen.
v For å ta i bruk endringene og se på resultatene av beregningen klikker du
på Bruk.
v For å lagre beregningen og lukke beregningsredigereren klikker du på OK.

Resultater
De refererte dataene i den eksterne kuben blir vist i cellen(e) til kuben der
kubeberegningen er definert.
Beslektede oppgaver:
“Opprette korrespondanse- og tilordningsdimensjoner” på side 60
Første gang du oppretter en link og definerer en kildekube og målkube, blir det
undersøkt om kubene har felles dimensjonalitet.

Opprette en kubeberegning i en sikkerhetskontrollkube
Du kan opprette kubeberegninger mot celler, elementer eller dimensjoner og/eller i
den underliggende sikkerhetskontrollkuben i sikkerhetsredigereren.

Om denne oppgaven
Kubeberegningsredigereren viser bare flippen Strenguttrykk, for cellene i
sikkerhetskuben godtar bare strengverdier. Et gyldig uttrykk evalueres til en
strengverdi i cellen. Du kan for eksempel opprette et uttrykk som evalueres til
verdien Ingen, slik at for eksempel sikkerhet på cellenivå hindrer
gruppemedlemmer i å se på innholdet i cellen.
Sikkerhet på cellenivå gjelder for bladmedlemmer, og det gjelder vanligvis ikke for
konsolideringer. Du kan imidlertid bruke sikkerhetsrettighetene Ingen og Les til å
styre visningen eller redigeringen av konsolideringer.

Prosedyre
1. I ruten Modelldesign utvider du Modellsikkerhet. Så utvider du
Kubesikkerhet.
2. Høyreklikk på kuben som du vil bruke sikkerhet på cellenivå for, og klikk på
Konfigurer sikkerhet > Definer tilgangsrettigheter for > Kubeceller.
3. I ruten Opprett cellesikkerhetskube velger du et delsett av dimensjoner for å
kontrollere dimensjonaliteten til cellesikkerheten og klikker på OK.
Cellesikkerhetskuben blir vist som en flipp i objektvisningsprogrammet.
4. I sikkerhetsredigereren høyreklikker du på en celle eller et område av celler
som du vil bruke sikkerhetsrettighetene på, og klikker på Opprett
kubeberegning.
5. I feltet Oppgi et navn for kubeberegningen oppgir du et meningsfullt navn for
beregningen, slik at du kan identifisere den senere, og klikker på OK.
Standardnavnet er det samme som for kuben, dimensjonen på raden,
radmedlemmet, dimensjonen på kolonnen og kolonnemedlemmet. Valget av
dimensjonsmedlemmer i kontekstområdet utelukkes.
6. I beregningsredigereren passer du på at medlemmene som er valgt, blir vist i
kontekstområdet.
7. I boksen Uttrykk skriver du formelen som definerer det beregnede elementet.
For å opprette formelen kan du bruke en kombinasjon av følgende elementer:
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Mål

Handling

Oppgi et dimensjonselement

Klikk på flippen Termer.
Alle dimensjonene i kuben blir vist i et tre.
Hvis det finnes et hierarki, blir
dimensjonene i kuben eller visningen vist
hierarkisk i treet.
Dra et dimensjonsmedlem til ruten Uttrykk
for å inkludere det i formeluttrykket.
Medlemmene blir vist som fullstendige
medlemmer. Hvis navnet inneholder et
mellomromstegn, blir det satt i parentes.
Merk: Du kan ikke dra en dimensjon og alle
dens medlemmer til boksen Uttrykk. Du må
oppgi dimensjonen manuelt ved å sette det i
hakeparenteser. Hvis du for eksempel vil ta
med en dimensjon med navnet Region, må
du oppgi [Region].

Sette inn en innebygd funksjon

klikke på flippen Funksjoner.
Du får frem en liste over tekstbaserte
funksjoner ved å utvide mappen Tekst.
Dra funksjonen til ruten Uttrykk for å
inkludere den i formeluttrykket. Bruk teksteller logikkfunksjoner til å bygge det
betingede uttrykket.
Du finner flere opplysninger om tekstbaserte
funksjoner i IBM Cognos TM1
Referansehåndbok.

8. Når du er ferdig, kan du velge om du vil å se på resultatene eller lagre
beregningen.
v For å ta i bruk endringene og se på resultatene av beregningen klikker du på
Bruk.
v For å lagre beregningen og lukke beregningsredigereren klikker du på OK.

Resultater
Gruppemedlemmer har tilgang til cellene i henhold til cellesikkerheten som du har
tildelt som følge av kubeberegningen.
Beslektede begreper:
“Datatilgang og sikkerhet” på side 86
Du kan forbedre eller redusere tilgangen for en brukergruppe til individuelle
kuber, dimensjoner, prosesser, jobber og medlemmer.

Endre konteksten for en kubeberegning
Du kan endre en eller flere dimensjoner for raskt å fokusere kubeberegningen på et
bestemt område av data. Filtrer konteksten til å styre området for kubeberegningen
i kuben.
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Om denne oppgaven
Du kan endre kontekst for en beregning på en eller flere av følgende måter:
v Legg til dimensjoner til kontekstområdet i Cube Viewer.
v Endre medlemmene av dimensjonen i kontekstfiltrene i
kubeberegningsredigereren.

Prosedyre
1. Endre omfanget for beregningen ved å utføre ett eller flere av følgende trinn:
a. I kontekstområdet i kubeberegningsredigereren klikker du på nedpilen for
den valgte dimensjonen. Så klikker du på Rediger medlem.
b. I Velg omfang for dimensjonsmedlem velger du å fjerne eller legge til et
dimensjonsmedlem eller -delsett ved å oppheve valget av eller velge en
avmerkingsboks.
c. Valgfritt: For å fjerne omfanget høyreklikker du på
dimensjonskontekstfilteret og klikker på Fjern.
Merk: Hvis du fjerner alle dimensjoner i kontekstområdet i
kubeberegningsredigereren, gjelder beregningen for alle cellene i kuben.
2. For å legge til dimensjonsmedlemmer i omfanget utfører du et av følgende
trinn:
v Dra dimensjonen fra ruten Modelldesign til kontekstområdet i
kubeberegningsredigereren og velg medlemmene du trenger.
Ingen dimensjonsmedlemmer er valgt i Velg omfang for dimensjonsmedlem,
for du har lagt til en dimensjon som ikke er i kubevisningen. Du må legge til
medlemmene manuelt ved å velge avmerkingsboksene for dem.
v Dra dimensjonen fra kuben eller visningskontekstområdet til
kontekstområdet for kubeberegningsredigereren.
En ny kontekstdimensjon blir lagt til i kontekstområdet i redigereren.

Endre kubeberegninger
Du kan endre formelen til en kubeberegning når som helst fra Cube Viewer.

Prosedyre
1. I ruten Modelldesign utvider du mappen Kube og åpner kuben eller visningen
som inneholder beregningen du vil endre.
2. Høyreklikk på cellen eller celleområdet og klikk på Åpne kubeberegning >
Åpne beregning: beregningsnavn.
Tips: Flytt pekeren over cellene for å finne ut om cellen er beregnet.
Formeluttrykket blir vist i kubeberegningsredigereren.
3. Gjør de nødvendige endringene.
4. Når du er ferdig, kan du velge om du vil å se på resultatene eller lagre
beregningen.
v For å ta i bruk endringene og se på resultatene av beregningen klikker du på
Bruk.
v For å lagre beregningen og lukke beregningsredigereren klikker du på OK.
Beslektede oppgaver:
“Opprette en kubeberegning” på side 50
For å opprette en kubeberegning kombinerer du operatorer, funksjoner, attributter
Kapittel 5. Opprette kuber
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og verdier i et uttrykk som evalueres til en enkelt verdi.
“Opprette en kubeberegning som refererer til data fra andre kuber” på side 53
For å definere kubeberegningen kan du referere til data som finnes i en annen
kube, ved å opprette en link til målkuben.
“Endre konteksten for en kubeberegning” på side 56
Du kan endre en eller flere dimensjoner for raskt å fokusere kubeberegningen på et
bestemt område av data. Filtrer konteksten til å styre området for kubeberegningen
i kuben.
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Kapittel 6. Opprette linker
Linker oppretter en relasjon som flytter data fra en kube til en annen.
Når du oppretter en link, definerer du kildekuben, som er opprinnelsen for
dataene, og målkuben, som mottar dataverdiene.
Liker kan implementeres enten som regler eller som prosesser. Når en link
implementeres som en regel, blir data lagret bare i kildekuben, men de blir brukt
og vist i målkuben etter behov. Hvis dataene blir endret i kildekuben, blir
endringene automatisk gjenspeilt i målkuben. Siden dataene bare blir lagret i
kildekuben, må alle redigeringer av dataverdier imidlertid skje i kildekuben. Du
kan ikke redigere dataverdier som blir vist i målkuber gjennom regellinker.
Når en link implementeres som en prosess, blir data fra kildekuben kopiert til
målkuben. Når du har kopiert data fra kildekuben til målkuben ved å kjøre
prosessen, finnes det ikke lenger noen forbindelse mellom de to kubene. Du kan
fritt redigere dataene i enten kildekuben eller målkuben.
Beslektede begreper:
“Linke kuber” på side 15
I ruten Modelldesign kan du opprette linker for å flytte data mellom kuber.

Oppgi kilde- og målkuber
Når du skal opprette en link, må du oppgi både kildekuben som dataene kommer
fra, og målkuben som er målet for dataene.

Prosedyre
1. I ruten Modelldesign høyreklikker du på mappen Linker og klikker på Ny >
Link
2. Oppgi et navn på den nye linken, og klikk deretter på OK. Det er lurt å tildele
et beskrivende navn til linken. Hvis linken for eksempel flytter data fra en
kildekube med navnet Prise til en målkube med navnet Salg, kan du kalle
linken Pris til Salg. Hovedruten viser to kontroller: Legg til kildekube og Legg
til målkube.
3. Definer kildekuben ved å utføre ett av følgende:
v I ruten Modelldesign klikker du på kildekuben og slipper den på etiketten
Legg til kildekube.
v Høyreklikk på kildekuben og klikk på Legg til kube i kilde for link,
<linknavn>.
4. Definer målkuben ved å utføre ett av følgende:
v I ruten Modelldesign klikker du på målkuben og slipper den på etiketten
Legg til målkube.
v Høyreklikk på målkuben og klikk på Legg til kube i mål for link,
<linknavn>.
5. Klikk på Lagre for å lagre linkdefinisjonen til dette punktet. Det er ikke
nødvendig å fullføre linkdefinisjonen for å lagre den, men den må være gyldig.
Hvis linkdefinisjonen ikke er gyldig, vises linkikonet som rødt
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Opprette korrespondanse- og tilordningsdimensjoner
Første gang du oppretter en link og definerer en kildekube og målkube, blir det
undersøkt om kubene har felles dimensjonalitet.
Hvis en dimensjon blir brukt i begge kubene, blir de to dimensjonene tilordnet
med automatiske tilordninger mellom alle sine dimensjonsmedlemmer. For alle
andre dimensjoner må du enten opprette korrespondanse mellom kilde- og
målkube eller sektoren på de valgte dimensjonsmedlemmene.

Prosedyre
1. Se gjennom både kilde- og målkuben, og bestem hvilke dimensjoner som skal
tilsvare hverandre. Du må også fastsette hvilke dimensjoner som ikke skal ha
en korrespondanse, men som heller skal være deles på en eller flere
medlemmer.
2. For dimensjonene du vil opprette korrespondanse for:
a. Klikk på en dimensjon i kildekuben.
b. Ctrl+klikk på tilsvarende dimensjon i målkuben.
3. Velg den typen tilordning du vil bruke til dimensjonskorrespondansen, enten
Automatisk eller Manuell.
Hvis du velger Automatisk, blir det automatisk opprettet tilordninger mellom
medlemmer med identiske navn, som blir vist i ruten Tilordninger på flippen
Linker. Dimensjoner som er automatisk tilordnet, blir vist med en heltrukket
strek som ender i et triangelpunkt på flippen Link.
Hvis du velger Manuell, må du opprette tilordninger mellom medlemmer i
kildedimensjonen og måldimensjonen. Dimensjoner som er manuelt tilordnet,
blir vist med en grønn strek som ender i et rombepunkt på flippen Link.
Hvis du ikke velger en tilordningstype, blir det brukt en Generisk tilordning til
korrespondansen. En generisk tilordning er en plassholder. Den gjør at du kan
sammenlikne en kildedimensjon med en tilsvarende måldimensjon mens du
arbeider med linkdimensjonen. Inntil enten automatisk eller manuell tilordning
er definert for korrespondansen, blir den imidlertid betraktet som ufullstendig,
og linken er ugyldig.
I utgangspunktet er det mulig å identifisere en tilordning som automatisk for å
forenkle opprettelsen av korrespondanse, og deretter konvertere den til manuell
tilordning. Ved å gjøre dette kan du raskt se alle korrespondanser med
automatisk tilordning og deretter konvertere den til manuell tilordning og
opprettholde bare korrespondanser du trenger. Hvis du vil konvertere en
automatisk tilordning til en manuell tilordning, høyreklikker du på tilordningen
og klikker på Konverter til manuell tilordning.
Vanligvis brukes automatisk tilordning for korrespondanser med mange
medlemmer, siden det er mer effektivt. Bruk av manuell tilordning for
korrespondanser med mange medlemmer kan resultere i
4. Slik tilordnet du medlemmer manuelt mellom kilde- og måldimensjoner:
a. Klikk på et medlem på listen Medlemmer under kildekuben.
b. Ctrl+klikk på medlemmet du vil tilordne, på listen Medlemmer under
målkuben.
Du kan også klikke på et medlem fra listen Medlemmer under kildekuben
og slippe det i det ønskede medlemmet i listen Medlemmer under
målkuben.
Du kan tilordne som mange eller så få medlemmer mellom kilde- og
måldimensjonen som du ønsker, forutsatt at minst ett medlem i
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kildedimenjonen er tilordnet til et medlem i måldimensjonen. Du kan også
tilordne et enkelt medlem i kildedimensjonen til flere medlemmer i
måldimensjonen. Ruten Tilordninger på flippen Linker viser alle
tilordningene du oppretter.
Det er også mulig å lime inn eksisterende parvise tilordninger fra et
regneark eller en tekstfil direkte i ruten Tilordninger. Hvis du for eksempel
har et regneark med tilordninger definert i tilstøtende kolonner, kan du
kopiere tilordninger fra regnearket og lime dem inn direkte i ruten
Tilordninger. Likeledes kan du kopiere tilordninger fra en tabulatordelt fil
og lime dem inn i ruten Tilordninger. Du må lime inn parvise tilordninger i
ruten Tilordninger; du kan ikke lime inn en enkelt kolonne av medlemmer i
ruten.
c. Hvis du gjør en feil og vil slette en tilordning, velger du tilordningen i ruten
Tilordninger og klikker på knappen Fjern valgt medlemstilordning.
Når den manuelle tilordningen er fullført, blir dimensjonskorrespondanser
vist med en grønn strek som ender i et rombepunkt på flippen Link.
5. For hver dimensjon som ikke har en korrespondanse og tilordning, må du
oppgi medlemmet eller medlemmene du vil opprette sektorer av:
a. Klikk på dimensjonsnavnet på listen Dimensjoner.
b. Klikk på medlemmet eller medlemmene du vil opprette sektorer av, på
listen Medlemmer.
Hvis du vil opprette sektorer av flere medlemmer i en kildedimensjon, blir
dataene for disse medlemmene summert før de flyttes til målkuben. Du kan
klikke på Velg alle øverst på listen Medlemmer for å velge alle bladnoder i
kildedimensjonen. Hvis kildedimensjonen inneholder en enkelt
konsolidering på toppnivå, blir det imidlertid mer effektivt å opprette
sektorer av denne enkle konsolideringen enn å summere alle bladnoder i
dimensjonen.
Hvis du oppretter sektorer av flere medlemmer i en måldimensjon, vil hvert
valgte medlem motta dataene som er fjernet fra kildekuben. Du kan klikke
på Velg alle øverst på listen Medlemmer for å velge alle bladnoder i
måldimensjonen, men når det er valgt flere bladnoder i en måldimensjon,
blir det ikke brukt summering av noder fordi du ikke kan skrive data til en
konsolidering.
6. Klikk på Lagre for å lagre fremdriften.

Resultater
Hvis du oppretter en link som bruker mange manuelle tilordninger eller har
utilordnede måldimensjoner, men som er delt inn i sektorer for mange medlemmer,
kan Performance Modeler generere lange matere. I et ekstremt tilfelle er det ikke
sikkert at TM1-serveren kan behandle volumet av matere som genereres av
Performance Modeler. For å unngå en situasjon som kan hindre serveren i å
behandle matere, plasserer den når Performance Modeler kompilerer en mater som
vil kjøre flere enn 1000 linjer, plassere følgende kommentar i regelstrengen:
WARNING: Unable to create feeder it would produce too many lines.
Når du støter på en situasjon der en link genereres et eksepsjonelt stort volum av
matere, bør du enten konfigurere linken på nytt eller sette egenskapen Generere
matere? for linken til Nei.

Kapittel 6. Opprette linker
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Dele i sektorer etter dimensjonsmedlemmer
Når det er opprettet en korrespondanse mellom en kilde- og en måldimensjon, må
alle medlemmene av disse dimensjonene tilordnes til hverandre. Hvis en
dimensjon i en kube ikke tilsvarer noen annen dimensjon i kuben, må den deles i
sektorer ved å velge ett eller flere medlemmer.
Tenk deg en kube med en versjonsdimensjon som inneholder medlemmene Faktisk
og Budsjett. Det finnes to sett med verdier i kuben, ett for Faktisk inntekt og ett for
Budsjettert inntekt. Deling i sektorer får forskjellig virkning avhengig av om
versjonsdimensjonen er i kildekuben eller målkuben.
Hvis alle medlemmene blir valgt for deling i sektorer for en målkubedimensjon, vil
dataverdiene i kilden bli flyttet til alle medlemmer som er delt i sektorer. Hvis
versjonsdimensjonen i eksempelet ovenfor er i målkuben, vil både Faktisk og
Budsjett motta samme sett av verdier. Hvis kildekuben bare inneholder budsjetterte
tall, ønsker du kanskje å bare dele budsjettmedlemmet i målkuben i sektorer.
Hvis alle medlemmer blir valgt som sektorer for en dimensjon i kildekuben, blir de
summert før de blir gjort tilgjengelig for målkuben. Valg av både Faktisk og
Budsjett i eksempelet med versjonsdimensjonen, vil summere verdiene, som
sannsynligvis ikke er det ønskelige. Hvis det derimot fantes en produktdimensjon i
kildekuben uten noen tilsvarende dimensjon i målkuben, kan det være svært logisk
å velge alle produktmedlemmer som sektorer.

Bryte en korrespondanse
Du kan bryte en eksisterende dimensjonskorrespondanse. Når en korrespondanse
er brutt, blir både dimensjonen i kildekuben og dimensjonen i målkuben
tilgjengelig for nye korrespondansedefinisjoner.

Prosedyre
1. I linkredigereren høyreklikker du på linjen som oppretter korrespondansen
mellom en dimensjon i kildekuben og en dimensjon i målkuben.
2. Klikk på Bryt tilkobling. Korrespondansen mellom de to dimensjonene blir
brutt. Du kan nå bruke en hvilken som helst dimensjon i en annen
korrespondanse.

Endre tilordningstypen
Du kan endre en eksisterende tilordningstype for en korrespondanse.

Om denne oppgaven
Hvilke alternativer som er tilgjengelig når du endrer tilordningstypen for en
korrespondanse, varierer i henhold til den gjeldende tilordningstypen.
v Hvis den gjeldende tilordningen er automatisk, kan du endre tilordningen til
enten manuell eller generisk.
v Hvis den gjeldende tilordningen er manuell, kan du endre tilordningen til enten
automatisk eller generisk.
v Hvis den gjeldende tilordningen er generisk, kan du endre tilordningen til enten
automatisk eller manuell.

Prosedyre
1. I linkredigereren høyreklikker du på linjen som oppretter korrespondansen
mellom en dimensjon i kildekuben og en dimensjon i målkuben.
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2. Klikk på Bytt til <ny_tilordningstype>. Hvis du endrer tilordningstypen til
enten automatisk eller generisk, trenger du ikke å gjøre noe annet.
3. Hvis du endrer tilordningstypen til Manuell, fullfører du den manuelle
tilordningsprosedyren som er beskrevet i “Opprette korrespondanse- og
tilordningsdimensjoner” på side 60.

Oppgi typen implementering av link
Når du oppretter en link, må du oppgi om linken skal implementeres som en regel
eller som en prosess.

Om denne oppgaven
Når en link blir implementert som en regel, blir data lagret bare i kildekuben, men
de blir brukt og vist i målkuben etter behov.
Når en link blir implementert som en prosess, blir data fra kildekuben kopiert til
målkuben når prosessen er generert og er oppe og kjører.

Prosedyre
1. Åpne linken hvis det er nødvendig.
2. På flippen Egenskaper klikker du på etiketten ved siden av feltet Type
implementering av link. Denne etiketten viser den gjeldende
implementeringstypen for linken. Første gang du oppretter en link, er
standardtypen regler.
3. Utfør én av de følgende handlingene:
v Klikk på Regler hvis du vil implementere linken som en regel.
v Klikk på Prosess hvis du vil implementere linken som en prosess.
4. Klikk på Lagre for å lagre linken.

Resultater
Hvis du implementerer linken som en regel, og linken er gyldig når den blir lagret,
blir regelen umiddelbart opprettet og brukt til målkuben.
Hvis du velger å implementere linken som en prosess, må du generere og kjøre
prosessen for å flytte data fra kildekuben til målkuben.

Generere og kjøre linkprosesser
Når du implementerer en link som en prosess, må du generere prosessen og kjøre
den for å flytte data fra kildekuben til målkuben.

Prosedyre
1. Høyreklikk på linken i ruten Modelldesign, og klikk på Generer prosess.
En ny TurboIntegrator-prosess er generert og lagret på serveren. Den nye
prosessen er synlig i mappen Prosesser i ruten Modelldesign.
I tillegg blir det opprettet nye visninger som prosessen trenger, i både
kildekuben og målkuben. Visningen i kildekuben får tildelt samme navn som
linken som prosessen er generert fra, med (kildevisning) lagt til i navnet.
Visningen i målkuben får tildelt samme navn som linken som prosessen er
generert fra, med (målvisning) lagt til. Visningen i målkuben godtar dataene
som er skaffet av visningen i kildekuben.
2. Høyreklikk på prosessen og klikk på Utfør prosess.
Kapittel 6. Opprette linker
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Endre en link som er implementert som en prosess
Hvis du endrer en link som allerede er implementert som en prosess, må du
generere prosessen på nytt slik at endringene blir tatt med.

Prosedyre
1. Høyreklikk på den endrede linken i ruten Modelldesign, og klikk deretter på
Generer prosess.
2. Klikk på OK når du blir bedt om det, for å overskrive den eksisterende
prosessen.
3. Du kan valgfritt høyreklikke på den nylig overskrevne prosessen, og deretter
klikke på Utfør prosess hvis du umiddelbart vil utføre prosessen med
endringene.

Bruke plukklister som virtuelle dimensjoner i linker
Du kan bruke plukklister som virtuelle dimensjoner i linker. På denne måten kan
du definere en korrespondanse mellom en faktisk dimensjon i enten kilde- eller
målkuben, og en plukklistedimensjon i den motsatte kuben.

Om denne oppgaven
Når en virtuell plukklistedimensjon blir brukt i kildekuben for en link, blir linken
kalt en akkumuleringslink. Når en virtuell plukklistedimensjon blir brukt i
målkuben for en link, blir linken kalt en oppslagslink.
Virtuelle plukklistedimensjoner kan brukes enten i kildekuben eller målkuben for
en link, og hvis det er nødvendig, kan du bruke flere virtuelle dimensjoner i enten
kildekuben eller målkuben. Du kan imidlertid ikke bruke virtuelle dimensjoner
samtidig i både kildekuben og målkuben.

Prosedyre
1. Definer kilde- og målkuben for linken slik det er beskrevet i Oppgi kilde- og
målkuber.
2. I listen Dimensjoner for enten kildekuben eller målkuben klikker du på
dimensjonen som inneholder plukklisten du vil bruke som en virtuell
dimensjon. Listen Medlemmer for den valgte dimensjonen viser medlemmene
av dimensjonen. Hvis et medlem har en tilknyttet plukkliste, blir ikonet
vist ved siden av medlemsnavnet.
Plukkliste
3. I listen Medlemmer for den valgte dimensjonen dobbeltklikker du på
Plukkliste-ikonet for den plukklisten du vil bruke som en virtuell dimensjon.
Den nye virtuelle dimensjonen blir vist i listen Dimensjoner.
4. Fullføre tilordninger med virtuell plukklistedimensjon.

Bruke dimensjoneringsattributter som virtuelle dimensjoner i linker
Du kan bruke plukklister som virtuelle dimensjoner i målkuben for linker. På
denne måten kan du definere en korrespondanse mellom en faktisk dimensjon i
kildekuben og en virtuell attributtdimensjon i målkuben. Når en virtuell
attributtdimensjon blir brukt i målkuben for en link, blir linken kalt en
oppslagslink.
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Om denne oppgaven
Du kan bruke et hvilket som helst brukerdefinert tekstdimensjonsattributt som en
virtuell dimensjon i linken. Du kan ikke bruke noen av de følgende attributtypene
som virtuelle dimensjoner:
v systemgenererte attributter
v numeriske attributter
v aliasattributter
Når et attributt er brukt som virtuell dimensjon i en link, bruker Performance
Modeler en ATTRS-referanse i materen som genereres for linken. Materen vil
derfor ikke evalueres på nytt hvis attributtverdiene endres. Hvis du skal evaluere
matere som er generert for attributter, på nytt, må du enten redigere linken og
lagre den på nytt eller bruke CubeProcessFeeders-funksjonen i en
TurboIntegrator-prosess for å behandle reglene på nytt i målkuben for linken.
Hvis du velger å vise en virtuell dimensjon i en link, men den virtuelle
dimensjonen ikke brukes i noen tilordninger, vil den bli fjernet fra linken når
linken lagres.

Prosedyre
1. Definer kilde- og målkuben for linken slik det er beskrevet i Oppgi kilde- og
målkuber.
2. I listen Dimensjoner for målkuben klikker du på dimensjonen som inneholder
attributtet du vil bruke som en virtuell dimensjon. Listen Medlemmer for den
valgte dimensjonen viser medlemmene av dimensjonen.
3. I listen Medlemmer for den valgte dimensjonen høyreklikker du på
overskriftsområdet der etikettene Navn og Sektor blir vist. Det blir vist en liste
over de brukerdefinerte tekstattributtene for dimensjonen.
4. Klikk på attributtet du vil bruke som en virtuell dimensjon i linken. Den nye
virtuelle dimensjonen blir vist i listen Dimensjoner. Den bruker
navngivningsregelen dimensjonsnavn [attributtnavn].
5. Fullfør tilordningene med attributtetts virtuelle dimensjon. Alle tilordninger
mellom en kildedimensjon og en virtuell attributtmåldimensjon må
implementeres som en automatisk tilordning.

Opprette interne linker
En intern link flytter data mellom medlemmer i en enkelt kube. I en intern link er
kildekuben og målkuben samme kube.

Om denne oppgaven
Interne linker er nyttige til flytting av data fra en tidsperiode til en annen. Du
ønsker kanskje å flytte en utgående balanse for en tidsperiode til åpningsbalansen
for den påfølgende tidsperioden.

Prosedyre
1. Definer både kilde- og målkuben til én kube der du vil flytte data, slik det er
beskrevet i “Oppgi kilde- og målkuber” på side 59 Siden kilde- og målkuben er
den samme, blir det opprettet automatiske tilordninger for alle
dimensjonskorrespondanser.

Kapittel 6. Opprette linker
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2. For dimensjonen der du vil flytte data mellom medlemmer, bryter du
korrespondansen.
3. Utfør manuell tilordning av medlemmene som du vil flytte data mellom.

Opprette gjennomdrillingsobjekter i linker
Du kan aktivere gjennomdrillingsfunksjonalitet fra en link som gjør at brukerne
kan klikke på en celle i en kubevisning og drille gjennom til tilhørende data.
Dermed oppnås mer informasjon eller kontekst for cellen.
Gjennomdrillingsegenskaper avhenger av prosesser og regler for å definere og vise
beslektede data. Performance Modeler kan generere disse nødvendige
gjennomdrillingsobjektene automatisk.
Du finner en fullstendig forklaring på gjennomdrillingsbegrepene i IBM Cognos
TM1 Developer Guide.

Prosedyre
1. I linkens egenskapsrute setter du Generere egenskap for
gjennomdrillingsobjekter til Ja.
2. Klikk på Mer ved siden av Alternativer for gjennomdrilling. Du får frem
dialogboksen Drillalternativer.
3. Oppgi Drillprosessnavn. Dette navnet er synlig for brukerne når de bruker
drillalternativet i Cognos Insight eller TM1 Application Web.
4. Konfigurer visningen som skal åpnes når en gjennomdrilling utføres, ved å
flytte dimensjoner til ønsket retning. Du kan flytte en dimensjon ved å klikke
på dimensjonen og så klikke på enten Flytt opp eller Flytt ned.
5. Klikk på OK.

Legge til en gjennomdrillingsprosess til en applikasjon
Du må legge til en gjennomdrillingsprosess til en applikasjon før brukerne kan
bruke prosessen til å drille til relaterte data.

Prosedyre
1. Åpne flippen Applikasjonsdesign.
2. Klikk på knappen Handlinger og aktiver Vis kontrollobjekter.
3. I TM1-objektruten klikker du på Kontrollobjekter og så på Prosesser.
4. Klikk på gjennomdrillingsprosessen og dra så prosessen til mappen
Drillprosess i designruten.
5. Tildel rettigheter for gjennomdrillingsprosessen.
6. Lagre og distribuer applikasjonen på nytt.

Resultater
Brukere som ser på data i Cognos Insight eller TM1 Application Web, kan bruke
drillalternativet fra en tilknyttet celle til å drille gjennom til en detaljert visning.
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Linkvalidering
Linker blir validert kontinuerlig. Mens du oppretter en link, blir gyldigheten
kontrollert etter hvert som du går gjennom trinnene som trengs for å definere
linken. På liknende måte vil alle endringer i objekter som linken er avhengig av,
utløse en valideringskontroll av linken.
Når en link er identifisert som ikke gyldig, blir linkikonet i ruten Modelldesign
oppdatert slik at det viser tilstanden til linken

.

I tillegg vil alle valideringsadvarsler eller -feil bli rapportert i egenskapen
Valideringsfeil for linken.
Du må rette alle advarsler og feil før linken kan brukes.

Reparere linker
Hvis en link blir ugyldig på grunn av sletting eller endring av et hvilket som helst
objekt som linken er avhengig av, kan du bruke denne metoden for å reparere
linken automatisk.

Prosedyre
1. Høyreklikk på linken i ruten Modelldesign.
2. Klikk på Reparer link.

Resultater
Linken blir reparert så langt det er mulig. Alle referanser til slettede objekter blir
slettet fra linken, men det er mulig at du bør tilordne noen dimensjoner på nytt
eller endre linken på andre måter for å gjøre den gyldig igjen.

Linkegenskaper
Egenskapsruten viser egenskapene for en link.
De fleste linkegenskaper er skrivebeskyttede. Det vil si at de rapporterer
egenskapsverdier, men de kan ikke redigeres direkte i egenskapsruten.
Tabell 3. Linkegenskaper
Egenskap

Beskrivelse

Navn

Navnet på linken.

Linktype

Typen link. Det finnes tre mulige verdier for Linktype.
v Standard - En link med vanlige
dimensjonskorrespondanser og -tilordninger.
v Oppslag - En link som bruker virtuelle dimensjoner basert
på enten plukklister eller attributter i målkuben.
v Akkumulering - En link som bruker virtuelle dimensjoner
basert på plukklister i kildekuben.

Sikkerhetseier

Eieren er den som er i ferd med å redigere dimensjonen eller
linken.
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Tabell 3. Linkegenskaper (fortsettelse)
Egenskap

Beskrivelse

Kildekube

Kilden som skaffer dataene til linken. Dette er en klikkbar
egenskap. Klikk på navnet på kildekuben når du vil åpne
kuben.

Målkube

Kuben som mottar dataene fra linken. Dette er en klikkbar
egenskap. Klikk på navnet på målkuben når du vil åpne
kuben.

Korrespondanser

Oppgir antall korrespondanser som er definert for linken.
Hver korrespondanse blir vist sekvensielt.

Type implementering av
link

Definer denne egenskapen for å fastsette om linken skal
implementeres som en regel eller prosess, slik det er
beskrevet i “Oppgi typen implementering av link” på side
63.

Generere matere?

Angir om matere skal genereres for en link som er
implementert som en regel. Velg Ja hvis du vil generere
matere, eller Nei hvis du vil opprette linken uten matere.

Generere
gjennomdrillingsobjekter?

Angir om gjennomdrillingsregler og -prosesser skal genereres
for linken.

Valideringsfeil

Oppgir antall valideringsadvarsler og -feil som finnes i
linken, med hver enkelt advarsel og feil vist sekvensielt.
Advarsler oppgir problemer som kan behandles ved å utføre
handlinger direkte i linkdefinisjonen. En advarsel kan for
eksempel bety at du enn å ikke har tilordnet eller delt en
bestemt dimensjon i sektorer. Du behandler denne
advarselen ved å tilordne eller dele dimensjonen i sektorer i
linkredigereren.
Feil betyr at det har oppstått et problem som ikke kan
behandles i linkredigereren. Du løser feil ved å reparere
linken.
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Kapittel 7. Lokalisere din modell
IBM Cognos TM1 inneholder en mekanisme for å lokalisere objekter på
TM1-serveren slik at brukerne kan se objektnavn i sine gjeldende språkmiljøer uten
at konfigurering er nødvendig.
Lokalisering i Cognos TM1 blir utført gjennom tittelattributtet, som tillater at du
tildeler lokaliserte navn til kuber, dimensjoner, elementer eller elementattributter på
TM1-serveren. Du kan tildele tittelattributtverdier for alle språkmiljøer som støttes
i TM1, som tilsvarer elementene i dimensjonen }Cultures.
Når en bruker starter en TM1-klient som støtter lokalisering, viser objektnavnene
tittelattributtverdien som er knyttet til brukerens gjeldende språkmiljø uten at det
er nødvendig med konfigurering.
Disse TM1-klientene støtter lokalisering:
v IBM Cognos TM1 Web
v IBM Cognos TM1 Application Web
v IBM Cognos Insight
v IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel
TM1 Web og TM1 Application Web bruker språkinnstillingen i nettleseren til å
bestemme hvilket språk som skal vises.
Cognos Insight og Cognos Analysis for Microsoft Excel bruker språkinnstillingen i
Windows.
Merk: IBM Cognos Performance Modeler kan vise lokaliserte navn eller invariante
navn for objekter på TM1-serveren. Det blir tildelt et invariant navn til objektet når
det opprettes. Du viser lokaliserte navn ved å høyreklikke på roten i
Modelldesign-ruten og deretter på Vis titler. Du viser invariante navn ved å
høyreklikke på roten i Modelldesign-ruten og deretter på Vis konstante navn.

Tittelattributtet
Dette tittelattributtet kan konfigureres som en teksttype eller aliastype. Hvis
tittelattributtet er en aliastype, brukes attributtverdiene til å vise lokaliserte
objektnavn. TM1 håndhever også entydigheten for tittelattributtverdiene, og du
kan bruke tittelverdien til å søke etter tilknyttet dimensjon, kube eller element,
eller som argumenter for funksjoner som henter eller sender data til TM1-serveren.
Hvis tittelattributtet er en teksttype, brukes attributtverdiene bare til å vise
lokaliserte objektnavn. Entydighet blir ikke håndhevet og du kan bruke den
samme verdien for flere attributter, hvis du ønsker det.

Koder for språkmiljø og virkemåten for tittelattributtet
TM1 bruker internasjonale språkkoder som er definert av ISO 639-1 til å
identifisere større språk og IETF-språkkoder til å definere spesifikke språkmiljøer.
“fr” angir for eksempel Fransk, mens “fr-CA” angir Fransk (Canada).
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Du kan tildele tittelattributtverdier til større språkkoder, for eksempel “fr”, og
eventuelle tilknyttede språkmljøer, for eksempel “fr-FR” eller “ fr-CA”.
Hvis et tittelattributt ikke finnes for et bestemt språkmiljø, henter TM1 automatisk
verdien til den tilknyttede større språkkoden. Hvis for eksempel det ikke finnes en
tittelattributtverdi for “pt-BR”, henter TM1 verdien til “pt”.
Hvis det ikke blir funnet noen verdier for et tittelattributt, returneres den
grunnleggende standardattibuttverdien.
Gå gjennom listen med elementer i kontrolldimensjonen }Cultures, for å bli kjent
med ISO 639-1/IETF-kombinasjonene som støttes i TM1.

Lokalisere kuber
Du lokaliserer kubenavn ved å opprette den nødvendige kontrollkuben og deretter
tildele tittelattributtverdier for kubene som er tilgjengelige på TM1-serveren.

Prosedyre
1. I Modell-ruten i Performance Modeler høyreklikker du på modellroten og
deretter på Opprett lokaliserte kubeattributter. Denne handlingen legger til
tittelattributtet i kontrolldimensjonen }CubeAttributes og genererer
kontrollkuben }LocalizedCubeAttributes.
2. Tildel tittelattributtverdier for kuber på TM1-serveren. Du kan tildele verdier
ved å bruke en av de følgende metodene.
v Åpne kontrollkuben }LocalizedCubeAttributes. Tildel en tittelattributtverdi
for hver kube på TM1-serveren, for språkmiljøene du vil lokalisere.
v Opprett en prosess i TurboIntegrator som bruker CubeAttrPutS-funksjonen,
for å tildele verdier til tittelattributtet.
Slik tildeler du for eksempel et tittelattributt for Fransk for kuben
plan_BudgetPlan:
CubeAttrPutS( ’Plan Budgetaire’, ’plan_BudgetPlan’, ’fr’ )
Du finner en fullstendig beskrivelse av TurboIntegrator-funksjonen
CubeAttrPutS i IBM Cognos TM1 Referansehåndbok.

Resultater
Når tittelattributtverdiene er tildelt for kubene, er de lokaliserte kubenavnene
synlige for brukerne i TM1-klienter som støtter lokalisering.

Lokalisere dimensjoner
Du lokaliserer dimensjonsnavn ved å opprette den nødvendige kontrollkuben og
deretter tildele tittelattributtverdier for dimensjonene som er tilgjengelige på
TM1-serveren.

Prosedyre
1. I Modell-ruten i Performance Modeler høyreklikker du på modellroten og
deretter på Opprett lokaliserte dimensjoneringsattributter. Denne handlingen
legger til tittelattributtet i kontrolldimensjonen }DimensioAttributes og
genererer kontrollkuben }LocalizedDimensionAttributes.
2. Tildel tittelattributtverdier på TM1-serveren. Du kan tildele verdier ved å bruke
en av de følgende metodene.
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v Åpne kontrollkuben }LocalizedDimensionAttributes. Tildel en
tittelattributtverdi for hver dimensjon på TM1-serveren, for språkmiljøene du
vil lokalisere.
v Opprett en prosess i TurboIntegrator som bruker DimensionAttrPutSfunksjonen for å tildele verdier til tittelattributtet.
Slik tildeler du for eksempel et tittelattributt for Fransk for dimensjonen Plan
Business Unit:
DimensionAttrPutS( ’Des Entités d’Affaires’, ’plan_business_unit’,
’fr’ )
Du finner en fullstendig beskrivelse av TurboIntegrator-funksjonen
DimensionAttrPutS i IBM Cognos TM1 Referansehåndbok.

Resultater
Når tittelattributtverdiene er tildelt for dimensjonene, er de lokaliserte
dimensjonsnavnene synlige for brukerne i TM1-klienter som støtter lokalisering.

Lokalisere elementer
Du lokaliserer elementnavn ved å opprette den nødvendige kontrollkuben og
deretter tildele tittelattributtverdier for elementene som finnes i den oppgitte
dimensjonen.

Prosedyre
1. I Modell-ruten i Performance Modeler høyreklikker du på dimensjonen som
inneholder elementene du vil lokalisere. Klikk deretter på Opprett lokaliserte
medlemsattributter. Denne handlingen legger til tittelattributtet i
kontrolldimensjonen }ElementAttributes_<dimnavn> og genererer
kontrollkuben }LocalizedElementAttributes_<dimnavn>.
2. Tildel tittelattributtverdier for elementer i dimensjonen. Du kan tildele verdier
ved å bruke en av de følgende metodene.
v Åpne kontrollkuben }LocalizedElementAttributes_<dimnavn>. Tildel en
tittelattributtverdi for hvert element i dimensjonen for språkmiljøene du vil
lokalisere.
v Opprett en prosess i TurboIntegrator som bruker AttrPutS-funksjonen for å
tildele verdier til tittelattributtet for elementer.
Slik tildeler du for eksempel et tittelattributt for Fransk for elementet Total
Business Unit:
AttrPutS( ’ Entités Totale’, ’plan_business_unit’, ’Total Business
Unit’, ’Caption’, ’fr’)
Du finner en fullstendig beskrivelse av TurboIntegrator-funksjonen AttrPutS i
IBM Cognos TM1 Referansehåndbok.

Resultater
Når tittelattributtverdiene er tildelt for elementene, er de lokaliserte
elementnavnene synlige for brukerne i TM1-klienter som støtter lokalisering.

Kopiere eksisterende aliasverdier til tittelattributter
Hvis din modell bruker aliaser for å vise lokaliserte strenger, kan du bruke
TurboIntegrator til å konvertere eksisterende aliaser til tittelattributter.

Kapittel 7. Lokalisere din modell
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Prosedyre
1.
2.
3.
4.

Høyreklikk på Prosesser i Modelldesign-ruten. Klikk deretter på Ny, Prosess.
Oppgi et navn på den nye prosessen og klikk på OK.
Klikk på flippen Avansert.
Klikk på flippen Prolog.

5. På flippen Prolog oppretter du en prosess som henter en aliasverdi og tildeler
verdien til et tittelattributt.
6. Lagre og utfør prosessen.

Eksempel
Ved hjelp av eksempeldatabasen Planning Sample som ble levert med TM1,
kopierer følgende prosess aliasverdien for BusinessUnit_French for elementet Total
Business Unit til språkmiljøet fr for BusinessUnit:
vValue = AttrS( ’plan_business_unit’, ’Total Business Unit’, ’BusinessUnit_French’);
AttrPutS( vValue, ’plan_business_unit’, ’Total Business Unit’, ’Caption’, ’fr’);
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Kapittel 8. Administrere regler og matere
Med regelredigereren kan du opprette og administrere IBM Cognos TM1-reglene.
Cognos TM1-regler er en måte å utføre komplekse kubeverdiberegninger på utover
den normale aggregeringen som utføres på dimensjonshierarkikonsolideringene.
Du kan for eksempel bruke regler til å beregne en inntektsverdi ved å multiplisere
solgte enheter med enhetsprisen. Du kan også bruke regler til å avlede verdier i én
kube ved å referere til verdier i en annen kube.
Matere er en måte å begrense antall beregninger på som kan opprettes av regler.
Denne metoden kan være en måte å forbedre ytelsen på når du utfører
konsoliderte beregninger.
En regel er knyttet til en enkelt kube, og beregner verdier bare for denne kuben.
En regel bruker alltid samme navn som kuben den er knyttet til, og den blir vist
under den tilknyttede kuben i ruten Modelldesign, under alle visninger som finnes
for kuben. Figuren viser en kube med den tilknyttede visningen og regelen, som
vist i ruten Modelldesign.

Figur 6. Kube med visning og regel

Du finner en generell innføring i regelbegreper i kapittelet “Avanserte beregninger
for forretningsdata” i IBM Cognos TM1 Utviklerhåndbok. Denne publikasjonen gir
en oversikt over Cognos TM1-regler og tar for seg emner som disse:
v Regelsyntaks
v Ordne regelsetninger
v Rekkefølgen av beregninger for regler
Du finner en mer omfattende oversikt over Cognos TM1-regler i IBM Cognos TM1
Rules Guide, som hjelper deg å opprette en kompleks forretningsapplikasjon basert
på regler.
Beslektede begreper:
“Opprette regler og prosesser” på side 16
Regler og prosesser kan opprettes fra ruten Modelldesign.

Automatisk genererte regler og matere
IBM Cognos TM1 Performance Modeler forenkler applikasjonsutviklingen ved
automatisk å generere noen av IBM Cognos TM1-reglene som kreves for å utføre
beregninger på forretningsdataene.
Regler og matere genereres automatisk når du fullfører en av følgende handlinger:
v oppretter en dimensjonsmedlemsberegning, slik det er beskrevet i “Opprette
beregningsdimensjoner” på side 24
v oppretter en link og implementerer den som en regel, slik det er beskrevet i
Kapittel 6, “Opprette linker”, på side 59
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Automatisk genererte regler blir vist med skyggelagt bakgrunn i regelredigereren.
Automatisk genererte regler kan ikke redigeres direkte, men du kan aktivere eller
deaktivere selektivt regler som er automatisk generert. Du kan også endre
rekkefølgen på automatisk genererte regler.
ADVARSEL: Du bør ikke redigere noen automatisk genererte regler utenfor
Cognos TM1 Performance Modeler. Automatisk genererte regler som blir redigert i
et annet verktøy, vil bli overskrevet neste gang de automatisk genererte reglene blir
lastet.

Matergenerering på servernivå
Performance Modeler kan automatisk generere et foreslått sett av matere for alle
kubene på en server, enten reglene er definert manuelt av modellbyggeren eller
generert automatisk ut fra beregninger og linker. Du kan også eksportere en
materanalyserapport og se materne som er anbefalt for modellen, før du iverksetter
opprettelsen av matere.

Om matergenerering
Når materne blir generert på servernivå, det være seg automatisk eller på
forespørsel, undersøker Performance Modeler reglene i alle kuber og prøver å
generere optimale matere for hele TM1-serveren. Materne blir generert for alle
regler uavhengig av opprinnelse, om de kommer fra dimensjonsberegninger,
kubeberegninger, linker eller manuelt opprettede regler.
Når materne genereres automatisk, blir de lagt til i en enkelt blokk i en kubes
regelstreng. Eksisterende matere som er opprettet manuelt, blir ikke endret
automatisk av matergenereringen.
Når automatiske materne er generert, kan du ikke slette dem, men du kan
eventuelt aktivere eller deaktivere genererte matere, som beskrevet i “Aktivere og
deaktivere regler og matere”.
Aktivere eller deaktivere automatisk matergenerering
Performance Modeler kan prøve å generere matere for alle kubene på en
TM1-Server. Som standard når Performance Modeler er koblet til en eksisterende
TM1-server, vil den generere matere automatisk. I stedet kan du generere matere
på forespørsel. Dette sikrer at når du kobler deg til en eksisterende TM1-server, blir
ikke modellvirkemåten uventet endret av automatisk genererte matere.
Når du bygger nye modeller, utfører prototyper eller på annen måte vil at
Performance Modeler skal generere matere, kan du aktivere automatisk
matergenerering. Alle modelleringshandlinger (for eksempel bygging av en link,
opprettelse av en beregning eller manuell opprettelse av en regel) resulterer i
generering av matere og sikrer at alle regelutledede verdier konsolideres korrekt.
Du kontrollerer automatisk generering av matere ved å konfigurere egenskapen
Generer matere automatisk for TM1-serveren.
1. I Modelldesign-ruten klikker du på TM1-serveren øverst i Modelldesigntreet.
2. I egenskapsruten klikker du på ønsket egenskapsverdi for Generer matere
automatisk.
3. Velg Alle regler hvis du vil generere matere automatisk for alle regler på
serveren.
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Velg Nei hvis du vil deaktivere automatisk matergenerering på serveren.
Velg Bare automatisk genererte regler hvis du vil generere matere automatisk
for regler som er knyttet til dimensjonsberegninger, kubeberegninger og linker.
Materne genereres ikke for manuelt oppgitte regler. Dette er standard.

Generere matere på forespørsel
Når automatisk matergenerering er deaktivert på en TM1-server, kan du generere
matere på forespørsel.
1. I Modelldesign-ruten høyreklikker du på TM1-serveren øverst i
Modelldesign-treet.
2. Klikk på Generer matere.

Opprette en materanalyserapport
Du kan generere en rapport som analyserer regler i modellen din og viser
foreslåtte matere for hver regel. Generering av en rapport iverksetter ikke foreslåtte
matere til modellen, og endrer ikke modellen på annen måte. Rapporten gjør det
mulig for deg å gjennomgå de foreslåtte genererte materne før du aktiverer
automatisk matergenerering på serveren eller genererer matere på forespørsel.
Slik genererer du en materanalyserapport:
1. I Modelldesign-ruten høyreklikker du på TM1-serveren øverst i
Modelldesign-treet.
2. Klikk på Generer rapport.
3. Velg Regel/Materanalyse.
4. Oppgi mappen der du vil lagre analyserapporten.
5. Klikk på OK.
Slik ser du gjennom foreslåtte matere:
1. Naviger til mappen der du har lagret analyserapporten.
2. Åpne index.html.
Materanalyserapporten inneholder fire flipper.
Problemer - Denne flippen viser alle regler som det ikke kunne genereres matere
for Reglene refereres av en link som du kan klikke på for å få frem regelen i sin
kontekst.
Vanskelige regler - Denne flippen inneholder to seksjoner. Seksjonen Ineffektive
matere viser matere som er generert, men som ikke er særlig effektive. Seksjonen
Matere som ikke er dynamiske viser matere som er generert, men som kanskje ikke
fungerer på en dynamisk måte.
Foreslått matere - Denne flippen viser alle kuber som det finnes for på serveren.
Klikk på et kubenavn hvis du vil se på foreslåtte matere. Hvis du velger å generere
matere i Performance Modeler, er det disse materne som blir skrevet til modellen.
Regelanalyse - Denne flippen viser reglene for hver kube og har et ikon og en
hyperlink som viser foreslått mater knyttet til regelen.
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Beregningsregler for dimensjoner
Dimensjonsberegningsregler genereres automatisk når en beregning på bladnivå
eller konsolidert nivå finnes i en dimensjon.

Numeriske beregningsregler
En numerisk beregningsregelblokk genereres når en eller flere bladnivåberegninger
er definert for en dimensjon i en gitt kube. Hvis du for eksempel har en kube som
inneholder dimensjonen konto1, og bladnivåberegninger er definert for
medlemmene Enheter og Pris i denne dimensjonen. genereres en regelblokk som
likner på den nedenfor.
1 #Region Calculation rules: account1
2 #Autogenerated CALC NUMERIC 6163636F756E7431
3
#Region Calculation rules: Units
4
#Autogenerated MEMBERCALC NUMERIC 5B6163636F756E74315D2E5B556E6974735D
5
#Region{account1 : Units}
6
[’account1’:{’Units’}]=N:100;
7
#EndRegion
8
#EndRegion
9
#Region Calculation rules: Price
10
#Autogenerated MEMBERCALC NUMERIC 5B6163636F756E74315D2E5B50726963655D
11
#Region{account1 : Price}
12
[’account1’:{’Price’}]=N:200;
13
#EndRegion
14
#EndRegion
15 #EndRegion

Merk at alle linjer i regelblokken er kommentert med talltegnet (#), med unntak av
linje 6 og 12, som er de faktiske regelsetningene som utfører beregningen. De
kommenterte linjene hjelper deg med å identifisere hvilke områder av kuben
denne regelblokken gjelder for.
v Linje 1 identifiserer dimensjonen som hele beregningsregelblokken gjelder for, i
dette tilfellet dimensjonen konto1.
v Linje 2 identifiserer alle regler i blokken som CALC NUMERIC, eller regler for
bladnivåberegninger. Denne linjen inneholder en unik systemgenerert
identifikator for hele regelblokken.
v Linje 3 identifiserer den første regelen i blokken som en regel som gjelder for
medlemmet Enheter.
v Linje 4 viser den unike systemgenererte identifikatoren for den første regelen i
blokken.
v Linje 5 viser det fullstendig kvalifiserte området som den først regelen gjelder
for, i dette tilfellet konto1 : Enheter.
v Linje 6 er den første regelsetningen i blokken. Den beregner verdien for Units.
v Linje 9 identifiserer den andre regelen i blokken som en regel som gjelder for
medlemmet Pris.
v Linje 10 viser den unike systemgenererte identifikatoren for den andre regelen i
blokken.
v Linje 11 viser det fullstendig kvalifiserte området som den andre regelen gjelder
for, i dette tilfellet konto1 : Pris.
v Linje 12 er den andre regelsetningen i blokken. Den beregner verdien for Pris.

Konsoliderte beregningsregler
Det blir automatisk generert en konsolidert beregningsregel når en eller flere
beregninger på konsolidert nivå er definert for en dimensjon i en gitt kube. Hvis
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du for eksempel har en kube som omfatter dimensjonen konto1, og det er definert
en beregning på konsolidert nivå for medlemmet Bruttomargin i denne
dimensjonen, blir det generert en regelblokk som likner på den nedenfor. (Det blir
satt inn noen lineskift her av publiseringshensyn.)
1 #Region Calculation rules: account1
2 #Autogenerated CALC CONSOLIDATED 6163636F756E7431
3
#Region Calculation rules: Gross Margin
4
#Autogenerated MEMBERCALC CONSOLIDATED
5B6163636F756E74315D2E5B47726F7373204D617267696E5D
5
#Region{account1 : Gross Margin}
6
[’account1’:{’Gross Margin’}]=C:([’account1’:’Sales’][’account1’:’Variable Costs’]);
7
#EndRegion
8
#EndRegion
9 #EndRegion

Vær oppmerksom på at alle linjene i denne regelblokken er kommentert med
symbolet #, bortsett fra linje 6, som er de faktiske regelsetningene som utfører
beregningen. De kommenterte linjene hjelper deg med å identifisere hvilke
områder av kuben denne regelblokken gjelder for.
v Linje 1 identifiserer dimensjonen som hele beregningsregelblokken gjelder for, i
dette tilfellet dimensjonen konto1.
v Linje 2 identifiserer alle regler i blokken som CALC CONSOLIDATED, eller
regler for beregninger på konsolidert nivå. Denne linjen inneholder en unik
systemgenerert identifikator for hele regelblokken.
v Linje 3 identifiserer den første og eneste regelen i blokken som en regel som
gjelder for medlemmet Gross Margin.
v Linje 4 viser den unike systemgenererte identifikatoren for den første regelen i
blokken.
v Linje 5 viser det fullstendig kvalifiserte området som den først regelen gjelder
for, i dette tilfellet konto1 : Gross Margin.
v Linje 6 er den eneste regelsetningen i blokken. Den beregner verdien for Gross
Margin.

Linkregler
Det blir automatisk generert linkregelblokker når en link som er implementert som
en regel, finnes i applikasjonen.
For målkuben blir det generert en regelblokk som beregner en verdi basert på den
tilsvarende dimensjonen og tilordningen som er definert i linken. For kildekuben
blir det generert en regelblokk som inneholder matersetningene som er nødvendige
for å sikre optimal ytelse i applikasjonen.

Linkregler for målkuben
De automatisk genererte reglene for målkuben beregner alltid en verdi for et
numerisk medlem, siden du ikke kan definere en link som beregner verdier for en
konsolidering.
Hvis applikasjonen for eksempel har en link med navnet Price to Sales som er
implementert som en regel, og linken flytter prisdata fra kilden PriceCube til målet
SalesCube, vil den genererte regelen for SalesCube likne på det følgende:
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1
2
3
4
5
6

#Region Link rule: Price to Sales - Numeric
#Source cube: PriceCube
#Target cube: SalesCube
#Autogenerated LINK NUMERIC 7D4C696E6B5F507269636520746F2053616C6573
[’account1’:’Price’] = N:DB(’PriceCube’, !actvsbud, !region, !model, !month);
#EndRegion

v
v
v
v

Linje
Linje
Linje
Linje

1
2
3
4

oppgir at regelblokken er generert fra linken med navnet Price to Sales.
viser at kildekuben for denne linken har navnet PriceCube.
viser at målkuben for denne linken har navnet SalesCube.
viser den systemgenererte unike identifikatoren for regelen.

v Linje 5 er regelsetningen som beregner verdien for Price ved å hente den
tilsvarende verdien fra PriceCube.

Linkregler for kildekuben
De automatisk genererte reglene for kildekuben inkluderer alltid matere som mater
plasseringen i målkuben som linkregelen gjelder for.
Matere er den mekanismen IBM Cognos TM1 bruker for å sikre optimal ytelse i
applikasjoner som bruker regler. Konseptet med matere og implementeringen av
dem er beskrevet i kapittelet om å bedre ytelsen med matere i IBM Cognos TM1
Rules Guide.
Hvis applikasjonen har en link med navnet Price to Sales som er implementert som
en regel, og linken flytter price-data fra kilde-PriceCube til mål-SalesCube, vil de
genererte materne i reglene for PriceCube likne på det følgende:
1
2
3
4
5
6

#Region Link rule: Price to Sales - Numeric
#Source cube: PriceCube
#Target cube: SalesCube
#Autogenerated LINK FEEDER 7D4C696E6B5F507269636520746F2053616C6573
[] => DB(’SalesCube’, !actvsbud, !region, !model, ’Price’, !month);
#EndRegion

Linje 1 oppgir at regelblokken er generert fra linken med navnet Price to Sales.
Linje 2 viser at kildekuben for denne linken har navnet PriceCube.
Linje 3 viser at målkuben for denne linken har navnet SalesCube.
Linje 4 viser den systemgenererte unike identifikatoren for regelsetningen, og
oppgir at det er en matersetning.
v Linje 5 er matersetningen som mater alle plasseringer i SalesCube som er
identifisert av medlemmet Price.
v
v
v
v

Manuelt genererte regler og matere
Du kan opprette manuelt regler som behandler de unike kravene i din
forretningsapplikasjon.
Med regelredigereren kan du skrive regelsetninger direkte i
redigeringsprogrammet og bruke en av funksjonene som er tilgjengelige for IBM
Cognos TM1-regler. Manuelt opprettede regler blir vist uten en skyggelagt
bakgrunn i regelredigereren, og du kan redigere dem slik du vil. De er ikke
beskyttet slik automatisk opprettede regler er.
Cognos TM1-regelfunksjoner gjør det mulig for deg å referere til verdier i eksterne
kuber, hente medlemsinformasjon, fastsette tidsverdier og bruke betinget logikk.
Disse funksjonene, som du finner en fullstendig beskrivelse av i IBM Cognos
TM1Referansehåndbok, tilhører de følgende generelle kategoriene.
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v
v
v
v
v

Kubedata
Dato og klokkeslett
Dimensjonsinformasjon
Medlemsinformasjon
Økonomisk

v Logisk
v Matematisk
v Tekst

Redigere regler og matere
Bruke regelredigereren for å redigere dine regler og matere.
For å åpne en regel og mater for redigering dobbeltklikker du på regelen i
Design-ruten.
Regelredigereren blir åpnet på en ny flipp. Du kan redigere eller opprette manuelle
regler og matere ved å skrive direkte i redigeringsprogrammet, og ved hjelp av
funksjonen Innholdshjelp. Du kan også behandle automatisk genererte regler ved
hjelp av ulike regelredigererfunksjoner som gjør det mulig å aktivere, deaktivere
og endre rekkefølgen på regler og matere.

Utvide og komprimere regel- og materblokker
Som standard vises automatisk genererte regel- og materblokker i komprimert
form i regelredigereren. Du kan utvide og komprimere blokker enkeltvis eller
samtidig utvide/komprimere alle blokker.

Om denne oppgaven
Noen regelblokker kan inneholde flere regioner, og alle blir som standard vist
komprimert i regelredigereren. Du kan utvide/komprimere regioner i en
regelblokk på samme måte som du kan utvide eller komprimere selve
regelblokken.

Prosedyre
1. For å utvide en individuell regelblokk eller en individuell region innen en
regelblokk klikker du på Utvid-ikonet
.
2. For å komprimere en individuell regelblokk eller en individuell region innen en
regelblokk klikker du på Komprimer-ikonet
.
3. For å utvide alle regelblokker og regioner fullstendig høyreklikker du på den
loddrette linjen og klikker på Utvid alle.
4. For å komprimere alle regelblokker og regioner fullstendig høyreklikker du på
den loddrette linjen og klikker på Komprimer alle.

Omorganisere regelblokker og setninger
Du kan endre rekkefølgen på automatisk genererte regelblokker og manuelt
opprettede setninger i regelredigereren.

Om denne oppgaven
Rekkefølgen for evaluering av regelblokker eller setninger har direkte virkning på
beregninger som blir utført på dataene. Den første setningen som gjelder for et gitt
Kapittel 8. Administrere regler og matere
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område av en kube, har prioritet over eventuelle senere setninger som gjelder for
samme område. Du bør være godt kjent med dataene og de forventede resultatene
av regelberegninger før du prøver å endre rekkefølgen på reglene.
Du finner flere opplysninger om prioritetsrekkefølgen for regelberegninger i IBM
Cognos TM1Rules Guide.
Du kan flytte regelblokker innenfor SKIPCHECK-området i regelredigereren, men
du kan ikke flytte dem til FEEDERS-området. Du kan også flytte materblokker
eller setninger innenfor FEEDERS-området, men du kan ikke flytte den til
SKIPCHECK-området.
Du kan endre rekkefølgen på materblokker, men er du oppnår ingen fordeler.

Prosedyre
1. Velg blokk eller setning som du vil flytte, ved å klikke rett foran første tegn, og
dra så over hele blokken eller setningen.
2. Klikk på den valgte blokken eller setningen.
3. Dra og slipp blokken eller setningen til en ny plassering i regelredigereren.
Målet må være en tom linje. Du kan ikke slippe en blokk eller setning på en
eksisterende blokk eller setning. Når den nye plasseringen for blokken eller
setningen er gyldig, blir målet vist med grå bakgrunn.

Kommentere og fjerne kommentarlinjer i kode
Du kan bruke funksjonen Kommentar/Opphev kommentar i regelredigereren til å
kommentere eller oppheve kommentarer for oppgitte linjer med kode eller
kommentarer.

Om denne oppgaven
Kommentarfunksjonen setter inn et #-tegn i begynnelsen av en linje, noe som betyr
at linjen blir ignorert under regelbehandlingen. Du kan også oppheve
kommentaren for en kommentert linje slik at linjen blir tatt med i behandlingen.
En kommentar som beskriver regler, bør alltid kommenteres i regelredigereren.
Hvis en hvilken som helst type tekst i regelredigereren, bortsett fra
beregningssetninger, blir vist som ukommentert, mislykkes valideringen.
Du kan ikke bruke funksjonen Kommentar/Opphev kommentar i automatisk
genererte regler. Du kan imidlertid selektivt aktivere eller deaktivere automatisk
genererte regler.

Prosedyre
1. Hvis du vil kommentere en eller flere linjer, klikker og drar du over linjene for
å velge dem, og deretter klikker du på ikonet Kommentar/Opphev kommentar
.
2. Hvis du vil oppheve kommentaren for en eller flere linjer som for tiden er
kommentert, klikker og drar du over linjene for å velge dem, og deretter
klikker du på ikonet Kommentar/Opphev kommentar .
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Aktivere og deaktivere regler og matere
Du kan aktivere og deaktivere automatisk genererte regler og matere i
regelredigereren.

Om denne oppgaven
Du kan ikke kommentere eller slette automatisk genererte regler. Hvis du prøver å
slette en automatisk generert regel, virker det først som om den er slettet fra
regelredigereren, men regelen blir automatisk generert på nytt neste gang regelen
blir lastet inn.
Du kan imidlertid selektivt aktivere og deaktivere automatisk genererte regler og
matere. Når du deaktiverer en automatisk generert regel, beregnes ikke eventuelle
verdier som er definert av den automatisk genererte regelen.

Prosedyre
1. Du kan deaktivere en automatisk generert regel eller mater ved å høyreklikke
på regelen og så klikke på Deaktiver.
2. Du kan aktivere en automatisk generert regel eller mater som er deaktivert, ved
å høyreklikke på regelen og så klikke på Aktiver.

Kopiering av innhold fra en automatisk generert regel og
mater
Selv om du ikke kan redigere en automatisk generert setning direkte, kan du
kopiere en hvilken som helst del av setningen. Den kopierte delen kan deretter
limes inn i regelredigereren til bruk i en manuelt opprettet regelsetning.

Prosedyre
1. Hold pekeren over ikonet Utvid
for en komprimert regelsetning. Hele
setningen blir vist i en dialogboks.
2. Velg den ønskede delen av setningen i dialogboksen.
for å kopiere den valgte teksten.
3. Klikk på ikonet Kopier
4. Klikk på ønsket innsettingspunkt i regelredigereren og klikk deretter på Lim
for å lime inn kopiert utvalg.
inn-ikonet

Bruke Innholdshjelp
Innholdshjelpfunksjonen hjelper deg med å opprette setninger ved at du kan velge
elementer fra lister over dimensjonsmedlemmer og regelfunksjoner ved manuelt å
opprette eller redigere regler og matere.

Om denne oppgaven
Innholdshjelp viser lister over regelelementer som passer til en gitt kontekst i en
regelsetning. Når du for eksempel definerer et område som en beregningssetning
eller en mater gjelder for, eller på en annen måte refererer til
dimensjonsmedlemmer, viser Innholdshjelp en liste over tilgjengelige
dimensjonsmedlemmer på serveren. Når du setter inn funksjoner for å utføre
regelberegninger, viser Innholdshjelp en liste over tilgjengelige regelfunksjoner. Når
du oppretter en DB-funksjon, viser Innholdshjelp en liste over kuber som er
tilgjengelig på serveren.
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Innholdshjelp gjenkjenner det automatisk når du skriver en
dimensjonsmedlemsreferanse. Så snart du skriver [’ (en venstre klammeparentes
fulgt av en apostrof), viser Innholdshjelp en liste over tilgjengelige
dimensjonsmedlemmer på serveren. Du kan klikke på et hvilket som helst medlem
for å sette det inn på markørens plassering i regelredigereren.
Innholdshjelp gjenkjenner det også nr du skriver en databasereferansefunksjon
(DB). Så snart du skriver db(’ , viser Innholdshjelp en liste over kuber som er
tilgjengelig på serveren. Du kan klikke på et hvilket som helst kubenavn for å sette
inn en gyldig DB-funksjon som refererer til den valgte kuben.

Prosedyre
Slik bruker du Innholdshjelp:
eller trykk på Ctrl+Mellomromstasten
1. Klikk på ikonet Innholdshjelp
2. Klikk på det ønskede elementet fra Innholdshjelp-listen.

Fjerne regler og matere
Regler kan ikke slettes, men innholdet kan fjernes.

Prosedyre
1. Høyreklikk på regelen og klikk på Fjern.
2. Bekreft tømmingen av regelen i vinduet Bekreft tømming av regel.

Validere regler og matere
Regler og matere valideres ved lagring. Hvis en del ikke er gyldig, blir det vist en
melding som angir plasseringen til den første setningen som ikke er gyldig,
sammen med en kort beskrivelse av årsaken til feilen.
For å sikre riktige regelberegninger, bør du rette alle feil som blir rapportert i
regelen.
Du kan velge å lagre en regel som ikke er gyldig. Det gjør at du kan fortsette å
utvikle modellen eller applikasjonene, og så kan du ta deg av regelfeilene en annen
gang. Selv en enkelt feil i SKIPCHECK-avsnittet av regelen vil imidlertid hindre all
beregning av regelavledede verdier. Hvis det finnes en feil i FEEDERS-avsnittet i
en regel, blir SKIPCHECK-området utført, men ikke matersetningene.

Regelegenskaper
Egenskapsruten viser egenskapene for en regel.
De fleste regelegenskaper er skrivebeskyttede. Det vil si at de rapporterer
egenskapsverdier, men de kan ikke redigeres direkte i egenskapsruten. Unntaket er
egenskapen Kreve tilføring av regelavledede celler, som kan oppgis direkte i
egenskapsruten.
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Tabell 4. Regelegenskaper
Egenskap

Beskrivelse

Navn

Navnet på regelen. En regel bruker alltid navnet på kuben som
den er knyttet til. For eksempel vil regelen for en kube med
navnet RegionalSales også få navnet RegionalSales.

Type

Typen objekt som egenskapsruten viser verdier for. Når en regel
blir vist, er typen alltid Regel.

Manuelle avsnitt

Oppgir om en regel inneholder noen manuelt opprettede avsnitt.
Egenskapsverdien er Ja hvis det finnes manuelt opprettede
avsnitt i regelen.
Egenskapsverdien er Nei hvis regelen bare består av automatisk
genererte regler.

Regelavsnitt

Oppgir hvor mange beregningsavsnitt det finnes i regelen.
Beregningsavsnittene blir vist sekvensielt, og det blir oppgitt om
avsnittet beregner en numerisk eller konsolidert verdi. Hvis et
avsnitt er knyttet til en link, blir navnet på linken vist som et
klikkbart element. Klikk på linknavnet for å åpne linken.

Materavsnitt

Oppgir hvor mange materavsnitt det finnes i regelen.
Materavsnittene blir vist sekvensielt med etiketten FEEDER. Hvis
en amter er knyttet til en link, blir navnet på linken vist som en
link. Klikk på linknavnet for å åpne.

Kreve tilføring av
regelavledede celler?

Definer denne egenskapen til å fastsette om regelen inneholder et
materavsnitt.
Hvis den er definert til Nei, inneholder ikke regelen et
materavsnitt, og du trenger ikke å definere matere til
regelavledede celler i kuben. Hvis du definerer denne
egenskapen til Nei for en regel som allerede inneholder matere,
blir de eksisterende materne beholdt i regelen.
Hvis den er definert til Ja, inneholder regelen et materavsnitt og
du må definere matere til regelavledede celler i kuben.
ADVARSEL:
Alle regler for kuber som er knyttet til en link, må ha matere.
Materne blir automatisk genererte og satt inn i regelen, uansett
om innstillingen Kreve tilføring av regelavledede celler er valgt
eller ikke.
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Kapittel 9. Konfigurere sikkerhet og kontrollere tilgang for
brukergrupper
Før en applikasjon kan distribueres, er det nødvendig å definere brukergruppene,
egenskapene for brukergruppen og medlemmene av brukergruppen for
sikkerhetstilgang.
Arbeidsflyten for sikkerhet er som følger:
v Definer den nye brukergruppen.
v Tildel egenskapene for brukergruppen.
v Definer brukerne i brukergruppen.
v Definer brukergruppens rettigheter for datatilgang og sikkerhet.
Beslektede begreper:
Kapittel 9, “Konfigurere sikkerhet og kontrollere tilgang for brukergrupper”
Før en applikasjon kan distribueres, er det nødvendig å definere brukergruppene,
egenskapene for brukergruppen og medlemmene av brukergruppen for
sikkerhetstilgang.
“Definere sikkerheten” på side 20
Sikkerheten som er definert for en applikasjon, begrenser brukerne til bare den
delen av dataene det trenger for å utføre arbeidet.

Egenskaper og sikkerhet for brukergrupper
Hver enkelt brukergruppe må ha sikkerhetsfunksjonalitet og sikkerhetstilgang
definert før brukergruppen kan få tilgang til IBM Cognos TM1 Performance
Modeler.
Sikkerhetsfunksjonalitet og sikkerhetstilgang er beskrevet ved
v egenskapstilordninger
v datatilgang og sikkerhet

Egenskapstilordninger
Det er mulig å definere bestemte egenskaper for hver brukergruppe med menyen
Egenskapstilordninger.
Hver enkelt egenskap kan defineres til enten Gi eller Nekt for hver brukergruppe.
Dette er egenskapene:
v RunServerExplorer. Denne egenskapen aktiverer brukergruppen til bruk av
Server Explorer. Valget som gir denne egenskapen, aktiverer tilgang til Server
Explorer.
v UsePersonalWorkspaceWritebackMode. Denne egenskapen definerer hvordan
dataendringer behandles i brukergruppen.
Når denne egenskapen er gitt, kan brukere bevare dataendringer i et privat
arbeidsområde til det blir besluttet når endringene skal iverksettes til
basisdataene. Brukerne kan også opprette og administrere scenarier som kalles
sandkasser (se sandkasseegenskapen).
– Brukere kan justere dataverdier privat før de blir gjort tilgjengelig for resten
av brukermiljøet. Sandkassen gjør det enkelt å prøve ut forskjellige
dataendringer uten kompleksiteten med navngitte sandkasser.
© Copyright IBM Corp. 2012, 2014
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– Nye data blir vist i en annen farge enn data som er en del av basisdataene.
Når dataene i et personlig arbeidsområde er iverksatt, blir cellefargen
tilbakestilt til svart for vise at de har blitt en del av datagrunnlaget.
– Brukerne må iverksette dataendringer manuelt for å gjøre dem tilgjengelig for
andre brukere.
– Modusen for personlig arbeidsområde kan forbedre ytelsen i løpet av arbeidet
med direkte tilbakeskriving. Endringer i basisdataene forekommer sjeldnere
enn når hver dataendring må slås sammen med basisdataene.
Når det nektes, må brukerne arbeide direkte i basisdataene. Dette er
standardverdien til denne egenskapen. Fordelen med denne innstillingen er at
dataendringer skjer umiddelbart.
v UseSandbox. Denne egenskapen gjør at brukergruppen kan opprette navngitte
sandkasser som kan brukes til å bygge hva-hvis-scenarier.
v ManageDataReservation. Dette er en serverrelatert funksjon du kan bruke til å
konfigurere en eksklusiv skrivetilgang til regioner av en kube for individuelle
brukere. Når regionen er reservert, kan dataene i den bare endres av den
bestemte brukeren inntil reservasjonen frigis.
v DataReservationOverride. Dette er en serverrelatert funksjon som medlemmer
av en brukergruppe kan bruke til å overstyre datareserveringer for seg selv og
andre brukere.
Egenskapene for UsePersonalWorkspaceWritebackMode og UseSandbox fungerer
sammen på denne måten:

Hvis brukergruppen skal

bruke modus for
tilbakeskriving av personlig
arbeidsområde
bruke sandkassemodus

Arbeide direkte med
basisdataene med mulighet
til å opprette mer enn én
sandkasse.

Nekt

Gi

Arbeide i ett enkelt, privat
arbeidsområde uten
navngitte sandkasser.

Gi

Nekt

Arbeide med et privat
arbeidsområde og en
navngitt sandkasse.

Gi

Gi

Arbeide med direkte
tilbakeskriving uten
sandkasse. Dette hindrer
bruken av sandkasser, og
setter alle brukere i modus
for direkte tilbakeskriving.

Nekt

Nekt

Beslektede oppgaver:
“Tildele egenskaper til brukergrupper” på side 90
Egenskaper kan tildeles til en brukergruppe etter at brukergruppen er definert.
Som standard er alle tildelinger tomme.

Datatilgang og sikkerhet
Du kan forbedre eller redusere tilgangen for en brukergruppe til individuelle
kuber, dimensjoner, prosesser, jobber og medlemmer.
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Når du forbedrer eller begrenser tilgangen for en brukergruppe, kan du definere
disse rettighetene for å sikre disse objektene:
v READ - Gruppen kan vise en kube, et element, en dimensjon, en prosess eller en
jobb, men kan ikke utføre operasjoner på objektet.
v WRITE - Gruppen kan vise og oppdatere en kube, et element, en dimensjon, en
prosess eller en jobb.
v LOCK - Gruppen kan vise og redigere en kube, et element, en dimensjon, eller
et annet objekt, og kan låse objekter permanent for å hindre at de blir oppdatert
av andre brukere.
v NONE - Gruppen kan ikke se en kube, et element, en dimensjon, en prosess
eller en jobb, og kan ikke utføre operasjoner på objektet.
v RESERVE - Gruppen kan vise og redigere en kube, et element, en dimensjon,
eller et annet objekt, og kan reservere objekter midlertidig for å hindre at de blir
oppdatert av andre brukere.
v ADMIN - Gruppen har fullstendig tilgang til en kube, et element, en dimensjon
eller andre objekter.
Når du oppretter en ny kube, har andre grupper i utgangspunktet ingen tilgang til
den nye kuben. Du må tildele sikkerhetsrettigheter for å vise kuben til andre
grupper.
Når du oppretter en ny dimensjon, er tilgangsrettighetene som følger:
v Bare medlemmer av gruppene ADMIN og DataAdmin kan opprette og slette
dimensjoner.
v Grupper som har lesetilgang til en dimensjon, kan vise dimensjons- og
medlemsattributtene, men de kan ikke redigere attributtverdiene.
v Andre grupper har i utgangspunktet ikke tilgang til nye dimensjoner.
v Når det ikke er tildelt sikkerhet til et medlem i en dimensjon, har grupper
skrivetilgang til nye medlemmer i denne dimensjonen.
v Når du tildeler sikkerhetsrettigheter til minst ett medlem i en dimensjon, har
grupper ingen tilgang til nye medlemmer i denne dimensjonen. Eksisterende
medlemmer beholder sin opprinnelige tilgang (skrive), med mindre du endrer
tilgangen.
Sikkerhetsrettighetene du tildeler til prosessene og jobbene, bestemmer hvilken
mulighet gruppen har til å utføre en prosess fra en jobb. Hvis brukeren ikke har
tilgang til en prosess, men har lesetilgang til jobben, kan gruppen utføre prosessen
fra jobben.
Du kan tildele rettigheter for flere medlemmer eller flere grupper ved å velge et
medlemsområde. Du kan definere ulike sikkerhetsnivåer for et konsolidert medlem
og de tilhørende bladmedlemmene.
Den følgende tabellen beskriver alle sikkerhetsrettighetene du kan tildele til
grupper.
Tabell 5. Rettighetsbeskrivelser for medlemsobjekter
Rettighet

Beskrivelse

READ

Medlemmer av brukergruppen kan se
cellene som er identifisert av medlemmet,
men de kan ikke endre dataene.
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Tabell 5. Rettighetsbeskrivelser for medlemsobjekter (fortsettelse)
Rettighet

Beskrivelse

WRITE

Medlemmer av brukergruppen kan lese og
oppdatere cellene som er identifisert av
medlemmet, og de kan redigere
medlemsattributter.

LOCK

Medlemmer av brukergruppen har alle
rettigheter som omfattes av skrivetillatelsen,
og de kan også låse medlemmet. Når et
medlem er låst, er det ikke mulig å
oppdatere kubeceller som er identifisert av
medlemmet. Låsen kan bare fjernes av
brukere som har admin-rettigheter til
medlemmet. Låsen blir beholdt etter at den
eksterne serveren er avsluttet.

NONE

Medlemmer av gruppen kan ikke se
medlemmet i delsett- eller
dimensjonsredigereren, og de kan ikke se
cellene som er identifisert av medlemmet
når de blar gjennom en kube.

RESERVE

Medlemmer av gruppen har alle rettigheter
som omfattes av skrivetillatelsen, og de kan
også reservere medlemmet for å hindre at
andre brukere oppdaterer kubecellene som
er identifisert av medlemmet. Reserveringen
kan fjernes av brukeren som har reservert
medlemmet, eller av brukere som har
admin-rettigheter til det. En reservering
utløper automatisk når den som reserverer
kobler seg fra den eksterne serveren, eller
når serveren avsluttes.
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Topptekst

Topptekst

READ

Medlemmer av brukergruppen kan se
medlemmene i en dimensjon, men de kan
ikke legge til, fjerne eller endre rekkefølgen
på medlemmene.

WRITE

Medlemmer av brukergruppen kan redigere
medlemsattributter, redigere
medlemsformater og opprette private delsett
for dimensjonen. Medlemmer kan også
redigere attributter for selve dimensjonen.

LOCK

Medlemmer av gruppen har alle rettigheter
som omfattes av skrivetillatelsen, og de kan
også låse dimensjonen. Når en dimensjon er
låst, er det ikke mulig å redigere
dimensjonsstrukturen. Låsen kan bare fjernes
av brukere som har admin-rettigheter til
dimensjonen. Låsen blir beholdt etter at den
eksterne serveren er avsluttet.

NONE

Medlemmer av gruppen kan ikke se
dimensjonen i Server Explorer, og de kan
ikke bla gjennom en kube som inneholder
dimensjonen.
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Tabell 6. Rettighetsbeskrivelser for dimensjonsobjekter (fortsettelse)
Topptekst

Topptekst

RESERVE

Medlemmer av gruppen har alle rettigheter
som omfattes av skrivetillatelsen, og de kan
også reservere dimensjonen for å hinder at
andre brukere omdefinerer dimensjonen.
Reserveringen kan fjernes av brukeren som
har reservert dimensjonen, eller av brukere
som har admin-rettigheter til den. En
reservering utløper automatisk når den som
reserverer kobler seg fra den eksterne
serveren, eller når serveren avsluttes.

Tabell 7. Rettighetsbeskrivelser for kubeobjekter
Rettighet

Beskrivelse

READ

Medlemmer av brukergruppen kan se
cellene i kuben, men de kan ikke endre
dataene.

WRITE

Medlemmer av brukergruppen kan lese og
oppdatere celler. De kan lagre private
kubevisninger. Skrivetilgangen gjelder ikke
for celler som er identifisert av konsoliderte
medlemmer eller for celler som er avledet
fra regler.

LOCK

Medlemmer av brukergruppen har alle
rettigheter som omfattes av skrivetillatelsen,
og de kan også låse kuben. Når en kube er
låst, er det ikke mulig å oppdatere data i
kuben. Låsen kan bare fjernes av brukere
som har admin-rettigheter til kuben. Låsen
blir beholdt etter at den eksterne serveren er
avsluttet.

NONE

Medlemmer av gruppen kan ikke se kuben i
Server Explorer og kan derfor ikke bla
gjennom kuben.

RESERVE

Medlemmer av gruppen har alle rettigheter
som omfattes av skrivetillatelsen, og de kan
også reservere kuben for å hindre at andre
redigerer den. Reserveringen kan fjernes av
brukeren som har reservert kuben, eller av
brukere som har admin-rettigheter til den.
En reservering utløper automatisk når den
som reserverer kobler seg fra den eksterne
serveren, eller når serveren avsluttes.

Tabell 8. Rettighetsbeskrivelser for prosessobjekter
Topptekst

Topptekst

READ

Medlemmer av brukergruppen kan se
prosessen, og de kan utføre prosessen
manuelt, men de kan ikke redigere
prosessen. Rettigheter som tildeles til
prosesser, blir oversett når en prosess blir
utført fra en jobb.
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Tabell 8. Rettighetsbeskrivelser for prosessobjekter (fortsettelse)
Topptekst

Topptekst

NONE

Medlemmer av gruppen kan ikke se
prosessen i Server Explorer og kan derfor
ikke utføre prosessen. Rettigheter som
tildeles til prosesser, blir oversett når en
prosess blir utført fra en jobb.

Tabell 9. Rettighetsbeskrivelser for jobbobjekter
Topptekst

Topptekst

READ

Medlemmer av brukergruppen kan se
jobben, og de kan utføre jobben manuelt,
men de kan ikke redigere jobben.

NONE

Medlemmer av gruppen kan ikke se jobben i
Server Explorer og kan derfor ikke utføre
jobben.

Beslektede oppgaver:
“Definere sikkerhets- og tilgangsinnstillinger” på side 91
Du kan definere rettighetene en brukergruppe har til objekter som er definert i
IBM Cognos TM1 Performance Modeler.
“Opprette en cellesikkerhetskube” på side 92
Opprett en cellesikkerhetskube for å definere brukergrupperettigheter for tilgang til
bestemte celler i en kube.

Definere en ny brukergruppe
Når du skal legge til en ny bruker, må brukergruppen være definert for IBM
Cognos TM1 Performance Modeler.

Prosedyre
1. I ruten Modelldesign velger du modelltreet.
2. Høyreklikk på modelltreet og klikk på Konfigurer sikkerhet > Definer
brukere og grupper > Brukere og grupper.
Tabellen ClientGroups blir åpnet.
3. Høyreklikk på tabellen ClientGroups og klikk på Legg til gruppe.
4. Skriv navnet på den nye gruppen. Klikk på OK.
Den nye brukergruppen blir vist som en kolonne i tabellen ClientGroups.
5. Lukk tabellen.
6. Hvis du vil bruke endringene som er gjort i sikkerheten, utfører du operasjonen
Oppdater sikkerhet i IBM Cognos TM1.

Resultater
Du kan legge til egenskapstilordninger i den nye brukergruppen.

Tildele egenskaper til brukergrupper
Egenskaper kan tildeles til en brukergruppe etter at brukergruppen er definert.
Som standard er alle tildelinger tomme.
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Prosedyre
1. I ruten Modelldesign velger du modelltreet.
2. Høyreklikk på treet og velg Konfigurer sikkerhet > Definer brukere og
grupper > Tildel egenskaper. Egenskapstabellen blir åpnet.
3. I feltet Kontekst velger du brukergruppen du vil tildele egenskaper til.
4. I kolonnen UTFØR dobbeltklikker du på i cellen og velger GI eller NEKT for
hver egenskap.
5. Endringer du gjør i disse tilordningene, blir aktivert når du har logget deg av
IBM Cognos TM1, og så logger deg på igjen.
6. Lukk tabellen.
7. Hvis du vil bruke endringene som er gjort i sikkerheten, utfører du operasjonen
Oppdater sikkerhet i IBM Cognos TM1.

Resultater
du kan legge til brukere i brukergruppene.
Beslektede begreper:
“Egenskapstilordninger” på side 85
Det er mulig å definere bestemte egenskaper for hver brukergruppe med menyen
Egenskapstilordninger.

Definere en ny bruker for en brukergruppe
En enkelt bruker kan legges til i sikkerhetsbrukerne og -gruppene.

Prosedyre
1. I ruten Modelldesign velger du modelltreet.
2. Høyreklikk på treet og velg Konfigurer sikkerhet > Definer brukere og
grupper > Brukere og grupper. Tabellen ClientGroups blir åpnet.
3. Høyreklikk på brukerkolonnen og velg Legg til bruker.
4. Skriv navnet og passordet for den nye brukeren, og bekreft passordet. Klikk på
OK.
5. Bla til den nye brukeroppføringen i tabellen ClientGroups. Velg hver nye
brukergruppe som den nye brukeren skal ha tilgang til.
6. Lukk tabellen.
7. Hvis du vil bruke endringene som er gjort i sikkerheten, utfører du operasjonen
Oppdater sikkerhet i IBM Cognos TM1.

Resultater
Nye brukere har tilgangsrettigheter for brukergruppene de er medlem av.

Definere sikkerhets- og tilgangsinnstillinger
Du kan definere rettighetene en brukergruppe har til objekter som er definert i
IBM Cognos TM1 Performance Modeler.

Prosedyre
1. I ruten Modelldesign velger du modelltreet.
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2. Høyreklikk på modelltreet og klikk på Konfigurer sikkerhet > Definer
tilgangstillatelser for og velg ett av de følgende objektene: Dimensjoner,
Kuber, Prosesser, Jobber eller Elementer.
3. For objekttypen du vil bruke sikkerheten til, dobbeltklikker du på cellen for
skjæringspunktet mellom datatypen og brukergruppen.
4. Fra rullegardinmenyen velger du ett av de følgende i henhold til tabellen i
Egenskapstilordninger:
v LESE
v SKRIVE
v LÅSE
v INGEN
v RESERVERE
5. Lukk tabellen.
6. Hvis du vil bruke endringene som er gjort i sikkerheten, utfører du operasjonen
Oppdater sikkerhet i IBM Cognos TM1.
Beslektede begreper:
“Datatilgang og sikkerhet” på side 86
Du kan forbedre eller redusere tilgangen for en brukergruppe til individuelle
kuber, dimensjoner, prosesser, jobber og medlemmer.

Opprette en cellesikkerhetskube
Opprett en cellesikkerhetskube for å definere brukergrupperettigheter for tilgang til
bestemte celler i en kube.

Om denne oppgaven
En cellesikkerhetskube er en type kontrollkube. Kontrollkuber blir generert av IBM
Cognos TM1-serveren for å utføre bestemte oppgaver.
Du tildeler sikkerhet på cellenivå ved å gjøre følgende:
v Opprett en cellesikkerhetskontrollkube som inneholder dimensjonene for kuben
som har cellenivåsikkerheten du vil konfigurere. For Cognos TM1 10.2 legges
bare dimensjoner som er nødvendige for å definere sikkerhet, til i kontrollkuben.
v Definer sikkerhet for riktige celler i sikkerhetskontrollkuben ved å tildele
sikkerhetsrettigheter for TM1-sikkerhetsgrupper.
Bruk cellesikkerhetskuben til å tildele tilgangsrettigheter som hver brukergruppe
har til bestemte celler. Disse tilgangsrettighetene kan være en av de følgende:
v READ - gruppemedlemmer kan bare vise cellen
v WRITE - gruppemedlemmer kan lese og skrive til cellen
v LOCK - gruppemedlemmer kan vise og redigere cellen, og de kan låse cellen
permanent for å hindre at andre brukere oppdaterer den
v NONE - gruppemedlemmer kan ikke se cellen
v RESERVE - gruppemedlemmer kan vise og redigere cellen, og de kan reservere
den midlertidig for å hindre at andre brukere oppdaterer den
v ADMIN - gruppemedlemmer har fullstendig tilgang til cellen
Sikkerhet på cellenivå gjelder for bladmedlemmer, og det gjelder vanligvis ikke for
konsolideringer, selv om du kan bruke sikkerhetsrettighetene None og Read til å
styre visningen eller redigeringen av konsolideringer.
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Prosedyre
1. Hvis ikke kontrollkubene allerede er synlige, klikker du på ikonet
og deretter på Vis kontrollobjekter. Mappen
Handlingsmeny
Kontrollobjekter blir vist.
2. I ruten Modelldesign utvider du mappen Kuber.
3. Høyreklikk på kuben der du vil bruke sikkerhet på cellenivå, og klikk deretter
på Konfigurer sikkerhet, Definer tilgangstillatelser for, Kubeceller.
4. I boksen Opprett kube for cellesikkerhet klikker du på Ja.
Cellesikkerhetskuben blir vist som en flipp i objektvisningsprogrammet.
Merk: Sikkerhetskubevisningen likner på visningen for den beslektede kuben,
bortsett fra disse forskjellene:
v Forskjeller i objektvisningsprogrammet
– Det blir vist et nøkkelikon
<kubenavn>.

ved siden av Cellesikkerhet for

– Ikonet Endre rekkefølge på dimensjoner
verktøylinjen.

blir ikke vist på

– Ikonet Optimaliser kubedimensjoner blir ikke vist på verktøylinjen.
v Forskjeller i egenskapsruten
– Verdien av egenskapen Navn er }CellSecurity_kubenavn
– Det blir vist en ny dimensjon, }Groups, i dimensjonslisten.
5. Dra de to dimensjonene som deler celler, som du vil tildele sikkerhet til, til
områdene Rader og Kolonner.
6. Dobbeltklikk på en celle, og velg deretter den tilgangsrettigheten du vil tildele.
7. Gjenta de to forrige trinnene for å tildele sikkerhet til andre celler.

Resultater
Gruppemedlemmer kan tildele cellene i henhold til den cellesikkerheten du har
tildelt.
Beslektede begreper:
“Datatilgang og sikkerhet” på side 86
Du kan forbedre eller redusere tilgangen for en brukergruppe til individuelle
kuber, dimensjoner, prosesser, jobber og medlemmer.

Opprette en plukklistekube
Du oppretter en plukklistekube for å definere plukklister som blir vist i kubeceller.

Om denne oppgaven
En plukklistekube er en type kontrollkube. Kontrollkuber blir generert av IBM
Cognos TM1-serveren for å utføre bestemte oppgaver.
Du kan opprette plukklister med kontrollkuber. Det gir deg større kontroll over
hvilke kubeceller som skal inneholde plukklister, og større fleksibilitet når du skal
definere plukklister for enkeltceller. Du kan også opprette regler for
plukklistekontrollkuben, slik at du kan definere plukklister for et hvilket som helst
kubeavsnitt, fra en enkeltcelle til hele kuben.
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En plukklistekontrollkube består av de samme dimensjonene som den vanlige
kuben den er knyttet til, sammen med en ekstra dimensjon som heter }Picklist.
}Picklist-dimensjonen inneholder et enkelt strengmedlem som heter Value.
Følg trinnene nedenfor når du skal definere plukklister for enkeltceller i en
kontrollkube. Plukklistene som er definert i kontrollkuben, blir brukt til å vise
plukklisteverdier i den vanlige kuben som er tilknyttet.

Prosedyre
1. Hvis kontrollkubene ikke allerede er synlige, klikker du på ikonet
og deretter på Vis kontrollobjekter. Mappen
Handlingsmeny
Kontrollobjekter blir vist.
2. I ruten Modelldesign utvider du mappen Kuber.
3. Høyreklikk på en kube og deretter på Definer plukkliste for kube.
4. I boksen Opprett plukkliste for kube klikker du på Ja. Plukklistekuben blir
vist som en flipp i objektvisningsprogrammet.
Merk: Visningen av plukklistekubene likner på visningen for den beslektede
kuben, bortsett fra disse forskjellene:
v Forskjeller i objektvisningsprogrammet
– Det blir vist et plukklistekubeikon
<kubenavn>.

ved siden av Plukklistekube for

– Knappen Endre rekkefølge på dimensjoner
verktøylinjen.
– Knappen Optimaliser kubedimensjoner
verktøylinjen.

blir ikke vist på

blir ikke vist på

v Forskjeller i egenskapsruten
– Verdien av egenskapen Navn er }PickList_kubenavn.
– Det blir vist en ny dimensjon, }PickList, i dimensjonslisten.
5. Konfigurer kontrollkubevisningen slik at du ser cellene som du skal definere
plukklister for.
6. Oppgi en plukklistedefinisjon i hver celle du vil opprette en plukkliste for. Du
kan oppgi en hvilken som helst av følgende plukklistetyper i kontrollkuben:
statisk, delsett eller dimensjon.
7. Klikk på ikonet Handlingsmeny

og klikk på Lagre data.

Resultater
Cellen i den tilknyttede vanlige kuben viser de plukklisteverdiene du opprettet.
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Kapittel 10. Importere og overføre data
Data kan importeres med veiledet import eller import av datakilde, og data kan
også overføres for å oppdatere en eksisterende kube eller applikasjon.

Importere data
Du kan importere kildedata, tilordne dem til måldata og legge til nye objekter i
ruten Modelldesign umiddelbart. Dette gjør at du kan begynner å modellere med
de nye objektene med det samme.
Når du importerer data, lagrer veiviseren for veiledet import handlingene som en
prosess. Prosessen blir vist som et objekt i ruten Modelldesign. Hvis du vil gjenta
handlingene senere, kan du kjøre prosessen slik at du slipper å oppgi de samme
innstillingene på nytt.
Du kan også opprette en prosess som importerer kildedata, tilordner dem til
måldata og legger til nye objekter i ruten Modelldesign. Prosessen blir vist som et
objekt i ruten Modelldesign, og den blir ikke kjørt før du eksplisitt starter den.
Dette gjør at du kan endre prosessen ytterligere ved hjelp av prosessredigereren før
du kjører den. Du kan også planlegge at prosesser skal utføre administrative
oppgaver automatisk. Du finner flere opplysninger under “Administrere prosesser”
på side 133.
Du kan også overføre dimensjonene mellom IBM Cognos TM1 Performance
Modeler og IBM Cognos Business Viewpoint.

Definere en datakilde
Når kildedataene inneholder mange kolonner, må du undersøke kildedataene og
identifiser hvilke kolonner som bør defineres som dimensjoner, nivåer, attributter
eller måleverdier. Du kan velge å importere bare dimensjoner eller å importere
både dimensjoner og måleverdier i en kube. Kildedataene kan være en fil, en
listerapport, en kubevisning, et dimensjonsdelsett eller en relasjonsdatakilde.

Før du begynner
Før du importerer, må du være oppmerksom på følgende:
v Enkelte formler og funksjoner som brukes i Microsoft Excel-arbeidsbøker, blir
ikke importert. Løsningen er å opprette en kopi av den aktuelle kolonnen i
Microsoft Excel-arbeidsboken og bruke kommandoen Lim inn utvalg til å lime
inn verdiene for kolonnen. Du kan også lagre arbeidsboken som en .csv-fil og
deretter importere .csv-filen.
v Rapporter må være en enkel tabellisterapport uten noen ubehandlede
forespørsler.
v Hvis du importerer en kube som inneholder en dimensjon i en implementert
applikasjon, må du først ha eierskap til godkjenningshierarkiet og deaktivere
applikasjonen.

Prosedyre
1. Utfør en av disse handlingene for å kjøre en veiledet import:

© Copyright IBM Corp. 2012, 2014

95

v Hvis du bare importerer dimensjoner, høyreklikker du på modellroten i
Modelldesign-ruten og klikker på Veiledet import > Dimensjoner.
v Hvis du importerer en ny kube, høyreklikker du på modellroten i
Modelldesign-ruten og klikker på Veiledet import > Kube.
2. Importen du oppretter, lagres som en TurboIntegrator-prosess. Oppgi et navn i
boksen Prosessnavn.
3. Utfør én av de følgende handlingene:
Tabell 10. Kildetyper
Mål

Handling

Importere en Microsoft Excel-fil

Velg Fil i feltet Kildetype.
Bla frem til filen du vil importere.
Utvid Filopplysninger.
Oppgi om dataene er strukturert som en
liste eller en krysstabell.
Oppgi om dataene inneholder
kolonneetiketter.
Valgfritt: Du kan oppgi regnearket, radene
og kolonnene du vil bruke.

Importere en tekstfil med skilletegn

Velg Fil i feltet Kildetype.
Bla frem til filen du vil importere.
Utvid Filopplysninger.
Oppgi kolonneskilletegnet som brukes i
kildefilen.
Hvis du vil bruke desimaltegnet og
tusenskilletegnet for et bestemt språkmiljø,
velger du dette språkmiljøet fra feltet
Format.
Oppgi Tekstkvalifikator (anførselstegn).
Endre eventuelt verdien for Desimaltegn og
Tusenskilletegn.
Hvis du arbeider i tilkoblet modus og vil
planlegge kjøring av en prosess som
importerer dataene på nytt, må du oppgi
plasseringen av filen som IBM Cognos
TM1-serveren skal få tilgang til.

Importer rapportdata fra en enkel tabelliste
som ble opprettet i IBM Cognos Business
Intelligence, og som ikke inneholder noen
ubehandlede forespørsler

Velg IBM Cognos-rapportdata i feltet
Kildetype.
Oppgi tilkoblingsdetaljene for rapporten i
feltet Systemgateway-URI. Du kan teste
tilkoblingen.
Oppgi stedet og navnet på rapporten du vil
importere, i feltet Rapportsted eller klikk på
Velg for å velge rapporten.
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Tabell 10. Kildetyper (fortsettelse)
Mål

Handling

Importere en Cognos TM1-kubevisning

Velg IBM Cognos TM1-kubevisning i feltet
Kildetype.
Velg kuben og visningen du vil importere.

Importere et Cognos TM1-dimensjonsdelsett

Velg IBM Cognos TM1-dimensjonsdelsett i
feltet Kildetype.

Dette alternativet er bare tilgjengelig når du
bruker kommandoen Importer dimensjoner. Velg dimensjonen og delsettet du vil
importere.

Du kan også importere fra en relasjonsdatakilde. Du finner flere opplysninger
under “Importere fra en relasjonsdatakilde” på side 101.
4. Klikk på Neste.
Som standard blir kolonnene med en tekstdatatype lagt til som dimensjoner, og
kolonnene med en numerisk datatype blir lagt til som måleverdier bare når du
importerer en kube. Du kan endre tilordningstypen til dimensjon, nivå, attributt
eller måleverdi.
En dimensjon er en bred gruppering av beslektede data om et sentralt område i
en virksomhet. Du kan for eksempel har en dimensjon som kalles Produkter.
Et nivå representerer relaterte data i et hierarki. For eksempel kan dimensjonen
Produkter inneholder nivåene Produktkategori og Produkttype.
Et attributt er en egenskap hos et medlem som en virksomhet ønsker å
kvantifisere. For eksempel kan dimensjonen Produkter inneholder attributtene
Farge og Størrelse.
En måleverdi er en resultatindikator som er kvantifiserbar og brukes til å
fastslå hvor godt en virksomhet driver. Nyttige måleverdier kan for eksempel
være Kvantum solgt eller Inntekt.
5. Følg en av disse fremgangsmåtene for å fullføre veiledet import:
v “Enkel import av dimensjoner”
v “Enkel import av kuber” på side 98
v “Avansert import av dimensjoner og kuber” på side 99
Beslektede begreper:
“Administrere prosesser” på side 133
Du administrerer prosesser for å opprette, endre og planlegge hvordan data skal
importeres og brukes i IBM Cognos TM1 Performance Modeler.

Enkel import av dimensjoner
Når du definerer en datakilde for Veiledet import, blir datakilden analysert av IBM
Cognos TM1 Performance Modeler og det blir opprettet tilordninger som gjør at
du raskt kan opprette dimensjoner.

Om denne oppgaven
Når du har definert datakilden, viser Performance Modeler en liste over kolonnene
i kildedataene i Kolonner-ruten og en forhåndsvisning av innholdet i hver kolonne
i ruten Dataforhåndsvisning.
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Prosedyre
1. Alle kolonner i datakilden blir som standard valgt for import. Velg eller opphev
valget av Import-avmerkingsboksene i ruten Kolonner, slik at bare ønskede
kolonner er valgt.
2. Klikk på Fullfør.

Resultater
Performance Modeler oppretter en ny dimensjon for hver kolonne du har valgt.
Hvis datakilden inneholder kolonneetiketter, blir etikettene brukt som
dimensjonsnavn. Hvis datakilden ikke inneholder kolonneetiketter, får kolonnene
navnene kolonne1, kolonne2, kolonne3 osv.
En veiledet import blir lagret som en TurboIntegrator-prosess med samme navn
som det du oppgav da du identifiserte datakilden.

Enkel import av kuber
Når du definerer en datakilde for Veiledet import, blir datakilden analysert av IBM
Cognos TM1 Performance Modeler og det blir opprettet tilordninger som gjør at
du raskt kan opprette dimensjoner, opprette en kube og importere data til kuben.

Om denne oppgaven
Når du har definert datakilden, viser Performance Modeler en liste over kolonnene
i kildedataene i Kolonner-ruten og en forhåndsvisning av innholdet i hver kolonne
i ruten Dataforhåndsvisning. Performance Modeler forsøker å identifisere innholdet
i hver kolonne. Kolonner med strenger antas å være grunnleggende dimensjoner,
mens kolonner med numeriske verdier blir behandlet som
styringsparameterdimensjoner.
Alle kolonner i datakilden blir som standard valgt for import.

Prosedyre
1. Velg eller opphev valget av Import-avmerkingsboksene i ruten Kolonner, slik at
bare ønskede kolonner er valgt.
2. Hvis en kolonne identifiseres feil som enten en vanlig dimensjon eller en
måleverdidimensjon, velger eller opphever du valget av avmerkingsboksen
Måleverdi. Hvis avmerkingsboksen Måleverdi er valgt, blir kolonnen behandlet
som en styringsparameterdimensjon og dataene i kolonnen brukes til å fylle ut
kuben. Hvis valget av avmerkingsboksen Måleverdi er opphevet, blir kolonnen
behandlet som en grunnleggende dimensjon.
3. Klikk på Fullfør.

Resultater
Performance Modeler oppretter en ny dimensjon for hver kolonne du har valgt.
Hvis datakilden inneholder kolonneetiketter, blir etikettene brukt som
dimensjonsnavn. Hvis datakilden ikke inneholder kolonneetiketter, får kolonnene
navnene kolonne1, kolonne2, kolonne3 osv.
Performance Modeler oppretter også en kube, fyller den med data og åpner den i
Cube Viewer.
En veiledet import blir lagret som en TurboIntegrator-prosess med samme navn
som det du oppgav da du identifiserte datakilden.
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Avansert import av dimensjoner og kuber
Veiledet import i IBM Cognos TM1 Performance Modeler inneholder avanserte
alternativer som gjør at du kan tilpasse tilordninger for å opprette flere
dimensjoner, legge til nivåer i dimensjoner, identifisere attributter og identifisere
eller opprette måleverdier. Du kan også opprette en kube fra tilordningene du
oppretter.

Om denne oppgaven
Når du har definert datakilden, viser Performance Modeler en liste over kolonnene
i kildedataene i Kolonner-ruten og en forhåndsvisning av innholdet i hver kolonne
i ruten Dataforhåndsvisning.

Prosedyre
1. Klikk på Avansert.
2. Klikk på Vis egenskaper. Vinduet Importdimensjoner inneholder disse rutene:
v Dataforhåndsvisning - Viser kolonnene og innholdet i datakilden.
v Tilordning - Viser kolonnene som skal importeres (kildeelementer), og lar
deg identifisere kolonneinnholdet som Dimensjon, Nivå eller Attributt.
Tilordningsruten viser også hvordan kolonner i kilden (Tilordnede
kildeelementer), blir tilordnet til objekter (Målelementer) på TM1-serveren.
v Egenskaper - I egenskapsruten kan du vise og definere egenskaper for et
valgt kilde- eller målelement. Du kan også ta i bruk Avanserte alternativer
for et valgt element.
Performance Modeler forsøker å identifisere kolonnene som skal importeres, og
oppretter tilordninger for kolonnene. Du kan endre tilordningene som blir
opprettet.
Du kan når som helst klikke på Fjern alle tilordninger under veiledet import
for å fjerne alle tilordningene. Du må deretter opprette alle tilordninger
manuelt.
3. Hvis du skal endre en tilordning, drar du elementet fra seksjonen
Kildeelementer i ruten Tilordninger, til en ny plassering i ruten Målelementer.
Du kan også dra et element fra en plassering i seksjonen Målelementer, til en
ny plassering i samme seksjon. Når du drar et element, viser markøren hvor og
hvordan elementet slippes. Du kan slippe det som en ny dimensjon, som et
nivå i en eksisterende dimensjon eller som et attributt.
4. Slik legger du til en beregnet kolonne:
a. Klikk på Legg til beregnet kolonne.
b. Oppgi navnet på et Kildeelement for kolonnen i seksjonen Kildeelement i
egenskapsruten, og velg Datatype for kolonnen.
c. Oppgi en Tilordningstype for den beregnede kolonnen.
d. Skriv uttrykket som definerer den beregnede kolonnen, i feltet Uttrykk.
Uttrykk må slutte med et semikolon (;).
Hvis du for eksempel vil legge til beregnede kolonner for Ansatt navn som
kjeder sammen Etternavn og Fornavn, definerer du det følgende uttrykket:
v_Expression = v_Last_Name_0 | ’,’ | v_First_Name_1;
Du kan også bruke en beregnet kolonne til å endre navn på medlemmer, for
eksempel til å få kilden til å samsvare med målnavnene, eller til å fjerne
ukjente tegn fra kilden.
Du finner mer informasjon om formler for uttrykket i IBM Cognos TM1
Referansehåndbok.
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e. Klikk på Forhåndsvis for å se resultatet av uttrykket.
5. Hvis du vil tilpasse egenskapene for en dimensjon, velger du dimensjonen i
Målelementer-seksjonen i ruten Tilordninger og utfører følgende handlinger:
a. Endre Dimensjonsnavn og Dimensjonstype i seksjonen Målelement etter
behov.
b. Velg en handling for Oppdater dimensjonene. Velg Legg til de nye
elementene for å tilføye eventuelle nye elementer i kilden, til en
eksisterende dimensjon. Velg Fyll ut dimensjon på nytt for å gjenoppbygge
dimensjonen fullstendig ved å bruke bare elementene som finnes i kilden.
Velg Ikke oppdater hvis du vil beholde dimensjonen slik den er uten å
bruke oppdateringer fra kilden.
c. Hvis du importerer en dimensjon med flere nivåer, og medlemsnavnene
ikke er unike, merker du av for Inkluder navn på overordnede elementer
og oppgir et tegn som skal brukes som skilletegn.
Et eksempel på ikke-unike medlemmer på samme nivå, er årsdimensjonen.
Hvert år inneholder et første kvartal, og hvert første kvartal inneholder
måneden januar.
Et eksempel på ikke-unike medlemmer på forskjellige nivåer er dimensjonen
North America. Ontario er oppført som en by i California og Ontario er
oppført som en provins i Canada.
d. Velg Bruk elementnavnene som titler hvis de er unike for å opprette
standardtitler for hvert element.
e. Hvis du vil opprette et medlem som viser en sum for dimensjonen, må du
forsikre det om at det er merket av for Opprett element for totalsum.
f. Hvis du vil flytte dimensjonen i strukturen, endrer du feltet
Dimensjonsindeks.
Du kan også dra dimensjonen til en ny plassering.
g. Oppgi hvordan de komponentmedlemmene skal sorteres.
h. Oppgi hvordan bladmedlemmer, eller underordnede elementer, skal
sorteres.
6. Hvis du endre et nivå, velger du nivået i seksjonen Målelementer i ruten
Tilordninger.
a. Oppgi navnet på nivået i Nivånavn-boksen i seksjonen Målelement i
egenskapsruten.
b. Velg Eierdimensjon for å oppgi dimensjonen som dette nivået tilhører, i
Avansert-seksjonen i egenskapsruten.
c. Hvis du vil flytte nivået i strukturen, endrer du Nivåindeks-verdien.
7. Hvis du skal endre et attributt, velger du attributtet i seksjonen Målelementer i
ruten Tilordninger.
a. Velg Attributtype i seksjonen Målelement i egenskapsruten. Hvis
kolonnetilordningen til attributtet inneholder numeriske verdier, må
attributtypen være Numerisk.
Hvis kolonnetilordningen til attributtet inneholder tekst, kan attributtypen
være en av de følgende typene:
v Tekst - Gir en beskrivelse.
v Tittel - Gir et lokalisert navn på et objekt, slik det er beskrevet i
Kapittel 7, “Lokalisere din modell”, på side 69. En tittel krever ikke et
unikt navn.
v Alias - Et alias kan brukes som et alternativt navn. Hvert alias må være
unikt.
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b. Hvis du velger Tittel, må du velge riktig Språkmiljø. Hvis for eksempel
kolonnetilordningen til tittelattributtet inneholder produktnavn på
Portugisisk (Brasil), velger du Portugisisk (Brasil) som språkmiljø.
c. Velg eierdimensjonen og eiernivået som dette attributtet tilhører, i
egenskapsruten i seksjonen Avansert.
8. Hvis du startet Veiledet import ved å klikke på Veiledet import> Kube, utfører
du de følgende handlingene for å konfigurere kuben. Hvis ikke, fortsetter du til
trinn 9.
a. Velg kuben øverst i seksjonen Målelementer i ruten Tilordning.
b. Oppgi et kubenavn i boksen Målkubenavn. Dette kan være et eksisterende
navn eller et nytt kubenavn.
c. Hvis tilordningene ikke identifiserer måleverdidimensjoner i datakilden,
klikker du på Opprett måleverdidimensjon. Hvis dimensjonen allerede er
identifisert, er dette alternativet deaktivert.
d. Velg en virkemåte for dataoppdatering for importen.
v Legg til dataene legger til verdiene i datakilden til eksisterende
kubeverdier.
v Erstatt dataene erstatter eventuelle eksisterende kubeverdier med
verdiene i kilden.
e. For å endre målet til en dimensjon klikker du på Medlemsattributt under
Tilordningstype. Objektet blir en dimensjon som er del av kuben.
f. Hvis du skal legge til eksisterende dimensjoner i kuben, klikker du på Velg
dimensjoner i seksjonen Avansert i egenskapsruten.
g. Velg dimensjonene du vil legge til, og klikk på Legg til i kube.
9. Klikk på Fullfør.

Resultater
Performance Modeler oppretter dimensjonene, nivåene og attributtene som er
definert i Veiledet import. Hvis du velger å opprette en kube, blir kuben opprettet
og fylt ut (valgfritt) med data.
Importdefinisjonen lagres som en TurboIntegrator-prosess med samme navn som
det du oppgav da du identifiserte datakilden.

Importere fra en relasjonsdatakilde
Før du importerer data fra en relasjonsdatakilde, må du forsikre deg om at du
forstår relasjonsdatakilden og hvordan du bygger SQL-spørringer. Kontroller at
ODBC-tilkoblingene er definert. Når du arbeider i tilkoblet modus, kan du bruke
ODBC-relasjonsdatakildene som er definert på serveren.

Prosedyre
1. Hvis du kjører en veiledet import, utfører du en av de følgende handlingene:
v Hvis du bare importerer dimensjoner, klikker du på Veiledet import >
Dimensjoner.
v Hvis du importerer en ny kube, klikker du på Veiledet import > Kube.
v Hvis du oppretter en prosess, kan du gå til neste trinn.
2. I feltet Kildetype velger du Relasjonsdatakilde (ODBC) og oppgir
tilkoblingsdetaljene.
3. Velg en ODBC-relasjonsdatakilde fra listen som er definert for systemet.
4. Åpne spørringsbyggeren.
Kapittel 10. Importere og overføre data

101

Et alternativ er å skrive SQL-koden for spørringen.
5. Hvis du vil oppgi kolonnene som skal brukes til å hente data i spørringen,
klikker du på flippen Datavisning og drar kolonnene eller tabellene fra feltet
Metadatautforsker til rutenettet.
Du kan legge til selve kolonnene eller tabeller. Spørringen bruker kolonnene
du la til direkte i rutenettet, til å hente data. Spørringen bruker også
kolonnene som tilhører tabellene du legger til i rutenettet.
6. Hvis du vil opprette koblinger basert på relasjoner mellom kolonner i
tabellene, klikker du på flippen Spørringsdiagram og utfører disse
handlingene:
a. Dra tabeller fra feltet Metadatautforsker til diagrammet.
Spørringen bruker tabellene du legger til i diagrammet, til å koble til andre
tabeller. Spørringen bruker ikke kolonnene som tilhører disse tabellene, til
å hente data.
.
b. Velg elementene for relasjonen, og klikk på ikonet Opprett relasjon
c. Oppgi kardinaliteten for relasjonen.
Kardinalitet brukes til å unngå å dobbelttelle faktadata, støtte
sløyfesammenføyninger som er vanlige i stjerneskjemamodeller,
optimalisere tilgang til det underliggende datakildesystemet og identifisere
elementer som opptrer som fakta eller dimensjoner.
Du finner mer informasjon om relasjoner og kardinalitet i IBM Cognos
Framework Manager User Guide, som er tilgjengelig i PDF-seksjonen på IBM
Knowledge Center Cognos Business Intelligence welcome page
(http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSEP7J/welcome).
7. Vil du redigere SQL-spørringen manuelt, klikker du på flippen SQL-visning.
Handlingene du utfører på flippen Datavisning eller Spørringsdiagram, blir
gjenspeilet på flippen SQL-visning.
8. Er du fornøyd med spørringen, klikker du på OK.
9. Hvis du vil forhåndsvise dataene som blir returnert av spørringen du
opprettet manuelt eller i spørringsbyggeren, klikker du på Oppdater.
10. Vil du tilordne dimensjonene, klikker du på Neste.
For informasjon om tilordning kan du lese “Definere en datakilde” på side 95.
11. Hvis du er fornøyd med innstillingene, klikker du på Fullfør.

Resultater
Hvis du kjørte en veiledet import, blir kildedataene importert, tilordnet til
måldataene og lagt til i ruten Modelldesign. I tillegg blir handlingene lagret som
en prosess som blir vist i ruten Modelldesign.
Hvis du opprettet en prosess, blir den vist som et objekt i ruten Modelldesign, og
den blir ikke kjørt før du eksplisitt starter den.

Neste oppgave
Du kan endre prosessen ved å redigere prosedyrene eller du kan planlegge
prosessen som en del av en jobb.
Beslektede begreper:
“Administrere prosesser” på side 133
Du administrerer prosesser for å opprette, endre og planlegge hvordan data skal
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importeres og brukes i IBM Cognos TM1 Performance Modeler.

Importere fra en delsettdatakilde
Et delsett kan brukes som datakilde for en ny prosess.

Prosedyre
1.
2.
3.
4.

I feltet Kildetype velger du IBM Cognos TM1-dimensjonsdelsett.
I feltet Dimensjon velger du dimensjonen fra listen over dimensjoner.
I feltet Delsett velger du delsettet fra listen over delsett.
Klikk på flippen Tilordninger og merk av for Bare importdimensjon.

5. Hvis du vil tilpasse egenskapene for en dimensjon, velger du overskriften for
elementet i feltet Dataforhåndsvisning og gjør slik:
a. Utvid Avansert tilordning for å få se alle egenskapene.
b. For å endre navn på dimensjoner klikker du på dimensjonen under
Avansert tilordning og skriver det nye navnet i feltet Dimensjonsnavn.
c. Hvis du importerer en dimensjon med flere nivåer, og medlemsnavnene
ikke er unike, merker du av for Kvalifiser medlemsnavn og oppgir et tegn
som skal brukes som skilletegn.
Hvis alle medlemsnavnene er unike, fjerner du merket for Kvalifiser
medlemsnavn.
Et eksempel på ikke-unike medlemmer på samme nivå, er årsdimensjonen.
Hvert år inneholder et første kvartal, og hvert første kvartal inneholder
måneden januar.
Et eksempel på ikke-unike medlemmer på forskjellige nivåer er dimensjonen
North America. Ontario er oppført som en by i California og Ontario er
oppført som en provins i Canada.
d. Hvis du vil opprette et medlem som viser en sum for dimensjonen, må du
forsikre det om at det er merket av for Opprett element for totalsum.
e. Hvis du vil flytte dimensjonen i strukturen, endrer du feltet
Dimensjonsindeks.
Du kan også dra dimensjonen til en ny plassering.
f. Oppgi hvordan de konsoliderte medlemmene skal sorteres.
g. Oppgi hvordan bladmedlemmer, eller underordnede medlemmer, skal
sorteres.
h. Oppgi hvordan du vil oppdatere kuben. Nye verdier kan legges til
eksisterende verdier, eller nye verdier kan erstatte eksisterende verdier.
6. Du kan kompilere prosesskriptet ved å klikke på flippen Avansert og så klikke
på flippen Prolog.
7. Lagre og lukk prosessen.
8. Høyreklikk på prosessen du nettopp har opprettet, klikk på Utfør prosess og
klikk på OK.

Resultater
Den nye dimensjonen blir vist under rotkatalogen.
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Overføring av modellens objekter og applikasjoner
Du kan overføre modellelementer som skal oppdateres, for eksempel en
eksisterende kube eller applikasjonen. Du kan også overføre dimensjoner fra IBM
Cognos Business Viewpoint til et IBM Cognos TM1-miljø eller omvendt.
Du kan bruke Overfør spesifikasjonsredigereren til å kopiere modellobjekter fra et
IBM Cognos TM1-miljøet til et annet og administrere endringer i applikasjoner
eller modellelementer. Det kan for eksempel være at du ønsker å overføre eierskap
for objekter av en modell når du har et klargjøringsmiljø, som brukes til å utføre
ytelsestesting, og du vil flytte objektene fra det miljøet til et produksjonsmiljø.
Alternativt kan du opprette forskjellige versjoner av modellen og distribuere til
forretningsbrukere eller analytikere.

Opprette overføringsspesifikasjoner
Det kan være vanskelig å forstå relasjoner mellom objekter og avgjøre hvilke
objekter som skal flyttes fra kildemiljøet, for brukere som ikke er modellbyggere.
Når du starter overføringen, blir valget av objekter som du gjør, lagret i en
overføringsspesifikasjon for senere gjentakelse av overføringsoperasjonen. Andre
brukere enn modellbyggere kan kjøre denne spesifikasjonen og unngå å gjenta
oppgaven med å velge samme modellobjekter.

Innvirkningsanalyse for en overføring
Hvis målmiljøet tidligere er utfylt med modellobjekter, blir forskjellen i struktur for
modellen når du flytter et modellobjekt fra kildemiljøet til målmiljøet, angitt i
kolonnen Handling i forhåndsvisningen for overføringsspesifikasjonsredigereren.
Denne forhåndsvisningen gir et sammendrag av hvordan modellobjektene passer
til IBM Cognos TM1-målmiljøet. Du kan for eksempel raskt identifisere hvilke
objekter som blir lagt til i en dimensjon eller kube, og hvilke objekter som blir
oppdatert eller fjernet fra det opprinnelige utvalget.

Overføre kubedata
Når du overfører fra et IBM Cognos TM1-miljø, kan du velge å overføre bare
objekter for modellene eller overføre både objekter og relaterte kubedata. Selv når
du kan flytte dataene, bør du ikke bruke innstillingen i egenskapen Overfør data i
overføringsspesifikasjonsredigereren til å flytte volumer av data, f.eks.
salgstransaksjoner, mellom miljøer. Bruk heller en TI-prosess eller
Importer-veiviseren til å importere kildedata til målsystemet. Overfør data brukes
helst når du vil flytte metadata, f.eks. valutakurser, som brukes til å utlede andre
data i kuben.

Automatisering av overføringsprosessen
Når valget av objekter for overføring er lagret i en overføringsspesifikasjon, kan du
opprette en satsfil til å kjøre denne spesifikasjonen på et planlagt tidspunkt og uten
inngripen.

Overføring av modellobjekter mellom IBM Cognos TM1-miljøer
Bruk kommandoen Overfør ut for å kopiere modellelementer ved å velge objektene
fra et IBM Cognos TM1-kildemiljø og kopiere dem til et IBM Cognos
TM1-målmiljø. Du kan bestemme hvilken type og antall modellobjekter som blir
overført til målmiljøet.
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Overføringsspesifikasjonen inkluderer valgte objekter og objekter som disse krever.
Hvis du bruker et uviklingsmiljø til å endre og teste en applikasjon, kan du
overføre endringene du har gjort, til en målkatalog. Innholdet i målkatalogen er
klart til overføring til et produksjonsmiljø når endringene er fullført.
Selektiv overføring gir følgende fordeler:
v Serveren blir ikke avbrutt.
v Du kan velge bare de objektene som du vet er endret. At du forstår
forretningslogikk for applikasjonen, reduserer eventuelle feil som kan komme
frem under overføringsprosessen.

Overføre modellobjekter fra et IBM Cognos TM1-miljø
Bruk kommandoen Overfør ut for å kopiere valgte objekter fra et IBM Cognos
TM1-utviklingsmiljø til et målproduksjonsmiljø.

Om denne oppgaven
Du kan kopiere endringer du har gjort i en applikasjon eller modellelementer i et
kildemiljø til en målkatalog før disse endringene blir overført til et målmiljø.
Du kan utføre følgende modellobjekter:
v kuber
v visninger
v dimensjoner
v delsett
v
v
v
v

linker
prosesser
jobber
styringskort

Du kan overføre kubeberegninger, men de er ikke primære modellobjekter som du
kan velge fra TM1-datakilden. Beregningen blir ansett som metadata som overføres
sammen med kuben eller visningen.
Du kan bruke kommandoen Legg til avhengigheter for å inkludere objekter som
er relatert til andre objekter. For eksempel er en dimensjon en del av strukturen i
en kube. Hvis en dimensjon blir lagt til, påvirker den strukturen til kuben. Hvis du
ikke er fortrolig med objektene, kan du bruke denne kommandoen til å sikre at alle
nødvendige objekter kopieres til målmiljøet. Når du legger til avhengigheter, økes
sjansene for at oppdateringen lykkes.

Prosedyre
1. I ruten Modelldesign velger du alle objektene du vil overføre.
Tips: Trykk på Ctrl eller skift og klikk for å velge flere elementer.
2. Høyreklikk på valget og klikk på Overfør ut.
3. Hvis du vil kopiere modellelementene til en katalog før du overfører til
målmiljøet, klikker du på Filer i Overføringsmål.
4. I vinduet Velg mappe går du til katalogen der du vil lagre
overføringsspesifikasjonen, og klikker på OK.
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Standardkatalogen er målstasjon:\Users\ditt_brukernavn\AppData\Roaming\
IBM\Cognos Performance Modeler\Transfer.
En forhåndsvisning av overføringen blir vist i redigereren for
overføringsspesifikasjon. Operasjonen Overfør ut analyserer avhengighetene til
de valgte objektene som trengs, og lagrer dem i målruten. Kilde-ruten viser
modellobjektene du kan legge til i det opprinnelige utvalget av objekter.
Treet i Mål-ruten inneholder en sammenføyning av nytt, oppdatert og
eksisterende innhold. Hvis målmiljøet inneholder eksisterende innhold, har
kolonnen Handling mer informasjon om hvordan endringene påvirker
målmiljøet. Som standard vises en nøyaktig visning av endringene. For å få vist
alle modellobjekter klikker du på Vis alle.
5. Du kan legge til flere elementer fra kildesystemet ved å klikke på objektet i
treet i Kilde-ruten og så klikke på Legg til.
Tips: Klikk på Legg til bare hvis du er fortrolig med strukturen i modellen og
vet akkurat hvilke objekter du vil overføre, eller hvis du vil overføre bare de
objektene som er endret. Hvis du for eksempel har endret en delsettdimensjon,
kan du overføre den bestemte endringen uten å overføre hele dimensjonen.
6. Du kan legge til alle dimensjonsobjektene som er relatert til et modellobjekt,
hvis du i ruten Kilde velger objektet du vil overføre, og klikker på Legg til
avhengigheter.
Objektet og avhengighetene blir lagt til i måltreet.
7. Hvis du vil overføre celledata for en visning, velger du visningen, og i ruten
Egenskaper definerer du egenskapen Overføringsdata til Ja.
8. Du kan legge valgene dine i mappen du har oppgitt i trinn 4, ved å klikke på
Overfør.

Neste oppgave
Du kan enten overføre disse objektene i et målmiljø fra målkatalogen, eller du kan
opprette en overføringsspesifikasjon for å automatisere overføringsprosessen.
“Overføre modellobjekter til et IBM Cognos TM1-miljø”
Når modellobjektene er overført fra et kildemiljø til oppbevaring i en katalog,
kan du overføre objekter fra katalogen til et målmiljø. Objekter blir overført
mellom miljøer for å oppdatere eksisterende kuber og applikasjoner.
“Opprette en overføringsspesifikasjon” på side 112
Lagre valget av modellobjekter til en overføringsspesifikasjon, slik at andre
administratorer kan involvere seg i overføringsprosessen.

Overføre modellobjekter til et IBM Cognos TM1-miljø
Når modellobjektene er overført fra et kildemiljø til oppbevaring i en katalog, kan
du overføre objekter fra katalogen til et målmiljø. Objekter blir overført mellom
miljøer for å oppdatere eksisterende kuber og applikasjoner.

Om denne oppgaven
Når du overfører en overføringsspesifikasjonen fra overføringsarkivet, er
virkningen som overføringen har på målmiljøet, angitt i kolonnen Handlinger i
ruten Mål.
Anta for eksempel at tre modellobjekter er fjernet og fire objekter lagt til etter at
overføringsspesifikasjonen ble overført fra kildemiljøet. Når du overfører samme
spesifikasjon fra overføringsarkivet, angir kolonnen Handling at de tre objektene er
lagt til og det fjerde objektet fjernet fra måltreet. Denne automatiske analysen
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hjelper deg med å forstå hvordan endringene påvirker målmiljøet, og muligens
med å endre valgene, før du fortsetter med overføringen.

Prosedyre
1. For å koble deg til målserveren klikker du på ikonet for Handlinger-menyen

2.
3.
4.
5.

og så på Koble til.
I vinduet Velg en TM1-server klikker du på målmiljøet.
I ruten Modelldesign høyreklikker du på toppnivåobjektet adminvert:servernavn
og klikker på Overfør inn.
I vinduet Overføringskilde klikker du på Filer.
I vinduet Velg mappe går du til mappen som inneholder
overføringsspesifikasjonen, og klikker på OK.

Tips: Standardkatalogen er målstasjon:\Users\ditt_brukernavn\AppData\
Roaming\IBM\Cognos Performance Modeler\Transfer.
En forhåndsvisning av overføringen blir vist i redigereren for
overføringsspesifikasjon. Operasjonen Overfør inn analyserer avhengighetene til
de valgte objektene som trengs, og lagrer dem i målruten. Kilde-ruten viser
modellobjektene du kan legge til i det opprinnelige utvalget av objekter.
Treet i Mål-ruten inneholder en sammenføyning av nytt, oppdatert og
eksisterende innhold. Hvis målmiljøet inneholder eksisterende innhold, har
kolonnen Handling mer informasjon om hvordan endringene påvirker
målmiljøet. Som standard vises en nøyaktig visning av endringene. For å få vist
alle modellobjekter klikker du på Vis alle.
6. Du kan endre modellobjektene ved å utføre en eller flere av følgende oppgaver:
v For å legge til flere elementer fra TM1-kildemiljøet velger du elementet i
Kilde-ruten og klikker på Legg til.
v For å fjerne et element fra valget som er klart for overføring, velger du
elementet i Mål-ruten og klikker på Fjern.
v For å overføre celledata for en visning velger du kubevisningen du vil
oppdatere, i ruten Kilde eller Mål, og i ruten Egenskaper setter du
egenskapen Overføre data til Ja.
Viktig: Hvis du har endret celledata i målmiljøet, blir endringene du har
gjort, overskrevet i celledataene som inkluderes i gjeldende
overføringsprosess.
7. Når du er fornøyd med endringene, klikker du på Overfør.
De importerte objektene og beslektede oppdateringene blir vist i ruten
Modelldesign.

Overføring av applikasjoner mellom IBM Cognos TM1-miljøer
Du overfører en applikasjon for å flytte den fra ett miljø til et annet.
Når du overfører en applikasjon, blir følgende elementer flyttet:
v IBM Cognos TM1-serverobjektene
v IBM Cognos TM1-applikasjonsdefinisjonen
Overføring av en applikasjon fra IBM Cognos TM1 Performance Modeler er
forskjellig fra å eksportere og importere en applikasjon fra Cognos TM1
Applications-portalen. Når du eksporterer en applikasjon fra portalen, flyttes bare
applikasjonsdefinisjonen. ; Cognos TM1-serverobjekter blir ikke eksportert.
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Når du overfører en applikasjon, flyttes ikke kubedataene. Du kan likevel flytte
data ved å velge kubevisninger.

Overføre applikasjoner fra et IBM Cognos TM1-miljø
Overfør en applikasjon fra et IBM Cognos TM1-miljø til et annet.

Før du begynner
Før du kan overføre en applikasjon, må du designe og distribuere applikasjonen
ved å utføre følgende oppgaver:
v Opprett en applikasjon

.

.
v Definer applikasjonsvisningene
v Definer et godkjenningshierarki, der det er aktuelt.
v Velg standard klientsystemer som skal brukes med applikasjonen.
v Valider

og distribuer

v Tildel brukergrupperettigheter

applikasjonen.
til applikasjonen.

Prosedyre
1. I ruten Applikasjonsdesign høyreklikker du på applikasjonen og velger Overfør
.
applikasjon
2. I vinduet Velg mappe velger du målkatalogen der du vil lagre
applikasjonsdefinisjonen, og klikker på OK.
Redigeringsprogrammet for overføringsspesifikasjoner har en forhåndsvisning
av applikasjonsdefinisjonen som er klar for overføring.? Du kan fortsette å
avgrense definisjonen.
3. For å endre applikasjonsdefinisjonen utfører du en eller flere av følgende
handlinger:
v For å legge til et objekt fra TM1-kildemiljøet i Kilde-ruten velger du objektet
og klikker på Legg til.
v For å fjerne et objekt fra valget som er klart for overføring, velger du objektet
i Mål-ruten og klikker på Fjern.
v For å importere kubedata velger du kubevisningen du ønsker å oppdatere, i
Mål-ruten, og i egenskapsruten definerer du egenskapen Overføringsdata til
Ja.
Viktig: Hvis du har endret celledata på målsystemet, blir endringer du gjør,
overskrevet med celledataene som er inkludert i gjeldende overføring.
4. Kopier innholdet i kildemappen på datamaskinen til målmiljøet i IBM Cognos
TM1.

Overføre applikasjoner til et IBM Cognos TM1-miljø
Overfør en applikasjon for å oppgradere modelleringsendringer fra et annet IBM
Cognos TM1-miljø.
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Før du begynner
Du må først tildele, distribuere og så overføre en applikasjon fra IBM Cognos
TM1-miljøet. Når du overfører en applikasjon fra et TM1-kildemiljø, importerer du
omdelleringsendringene til miljøet uten å måtte avslutte serveren. Du må
imidlertid deaktivere alle applikasjoner i målmiljøet før du begynner.

Prosedyre
1. I Modeldesign-ruten høyreklikker du på admin_host:server_name-objektet på
.
øverste nivå og klikker på Overfør inn
2. I Overføringskilde klikker du på Filer.
3. I vinduet Velg mappe klikker du på mappen Overføringsarkiv og så på OK.
Redigeringsprogrammet for overføringsspesifikasjoner har en forhåndsvisning
av applikasjonsdefinisjonen som er klar for overføring.? Du kan fortsette å
avgrense definisjonen.
4. For å endre applikasjonsdefinisjonen utfører du en eller flere av følgende
handlinger:
v For å legge til et objekt fra TM1-kildemiljøet i Kilde-ruten velger du objektet
og klikker på Legg til.
v For å fjerne et objekt fra valget som er klart for overføring, velger du objektet
i Mål-ruten og klikker på Fjern.
v For å importere kubedata velger du kubevisningen du ønsker å oppdatere, i
Mål-ruten, og i egenskapsruten definerer du egenskapen Overføringsdata til
Ja.
Viktig: Hvis du har endret celledata på målsystemet, blir endringer du gjør,
overskrevet med celledataene som er inkludert i gjeldende overføring.
5. Når du er ferdig med endringene, klikker du på på Overfør.
De importerte objektene og beslektede oppdateringene blir vist i ruten
Modelldesign. Aktiver applikasjon, slik at brukerne kan begynne å bruke den.

Neste oppgave
Du kan begynne modelleringen ved å bruke de importerte objektene.

Overføring av hierarkier til og fra IBM Cognos Business
Viewpoint
For dimensjoner som oppdateres regelmessig i IBM Cognos Business Viewpoint, er
det mulig du ønsker å administrere noen av endringene i et eksternt system, for
eksempel som et IBM Cognos TM1-system. Bruk overføringsfunksjonaliteten i IBM
Cognos Performance Modeler for å flytte objekter for dimensjonen, for eksempel
hierarkier, til og fra IBM Cognos Business Viewpoint.

Konfigurere Cognos TM1 Application Service for Cognos
Business Viewpoint
For å overføre data fra IBM Cognos Business Viewpoint må du redigere
konfigurasjonsfilen for IBM Cognos TM1 Application Service. Når du oppgir bruk
og plassering for Cognos Business Viewpoint, er den tilgjengelig som
overføringskilde og -mål.
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Før du begynner
Avhengig av versjonen av Windows-operativsystemet må du være admin-bruker
eller bruker med administrasjonsrettigheter for å endre konfigurasjonsfilen.

Prosedyre
1. I et tekstredigeringsprogram åpner du konfigurasjonsfilen fpmsvc_config.xml i
katalogen Program Files\ibm\cognos\tm1\webapps\pmpsvc\WEB-INF\
configuration.
2. Definer parameteren businessViewpoint enabled som true.
3. Oppgi URL til IBM Cognos Business Viewpoint i parameteren
uri="http://localhost:9410/bv"/, der localhost er navnet på serveren der IBM
Cognos Business Viewpoint er installert.
4. Lagre konfigurasjonsfilen.
5. Start TM1 Applications-tjenesten på nytt.
6. Start Cognos TM1 Performance Modeler.

Resultater
Når du bruker Overfør inn- eller Overfør ut-kommandoen, er IBM Cognos
Business Viewpoint tilgjengelig som kilde- eller målsystem.

Overføre hierarkier fra IBM Cognos Business Viewpoint
Når du overfører hierarkier fra IBM Cognos Business Viewpoint, blir hierarkiene
importert til IBM Cognos TM1 Performance Modeler.

Før du begynner
Du må bruke IBM Cognos Business Viewpoint versjon 10.1.1 eller senere.
Cognos TM1 Performance Modeler må kunne koble seg til IBM Cognos Business
Viewpoint-serveren. URLen til Cognos Business Viewpoint er definert i
konfigurasjonsfilen fpmsvc_config.xml.

Prosedyre
1. I ruten Modelldesign høyreklikker du på mappen på høyeste nivå og klikker på
Overfør inn.
2. I Overføringskilde klikker du på IBM Cognos Business Viewpoint og så på
OK.
Alternativet IBM Cognos Business Viewpoint er tilgjengelig bare hvis URLen
til systemet er oppgitt.
3. Hvis du blir spurt om det, oppgir du sikkerhetslegitimasjon for å få tilgang til
IBM Cognos Business Viewpoint.
En forhåndsvisning av overføringen blir vist i redigereren for
overføringsspesifikasjon. Kilde-ruten viser hierarkier du kan legge til i
målvalget.
4. Du kan endre valget av hierarkier ved å utføre en eller flere av følgende
oppgaver:
v For å legge til flere versjoner av hierarkiene fra kilden IBM Cognos Business
Viewpoint velger du en versjon av hierarkiet i Kilde-ruten, inkludert
eventuelle underordnede delsett, og klikker på Legg til.
Du kan velge flere hierarkier, men du kan bare velge ett hierarki per
dimensjon.
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v For å fjerne en versjon fra valget som er klart for overføring, velger du
versjonen i Mål-ruten og klikker på Fjern.
5. Se gjennom valget du har gjort, og klikk på Overfør for å flytte hierarkiene fra
IBM Cognos Business Viewpoint til et IBM Cognos TM1-målmiljø.

Overføre hierarkier til IBM Cognos Business Viewpoint
Du kan overføre dimensjoner til IBM Cognos Business Viewpoint som hierarkier.

Før du begynner
Du må bruke IBM Cognos Business Viewpoint versjon 10.1.1 eller senere.
Cognos TM1 Performance Modeler må kunne koble seg til IBM Cognos Business
Viewpoint-serveren. URLen til Cognos Business Viewpoint er definert i
konfigurasjonsfilen fpmsvc_config.xml.

Prosedyre
1. I ruten Modelldesign høyreklikker du på toppnivåmappen og klikker på
Overfør ut.
2. I Overføringsmål klikker du på IBM Cognos Business Viewpoint og så på OK.
Alternativet IBM Cognos Business Viewpoint er tilgjengelig bare hvis URLen
til systemet er oppgitt.
3. Hvis du blir spurt om det, oppgir du sikkerhetslegitimasjon for å få tilgang til
IBM Cognos Business Viewpoint.
En forhåndsvisning av overføringen blir vist i redigereren for
overføringsspesifikasjon. Kilde-ruten viser hierarkier du kan legge til i det
opprinnelige valget.
4. Du kan endre valget av hierarkier ved å utføre en eller flere av følgende
oppgaver:
v For å legge til flere versjoner av hierarkiene fra TM1-kildemiljøet velger du
en versjon av hierarkiet i Kilde-ruten, inkludert eventuelle underordnede
delsett, og klikker på Legg til.
Du kan velge flere hierarkier, men du kan bare velge ett hierarki per
dimensjon.
v For å fjerne en versjon fra valget som er klart for overføring, velger du
versjonen i Mål-ruten og klikker på Fjern.
5. Se gjennom valget du har gjort, og klikk på Overfør for å flytte hierarkiene fra
IBM Cognos TM1-systemet til IBM Cognos Business Viewpoint.

Neste oppgave
Du kan importere hierarkier til en ny dimensjon i IBM Cognos Business Viewpoint.

Overføringsspesifikasjoner
Overføringsspesifikasjonen er et utvalg av modellobjekter, f.eks. modellelementer
og applikasjonsdefinisjoner, som kan brukes til å overføre innhold mellom IBM
Cognos TM1-systemer eller IBM Cognos Business Viewpoint.
Overføringsspesifikasjonene lagres for fremtidig bruk, slik at andre
TM1-administratorer kan kjøre spesifikasjonen til å oppdatere kuber eller
applikasjoner i målmiljøet.
Brukere som ikke er administratorer eller modellbyggere, men er autorisert til å
kjøre en overføring, kan bruke overføringsspesifikasjonen til å flytte modellobjekter
Kapittel 10. Importere og overføre data

111

eller dimensjoner. Brukere som kjører spesifikasjonen, behøver ikke å kjenne
forretningslogikken til applikasjonen eller avhengighetsrelasjonene mellom
objektene. Dermed letter bruker av den arkiverte overføringsspesifikasjonen
overføringsprosessen.
Når du oppretter en overføringsspesifikasjonen, kan du fullføre følgende oppgaver:
v Endre overføringsspesifikasjonen slik at den gjenspeiler oppdateringer av
modellobjektene eller applikasjonsdefinisjonene.
v Opprett en satsfil til å automatisere overføringen som er basert på
overføringsspesifikasjonen.

Opprette en overføringsspesifikasjon
Lagre valget av modellobjekter til en overføringsspesifikasjon, slik at andre
administratorer kan involvere seg i overføringsprosessen.

Om denne oppgaven
Administratorer kan kjøre overføringsspesifikasjonen slik at de ikke til stadighet
må velge hvilke modellobjekter eller applikasjonene som skal overføre strukturen.
Hvis du bruker denne spesifikasjonen, er ikke brukerne nødt til å forstå modellens
forretningslogikk fullt ut for å kunne overføre innhold fra ett system til et annet.

Prosedyre
1. I ruten Modelldesign velger du alle objektene du vil overføre, høyreklikker på
de valgte elementene og klikker deretter på Overfør ut.
2. I vinduet Overføringsmål klikker du på Filer.
3. I vinduet Velg mappe velger du katalogen der du vil lagre
overføringsspesifikasjonen, og klikker på OK.
Standardkatalogen er \Users\brukernavn\AppData\Roaming\IBM\Cognos
Performance Modeler\Transfer.
Prosessen Overfør ut analyserer avhengighetene for valgte objekter som kuben
trenger. Det opprettes en forhåndsvisning som viser resultatene på en ny flipp
som er merket Overføring uten navn. I overføringsforhåndsvisningen viser
ruten Kilde de modellobektene du kan legge til i tidligere valgte objekter.
Mål-ruten viser objekter og deres avhengigheter som er klare for overføring.
Måltreet inneholder en sammenslåing av nytt, oppdatert og eksisterende
innhold. Kolonnen Handling viser hvordan det påvirker påvirker målmiljøet.
Som standard vises en nøyaktig visning av endringene. For å få vist alle
modellobjekter klikker du på Vis alle.
4. For å lagre overføringsspesifikasjonen klikker du på Lagre.
5. I Lagre overføring i mappe oppgir du navnet på mappen der
overføringsspesifikasjonen skal lagres.
Overføringsspesifikasjonen vises i ruten Overføringsdesign.

Neste oppgave
Andre administratorer eller modellbyggere kan bruke denne filen til å kjøre
overføringsprosessen når som helst uten å måtte gjenta valg av objekter.
Administratorer kan også planlegge overføringsprosessen til å kjøres ved definerte
intervaller ved å opprette en satsfil som kjører overføringsspesifikasjonen.
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Endre en overføringsspesifikasjon
Når du har lagret en overføringsspesifikasjon for overføringen, er det mulig du
ønsker å endre den så den gjenspeiler oppdateringene i design for
modellelementene og applikasjonene.

Prosedyre
1. I ruten Overføringsdesign høyreklikker du på spesifikasjonen du vil endre, og
klikker på Åpne.
Du får frem en forhåndsvisning med modellobjekter som er klare for
overføring, i redigereren for overføringsspesifikasjoner.
2. Gjør en av følgende endringer:
v Hvis du vil legge til flere elementer fra kildemiljøet, klikker du på objektet i
treet i ruten Kilde og klikker så på Legg til
Tips: Klikk på Legg til bare hvis du er fortrolig med strukturen i modellen
og vet akkurat hvilke objekter du vil overføre. Hvis du for eksempel har
endret en delsettdimensjon, kan du overføre den bestemte endringen uten å
overføre hele dimensjonen.
v Du kan legge til alle dimensjonsobjektene som er relatert til et modellobjekt,
hvis du i ruten Kilde velger objektet du vil overføre, og klikker på Legg til
avhengigheter.
Objektet og avhengighetene blir lagt til i måltreet.
v Hvis du vil overføre celledata for en visning, velger du visningen, og i ruten
Egenskaper definerer du egenskapen Overføringsdata til Ja.
3. Når du er fornøyd med endringene, klikker du på Lagre.

Automatisere overføringen ved å bruke overføringsspesifikasjon
Bruk kommandolinjen til å automatisere overføringen av modellobjekter mellom
IBM Cognos TM1-miljøer. Den forhåndsdefinerte overføringsspesifikasjonen brukes
til veiledning gjennom den automatiserte overføringsoperasjonen.

Før du begynner
For å kjøre overføringsprosessen ved hjelp av kommandolinjen må du først
opprette overføringsspesifikasjonen.

Om denne oppgaven
For å kjøre satsfilen trenger Performance Modeler-komponentene en 32-biters
java.exe-fil som er i katalogen installeringskatalog\tm1_64\bin\jre\6.0\bin.
Filen .jar, som trengs for å kjøre satsfilen, er i katalogen installeringskatalog\
tm1_64\webapps\pmpsvc\rcp_updates\plugins.
Når du bruker kommandoen Generer satsfil, blir det opprettet en kommandofil,
slik at du kan kjøre den via kommandolinjen. Du kan automatisere
overføringsprosessen ved å bruke planleggingsfunksjonen til å kjøre satsfilen på en
bestemt dato eller et bestemt klokkeslett.

Prosedyre
1. For å opprette satsfilen utfører du ett eller flere av følgende trinn:
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a. Klikk på ikonet for menyen Handlinger
og deretter på
Overføringsdesign.
b. I ruten Overføringsdesign høyreklikker du på overføringsspesifikasjonen og
klikker på Generer satsfil.
Det genereres en kommandofil som lagres i katalogen målstasjon:\Users\
ditt_brukernavn\AppData\Roaming\IBM\Cognos Performance
Modeler\Transfer\overførinigsspesifikasjonsmappe\scripts\.
2. Du kan overstyre kilde- og målparametere ved hjelp av -S for kildemiljøet og
-T for målmiljøet.
I linjen nedenfor overstyres for eksempel detaljer for IBM Cognos
TM1-kildeserveren: java.exe -jar com.ibm.mdt.transfer.app_version.jar
-Suser=user_ID -Spwd=password -Sserver=source_server_name -file
"transfer_specification.json"
3. Dobbeltklikk på kommandofilen for å kjøre satsfilen.
IBM Cognos TM1-målmiljøet oppdateres på grunnlag av objekter som er
inkludert i overføringsspesifikasjonen.
“Opprette en overføringsspesifikasjon” på side 112
Lagre valget av modellobjekter til en overføringsspesifikasjon, slik at andre
administratorer kan involvere seg i overføringsprosessen.
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Kapittel 11. Designe og distribuere applikasjoner og behandle
rettigheter
Vinduet Applikasjonsdesign har et verktøy som leder deg gjennom prosessen med
å definere dataene, gruppene og rollene som hvert medlem av
planleggingsarbeidsflyten trenger for å kunne bidra til de økonomiske målene.
Før det blir mulig å bruke en applikasjon, må du definere brukergrupper og
rettigheter for brukergruppene avhengig av rapporteringsstrukturen og
applikasjonstypen.
For at en bruker skal kunne arbeide med den distribuerte applikasjonen, er det
nødvendig å gjennomføre andre trinn i portalen IBM Cognos TM1 Applications.
IBM Cognos TM1 Applications er et godt alternativ når du trenger en høy grad av
formatering, eller når du ikke ønsker å installere IBM Cognos Insight-komponenten
på din lokale maskin. Cognos TM1 Applications tilbyr den rike formateringen som
finnes i webark, i tillegg til sektorer og annen detaljert navigering i kubedata.
IBM Cognos Insight tilbyr en fleksibel og interaktiv opplevelse der du kan velge
mellom distribuert eller tilkoblede modi. I distribuert modus bruker Cognos
Insight en interaktivt lerretslayout for planleggings og analyseapplikasjoner som
tilbyr responsiv og rask oppdaging og navigering. Fordi behandling av beregninger
og spørringer i en distribuert arkitektur bare skjer lokalt etter at sektoren av
datanedlastinger, kan administratorer distribuere Cognos Insight-applikasjoner til
flere distribuerte brukere fra samme sentrale servermaskinvare.

Designe og distribuere en applikasjon:
Du kan opprette og redigere mer enn en applikasjon om gangen, og du kan
opprette mer enn en type applikasjon.
Når du skal bygge en applikasjon, må du ha en gyldig kube.
Bruk vinduet Applikasjonsdesign til å definere applikasjonstypen og visningene
som skal inkluderes i applikasjonen. Du kan også vise og definere egenskaper for
applikasjonen, visningene og applikasjonstypen. Vinduet Ny applikasjon omfatter
de følgende hovedtrinnene i opprettingen av en applikasjon:
v Definere applikasjonstypen
v Definere visningene og webarkene
v Definere godkjenningshierarkiet
v Definere rettighetene
Du kan opprette disse applikasjonstypene:
v Godkjenning, en representasjon av godkjennings- eller rapporteringsstrukturen
for firmaet, avdelingen eller konsernet. Typen Hierarkisk godkjenning hjelper
brukeren med arbeidsflyten.
v Sentral, ikke godkjenningshierarki. Denne applikasjonstypen blir brukt av en
liten gruppe brukere som har lik fordeling av oppgaven med å utføre sentral
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planlegging eller analyse. Å ta eierskap er et alternativ, ikke tvunget som i de
andre applikasjonstypene. Modellbyggere kan også hindre alternativet for
overtakelse av eierskap blir vist.
v Ansvar, basert på godkjenningshierarki, men brukeren kan ikke sende en node
for å låse den. Til bruk av kunder som bruker akkumulerte prognoser eller
fortløpende planleggingsprosesser der det ikke er definert en sluttdato.

Opprette en ny applikasjon
Du kan opprette en ny applikasjon av alle typer ved hjelp av IBM Cognos TM1
Performance Modeler.

Prosedyre
1. I ruten Applikasjonsdesign høyreklikker du på mappen Applikasjon og klikker
på Ny > Ny applikasjon.
2. Skriv et ønsket navn på applikasjonen.
3. Velg applikasjonstypen fra rullegardinmenyen.
Applikasjonstype

Beskrivelse

Godkjenning

Basert på en rapporteringsstruktur. Når en
endring er sendt, er rapporten låst for nye
endringer til den godkjennende personen
har avvist endringen.

Sentral

Ingen rapporteringsstruktur. Alle brukere
har like rettigheter, og endringene kan ikke
låses.

Ansvar

Basert på en rapporteringsstruktur.
Endringer kan gjøres uten at de må sendes
og godkjennes.

4. Klikk på OK.
5. Lagre applikasjonen.

Neste oppgave
Du kan legge til visninger eller webark i applikasjonen.

Definere applikasjonsvisninger
Når du har opprettet applikasjonen, kan du definere visningene til bruk i
applikasjonen.

Om denne oppgaven
Visningene som blir brukt i applikasjonen, må finnes i rutenTM1-objekter før du
kan ta med visningene i applikasjonen. Du finner flere opplysninger i IBM Cognos
TM1 Utviklerhåndbok. Hver visning har to egenskaper som hjelper brukeren:
v Hjelpetekst blir vist når en bruker klikker på alternativet Vis > Hjelp under
arbeid med en visning på IBM Cognos Applications. Denne egenskapen viser
instruksjoner eller informasjon som hjelper brukeren med å oppgi data i
visningen. Hjelpeteksten du oppgir, er også tilgjengelig på arbeidsflytsiden.
v Flippnavn er navnet som blir vist på visningsflippen på klienten. Du kan endre
denne egenskapen hvis du vil at flippen skal vise noe annet enn navnet på
visningen.
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Prosedyre
1. I ruten Design klikker du på mappen Visninger.
2. I ruten TM1-objekter utvider du mappen Kuber og kuben som inneholder
visningen du vil legge til i applikasjonen.
3. Klikk på visningen du vil tilføye til applikasjonen. Du kan Ctrl-klikke for å
velge flere visinger som ikke ligger ved siden av hverandre, eller Skift-klikke
for å velge flere tilstøtende visninger.
4. Slipp visningene i mappen Visninger i applikasjonen. Du kan nå definere
egenskapene for visningene.
5. Klikk på visningen i mappen Visninger.
6. Hvis du vil redigere hjelpeteksten, åpner du ruten Egenskaper og skriver
hjelpetekst og flippnavn etter behov.
7. Vil du endre navnet på visningen, høyreklikker du på visningen i ruten Design
og velger Endre navn. Skriv det nye navnet på visningen.
8. Lagre applikasjonen.
Beslektede begreper:
“Definere visninger og webark” på side 18
Visninger og webark som er nødvendig til denne applikasjonen, blir identifisert i
applikasjonsdesignruten.

Definere webark for en applikasjon
Når du har opprettet applikasjonen, kan du definere webarkene som skal brukes i
applikasjonen.

Om denne oppgaven
Når et webark er inkludert i omfanget av en applikasjon, kreves det flere trinn for
å muliggjør datareservering av noder og visninger. Webarkene som blir brukt i
applikasjonen, må finnes i rutenTM1-objekter før du kan ta med visningene i
applikasjonen. Du finner flere opplysninger i IBM Cognos TM1 Utviklerhåndbok.
Hvert webark har to egenskaper som hjelper brukeren:
v Hjelpetekst blir vist når en bruker klikker på alternativet Vis > Hjelp under
arbeid med en visning på IBM Cognos Applications. Denne egenskapen viser
instruksjoner eller informasjon som hjelper brukeren med å oppgi data i
visningen. Hjelpeteksten du oppgir, er også tilgjengelig på arbeidsflytsiden.
v Flippnavn er navnet som blir vist på visningsflippen på klienten. Du kan endre
denne egenskapen hvis du vil at flippen skal vise noe annet enn navnet på
visningen.
Viktig: Applikasjoner som inneholder webark, distribueres bare til den tynne
klienten for IBM Cognos TM1 Applications.

Prosedyre
1. Klikk på applikasjonen du nettopp har laget, og sett Avansert modellering til
Ja i egenskapsruten.
2. I ruten TM1-objekter utvider du mappen Webark og mappen som inneholder
webarkene du vil legge til i applikasjonsvisningene.
3. Klikk på webarkene du vil tilføye til applikasjonen. Du kan Ctrl-klikke for å
velge flere webark som ikke ligger ved siden av hverandre, eller Skift-klikke
for å velge flere tilstøtende webark.

Kapittel 11. Designe og distribuere applikasjoner og behandle rettigheter

117

4. Slipp webarkene i mappen Visninger i applikasjonen. Du kan nå definere
egenskapene for webarkene.
5. Klikk på webarket i mappen Visninger.
6. Hvis du vil redigere hjelpeteksten, åpner du ruten Egenskaper og skriver
hjelpetekst og flippnavn etter behov.
7. Vil du endre navnet på webarket, høyreklikker du på webarket i ruten Design
og velger Endre navn. Skriv det nye navnet på webarket.
8. Lagre applikasjonen.
9. I ruten TM1-objekter utvider du mappen Kuber.
10. Klikk på kubene som webark refererer til. Du kan Ctrl-klikke for å velge flere
kuber som ikke ligger ved siden av hverandre, eller Skift-klikke for å velge
flere tilstøtende kuber.
11. Slipp kubene i mappen Manuelle avhengigheter for applikasjonen.
12. Lagre applikasjonen.
Beslektede begreper:
“Definere visninger og webark” på side 18
Visninger og webark som er nødvendig til denne applikasjonen, blir identifisert i
applikasjonsdesignruten.

Definere et godkjenningshierarki
Godkjenningshierarkiet bestemmer arbeidsflyten i applikasjonen din.

Om denne oppgaven
Applikasjonstypene Godkjenning og Ansvar må ha et definert
godkjenningshierarki. Et godkjenningshierarki er et dimensjonsdelsett på IBM
Cognos TM1-serveren. Hvert medlem i et delsett kalles en "node" i
godkjenningshierarkiet. Et godkjenningshierarki har disse begrensningene:
v Minst én visning i applikasjonen må omfatte dimensjonen som inneholder ditt
godkjenningshierarkidelsett.
v Godkjenningshierarkidelsettet kan bare inneholde ett toppnivåmedlem. Hvis
delsettet inneholder flere toppnivåmedlemmer, mottar du en feilmelding.
v Godkjenningshierarkidelsettet kan ikke inneholde noen strengmedlemmer.
v Når et delsett er definert som et godkjenningshierarki, blir all sikkerhet for den
overordnede dimensjonen for delsettet, styrt av IBM Cognos TM1 Performance
Modeler.
Merk: Hvis delsettet som brukes som et godkjenningshierarki blir endret på en
aller annen måte etter at en applikasjon er distribuert, og ingen andre aspekter ved
applikasjonen er endret, må du lagre rettighetene på nytt. Dette sikrer at sikkerhet
og andre applikasjonsartefakter blir oppdatert og gjenspeiler den nye
godkjenningshierarkistrukturen. Når rettighetene lagres på nytt, spres endringen til
alle nylig tilføyde bladnoder. Du må lagre rettighetene på nytt selv om de
nåværende definerte rettighetene er definert på validatornivå. Hvis ikke
applikasjonen kan distribueres på nytt, blir brukerne hindret i å overta eierskap for
nodene.

Prosedyre
1. I ruten Design klikker du på mappen Godkjenningshierarki.
2. I ruten TM1-objekter utvider du mappen Dimensjoner og delsettene.
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3. Klikk på dimensjonen som inneholder delsettet du vil bruke som
godkjenningshierarki.
4. Høyreklikk på delsettet du vil bruke som godkjenningshierarki, og klikk på
Legg til i applikasjon. Velg applikasjonen som du vil legge
godkjenningshierarkiet til, eller dra delsettet til mappen Godkjenningshierarki.
5. Når advarselsmeldingen for Legg til i applikasjon blir vist, klikker du på Ja
for å godta.
6. Lagre applikasjonen.

Neste oppgave
For å kunne validere applikasjonen må du først velge standard klientsystem som
skal brukes sammen med applikasjonen.
Beslektede begreper:
“Definere et godkjenningshierarki” på side 16
Hvis det er nødvendig med et godkjenningshierarki til denne applikasjonen, blir
delsettet som brukes, linket til applikasjonen her.

Konfigurere en TurboIntegrator-prosess som skal utføres på
en arbeidsflythandling
Du kan konfigurere utførelsen av en TurboIntegrator-prosess fra en Cognos TM1
Application Server-arbeidsflythandling.

Prosedyre
1. Opprett den tilpassede TurboIntegrator-prosessen du vil utføre.
Cognos TM1 Application Server trenger konteksten for arbeidsflythandlingen,
godkjenningshierarkinoden som brukes, og applikasjonen som
arbeidsflythandlingen ble utført fra. TurboIntegrator-prosessen må ha følgende
parametere i denne rekkefølgen på flippen Avansert:
pExecutionId
pAppId
pNodeId
pWorkflowAction

pAppId
Representerer GUID, en unik identifikator for applikasjonen. GUID
identifiserer applikasjonen som utløste handlingen. Du kan distribuere
mer enn en applikasjon fra samme kube, så du må identifisere akkurat
hvilken applikasjon som har utløst handlingen.
pNodeId
Representerer noden der arbeidsflythandlingen ble utført. pNodeId er
alltid en enkeltverdi. For en flernodeenhet representerer pNodeId den
konsoliderte noden som handlingen ble utført fra. For å få returnert en
liste over bladnoder under denne konsoliderte noden kan du skrive din
egen prosesslogikk eller bruke funksjonsprosessen
tp_custom_process_util_get_editable_leaf_children_subset, som
følger med Cognos TM1 Application Server.
pWorkflowAction
Returnerer en av følgende verdier:
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Tabell 11. pWorkflowAction-verdier
Verdi av pWorkflow-handling

Beskrivelse

ENTER

Åpner en godkjenningshierarkinode med
Cognos Insight- eller Cognos TM1
Application Web-klienter.

OWN

Overta eierskap for en node.

SAVE

Iverksett data for en node.

SUBMIT

Send en node.

REJECT

Avvis en node.

LEAVE

Lukk Cognos Insight- eller Cognos TM1
Application Web-klienten når du har brukt
en bestemt node.

SUBMITCHILDREN

Send underordnet bla for en konsolidert
node fra Cognos Insight- eller Cognos TM1
Application Web-klienten.

ANNOTATE
RELEASE

Frigi eierskapet for en node

OFFLINE

Gjør godkjenningshierarkinoden frakoblet
når du bruker Cognos Insight-klienten i
distribuert modus.

ONLINE

Sett godkjenningshierarkinoden tilbake i
tilkoblet tilstand når du bruker Cognos
Insight-klienten i distribuert modus.

Ikke alle arbeidsflythandlinger er tilgjengelige i alle applikasjonstyper.
For eksempel kan ikke handlingene Send og Avvis forekomme i en
ansvarsapplikasjon.
Du kan ikke definere en TurboIntegrator-prosess før arbeidsflyten for
iverksettingshandlingen.
For at bestemte meldinger skal returneres i riktig språkmiljø for
applikasjonens bruker, må prosessen kalle opp en bestemt
systemgenerert TurboIntegrator-prosess som genererer et
ProcessError;-kall:
vReturnValue = ExecuteProcess(’}tp_error_update_error_cube’,
’pGuid’, pExecutionId,
’pProcess’, ’tp_pre_action_validation’,
’pErrorCode’, ’OtherRevWarning’,
’pErrorDetails’, vErrorDetails,
’pControl’, ’Y’);
ProcessError;

Oppdater bare feltene pErrorCode og pErrorDetails i denne
ExecuteProcess()-setningen. Ikke rediger de andre feltene.
pProcess
Navnet på gjeldende prosess.
pErrorCode
En kode som representerer feiltilstanden som brukes til å advare
brukeren om (OtherRevWarning) i dette eksempelet. En mer beskrivende
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streng som kan lokaliseres i henhold til denne feilkoden, kan
konfigureres i Cognos TM1 Applications Portal som beskrevet i dette
emnet.

2.

3.
4.
5.
6.

7.

pErrorDetails
Kan være en hvilken som helst streng som returnerer
tilleggsinformasjon som du ønsker skal bli returnert til brukeren når
brukere tar arbeidsflythandlingen. I dette tilfellet ble variabelen
vErrorDetails brukt, men en bestemt tekststreng kan også brukes.
Denne verdien kan ikke lokaliseres. Den tilpassede prosessen må vise
en ProcessError;-setning for at Cognos TM1 Application Server skal
presentere en feilmelding eller advarsel for brukeren. Handlingene som
får den tilpassede prosessen til å returnere feilmelding eller advarsel,
logges også i kuben }tp_process_errors. Denne kuben vedlikeholdes av
Cognos TM1 Application Server og redigeres ikke.
Bestemme hvilke meldinger som skal returneres til brukeren.
Du kan definere et antall feilkoder i Cognos TM1 Application Portal og knytte
dem til tekststrenger for bestemte språkmiljøer. Du kan også definere en
feiltilstand som stopper utføring av arbeidsflyten umiddelbart.
For eksempel kalles for en feilkode kalt CheckPrices, CheckPrices den koden
som brukes for parameteren pErrorCode i den tilpassede prosessen. Strengene
du ser på engelsk og fransk, kan identifiseres ved systemenes språkmiljø. For at
riktige strenger skal vises, må Cognos TM1-serveren være riktig konfigurert
med bildetekststøtte, slik at relevante kulturer (en, en-GB, en-US, fr, fr-FR osv.)
linkes til relevante bildetekster på Cognos TM1-serveren.
For å definere kodene klikker du på alternativet Vedlikehold på IBM Cognos
TM1 Application Konfigurering-menyen.
For å definere den tilpassede handlingen åpner du applikasjonen på flippen
Applikasjonsdesign i TM1 Performance Modeler.
Velg applikasjonen, og flippen Egenskaper blir vist i ruten.
Klikk på ellipsen på etiketten for Tilpassede prosesser, og du får frem
dialogboksen der du kan definere før- og etterprosessnavn og hvorvidt
prosessen er aktivert.
Klikk på OK.
Enabled
Submit
Yes
Reject
No
Annotate No

PreProcess
Enabled PostProcess
Other Revenue Validation No
Other Revenue Validation No
Other Revenue Validation No

I dette eksempelet konfigureres prosessen Other Revenue Validation for å
kjøres som en handlingsprosess før arbeidsflyten i tilfelle Send, Avvis eller
Skriv merknad. Den er imidlertid aktivert bare for handlingen Send arbeidsflyt.
Du kan konfigurere samme handling for handlinger før og etter arbeidsflyt. Du
kan imidlertid konfigurere bare en prosess for kjøring i hvert tilfelle. Du kan
for eksempel ikke navngi tre prosesser for kjøring som
etterbehandlingshandlinger for operasjonen Send. Bare en prosess er tillatt.
Applikasjonen må distribueres for at disse innstillingene skal tre i kraft.
Test utførelsen av den tilpassede prosessen i et utviklingsmiljø før du
distribuerer den til et produksjonssystem. Hvis det oppstår problemer med
utførelsen av en tilpasset prosess, bruker du Aktivert-flagget for å isolere de
tilpassede prosessene selektivt og finne ut om arbeidsflythandlingene fortsetter
som normalt når den tilpassede prosessen ikke kjøres.
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Velge standard klientsystemer til bruk med applikasjonen
En klient kan defineres til bruk med applikasjonen som er opprettet i IBM Cognos
TM1 Performance Modeler.

Om denne oppgaven
Du kan definere klienten i egenskapsvinduet for applikasjonen som er uthevet i
ruten Design. Dette er de tilgjengelige klientene:
v IBM Cognos TM1 Application Web, standardklienten, behandlingen skjer i
sanntid med serveren.
v IBM Cognos Insight - Tilkoblet, til bruk med IBM Cognos Insight. Behandling
skjer i sanntid med serveren.
v IBM Cognos Insight - Distribuert, behandlingen av data skjer lokalt, og serveren
blir bare oppdatert med iverksatte data.
Vurder de følgende punktene når du skal finne ut hvilken klient som er best for en
applikasjon:
v Både Cognos Insight, i enten distribuert eller tilkoblet modus, og Cognos TM1
Applications kan brukes om hverandre hvis applikasjonen bruker bare
kubevisninger og har flere deaktiverte sandkasser. Brukerne kan velge hvilken
klient de vil bruke på disse applikasjonene.
v Applikasjoner som bruker et lerretslayout, viser en enkelt visning med flere
flipper når de blir brukt med Cognos TM1 Applications.
v Applikasjoner kan inneholde et webark som bare kan åpnes av Cognos TM1
Applications Web.

Prosedyre
1.
2.
3.
4.

Velg applikasjonen i ruten Design.
Velg Klienter i egenskapsruten.
Klikk på ellipsen ....
Velg standardklienten du vil bruke med applikasjonen.

5. Klikk på OK.

Neste oppgave
Hvis du vil redigere brukerrettighetene for applikasjonen, må du validere og
distribuere applikasjonen først.

Validere og distribuere applikasjonen
Valideringsprosessen sikrer at alle nødvendige betingelser for applikasjonen er
oppfylt.

Om denne oppgaven
Før det blir mulig å bruke en applikasjon, må applikasjonen valideres og
distribueres. Denne prosessen sikrer det følgende:
v At det er brukt riktig struktur for godkjenningshierarkiet.
v At alle objekter i applikasjonsdefinisjonen er tilgjengelig på IBM Cognos
TM1-serveren.
v Riktig klient blir brukt for applikasjonen.
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v For applikasjonstypene Hierarkisk godkjenning og Fortløpende inneholder
mappen Godkjenningshierarki dimensjonen som inneholder
godkjenningshierarkiet.

Prosedyre
1. Høyreklikk på applikasjonen i ruten Design og klikk på Valider applikasjon.
Meldingen Valideringen er utført blir vist. Klikk på OK.
2. Høyreklikk på applikasjonen og klikk på Distribuer applikasjon. Meldingen
Distribueringen er utført blir vist. Klikk på OK. Hvis du velger Distribuer
applikasjon, blir applikasjonen validert som standard.
3. Klikk på OK.

Neste oppgave
Brukergruppene og -rettighetene må administreres før applikasjonen blir
tilgjengelig for bruk.
Beslektede begreper:
“Distribuere applikasjonen” på side 20
Før validatorer eller bidragsytere kan bruke applikasjonen, må den distribueres til
IBM Cognos TM1-applikasjonstjenesten.

Avansert modellering
Med Avansert modellering kan applikasjonsdesigneren legge til objekter
automatisk i en applikasjonsdesign.
Applikasjonsdesignere kan bruke Avansert modellering til å ta med elementer som
ikke blir tatt med automatisk i applikasjonen. Dette kan være en hjelp til å forstå
applikasjonens visninger, dimensjoner og godkjenningshierarki. Enkelte
modelleringsteknikker som bruker avhengigheter, for eksempel betingede regler,
blir ikke automatisk analysert og oppdaget. I denne situasjonen kan
applikasjonsdesigneren sikre at disse objektene blir tatt med i omfanget av
applikasjonen når den blir distribuert til klienten. Når en applikasjon blir
distribuert, utføres avhengighetsanalysen på objektene som er inkludert i
applikasjonen, men ikke på dem som ligger i mappen Manuelle avhengigheter. En
fullstendig liste over objektene i Visninger, Godkjenningshierarki og de som er
lagt til manuelt i mappen Manuelle avhengigheter, er kompilert og inkludert i et
avsnitt av applikasjonsdefinisjonen.

Aktivere avansert modellering
Du må aktivere avansert modellering for å kunne legge til avhengigheter i mappen
Manuelle avhengigheter.

Om denne oppgaven
Avhengigheter som blir vist i objekttreet for TM1, kan legges til i mappen
Manuelle avhengigheter. Hvis du vil legge til avhengigheter, må denne
funksjonen være aktivert.

Prosedyre
1. Klikk på Applikasjonsdesign.
2. Åpne applikasjonen du trenger fra designtreet.
3. Klikk på egenskapen Avansert modellering og velg Ja.
Kapittel 11. Designe og distribuere applikasjoner og behandle rettigheter
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4. Lagre applikasjonen.

Legge til avhengigheter manuelt
Avhengighetene kan legges til manuelt i applikasjonen for distribusjon.

Om denne oppgaven
Den nye mappen Manuelle avhengigheter kan brukes til å legge til IBM Cognos
TM1-objekter, for eksempel regelavhengigheter, jobber og prosesser.

Prosedyre
1. I ruten Design klikker du på mappen Manuelle avhengigheter.
2. I ruten TM1-objekter utvider du mappen som inneholder avhengigheten du vil
legge til i applikasjonen.
3. Klikk på avhengigheten du vil legge til i applikasjonen. Du kan Ctrl-klikke for
å velge flere avhengigheter som ikke ligger ved siden av hverandre, eller
Skift-klikke for å velge flere tilstøtende avhengigheter.
4. Slipp avhengighetene i mappen Manuelle avhengigheter for applikasjonen.
5. Lagre applikasjonen.

Neste oppgave
Du kan nå validere og distribuere applikasjonen.

Behandle rettigheter for applikasjonen
Når en applikasjon er distribuert, må du definere rettigheter for alle
brukergruppene du vil gi tilgang til applikasjonen.
For en applikasjon med et godkjenningshierarki tildeler hver node i
godkjenningshierarkiet rettigheter til brukergruppene som finnes på serveren som
er vert for applikasjonen. Rettighetene som du tildeler, bestemmer hvilke
handlinger som kan utføres av medlemmer av brukergruppene.
For applikasjoner uten et godkjenningshierarki kan du gi en gruppe full tilgang til
applikasjonen. Sentralapplikasjoner kan designes slik at brukerne enten har
tillatelse til å overta eierskap eller bare kan redigere noder.

Tildele rettigheter for en godkjenner
I en typisk applikasjon får en godkjenner tildelt tilgangsrettigheten Se gjennom
eller Send på konsolideringsnoder i godkjenningshierarkiet. Som
applikasjonsdesigner må du vurdere følgende tilleggsspørsmål:
v Må godkjenneren kunne se alle nivåer under den valgte konsolideringen?
Hvis svaret er ja, kan du styre hvor mange hierarkinivåer brukeren ser, ved hjelp
av alternativene Gjennomgangsdybde og Visningsdybde i vinduet Legg til
rettigheter.
v Må godkjenneren kunne redigere bladnoder eller bare sende eller avvise dem?
Hvis svaret er ja, kan du la godkjennere få redigere bladnoder ved å aktivere
alternativet Tillat validatorredigering i vinduet Rettigheter.
Når du tildeler rettigheter for en konsolidert node, blir disse rettighetene brukt til
alle etterkommernoder for den konsoliderte noden. Etterkommernoder omfatter
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konsoliderte noder og bladnoder under den konsoliderte noden. Overlappende
rettighetstildelinger har følgende virkemåte avhengig av hvilken tilgangsrettighet
du bruker på den første konsoliderte noden:
v Vis-rettigheter som er tildelt på en konsolidert node, blir også tildelt til alle
etterkommernoder.
v Se gjennom-rettigheter som er tildelt på en konsolidert node, definerer
Vis-rettigheter til denne konsolideringen og Send-rettigheter til alle
etterkommere.
v Send-rettigheter som er tildelt på en konsolidert node, definerer
Send-rettigheter til denne konsolideringen og Send-rettigheter til alle
etterkommere.
Alternativet Tillat validatorredigering og alternativene Gjennomgangsdybde og
Visningsdybde i vinduet Legg til rettigheter overstyrer overlappingen i Se
gjennom-rettigheter og Send-rettigheter på en konsolidert node på denne måten:
v Når det ikke er merket av for Tillat validatorredigering, tildeler applikasjonen
visningstilgang bare der det ville vært Send- eller Rediger-rettigheter.
v Når du oppgir et tall (n) for alternativene Gjennomgangsdybde og
Visningsdybde, viser applikasjonen bare noder under n nivåer ned fra den
opprinnelige noden. Du kan bruke disse alternativene til å holde noder på lavere
nivåer unna ledere på høyere nivåer som bare har behov for å fokusere på
høyere konsolideringsnivåer.

Tildele rettigheter for en ikke-godkjenner
Hvis du vil gi en ikke-godkjennende bruker eller bidragsyter muligheten til å
redigere flere noder samtidig, må du tildele minst Vis-rettigheter til den
konsoliderte noden. Denne minimumsrettighetstildelingen gjør
konsolideringsnoden til utgangspunktet der brukeren kan få tilgang til, redigere og
sende alle etterkommernoder de har rettigheter til. Brukere må ta eierskap til den
konsoliderte noden for å kunne bruke Redigering av flere noder samtidig, noe som
gjør det mulig å få tilgang til alle beslektede bladnoder. Som applikasjonsdesigner
må du vurdere følgende tilleggsspørsmål:
1. Har ikke-godkjenneren behov for å kunne oppdater mer enn en node om
gangen ved hjelp av Redigering av flere noder samtidig?
Hvis svaret er ja, kan du se spørsmål 2.
Hvis svaret er nei, kan enten tildele Rediger- eller Send-rettighet til
individuelle bladnoder for ikke-godkjenneren.
2. Trenger den ikke-godkjennende brukeren Send-rettigheter til alle noder som
rapporterer til en overordnet konsolidert node?
Hvis svaret er ja, kan du se spørsmål 3.
Er svaret nei, tildeler du Send-rettigheter til de definerte underordnede
nodene.
Merk: Når du tildeler Send-rettigheter til en bladnode, gir også den
underliggende TM1-sikkerhetskuben skrivetilgang til den konsoliderte
overordnede over bladnoden. Dette sikrer at verdier kan spres fra den
konsoliderte overordnede til bladnodene som brukeren har Send-rettigheter for.
3. Er den ikke-godkjennende brukeren ansvarlig for å sende den konsoliderte
noden?
Hvis svaret er ja, tildeler du Send-rettigheter til ikke-godkjenneren på
konsolideringsnoden.
Kapittel 11. Designe og distribuere applikasjoner og behandle rettigheter
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Hvis svaret er nei, kan du se spørsmål 4.
4. Er en annen bruker ansvarlig for å sende den konsoliderte noden?
Hvis svaret er ja, tildeler du Se gjennom-rettigheter til ikke-godkjenneren på
konsolideringsnoden.

Administrere brukergrupper og rettigheter for en applikasjon
med et godkjenningshierarki
Når en applikasjon er distribuert, kan du tildele brukergrupper og
tilgangsrettigheter til godkjenningshierarkiet.

Om denne oppgaven
For applikasjonstypene Godkjenning og Ansvar kan du definere brukergruppene
og tilgangsrettighetene for hver node i godkjenningshierarkiet. Rettighetene som
du tildeler, bestemmer hvilke handlinger som kan utføres av medlemmer av
brukergruppene.
Brukergruppene må finnes på IBM Cognos TM1-serveren som er vert for
applikasjonen. Hvis du tilbakestiller en applikasjon, blir dataendringer ikke fjernet.

Prosedyre
1. Dobbeltklikk på objektet Rettigheter i ruten Applikasjonsdesign.
2. I ruten Legg til rettigheter klikker du på noden i hierarkiet fra kolonnen Velg
node.
3. Velg brukergruppen fra kolonnen Velg gruppe.
4. Velg innstillingene for Rettighet, Gjennomgangsdybde og Visningsdybde i
kolonnen Definer sikkerhet. For hvert sett av rettigheter som defineres, klikker
du på Legg til.
5. Gjenta trinn 3 og 4 for hver brukergruppe som er nødvendig for applikasjonen.
En brukergruppe kan ha mer enn én brukerrettighet.
6. Klikk på Lagre i vinduet Rettigheter.

Administrere brukergrupper for en sentral applikasjon
Når en applikasjon er distribuert, kan du tildele brukergrupper til en sentral
applikasjon.

Om denne oppgaven
For applikasjonstypen Sentral kan du definere brukergruppen og om
brukergruppen skal ha eierskap eller bare skal kunne redigere noden.

Prosedyre
1.
2.
3.
4.

Dobbeltklikk på objektet Rettigheter i ruten Applikasjonsdesign.
Fra kolonnen Velg gruppe velger du brukergruppen.
Klikk på Legg til.
Klikk på Lagre i vinduet Rettigheter.

5. Hvis du vil tillate at brukeren overtar eierskap, velger du OWN i feltet Definer
sikkerhet. Hvis du vil hindre at brukeren overtar eierskap, velger du EDIT. I
begge tilfellene kan brukeren skrive til celler der modellsikkerheten gir dem
riktig tilgang, uten å overta eierskap. Hvis du imidlertid har
redigeringsrettighet (EDIT), er Overta eierskap-knappen ikke tilgjengelig. Hvis
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du har eierettighet (OWN), er Overta eierskap-knappen aktiv for en bruker i en
gruppe som har fått tildelt eierettigheter.

Figur 7. Eierskap og redigeringsrettigheter i en sentral applikasjon

Administrere IBM Cognos TM1 Performance Modeler i portalen
Hvis du vil arbeide med den distribuerte IBM Cognos TM1 Performance
Modeler-applikasjonen, må du utføre flere trinn i portalen.
Alle applikasjoner er synlige for administratorer i applikasjonsportalen.
Applikasjonen må aktiveres før den kan brukes. Etter aktivering, blir applikasjonen
tilgjengelig for bruk. Det er også mulig å redigere applikasjonen og egenskapene.

Aktivere en applikasjon i en portal
IBM Cognos TM1 Performance Modeler-applikasjonen må aktiveres før brukerne
kan bruke den fra Applications-portalen.

Prosedyre
1. Åpne portalen. Applikasjonene blir oppført i kolonnen Navn.
2. Du aktiverer applikasjonen under kolonnen Handlinger ved å klikke på ikonet
Aktiver applikasjon.
Beslektede begreper:
“Aktivere en applikasjon” på side 20
Det siste trinnet er å aktivere applikasjonen i portalen IBM Cognos Applications.
Aktivering av applikasjonen gjør den synlig for brukere som ikke er
administratorer.

Eksportere en applikasjon fra portalen
Du kan eksportere en IBM Cognos TM1 Performance Modeler-applikasjon til bruk
som en mal for en ny applikasjon, eller som en sikkerhetskopi for en eksisterende
applikasjon.

Om denne oppgaven
Du bør bare eksportere en applikasjon til en server som ikke har denne
applikasjonen eller som bruker en annen dimensjon til godkjenningshierarkiet for
den eksporterte applikasjonen. Det blir opprettet et arkiv. Det inneholder
XML-filene som beskriver strukturen og sikkerheten til applikasjonen.
Kapittel 11. Designe og distribuere applikasjoner og behandle rettigheter
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Prosedyre
1.
2.
3.
4.

Åpne Cognos Applications-portalen
Klikk på ikonet Eksporter applikasjon under kolonnen Handlinger.
Fra dialogboksen Filnedlasting velger du Lagre.
Naviger til katalogen der du vil lagre eksportfilen.

5. Klikk på Lagre.

Importere en eksportert applikasjon til portalen
Du kan importere en eksportert applikasjon tilbake til Applications-portalen og
bruke den som basis for en ny applikasjon.

Prosedyre
1. Åpne Applications-portalen.
2. Klikk på knappen Importer applikasjon.
3. Velg serveren du vil importere applikasjonen til.
4. Ved siden av feltet Applikasjonsfil klikker du på Bla gjennom .
5. Gå til applikasjonsfilen (.zip) og klikk deretter på Åpne.
6. Velg alternativet Importer applikasjonssikkerhet hvis du vil importere
sikkerhetsinnstillinger sammen med applikasjonen.
7. Velg alternativet Importer applikasjonsegenskaper hvis du vil importere
egenskapsinnstillinger sammen med applikasjonen.
8. Klikk på Importer.

Tilbakestille en applikasjon i portalen
Du kan tilbakestille alle noder i godkjenningshierarkiet til den opprinnelige
tilstanden etter at applikasjonen er distribuert til Applications-portalen.

Om denne oppgaven
Når en applikasjon blir tilbakestilt, fjernes all fremdrift som er gjort i
planleggingsprosessen. Du kan starte planleggingsprosessen på nytt. Når du
tilbakestiller en applikasjon, verken tilbakestiller eller fjerner du noen
dataendringer.

Prosedyre
1. Åpne Applications-portalen.
2. Merk av i avmerkingsboksen ved siden av applikasjonsnavnet.
3. Klikk på knappen Tilbakestill applikasjon.
4. Klikk på OK for å bekrefte tilbakestillingen.

Automatisere oppgaver med Cognos TM1-verktøyet for
applikasjonsvedlikehold
Cognos TM1 Application Maintenance er et kommandolinjeverktøy som hjelper
administratorer med å treffe tiltak som tidligere bare var mulig fra Cognos
TM1-portalen.
Verktøyet kan brukes til å distribuere en versjon av automatiseringen til bruk på en
annen maskin enn Cognos TM1-applikasjonsserveren. Du kan også bruke verktøyet
fra inne i en TurboIntegrator-prosess som del av en mer vidtrekkende oppgave.
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Verktøyet installeres som del av Cognos TM1-applikasjonen i
webapps/pmpsvc/WEB-INF/tools/app_maintenance.bat

install_dir/

Du kan få frem en liste over handlinger som kan automatiseres, sammen med
nødvendige parametere ved hjelp av -h-argumentet. For en formatert versjon kan
du sende utdataene til en midlertidig tekstfil, for eksempel app_maintenance_bat
-h > automate.txt. Hjelpefilen inneholder alle parametere og syntaks som trengs
for hver handling.
Verktøyet kan automatisere følgende handlinger:
v Aktivere/deaktivere en applikasjon
v
v
v
v
v
v

Distribuere en applikasjon
Importere/eksportere/oppdatere rettigheter
Logge på med en CAM-pålogging
Logge på med et kryptert passord
Logge på med et kryptert passord opprettet med TM1crypt.exe
Logge til en fil

v Definere loggnivået til DEBUG, INFO, ERROR, eller OFF
v Utføre en rekke kommandoer fra en kommandofil
v Pakke app_maintenance-verktøyet slik at det kan installeres og kjøres på en
annen maskin
v Aktivere/deaktivere en server
v Tilbakestille applikasjonen (ikke inkludert i opplistingen for flagget -h).
Tilbakestilling med denne funksjonen fjerner alle eksisterende sandkasser for
kuber i applikasjonen. Når du bruke Tilbakestill fra TM1 Applications-portalen,
blir du bedt om å bekrefte at du vil fjerne sandkassene.
Verktøyet krever et Java™ Runtime Environment (JRE). Som standard bruker
verktøyet JRE på vanlig TM1-installeringssted. Det bruker JAVA_HOME
JRE_HOME eller systemvariabler.
Hvis verktøyet skal installeres på en annen maskin, må JRE være tilgjengelig på
den andre maskinen. Javahome-variabelen må defineres slik at verktøyet kan finne
den.
Du kan også distribuere en versjon av verktøyet og alle nødvendige utførbare filer
det trenger, på en plassering. Da kan du lett importere dem til en annen maskin.
Du kan for eksempel opprette en mappe kalt D:\AppAutomation\utility på
maskinen der du vil kjøre verktøyet. På den opprinnelige maskinen bruker du
følgende kommando for å pakke opp verktøyet og nødvendige objekter:
app_maintenance,bat - package "D:\AppAutomation\utility". Denne handlingen
krever en komprimert fil kalt application_maintenance.zip som kan flyttes til den
andre maskinen der du vil kjøre automatiseringen. Den komprimerte filen
inneholder verktøyet og objektene som trengs. Trekk ut den komprimerte filen på
sekundærmaskinen. Pass på at et Java Runtime Environment (JRE) er tilgjengelig
på sekundærmaskinen, og at det er identifisert i miljøvariabelen javahome eller
jrehome.
Her er et eksempel på syntaks som brukes til å deaktivere en applikasjon kalt
StorePlan (linjeskift i syntaks er bare for formateringens del. Ikke bryt disse linjene
i kommandoene):
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D:
cd "D:\Program Files\ibm\cognos\tm1_64\webapps\pmpsvc\WEB-INF\tools"
app_maintenance.bat
-serviceurl voltran.ibm.com:9510/pmpsvc
-username admin -pwd apple
-op deactivate
-app {d06b9060-c3cc-4c4f-ac5d-60276540a9ce}

Tjenestens URL er den URLen som brukes til å bla til TM1 Applications-portalen.
Det er mulig at din nettleser koder "{}" i URLen. Kontroller at din GUID bruker
standarden du trenger for din nettleser.
Denne kommandoen bruker TM1-autentisering. I et produksjonsmiljø er det sikkert
nok å sende brukernavn og passord i klartekst. Bruk TM1Crypt-verktøyet til å
kryptere nødvendig adminlegitimasjon og sende den i et kryptert passord fil til
denne funksjonen. Du finner flere opplysninger om krypteringsautentisering i
"Using TM1Crypt.exe" i IBM Cognos TM1 Installation and Configuration Guide.
GUID kan identifiseres ved parameteren aid i nettleserlinken når du åpner
applikasjonen i TM1 Applications-portalen.
http://localhost:9510/pmpsvc/pmpjs/workflow/workflow.jsp?portal=1
&aid=7cc2f875-281f-4e97-b51c-daf7b772a777

Bruke automatiseringsverktøyet som en del av en
TurboIntegrator-prosess
Du kan også bruke denne funksjonen som en del av en TurboIntegrator-prosess.
La oss for eksempel anta at du har en modell med følgende godkjenningshierarki:

Figur 8. Lagre modellen for planleggingsarbeidsflyt

I dette eksempelet vil du legge til en ny bladnode kalt "Vest-Europa" som
akkumuleres i Europa. Du kan opprette et sett med TurboIntegrator-prosesser
kombinert til en jobb. Pass på at jobbprosessen er definert til å bruke
fleriverksettingsmodus, slik at TurboIntegrator-prosessen iverksettes og relevante
låser frigis før neste TurboIntegrator-prosess behandles. Bruk så
automatiseringsverktøyet til å oppdatere og deretter oppdatere applikasjonen i en
satsvis prosess over natten.
TurboIntergrator-prosesser utfører følgende handlinger:
Deaktiver
Gjør applikasjonen utilgjengelig for brukerne mens oppdateringen finner
sted.
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Oppdater land og region
Denne handlingen oppdaterer godkjenningshierarkidimensjonen for denne
applikasjonen. Kommandoen legger til Vest-Europa som en node under
Europa.
Oppdater delsett for godkjenningshierarki
Denne handlingen oppdaterer godkjenningshierarkidelsettet med den nye
informasjonen.
Distribuer Store Plan-app
Denne handlingen distribuerer applikasjonen på nytt. I et produksjonsmiljø
vil dataene legges til først.
Oppdater rettigheter for Store Plan-app
Denne handlingen oppdaterer rettigheter for brukere med
gjennomgangsrettigheter for Europa. Disse brukerne vil overta rettighetene
til den nye noden.
Aktiver Store Plan-app
Denne handlingen gjør applikasjonen tilgjengelig for brukerne på nytt etter
at du har gjort endringene.
Her er et eksempel på deaktiveringsprosessen:

" 1 " i kommandoen angir at kommandoen fullføres før neste kommando utføres.
Når jobben er ferdig, kan den utføres umiddelbart eller planlegges for kjøring som
en prosess over natten.

Kapittel 11. Designe og distribuere applikasjoner og behandle rettigheter
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Kapittel 12. Administrere og vedlikeholde IBM Cognos TM1
Performance Modeler
I IBM Cognos TM1 Performance Modeler kan du utføre administrasjons- og
vedlikeholdsoppgaver som å optimalisere innstillinger, behandle prosesser og
overføre applikasjoner.

Optimalisere minneforbruket for en kube
Du kan optimalisere en kubes minneforbruk for å forbedre ytelsen.

Om denne oppgaven
Du bør bare optimalisere minneforbruket for en kube mens du arbeider i et
utviklingsmiljø, på grunn av de følgende årsakene:
v Det trengs betydelige minneressurser til å optimalisere en kubes minneforbruk. I
løpet av optimaliseringsprosessen økes det midlertidige RAM-minnet på IBM
Cognos TM1-serveren med en faktor på to for kuben du optimaliserer. En kube
på 50 MB krever for eksempel 100 MB RAM for å bli optimalisert.
v Serveren låser alle brukerforespørsler mens optimaliseringen blir utført.
Merk: Å optimalisere minneforbruket for en kube er ikke det samme som å endre
dimensjonsrekkefølgen.

Prosedyre
1. Klikk på ikonet Optimaliser kubedimensjoner
.
2. Klikk på en dimensjon i boksen Ny rekkefølge.
3. Klikk på Opp- eller Ned-knappen for å flytte om på rekkefølgen av
dimensjonene på listen.
4. Legg merke til verdien for Prosent endret. Hvis denne verdien er negativ,
bruker den nye dimensjonsrekkefølgen mindre minne og derfor mer effektiv.
5. Gjenta trinn 2 til 4 til du oppnår den mest effektive rekkefølgen for
dimensjonene.
6. Klikk på OK.
og klikk på Lagre eller Lagre som.
7. Klikk på ikonet Handlingsmeny
Kuben er konfigurert for optimalt minneforbruk.

Administrere prosesser
Du administrerer prosesser for å opprette, endre og planlegge hvordan data skal
importeres og brukes i IBM Cognos TM1 Performance Modeler.
Beslektede oppgaver:
“Definere en datakilde” på side 95
Når kildedataene inneholder mange kolonner, må du undersøke kildedataene og
identifiser hvilke kolonner som bør defineres som dimensjoner, nivåer, attributter
eller måleverdier. Du kan velge å importere bare dimensjoner eller å importere
både dimensjoner og måleverdier i en kube. Kildedataene kan være en fil, en
© Copyright IBM Corp. 2012, 2014
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listerapport, en kubevisning, et dimensjonsdelsett eller en relasjonsdatakilde.
“Importere fra en relasjonsdatakilde” på side 101
Før du importerer data fra en relasjonsdatakilde, må du forsikre deg om at du
forstår relasjonsdatakilden og hvordan du bygger SQL-spørringer. Kontroller at
ODBC-tilkoblingene er definert. Når du arbeider i tilkoblet modus, kan du bruke
ODBC-relasjonsdatakildene som er definert på serveren.

Opprette en prosess
Du kan opprette en prosess som definerer en datakilde som skal importeres,
datatilordninger og avanserte prosedyrer. Du kan kjøre en prosess når som helst,
eller planlegge at en prosess skal kjøres ved definerte intervaller.

Prosedyre
1. I ruten Modelldesign høyreklikker du på mappen der du vil at prosessen skal
> Prosess.
lagres, og deretter klikker du på Ny
2. Oppgi et navn på prosessen og klikk på OK. Mappen blir utvidet og viser den
nye prosessen i ruten Modelldegisn. Et prosessvisningsprogram gjør det mulig
for deg å definere prosessen.
3. Følg fremgangsmåten for enten “Importing and mapping dimensions” eller
“Importing from a relational data source” i IBM Cognos TM1 Performance
Modeler Guide.

Eksempel: Opprette prototyp for et nytt krav
I bestemte situasjoner, som når det blir opprettet en prototype for et nytt krav, kan
du bruke Veiledet import til å opprette en enkelt prosess som utfører tre
funksjoner:
v oppretter eller oppdaterer dimensjoner
v oppretter eller oppdaterer kuber
v laster inn data
I et typisk produksjonsmiljø skiller du imidlertid disse funksjonene i tre forskjellige
prosesser. Det gir deg mer fleksibilitet til å gjøre endringer eller utføre vedlikehold.
I tillegg kan du opprette en jobb som inneholder de tre prosessene. Det gjør at du
kan planlegge jevnlige dataoppdateringer. Du kan for eksempel planlegge at
jobben skal kjøres hver kveld ved midnatt.
Du finner flere opplysninger om jobber i “Scheduling” i IBM Cognos TM1
Performance Modeler Guide.

Neste oppgave
Du kan endre prosessen ved å redigere prosedyrene for den, eller du kan
planlegge prosessen som en del av oppgaven.
Du kan kjøre prosessen når som helst ved å høyreklikke på jobben i ruten
Modelldesign og klikke på Utfør prosess.

Bruke prosessredigereren
Med prosessredigereren kan du endre prosedyrer som ble definert da en prosess
ble opprettet.
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Når skal prosessredigereren brukes?
Bruk prosessredigereren når du vil utføre disse handlingene:
v begrense en prosess som blir generert når du kjører en veiledet import
v opprette en prosess for bare skript
v hoppe over veiledet import
v opprette en prosess uten å utføre den umiddelbart

Sammenlikning av prosessredigereren og TurboIntegratorredigereren
Prosessredigereren har en verktøylinje der du kan utføre mange nyttige
redigeringsoppgaver. Du kan for eksempel klikke på ikonet kommenter/opphev
for å kommentere ut valgt tekst. Eller du kan klikke på ikonet

kommentar
Innholdshjelp

for å så se en liste over gyldige funksjoner.

I IBM Cognos TM1 Performance Modeler inneholder prosessredigererskripter både
en generert topptekst og genererte setninger. TurboIntegrator-skript inneholder
genererte setninger, men ikke en generert topptekst.
Noen kommandoer for prosessredigereren finnes ikke i TurboIntegrator. I
prosessredigereren kan du for eksempel opprette komprimerbart innhold ved å
sette tekst mellom de følgende to linjene:
#Region region_name
#EndRegion

De følgende datatypene støttes i IBM Cognos TM1 Architect, men ikke i Cognos
TM1 Performance Modeler:
v ODBO
v SAP
v IBM Cognos-pakker

Flytte skripter mellom Cognos TM1 Performance Modeler og
Cognos TM1 Architect
Prosessredigererskript og TurboIntegrator-skript har liknende formater, men de kan
ikke brukes fullstendig om hverandre. Du kan dele skript mellom begge
redigererne så lenge du ikke endrer tilordningene. Tabellen nedenfor viser tre
scenarier der skripter flyttes mellom Cognos TM1 Performance Modeler og IBM
Cognos TM1 Architect. Skriptet forblir gyldig i de to første scenariene. I det tredje
scenariet endres imidlertid tilordningene, noe som gjør skriptet ugyldig.
Scenario

Skriptets gyldighet

Skript opprettet i Cognos TM1 Architect og
åpnet i Cognos TM1 Performance Modeler.

Gyldig

Skript opprettet i Cognos TM1 Performance
Modeler og åpnet i Cognos TM1 Architect.

Gyldig

Skript opprettet i Cognos TM1 Performance
Modeler, endret i Cognos TM1 Architect og
åpnet i Cognos TM1 Performance Modeler.

Ikke gyldig.
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Eksempel: funksjonen ViewZeroOut
Funksjonen ViewZeroOut definerer alle datapunkt i en visning til null. Syntaks:
ViewZeroOut(Cube, ViewName);.
Argument

Beskrivelse

Kube

Den overordnede kuben for visningen du vil
nulle ut.

ViewName

Visningen du vil nulle ut.

ViewZeroOut(’99sales’, ’1st Quarter Actuals’);

Dette eksempelet definerer alle datapunkter i visningen 1st Quarter Actuals til null.

Redigere prosedyrer
Du kan redigere prosedyrer slik at de tar med prosessredigeringsfunksjoner og
IBM Cognos TM1-regelfunksjoner som utvider egenskapene for en prosess.
Du kan for eksempel redigere dataprosedyren slik at den inkluderer setninger som
ber prosessen hoppe over poster som inneholder nullverdier, eller skrive
importerte poster til en ekstern fil.

Før du begynner
Det finnes en prosess fordi du kjørte en veiledet import, opprettet en prosess eller
genererte en prosess fra en link.

Om denne oppgaven
En prosess inneholder fire prosedyrer som er basert på alternativene du valgte da
du oppgav datakilden og tilordnet dataene. Disse prosedyrene er oppført i den
følgende tabellen.
Prosedyre

Beskrivelse

Prolog

En serie med setninger som skal utføres før
datakilden blir behandlet.

Metadata

En serie setninger som oppdaterer eller
oppretter kubestrukturer,
dimensjonsstrukturer og andre
metadatastrukturer under behandling.

Data

En serie av setninger som manipulerer
verdier for hver post i datakilden.

Epilog

En serie av setninger som skal utføres etter
at datakilden er behandlet.

Du finner flere opplysninger i “Using the process editor” i IBM Cognos TM1
Performance Modeler Guide.
Hvis du vil ha en fullstendig liste over alle tilgjengelige TurboIntegrator- og
Cognos TM1-regelfunksjoner, kan du se IBM Cognos TM1 Referansehåndbok.
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Når du redigerer prosedyrer, må du være oppmerksom på at hver prosedyre er
tenkt å skulle utføre bestemte typer handlinger på bestemte tidspunkt i en prosess.
Du må derfor opprette handlinger eller setninger som passer for en bestemt
prosedyre.
Merk: Når kildetypen for en prosess er bare skript, er underflippene Data og
Metadata ikke tilgjengelig.

Prosedyre
1. Klikk på flippen Avansert.
2. Oppgi parameterverdier:
a. Oppgi param_destroy = 1 hvis du vil at prosessen skal overskrive en
eksisterende kube og eksisterende dimensjoner.
b. Oppgi param_createIfNotExist = 1 hvis du vil at prosessen skal opprette en
kube og dimensjoner hvis de ikke allerede finnes.
3. Klikk på underflippen for den prosedyren du vil redigere.
4. Oppgi setningene i tekstboksen, enten før en av disse linjene:
v #****START FOR GENERERTE SETNINGER****
v #****START FOR GENERERT TOPPTEKST****
eller etter disse linjene:
v #****SLUTT FOR GENERERTE SETNINGER****
v #****SLUTT FOR GENERERT TOPPTEKST****
5. Lagre prosessen.

Neste oppgave
Du kan nå utføre de følgende handlingene:
v Planlegg prosessen.
v Kjør prosessen når som helst ved å høyreklikke på jobben i ruten Modelldesign
og klikke på Utfør prosess.

Planlegge prosesser
Du kan opprette en jobb for å planlegge prosesser som skal kjøres ved definerte
mellomrom.

Om denne oppgaven
En jobb er et IBM Cognos TM1-objekt som utfører en eller flere prosesser med en
brukerdefinert frekvens. En jobb består av
v en liste over prosesser som skal utføres
v startdato og -klokkeslett for den første utføringen av jobben
v en hyppighet for påfølgende utføringer av jobben

Prosedyre
1. I ruten Modelldesign høyreklikker du på mappen der du vil at jobben skal
> Jobb.
lagres, og deretter klikker du på Ny
2. Oppgi et navn på jobben og klikk på OK. Mappen blir utvidet slik at den
viser den nye jobben

i ruten Modelldesign. En jobb blir vist.
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3. I boksen Tilgjengelig velger du de prosessene du ønsker, og klikker på
pilikonet for å flytte dem til boksen Valgt.
4. Bruk opp- og nedpilene til å flytte prosessene i den rekkefølgen du vil at
jobben skal utføre dem.
5. Oppgi parameterverdier ved å velge en prosess i boksen Valgt og oppdatere
verdien.
6. Oppgi om jobben skal utføres som en enkelt transaksjon eller som flere
transaksjoner.
Merk: Hele sekvensen av prosesser blir som standard utført som en enkelt
iverksettingstransaksjon. Eventuelle låser som den første prosessen tar i bruk,
beholdes til siste prosess er fullført. Hvis du velger alternativet med flere
transaksjoner, blir hver prosess iverksatt som en transaksjon. Derfor beholdes
låser bare i varigheten av hver prosess, ikke i jobbens varighet.
7. Klikk på flippen Plan.
8. I boksen Startdato og -klokkeslett oppgir du når jobben skal utføres for første
gang.
9. Oppgi intervallene for utføring av jobben.
10. Merk av for Aktiver jobb. Denne avmerkingsboksen er bare aktivert hvis det
er oppgitt verdier i boksen Kjør jobb hver.
Merk: Hvis du vil stoppe kjøringen av jobben i en tidsperiode, lar du Aktiver
jobb være umerket.
11. Lagre jobben.

Neste oppgave
Du kan kjøre jobben når som helst ved å høyreklikke på den i ruten Modelldesign
og klikke på Utfør jobb.
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Kapittel 13. Cognos TM1-styringskort
IBM Cognos TM1 Scorecarding integrerer styringskortdashbord og strategistyring i
Cognos TM1. Bruk IBM Cognos TM1 Performance Modeler til å definere viktige
ytelsesindikatorer (KPIer) som skal overvåkes. Bruk dem til å bygge
styringskortdiagrammer. Styringskortobjektene og diagrammene du oppretter,
lagres i Cognos TM1-serveren og gjøres tilgjengelige for brukerne som interaktive
dashbord. Denne samlingen med styringskortfunksjoner sørger for tett integrasjon
av styringskort og strategi med planleggingsanalyse og dashbord.
Du kan bruke styringskortkubene og -diagrammene i IBM Cognos Insight, IBM
Cognos Workspace og IBM Cognos TM1 Web.
Denne seksjonen inkluderer detaljert informasjon om styringskortobjekter og
-diagrammer og forklarer hvordan du bygget og distribuerer en
styringskortløsning.

Eksempel på styringskortdatabase
IBM Cognos TM1 inneholder et eksempel på en styringskortdatabase kalt
GO_Scorecards, som installeres med installeringsprogrammet.
Dette eksempelet inneholder en samling av styringskortobjekter som er klar til
bruk, inkludert styringskortkuber, innvirkningsaparametere, strategioversikter og
tilpassede diagrammer.
Eksempelet GO_Scorecards er installert på følgende sted:
<TM1-installeringssted>\samples\tm1\GO_scorecards
For eksempel installeres eksempelet her på et 64-bits Microsoft Windows-system:
C:\Programfiler\IBM\cognos\tm1_64\samples\tm1\GO_scorecards
Du bruker Cognos Configuration til å kjøre GO_Scorecards-eksempedatabase som
en TM1-server, på samme måte som de andre eksemplene som følger med
installeringen.
1. Utvid noden Datatilgang > TM1-server i utforskingsruten i Cognos
Configuration.
2. Høyreklikk på GO_Scorecards og velg Start.
3. Klikk på Fil > Lagre.
4. Kontroller at GO_Scorecards-tjenesten er registrert for å bruke en bestemt
brukerkonto i Windows-tjenesteregisteret:
a. Høyreklikk på GO_Scorecards-tjenesten og velg Stopp i Cognos
Configuration.
b. Åpne Windows-tjenester.
c. Høyreklikk på GO_Scorecards-tjenesten og velg Egenskaper.
d. Oppgi et brukernavn og et passord som er gyldig på systemet, og som har
riktige rettigheter for tjenesten.
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Du finner detaljert informasjon om nødvendige rettigheter for denne
brukerkontoen, under “User accounts for running Cognos TM1 services on
Windows” i kapittelet “Planning your Cognos TM1 installation” i IBM
Cognos TM1 Installation and Configuration Guide.
e. Lukk Windows-tjenester.
5. Høyreklikk på GO_scorecards-serveren og velg Start i Cognos Configuration.
6. Lukk Cognos Configuration.

Forstå Cognos TM1-styringskort
IBM Cognos TM1-styringskort integrerer styringskort og strategistyringsfunksjoner
i IBM Cognos TM1 for å tilby bedre integrering av ytelsesstyring med planlegging.
Bruk IBM Cognos TM1 Performance Modeler når du skal definere og bygge
styringskortløsninger. Du kan deretter gjøre dem tilgjengelige for samhandling og
overvåking i IBM Cognos Insight, IBM Cognos Workspace og IBM Cognos TM1
Web.
Med Cognos TM1-styringskort kan du utføre disse oppgavene:
v Visuelt registrere og overvåke organisasjonens strategi og mål
v Definere og overvåke kvantifiserbare og målbare indikatorer (KPIer) med
trafikklys- og trendikoner
v Sammenlikne KPIene med virksomhetens strategiske mål
v Opprette interaktive styringskortdiagrammer og datavisualiseringer

Hva er et styringskort?
Et styringskort er en samling med styringsparametere for prestasjon/ytelse.
Informasjonen om et styringskort angir hvor godt målene blir oppfylt ved å
sammenlikne planlagte mot faktiske resultater. Styringskort kan også vise
informasjon for de ulike organisasjonene i din virksomhet. Ved å bruke visuelle
statusindikatorer som trafikklys og trendikoner kan styringskort hjelpe brukerne
slik at de raskt kan evaluere ytelsen.

Hva er en Cognos TM1-styringskortløsning?
En Cognos TM1-styringskortløsning kombinerer dine TM1-data og dimensjoner til
datavisualiseringer som du kan dele med andre brukere.
Nøkkelterminologien for Cognos TM1-styringskort omfatter følgende objekter:
Styringskortløsning
En samling med TM1-objekter som omfatter en
styringsparameterdimensjon, en styringsparameterkube og en eller flere
interaktive styringskortdiagrammer. En styringskortløsning er innebygd i
Cognos TM1 Performance Modeler, og brukes i Cognos Insight.
Styringsparameter
En måling eller kvantifiserbar og målbar indikator (KPI) som formidler
ytelsen innenfor et viktig område i virksomheten. Eksempler er Fortjeneste,
Inntekt og Utgifter.
Styringsparameterindikator
En måling av ytelse, status eller trend for et viktig område
(styringsparameter) i en virksomhet. En styringsparameterindikator
sammenlikner gjeldende resultater med målverdier. For eksempel
Poengverdi, Status og Trend.
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Du kan opprette forskjellige styringskort for ulike målgrupper for å dekke ulike
detaljnivåer. For å administrere styringskortløsningen på best mulig måte du
opprette to separate styringskort for hver enhet i organisasjonen din.

Styringskortdata
Du bygger styringskortløsninger som er basert på nye eller eksisterende data fra
ditt Cognos TM1-system.

Styringskortdiagrammer
Når du bruker Cognos TM1-styringskort, kan du bygge følgende interaktive
diagrammer og datavisualiseringer som er basert på dimensjonene i
styringsparameterkuben.
v Innvirkningsdiagram
v Strategioversikt
v Tilpasset diagram

Styringskortverktøy
Cognos TM1-styringskort bruker følgende brukergrensesnitt til å opprette, styre og
vise dine styringskortløsninger:
IBM Cognos TM1 Performance Modeler
Bruk Cognos TM1 Performance Modeler når du skal bygge og distribuere
styringskortløsningene.
v Bruk velkomstsiden for styringskort i Cognos TM1 Performance
Modeler til å starte alle nødvendige oppgaver for å bygge
styringskortene.
Du åpner velkomstsiden for styringskort ved å klikke på Opprett
styringskort på velkomstsiden for Model Design i Cognos TM1
Performance Modeler.
v Bruk de de dedikerte redigeringsverktøyene for styringsverktøyet i
Cognos TM1 Performance Modeler til å definere og bygge
styringskortdimensjoner, kuber og diagrammer.
v Distribuer styringskortløsningen til en Cognos TM1-server for å gjøre
den tilgjengelig for brukere av IBM Cognos Insight.
IBM Cognos Insight
Bruk dashbordfunksjonene i Cognos Insight når du skal vise
strategioversikter og innvirkningsdiagrammer som interaktive
visualiseringsdiagrammer. Med Cognos Insight kan du velge verdier for
ulike tidsperioder, styringsparametere og dimensjoner, og analysere data
direkte i styringskortdiagrammene.
IBM Cognos Workspace
Vise og samhandle med styringsparameterkuber og
styringskortdiagrammer.
IBM Cognos TM1 Web
Vise og samhandle med styringsparameterkuber, innvirkningsdiagrammer
og strategioversikter.
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Styringskortobjekter
Cognos TM1-styringskort bruker følgende spesialiserte TM1-objekter til å
organisere og lagre din styringskortløsning:
v Styringsparameterdimensjon
v Styringsparameterindikatordimensjon
v Styringsparameterkube
v Innvirkningsdiagram
v Strategioversiktsdiagram
v Tilpasset diagram

Styringskortløsning
En IBM Cognos TM1-styringskortløsning omfatter en samling styringskortobjekter
(dimensjoner, kubevisning og diagrammer) Bruk disse objektene til å dele
ytelsesmetrikk og strategiske målsetninger visuelt og interaktivt for en virksomhet
enhet eller en organisasjon.
Brukerne kan samhandle med informasjonen i styringskortkubevisningen og
diagrammer. De kan se hvor godt målene blir oppfylt ved å sammenlikne de
planlagte målene med de faktiske resultatene. Du kan opprette forskjellige
styringskort for ulike målgrupper for å dekke ulike detaljnivåer. For å administrere
styringskortløsningen på best mulig måte du opprette to separate styringskort for
hver enhet i organisasjonen din.
En Cognos TM1-styringskortløsning er basert på en enkelt TM1styringsparameterkube. Du bruker dimensjonene i en kube å bygge
styringsparametere styringskortet diagrammer som du ønsker i din
styringskortløsning.

Figur 9. Cognos TM1-styringskortløsning

Du bruker IBM Cognos TM1 Performance Modeler til å opprette
styringskortstrukturen. Du kan bruke dine eksisterende IBM Cognos TM1-data for
å representere deler av styringskortstrukturen.

Krav til styringskortløsning
Du må opprette og publisere minst ett styringskort i TM1 Performance Modeler før
du kan bruke dem i Cognos Insight.
Hovedkravet til en Cognos TM1styringskortløsning er en styringsparameterkube.
Som standard blir alle styringskortdiagrammer som er knyttet til den aktuelle
kuben, også lagt til i styringskortløsningen. Du trenger ikke å opprette flere
diagrammer for å publisere en styringskortløsning. Styringskortløsningen
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inneholder imidlertid som et minimum innvirkningsdiagrammet som blir opprettet
automatisk når en styringsparameterkube blir opprettet.
v Styringskortløsning:
– Styringsparameterkube
- Styringsparameterdimensjon
- Styringsparameterindikatordimensjon
- Tidsdimensjon
- Valgfritt - flere dimensjoner for geografi, produkt eller kunde.
– Innvirkningsdiagram (opprettes automatisk for styringsparameterkuben)
– Valgfrie styringskortdiagrammmer:
- Strategioversiktsdiagrammer
- Tilpassede diagrammer

Styringsparameterdimensjonen
En styringsparameterdimensjon inneholder din samling av viktige måleverdier
eller kvantifiserbare og målbare indikatorer (KPI) som du vil overvåke i
virksomheten eller organisasjonen. I IBM Cognos TM1-styringskort kalles disse
måleverdiene styringsparametere. En enkelt styringsparameter i en
styringsparameterdimensjon identifiserer for eksempel ett aspekt ved ytelsen eller
prestasjonen, for eksempel Fortjeneste, Inntekt eller Utgifter. Andre eksempler er
Produktsalg og Forskningsfinansiering.
Du kan bruke TM1-styringskort til å overvåke den faktiske ytelsen til en
styringsparameter og sammenlikne den med det som forventes. Når du overvåker
ytelsen til en styringsparameter, kombinerer du den med
styringsparameterindikatorer som gir flere detaljer om styringsparameterens status,
poengverdi og trend. Styringsparametere blir vanligvis vist i raddimensjonstittelen
til en kubevisning.
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Figur 10. Styringsparameterdimensjonen i en styringsparameterkube

Designe styringsparameterdimensjonen
Siden det ikke er sikkert at definisjonene for styringsparameterdimensjonen er
lagret i dine eksisterende TM1-data, er det mulig at du må opprette dimensjonen
og tilknyttede styringsparametermedlemmer. Du bruker redigeringsprogrammet for
styringsparameterdimensjoner i Cognos TM1 Performance Modeler til å bygge
styringsparameterdimensjonen.
Brukerne i din styringskortløsning må kjenne til ytelsesmønsteret til hver
styringsparameter. Hvis du har inntekter som overskrider et definert mål, er det en
positiv indikator for at virksomheten er over inntektsprognosen. Utgifter som
overskrider et definert mål, er imidlertid en negativ indikator som krever at du
raskt finner årsaken til hvorfor utgiftene er høyere enn prognosen.

Egenskaper for styringsparameterdimensjonen
En styringsparameterdimensjon har følgende egenskaper som du konfigurerer i
dimensjonsredigereren:
Egenskapen Format
Angir det numeriske visningsformatet eller dato-/klokkeslett-formatet.
Ytelsesmønster
Hvordan styringsparameteren er brukt. Velg blant følgende:
v Over målsetting er gunstig
v På målsetting er gunstig
v Under målsetting er gunstig
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Velg et ytelsesmønster avhengig av den spesifikke styringsparameteren du
vil overvåke. Velg for eksempel fortjeneste over målsetting er gunstig og
utgifter under målsetting er gunstig.
Toleransetype
Toleransetypen angir hvordan verdien i toleranseindikatoren skal tolkes.
v Velg Absolutt hvis du vil at verdien i toleranseindikatoren skal være
toleransen og brukes slik den er.
v Velg Prosent hvis du vil at verdien i toleranseindikatoren skal brukes til
å beregne toleranseverdien som en prosentdel av målsettingen.

Beregninger av styringsparameterdimensjoner
Du kan bruke standard TM1-funksjoner når du definerer
styringsparameterdimensjoner. For eksempel:
Profit = Revenue - Expenses
Du kan definere separate beregninger for bladceller og celler på konsolidert nivå.
N-beregning
En enkel beregning som blir utført på bladnivå.
C-beregning
En beregning som blir utført på aggregerte resultater.
Du finner flere opplysninger under “Opprette beregninger for styringsparameterog styringsparameterindikatordimensjoner” på side 166.

Styringsparameterindikatordimensjonen
En styringsparameterindikatordimensjon i IBM Cognos TM1-styringskort gir mer
informasjon om kvantifiserbare og målbare indikatorer (KPIer) eller
styringsparametere. Eksempler på styringsparameterindikatorer er Poengverdi,
Status og Trend.
Styringsparameterindikatorene i en styringsparameterløsning måler ytelse, status
og trender innenfor viktige forretningsområder ved å sammenlikne gjeldende
resultater med målsetting. For eksempel blir indikatorene for faktisk (Actual), mål
(Target) og toleranse for en styringsparameter vanligvis brukt til å beregne de
tilsvarende indikatorene for poengverdi (Score), status og trend.
Cognos TM1-styringskort inneholder et sett med innebygde, forhåndsdefinerte
styringsparameterindikatorer. Du kan bruke de forhåndsdefinerte
styringsparameterindikatorene eller du kan opprette dine egne indikatorer. Du kan
også bruke standard TM1-funksjoner og bestemte styringskortfunksjoner når du
skal beregne styringsparameterindikatorene.
Styringsparameterindikatorer kan vises som numeriske verdier eller visuelt som
trafikklys- og trendikoner. Styringsparameterindikatordimensjonen blir vanligvis
vist i kolonnedimensjonstittelen i en standard styringskortvisning eller
kubevisning.
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Figur 11. Styringsparameterindikatordimensjonen i en styringsparameterkube

Gjengiveregenskap for styringsparameterindikatorikoner
Gjengiveregenskapen angir typen indikatorikon som skal brukes som visuell
referanse for å vise ytelsen til en styringsparameterindikator. Disse ikonene blir vist
i styringsparameterkuber og styringskortdiagrammer. Du kan definere en annen
gjengiver for hver styringsparameterindikator.
De gyldige verdiene for gjengiveregenskapen blir vist i den følgende listen:
v Trafikklysikon - Oppgi trafficLight i gjengiveregenskapen.
v Trendikon for styringsparameter - Oppgi metricTrend i gjengiveregenskapen.
v Numerisk - La cellen være tom hvis du vil vise en numerisk verdi i stedet for et
indikatorikon.
Trafikklysindikator for status
En trafikklys- eller statusindikator er et ikon som viser status for en
styringsparameterindikator. Statusen angis med fargen og formen på
ikonet, som beskrevet i tabellen nedenfor.
Tabell 12. Trafikklysikoner for styringsparameterindikatorstatus
Trafikklysikon

Beskrivelse
Et ikon formet som en grønn sirkel angir tilfredsstillende status for den
tilhørende styringsparameterindikatoren.
Et ikon formet som en gul rombe angir at man må være oppmerksom
på status for den tilhørende styringsparameterindikatoren.
Et ikon formet som en rød firkant angir en advarsel vedrørende status
for den tilhørende styringsparameterindikatoren.
Dette bildet angir en ufullstendig status, som betyr at det ikke finnes
noen data for styringsparameterindikatoren Actual (faktisk) eller Target
(mål). Det er ikke mulig å beregne en poengverdi eller status når en av
disse verdiene mangler.
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Trendindikator
En trendindikator viser hvordan verdien i en kolonne er sammenliknet
med verdien i en annen kolonne. En trendindikator viser for eksempel
trenden fra forrige periode til nåværende periode ved å sammenlikne
verdier mellom periodene. Trendindikatoren viser om verdien er større
enn, uendret eller mindre enn verdien fra den forrige perioden.
Tabell 13. Trendikoner for styringsparameterindikatorer
Trendikon

Beskrivelse
Et ikon formet som en grønn trekant som peker oppover, angir at
trendverdien er større enn i forrige periode.
Verdien kan for eksempel være større enn i forrige måned eller forrige
kvartal.
Et ikon formet som en grå strek angir at trendverdien er uendret.
Et ikon formet som en rød trekant som peker nedover, angir at
trendverdien er mindre enn i forrige periode.
Verdien kan for eksempel være mindre enn i forrige måned eller forrige
kvartal.

Tom celle

Angir en ufullstendig trend for denne perioden. En trend kan ikke vises
når status er ufullstendig. En trend kan for eksempel ikke vises for
første tidsperiode, for eksempel første kvartal. Det finnes ikke tidligere
data selv om styringsparameteren har en verdi for faktisk (Actual), mål
(Target), poengverdi (Score) og status.

Standard styringsparameterindikatorer
Cognos TM1-styringskort inneholder en samling med innebygde
styringsparameterindikatorer som er klare til bruk. Når du oppretter en
styringsparameterindikatordimensjon , blir disse medlemmene automatisk
opprettet og fylt ut med foreslåtte indikatornavn og beregninger.
ADVARSEL:
De innebygde styringsparameterindikatorene kan bare brukes slik de er. Ikke
rediger eller slett disse, de er obligatoriske for styringskort. Hvis du trenger dine
egne styringsparameterindikatorer, legger du til nye i tillegg til de innebygde.
Cognos TM1-styringskort inneholder følgende innebygde
styringsparameterindikatorer:
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Tabell 14. Liste over standard styringsparameterindikatorer
Navn på
styringsparameterindikator
Beskrivelse
Status

En beregnet verdi som representerer ytelsen til poengverdien for en
styringsparameter.
Den returnerte numeriske verdien blir vist som et
trafikklysindikatorikonet for å vise status i rutenettvisninger og
-diagrammer.
v

1 - utmerket på målet (eller høyere)

v

0 - gjennomsnittlig (innenfor 1-toleransen til målet)

v

1 - dårlig (mer enn 1 toleranse fra målet)

Bruker styringsparameterindikatorfunksjonen SCORESTATUS:
=SCORESTATUS(’Score’)
Trend

En beregnet verdi som angir hvordan ytelsen til en styringsparameter
er endret siden forrige periode.
Evaluerer poengverdien til en styringsparameter og returnerer en verdi
som angir den gjeldende ytelsen til en styringsparameter
Resultatet gjenspeiler bare en positiv eller negativ trend hvis
poengverdien endres mer enn 5 % i forhold til toleranseverdien.
Denne indikatoren er som standard konfigurert til å bli vist som en
styringsparameterindikator for trend, for å vise trenden i
rutenettvisninger og -diagrammer.
v

1 - trenden forbedres

v

0 -ingen endring i trend

v

1 - trenden forverres

Bruker styringsparameterindikatorfunksjonen :
=SCORETREND(’Score’)
Faktisk

En verdi for actual-indikatoren er avledet fra operative data.
Fyll ut denne verdien ved å bruke eksisterende Cognos TM1-data.

Mål

En målverdi definerer forventet ytelse.
Fyll ut denne verdien ved å bruke eksisterende Cognos TM1-data.

Toleranse

En toleranseverdi definerer et akseptabelt verdiområde for et resultat
som avviker fra et definert mål.
Oppgi denne verdien eller fyll den ut ved å bruke eksisterende Cognos
TM1-data.

Varians

Beregner differansen mellom Actual- og Target-indikatoren
Bruker beregningen =’Actual’-’Target’

Variansprosent

Beregner differanseprosenten mellom Actual- og Target-indikatoren.
Bruker beregningen =(’Actual’-’Target’)/’Target’

148

IBM Cognos TM1 Performance Modeler Versjon 10.2.2: Brukerhåndbok

Tabell 14. Liste over standard styringsparameterindikatorer (fortsettelse)
Navn på
styringsparameterindikator
Beskrivelse
Poengverdi

Beregner styringsparameterens poengverdi som er basert på
indikatorene for faktisk (Actual), mål (Target) og toleranse (Tolerance).
Denne verdien angir om en styringsparameter er på målet, høyere enn
målet eller mindre enn målet, og hvor mye. Den viser avstanden fra
målet, målt i toleranseenheter. Verdiene rapporteres i verdiområdet -10
til 10, der 0 betyr at styringsparameteren er på målet. En positiv
poengverdi betyr at styringsparameteren er god. En negativ
poengverdi betyr at styringsparameteren ikke er god.
Bruker styringsparameterindikatorfunksjonen SCORE:
SCORE(Actual,Target,Tolerance)

Endring i
poengverdi

Beregner endringen i poengverdi ved å sammenlikne gjeldende verdi
med verdien fra forrige tidsperiode.
Bruker funksjonen Cognos TM1 LAG slik:
=’Score’-LAG(0,’Score’)

Faktisk trend

Ikke i bruk nå.

Faktisk endring i
prosent

Beregner endringen i prosent ved å sammenlikne gjeldende verdi med
verdien fra forrige tidsperiode.
Bruker funksjonen Cognos TM1 LAG slik:
=(’Actual’-LAG(0,’Actual’))/LAG(0,’Actual’)

Status_1_Count

Bare for internt bruk.

Status_0_Count

Bare for internt bruk.

Status_-1_Count

Bare for internt bruk.

Brukerdefinerte styringsparameterindikatorer
Opprett din egen brukerdefinerte styringsparameter, for eksempel en
bransjeomfattende standardmåling.
Du vil for eksempel definere styringsparameterindikatorer for å overvåke ytelsen
til en prognosestyringsparameter. I dette scenariet kan du opprette en samling av
avledede og beregnede styringsparameterindikatorer.
Opprett følgende avledede styringsparameterindikatorer og fyll indikatorene med
eksisterende prognosedata.
v Faktiske prognose (Forecast Actual)
v Prognosemål (Forecast Target)
v Prognosetoleranse (Forecast Tolerance)
Opprett følgende beregnede styringsparameterindikatorer og bruk
styringsparameterindikatorfunksjoner for å fylle dem ut:
v Poengverdi for prognose (Forecast Score) - Bruk funksjonen SCORE til å beregne
denne verdien.
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For eksempel =SCORE(’Forecast Actual’,’Forecast Target’,’Forecast
Tolerance’)
v Prognosestatus (Forecast Status) - Bruk funksjonen SCORESTATUS til å beregne denne
verdien.
For eksempel =SCORESTATUS(’Forecast Score’)
Oppgi trafficLight for gjengiveregenskapen for å vise et trafikklysikon for
denne styringsparameterindikatoren.
v Prognosetrend (Forecast Trend) - Bruk funksjonen SCORETREND til å beregne denne
verdien.
For eksempel =SCORETREND(’Forecast Score’)
Oppgi metricTrend for gjengiveregenskapen for å vise et trendikon for denne
styringsparameterindikatoren.
Disse emnene inneholder mer informasjon om hvordan du oppretter og beregner
styringsparameterindikatorer:
v “Opprette en styringsparameterindikatordimensjon” på side 163.
v “Styringsparameterindikatorfunksjoner”.

Beregninger av funksjoner for styringsparameterindikatorer
Du kan bruke standard TM1-funksjoner og et bestemt sett med
styringsparameterindikatorfunksjoner når du skal definere beregner for
styringsparameterindikatorene. En beregning for en styringsparameterindikator
kan gi en verdi for status, poengverdi (score) eller trend som er basert på de andre
indikatorene for den samme styringsparameteren.
Du kan for eksempel bruke styringsparameterindikatoren SCORE til å beregne en
poengverdi for en styringsparameter basert på indikatorene Actual Target Tolerance
for styringsparameteren.
=SCORE(’Actual’,’Target’,’Tolerance’)
Disse emnene inneholder mer informasjon om hvordan du bruker beregninger med
styringsparameterindikatorene dine:
v “Styringsparameterindikatorfunksjoner”
v IBM Cognos TM1 Reference Guide Rules Functions
v IBM Cognos TM1 Performance Modeler Brukerhåndbok >
dimensjonsberegninger

Styringsparameterindikatorfunksjoner
IBM Cognos TM1-styringskort inneholder en samling dedikerte funksjoner som er
spesifikke for beregning av styringsparameterindikatorer. Du finner eksempler på
disse funksjonene blant standard styringsparameterindikatorer som Score, Status og
Trend. Du kan også bruke dem sammen med dine egne
styringsparameterindikatorer.
Disse funksjonene er tilgjengelige i uttrykksredigereren når du arbeider med
styringsparameterindikatorer.

SCORE-funksjon for styringsparameterindikatorer
SCORE-funksjonen beregner styringsparameterens poengverdi for en bestemt
kontekst for indikatorene for faktisk (Actual), mål (Target) og toleranse (Tolerance).
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Oversikt
Denne funksjonen returnerer en verdi som angir om en styringsparameter er på
målet, høyere enn målet eller mindre enn målet, og hvor mye. Den viser avstanden
fra målet, målt i toleranseenheter. Den returnerer verdier i området -10 til 10, der 0
betyr at styringsparameteren er på målet. En positiv poengverdi betyr at
styringsparameteren er på målet. En negativ poengverdi betyr at
styringsparameteren ikke er på målet.
Denne funksjonen er bare gyldig i en kube som har en styringsparameterdimensjon
og kan bestemme ytelsesmønsteret til styringsparameteren og toleransetypen.

Syntaks
SCORE(Actual,Target,Tolerance)

Argumenter
Actual Navnet på styringsparameterindikatoren som representerer
Actual-indikatoren.
Target

Navnet på styringsparameterindikatoren som representerer
Target-indikatoren.

Tolerance
Navnet på styringsparameterindikatoren som representerer
Tolerance-indikatoren.

Eksempel
Denne funksjonen brukes for eksempel av en standard styringsparameterindikator
som har navnet Score.
=SCORE(’Actual’,’Target’,’Tolerance’)

SCORETREND-funksjon for styringsparameterindikatorer
SCORETREND-funksjonen beregner en verdi som representerer hvordan ytelsen til
en styringsparameter er endret siden den forrige perioden.

Oversikt
Funksjonen har et medlem som inneholder poengverdien for styringsparameteren,
og returnerer en av de følgende verdiene for å vise den gjeldende ytelsen til
styringsparameteren:
v 1 - forbedres
v 0 - ingen endring
v -1 - forverres
Resultatet gjenspeiler en positiv eller negativ trend bare hvis poengverdien endres
mer enn 5 % av toleranseprosenten.
Denne funksjonen fungerer bare med en kube i en tidsdimensjon som definerer
den forrige perioden for hvert medlem.

Syntaks
SCORETREND(Score)
Kapittel 13. Cognos TM1-styringskort
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Argumenter
Score-argumentet er navnet på styringsparameterindikatoren som representerer
poengverdiindikatoren.

Eksempel
Denne funksjonen brukes for eksempel av en standard styringsparameterindikator
som har navnet Trend.
=SCORETREND(’Score’)

SCORESTATUS-funksjon for styringsparameterindikatorer
SCORESTATUS-funksjonen beregner en verdi som representerer ytelsen til
poengverdien for styringsparameteren.

Oversikt
SCORESTATUS-funksjonen har et medlem som inneholder poengverdien for
styringsparameteren for den gjeldende konteksten.
Den returnerer en av følgende numeriske verdier til å angi hvordan
styringsparameteren fungerer:
v 1 - utmerket på målet (eller høyere)
v 0 - gjennomsnittlig (innenfor 1-toleransen til målet)
v - 1 - dårlig (mer enn 1 toleranse fra målet)

Syntaks
SCORESTATUS(Score)

Argumenter
Score-argumentet er navnet på styringsparameterindikatoren som representerer
poengverdiindikatoren for en styringsparameter.

Eksempel
Denne funksjonen brukes for eksempel av en standard styringsparameterindikator
som har navnet Status.
=SCORESTATUS(’Score’)

CAVERAGE-funksjon for styringsparameterindikatorer
Denne funksjonen beregner gjennomsnittsverdien i en
styringsparameterkonsolidering og returnerer en enkeltverdi.

Syntaks
=CAVERAGE(flag-value)
Argumentet flag-value kan være en av følgende verdier:
v 1 - Ikke bruk konsolideringsvekting ved beregning av verdien. Hvis dette flagget
er slått på, brukes råverdien av det konsoliderte elementet.
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v 2 - Ignorer nullverdier. Hvis dette flagget er definert, blir ikke nullverdier brukt
som en del av beregningen av et gjennomsnitt.
v 3 - Kombinasjon av flaggverdien 1 og 2: Ikke bruk konsolideringsvekting til å
beregne verdien og ignorer nullverdier.

Eksempel
Denne funksjonen brukes for eksempel av en standard styringsparameterindikator
som har navnet Tolerance.
=CAVERAGE(3)

Styringsparameterkuben
En styringsparameterkube er en spesiell type kube i IBM Cognos TM1 Performance
Modeler, som danner grunnlaget for styringskortløsninger og -diagrammer. Du
oppretter en styringsparameterkube som inneholder alle dimensjonene som du vil
bruke for å vise og analysere styringskortinformasjon.
Du kan bruke en styringsparameterkube til å overvåke flere styringsparametere og
styringsparameterindikatorer. Du kan vise status og trender for flere
styringsparametere samtidig. Hovedfunksjonen til en styringsparameterkube viser
gjeldende relative status for mange rader i en tabell. Statusen vises mens du ser på
den gjeldende trenden for mange måleverdier samtidig.
Denne listen beskriver en standard styringskortlayout for en
styringsparameterkube:
v Radtitteldimensjon: Styringsparameterdimensjon
v Kolonnetitteldimensjon: Styringsparameterindikatordimensjon
v Kontekstdimensjoner: tid, geografi og andre datakontekstdimensjoner

Figur 12. Eksempel på en styringsparameterkube
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En styringsparameterkube kombinerer din styringsparameter- og
styringsparameterindikatordimensjon med andre vanlige TM-dimensjoner.
Disse kubene har de samme egenskapene som andre TM1-kuber. Du kan importere
dimensjoner til kubene fra andre eksisterende dimensjoner.
En styringsparameterkube krever et minimum av følgende dimensjoner:
v Én styringsparameterdimensjon
v Én styringsparameterindikatordimensjon
v Én tidsdimensjon
Du kan også legge til andre eksisterende dimensjoner som for eksempel geografi
eller produkter.
Merk: Når du oppretter en styringsparameterkube, blir det automatisk opprettet et
innvirkningsdiagram. En styringsparameterkube kan bare ha ett
innvirkningsdiagram.

Innvirkningsdiagram
Innvirkningsdiagrammer visualiserer positive og negative relasjoner mellom
styringsparameterne i en styringsparameterkube. Denne diagramtypen viser
hvordan virksomheten faktisk fungerer ved å vise hvordan én styringsparameter
påvirker en annen styringsparameter.
Et innvirkningsdiagram kan for eksempel vise Inntekt og Utgifter som påvirker
Fortjeneste, som igjen påvirker Bonuser og Forskningsfinansiering.

Innvirkningsdiagrammer viser trafikklys- og trendindikatorikoner for å vise status
og trend for hver styringsparameter i diagrammet. Når brukerne samhandler med
et innvirkningsdiagram, kan de velge en annen dimensjonskontekst. Trafikklys- og
trendindikatorene oppdateres med nye verdier for den valgte dimensjonen.
Merk: En styringsparameterkube kan bare ha ett innvirkningsdiagram, og det
opprettes automatisk når du oppretter en styringsparameterkube.
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Designe innvirkningsdiagrammer
Innvirkningsdiagrammer organiserer styringsparameterne i tre kategorier:
innvirkningsstyringsparametere, fokuserte og påvirkede styringsparametere.
v Innvirkningsstyringsparametere - eksemplene inkluderer utgifter og inntekt
v Fokuserte styringsparametere - eksemplene inkluderer fortjeneste
v Påvirkede styringsparametere - eksemplene inkluderer forskningsfinansiering og
bonus til ansatte

Egenskapen Type innvirkning
Egenskapen Type innvirkning konfigurerer linjetypen for å vise
innvirkningsrelasjonene mellom styringsparameterne i diagrammet.
Du kan bruke egenskapen type innvirkning når du skal vise om en
styringsparameter har positiv eller negativ innvirkning i forhold til den fokuserte
styringsparameteren.
v Positiv - en heltrukken linje i diagrammet viser en positiv innvirkning fra en
styringsparameter til en annen styringsparameter.
v Negativ - en stiplet linje i diagrammet viser en negativ innvirkning fra en
styringsparameter til en annen styringsparameter.
Denne egenskapen kan defineres for hver styringsparameter i listene over
innvirkningsstyringsparametere og påvirkede styringsparametere.

Strategioversikt
En strategioversikt er et standard visualiseringsdiagram som sporer virksomhetens
ytelse/resultater ved hjelp av perspektiver, mål og styringsparametere. Denne typen
diagram, kalles også strategioversikt.
Du kan bruke IBM Cognos TM1-styringskort til å opprette strategikart ved å
definere dine perspektiver og mål, og deretter tilordne styringsparametere til dem.
En strategioversikt organiserer perspektiver, mål og styringsparametere i følgende
hierarki:
v En strategioversikt kan ha flere perspektiver.
v Hvert perspektiv kan ha flere mål.
v Hvert mål kan ha flere styringsparametere.
Standardperspektivene for en strategioversikt kan omfatte følgende elementer:
v Økonomisk ytelse
v Kunnskap om kunde
v Interne virksomhetsprosesser
v Opplæring og vekst
En strategioversikt kombinerer perspektiver, mål og styringsparametere med
trafikklysikoner for status og trendindikatorikoner i samme diagram. Når du
holder musepekeren over styringsparameterindikatorikonene for et mål, får du
frem en liste over beslektede styringsparameterindikatorer. Du får også frem
status-og trend-ikoner for hver av dem. Når du peker med musen på
indikatorikonene for et perspektiv, får du se navnet på diagrammet og
perspektivet.
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Figur 13. Eksempel på en strategioversikt

Forbindelser i strategioversikter
Forbindelser i en strategioversikt blir vist som retningspiler, som viser relasjonene
eller flyten mellom målene i diagrammet. En strategioversikt krever ikke
forbindelser, men du kan legge dem til hvis du ønsker det.

Standardverdier for strategioversikter
Når du oppretter en strategioversikt, blir det automatisk opprettet perspektiver og
mål for oversikten. Du kan bruke disse perspektivene og målene som
utgangspunkt, redigere dem eller lage dine egne kombinasjoner.
v Økonomi
– Øk inntektene
– Reduser utgifter
v Kunde
– Reduser klager
v Interne prosesser
v Opplæring og innovasjon

Status og standardberegninger for strategioversikter
Perspektivene og målene i et strategioversiktsdiagram viser et sammendrag over
status for underliggende styringsparametere i diagrammet. Du kan definere
alternativet for statusberegning for å fastsette hvordan de underliggende
styringsparameterne skal summeres eller "akkumuleres" for hvert perspektiv og
mål i diagrammet.
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Statusen til en styringsparameter er en beregnet verdi som representerer ytelsen til
poengverdien for en styringsparameter. Den returnerte numeriske verdien blir vist
som et trafikklysindikatorikon for å vise status i diagrammet. Mulige verdier for
status er Utmerket, Gjennomsnittlig, Dårlig og Ufullstendig som beskrevet i
tabellen nedenfor.
Tabell 15. Status for summering av styringsparametere i strategioversiktsdiagrammer
Status

Beskrivelse

Utmerket

Et ikon formet som en grønn sirkel angir tilfredsstillende status for
tilhørende styringsparametere.
Styringsparameteren finnes på målet eller høyere.

Gjennomsnitt

Et ikon formet som en gul rombe angir at man må være
oppmerksom på status for tilhørende styringsparametere.
Styringsparameteren er innenfor 1-toleransen til målet.

Dårlig

Et ikon formet som en rød firkant angir en advarsel vedrørende
status for den tilhørende styringsparameteren.
Styringsparameteren er mer enn 1 toleranse fra målet.

Ufullstendig

Angir en ufullstendig status, som betyr at det ikke finnes noen
data for styringsparameterindikatoren Actual (faktisk) eller Target
(mål). Det er ikke mulig å beregne en poengverdi eller status når
en av disse verdiene mangler.

Den neste tabellen beskriver tilgjengelige statusberegninger som du kan velge for å
fastsette hvordan styringsparameterne summeres.
Tabell 16. Statusberegninger for summering av styringsparametere i
strategioversiktsdiagrammer
Statusberegning

Beskrivelse

Ingen status

Viser ikke noen noen status for styringsparameterne som er knyttet
til dette perspektivet eller målet.

Oftest brukte status

Viser statusikonet for statusen som forekommer oftest for alle
styringsparametere som er knyttet til dette perspektivet eller målet.
Hvis for eksempel den tilknyttede styringsparameteren er Utmerket
(2), Gjennomsnitt (4), Dårlig (1), og Ufullstendig (0), blir statusen
Gjennomsnitt vist.

Mest positive status

Viser statusikonet for statusen som er mest positiv for alle
styringsparametere som er knyttet til dette perspektivet eller målet.
Status velges i følgende prioritetsrekkefølge; Utmerket,
Ufullstendig, Gjennomsnitt, Dårlig.
Hvis for eksempel den tilknyttede styringsparameteren er Utmerket
(1), Gjennomsnitt (1), Dårlig (3) og Ufullstendig (1), blir statusen
Utmerket vist.
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Tabell 16. Statusberegninger for summering av styringsparametere i
strategioversiktsdiagrammer (fortsettelse)
Statusberegning

Beskrivelse

Minst positive status

Viser statusikonet for statusen som er minst positiv for alle
styringsparametere som er knyttet til dette perspektivet eller målet.
Status velges i følgende prioritetsrekkefølge; Dårlig, Ufullstendig,
Gjennomsnitt, Utmerket.
For eksempel:
Hvis de tilknyttede styringsparameterne er Utmerket (1),
Gjennomsnitt (1), Dårlig (1) og Ufullstendig (0), er Dårlig den minst
positive statusen.
Hvis de tilknyttede styringsparameterne er Utmerket (1),
Gjennomsnitt (1), Dårlig (0) og Ufullstendig (2), er Ufullstendig den
minst positive statusen.
Hvis de tilknyttede styringsparameterne er Utmerket (1),
Gjennomsnitt (1), Dårlig (0) og Ufullstendig (0), er Gjennomsnitt
den minst positive statusen.

Tilpasset diagram
En tilpasset styringskortdiagram er en strategioversikt der du importere et tilpasset
bilde. Du plasserer deretter styringsparametere med dimensjonskontekst, som
datapunkter i bildet.
Den neste listen inneholder noen eksempler på tilpasset diagram.
Geografiske kart
Vis ulike fokuseringer for organisasjonen på faste områder, for eksempel
beholdning eller styringsparametere for kostnader i Nord-Amerika eller
Europa.
Prosessdiagrammer
Vis styringsparametere i konteksten prosessflyt.
En tilpasset diagram viser styringsparameter og kontekstdimensjonsnavn med
trafikklys- og trendindikatorikoner som et på det valgte bildet.
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Figur 14. Eksempel på et tilpasset styringskortdiagram

Dimensjoner for en tilpasset diagram
Du oppretter en tilpasset diagram ved å velge et bilde og deretter velge
dimensjonene og dimensjonskonteksten du vil bruke i diagrammet.
v Primær dimensjon (obligatorisk)
v Sekundær dimensjonen (valgfritt)
v Kontekst for sekundær dimensjon

Bildeeksempler
Disse bildeeksemplene er tilgjengelige i redigeringsprogrammet for tilpasset
diagram:
v Verdenskart (Eksempel: Bruk kartet sammen med en geografi dimensjon.)
v Prosessflytdiagram
v Organisasjonsplan

Bildefiltyper
Du kan bruke en hvilken som helst av de følgende bildefiltypene i et tilpasset
diagram:
v PNG
Kapittel 13. Cognos TM1-styringskort
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v GIF
v BMP
v JPEG

Bildeegenskaper
Du kan endre bildestørrelse og fastsette opasitet.
Opasitet
Oppretthold sideforhold
Vannrett
Loddrett
Piksler / Prosent
Velg Piksler eller Prosent for å definere målenhet for bildet.

Interaksjon med styringskortdiagrammer og visualiseringer
Styringskortdiagrammer har flere interaktive funksjoner som er tilgjengelige for
både modellbyggere og brukere, når de ser på diagrammene i de ulike IBM
Cognos-programmene som støtter styringskort.
Interaktive funksjoner i styringskortdiagrammer omfatter muligheten til å zoome,
utvide/komprimere og filtrere dataene som blir vist.

Zoome inn og ut i styringskortdiagrammer
Alle styringskortdiagrammer (innvirkningsdiagram, strategioversikt og tilpasset
diagram) inneholder kontroller for å zoome inn og ut i diagrammet.

Zoom-funksjonaliteten er tilgjengelig for alle styringskortdiagrammer i følgende
programmer:
v Cognos TM1 Performance Modeler (tilgjengelig på forhåndsvisningsflippen i
diagramredigereren)
v Cognos Insight

Utvide og komprimere innvirkningsdiagrammer
Innvirkningsdiagrammer inneholder kontroller som brukes til å utvide og
komprimere enkelte eller alle styringsparametere i diagrammet.
Utvid/komprimer alle styringsparametere
Verktøylinjen i diagrammet inneholder ikonene Utvid alle og Komprimer
alle som utvider eller komprimerer alle styringsparametere i hele
innvirkningsdiagrammet.

Utvid/komprimer individuelle styringsparametere
Det blir vist utvidelses/komprimeringsikoner direkte i diagrammet for
hver styringsparameter som er overordnet andre styringsparametere. Du
kan utvide/komprimere individuelle styringsparametere enkeltvis i hele
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diagrammet.

Utvid/komprimer-funksjonaliteten er tilgjengelig for innvirkningsdiagrammer i
følgende programmer:
v Cognos TM1 Performance Modeler (tilgjengelig på forhåndsvisningsflippen i
innvirkningsdiagramredigereren)
v Cognos Insight

Filtrere styringskortdashbord ved å velge styringsparametere i et
strategioversiktsdiagram
Cognos Insight-brukere kan filtrere og oppdatere styringskortwidgeter på et
styringskortdashbord ved å velge styringsparametere i et strategioversiktsdiagram.
Når du holder musepekeren over et mål i en strategioversikt, blir det vist et
tilleggsvindu med en liste over beslektede styringsparametere. Hvis du vil vite mer
om en bestemt styringsparameter, klikker du på den i tilleggsvinduet for å
oppdatere de andre styringskortwidgetene på dashbordet slik at de viser
informasjon om den valgte styringsparameteren.
For eksempel inneholder arbeidsområdet ditt en krysstabell (datarutenett), en
strategioversikt, et innvirkningsdiagram og et tilpasset diagram. Alle de fire
styringskortwidgetene er synkronisert med hverandre. Hvis du vil endre dataene
som ble vist i hver enkelt widget, kan du velge en av styringsparameterne som blir
vist når du beveger musepekeren over et mål i strategioversikten.

Opprette en Cognos TM1-styringskortløsning
Du må utføre en serie trinn for å kunne opprette en styringskortløsning i IBM
Cognos TM1 Performance Modeler.

Om denne oppgaven
Når du skal bygge og publisere en styringskortløsning, må du først definere og
sette sammen styringskortobjektene som kreves. Bruk velkomstsiden for
styringskort i Cognos TM1 Performance Modeler til å starte alle nødvendige
oppgaver for å bygge styringskortløsningen. Når du har satt sammen de
nødvendige objektene for styringskortløsningen, publiserer du løsningen for å
gjøre den tilgjengelig for interaksjon og overvåking i IBM Cognos Insight.
Kapittel 13. Cognos TM1-styringskort
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Prosedyre
1. Åpne velkomstsiden for styringskort:
I Cognos TM1 Performance Modeler klikker du på Opprett styringskort på
Modelldesign-menyen.
Velkomstsiden for styringskort blir vist.
2. Bygg styringskortobjektene:
Bruk velkomstsiden for styringskort for å få tilgang til oppgavene for bygging
av styringskortobjekter.
a. Opprett en styringskortdimensjon.
b. Opprett en styringsparameterindikatordimensjon.
c. Opprett flere dimensjoner.
d. Opprett en styringsparameterkube.
e. Opprett minst ett styringskortdiagram:
v Rediger innvirkningsdiagrammet som er standard.
v Opprett en strategioversikt.
v Opprett et tilpasset diagram.
3. Legg til data i styringsparameterkuben.
4. Distribuer styringskortløsningen:
Distribuer en applikasjon til en TM1-server for å gjøre den tilgjengelig i IBM
Cognos Insight, IBM Cognos Workspace og IBM Cognos TM1 Web.
5. Vis og samhandle med styringskortløsningen:
Bruk IBM Cognos Insight til å opprette et dashbord fra objektene i
styringskortløsningen.

Opprette en styringsparameterdimensjon
Opprettelse av en styringsparameterdimensjon er det første trinnet du utfører når
du skal opprette en IBM Cognos TM1-styringskortløsning i IBM Cognos TM1
Performance Modeler.

Om denne oppgaven
En styringsparameterdimensjon inneholder listen over alle
styringsparameterdimensjoner som du vil bruke til å overvåke virksomhetens
ytelse. En styringsparameter er en målenhet for ytelse i et nøkkelområde av
virksomheten, som sammenlikner gjeldende resultater med planlagt verdier.
Styringsparametere er det laveste nivået i en styringskortapplikasjon. Eksempler på
styringsparametere er Inntekt, Utgifter, og Fortjeneste.
Du finner mer informasjon om styringsparameterdimensjoner under
“Styringsparameterdimensjonen” på side 143.

Prosedyre
1. Klikk på Opprett styringskort på velkomstsiden for Modelldesign i Cognos
TM1 Performance Modeler.
Velkomstsiden for styringskort blir vist.
2. Klikk på Styringsparameterdimensjon i den første oppgaven, Opprett
styringsparameterdimensjon, på velkomstsiden for styringskort.
3. Oppgi et navn på styringsparameterdimensjonen, og klikk deretter på OK.
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Merk: Dimensjonstype blir som standard automatisk satt til
Styringsparameter, og kan ikke endres under denne prosessen.
Det blir vist en ny flipp der du kan redigere den nye
styringsparameterdimensjonen.
4. Legg til medlemmer i styringsparameterdimensjonen, for eksempel >Inntekt,
Utgifter og Fortjeneste:
Legg til medlemmer i dimensjonen på flippen for den nye
styringsparameterdimensjonen:
a. I Navn-kolonnen klikker du på <Enter nytt medlem> og oppgir et navn på
det nye medlemmet.
b. Klikk på ikonet i Format-cellen for å definere dato/klokkeslett eller
numerisk format.
c. Klikk på ikonet i N-beregning for å opprette en beregning for data på
bladnivå.
d. Klikk på ikonet i C-beregning for å opprette en beregning for aggregerte
resultater.
e. Klikk på Ytelsesmønster-cellen for å angi hvordan styringsparameteren skal
brukes.
v Over målsetting er gunstig
v På målsetting er gunstig
v Under målsetting er gunstig
f. Klikk på listen i Toleransetype-cellen for å angi hvordan
styringsparameteren skal evaluere numerisk.
v Velg Absolutt hvis du vil evaluere basert på den ubehandlede, faktiske
verdien som er oppgitt.
v Velg Prosent hvis du vil evaluere basert på en prosentdel av målverdien.
g. Gjenta de forrige trinnene hvis du skal legge til flere medlemmer i
styringsparameterdimensjonen.
5. Klikk på Lagre.

Neste oppgave
Etter at du har opprettet en styringsparameterdimensjon, kan du deretter opprette
en styringsparameterindikatordimensjon.

Opprette en styringsparameterindikatordimensjon
Utfør følgende trinn for å bygge en styringsparameterindikatordimensjon i IBM
Cognos TM1 Performance Modeler.

Om denne oppgaven
En styringsparameterindikatordimensjon inneholder listen over
styringsparameterkvalifikatorer eller -indikatorer for eksempel Actual, Target, Trend
og Tolerance. Når du oppretter en ny styringsparameterindikatordimensjon, blir den
som standard forhåndsutfylt med medlemmer som er nødvendige for å bygge en
styringsparameterkube.
Du kan også legge til flere medlemmer i en styringsparameterindikatordimensjon,
som du vil vise i styringsparameterkuben. For eksempel kan du legge til et
Forecast-medlem (prognose) og et Forecast Status-medlem. Disse medlemmene
viser hvordan styringsparameteren Actual utfører mot styringsparameteren
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Forecast. Når du legger til flere medlemmer i
styringsparameterindikatordimensjon, kan du også konfigurere beregninger for å
vise flere statuser for styringsparameterne.
ADVARSEL:
De innebygde styringsparameterindikatorene kan bare brukes slik de er. Ikke
rediger eller slett disse, de er obligatoriske for styringskort. Hvis du trenger dine
egne styringsparameterindikatorer, legger du til nye i tillegg til de innebygde.
Du finner mer informasjon om styringsparameterindikatordimensjon under
“Styringsparameterindikatordimensjonen” på side 145.

Prosedyre
1. Klikk på Styringsparameterindikatordimensjoner på velkomstsiden for
styringskort, i oppgaven Opprett styringsparameterdimensjoner.
2. Oppgi et navn på den nye styringsparameterindikatordimensjon, og klikk
deretter på OK.
Merk: Dimensjonstype blir som standard automatisk satt til
Styringsparameterindikator, og kan ikke endres under denne prosessen.
Det blir vist en ny flipp der du kan legge til og redigere medlemmer for den
nye dimensjonen. Flere medlemmer blir forhåndsutfylt automatisk, for
eksempel Status, Score og Trend.
3. Du kan velge å legge til flere nye medlemmer for dimensjonen.
a. Du legger til et medlem ved å klikke på Oppgi nytt medlem under
kolonnen Navn og skriver inn et navn for det nye medlemmet.
b. Rediger tilknyttede egenskaper.
Format
Angir det numeriske visningsformatet eller dato-/klokkeslettformatet.
N-beregning
En enkel beregning som blir utført på bladnivå.
C-beregning
En beregning som blir utført på aggregerte resultater.
Gjengiver
Angir indikatorikonet til bruk for status og trend. Dobbeltklikk på
cellen og skriv deretter inn en av de gyldige verdiene:
v trafficLight
v metricTrend
v La cellen være tom hvis du vil vise en numerisk verdi i stedet for
et indikatorikon.
4. Gjenta de forrige trinnene hvis du skal legge til flere medlemmer i
styringsparameterindikatordimensjonen.
5. Klikk på Lagre.

Neste oppgave
Når du har opprettet styringsparameterindikatordimensjonen, kan du opprette en
styringsparameterkube.
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Opprette tilpassede styringsparameterindikatorer for
styringskortdiagrammer
Du kan opprette et tilpasset delsett med styringsparameterindikatorer som skal
vises i verktøytipset når du holder musepekeren over objekter i et
styringskortdiagram. Du kan opprette flere tilpassede delsett og oppgi hvilke som
skal brukes for hvert av styringskortdiagrammene.

Om denne oppgaven
Bruk veiviseren for styringsparameterindikatordelsett når du skal bygge et tilpasset
delsett som er basert på nye eller eksisterende styringsparameterindikatorer. Du
kan også definere rekkefølgen for disse styringsparameterindikatorene i
verktøytipset som blir vist når du holder musepekeren over objekter i et
styringskortdiagram.
Når du har opprettet et tilpasset delsett med styringsparameterindikatorer, kan du
tildele delsettet til et styringskortdiagram ved å bruke egenskapen for
trafikklysdelsett (Traffic Light Subsets) i diagramredigereren.

Prosedyre
1. Åpne en styringsparameterindikatordimensjon.
på verktøylinjen i redigereren
2. Klikk på Opprett styringsparameterdelsett
for styringsparameterindikatorer.
3. Følg trinnene i veiviseren for å opprette ditt eget delsett av tilpassede
styringsparameterindikatorer.
Definer medlemmer
Oppgi et navn på delsettet og oppgi deretter navn for indikatorene
Status, Trend, Faktisk og Toleranse.
Ordne medlemmer
Velg og organiser opptil fem styringsparameterindikatorer som skal
vises i tilleggsvinduet med verktøytips for diagrammet.
Klikk på Eksempel for å vise et verktøytipseksempel.
Sammendrag
Vis et sammendrag av de tilpassede styringsparameterindikatorene.
4. Klikk på OK for å fullføre prosessen.
Dine tilpassede indikatorer blir lagt til som et delsett i den gjeldende
styringsparameterindikatordimensjonen.
5. Slik tildeler du det tilpassede styringsparameterindikatordelsettet til et diagram:
a. Åpen et styringskortdiagram.
b. Bruk egenskapen for trafikklysdelsett (Traffic Light Subsets) i vinduet
Egenskaper når du skal velge et tilpasset styringsparameterindikatordelsett.
c. Du viser de tilpassede styringsparameterindikatorene i et verktøytips ved å
klikke på flippen Forhåndsvis og holde musepekeren over en
styringsparameter.
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Opprette beregninger for styringsparameter- og
styringsparameterindikatordimensjoner
Du kan bruke standard TM1-funksjoner når du definerer
styringsparameterdimensjoner og styringsparameterindikatordimensjoner. For
styringsparameterindikatorer kan du også bruke et sett med funksjoner som er
spesifikke for styringskort.

Om denne oppgaven
For styringsparameterdimensjoner og styringsparameterindikatordimensjoner kan
du bruke følgende standard TM1-funksjoner for N-beregninger (bladnivå) og
C-beregninger (konsolidert nivå):
v enkel (aritmetisk)
v Funksjoner (dimensjonsfunksjoner, TM1-funksjoner)
v Aggregeringsfunksjoner (bare C-beregninger)
Disse emnene inneholder mer informasjon om standard TM1-funksjoner:
v IBM Cognos TM1 Reference Guide Rules Functions
v IBM Cognos TM1 Performance Modeler Brukerhåndbok > dimensjonsberegninger
For styringsparameterindikatordimensjoner kan du også bruke følgende
styringsparameterindikatorfunksjoner:
v SCORE
v SCORETREND
v SCORESTATUS
v CAVERAGE
Du finner flere opplysninger i “Styringsparameterindikatorfunksjoner” på side 150

Prosedyre
1. Hvis du skal bruke standard TM1-beregninger og funksjoner sammen med
styringsparameterdimensjoner, bruker du uttrykksredigereren i Cognos TM1
Performance Modeler.
a. I dimensjonsredigereren klikker du på ikonet i cellen for N-beregninger
eller C-beregninger, der du vil oppgi beregningen.
Uttrykksredigereren blir åpnet.
b. Bruk uttrykksredigereren til å bygge uttrykket du ønsker.
2. Hvis du skal bruke styringsparameterindikatorfunksjoner sammen med
medlemmer i styringsparameterindikatordimensjonen, skriver du funksjonene
direkte inn i cellene for N-beregninger og C-beregninger.

Opprette styringsparameterkuber
Du kan opprette styringsparameterkuber på to ulike måter i IBM Cognos
Performance Modeler.
Følg en av disse fremgangsmåtene når du skal opprette en styringsparameterkube:
v “Opprette en styringsparameterkube fra eksisterende dimensjoner” på side 167
v “Opprette en styringsparameterkube basert på en eksisterende standardkube” på
side 167
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Du finner mer informasjon om styringsparameterkuber i
“Styringsparameterkuben” på side 153.
Merk: Når du oppretter en styringsparameterkube, blir det i tillegg automatisk
opprettet et innvirkningsdiagram. En styringsparameterkube kan bare ha ett
innvirkningsdiagram.

Opprette en styringsparameterkube fra eksisterende dimensjoner
Når du har opprettet styringsparameter- og
styringsparameterindikatordimensjonene, kan du opprette en ny
styringsparameterkube i IBM Cognos TM1 Performance Modeler.

Om denne oppgaven
En styringsparameterkube krever et minimum av følgende dimensjoner:
v Én styringsparameterdimensjon
v Én styringsparameterindikatordimensjon
v Én tidsdimensjon
Du kan også legge til andre eksisterende dimensjoner som for eksempel geografi
eller produkter.

Prosedyre
1. Klikk på Opprett styringsparameterkuber på velkomstsiden for styringskort.
2. Oppgi et navn på den nye styringsparameterkuben, og klikk deretter på OK.
Det blir vist en ny flipp der du kan redigere det nye styringsparameterkuben.
3. Legg til nødvendige dimensjoner i kuben ved å dra dem fra ruten
Modelldesign:
a. Klikk og dra en styringsparameterdimensjon til radområdet i kuben.
b. Klikk og dra en styringsparameterdimensjon til kolonneområdet i kuben.
c. Klikk og dra en tidsdimensjon til kontekstområdet i kuben.
4. Du kan legge til flere dimensjoner i den nye styringsparameterkuben ved å
klikke og dra dimensjonene til kubens kontekstområde.
5. Klikk på Lagre.

Neste oppgave
Når du har opprettet en styringsparameterkube, kan du opprette et
styringskortdiagram som er basert på kuben.

Opprette en styringsparameterkube basert på en eksisterende
standardkube
Du kan opprette en ny styringsparameterkube basert på en eksisterende
standardkube. Når du bruker denne metoden til å opprette en
styringsparameterkube, forblir den eksisterende standardkuben uendret på
TM1-serveren og det blir opprettet en ny styringsparameterkube med en tilnærmet
identisk dimensjonalitet.

Om denne oppgaven
Den eksisterende kuben som du bruker som basis for den nye
styringsparameterkuben, krever et minimum av følgende dimensjoner:
v Én tidsdimensjon
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v Én versjonsdimensjon som inneholder minst to medlemmer
v Én beregningsdimensjon
Du finner mer informasjon om de ulike dimensjonstypene i “Opprette nye
dimensjoner” på side 23.

Prosedyre
1. Høyreklikk på standardkuben som du vil bruke som basis for en
styringsparameterkube, i Modelldesign-ruten i Performance Modeler, og klikk
deretter på Ny, Styringsparameterkube.
2. Oppgi et navn på den nye styringsparameterekuben i dialogboksen Ny
styringsparameterkube.
3. Velg beregningsdimensjonen i den eksisterende basiskuben som skal brukes
som styringsparameterdimensjon i den nye styringsparameterkuben, og klikk
på OK.
4. Klikk på OK i meldingen Informasjon om opprettelse av
styringsparameterkube.

Resultater
Når du genererer den nye styringsparameterkuben, blir det opprettet en ny link
som tilordner dimensjoner og data fra den eksisterende standardkuben til den nye
styringsparameterkuben. Linken bruker det samme navnet som du tildelte til den
nye styringsparameterkuben.
v Beregningsdimensjonen som du valgte i trinn 3, blir konvertert til en
styringsparameterdimensjon.
v Versjonsdimensjonen i standardkuben blir tilordnet til en ny
styringsparameterindikatordimensjon. Denne nye
styringsparameterindikatordimensjonen bruker det samme navnet som du
tildelte til den nye styringsparameterkuben.
Du kan endre linken avhengig av hvilke analysebehov du har. Kapittel 6,
“Opprette linker”, på side 59 inneholder mer informasjon om linker i Performance
Modeler.

Neste oppgave
Når du har opprettet en styringsparameterkube, kan du opprette et
styringskortdiagram som er basert på kuben.

Redigere innvirkningsdiagrammet
Det blir som standard automatisk opprettet et innvirkningsdiagram når du
oppetter en styringsparameterkube. En styringsparameterkube kan bare inneholde
dette ene innvirkningsdiagrammet. Du kan definere innvirkningsdiagrammet for
en styringsparameterkube ved å organisere styringsparameterne som skal brukes i
diagrammet. Styringsparametere er delt inn i tre kategorier:
innvirkningsstyringsparametere, fokuserte styringsparametere og påvirkede
styringsparametere.
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Om denne oppgaven
Innvirkningsdiagrammer visualiserer relasjonene mellom medlemmer i
dimensjonene i styringsparameterkuben. Disse diagrammene viser et bilde av
hvordan virksomheten faktisk fungerer ved å vise hvordan én styringsparameter
påvirker en annen styringsparameter.
Du oppretter et innvirkningsdiagram ved å organisere styringsparameterne i
følgende tre grupper:
v Innvirkningsstyringsparametere (for eksempel Utgifter og Inntekt)
v Fokuserte styringsparametere (for eksempel Fortjeneste)
v Påvirkede styringsparametere (for eksempel Forskningsfinansiering og Bonus)
Du finner mer informasjon om innvirkningsdiagrammer i “Innvirkningsdiagram”
på side 154.
Figuren nedenfor viser et eksempel på hvordan du kan organisere
styringsparametere for et innvirkningsdiagram.

Figur 15. Eksempel på hvordan du redigerer innvirkningsdiagrammet

Prosedyre
1. Klikk på Rediger innvirkningsdiagram på velkomstsiden for styringskort.
2. Velg styringsparameterkuben du vil bruke med diagrammet og og klikk på
OK.
3. Dra styringsparameterne du vil bruke fra listen Kildekube til de ulike listene
for diagrammet:
a. Dra en styringsparameter til listen Fokuserte styringsparametere.
b. Dra en styringsparameter til listen Innvirkningsstyringsparametere.
c. Dra en styringsparameter til listen Påvirkede styringsparametere.
4. Definer Type innvirkning for hver innvirkningsstyringsparameter og påvirket
styringsparameter.
Klikk på Type innvirkning ved siden av en styringsparameter i listen
Påvirkede styringsparametere eller Innvirkningsstyringsparametere, og velg
en verdi:
v Positiv Viser forbindelsen mellom styringsparameterne som en heltrukken
linje i diagrammet.
v Negativ Viser forbindelsen mellom styringsparameterne som en stiplet linje i
diagrammet.
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5. Klikk på Lagre.
6. Klikk på flippen Forhåndsvis for å se en interaktiv forhåndsvisning av
diagrammet.

Neste oppgave
Når du har opprettet dette diagrammet, kan du opprette flere
styringskortdiagrammer eller distribuere styringskortapplikasjonen for bruk i IBM
Cognos Insight.

Oppdage innvirkningsrelasjoner blant styringsparametere i et
innvirkningsdiagram
Du kan bruke oppdagingsfunksjonalitet hvis du vil at innvirkningsrelasjoner blant
styringsparametere skal oppdages automatisk i innvirkningsdiagrammet.
Relasjonene som genereres, fastsettes av en automatisk analyse av kubereglene i
styringsparameterdimensjonen. Etter at oppdagingsprosessen er kjørt, kan du se
gjennom resultatene, gjøre eventuelle endringer som kreves, og bruke dem i det
nye innvirkningsdiagrammet ditt.

Før du begynner
ADVARSEL: Oppdagingsprosessen kan endre eller fjerne eksisterende
innvirkninger som er generert automatisk. Når du kjører oppdagingsprosessen, blir
det vist en melding med en advarsel og du blir bedt om å fortsette eller avbryte.

Om denne oppgaven
Resultatene fra oppdagingsprosessen blir vist i innvirkningsdiagramredigereren.
Viktig: Innvirkningene som ble funnet basert på kubereglene, tar ikke hensyn til
regelkonteksten. Hvis for eksempel kubereglene angir at nettofortjenesten for
Nord-Amerika er lik inntektene for USA minus utgiftene for Canada, er de
oppdagede innvirkningsrelasjonene at fortjenesten påvirkes av styringsparameterne
inntekter og utgifter.
Oppdagingsprosessen definerer relasjonens art som udefinert for hver relasjon som
genereres. Du bør se gjennom resultatene og manuelt definere de udefinerte
verdiene til enten positive eller negative verdier.

Prosedyre
1. Åpne et innvirkningsdiagram.
2. Klikk på Oppdag på flippen Disposisjon.
Husk: Det blir vist en advarsel som angir at tidligere automatisk genererte
relasjoner kan bli endret eller fjernet.
3. Klikk på Ja for å fortsette.
Innvirkningsrelasjonene blir fastsatt automatisk og oppdatert i
innvirkningslistene på flippen Disposisjon.
4. Gå gjennom innvirkningsrelasjonene som ble oppdaget:
a. Klikk på rullegardinlisten Definerte innvirkninger i listen Fokuserte
styringsparametere og velg en styringsparameter.
b. Gå gjennom styringsparameterne i listene Innvirkningsstyringsparametere
og Påvirkede styringsparametere lists.
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c. Gå gjennom Type innvirkning for hver styringsparameter.
Hvis du kjenner til typen innvirkning av eventuelle relasjoner som er satt til
Udefinert, setter du innvirkningen til enten Positiv eller Negativ.
d. Klikk eventuelt på Fjern hvis det er nødvendig å slette en
styringsparameter fra en av listene.
e. Gjenta forhåndsvisningsprosessen for hver styringsparameter i listen
Fokuserte styringsparametere.
5. Lagre diagrammet.
6. Klikk på flippen Forhåndsvis for å se en interaktiv forhåndsvisning av
diagrammet.

Opprette en strategioversikt
Du kan bygge strategioversikter for å spore virksomhetens ytelse ved å definere
dine perspektiver og målsettinger og deretter tilordne styringsparametere til dem.

Om denne oppgaven
Når du oppretter en strategioversikt, blir det automatisk opprettet eksempler på
perspektiver og målsettinger. Du kan bruke eksemplene som utgangspunkt,
redigere dem eller lage dine egne kombinasjoner.
Du finner mer informasjon om strategioversikter i “Strategioversikt” på side 155.
Bruk redigeringsprogrammet for strategioversikt til å organisere perspektiver,
målsettinger og styringsparametere i følgende hierarki:
v En strategioversikt kan ha flere perspektiver.
v Hvert perspektiv kan ha flere mål.
v Hvert mål kan ha flere styringsparametere.

Prosedyre
1.
2.
3.
4.

Klikk på Opprett strategier på velkomstsiden for styringskort.
Velg en styringsparameterkube som skal brukes med diagrammet.
Oppgi et navn for diagrammet
Velg Strategioversikt fra listen Strategitype og klikk på OK.

Redigeringsprogrammet for strategier blir åpnet.
5. Opprett et perspektiv:
Under Perspektiver-kolonnen klikker du på <Oppgi navn på nytt
perspektiv> i cellen, skriver inn et navn for det nye perspektivet og trykker
på Enter.
6. Opprett en målsetting:
Under kolonnen Mål klikker du på <Oppgi navn på nytt mål> i cellen ved
siden av et eksisterende perspektiv, skriver inn et navn for det nye målet og
trykker på Enter.
Den nye målsettingen er nå knyttet til dette perspektivet.
7. Gjenta de forrige trinnene for å opprette flere perspektiver og mål.
8. Legg til en styringsparameter for et mål:
a. Klikk på en målsetting i kolonnen Mål.
b. Dra en styringsparameter fra listen Kildekube til listen
Styringsparametere for valgt mål.
Den valgte styringsparameteren er nå knyttet til dette målet.
Kapittel 13. Cognos TM1-styringskort
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c. Gjenta for flere målsettinger og styringsparametere.
9. Gå gjennom statusberegningen for hvert perspektiv og mål i diagrammet.
Standard statusberegning for hvert element er satt til Status for oftest brukt.
Du finner mer informasjon om statusberegning i “Strategioversikt” på side
155.
a. Klikk på perspektivet eller målet du vil definere statusberegning for, i
tabellen Strategioversikt.
b. Klikk på Verdi-feltet for Statusberegning-egenskapen på flippen
Egenskaper, og velg en av de tilgjengelige beregningstypene.
v Ingen status - Viser ikke noen noen status for styringsparameterne som
er knyttet til dette perspektivet eller målet.
v Oftest brukte status - Viser statusikonet for statusen som forekommer
oftest for alle styringsparametere som er knyttet til dette perspektivet
eller målet.
v Mest positive status - Viser statusikonet for statusen som er mest
positiv for alle styringsparametere som er knyttet til dette perspektivet
eller målet.
v Minst positive status - Viser statusikonet for statusen som er minst
positiv for alle styringsparametere som er knyttet til dette perspektivet
eller målet.
c. Gjenta disse trinnene hvis du vil endre statusberegningen for andre
perspektiver eller mål.
10. Legg til forbindelser i diagrammet:
Forbindelser eller tilkoblinger blir vist som en pil mellom to mål i
diagrammet.
a. Klikk på flippen Tilkoblinger i diagramredigereren.
Listen over perspektiver og mål blir vist i tabellen Strategioversikt. Listen
over tilkoblinger for diagrammet blir vist i tabellen Tilkoblinger til høyre.
b. Når du skal opprette en tilkobling, drar du et mål fra
Strategioversikt-tabellen til Fra-kolonnen i Tilkoblinger-tabellen.
c. Dra et annet mål til Til-kolonnen.
d. Gjenta disse trinnene for å opprette flere tilkoblinger mellom målpar.
11. Klikk på Lagre for å lagre diagrammet.
12. Klikk på flippen Forhåndsvis for å se en interaktiv forhåndsvisning av
diagrammet.

Neste oppgave
Når du har opprettet dette diagrammet, kan du opprette flere
styringskortdiagrammer eller distribuere styringskortløsningen for bruk i IBM
Cognos Insight.

Opprette et tilpasset styringskortdiagram
Du kan opprette et tilpasset diagram ved å importere en bildefil og legge
datapunkter for styringsparameterdimensjonen over diagrammet.

Om denne oppgaven
Redigeringsprogrammet for tilpasset diagram i Cognos TM1 Performance Modeler
inneholder flippene Disposisjon og Forhåndsvis. Disse flippene gir tilgang til
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separate områder der du kan designe ditt eget tilpasset styringskortdiagram og
forhåndsvise et interaktivt eksempel av diagrammet.
Du kan importere og bruke en hvilken som helst av de følgende bildefiltypene:
v PNG
v GIF
v BMP
v JPEG
Du finner mer informasjon om tilpassede diagrammer i “Tilpasset diagram” på
side 158.

Prosedyre
1. Klikk på Opprett tilpasset diagram på velkomstsiden for styringskort.
2. Velg en styringsparameterkube som skal brukes med diagrammet.
3. Oppgi et navn på diagrammet og klikk på OK.
Redigeringsprogrammet for tilpasset diagram blir åpnet.
4. Velg et bakgrunnsbilde for diagrammet:
a. Hvis du skal bruke et av eksempelbildene, klikker du på listen
Bakgrunnsbilde og velger et bilde.

5.

6.

7.

8.

b. Hvis du skal bruke ditt eget bilde, klikker du på Bakgrunnsbilde og på
Bla gjennom.
Velg primærdimensjonen du vil bruke:
Klikk på listen Primær dimensjon og velg hoveddimensjonen som skal brukes
i diagrammet.
Valgfritt trinn: Velg den sekundære dimensjonen og konteksten du vil bruke:
a. Klikk på listen Sekundær dimensjon og velg en sekundær dimensjon for
diagrammet.
b. Klikk på listen Kontekst for sekundær dimensjon for å velge et
dimensjonsmedlem fra den sekundære dimensjonen.
Plasser dimensjonsmedlemmer på bildet:
Klikk på og dra et dimensjonsmedlem fra listen Kildekube og plasser
medlemmet på bildet.
Du sletter et datapunkt fra bildet ved å høyreklikke på det og deretter klikke
på Slett.

9. Rediger bildeegenskapene og alternativene for endring av størrelse:
v Opasitet
v Oppretthold sideforhold
v Vannrett
v Loddrett
v Velg Piksler eller Prosent for å definere målenhet for bildet.
10. Klikk på Lagre.
11. Klikk på flippen Forhåndsvis for å se en interaktiv forhåndsvisning av
diagrammet.
Merk: Det er nødvendig å lagre diagrammet før du kan forhåndsvise
eventuelle endringer som er gjort.
Test og gå gjennom diagrammet:
v Hold musepekeren over datapunktene for å vise mer informasjon.
Kapittel 13. Cognos TM1-styringskort
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v Klikk på Zoom inn- og Zoom ut-ikonene for å vise diagrammene på på
ulike zoomenivåer.
v Endre dimensjonskonteksten for diagrammet.

Kontrollere visning og format for toleranseverdier
Det er noen begrensninger for visning av verdier i ulike formater innenfor samme
dimensjon i en kubevisning. Derfor kan du ikke få vist en blanding av
formateringstyper, f.eks. en absoluttverdi og en prosentverdi, i kolonnen Tolerance
i en styringsparameterkube. Du kan imidlertid opprette en spesialisert
toleranseverdikolonne i styringsparameterkuben for å vise verdier som er formatert
til å samsvare med hver styringsparameter i kuben.

Før du begynner
Disse trinnene krever at du allerede har opprettet en styringsparameterkube for
styringskortløsningen.

Om denne oppgaven
Den generelle fremgangsmåten for å opprette en spesialisert toleranseverdikolonne
er å opprette et nytt medlem i dimensjonen Metric Indicators og legge til en
kubeberegning for dette medlemmet.
Følgende figur viser et eksempel på en styringsparameterkube med kolonnen
Tolerance Value som viser verdier i samme format som den beslektede
styringsparameteren for hver rad.

174

IBM Cognos TM1 Performance Modeler Versjon 10.2.2: Brukerhåndbok

Figur 16. Eksempel på styringsparameterkube med kolonnen Tolerance Value

Dette eksempelet bruker en styringsparameterkube kalt Scorecards, en
styringsparameterdimensjon kalt Metrics og en dimensjon for
styringsparameterindikatorer kalt Metric Indicators.

Prosedyre
1. Opprett et nytt Tolerance Value-medlem i dimensjonen Metric Indicators.
a. Åpne dimensjonen Metric Indicators for styringsparameterkuben.
b. legge til et nytt medlem i dimensjonen. Du kan for eksempel legge til et
nytt medlem kalt Tolerance Value.
Du finner opplysninger om dimensjonen Metric Indicators i “Opprette en
styringsparameterindikatordimensjon” på side 163.
Viktig: Ikke bruk noen formatering på dette nye medlemmet.
c. Klikk på Lagre for å lagre dimensjonen.
2. Legg til en kubeberegning i styringsparameterkuben.
Dette eksempelet antar at dimensjonen Metric Indicators er definert som
kolonnetittel for styringsparameterkuben.
a. Åpne styringsparameterkuben for styringskortet.
b. Høyreklikk på kolonnen Tolerance Value og velg Opprett kubeberegning.
c. Godta standardnavnet for den nye beregningen eller skriv inn ditt eget.
d. Klikk på OK.
Flippen Uttrykksredigerer åpnes for den nye beregningen.
e. I uttrykksredigereren klikker du og velger Kombiner blad og konsolidert.
Dette alternativet gjelder for alle celler i kolonnen Tolerance Value.
Kapittel 13. Cognos TM1-styringskort
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f. Legg til følgende uttrykk på flippen Blad-. og konsolidert uttrykk.
=ABS(IF Metrics.tolerancetype = 1
then [Metric Indicators]:Tolerance
else [Metric Indicators]:Tolerance * [Metric Indicators]:Target )

Tips: Du kan også bruke objekttreet på flippen Termer og dra attributtt- og
objektnavn til uttrykket. Du kan for eksempel dra attributtet Tolerance Type
fra dimensjonen Metrics og så dra medlemmene Target og Tolerance fra
dimensjonen Metric Indicators til uttrykket.
g. Klikk på OK for å lagre uttrykket og ta i bruk styringsparameterkuben.

Resultater
Verdiene i kolonnen Tolerance Value i styringsparameterkuben vises nå i et format
som samsvarer med den beslektede styringsparameteren på hver rad.

Legge til data i en styringsparameterkube
Når du har opprettet styringskortobjekter, kan du bruke ulike metoder for å legge
til data til styringsparameterkuben.

Om denne oppgaven
Bruk styringsparameterkuben som primærmåte for å hente TM1-data til
styringskorløsningen. Du gjør dette ved å legge til data i cellene Actual, Target og
Tolerance for hver styringsparameter i kuben.
For eksempel gjør du slik for å beregne styringsparameterindikatorverdier for
styringsparameteren Revenue:
1. Først fyller du ut styringsparameterindikatorcellene Actual og Target med de
respektive verdiene for Revenue.
2. Så oppgir du en toleranseverdi for å definere et akseptabelt område for
sammenlikning av faktisk inntekt med målinntekt.
3. Verdiene i cellene Actual, Target og Tolerance danner så grunnlag for å beregne
den andre styringsparameterindikatorverdiene som Status, Trend og Variance.
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Du kan bruke en hvilken som helst av standardfremgangsmåtene for å legge inn
data i TM1 og fylle ut cellene Actual, Target og Tolerance i
styringsparameterkuben.

Prosedyre
v Oppgi data manuelt:
Oppgi verdier direkte i cellene i styringsparameterkuben. Manuell datainntasting
er beskrevet i IBM Cognos TM1 Brukerhåndbok, IBM Cognos TM1
Applikasjonsveiledning, IBM Cognos TM1 Web Brukerhåndbok og IBM Cognos Insight
Brukerhåndbok.
v Bruk dataspredning:
Spre verdiene over et område av celler i en visning eller spre verdiene til
underordnede for en konsolidering som beskrevet i emnet Bruke dataspredning i
IBM Cognos TM1 Brukerhåndbok.
v Importere data med Cognos TM1 TurboIntegrator:
Opprett en TurboIntegrator-prosess til å importere data fra en hvilken som helst
støttet datakilde til en kube, som beskrevet i IBM Cognos TM1 TurboIntegrator
Brukerhåndbok.
v Bruke regelbaserte beregninger:
Opprett regler manuelt som definerer data for en kube, som beskrevet i IBM
Cognos TM1 Rules Guide. Du kan også definere kubeberegninger eller
dimensjonsberegninger for å generere regler som definerer data på kube- eller
dimensjonsnivå. For eksempel kan du oppgi en global verdi eller et globalt
uttrykk for toleranse i redigereren for styringsparameterindikatorer som skal
bruke samme toleransenivå for alle styringsparametere i
styringsparameterkuben.
Du finner flere opplysninger om kubeberegninger i Kubeberegninger i IBM Cognos
TM1 Performance Modeler Guide.
Du finner flere opplysninger om dimensjonsberegninger i Dimension Calculations,
også i IBM Cognos TM1 Performance Modeler Guide.

Distribuere en styringskortløsning til en TM1-server
Når du er ferdig med å opprette en styringskortløsning i IBM Cognos TM1
Performance Modeler, kan du distribuere den til en TM1-server for å dele den med
andre brukere. Brukerne kan deretter vise og samhandle med
styringskortdiagrammene fra IBM Cognos Insight for å overvåke virksomhetens
ytelse.

Prosedyre
1. Høyreklikk på mappen Applikasjoner i ruten Applikasjonsdesign, og klikk på
Nu > Applikasjon.
2. Oppgi et navn på applikasjonen.
3. Velg Sentral fra menyen Applikasjonstype.
4. Klikk på OK.
5. Dra kubevisningsobjektet fra styringsparameterkuben som du vil bruke, til
området Bidragsytervisninger for den nye applikasjonen.
Merk: Du kan bare legge til kubevisningsobjekter for styringsparametere i en
applikasjon. Du kan ikke legge til individuelle innvirknings- eller
strategidiagrammer i en applikasjon. Som standard distribueres alle
diagrammene som er knyttet til visninger du velger for applikasjonen.
Kapittel 13. Cognos TM1-styringskort
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6. Under seksjonen Klienter for den nye applikasjonen:
a. Velg enten Cognos Insight - Tilkoblet eller Cognos Insight - Distribuert,
og klikk deretter på alternativet Standard for å definere den som standard.
b. Kontroller at TM1 Application Web-alternativet ikke er valgt.
7. Lagre applikasjonen.
8. Høyreklikk på applikasjonen og velg Distribuer applikasjon.
9. Bruk IBM Cognos TM1 Applications når du skal aktivere og åpne
applikasjonen.
a. Åpne IBM Cognos TM1 Applications og gå til portalsiden.
b. Klikk på Oppdater-ikonet på verktøylinjen.
Tilgjengelige applikasjoner blir vist i kolonnen Navn i tabellen Mine
applikasjoner.
c. Du aktiverer applikasjonen under kolonnen Handlinger ved å klikke på
ikonet Aktiver applikasjon.
d. Åpne applikasjonen ved å klikke på navnet på applikasjonen.
Etter at siden er oppdatert, må du kanskje klikke på navnet på
applikasjonen på nytt.
Styringskortløsningen åpnes i Cognos Insight.

Neste oppgave
Når Cognos Insight er åpnet, kan du vise og samhandle med styringskortobjekter
og -diagrammer i styringskortløsningen.

Distribuere en styringskortløsning med en distribuert
applikasjon
Bruk av en styringskortløsning som en distribuert applikasjon for IBM Cognos
Insight krever et bestemt sett med trinn.

Om denne oppgaven
Disse trinnene innebærer arbeid med IBM Cognos TM1 Performance Modeler, IBM
Cognos TM1 Applications og IBM Cognos Insight.

Prosedyre
1. Konfigurer en spesiell katalog for å håndtere den lokale kopien av
TM1-objekter:
Oppgi en katalogplassering med DistributedPlanningOutputDir-parameter i
Cognos TM1-serverkonfigurasjonsfilen, Tm1s.cfg.
Denne parameteren definerer katalogen som TUnits skrives til når en Cognos
Insight-distribuert applikasjon distribueres.
Eksempel: DistributedPlanningOutputDir=<location of the tunit directory>
Du finner flere opplysninger om denne parameteren i emnet
"DistributedPlanningOutputDir" i IBM Cognos TM1 Installation and Configuration
Guide.
2. Opprett en applikasjon i IBM Cognos TM1 Performance Modeler. Du kan for
eksempel opprette en godkjenningstypeapplikasjon.
a. Bruk geografisk dimensjon som grunnlag for godkjenningshierarkiet i
godkjenningsapplikasjon.
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b.

Kontroller at godkjenningshierarkidimensjonen har en overordnet node for
dimensjonen. Legg for eksempel til World, slik at North America, Europe og
andre elementer akkumuleres til det overordnede elementet.

c. Fra denne dimensjonen oppretter du et nytt delsett som ikke er dynamisk,
og bruker det som delsett for godkjenningshierarkiet.
3. Konfigurere applikasjonen for distribuert modus.
a. Velg Cognos Insight - Distributert under seksjonen Klienter.
b. Velg Aktiver avansert modellering under Innstillinger.
Dette alternativet gjør det mulig for deg å definere manuelle avhengigheter
for kontrollkuber.
c. Klikk på menyen Handlinger > Vis kontrollobjekter for å få frem
TM1-kontrollobjektene.
d. Klikk på Lagre og så på Oppdater.
Mappen Manuelle avhengigheter blir automatisk opprettet under
applikasjonen. Når du ser i mappen Manuelle avhengigheter i designtreet
under applikasjonen, kan du legge til de nødvendige kontrollkuber i
mappen.
4. Dra og slippe kontrollkubene for beslektede styringskortdiagrammer i mappen
Manuelle avhengigheter:
Du kan finne kontrollkuber for styringskortdiagrammer ved å leting etter
følgende navngivningsregler:
v Innvirkningsdiagram - }MI_metrics_cube_name
v Strategioversiktsdiagram - en kontrollkube med nøyaktig samme navn som
strategioversikten. Eksempel: Strategy_map_name.
v Tilpasset diagram - en kontrollkube med nøyaktig samme navn som det
tilpassede diagrammet. Eksempel: Custom_diagram_name.
5. Lagre, validere og distribuere applikasjonen:
a. Høyreklikk på applikasjonen og klikk på Lagre applikasjon.
b. Høyreklikk på applikasjonen og klikk på Valider applikasjon.
c. Høyreklikk på applikasjonen og klikk på Distribuer applikasjon.
6. I Cognos TM1 Applications-portalen finner du applikasjonen på listen og
klikker på ikonet Aktiver for å aktivere den.
7. Åpne Cognos Insight og opprett og publiser dashbordet:
a. Åpne Cognos Insight fra verktøylinjen til Cognos TM1 Applicationsportalen.
b. I Cognos Insight kobler du deg til TM1-serveren og velger den
applikasjonen du har distribuert.
Klikk på Handlinger > Koble til IBM Cognos TM1, logger deg på, velger
planleggingsserveren der applikasjonen er, og klikker på Koble til.
c. Opprett dashbordet med styringskortobjekter, inkludert diagrammet som du
har lagt til i mappen Manuelle avhengigheter.
d. Publiser dashbordet, men ikke velg alternativet Publiser og distribuer.
Klikk på Handlinger > Publiser, og klikk så på alternativet Publiser.
Dette vil oppdatere applikasjonen på TM1-serveren.
8. I Cognos TM1 Applications-portalen åpner du applikasjonen for en av nodene i
distribuert modus.
Du bør se dashbordet du har opprettet, men i distribuert modus.
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Styringskort og sikkerhet
Du kan bruke standard IBM Cognos TM1-sikkerhetstrinn til å konfigurere
forskjellige typer sikkerhet på objektnivå for styringskortbrukere. Du kan
konfigurere sikkerhet på objektnivå for objekter som er basert på ulike brukstyper.
Se gjennom og ta i bruk nødvendig sikkerhet for styringskortobjekter før du
publiserer dem i en styringskortløsning. Du kan bruke sikkerhet på
styringskortobjekter idet du oppretter dem, eller etter at de er fullført.
Avhengig av sikkerheten som du ta i bruk, ser brukerne meldinger når de ikke har
tilstrekkelige sikkerhetsrettigheter og prøver å samhandle med styringskortobjekter.
I noen tilfeller kan brukerne ikke se styringskortobjektene i det hele tatt.
For å konfigurere disse sikkerhetstildelingen må du være medlem av en av
gruppene TM1 ADMIN og SecurityAdmin.
Bruk IBM Cognos TM1 Performance Modeler til å ta i bruk
sikkerhetsinnstillingene.

Bruke eksempler på styringskortsikkerhet
Du kan bruke eksemplene nedenfor til å avgjøre hvilket sikkerhetsnivå du vil
bruke på styringskortobjektene. Eksemplene spenner fra et minimum av sikkerhet
til økt sikkerhet for individuelle styringskortobjekter og dimensjonselementer.

Gi minimumstilgang til styringskortobjekter brukere som ikke
er administratorer
Bruk informasjonen nedenfor for å bestemme og konfigurere
minimumssikkerhetstilgang for brukere som ikke er administratorer, så de kan
åpne alle styringskortobjekter på en klient. Blant klientene er IBM Cognos Insight
eller IBM Cognos TM1 Web. Denne fremgangsmåten gjelder for alle
styringskortobjekter, styringsparameterkuber, innvirkningsdiagram,
strategioversiktsdiagram og tilpasset styringskortdiagram.

Om denne oppgaven
I IBM Cognos TM1 er objektene du kan bruke sikkerhet på, enten regulære
(brukerdefinerte) objekter eller kontrollobjekter (systemdefinerte). Disse objektene
omfatter kuber, dimensjoner og dimensjonselementer. Når du bruker du sikkerhet
for styringskortobjekter, kan du bli nødt til å bruke sikkerhet på regulære objekter
og kontrollobjekter for kuber, dimensjoner og dimensjonselementer.
Det er fire objekter vi har å gjøre med: styringsparameterkuben,
innvirkningsdiagrammet, strategioversiktsdiagrammet og det tilpassede
diagrammet. Styringskortkuben er et regulært, brukerdefinert TM1-objekt, mens
innvirkningsdiagrammet, strategioversiktsdiagrammet og det tilpassede
diagrammet er representert ved systemdefinerte kontrollobjekter.
Brukeren trenger READ-rettigheter til alle disse styringskortobjektene for å se på og
samhandle med objektene i Cognos Insight eller Cognos TM1 Web.
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Merk: For å se på informasjon om regulære objekter og kontrollobjekter for normal
åpner du Modell-ruten i IBM Cognos TM1 Performance Modeler og klikker på et
objekt. Informasjon om objektet og beslektede objekter blir vist på flippen
Egenskaper.
Styringsparameterkube
Styringsparameterkube, eller styringskortnettet, består av regulære objekter.
For eksempel kan en typisk styringsparameterkube kalt Scorecard bestå av
fire dimensjoner kalt Metrics, Indicators, Geography og Time.
Innvirkningsdiagram
Innvirkningsdiagrammet består av en kombinasjon av regulære objekter og
kontrollobjekter. Navnet på objektene bygger på navnet på tilhørende
styringsparameterkube for diagrammet. For eksempel kan et typisk
innvirkningsdiagram for en styringsparameterkube kalt Scorecard bestå av
en kontrollkube kalt }MI_Scorecard og tre dimensjoner kalt Metrics,
}MI_Scorecard_I og }MI_Scorecard_D.
Strategioversiktsdiagram
Strategioversiktsdiagrammet består av en kombinasjon av regulære
objekter og kontrollobjekter. For eksempel er en strategioversikt kalt
Balanced Scorecard definert av en kontrollkube med samme navn,
Balanced Scorecard. Den består av fire dimensjoner - tre regulære
dimensjoner kalt Geography, Time og Indicators og en kontrolldimensjon
kalt Balanced Scorecard.
Tilpasset diagram
Det tilpassede diagrammet består av en kombinasjon av regulære objekter
og kontrollobjekter. For eksempel består et tilpasset diagram kalt Custom
av en kontrollkube som også er kalt Custom, og tre dimensjoner.
Dimensjonene inkluderer en regulær dimensjon kalt Metrics og to
kontrolldimensjoner kalt }MD_Scorecard}_Custom_I og
}MD_Scorecard}_Custom_D.

Prosedyre
1. Opprett startoppsett for dette scenariet.
Logg deg på som administrator i Cognos TM1 Performance Modeler og gjør
som følger:
a. Opprette en styringsparameterkube kalt Scorecard som inkluderer
dimensjonene Metrics, Metric Indicators, Geography og Time.
b. Konfigurer et innvirkningsdiagram med minst en innvirkning.
c. Opprett et strategioversiktsdiagram ved hjelp av standardverdiene.
d. Opprett et tilpasset diagram og pek på USA.
e. Opprett en sentraltypeapplikasjon og distribuer den til Cognos TM1
Applications-portalen.
2. Opprett et arbeidsområde i Cognos Insight:
a. Fra Cognos TM1 Applications-portalen logger du deg på som administrator
og åpner applikasjonen/arbeidsområdet Cognos Insight.
b. I Cognos Insight legger du til følgende fire objekter på lerretet:
styringsparameterkube, strategioversiktsdiagram, tilpasset diagram og
innvirkningsdiagram.
c. Lagre arbeidsområdet.
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3. I Cognos TM1 Performance Modeler oppretter du en bruker kalt nonadmin og
tilordner brukeren til gruppen nonadmingroup.
Denne brukeren kan åpne og se på alle styringskortobjekter fra Cognos TM1
Applications og Cognos Insight.
4. Definer kubesikkerhet med kontrollkuben CubeSecurity.
Gruppen nonadmingroup trenger tilgang til bestemte kuber som følger:
a. For å se på styringsparameterkuben gir du READ-tilgang til gruppen
nonadmingroup for styringskortkuben.
b. For å se alle styringskortdiagrammene gir du READ tilgang til gruppen
nonadmingroup for følgende kontrollkuber:
v }MD_Scorecard}_Custom
v }MI_Scorecard
v }MS_Scorecard}_Balanced Strategy
Merk: Når du arbeider med kontrollkuben CubeSecurity, vises
kontrollkubens fullstendige navn for strategioversiktsdiagrammene og de
tilpassede diagrammene med prefiksene }MS_metrics_cube_name}_ og
}MD_metrics_cube_name}_.
5. Definer dimensjonssikkerhet ved hjelp av kontrollkuben DimensionSecurity.
Gruppen nonadmingroup trenger tilgang til bestemte dimensjoner som følger:
a. Da du ga READ tilgang til kuben Scorecards i forrige trinn, ga TM1
automatisk brukeren READ tilgang til dimensjonene i kuben Scorecards.
Rettighetene videreføres nedover.
b. Da du ga READ tilgang til kontrollkubene }MD_Scorecard}_Custom,
}MI_Scorecard og }MS_Scorecard}_Balanced Strategy i forrige trinn, ga TM1
automatisk brukeren READ tilgang til dimensjonene i kontrollkubene
}MD_Scorecard}_Custom, }MI_Scorecard og }MS_Scorecard}_Balanced
Strategy.
c. Gi gruppen nonadmingroup READ-tilgang til dimensjonen }Cubes.
6. Alternativt kan du konfigurere sikkerhet på elementnivå for alle dimensjoner
som danner styringsparameterkuben.
Når du har konfigurert sikkerhet som beskrevet i trinnene ovenfor, har gruppen
nonadmingroup READ-tilgang til alle elementmedlemmer i alle dimensjoner som
danner styringsparameterkuben. For å se en sektor av kuben må brukerne ha
READ-tilgang til dimensjonene som danner kuben. Hvis du vil begrense disse
innstillingene, må du definere elementets sikkerhetsrettigheter eller opprette
regler for å definere dem.

Blokkere tilgang til styringskortobjekter
I dette brukstilfellet blokkerer vi brukerens tilgang til forskjellige
styringskortobjekter. Disse objektene inkluderer styringsparameterkuben,
strategioversiktsdiagrammet, det tilpassede diagrammet og
innvirkningsdiagrammet.

Om denne oppgaven
I dette brukstilfellet oppretter administrasjonsbrukeren et arbeidsområde i IBM
Cognos Insight med de fire styringskortobjektene. Du oppretter fire nye brukere og
konfigurerer sikkerhet slik at hver enkelt bruker er begrenset til ett av
styringskortobjektene.
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Prosedyre
1. Slik blokkerer du tilgang til strategioversiktsdiagrammet:
a. Opprette brukeren NA_no_balanced og tilordne vedkommende til
NA_No_Balance_Group.
b. Gi NA_No_Balance_Group-gruppen de minimumsrettighetene som trengs
for å se alle styringskortobjektene.
Du finner mer informasjon under “Gi minimumstilgang til
styringskortobjekter brukere som ikke er administratorer” på side 180.
c. Fjern rettigheten READ for gruppen NA_No_Balance_Group til
styringskortkuben }MS_Scorecard}_Balanced.
d. Logg deg på IBM Cognos TM1 Applications-portalen som brukeren
NA_no_balanced og åpne applikasjonen i Cognos Insight Connected.
Brukeren kan nå se på, samhandle med og dra nye objekter bare for
følgende typer til lerretet: styringsparameterkube, tilpasset diagram og
innvirkningsdiagram.
Brukeren skal da se widgeten for strategioversiktsdiagram, men den vil
være tom med unntak av en feilmelding som forklarer at brukeren ikke har
tilgang til å se på innholdet i widgeten.
Brukeren vil ikke se strategioversiktsikonet i objekttreet, så det er ikke
tilgjengelig til å dras til lerretet.
2. Slik blokkerer du tilgang til det tilpassede diagrammet:
a. Opprett brukeren NA_no_custom og tilordne vedkommende til
NA_No_Custom_Group.
b. Gi gruppen NA_No_Custom_Group minimumsrettigheter til å se på alle
styringsparameterobjektene.
c. Fjern rettigheten READ for gruppen NA_No_Custom_Group til kuben
}MD_Scorecard}_Custom.
d. Logg deg på Cognos TM1 Applications-portalen som brukeren
NA_no_custom og åpne applikasjonen i Cognos Insight Connected.
Brukeren kan se, samhandle med og dra nye objekter bare for følgende
typer til lerretet: styringsparameterkube, strategioversiktsdiagram og
innvikrningsdiagram.
Brukeren skal da se widgeten for det tilpassede diagrammet, men den vil
være tom med unntak av en feilmelding som forklarer at brukeren ikke har
tilgang til å se på innholdet i widgeten.
Brukeren vil ikke se ikonet for det tilpassede diagrammet i objekttreet, så
det er ikke tilgjengelig til å dras til lerretet.
3. Slik blokkerer du tilgang til innvirkningsdiagrammet:
a. Opprett brukeren NA_no_impact og tilordne vedkommende til gruppen
NA_No_Impact_Group.
b. Gi gruppen NA_No_Impact_Group den minimumstilgangen som er
nødvendig for å se på alle styringsparameterobjektene.
c. Fjern rettigheten READ for gruppen NA_No_Impact_Group til å se på kuben
}MI_Scorecard.
d. Logg deg på Cognos TM1 Applications-portalen med brukeren
NA_no_impact og åpne applikasjonen i Cognos Insight Connected.
Brukeren kan se, samhandle med og dra nye objekter bare for følgende
typer til lerretet: styringsparameterkube, strategioversiktsdiagram og
tilpasset diagram.
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Brukeren skal da se widgeten for innvirkningsdiagrammet, men den vil
være tom med unntak av en feilmelding som forklarer at brukeren ikke har
tilgang til å se på innholdet i widgeten.
Brukeren vil ikke se ikonet for innvirkningsdiagrammet i objekttreet, så det
er ikke tilgjengelig til å dras til lerretet.
4. Slik blokkerer du tilgang til styringsparameterkuben Scoreboard:
a. Opprett brukeren NA_no_scorecard og tilordne vedkommende til
NA_No_Scorecard_Group.
b. Gi gruppen NA_No_Scorecard_Group minimumsrettigheter til å se på alle
styringsparameterobjektene.
c. Fjern rettigheten READ for gruppen NA_No_Impact_Group til kuben
Scorecard.
d. Kontroller at brukeren fremdeles har rettigheter til dimensjonene som utgjør
kuben Scoreboard: Geography, Indicators, Metrics og Time.
e. Logg deg på Cognos TM1 Applications-portalen med brukeren
NA_no_scorecard og åpne applikasjonen i Cognos Insight Connected.
På dette tidspunktet blir det vist en feilmelding.

Begrense tilgang til individuelle styringsparametere i en
Metrics-dimensjon
I dette eksempelet skal vi blokken brukerens tilgang til en av styringsparameterne i
Metrics-dimensjon, for eksempel styringsparameteren Sales. Dette eksempelet viser
hvordan det å begrense tilgangen til en enkelt styringsparameter påvirker de fire
hovedstyringskortobjektene: styringsparameterkube, strategioversiktsdiagram,
tilpasset diagram og innvirkningsdiagram.

Om denne oppgaven
I dette brukstilfellet oppretter administrasjonsbrukeren et arbeidsområde i IBM
Cognos Insight med de fire styringskortobjekter allerede på lerretet.
Dette eksempelet bruker følgende konfigurasjonen for styringskortobjekter:
v Metrics-dimensjonen inneholder fire styringsparametere, inkludert Revenue,
Expenses, Headcount og Sales.
v Innvirkningsdiagrammet inneholder Sales som innvirkningsstyringsparameter
for Revenue.
v Strategioversikten inneholder Sales som valgt styringsparameter for Grow
Revenue.
v Det tilpassede diagrammet bruker medfølgende verdenskart og inneholder et
punkt som inkluderer salg for Canada.

Prosedyre
Blokkere styringsparameteren Sales:
1. Opprett brukeren NA_no_metric og tildel vedkommende til
NA_No_Metric_Group.
2. Gi gruppen NA_No_Metric_Group minimumsrettigheter til å se på alle
styringsparameterobjektene.
Du finner informasjon i “Gi minimumstilgang til styringskortobjekter brukere
som ikke er administratorer” på side 180.
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3. Fjern rettigheten READ for gruppen NA_No_Metric_Group til Sales-elementet i
Metrics-dimensjonen.
4. En referanse til styringsparameteren Sales holdes også i kontrolldimensjonen
for strategioversikten. Fjern rettigheten READ for gruppen NA_No_Metric_Group
til Sales-elementet i dimensjonen }MS_Scorecard}_Balanced.
5. Logg deg på IBM Cognos TM1 Applications-portalen som brukeren
NA_no_metric og åpne applikasjonen i Cognos Insight Connected.
Brukeren kan se, samhandle med og dra nye styringskortobjekter til lerretet:
styringskortnett, strategioversiktsdiagram, tilpasset diagram og
innvirkningsdiagram.
Brukeren ser alle fire styringskortwidgetene, men ser ingen referanser til
styringsparameteren Sales i disse objektene, slik:
v Styringsparameterkube/styringskortnett - Styringsparameteren Sales vises
ikke i nettet.
v Strategioversiktsdiagram - Styringsparameteren Sales vises ikke i
verktøytipset når du beveger musen over. Den bidrar heller ikke til
statustelleren i Grow Revenue.
v Tilpasset diagram - Sales-punktet vises ikke i det tilpassede diagrammet.
v Innvirkningsdiagram - Når Revenue er den fokuserte styringsparameteren,
vises ingenting ved siden av den fokuserte styringsparameteren.

Begrense tilgang til styringskortperspektiver og mål
Dette eksempelet viser hva som skjer hvis en bruker har tilgang for NONE til et av
målene i et strategioversiktsdiagram.

Om denne oppgaven
For å konfigurere dette scenariet gir du NONE-tilgang for Grow Revenue-målet i et
strategioversiktsdiagram kalt Balanced Strategy.
En kontrolldimensjon holder perspektivene og målene for en strategioversikt. For
eksempel er en strategioversikt kalt Balanced Strategy definert ved en kontrollkube
med samme navn, Balanced Strategy. Perspektivet og målene for strategioversikten
er definert i en kontrolldimensjon som også har samme navn, Balanced Strategy.

Prosedyre
1. Vis TM1-kontrollobjekter:
I IBM Cognos TM1 Performance Modeler klikker du på menyen Handlinger >
Vis kontrollobjekter.
2. Definer sikkerhet for kontrolldimensjonens elementer:
a. I ruten Modelldesign i Cognos TM1 Performance Modeler høyreklikker du
på kontrolldimensjonen Balanced Strategy og velger Konfigurer sikkerhet
> Definer tilgangstillatelser for > Elementer.
b. Du kan velge en gruppe, for eksempel kalt No_Objective, og tildele
WRITE-tilgang til alle perspektiver og mål unntatt målet Financial, Grow
Revenue.
For dette ene målet kan du tildele NONE-tilgang for gruppen No_Objective.
3. Bruk objektet i IBM Cognos Insight:
a. Åpne Cognos Insight som bruker i gruppen No_Objective.
b. Dra strategioversiktsdiagrammet til arbeidsområdet.
Strategioversiktdiagrammet er tomt, og det blir vist en feilmelding.
Kapittel 13. Cognos TM1-styringskort
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Feil - Du har ikke sikkerhetsrettigheter til dette perspektivet eller målet.

Overføring av styringskortobjekter
Du kan bruke overføringsfunksjonen i IBM Cognos TM1 Performance Modeler til å
overføre styringskortobjekter fra ett IBM Cognos TM1-miljø til et annet.
Følgende informasjon skisserer kravene og virkemåten ved overføring av
forskjellige typer styringskortobjekter. Typene inkluderer styringsparameterkuber,
innvirkningsdiagrammer, strategioversiktsdiragrammer og tilpassede diagrammer.
Du finner flere opplysninger om overføringsfunksjonen i “Overføring av modellens
objekter og applikasjoner” på side 104.

Generelle trinn for overføring av et styringskortobjekt
Når du velger et styringskortobjekt for overføring, bestemmer TM1 automatisk
hvilke relaterte objekter som er nødvendige og må overføres i samme omgang.
Slik overfører du et styringskortobjekt:
1. I treet i Modelldesign-ruten i Cognos TM1 Performance Modeler finner du det
styringskortobjektet du vil overføre.
2. Høyreklikk på objektet og velg Overfør ut.
3. Velg mappen for utdata og klikk på OK.
TM1 analyserer automatisk objektet og finner ut om andre objekter må
inkluderes i overføringsprosessen. Når denne prosessen er fullført, vises flippen
Overfør.
4. Hvis du vil inkludere kubedata i overføringsprosessen, klikker du i Mål: Filer
på Konfigurer data-ikonet og velger alternativet Inkluder data for kuber.
Dette alternativet gjelder styringsparameterkuben og andre TM1-kuber som
inneholder faktiske dataverdier.
Som standard defineres overføringsprosessen til Legg til uten celledata for de
fleste kuber og ikke inneholder dataverdier i overføringen. Valget av hvorvidt
kubedata skal inkluderes, avhenger av hva som er lagret i målmiljøet. Når du
overfører inn, kan du også fjerne objektene.
5. Klikk på Overfør for å fullføre overføring ut-prosessen.

Overføring av styringsparameterkuber
En styringsparameterkube er en standard TM1-kube, bare at den er designet som
en styringsparameterkube ved hjelp av et kubeattributt. Denne betegnelsen
oppdages under overføringen av overføringsanalysen, og alle relaterte objekter for
kuben blir automatisk valgt for inkludering i overføringen. Dette inkluderer alle
relaterte styringskortdiagrammer for valgt styringsparameterkube. Som eksempler
kan nevnes innvirkningsdiagrammet og alle strategioversiktsdiagrammer eller
tilpassede diagrammer som er basert på kuben.
Hvis du velger å overføre kubedata, virker overføringen på samme måte som
andre TM1-kuber og inkluderer de faktiske dataene fra styringsparameterkuben.

Overføring av innvirkningsdiagrammer
Når du velger et innvirkningsdiagram for overføringen, blir beslektet
styringsparameterkube automatisk inkludert som et avhengig objekt. Blant andre
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objekter som velges automatisk med overføringen, er kontrollkuben. Den definerer
diagrammet, styringsparameterdimensjonen fra styringsparameterkuben og andre
kontrolldimensjoner som inneholder metadata om diagrammet. Dataene i
diagrammets kube defineres også for automatisk overføring.
Husk: En styringsparameterkube kan bare ha ett innvirkningsdiagram knyttet til
seg.

Overføring av strategioversiktsdiagrammer
Overføring ut av et strategioversiktsdiagram inkluderer automatisk den relaterte
styringsparameterkuben som avhengig objekt. Et strategioversiktsdiagram er
definert ved en kontrollkube og har samme dimensjonalitet som relatert
styringsparameterkube. Det er ingen data å overføre i diagrammets kube, for det er
i bunn og grunn en beregnet kube.
Husk: En styringsparameterkube kan inkludere ett eller flere
strategioversiktsdiagrammer.

Overføring av tilpassede diagrammer
Overføring ut av et tilpasset diagram inkluderer den relaterte
styringsparameterkuben som avhengig objekt. Alle relaterte regulære dimensjoner
og kontrolldimensjoner velges også automatisk, inkludert det brukerdefinerte
bakgrunnsbildet for diagrammet.
Husk: En styringsparameterkube kan inkludere ett eller flere tilpassede
diagrammer.

Meldingslogging for styringskort
Du kan konfigurere IBM Cognos TM1 Performance Modeler og IBM Cognos
Insight til å registrere styringskortmeldinger til loggfilen for hver applikasjon. Du
kan bruke disse meldingene til å overvåke eller feilsøke styringskortaktivitet.
Styringskortmeldinger registreres med log4j-loggingsrammeverket i Cognos TM1
Performance Modeler og Cognos Insight.
Du kan konfigurere loggerne i loggegenskapsfilen for å logge meldinger om
følgende områder av styringskort:
Generelle meldinger om styringskortaktivitet
log4j.logger.Metrics=DEBUG
Meldinger om styringskortytelse
log4j.logger.com.ibm.cognos.perf.Metrics=DEBUG
Meldinger om styringskortdiagrammer og visualiseringer.
Denne loggeren gjelder bare for innvirkningsdiagrammet og
strategioversiktsdiagrammet.
log4j.logger.RAVEMetrics=DEBUG
Som standard er logging er konfigurert til å logge nødvendige meldinger for
daglige formål og trenger som regel ikke å endres. I noen tilfeller kan du ha behov
for å arbeide med IBM Kundeservice for å endre loggingskonfigurasjonen til p
registrere mer spesifikke meldinger om styringskortaktivitet.
Kapittel 13. Cognos TM1-styringskort
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Du finner flere opplysninger om aktivering og konfigurering av logging i Cognos
TM1 Performance Modeler og Cognos Insight ved å slå opp i IBM Cognos TM1
Installation and Configuration Guide.
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Tillegg A. Tilgjengelighetsfunksjoner
Tilgjengelighetsfunksjonene hjelper brukere som har funksjonshemninger, for
eksempel personer med nedsatt bevegelighet eller nedsatt syn, med å bruke
informasjonsteknologiprodukter.

Direktetaster
Det brukes standard Microsoft Windows-navigeringstaster i tillegg til
applikasjonsbestemte taster.
Du kan bruke tastatursnarveier når du skal navigere i applikasjonen og utføre
oppgaver. Hvis du bruker en skjermleser, ønsker du kanskje å maksimere vinduet
slik at tabellen med tastatursnarveier utvides og blir mer tilgjengelig. Det kan
kanskje være lurt å slå på høy kontrast i operativsystemet slik at linjene i
diagrammenene i applikasjonen blir tydeligere.
Merk: De neste tastatursnarveiene er basert på amerikanske standardtastaturer.
Tabell 17. Direktetaster
Handling

Tastatursnarvei

Åpne visningen Applikasjon

Alt+A

Åpne visningen Modell

Alt+M

Lukk redigeringsprogrammet

Ctrl+W

Gå til neste redigeringsprogram

Ctrl+F6

Gå til forrige redigeringsprogram

Ctrl+skift+F6

Gå til neste visning

Ctrl+F7

Gå til forrige visning

Ctrl+skift+F7

Lagre

Ctrl+S

Lagre alle

Ctrl+skift+S

Vis hjelp til taster

Ctrl+skift+L

Bytt til redigeringsprogrammet

Ctrl+skift+E

Åpne en hurtigmeny

Skift+F10

Naviger på en meny

Pil opp og ned

Aktiver en kommando på en meny Oppgi
eller hurtigmeny
Flytt til og velg neste aktiverte
Pil ned
menypunkt eller hurtigmenypunkt
Velg første aktiverte punkt på en
undermeny på en meny eller
hurtigmeny

Pil høyre

Flytt til og velg forrige aktiverte
Pil opp
menypunkt eller hurtigmenypunkt
Lukk en åpnet meny

Esc

Merk av eller fjern merket i en
avmerkingsboks

Mellomromstast
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Tabell 17. Direktetaster (fortsettelse)
Handling

Tastatursnarvei

Flytt til neste punkt i en
dialogboks eller veiviser

Tabulator

Flytt til forrige punkt i en
dialogboks eller veiviser

Skift+tabulator

Flytt til neste valg på en
rullegardinliste

Pil ned

Flytt til forrige valg på en
rullegardinliste

Pil opp

Flytt til og velg neste
alternativknapp

Tabulator+mellomromstast

Flytt til og velg forrige
alternativknapp

Skift+tabulator+mellomromstast

Åpne og vis en rullegardinliste
eller meny

Alt+pil ned

Lukk en åpnet rullegardinliste eller Alt+pil opp eller Esc
meny
Lukk en dialogboks eller veiviser

Esc

Start et valgt rullegardinpunkt

Enter

Bruk endringene du har gjort, og
lukk dialogboksen eller veiviseren

Tab til OK og trykk på Enter

Lukk dialogboksen eller veiviseren Esc
uten å bruke eller lagre endringene
du har gjort
Naviger mellom flippene

Pil venstre og høyre eller tabulatortast eller
skift+tabulatortast

Flytt gjeldende tabulator til høyre

Skift+Page Up

Flytt gjeldende tabulator til venstre Skift+Page Down
Naviger fra ikon til ikon på
verktøylinjen

Pil venstre og høyre

Vis medlemmer av en dimensjon i
Cube Viewer

Alt+pil ned

Velg flere rader eller kolonner i
Cube Viewer

Ctrl+Pil ned

Erstatt den eksisterende
dimensjonen i radene med den
valgte dimensjonen

Ctrl+R

Erstatt den eksisterende
dimensjonen i kolonnene med den
valgte dimensjonen

Ctrl+C

Ctrl+T
Erstatt den eksisterende
dimensjonen i konteksten med den
valgte dimensjonen
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Utvis medlemmene automatisk i
den valgte dimensjonen

På hurtigmenyen for den valgte dimensjonen, Pil ned
til kommandoen Utvid til nivå og velg det nivået du
vil vise

Utvid eller komprimer en
overordnet i en dimensjon

Enter
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Tabell 17. Direktetaster (fortsettelse)
Handling

Tastatursnarvei

Oppdater modellen med dataene
på serveren

F5

Avslutt applikasjonen

Alt+F4

IBM og tilgjengelighet
IBMs tilgjengelighetssenter (http://www.ibm.com/able) inneholder mer
informasjon om IBMs engasjement når det gjelder tilgjengelighet.

Tillegg A. Tilgjengelighetsfunksjoner
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Tillegg B. Cognos TM1 Performance Modeler for eksisterende
Cognos TM1-brukere
Eksisterende IBM Cognos TM1-brukere som flytter til IBM Cognos TM1
Performance Modeler, bør være klar over følgende:

Objektopprettelse og modellstyring
De fleste objektoppprettelses- og modellstyringsoppgaver som Cognos
TM1-brukere er vant til å utføre i Server Explorer, kan utføres i Cognos TM1
Performance Modeler. Du kan vedlikeholde Cognos TM1-modeller iCognos TM1
Performance Modeler, med følgende unntak:
v Replikering og synkronisering støttes ikke i Cognos TM1 Performance Modeler.
Hvis modellen bruker replikering og synkronisering, må du vedlikeholde denne
delen av modellen i Cognos TM1 Server Explorer. Du finner fullstendige
opplysninger om replikering og synkronisering i IBM Cognos TM1 Brukerhåndbok.
v Gjennomdrillingsprosessen og reglene må opprettes og vedlikeholdes i Cognos
TM1 Architect eller Perspectives. Du finner nærmere opplysninger om
gjennomdrillingsprosesser og -regler i IBM Cognos TM1 Utviklerhåndbok.
v Serveradministrasjonsoppgaver som å frakoble enkeltbrukere, kringkaste
meldinger til brukere og slå av serveren med varsler til brukerne må utføres fra
klientmeldingssenteret, som er tilgjengelig fra Server Explorer. Se “Administrere
klienttilkoblinger” i IBM Cognos TM1 Brukerhåndbok hvis du vil vite mer.
v TurboIntegrator-prosesser med ODBO-datakilder må være opprettet og
vedlikeholdt i Architect eller Perspectives. Cognos TM1 Performance Modeler
TurboIntegrator-redigereren støtter ikke ODBO-datakilder. Alle andre
TurboIntegrator-datakilder kan vedlikeholdes i Cognos TM1 Performance
Modeler. Du finner nærmere opplysninger om hvordan du oppretter en prosess
med en ODBO-kilde, i IBM Cognos TM1 TurboIntegrator-veiledning.
v Hvis du vil legge til Microsoft Excel-regneark i en Cognos TM1-applikasjon i
Application Organizer, må du gjøre det i Server Explorer. Cognos TM1
Applications beskrives i IBM Cognos TM1 Utviklerhåndbok.
v Hvis du oppretter en TurboIntegrator-prosess via Guided Import i Cognos TM1
Performance Modeler, må du ikke deretter redigere prosessen internt i Architect
eller Perspectives.

Forskjeller i funksjonalitet mellom Cognos TM1 Performance
Modeler og Cognos TM1 Architect/Perspectives
Det meste av objektopprettelsesfunksjonalitet er nokså likt i IBM Cognos TM1
Performance Modeler og IBM Cognos TM1 Perspectives/Architect. Det er
imidlertid enkelte forskjeller du være oppmerksom på.
v Sammenliknet med Cognos TM1 Architect/Perspectives er kubeopprettelse
forenklet med et dra og slipp-grensesnitt i Cognos TM1 Performance Modeler.
Cognos TM1 Performance Modeler gjør det også mulig for deg å
omdimensjonere en eksisterende kube ved å legge til eller slette dimensjoner fra
en kube eller endre rekkefølgen på dimensjonene i kuben.
v Opprettelse av delsett er noe begrenset i Cognos TM1 Performance Modeler
sammenliknet med Cognos TM1 Architect/Perspectives. Det er ingen Utvid
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over-funksjonalitet i Cognos TM1 Performance Modeler, og det er begrenset
støtte for dynamiske delsett i Cognos TM1 Performance Modeler.
v Regelopprettelse er svært forenklet i Cognos TM1 Performance Modeler.
Regelredigereren inneholder innholdshjelpfunksjoner som presenterer
kontekstuelt relevante elementer eller opplysninger mens du oppretter en regel. I
tillegg genererer Cognos TM1 Performance Modeler automatisk regler og
tilknyttede matere når du definerer en beregningsdimensjon eller oppretter en
link.
v TurboIntegrator-redigereren i Cognos TM1 Performance Modeler har bedre
redigeringsfunksjoner på Avansert skripting-flippene (Parametere, Prolog,
Metadata, Data, Epilog).
v Dimensjonsredigereren i Cognos TM1 Performance Modeler har et mer intuitivt
og omfattende miljø for administrasjon av alle aspekter av dimensjoner. Du kan
for eksempel opprette bestemte dimensjonstyper som oppfyller unike krav i
modellen. I tillegg utføres all dimensjonsadministrasjon i ett enkelt vindu. Du
trenger ikke åpne et eget vindu for å administrere attributter eller definere
elementegenskaper.
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Tillegg C. Dimensjonsberegninger
Dimensjonsuttrykkene og -funksjonene for beregninger blir beskrevet med syntaks
og eksempler.
En uttrykksredigerer er tilgjengelig for bladnivåberegninger og beregninger på
konsolidert nivå. Uttrykksredigereren har en enkel uttrykksredigerer til redigering
og opprettelse av aritmetiske uttrykk og uttrykk for gjennomsnittsberegning, og en
fuksjonsredigerer for bruk av forhåndsdefinerte funksjoner for beregninger på
bladnivå og konsolideringsnivå. Uttrykksredigereren har også en redigerer for
aggregeringsuttrykk som er tilgjengelig for beregninger på konsolidert nivå.

Tidsrelaterte funksjoner i dimensjonsberegninger
Hvis du bruker en klokkeslettrelatert funksjon, for eksempel CUMULATE, i en
dimensjonsberegning og dimensjonen så brukes i en kube som ikke inneholder
noen tidsdimensjon, blir det generert ugyldige regelsetninger, og en kommentar
som beskriver problemet, blir plassert i regelen for kuben som ikke bruker en
tidsdimensjon. I tilfeller der beregningsdimensjon brukes i mange kuber og de
fleste, men ikke alle, kubene inneholde en tidsdimensjon, kan du deaktivere de
ugyldige regelsetningene i regelen for kuben som ikke inneholder en
tidsdimensjon.

Aritmetiske operasjoner
IBM Cognos TM1 Performance Modeler støtter vanlige aritmetiske operasjoner:
Sum, Differanse, Multiplikasjon og Divisjon

Sum
Sum-operand for enkle beregninger

Formål
En summmering av celleverdier for beregninger på bladnivå eller konsolidert nivå.
=(<operand 1> + <operand 2>)

Differanse
Differanseoperand for enkle beregninger.

Formål
En differanseberegning mellom to celleverdier for beregninger på bladnivå og
konsolidert nivå.
=(<operand 1> - <operand 2>)

Multiplikasjon
Multiplikasjonsoperand for enkle beregninger.
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Formål
En multiplikasjonsberegning mellom to celleverdier for beregninger på bladnivå og
konsolidert nivå.
=(<operand 1> * <operand 2>)

Divisjon
Divisjondoperand for enkle beregninger.

Formål
En divisjonsberegning mellom to celleverdier for beregninger på bladnivå og
konsolidert nivå.
=(<operand 1> / <operand 2>)

Funksjoner
Funksjonene som er tilgjengelige for beregninger på bladnivå og konsolidert nivå,
er beskrevet.
Beslektede oppgaver:
“Opprette N-beregninger med dimensjonsfunksjoner” på side 25
En N-beregning som bruker en dimensjonsfunksjon, er en beregning som blir
utført på dimensjonsnivået mellom en inndataverdi for et medlem av denne
dimensjonen og den valgte funksjonen.

CUMULATE
Formål
CUMULATE beregner det kumulative summene i én rad basert på de opprinnelige
tallene i en annen rad.
=CUMULATE(<Inndata>)

Eksempel
Funksjonen =CUMULATE(Profit) beregner den kumulative fortjenesten i for hele
tidsdimensjonen i kuben, der funksjonen CUMULATE blir brukt.

DECUMULATE
Formål
DECUMULATE starter fra de kumulerte summene og beregner den opprinnelige
serien.
=DECUMULATE(<Inndata>)

Eksempel
Funksjonen =DECUMULATE(‘Cumulative Sales&apos;) bryter ned det kumulative
salget i periodesalg for hele tidsdimensjonen i kuben, der funksjonen
DECUMULATE blir brukt.
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LAG
Formål
Oppretter et resultat i én rad ved å forsinke inndata fra en annen rad med 1
periode.
=LAG(<Pad>,<inndata>)

Parametere
Pad
Argumentet <Pad> oppgir verdien som er returnert av LAG for første
bladmedlem i tidsdimensjonen. Det kan være et annet medlem i dimensjonen
eller en konstant. Hvis det blir utelatt, kan brukeren oppgi en verdi for denne
funksjonen i første bladmedlem i tidsdimensjonen.

Eksempel
Medlemmet ‘Opening Balance&apos; kan bruke funksjonen =LAG(‘Prime
value&apos;, ‘Closing Balance&apos;).

LASTNZ
Formål
LASTNZ søker bakover langs serien av data i inndataraden, og returnerer den
nyeste verdien som ikke er null eller en nullverdi. LASTNZ kan brukes til å unngå
å måtte skrive inn data på nytt over en lang tidsskala der inndataene sjelden blir
endret i løpet av perioden.
=LASTNZ(<Inndata>)

Parametere
<Inndata>
Kan være enten et numerisk medlem eller et strengmedlem.

PERIODSTART
Formål
Datoen og klokkeslettet for denne perioden.
=PERIODSTART()

PERIODMIDDLE
Formål
Datoen og klokkeslettet midt i denne perioden.
=PERIODMIDDLE()

PERIODEND
Put your short description here; used for first paragraph and abstract.
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Formål
Datoen og klokkeslettet på slutten av denne perioden.
=PERIODEND()

PERIODDAYS
Formål
Antall dager i perioden.
=PERIODDAYS()

VARIANCE
Formål
Behandler variansen mellom to datasett, omtalt som <Faktisk> og <Budsjett>. For
et medlem i en beregningsdimensjon der en positiv varians ville være gunstig, vil
resultatet bli behandlet som <Faktisk> minus <Budsjett>. For et medlem i en
beregningsdimensjon der en positiv varians ville være ugunstig, vil resultatet bli
behandlet som <Budsjett> minus <Faktisk>. Hvis det ikke finnes noen
beregningsdimensjon i kuben, vil funksjonen alltid returnere <Faktisk> minus
<Budsjett>
=VARIANCE(<Faktisk>,<Budsjett>)

VARIANCEPERCENT
Formål
Beregner den prosentvise variansen mellom to datasett, omtalt som <Faktisk> og
<Budsjett>. For et medlem i en beregningsdimensjon der en positiv varians ville
være gunstig, vil resultatet bli behandlet som (<Faktisk> - <Budsjett>) / <Budsjett>
* 100. For et medlem i en beregningsdimensjon der en positiv varians ville være
ugunstig, vil resultatet bli behandlet som (<Budsjett> - <Faktisk>) / <Budsjett> *
100.
Hvis det ikke finnes noen beregningsdimensjon i kuben, vil funksjonen alltid
returnere (<Faktisk> - <Budsjett>) \ <Budsjett> * 100.
=VARIANCEPERCENT(<Faktisk>,<Budsjett>)

Syntakskombinasjoner
Kombinasjonene av funksjon og logisk operand beskrives her.
Uttrykksredigereren validerer i sanntid. Det finnes ingen ekstra trinn for å validere
et uttrykk. Et gyldig uttrykk blir vist i rødt med en rød understreking.
Analysatoren som validerer dimensjonsberegningsuttrykk bruker BNF
(Backus-Naur Form) til å fastsette om et uttrykk er gyldig. Dette er
kombinasjonene av syntaks som kan brukes i et uttrykk:
v Expression ::= AndExpression { "OR" AndExpression }
v AndExpression ::= CmpExpression { "AND" CmpExpression }
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v CmpExpression ::= AddOrSub [ "=" AddOrSub | "<>" AddOrSub |"<" AddOrSub |
">" AddOrSub | ">=" AddOrSub | "!" AddOrSub | "<=" AddOrSub ]
v AddOrSub ::= MultiplyOrDivide { "+" MultiplyOrDivide | "-"
MultiplyOrDivide }
v MultiplyOrDivide ::= Power { "*" Power | "/" Power | "%" Power }
v Power ::= Unary [ "^" power ]
v Unary ::= "+" Unary | "-" Unary | "!" Unary | Operand
v Operand ::= INTEGER | Variable |"(" Expression ")"| Sum | Multiply|
IfExpression | BIFS
v IfExpression ::= "IF" Expression "THEN" Expression [ "ELSE" Expression ]
v BifExpression ::= BIF "(" Expression { ";" Expression } ")"
v SumExpression ::= SUM "(" Expression { "," Expression } ")"
v MultiplyExpression ::= MULTIPLY "(" Expression { "," Expression } ")"
v WeightedAverageExpression ::= WEIGHTEDAVERAGE "(" Expression ")"
v TimeAverageExpression ::= TIMEAVERAGE "(" TIMEAVERAGETYPE ")"
v ForceToZeroExpression ::= FORCETOZERO "(" ")"
v Condition ::= parseExpression ["AND" parseExpression | "OR"
parseExpression |"NOT" parseExpression

Tillegg C. Dimensjonsberegninger
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Tillegg D. Importer Cognos Planning-modeller til Cognos TM1
Du kan importere Cognos Analyst-objekter fra en Cognos Planning-modell til
Cognos TM1.
Alternativet Importer Cognos Planning-modell hjelper deg å bygge din Cognos
Planning-modell i IBM Cognos TM1 Performance Modeler. Importalternativet
bruker en .XML-applikasjonsdefinisjonsfil som genereres fra Cognos
Planning-modellen. Denne filen brukes til å få deg i gang med dimensjonene,
kubene og linkene som du trenger for å bygge modellen i Cognos TM1
Performance Modeler.
Importalternativet installeres som standard i Cognos TM1 10.2 og høyere. For å
gjøre alternativet tilgjengelig distribueres en oppdaterer og et tilpasset menypunkt i
Cognos Analyst for å legge til alternativet i Cognos Planning-miljøet.
Importprosessen har tre deler:
v I Cognos Analyst legger du til et tilpasset menypunkt, slik at du kan generere en
rapport som identifiserer potensielt problematiske objekter i modellen.
v I Cognos Contributor genererer du en .XML-applikasjonsdefinisjon av modellen.
Importen konverterer .XML-utdataene fra Cognos Planning til en mappe med
filer av typen .json.
v I Cognos TM1 Performance Modeler importerer du .json-filene til Cognos TM1
Performance Modeler med alternativet Handling > Importer Cognos
Planning-modellen.

Importerte elementer
Importalternativet analyserer Cognos Planning-modellen og besørger den mest
passende setningen i Cognos TM1. Ikke alle objekter kan overføres. Noen objekter
og modellfunksjoner i Cognos Planning har ikke noe motstykke i Cognos TM1. I
slike tilfeller må du manuelt justere enkelte funksjoner i Cognos
TM1-resultatmodellen. De neste seksjonene viser hva verktøyet kan og ikke kan
overføre.
Data, sikkerhet og applikasjonsrettigheter
Bare dimensjoner, kuber og linker blir importert av importalternativet. Det
tar ikke hensyn til data, sikkerhetsinnstillinger eller applikasjonsrettigheter.
Cognos Contributor-linker
Objektene som skal overføres fra Cognos Contributor .XML. Dermed
inkluderes bare linker som er del av Cognos Contributor-applikasjonen.
Linker fra eksterne kilder eller linker som ikke er i oppdateringssekvensen
for målkuben, blir ikke inkludert.
Ugyldige tegn
De ulovlige og reserverte tegnene er ikke identiske mellom Cognos
Planning og Cognos TM1. Derfor importeres objekt- og dimensjonsnavn
som de er, når det er mulig. Hvis det ikke er mulig å importere ugyldige
tegn, fjernes de ulovlige tegnene.
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Tabell 18. Dimensjoner som importeres
Dimensjon

Beskrivelse

Dimensjonstyper

Dimensjonstyper finnes ikke i Cognos
Planning, men dimensjoner tildeles den best
egnede typen ut fra beregning, hierarki, tid
eller versjoner.

Beregninger

Alle dimensjonsberegninger, inkludert
komplekse nestede betingelser, blir
importert. Dersom det er en tilsvarende
funksjon for en BiF, bruker dimensjoner som
importeres, den. Dersom det ikke finnes ne
helt tilsvarende, blir beregningen importert
til den nye modellen som en beregning med
en brutt komponent, slik at den kan leses
som en referanse. Se tabell 20 for
beregninger som innebærer dlist-formaterte
eller tekstformaterte elementer.

Formater

Alle formater importeres, inkludert datoer
og listeformater (plukklister i Cognos TM1).
Standardformatering er annerledes i i
Cognos Planning og Cognos TM1.
Uformaterte elementer må justeres i den
importerte modellen for å oppnå samme
utseende som de hadde i Cognos Planning.

Tidsgjennomsnitt

Første periode, siste periode og
klokkeslettgjennomsnitt importeres.

Kuber

All dimensjonsimport den beste rekkefølgen
som fastslås med beregningstypedimensjoner
plassert sist.

Tabell 19. Linker som importeres
Link

Beskrivelse

Kube til kube-linker

Importer som fyllmodus.

Akkumuleringslinker

Importer som fyllmodus.

Oppslagslinker

Importer som erstatningsmodus.

Tildelingstabeller

Importer som manuelle tildelinger mellom
dimensjoner hvis tildelingstabellen er linket
til dimensjoner på kilde-og målsiden.

Tabell 20. Objekter som importeres, men må justeres
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Type objekt

Gjør slik

Vektede gjennomsnitt

Tilbakestill som C-beregninger i Cognos
TM1 Performance Modeler-dimensjoner.

Beregninger som involverer IIDer av
dlist-formaterte elementer

Tilbakestill til å inkludere elementnavn i
stedet for IID.

Bifer som ikke finnes i Cognos TM1
Performance Modeler

Reparer brutte beregninger.

Kuber med mer enn en
beregningstypedimensjon

Kontroller at kubene virker som de skal.
Endre rekkefølgen på dimensjonene manuelt
om nødvendig.
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Tabell 20. Objekter som importeres, men må justeres (fortsettelse)
Type objekt

Gjør slik

Kube til kube- og akkumuleringslinker i
annen modus enn fyll

Importeres som fyllmodus. Remodeller om
nødvendig.

Slå opp linker i en annen modus enn
erstatning

Importeres som erstatningsmodus.
Remodeller om nødvendig.

Linker som bruker tildelingstabeller eller
dcube-tildelingstabeller eller klipper ut
delkolonner

Remodeller om nødvendig med manuelle
tildelinger eller dimensjonsattributter.

Linker til delsummer eller beregnede
elementer

Importerer, men genererer ikke breakback i
målkuber. Krever remodellering.

Tabell 21. Objekter som ikke importerer
Objekt

Gjør slik

Tilgangstabeller

Opprett modellsikkerhet på nytt.

Tildelingstabeller

Det finnes ikke noe tilsvarende objekt i
Cognos TM1, men dimensjonsattriobutter
kan brukes for å oppnå tilsvarende resultat.

Valideringer

Ingen tilsvarende funksjonalitet finnes i
Cognos TM1. Opprett på nytt på den nye
Cognos TM1-serveren. Se også “Konfigurere
en TurboIntegrator-prosess som skal utføres
på en arbeidsflythandling” på side 119.

Data

Importeres ikke. Legg til manuelt.

Dimensjonsimportlinker

Importeres ikke. Legg til manuelt.

ADVARSEL:
Importen validerer ikke at en modelleringsteknikk som er brukt i Cognos
Planning-modellen, vil virke etter migrering. Heller ikke optimaliseres
sluttmodellen til å utnytte Cognos TM1-funksjonalitet.

Tilføye importalternativ
For å klargjøre Cognos Analyst and Cognos TM1 Performance Modeler, slik at du
kan importere modeller:
1. Før du kjører Cognos Analyst, kopierer du filene .up1 and menu.txt til Cognos
Analyst installation_location\bin-katalogen.
2. Start Cognos Analyst.
3. Klikk på Hjelp > Oppdateringer for å sikre at oppdateringen er brukt.
Dialogboksen som brukes til oppdateringer, vises nå.
Update ID
XPJTM101

Applied
Description
Yes
Migration to TM1

4. Klikk på Verktøy > Alternativer > Tilpasset.
5. Bla til stedet der du har kopiert menu.txt, og velg den.
6. Klikk på OK.
7. Start Cognos Analyst på nytt.
Etter omstarten vises Cognos Analyst, Migration på menyens verktøylinje.
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Undersøke modellen
Før du utfører importen, bruker du det nylig tilføyde Migrering-alternativet til å
undersøke hvilke objekter som må endres:
1. Du kan undersøke ett enkelt bibliotek, eller hvis objektene du trenger, er fordelt
på flere biblioteker, kan du undersøke en gruppe objekter:
a. For å undersøke et enkeltbibliotek klikker du på Migration > Undersøk
bibliotek og velger biblioteket som skal analyseres.
b. For å undersøke en gruppe av biblioteker klikker du på Fil > Bibliotek >
objekter og velger de opprinnelige objektene fra ett bibliotek. Så bruker du
Kontroller integritet, eller du kan velge objektene manuelt til gruppen av
objekter er komplett.
2. Klikk på OK for å generere rapporten.
Rapporten varsler deg om funksjoner i Cognos Analyst-modellen som krever
justering etter import. Se tabell 20 på side 202 for elementer og forslag til
handlinger som du kan utføre på dem.

Generere .XML i Cognos Contributor
For å generere den .XML-filen du trenger til importen, kjører du Cognos
Administration Console i Cognos Contributor:
1. I applikasjonen du vil importere, velger du Utvikling >
Applikasjonsvedlikehold > XML for applikasjon.
2. Bla til stedet der du vil plassere .XML-filen. Legg merke til denne plasseringen.
3. Klikk på Lagre XML til fil.

Åpne .XML-filen i Cognos TM1 Performance Modeler
Gjør slik på maskinen med Cognos TM1 Performance Modeler:
1. Opprett en mappe der du vil at importen skal gjøres på maskinen.
2. Kopier .XML-filen du genererte, fra Cognos Administrator Console til Cognos
TM1 Performance Modeler-maskinen.
3. Klikk på Handlinger > Importer Cognos Planning-modell.
4. Klikk på ellipsene for å bla deg frem til .XML-filens plassering og velg den.
5. Klikk på OK.
Når .json-filene er generert, får du frem en dialogboks som viser plasseringen.
Import completed - model elements ready to be transferred in from location

Legg merke til denne plasseringen.
6. Klikk på OK.
7. I Cognos TM1 Performance Modeler høyreklikker du på Cognos TM1-serveren
i treet og velgerOverfør i.
8. Bla til plasseringen som er angitt ved dialogboksen med overføringskvittering.
Merk: Filen som trengs, er overordnet mappe som inneholder en delmappe
kalt json
9. Klikk på OK for å starte importen.
Du får frem en dialogboks med listen over objekter som blir importert.
10. Klikk på Overfør og fjern for å importere objektene og fullfør
modellimporten. Bruk Cognos TM1 Performance Modeler til å undersøke
resultatmodellen. Du kan nå legge til data for modellen.
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Eksemplene nedenfor beskriver tre måter å justere det vektede gjennomsnittet som
ofte finnes i en Cognos Planning-modell.

Vektet gjennomsnitt, eksempel 1
I dette eksempelet beregnes inntekten som Antall * pris. I løpet av et helt år
ønsker du å finne Pris=inntekt/antall
I Cognos Planning definerer du Pris til å være et vektet gjennomsnitt etter Antall
solgt.
For å få samme resultat i Cognos TM1 Performance Modeler definerer du en Cberegning for Pris.

Vektet gjennomsnitt, eksempel 2
I dette eksempelet kjenner du Bruttomargin og kan beregne Bruttomargin % =
Bruttomargin *100/inntekt

På et gjennomsnittselement som et helt år bruker du samme beregning
2200*100/7200 = 30,56%
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Vektet gjennomsnitt, eksempel 3
I Cognos Planning beregnes et implisitt produkt i dette scenariet: Disse inndataene
resulterer i følgende beregning:

I Cognos TM1 Performance Modeler må du opprette et nytt element til bruk i
beregningen av vektet gjennomsnitt. Du kan så opprette delsett og kubevisninger
og skjule dette fiktive elementet fra brukeren.

Modelleringsteknikker som krever nytt design
Hvis maskinen bruker metodene nedenfor, kan du endre modellen og oppnå en
vellykket overføring.
v Linker som bruker tildelingstabeller eller klipper ut delkolonner
Det er vanligvis mulig å remodellere disse ved å legge til et attributt i en
dimensjon. Så matcher du dette attributtet i en link.
v Linker i addisjons- eller subtraksjonsmodus
Opprett ekstralinjer i målkuben som mål for disse linkene og definer relevanter
beregninger i måldimensjonene
v Modeller som er avhengige av "ingen data"-tilgangstabeller
Du kan opprette en modell der bare ting i modellen er kildekube for en link for
noen elist-elementer. I dette tilfellet fungerer målkuben forskjellig for forskjellige
elist-elementer. Siden konseptet med "ingen data" ikke finnes i Cognos TM1, må
dette scenariet remodelleres med betingelser.
v Flere kopier eller liknende kopier i samme dimensjon.
Et eksempel på denne teknikken i Cognos Planning er når en dimensjon brukes
som et dlist-format, men også har en reell dimensjon i kuber. En kopi-dlist
brukes for dlist-formatelementet, som kan inneholde bare detaljelementer. Denne
strukturen kan også være nødvendig fordi bruk av en dlist som format hindrer
dimensjonen i å reduseres i en “cut-down”-prosess. I Cognos TM1 er det ikke
behov for ekstrakopien av dimensjonen. Selve den opprinnelige dimensjonen
eller et egnet delsett kan brukes som plukkliste.

206

IBM Cognos TM1 Performance Modeler Versjon 10.2.2: Brukerhåndbok

Lange elists
Hvis moddellen har en svært lang elist, oppretter du en ny modell med bare en
kort plassholder-elist til bruk for migrering. Så oppdaterer du resultatdimensjonen
i Cognos TM1 når du har gjort om på modellen.
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