IBM Cognos TM1
Wersja 10.2.0



Szybki start
Niniejsza publikacja Szybki start ułatwia rozpoczęcie pracy z oprogramowaniem IBM
Cognos TM1.
Wersje w innych językach: inne wersje językowe niniejszej publikacji Szybki start są dostępne w plikach PDF i
HTML na dysku CD Quick Start.

Przegląd produktu
IBM® Cognos TM1 to oprogramowanie integrujące funkcje planowania, pomiary wydajności biznesowej, karty wyników i wiele
źródeł danych. Cognos TM1 zapewnia bezpośredni, natychmiastowy wgląd w dane, umożliwia podział odpowiedzialności za
zadania w procesie pracy zespołowej oraz udostępnia spójne ujęcie informacji. Cognos TM1 umożliwia menedżerom szybkie
ustabilizowanie wahań parametrów operacyjnych i wykorzystanie pojawiających się na rynku szans.
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Krok 1: dostęp do oprogramowania
Aby pobrać produkt z serwisu Passport Advantage, postępuj zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi w dokumencie
Pobieranie produktu IBM Cognos TM1 10.2.0 (www.ibm.com/support/docview.wss?&uid=swg24033833).
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Krok 2: dostęp do dokumentacji

?

Pełną dokumentację zawierają tematy dotyczące produktu IBM Cognos TM1 w Centrum informacyjnym
oprogramowania IBM Cognos TM1 10.2.0 (http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/ctm1/v10r2m0/index.jsp).
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Krok 3: sprawdzanie konfiguracji sprzętu i systemu
Należy zapoznać się z informacjami o zgodności sprzętu i oprogramowania na stronie dotyczącej zgodności produktu
Cognos TM1 (http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27038140). Ponadto należy zapoznać się z
wymaganiami systemowymi opisanymi w podręczniku instalowania, który dostępny jest w Centrum informacyjnym IBM
Cognos TM1 10.2.0 (http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/ctm1/v10r2m0/index.jsp).
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Krok 4: wybór komponentów produktu Cognos TM1, które będą używane
W ramach produktu IBM Cognos TM1 domyślnie instalowane są następujące komponenty:
v Cognos TM1 Server/Cognos TM1 Admin Server
v Cognos TM1 Application Server/TM1 Application Gateway
v Cognos TM1 Web
v Cognos TM1 Operations Console
v Cognos TM1 Architect
v Cognos TM1 Perspectives
v Interfejsy API Cognos TM1
v Cognos TM1 Applications
v Przykłady
Następujące komponenty są opcjonalne i można je dodać podczas pierwszej instalacji lub później:
v Cognos TM1 Performance Modeler (zawiera Cognos TM1 Scorecarding)
v Cognos Insight (klient z interfejsem WWW). Program Cognos Insight może być instalowany jako komponent
autonomiczny lub jako część instalacji produktu Cognos TM1. Więcej informacji można znaleźć w serwisie WWW
programu Cognos Insight.
v Przetłumaczona dokumentacja. Aby móc wyświetlać treść Pomocy w języku innym niż angielski, należy w trakcie
instalacji wybrać żądane dodatkowe języki z listy Przetłumaczona dokumentacja. Domyślnie instalowana jest
dokumentacja w języku angielskim.
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Krok 5: instalowanie oprogramowania wymaganego wstępnie
v Microsoft Visual C++ Redistributable 2010
v Pakiet Microsoft .NET Framework w wersji 2.0 lub nowszej jest wymagany tylko do działania rozbudowanego edytora
reguł Cognos TM1 Architect.
Więcej informacji zawiera Podręcznik instalacji i konfiguracji IBM Cognos TM1 oraz strona dotycząca zgodności sprzętu
i oprogramowania z produktem Cognos TM1 10.2.0 (http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27038140).
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Krok 6: instalowanie programu Cognos TM1
1. Upewnij się, że komputery docelowe spełniają wymagania wstępne opisane w Krokach 3 i 5.
2. Odszukaj plik instalacyjny issetup.exe.
3. W zależności od używanego systemu operacyjnego kliknij prawym przyciskiem myszy lub kliknij dwukrotnie plik
issetup.exe: w systemach operacyjnych Microsoft Windows Vista, Windows 7 i Windows Server 2008 kliknij
prawym przyciskiem myszy plik issetup.exe, a następnie kliknij opcję Uruchom jako administrator. We
wszystkich innych systemach operacyjnych Windows kliknij dwukrotnie plik issetup.exe.
4. Wybierz komponenty, które chcesz zainstalować:
Instalowanie na jednym komputerze
Komponenty potrzebne do zainstalowania produktu Cognos TM1 10.2.0 na jednym komputerze są domyślnie
wybrane. Zaakceptuj domyślne wybory.
Instalowanie na więcej niż jednym komputerze
Aby rozmieścić komponenty oprogramowania Cognos TM1 na różnych komputerach, uruchom program instalacyjny
i wybierz tylko komponenty potrzebne na danym komputerze. Następnie przechodź do pozostałych komputerów i w
trakcie instalacji wybieraj inne potrzebne komponenty. Szczegółowe instrukcje instalowania różnych komponentów
na odrębnych komputerach zawiera Podręcznik instalacji i konfiguracji IBM Cognos TM1.
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Krok 7: konfigurowanie i uruchomienie komponentów oprogramowania Cognos TM1
Po zainstalowaniu komponentów oprogramowania Cognos TM1 użyj narzędzia Cognos Configuration w celu:
v uruchomienia serwera IBM Cognos TM1 Admin Server oraz serwera IBM Cognos TM1 Applications;
v uruchomienia co najmniej jednego serwera Cognos TM1, np. serwera domyślnej bazy danych z przykładami;
v uruchomienia serwera SData, jeśli planowane jest używanie programu Cognos TM1 Operations Console.
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Krok 8: konfigurowanie konta użytkownika dla programu Cognos TM1 w systemie
Microsoft Windows
Domyślnie podczas instalacji oprogramowania Cognos TM1 komponenty Cognos TM1 są konfigurowane do działania w
charakterze usług. Po zainstalowaniu instalacji oprogramowania Cognos TM1 na komputerze z systemem operacyjnym
Microsoft Windows zmodyfikuj usługi tak, aby konto użytkownika, w ramach którego usługa jest uruchamiana, miało
uprawnienia niezbędne dla oprogramowania Cognos TM1. Więcej informacji zawiera Podręcznik instalacji i konfiguracji
IBM Cognos TM1.Ten wymóg dotyczy wyłącznie usług w systemie operacyjnym Microsoft Windows. Usługi Cognos
TM1 zainstalowane w systemie UNIX zawsze działają w ramach konta użytkownika ROOT.

Więcej informacji

?

Dodatkowe źródła informacji technicznych:
v Informacje o produkcie Cognos TM1 i jego funkcjach (http://www.ibm.com/software/data/cognos/products/tm1)
v Wsparcie dla produktu (http://www.ibm.com/support/entry/portal/overview/software/cognos/cognos_tm1)

Licensed Materials - Property of IBM
© Copyright IBM Corp. 2007, 2013.
Użytkowników z instytucji rządowych USA obowiązują warunki umowy GSA ADP Schedule Contract z IBM Corp.
IBM, logo IBM, ibm.com, TM1 i Cognos są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi International Business Machines Corp. zarejestrowanymi w wielu systemach prawnych na całym świecie.
Pozostałe nazwy produktów i usług mogą być znakami towarowymi IBM lub innych przedsiębiorstw. Aktualna lista znaków towarowych IBM jest dostępna w serwisie WWW, w sekcji Copyright and trademark
information (Informacje o prawach autorskich i znakach towarowych), pod adresem www.ibm.com/legal/copytrade.shtml.

PN: CF3VAML
Printed in Ireland

