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Introdução
Este documento é para ser usado com o IBM® Cognos Analysis for Microsoft Excel.
O IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel é uma ferramenta baseada no
Microsoft Excel que autores de relatórios profissionais usam para construir
relatórios sofisticados, com diversas folhas e diversas consultas com relação a
diversos bancos de dados.

Público-alvo
Este guia supõe que você esteja familiarizado com os produtos IBM Cognos, como
o IBM Cognos Business Intelligence, o IBM Cognos for Microsoft Office e o IBM
Cognos TM1. Você também deverá estar familiarizado com os aplicativos Microsoft
Office, como o Microsoft Excel.

Localizando Informações
Para localizar a documentação do produto IBM Cognos na web, incluindo toda a
documentação traduzida, acesse um dos Centros de Informações do IBM Cognos .
As Notas sobre a Liberação são publicadas diretamente nos Centros de
Informações e incluem links para as notas técnicas e APARs mais recentes.
Também é possível ler versões em PDF das notas sobre o release e dos guias de
instalação do produto diretamente nos discos do produto IBM Cognos.

Recursos de Acessibilidade
Os recursos de acessibilidade ajudam usuários com alguma deficiência, como
mobilidade reduzida ou visão limitada, a utilizar produtos de tecnologia da
informação. O IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel possui recursos de
acessibilidade. Para obter informações sobre estes recursos, consulte a seção de
acessibilidade neste documento. Para obter mais informações sobre os recursos no
IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel, consulte Apêndice B, “Recursos de
Acessibilidade”, na página 157
A documentação em HTML do IBM Cognos possui recursos de acessibilidade. Os
documentos PDF são complementares e, como tal, não incluem recursos de
acessibilidade adicionais.

Declarações futuras
Esta documentação descreve a funcionalidade atual do produto. Pode-se incluir
referências aos itens que não estão disponíveis atualmente. Não se deve inferir
implicações de qualquer disponibilidade futura. Quaisquer dessas referências não
são um compromisso, promessa ou obrigação legal de entregar qualquer material,
código ou funcionalidade. O desenvolvimento, a liberação e a sincronização de
recursos ou funcionalidade ficam ao arbítrio exclusivo da IBM.

Termo de responsabilidade das amostras
A Companhia das Aventuras de Amostra, a Companhia das Grandes Aventuras, a
Vendas da GA, qualquer variação dos nomes da Aventuras de Amostra ou da
Grandes Aventuras e a Amostra de Planejamento ilustram operações de negócios
© Copyright IBM Corp. 2009, 2013
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fictícias com dados de amostra usados para desenvolver aplicativos de amostra
para a IBM e os clientes da IBM. Esses registros fictícios incluem dados de amostra
para transações de vendas, distribuição de produtos, e recursos humanos e
financeiros. Qualquer semelhança com nomes, endereço, números de contato ou
valores de transações reais é mera coincidência. Outros arquivos de amostras
podem conter dados ficcionais gerados manualmente ou por máquinas, dados
fatuais compilados de fontes acadêmicas ou públicas, ou ainda dados usados com
a permissão do portador dos direitos autorais, para uso como dados de amostra a
fim de desenvolver aplicativos de amostras. Os nomes de produtos a que são feitas
referências podem ser marcas registradas de seus respectivos proprietários. É
proibida a duplicação desautorizada.
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Capítulo 1. O Que Há de Novo?
Esta seção contém uma lista de recursos novos e alteradospara esta versão.
Também contém uma lista cumulativa de informações semelhantes de versões
anteriores. A seção auxiliará no planejamento de estratégias de implementação de
aplicativos e atualizações e de solicitações de treinamento dos usuários.
Para obter informações sobre upgrade, consulte o Guia de Instalação do IBM Cognos
Analysis for Microsoft Excel.

Novos Recursos na Versão 10.2.0
Os novos recursos desde a última liberação estão listados. Links para os tópicos
relacionados estão incluídos sempre que se aplicam.
O IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel 10.2.0 possui aprimoramentos de
recursos em várias áreas principais:
v Agora, o IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel é integrado às origens de
dados IBM Cognos TM1.
Use o IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel com origens de dados IBM
Cognos TM1 para inserir valores e efetuar write back dos valores para os cubos
do TM1. Para obter mais informações, acesse Capítulo 5, “Visualizações Flexíveis
de Relatórios Complexos do IBM Cognos TM1”, na página 63 e Capítulo 7,
“Contribuições para um Plano em um Servidor IBM Cognos TM1”, na página
73.
Para obter mais informações sobre as considerações de interoperabilidade para
acessar os sistemas Cognos TM1 a partir do IBM Cognos Analysis for Microsoft
Excel, consulte o Guia de Instalação e Configuração do Cognos TM1. Para obter
mais informações sobre o Cognos TM1 Perspectives, o suplemento Cognos TM1
para Microsoft Excel, consulte o Guia do Usuário do Cognos TM1. A
documentação do Cognos TM1 está disponível no Centro de Informações do
IBM Cognos TM1 (http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/ctm1/v10r2m0/
index.jsp).
v É possível atualizar informações de servidor para relatórios e fórmulas existentes
em uma planilha do Excel, em uma apresentação do PowerPoint ou em um
documento do Word ativado para o IBM Cognos.
Use o método da API UpdateServerUrl ou a interface com o usuário na caixa de
diálogo Atualizar Sistema para atualizar as informações do servidor. É possível
alterar um servidor, como um servidor de teste para outro servidor, como um
servidor de produção. Para obter mais informações sobre o UpdateServerUrl,
consulte “UpdateServerUrl” na página 122. Para obter mais informações sobre o
diálogo Atualizar Sistema, consulte “Atualize as URLs do Servidor” na página
20.
v É possível usar o aninhando assimétrico para obter um maior controle do layout
do relatório. Por exemplo, é possível aninhar uma categoria real nos anos
anteriores e aninhar a categoria de previsão apenas no ano atual porque nenhum
real está disponível. Para obter mais informações sobre como aninhar as opções,
consulte “Layouts de Crosstab” na página 92.
v Suporte ao Idioma Adicional
Os seguintes idiomas adicionais estão disponíveis para os produtos IBM Cognos
Office: Croatian, Danish, Kazakh, Slovenian e Thai.
© Copyright IBM Corp. 2009, 2013
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Recursos Alterados na Versão 10.2.0
As mudanças nos recursos desde a última liberação estão listados. Foram incluídos
links para os tópicos diretamente relacionados.
v Os produtos IBM Cognos Office, como o IBM Cognos Analysis for Microsoft
Excel e o IBM Cognos BI for Microsoft Office agora requerem o uso do Microsoft
.NET Framework 4.
Essa conformidade atualizada possui implicações para a atualização dos
sistemas. Se você for um usuário atual de um produto IBM Cognos Office e tiver
instalado somente o Microsoft .NET Framework 2, você também deverá instalar
o .NET Framework 4. O .NET Framework atualizado deverá ser instalado antes
que os produtos IBM Cognos Office sejam instalados. As versões do Microsoft
.NET Framework podem funcionar em paralelo. Não é necessário desinstalar as
versões anteriores.
v Osrecursos de acessibilidade adicionais ajudam os usuários que possuem alguma
deficiência física, como mobilidade restrita ou visão limitada.
v Criar uma nova exploração foi alterado para Criar um novo crosstab.

Novos Recursos na Versão 10.1.1
Os novos recursos desde a última liberação estão listados. Foram incluídos links
para os tópicos diretamente relacionados.
O IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel 10.1.1 é uma atualização da liberação
10.1 original com aprimoramentos de recurso em várias áreas:
v Suporte de Prompt de Metadados
O IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel 10.1.1 suporta origens de dados,
incluindo origens Analytic Applications DMR e SAP BW que fornecem um
prompt de metadados ao acessar os itens de dados. É possível fornecer valores
do prompt de forma interativa ao construir explorações no Microsoft Excel. Para
obter mais informações, consulte “Metadados Solicitados em Pacotes para os
Relatórios do Cognos Analysis for Microsoft Excel” na página 26.
v Suporte do Microsoft Office 2010 de 64 bits
Nessa liberação, o IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel suporta a versão de
64 bits do Microsoft Excel incluída no Microsoft Office 2010. Para revisar uma
lista atualizada de ambientes suportados pelos produtos IBM Cognos, incluindo
os sistemas operacionais, as correções, os navegadores, os servidores da web, os
servidores de diretório, os servidores de banco de dados e o servidores de
aplicativos, visite o IBM Cognos Customer Center em http://www.ibm.com/
software/data/cognos/customercenter (abre em uma nova janela) .
v Atualização Flexível
O IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel 10.1.1 permite atualizar as pastas de
trabalho individuais, as planilhas ou apenas um intervalo de células de fórmula.
Para obter mais informações, consulte “Atualizando Dados em Planilhas do IBM
Cognos Analysis for Microsoft Excel” na página 67.
v Filtros Baseados em Coluna de Opções de Filtro Avançado
No IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel 10.1.1 é possível filtrar os
resultados com base em uma comparação entre duas colunas. Por exemplo, se
houver uma coluna Real e uma Previsão, será possível filtrar os resultados para
mostrar apenas as linhas em que Real é menor do que Previsão. Para obter mais
informações, consulte “Personalizar filtros” na página 39.
v Filtros Anteriores ou Após a Agregação
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É possível criar filtros que sejam aplicados antes da agregação ou aplicados ao
resultado agregado. Vários filtros anteriores e posteriores podem ser aplicados à
mesma consulta. Para obter mais informações, consulte “Criando Filtros
Customizados” na página 42.
v Filtros de Intervalo de Datas
É possível filtrar os resultados de datas que estejam dentro de um determinado
número de dias a partir da data atual, por exemplo, os últimos 30 dias. Para
obter mais informações, consulte “Personalizar filtros” na página 39.
v Filtros IN
É possível filtrar os resultados para incluir os itens que correspondam a uma
lista. Para obter mais informações, consulte “Personalizar filtros” na página 39.
v Melhorias no Processamento
O desempenho foi melhorado com a diminuição do tempo gasto para atualizar
fórmulas. As células com erros causados durante a atualização são sinalizadas
enquanto ainda permitem que outras células com fórmulas sejam atualizadas
com mais rapidez.

Novos recursos na versão 10.1.0
Os novos recursos desde a última liberação estão listados. Foram incluídos links
para os tópicos diretamente relacionados.
v Agora, os cálculos são suportados para explorações e listas. Assim, é possível
criar e manter relatórios usando funções avançadas em um ambiente fácil de
usar, com áreas de lançamento. Para obter mais informações, consulte “Criando
um Cálculo” na página 45.
v O aplicativo e a documentação estão em conformidade com as normas de acesso
para pessoas com capacidades físicas diferentes. Para obter mais informações,
consulte Apêndice B, “Recursos de Acessibilidade”, na página 157.
v Para uma análise baseada em célula, é possível limitar o número de células
recuperadas durante uma consulta. Também é possível limitar o tempo de
processamento. Ao limitar o número de células recuperadas, é possível aumentar
o desempenho do relatório, principalmente para planilhas grandes. Para obter
mais informações, consulte “Configure Opções para Planilhas de Exploração” na
página 21.
v Agora, é possível publicar explorações diretamente para o IBM Cognos
Connection. É possível salvar um crosstab como um relatório da web,
permitindo que os usuários do Microsoft Excel criem e distribuam relatórios
como relatórios da web seguros sem a etapa adicional de usar um pacote de
studio, como o Analysis Studio. Para obter mais informações, consulte
“Publicando uma Exploração para o IBM Cognos Connection” na página 72.
v Estilos customizados adicionais estão disponíveis para formatação de células. É
possível obter acesso a novos estilos do IBM Cognos Analysis, como IBM
Cognos - Nome da Linha Calculada ou IBM Cognos - Resumo de Medida por
meio da função do Microsoft Excel, clicando no menu Estilo no menu Formato.
Os estilos do IBM Cognos são listados juntamente com os estilos padrão do
Excel. É possível modificar atributos, como fonte e alinhamento e, em seguida,
salvar as mudanças em um modelo para reutilização.
v Inclua linhas ou colunas definidas pelo usuário no meio de explorações e listas
para incluir cálculos. É possível criar cálculos do Microsoft Excel para a toda a
linha, a coluna ou todo o bloco. Para obter mais informações, consulte “Insira
Colunas ou Linhas em Branco ou Definidas pelo Usuário em uma Lista” na
página 51.
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v Inclua linhas e colunas em branco no meio de explorações ou listas para
aprimorar a capacidade de leitura. Para obter mais informações, consulte “Insira
Colunas ou Linhas em Branco ou Definidas pelo Usuário em uma Lista” na
página 51.
v Recursos de procura aprimorados permitem procurar metadados por nível
dentro da árvore de origem. Para obter mais informações, consulte “Procurando
Itens na Árvore de Origem” na página 35.
v Depois que os itens são colocados nas células de uma planilha, é possível
renomear os títulos de coluna e linha e reordenar itens. Para obter mais
informações, consulte “Renomeie uma Coluna ou Linha” na página 50.
v É possível configurar a célula inicial para uma lista ou crosstab. Para obter mais
informações, acesse “Configure as Opções da Lista para uma Planilha” na
página 52 e “Configurar Opções de Crosstab” na página 52.
v Para o trabalho com listas e explorações, existem várias opções de agrupamento.
Para obter mais informações, consulte “Configure as Opções da Lista para uma
Planilha” na página 52. É possível deixar as células desagrupadas para usar as
funções de consulta do Excel ou agrupar as células para fornecer uma
capacidade de leitura melhor. Para obter mais informações, consulte “Configure
Opções para Planilhas de Exploração” na página 21.
v Um novo recurso na análise baseada em célula permite resolver erros do
COGVAL e COGNAME. Para obter mais informações, consulte “Resolução de
Problemas da Análise Baseada em Célula” na página 57.
v Além de executar relatórios no IBM Cognos Report Studio e no IBM Cognos
Analysis Studio, é possível executar relatórios usando o IBM Cognos Cognos
Workspace Advanced. Para obter mais informações, consulte “Execute uma
Exploração no Report Studio, no Analysis Studio ou no Cognos Workspace
Advanced” na página 71.

Recursos alterados na versão 10.1.0
Estão listadas as mudanças nos recursos desde a última liberação. Foram incluídos
links para os tópicos diretamente relacionados.
v Os comentários do usuário, títulos de relatório e valores digitados fora da área
de exploração ficarão retidos na planilha, mesmo após a atualização dos dados.
v Suporte aprimorado de formatação de linha e célula.
v Quando um crosstab é executado no Report Studio, o filtro de contexto não é
incluído.
v É possível escolher um nível de criação de log com base na severidade do
evento. Para obter mais informações, consulte “Ative a Criação de Log como
uma Ferramenta de Diagnóstico” na página 17.
v Para acelerar o tempo de processamento, o recurso supressão de zeros usa a
supressão de zeros do lado do servidor para os servidores IBM Cognos Business
Intelligence configurados com esse recurso. Para obter mais informações,
consulte “Suprimindo Células Vazias em um Crosstab ou uma Exploração de
Lista” na página 44.
v Para acelerar o tempo de processamento e evitar atrasos do servidor, o IBM
Cognos Analysis for Microsoft Excel agrupa e compacta os dados que recebe de
suas consultas para o servidor de dados de BI. Para obter mais informações,
acesse “Chunking” na página 24 e “Controlando a Compactação de Dados” na
página 24.
v Uma caixa de seleção Limpar Cache ao salvar foi incluída na caixa de diálogo
Opções para reduzir o tamanho das pastas de trabalho, limpando os metadados
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e dados salvos relacionados a fórmulas, sempre que a pasta de trabalho é salva.
Para obter mais informações, consulte “Limpando o Cache” na página 19.
v As consultas de filtro foram alteradas para ficarem em conformidade com as
melhores práticas do servidor de consulta Cognos BI e para ficarem mais
consistentes com as consultas criadas pelo Report Studio e o Business Insight
Advanced. Na versão 10.2.0, IBM Cognos Business Insight Advanced era
conhecido como IBM Cognos Workspace Advanced. Os relatórios distinguem
com mais clareza entre os estilos de consulta relacional e dimensional. As listas
suportam filtros de detalhes e não suportam consultas baseadas em conjuntos.
As explorações usam consultas dimensionais e não suportam filtro de detalhes.
Para a maioria dos relatórios não haverá mudanças nos resultados, mas em
algumas circunstâncias, os resultados serão alterados. Por exemplo, se você tiver
usado anteriormente uma conjunta baseada em conjunto para um relatório de
lista, você deverá atualizar o filtro para usar o filtro de detalhes. Para obter mais
informações, consulte “Criando Filtros Customizados” na página 42.

Capítulo 1. O Que Há de Novo?
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Capítulo 2. IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel
O IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel permite que os usuários do Microsoft
Excel acessem as informações controladas e protegidas de forma centralizada do
IBM Cognos para uma melhor tomada de decisão.
O IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel é uma ferramenta baseada no
Microsoft Excel que autores de relatórios profissionais usam para construir
relatórios sofisticados, com diversas folhas e diversas consultas com relação a
diversos bancos de dados. Com IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel, é
possível usar dados do IBM Cognos dentro do Excel para explorar e analisar dados
e criar relatórios, como faturas, instruções e relatórios de vendas semanais e
inventário.
Use o ambiente interativo de arrastar e soltar no IBM Cognos Analysis for
Microsoft Excel para explorar e analisar dados para localizar respostas para
questões de negócios.
Usando o IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel, é possível
v localizar e focar em itens importantes para os negócios
v entender tendências e anomalias
v comparar dados, como detalhes para resumos ou resultados reais com os
resultados orçados
v acessar o desempenho focando nos melhores e piores resultados
v comparar essas descobertas com outras
O IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel é o componente do IBM Cognos que
pode ser usado para análise multidimensional e exploração de grandes origens de
dados no ambiente familiar do Excel.
Também é possível abrir os relatórios customizados no IBM Cognos Report Studio
ou as explorações no IBM Cognos Analysis Studio para ajudar a validar ou
entender os resultados do relatório.
O IBM Cognos Business Intelligence foi criado para ajudar a relatar, monitorar e
analisar o desempenho da empresa com facilidade e rapidez.

Quem Usa o IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel?
O IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel não é indicado apenas às pessoas com
a palavra analista no título de sua função, mas aos usuários corporativos que
devem entender os dados da empresa e descobrir respostas às questões de
negócios e que usam o Excel como sua principal ferramenta analítica.
Por exemplo, as pessoas que podem usar o IBM Cognos Analysis for Microsoft
Excel para suportar decisões incluem, por exemplo
v gerentes regionais que devem acessar o desempenho
v gerentes de manufatura que conduzem análise de defeito
v representantes de serviços que devem entender seus relacionamentos com os
clientes
© Copyright IBM Corp. 2009, 2013
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Com o IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel, é possível executar as seguintes
atividades:
v fatiar e fragmentar para facilitar a mudança de detalhes do contexto e da
visualização
v aninhar informações para diversas dimensões
v fazer drill down ou drill up para alterar o foco da análise movendo-se entre
níveis de informações
v usar um ou mais itens para focar rapidamente em uma determinada
visualização dos dados, conhecido com filtragem usando contexto
v remover dados esparsos suprimindo células vazias que contenham valor nulo ou
zero
v trocar linhas e colunas para analisar os dados de maneira diferente

IBM Cognos Office
O IBM Cognos Office inclui o IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel e o IBM
Cognos for Microsoft Office.
O IBM Cognos Office fornece a estrutura que alavanca a arquitetura de inteligência
de negócios, incluindo segurança, metadados e armazenamento de conteúdo. Essa
infraestrutura ajuda a gerenciar os documentos do Microsoft Office e a monitorar o
desempenho financeiro da organização.
Use os aplicativos do IBM Cognos Office para criar, visualizar e consumir
relatórios, análises e outros conteúdos de inteligência em negócios usando
aplicativos Microsoft Office familiares, como o Excel, o PowerPoint e o Word.
A tabela a seguir destaca a integração do IBM Cognos Office com aplicativos como
o IBM Cognos for Microsoft Office e o IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel.
Tabela 1. Opções de Integração do IBM Cognos Office
Aplicativos

Descrição

IBM Cognos for Microsoft
Office

Importando conteúdo de relatório do IBM Cognos Business
Intelligence, incluindo dados, metadados, cabeçalhos,
rodapés e gráficos em um aplicativo Microsoft Office
familiar. O IBM Cognos for Microsoft Office usa a
funcionalidade do Microsoft Office para trabalhar com
relatórios pré-escritos ou para criar novos relatórios nos
studios de Business Intelligence. É principalmente útil para
criar livros de sínteses e apresentações.
Os gerentes de vendas ou os gerentes de projeto podem usar
esse aplicativo para recuperar essas informações e relatar
sobre elas.
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Tabela 1. Opções de Integração do IBM Cognos Office (continuação)
Aplicativos

Descrição

IBM Cognos Analysis for
Microsoft Excel

Construindo relatórios sofisticados com várias planilhas e
várias consultas no Excel usando diferentes tipos de origens
de dados e analisando e explorando os dados modelados
dimensionalmente do IBM Cognos. Para os dados dos
sistemas IBM Cognos BI, o aplicativo fornece acesso a dados
baseado em fórmula, para que os usuários possam resolver
problemas de negócios e apresentar os principais resultados
no formato mais conveniente para eles.
Modeladores de dados, analistas de negócios e analistas
financeiros que analisam dados corporativos podem usar
este aplicativo para identificar tendências, oportunidades,
problemas ou características do projeto.

A Interface com o Usuário do IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel
A interface com o usuário do IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel inclui a
área de janela do IBM Cognos Analysis, que contém uma árvore de origem e
vários comandos, uma barra de exploração, uma área de visão geral, uma área de
trabalho e uma barra de ferramentas ou faixa de opções para ajudar na criação de
relatórios.

Capítulo 2. IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel
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Figura 1. Interface com o Usuário do IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel

v Área de janela do IBM Cognos Analysis
A área de janela do IBM Cognos Analysis é uma área de janela de ações de
documento que contém a árvore de origem que lista os dados hierárquicos que
podem ser incluídos em um relatório. Os objetos são inclupidos em um relatório
arrastando-os para a área de trabalho.
A área de janela do IBM Cognos Analysis contém controles para abrir pacotes,
procurar metadados, incluir explorações de listas e crosstab e acessar a ajuda
online.
v A árvore de origem
A árvore de origem pertence ao pacote selecionado. Para os pacotes baseados em
origens de dados DMR e OLAP, ela apresenta uma visualização dimensional dos
dados e a árvore é organizada em dimensões, hierarquias, níveis e medidas. Para
os pacotes baseados em origens de dados relacionais, ela apresenta assuntos de
consulta organizados em listas de itens de dados. Os pacotes TM1 são baseados
nas origens de dados OLAP.
Os nomes dos níveis e membros em uma dimensão provêm do modelo. É
responsabilidade do modelador fornecer nomes significativos que você possa
usar para criar o relatório.
v A barra de exploração
Use os controles na barra de exploração para trabalhar com diferentes áreas de
um relatório de exploração ou abra o relatório no IBM Cognos Report Studio, no
IBM Cognos Workspace Advanced ou no IBM Cognos Analysis Studio.
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v A área de visão geral
A área de visão geral apenas será mostrada se você estiver visualizando uma
planilha com um crosstab ou uma lista. A área de visão geral pode ser usada
como um local conveniente para explorar e alterar rapidamente o conteúdo da
planilha do Excel.
A área de visão geral mostra os filtros aplicados. Em um crosstab, é possível
reorganizar linhas e colunas, fazer drill up ou down e fornecer contexto para a
planilha. Em uma lista, é possível reorganizar colunas.
Um conjunto pode ser selecionado na área de trabalho do Excel ou na área de
visão geral.
Cada caixa nas áreas Linhas e Colunas representam um ou mais conjuntos na
tabela cruzada. Os objetos podem ser usados para fazer drill up ou down. O
contexto especificado na caixa Contexto é utilizado para filtrar os valores. A
crosstab exibe os resultados somente dos itens selecionados.
A área de visão geral armazena em cache o estado do último crosstab ou da
última lista criada. Isso significa que quando uma pasta de trabalho salva é
aberta, a área de visão geral não reflete o contexto do crosstab ou da lista salva.
Para sincronizar a área de visão geral com o crosstab ou a lista ativa, você deve
limpar o cache da área de visão geral. Isso pode ser feito ao fechar a pasta de
trabalho e abrir uma nova pasta de trabalho ou ao reiniciar o Microsoft Excel.
v A Área de Trabalho
A área de trabalho, que aparece quando os crosstabs ou as listas são criadas é
uma área de trabalho do Microsoft Excel na qual é possível colocar itens de
dados para os relatórios de crosstab ou lista criados. Após colocar os itens nas
Linhas, Colunas, Medidas e, opcionalmente, no Contexto do crosstab ou nas
Colunas da lista, os dados aparecerão nas células da planilha. A versão de
crosstab da área de trabalho é mostrada aqui.
É possível alterar, limitar ou expandir os itens que aparecem no crosstab, usando
técnicas como filtragem e drilling para focar rapidamente nos itens mais
significativos da planilha.
Também é possível arrastar e soltar itens DMR e OLAP diretamente nas células
de uma planilha. Isso é mencionado como análise baseada em célula ou modo
baseado em célula.
Quando o método de exploração é usado, há áreas de lançamento distintas nas
quais é possível inserir um novo item de dados. As áreas de lançamento
escolhidas definem o relacionamento entre o item de dados e a coluna. Quando
o modo de lista é usado, há uma única área de lançamento de coluna na qual é
possível inserir e aninhar itens de dados.
Informações relacionadas:
“Aninhar Itens” na página 49

Barra de Ferramentas do IBM Cognos
O IBM Cognos Office inclui uma barra de ferramentas customizada em cada um
dos aplicativos Microsoft Office suportados. Quando o botão IBM Cognos é clicado
na barra de ferramentas, os comandos do IBM Cognos Office ficam disponíveis
como botões na barra de ferramentas ou na faixa de opções do aplicativo Microsoft
Office.
A barra de ferramentas, em um ambiente Microsoft Office 2007 ou Office 2010,
fornece as seguintes opções para ajudar a designar relatórios ou executar a
exploração.

Capítulo 2. IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel

11

Tabela 2. Opções da Barra de Ferramentas do IBM Cognos Office
Botão

Descrição
Inicie o IBM Cognos Office mostrando a área de janela do IBM
Cognos e a barra de ferramentas do IBM Cognos. Com base nas
preferências de conjunto, a área de janela do IBM Cognos mostra
a página do IBM Cognos Office ou as ferramentas e os comandos
do aplicativo padrão. Use também para ocultar a área de janela
do IBM Cognos.
Efetue logon em um sistema IBM Cognos Business Intelligence
ou IBM Cognos TM1 específico que contenha os relatórios ou as
informações de pacote que satisfaçam os requisito do relatório.
Efetue logoff de todos os sistemas. Efetue logoff de todos os
namespaces.
Configure opções, como o aplicativo de inicialização, o URI do
gateway do sistema e os limites de exibição.
Abra um documento IBM Cognos Office salvo do IBM Cognos
Connection para que seja possível trabalhar com o relatório no
aplicativo Microsoft usado para criá-lo e, em seguida, salve o
relatório logicamente.
Publique a pasta de trabalho salva no IBM Cognos Connection.
Publique os documentos do IBM Cognos Office no IBM Cognos
Connection para compartilhá-los com outros usuários de uma
maneira segura e com gerenciamento centralizado.
Limpe todos os dados do documento. É possível limpar as
células no Excel para remover os conteúdos. As células limpas
permanecem como células em branco na planilha. Os formatos,
como formatos numéricos, formatos condicionais e bordas são
retidos.
Durante uma exploração de crosstab, cada caixa nas áreas de
lançamento Linhas e Colunas continuam a refletir os metadados
no pacote. Em seguida, é possível publicar e distribuir o
documento para que os usuários possam abrir e atualizar os
dados para visualizar uma versão atualizada do crosstab.
Atualize os dados para visualizar a versão mais recente das
informações no pacote ou na origem de dados que o relatório
usa.
Converta itens de dados em texto estático ao desconectá-los da
origem de dados. Nesse formato, é possível distribuir o
documento para qualquer pessoa para revisão.

Ícones da Área de Janela do IBM Cognos
A área de janela do IBM Cognos contém ícones que ajudam a alterar com
facilidade entre os vários aplicativos e a página do IBM Cognos Office.
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Tabela 3. Ícones da Área de Janela do IBM Cognos
Ícones

Descrição
Mostra a página Bem-vindo ao IBM Cognos na área de janela do
IBM Cognos ou a área de janela do aplicativo padrão que é
iniciado para cada sessão.
Abre a área de janela do IBM Cognos for Microsoft Office que
contém os comandos relacionados à importação e à atualização
de relatórios pré-criados e de conteúdo de relatório.
Abre a área de janela doIBM Cognos Analysis for Microsoft Excel
que contém informações do pacote necessárias para exploração,
análise e design de relatórios customizados.

Introdução ao IBM Cognos Office
Para usar o IBM Cognos Office com os aplicativos Microsoft Office, você deve
customizar o ambiente do IBM Cognos Office. Independentemente do aplicativo
IBM Cognos Office que você esteja usando, é possível executar as seguintes tarefas
comuns a partir da interface IBM Cognos Office ou do portal IBM Cognos
Connection:
v Mostrar ou ocultar o IBM Cognos Office, consulte “Iniciando o IBM Cognos
Office”.
v Configurar preferências para o IBM Cognos Office, consulte “Customize o IBM
Cognos Office” na página 14.
v Configurar preferências para o IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel,
consulte “Customizando o IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel” na página
20.
v Efetuar logon nos servidores IBM Cognos BI, consulte “Efetuando Logon em um
Servidor IBM Cognos” na página 18.
v Atualizar dados a partir do armazenamento de conteúdo do IBM Cognos BI,
consulte “Atualizando Dados em Planilhas do IBM Cognos Analysis for
Microsoft Excel” na página 67.
v Limpar dados do documento do Microsoft Office, consulte “Limpar Células de
Conteúdo” na página 67.
v Converter dados dinâmicos em dados estáticos, consulte “Converta Dados
Dinâmicos em Dados Estáticos” na página 68.
v Publicar um documento do Microsoft Office, consulte “Publicando uma Planilha
de Exploração no IBM Cognos Connection” na página 68.
v Abrir e salvar um relatório localmente, consulte “Abrindo e Salvando um
Relatório Localmente a partir do IBM Cognos Connection” na página 70.
v Fazer o download de um documento do Microsoft Office a partir do IBM
Cognos Connection, consulte “Fazendo o Download de uma Pasta de Trabalho a
partir do IBM Cognos Connection” na página 70.

Iniciando o IBM Cognos Office
Quando um dos aplicativos Microsoft Office suportados for aberto pela primeira
vez, uma barra de ferramentas do IBM Cognos Office aparecerá. Para visualizar os
comandos e os ícones necessários para trabalhar no ambiente do IBM Cognos
Office, você deverá disponibilizar a área de janela do IBM Cognos e a barra de
ferramentas do IBM Cognos Office.
Capítulo 2. IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel
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Quando a barra de ferramentas do IBM Cognos Office estiver disponível, será
possível configurar preferências. Consulte “Customizando o IBM Cognos Analysis
for Microsoft Excel” na página 20, defina os endereços do gateway do IBM Cognos
BI das origens de dados e efetue logon no servidor IBM Cognos Business
Intelligence.
Após iniciar o IBM Cognos Office, você poderá decidir continuar a trabalhar em
planilhas ou em documentos que não sejam do IBM Cognos Officee mostrar
apenas os comandos e os botões que você usa. Será possível ocultar a barra de
ferramentas do IBM Cognos ou a área de janela de ação do IBM Cognos na sua
área de trabalho.

Procedimento
1. Na barra de ferramentas do IBM Cognos Office, clique no ícone IBM Cognos
.
Se o ícone IBM Cognos
estiver desativado ou não aparecer na barra de
ferramentas, consulte “Erros comuns” na página 134.
2. Para ocultar a guia IBM Cognos no Microsoft Office 2010:
a. Clique em Arquivo, Opções e, em seguida, em Customizar Faixa de
Opções.
b. Em Customizar a faixa de opções, limpe a caixa de seleção IBM Cognos.
3. Para ocultar a guia IBM Cognos nas versões anteriores do Microsoft Office:
a. No menu Ferramentas, clique em Customizar.
b. Na guia Barras de Ferramentas, escolha mostrar ou ocultar a área de janela
do IBM Cognos ou a barra de ferramentas do IBM Cognos:
v Para mostrar ou ocultar a área de janela IBM Cognos, marque ou limpe a
caixa de seleção IBM Cognos.
v Para mostrar ou ocultar a barra de ferramentas IBM Cognos, marque ou
limpe a caixa de seleção IBM Cognos for Microsoft Office.

Resultados
A área de janela do IBM Cognos aparece na área de trabalho do aplicativo e os
botões são disponibilizados na barra de ferramentas IBM Cognos. Agora, é possível
configurar as preferências para o IBM Cognos Office e os aplicativos instalados.

Customize o IBM Cognos Office
É possível customizar o ambiente do IBM Cognos Office para que ele atenda às
suas necessidades de relatório e análise.
É possível especificar as seguintes preferências para o IBM Cognos Office:
v o aplicativo, como o IBM Cognos for Microsoft Office ou o IBM Cognos Analysis
for Microsoft Excel, a ser iniciado quando o IBM Cognos Office for aberto pela
primeira vez, consulte “Customizando como o IBM Cognos Office É Iniciado” na
página 15.
v a conexão da origem de dados com o banco de dados, consulte “Efetuando
Logon em um Servidor IBM Cognos” na página 18.
v o local dos gateways do IBM Cognos BI, consulte “Configure Conexões com os
Sistemas IBM Cognos” na página 15.
v se a conexão única deve ser ativada para autenticação, consulte “Configure a
Autenticação de Usuário” na página 17.
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v se a autenticação baseada em formulário deve ser ativada, consulte “Configure a
Autenticação de Usuário” na página 17.
v se a criação de log deve ser ativada e qual o nível de detalhes, consulte “Ative a
Criação de Log como uma Ferramenta de Diagnóstico” na página 17.
Sempre que o aplicativo IBM Cognos Office for iniciado, essas configurações serão
aplicadas à sessão.

Customizando como o IBM Cognos Office É Iniciado
Quando o IBM Cognos Office for iniciado pela primeira vez, será possível mostrar
a área de janela do IBM Cognos ou de um aplicativo específico. Se você escolher a
área de janela do IBM Cognos, ela mostrará todos os aplicativos do IBM Cognos
for Office instalados que podem ser usados. É possível mover a área de janela ou
desacoplá-la. Clique no ícone do aplicativo que melhor atenda às suas
necessidades.
Depois que você especificar sua preferência, o IBM Cognos será aberto no modo
escolhido nas sessões subsequentes.

Procedimento
1. Na barra de ferramentas do IBM Cognos, clique no ícone Opções
2. Na área de janela de navegação, clique em IBM Cognos.

.

3. Escolha se deseja mostrar a área de janela Bem-vindo ao IBM Cognos na sua
área de trabalho ou iniciar um aplicativo específico, como o IBM Cognos for
Microsoft Office ou IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel:
v Para mostrar a área de janela Bem-vindo ao IBM Cognos sempre que o IBM
Cognos Office for iniciado, em Iniciar Aplicativo, marque a caixa de seleção
Mostrar página de boas-vindas do IBM Cognos.
Será possível alterar essa opção posteriormente limpando a caixa de seleção
Mostrar esta página no futuro na área de janela do IBM Cognos.
v Para iniciar um aplicativo específico ao abrir o IBM Cognos Office, na lista
Aplicativo de inicialização, clique no aplicativo desejado.
4. Clique em OK.

Configure Conexões com os Sistemas IBM Cognos
Para acessar o conteúdo, você deve configurar as conexões com os sistemas IBM
Cognos. Entre em contato com o administrador para obter as URLs necessárias
para criar conexões.
Uma conexão com um sistema IBM Cognos BI fornece acesso a origens de dados
relacionais, OLAP e dimensionally-modeled relational (DMR). Além disso, com
uma conexão com um sistema IBM Cognos BI, é possível abrir um relatório a
partir do IBM Cognos Connection e publicar um documento do Microsoft Office
no IBM Cognos Connection.
Uma conexão com um sistema IBM Cognos TM1 fornece acesso aos cubos do IBM
Cognos TM1 e a capacidade de abrir um pacote ou um plano do Cognos TM1.

Antes de Iniciar
Você deve entrar em contato com o administrador para obter as URLs necessárias
para conectar-se aos sistemas IBM Cognos. Cada URL é exclusiva com base na
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configuração do sistema. Por exemplo, os sistemas IBM Cognos BI podem usar
diferentes tipos de gateways. Um sistema Cognos TM1 pode usar um número de
porta não padrão.
v Uma URL de exemplo para um sistema IBM Cognos BI é:
http://server_name/ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi
v Uma URL de exemplo para um sistema Cognos TM1 é:
http://server_name:port_number
server_name é o endereço IP do computador ou o nome do computador.
port_number é a porta configurada pelo administrador para o servidor de
aplicativos no sistema Cognos TM1. A porta padrão é 9510.

Procedimento
1. Na barra de ferramentas do IBM Cognos, clique no ícone Opções
2. Na área de janela de navegação, clique em IBM Cognos.
3. Crie uma nova conexão ou edite uma conexão existente.

4.
5.

6.
7.

8.

.

v Para criar uma nova conexão, clique em Incluir.
v Para modificar uma conexão existente, selecione a conexão e, em seguida,
clique em Editar.
Na caixa Tipo de Origem de Dados, clique em IBM Cognos BI ou em IBM
Cognos TM1.
Na caixa URL do Sistema, digite a URL fornecida pelo administrador que
identifica o local do sistema IBM Cognos.
Não use o host local para se referir ao computador local no qual o gateway do
IBM Cognos BI está sendo executado. Se o host local for usado, as informações
enviadas ao servidor serão roteadas de volta para o computador local. Como
resultado, as solicitações ao servidor de relatório falharão ao importar os
relatórios solicitados.
Na caixa Nome Fácil, digite um nome.
Clique em Testar Conexão.
Se a conexão falhar, entre em contato com o administrador para verificar as
informações de conexão. Consulte a seção de resolução de problemas para
obter soluções para problemas comuns de configuração.
Clique em Salvar.

9. Se você tiver modificado uma conexão existente, você deverá alterar as
informações do servidor e do pacote para cada pasta de trabalho. Para obter
mais informações, consulte “Atualize as URLs do Servidor” na página 20.

Resultados
A conexão aparecerá na lista Sistemas IBM Cognos.
No IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel, o nome fácil aparecerá na área de
janela do IBM Cognos como o nó raiz na hierarquia em árvore.
Após configurar conexões com os sistemas IBM Cognos BI, será possível ativar a
conexão única para integração entre o IBM Cognos Office e os aplicativos clientes
do IBM Cognos, como o IBM Cognos Planning ou o IBM Cognos Controller ou
entre os aplicativos do IBM Cognos Office. Também será possível ativar a
autenticação baseada em formulários.
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Configure a Autenticação de Usuário
O administrador já configurou um provedor de autenticação para os componentes
do IBM Cognos. Para ativar a segurança entre o IBM Cognos Office e os aplicativos
clientes do IBM Cognos, é possível ativar a conexão única. A conexão única
assegura que para os usuários que efetuarem logon no aplicativo cliente IBM
Cognos, como o IBM Cognos Planning ou o IBM Cognos Controller, não seja
solicitada a autenticação quando eles executarem outro aplicativo cliente do IBM
Cognos, como o IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel.
Para que a conexão única funcione adequadamente, ela deverá ser estabelecida nos
servidores IBM Cognos BI ou TM1. O administrador do IBM Cognos BI deverá
configurar um parâmetro no IBM Cognos Configuration que especifique que um
aplicativo cliente possa compartilhar informações de sessão com outro cliente no
mesmo computador. Assim, os usuário poderão acessar relatórios sem novos
logons, porque o sistema os identificará automaticamente e fornecerá as
informações de segurança.
Se a sua empresa usar outro software de gerenciamento de acesso baseado na web,
como o SiteMinder, para fornecer a conexão única na infraestrutura de segurança,
você deverá ativar a autenticação baseada em formulários. O serviço de
autenticação baseada em formulários permite que os usuários insiram suas
credenciais, como nome de usuário e senha, por meio de um formulário em uma
página da web. Se as credenciais forem válidas, os usuários serão conectados ao
site. As credenciais persistirão até que o usuário efetue logoff explicitamente.

Procedimento
1. Na barra de ferramentas do IBM Cognos Office, clique no botão Opções
2. Na área de janela de navegação, clique em IBM Cognos.

.

3. Em IBM Cognos Systems, escolha se deseja usar a conexão única ou a
autenticação baseada em formulários:
v Para ativar a conexão única, marque a caixa de seleção Ativar conexão única.
Após efetuar logon pela primeira vez, sempre que um relatório seguro for
acessado, não será necessária uma nova conexão porque o sistema fornecerá
as informações de segurança automaticamente.
v Para ativar a autenticação baseada em formulários, marque a caixa de seleção
Ativar autenticação baseada em formulários.

Ative a Criação de Log como uma Ferramenta de Diagnóstico
Um arquivo de log é uma importante ferramenta de diagnóstico para investigar o
comportamento do IBM Cognos Office. Ela pode ajudá-lo a solucionar problemas
por registrar as atividades que ocorrem enquanto você trabalha com o IBM Cognos
Office. Essas atividades incluem informações sobre o ambiente, exceções e funções
de entrada e saída.
É possível especificar se as informações sobre o IBM Cognos Office são registradas
e em que nível de detalhes. Por padrão, as atividades de log são salvas no
user_root_directory.
Ative a criação de log se você estiver tentando solucionar problemas inesperados.
Nessa situação, a equipe de suporte desejará uma cópia das entradas no arquivo
de log.
A gravação em arquivos de log poderá resultar em degradação do desempenho.
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Procedimento
1. Na barra de ferramentas do IBM Cognos, clique no botão Opções
2. Na área de janela de navegação, clique em IBM Cognos.
3. Em Criação de Log, selecione o Nível de Log.
v Para desligar a criação de log totalmente, clique em Nenhum.

.

v Para registrar apenas os problemas e eventos críticos no log, clique em
Crítico.
v Para registrar erros, além dos problemas e eventos críticos, clique em Erro.
v Para registrar avisos, além de erros e problemas e eventos críticos, clique em
Aviso.
v Para registrar informações, além de avisos, erros e problemas e eventos
críticos, clique em Informações.
v Para registrar todos os eventos e problemas, até mesmo os itens de rotina,
clique em Todos.
4. Clique em OK.
No Microsoft Windows XP, o arquivo de log é criado em drive:\user directory
path\user name\Local Settings\Application Data\Cognos\Office
Connection\Logs. No Microsoft Windows 7, o arquivo de log é criado em
drive:user directory path\user name\AppData\Local\Cognos\Office
Connection\Logs.
O formato de nomenclatura para os arquivos de log é yymmdd_hhmmss.txt.

Resultados
Na próxima vez em que você iniciar o IBM Cognos Office, as atividades e as
informações sobre o ambiente serão registradas no arquivo. Na caixa de diálogo
Opções, clique no botão Visualizar Logs para abrir a pasta que contém os arquivos
de log.

Efetuando Logon em um Servidor IBM Cognos
O IBM Cognos suporta acesso de usuário autenticado e anônimo. Para usar o IBM
Cognos Office como um usuário autenticado, efetue logon no sistema IBM Cognos
que contém a origem de dados ou o pacote dos relatórios que você deseja
importar.
É possível efetuar logon em vários servidores de origem de dados ao mesmo
tempo.
Também é possível automatizar essa tarefa usando o método de Logon. Para obter
mais informações, consulte “O Logon” na página 117.

Procedimento
1. Na barra de ferramentas do IBM Cognos, clique no ícone Logon
e
selecione o servidor que contém a origem de dados ou o pacote dos relatórios
desejados.
2. Se houver mais de um namespace, na caixa Namespace, clique no namespace
desejado e clique em OK.
3. Digite seu ID do usuário e sua Senha e clique em OK.
4. Repita as etapas 1 a 3 para servidor adicional.
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Resultados
Após efetuar logon e mostrar a área de janela do IBM Cognos, será possível usar o
IBM Cognos Office.

Limpando o Cache
Para cada pasta de trabalho que você abre ou cria durante ou após efetuar logon
no IBM Cognos Office ou em seus componentes, uma planilha armazenada em
cache é criada. Essa planilha contém informações sobre os dados que devem ser
renderizados. É possível limpar o cache dos pacotes usados em pastas de trabalho
que usam o IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel. A limpeza do cache de
pacotes reduz o tamanho das pastas de trabalho por excluir os dados e os
metadados não usados associados a fórmulas. O botão Limpar Cache funciona
para todas as origens de dados e todos os pacotes definidos no IBM Cognos
Analysis for Microsoft Excel. Após limpar o cache, você deverá salvar as pastas de
trabalho para visualizar uma redução no tamanho do arquivo.
Limpe o cache quando o tamanho da pasta de trabalho for importante, quando a
segurança for mais importante ou quando não for necessário armazenar os
resultados do relatório, para obter um tempo de processamento mais rápido. Se o
tamanho da pasta de trabalho for muito grande devido à extensão dos dados, a
função de limpar cache reduzirá o tamanho da pasta de trabalho. No entanto,
haverá um outro lado: o tempo de processamento para preencher a planilha com
dados aumentará porque os dados deverão ser recuperados a partir do servidor de
dados IBM Cognos BI em vez de serem baseados nos dados salvos no cache.
Como alternativa, será possível especificar a limpeza do cache local dos dados
recuperados sempre que uma pasta de trabalho for salva ou quando a pasta de
trabalho for salva com um novo nome do arquivo. Isso poderá ser feito marcando
a caixa de seleção Limpar Cache ao salvar

Procedimento
1.
2.
3.
4.

Inicie o IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel.
Abra uma planilha.
Na barra de ferramentas IBM Cognos, clique em Opções.
Em Gerenciamento de Cache, escolha como você deseja limpar o cache:
v Para limpar o cache local para a pasta de trabalho ativa, clique em Limpar
Cache.
O cache será limpo e o tamanho da pasta de trabalho será reduzido. Agora, é
possível abrir e salvar pastas de trabalho adicionais. Para evitar a criação de
uma planilha de cache para pastas de trabalho Cognos não IBM, você deverá
sair do Microsoft Excel.
v Para limpar o cache local sempre que uma pasta de trabalho for salva ou
sempre que for salva com um novo nome do arquivo, marque a caixa de
seleção Limpar Cache ao salvar.
Os dados exibidos na pasta de trabalho apenas serão limpos quando o botão

da barra de ferramentas do IBM
Limpar Todos os Dados for usado
Cognos.
5. Clique em OK e, em seguida, salve a pasta de trabalho.
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Resultados
Também é possível automatizar o processo para limpeza do cache. Para obter mais
informações, consulte “ClearCache” na página 121.

Atualize as URLs do Servidor
Atualize as informações do servidor IBM Cognos para os relatórios e as fórmulas
existentes em uma planilha do Excel, uma apresentação do PowerPoint ou um
Documento do Word ativado para IBM Cognos Excel.

Sobre Esta Tarefa
Quando esse comando é executado, o nome do pacote permanece o mesmo. Esse
comando pode ser usado para alterar apenas um servidor, como um servidor de
teste para outro servidor, como um servidor de produção. Escolha as URLs na lista
de servidores inseridos na seção IBM Cognos Systems da janela Opções.

Procedimento
1. Abra as planilhas do Excel, as apresentações do PowerPoint e os documentos
do Word que você deseja atualizar.
2. Na barra de ferramentas IBM Cognos, clique no ícone Opções. A janela
Opções aparece.
3. Na área de janela de navegação, clique em IBM Cognos.
4. Clique no botão Atualizar Utilitário do Sistema. A caixa de diálogo Atualizar
Sistema aparece.
5. Na lista Sistema Antigo, selecione o servidor ou o sistema que você deseja
atualizar.
6. Na lista Novo Sistema, selecione a URL do servidor de substituição e clique em
OK. Se o sistema de substituição desejado não aparecer, clique em Incluir um
novo sistema. A caixa de diálogo Editar/Incluir Sistema aparece. Insira as
informações do novo sistema e clique em Salvar.

Resultados
Os arquivos ativados para IBM Cognos são procurados e as informações do
servidor são atualizadas.

Customizando o IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel
É possível configurar opções que se aplicam ao IBM Cognos Analysis for Microsoft
Excel ou especificamente às suas explorações.
v As opções para o aplicativo “Opções de configuração para o IBM Cognos
Analysis for Microsoft Excel” na página 21 aplicam-se a planilhas criadas no
IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel que possam incluir explorações,
análises e relatórios consumidos das origens de dados IBM Cognos. As
estruturas de dados são recuperadas dos pacotes no armazenamento de
conteúdo.
v As opções para exploração do “Configure Opções para Planilhas de Exploração”
na página 21 aplicam-se a planilhas que contenham explorações. É possível usar
essas opções para alterar rapidamente a maneira em que os indicadores de
desempenho, como renda ou custos de produção, são visualizados. A exploração
OLAP refere-se a fatia e fragmento de prazo para descrever como é fácil alterar
o contexto e visualizar detalhes.
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Opções de configuração para o IBM Cognos Analysis for
Microsoft Excel
É possível alterar as configurações padrão para melhorar o desempenho.
Por exemplo, caso você geralmente trabalhe com o mesmo pacote, será possível
carregar automaticamente o último pacote usado quando o IBM Cognos Analysis
for Microsoft Excel for iniciado.
Ao trabalhar com dados relacionais modelados dimensionalmente, será possível
usar as funções do membro para manipular membros obtendo os membros filhos
para o membro pai. É possível limitar o número de membros mostrados na árvore
de origem.

Procedimento
1. Na barra de ferramentas do IBM Cognos Office, clique no botão Opções
.
2. Na área de janela de navegação, clique em IBM Cognos Analysis.
3. Se você desejar carregar o sistema e o pacote mais recente mais recentes sempre
que iniciar a sessão do IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel, em
Configurações de Aplicativo, marque a caixa de seleção Carregar últimos
sistema e pacote usados.
Isso é mais útil quando você usa a origem de dados regularmente e deseja
facilitar seu acesso para que seja possível começar ou continuar o trabalho com
rapidez. Caso o último pacote usado esteja inacessível ou ausente, nenhuma
árvore de origem será mostrada. Você deverá selecionar outro pacote para
substituir o ausente.
4. Se você desejar limitar o número de membros mostrados na árvore de origem e
na caixa de diálogo de resultado da procura, em Configurações de Aplicativo,
na caixa Limite de contagem de exibição de membro, digite o número máximo
de membros que poderão aparecer na árvore de origem antes de mostrar a
opção Procurar.
O número de membros será refletido na caixa de diálogo nas áreas Linhas,
Colunas e Contexto da exploração e dos resultados de uma procura. Essa
configuração aplica-se aos dados modelados dimensionalmente. Ela não se
aplica aos pacotes relacionais. Essa configuração também limita o número de
itens que podem ser selecionados e posicionados em qualquer uma das áreas
de lançamento, mesmo no resultado de uma procura.
5. Clique em OK.

Configure Opções para Planilhas de Exploração
No IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel, cada exploração criada é designada a
uma única planilha. É possível selecionar um servidor e um pacote diferentes para
cada exploração. Os pacotes usados para criar os relatórios são baseados nos
modelos criados na ferramenta de modelagem, o Framework Manager.
Para identificar a origem de dados para cada planilha, escolha mostrar o nome do
servidor e o pacote a partir do qual os dados são recuperados. Quando essa
preferência está configurada, o nome do servidor e o pacote são mostrados nas
primeiras duas linhas de uma planilha de exploração. Igualmente, quando um
pacote é aberto a partir de um sistema IBM Cognos BI, a dimensão de informações
inclui objetos, como Nome do Sistema e Nome do Pacote, que podem ser
arrastados para a planilha em uma análise baseada em célula.

Capítulo 2. IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel

21

As linhas diretamente após as informações de origem mostram a filtragem usando
o contexto das áreas Linhas, Colunas e Contexto da exploração.
Também é possível melhorar o desempenho da sessão, limitando as linhas que são
renderizadas em uma exploração do Microsoft Excel.

Procedimento
1. Na barra de ferramentas do IBM Cognos Office, clique no botão Opções
.
2. Na área de janela de navegação, clique em IBM Cognos Analysis.
3. Se você desejar mostrar as informações de servidor e pacote, em
Configurações de Crosstab ou Lista, clique na caixa de seleção Mostrar
informações de sistema e pacote em planilha de crosstab e de lista.
A primeira linha da planilha mostra o nome do servidor, que é o local do URI
do gateway do IBM Cognos. A segunda linha mostra o nome do pacote (o
local completo) no armazenamento de conteúdo. As linhas Linha, Colunas e
Contexto mostram a dimensão ou o nível de hierarquia que contém os itens
usados para filtragem.
4. Se você desejar configurar manualmente o local da célula inicial para um
crosstab ou uma lista, em Configurações de Crosstab ou Lista, clique na caixa
de seleção Designar célula inicial de crosstab ou lista.
Por padrão, a célula inicial é A1 na planilha. Se você configurar essa opção, ao
criar um crosstab ou lista, o aplicativo solicitará que você clique em uma
célula na planilha ou insira um local de célula.
5. Se você desejar restringir o número de linhas na exploração de crosstab atual,
em Configurações de Crosstab ou Lista, na caixa Limite de linha de exibição
de dados, digite o número de linhas que podem ser mostradas.
Ao reduzir o número de registros renderizados em um crosstab, é possível
reduzir o tempo necessário para recuperar os metadados. Essa configuração
não se aplica sob as seguintes condições:
v Ao criar explorações de lista
v Em uma análise baseada em célula
v Quando a opção Visualizar sem dados está selecionada
6. Para controlar o número de itens que aparecem em explorações ao expandir
ou fazer drill nos metadata, em Configurações de Crosstab ou Lista,
configure a opção Limite de expansão de membro.
Essa configuração apenas controla o número de itens que estão sendo
arrastados a partir da árvore de origem. Ela apenas entra em vigor quando
Inserir Membro com Filhos está configurado na barra de ferramentas IBM
Cognos. Ela não se aplica à análise baseada em célula ou aos pacotes do IBM
Cognos TM1.
Para obter mais informações, consulte “Configurando Limites para Expansão
de Itens” na página 25.
7. Para controlar como os rótulos aparecem nas células aninhadas, configure a
Opção de Agrupamento.
Nota: A Opção de agrupamento controla como o recurso Agrupar /
Desagrupar funciona. Para explorações de crosstab, essa opção é a
configuração automática para apresentação de metadados em linhas e colunas
aninhadas. Para listas, essa opção determina como os itens e botões de menu
Agrupar / Desagrupar funcionam. Essas configurações afetam a planilha
inteira.
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Escolha se deseja Mesclar Células, Repetir Rótulos ou Rotular Célula
Superior.
v Para mesclar os metadados em células que abrangem itens aninhados e
permitem agrupamento total, clique em Mesclar Células.
v Para repetir os metadados em células individuais que abrangem itens
aninhados, clique em Repetir Rótulos.
Use essa opção quando desejar usar outras funções do Excel nos dados.
v Para limitar os metadados de célula e mesclar para minimizar rótulos,
clique em Rotular Célula Superior.
8. Para mostrar os membros de um item de dados do relatório clicando duas
vezes em uma célula, em Configurações de Fórmula, marque a caixa de
seleção Expandir com clique duplo.
A configuração apenas será aplicada se você estiver executando análise
baseada em célula. Se você estiver executando uma análise baseada em célula
e nenhum metadado estiver disponível nas linhas ou colunas, o clique duplo
em uma célula colocará o conteúdo no modo de edição.
9. Para limitar o número de células retornadas quando são incluídos itens em
uma análise baseada em célula, digite um número na caixa Limite de Célula
de Objeto de Dados.
O padrão é 250. Você deve decidir o que é ideal para o sistema, com base na
velocidade do processador, no cache e na RAM ou VRAM. A diminuição do
número fornece um tempo de processamento mais rápido para a recuperação
de grandes quantias de dados.
10. Para configurar o limite de tempo para recuperar dados e preencher células
durante a análise baseada em célula, digite o limite na caixa Limite de tempo
de processamento (milisegundos).
O padrão é 1.000 milisegundos. Para solicitações grandes, o limite de tempo
de processamento deve ser aumentado. Por exemplo, para aumentar o valor
para 100 segundos, digite 100000 na caixa Limite de tempo de processamento
(milissegundos).
11. Clique em OK.
12. Se você tiver uma pasta de trabalho aberta e desejar que as mudanças entrem
em vigor, na barra de ferramentas IBM Cognos Office, clique no botão
Atualizar Todos os Dados

.

Usando as Configurações de Aplicativo para Otimizar o
Desempenho do Sistema
É possível otimizar o desempenho do sistema usando as configurações do
aplicativo.
Use as configurações na caixa de diálogo Opções para configurar o Limite de
contagem de exibição de membro, o Limite de célula de objeto de dados e o
Limite de tempo de processamento. Ao modificar esses valores, é possível
aumentar a eficiência da recuperação dos dados.
O padrão de Limite de contagem de exibição de membro é assumido como 50.
Ele limita o número de itens que aparecem na árvore de origem e nos resultados
da procura. Em alguns casos, esse número pode ser muito grande e deve ser
diminuído. Embora o tempo de recuperação dos dados geral possa não ser afetado
pela diminuição desse valor, o tempo para preencher o grupo inicial de itens será
diminuído. A configuração desse valor como zero (0) desativa esse recurso. Devido
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à maneira como esse recurso funciona com o Limite de célula de objeto de dados,
em casos de solicitação de dados complexos representados em uma planilha com
linhas e colunas aninhadas, poderá ser necessário desativar esse recurso para
visualizar os dados completos na pasta de trabalho. Você deverá determinar qual é
o valor apropriado para o seu ambiente.

Otimização do Sistema com Conjuntos de Dados Grandes
Para os relatórios de lista com base nos pacotes do IBM Cognos Business
Intelligence, o IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel pode recuperar conjuntos
de dados grandes no formato CSV. Assim, o IBM Cognos Analysis for Microsoft
Excel pode recuperar esses conjuntos de dados com muito mais rapidez do que os
resultados XML padrão totalmente formatados. O formato da solicitação CSV
remove a formatação de dados do modelo.
Para obter mais informações sobre a configuração do formato de solicitação,
consulte “Configure as Opções da Lista para uma Planilha” na página 52.

Controlando a Compactação de Dados
A compactação de dados automática é uma maneira que o IBM Cognos Analysis
for Microsoft Excel tem para diminuir o tempo de processamento de transferências
de dados grandes a partir do servidor de BI. A compactação de dados deve ser
ativada em circunstâncias normais. Apesar de a compactação estar ativada por
padrão, poderá ser desativada configurando-se a propriedade
UseGzipCompression como falsa no arquivo CommManagerSettings.xml que, por
padrão, está localizado no diretório Office Connection, tal como C:\Documents
and Settings\user name\Local Settings\Application Data\Cognos\Office
Connection ou C:\Users\user name\AppData\Local\Cognos\Office Connection.
Desative a compactação se precisar executar testes ou solucionar problemas.
Para ativar a compactação gzip ao configurar o atributo a seguir:
<setting name="UseGzipCompression">True</setting>

Formatos GZip e CSV Ativados Automaticamente para Listas
A compactação GZip é ativada automaticamente quando o formato é alterado de
RawXML para CSV em listas. A propriedade global não é alterada, o que significa
que se a compactação for desativada, essa configuração será retida para outros
tipos de transferências de dados.
Por exemplo, se a compactação estiver desativada e você desejar criar uma nova
exploração após fazer uma solicitação de lista CSV, os dados da exploração ainda
ficarão descompactados.

Chunking
O Chunking permite que o IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel consulte
conjuntos de dados grandes do IBM Cognos BI em chunks ou subconjuntos de
linhas. É recomendado que o chunking seja ativado e que a configuração de linha
seja configurada inicialmente como 2000. Caso ainda ocorram erros de falta de
memória do servidor, configure um tamanho do chunk menor.
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O tamanho do chunk é configurado no arquivo
CognosOfficeReportingSettings.xml, que, por padrão, fica localizado no diretório a
seguir:
v No Windows XP, C:\Documents and Settings\user name\Local
Settings\Application Data\Cognos\Office Connection
v No Windows 7, C:\Users\user name\AppData\Local\Cognos\Office Connection
Para ativar o chunking, configure o atributo a seguir:
<setting name="ChunkSize">2000</setting>

Configurando Limites para Expansão de Itens
A configuração de limite de expansão de membro na caixa de diálogo Opções
controla a quantidade de dados que devem ser recuperados a partir da árvore de
origem. Ela é complementar a outros limites, como o tamanho do chunk e a
compactação GZip.
Especificamente, a configuração Limite de expansão de membro aplica-se a um
membro ao ser arrastado e solto em um relatório. Essa configuração apenas entrará
em vigor quando Inserir Membro com Filhos estiver configurado e apenas
controlará o número de itens arrastados da árvore de origem.
Por exemplo, se Limite de expansão de membro estiver configurado como 200
(200 é o valor padrão) e você arrastar Produtos que contenham cinco itens, os cinco
itens aparecerão no relatório. Se você arrastar um item de nó com 400 itens, apenas
200 desses 400 subitens aparecerão no relatório. Também é possível observar uma
interação com o Limite de linhas de exibição de dados, que controla quantos itens
devem ser exibidos nas linhas e colunas da planilha. Se o limite de linha de dados
for configurado como 3 e o Limite de expansão de membro for configurado como
200, somente 3 itens aparecerão no relatório. Você deverá clicar em Mais ou Todos
para visualizar os itens adicionais controlados por essa configuração.
Nota: A configuração Limite de expansão de membro aplica-se apenas a cubos e
pacotes DMR e não se aplica a pacotes relacionais.

Trabalhando com Dados OLAP e Relacionais e Modelados
Dimensionalmente
Para o IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel, os itens de dados são organizados
de forma hierárquica. As origens de dados dimensionais incluem origens de dados
OLAP e origens de dados relacionais modelados dimensionalmente (DMR). A
árvore de origem fornece uma visualização baseada em hierarquia dos dados.

Nota: os nomes dos níveis e membros de uma dimensão vêm do modelo. É de
responsabilidade do modelador fornecer nomes que façam sentido.
1. Pacote
Os pacotes são subconjuntos de um modelo que contém itens que podem ser
inseridos no relatório.
2. Dimensão
As dimensões são grupos amplos de dados descritivos sobre um aspecto
principal de uma empresa, como produtos, datas ou mercados. As informações
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de dimensão incluem objetos adicionais, como o Nome do Sistema e o Nome
do Pacote, que também podem ser arrastados e descartados na planilha.
3. Hierarquia de níveis
As hierarquias de níveis são agrupamentos mais específicos dentro de uma
dimensão. Por exemplo, para a dimensão Anos, os dados podem ser
organizados em grupos menores, como Anos, Mês Atual e Todas as Datas.
4. Pasta de membros
As pastas de membros contêm os membros disponíveis de uma hierarquia ou
nível. Por exemplo: a pasta Membros, da hierarquia de nível Anos, contém
tudo o que se encontra nos níveis Ano, Trimestre e Mês.
5. Nível
Os níveis são posições dentro da hierarquia dimensional que contêm
informações da mesma ordem de detalhes e possui atributos em comum. Pode
haver vários níveis em uma hierarquia, começando pelo nível-raiz. Por
exemplo: a hierarquia de nível Anos tem os seguintes níveis relacionados.
Nível

Nome do nível

Descrição

Raiz

Anos

Nível-raiz.

Primeiro

Ano

Os anos no nível-raiz Anos.
Por exemplo, 2004, 2005 e
2006.

Segundo

Trimestre

Os trimestres de cada ano no
nível Ano. Por exemplo: 2004
Q1, 2004 Q2 e 2004 Q3.

Terceiro

Mês

Os meses de cada trimestre
no nível Trimestre. Por
exemplo, Jan, Fev e Mar.

Nota: A dimensão Medidas, que não é mostrada na tabela, contém as medidas
disponíveis na origem de dados.

Metadados Solicitados em Pacotes para os Relatórios do
Cognos Analysis for Microsoft Excel
Prompts ajudam a localizar as informações necessárias. Essa é uma maneira de
definir o escopo e limitar as grandes quantias de dados. É possível alterar o
comportamento dos prompts no IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel
modificando a definição de dimensões ou os assuntos da consulta no modelo ou
em outras origens de dados.
O Cognos Analysis for Microsoft Excel usa os prompts que estão salvos no modelo
ou em outra origem de dados. Os prompts são úteis para consultar itens, como o
ProductTypeCode cujos valores não são mostrados em um relatório, mas podem
ser usados para filtrar dados. Para essas variáveis, use o IBM Cognos Framework
Manager para definir os prompts de digitação. As propriedades de Informações de
Prompt no Framework Manager fornecem a capacidade de controlar a filtragem e
os prompts padrão. As propriedades são usadas pelo Cognos Analysis for
Microsoft Excel para criar uma expressão de filtro e configurar o uso e os itens de
exibição em um prompt e em uma consulta de prompt.
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Se você expandir um item na árvore de origem que contenha um prompt, a
entrada para o item será solicitada antes que o item possa ser incluído na área de
trabalho. Dependendo do tipo de prompt, você deverá fornecer a resposta ou, se
for um prompt com um padrão, aceitar o padrão, antes de arrastar o item para o
crosstab, a lista ou as células na planilha. Os valores do prompt persistem no
relatório e são salvos como parte da consulta para uso futuro.

Entendendo as Diferenças entre Crosstab, Lista e Análise
Baseada em Célula
Usando o IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel, é possível trabalhar de três
maneiras diferentes: exploração de crosstab, relatórios de lista ou análise baseada
em célula. Ao criar um crosstab, use áreas de lançamento para incluir objetos da
árvore de origem nas linhas, colunas, medidas e na área de contexto de uma pasta
de trabalho do IBM Cognos Office. Ao criar uma lista, use uma única área de
lançamento e colunas, para criar uma lista de itens. É possível incluir colunas
adicionais para preencher a lista com informações adicionais. Em uma lista, cada
coluna mostra todos os valores para um item de dados no banco de dados. Ao
usar a análise baseada em célula, arraste e solte os objetos diretamente nas células
de uma planilha. É possível mudar de método. Cada um desses métodos possui
seus próprios benefícios e limitações.

Exploração de Crosstab
Alguns dos pontos fortes associados à exploração de crosstab incluem seus
recursos de arrastar e soltar e as dicas visuais que ela fornece por meio do uso da
área de lançamento na área de visão geral. Ao usar o IBM Cognos Analysis for
Microsoft Excel no modo de exploração, é possível ativar as explorações no IBM
Cognos Analysis Studio e no IBM Cognos Report Studio. O modo de exploração
fornece sua própria formatação baseada nos dados subjacentes. É possível criar
uma análise baseada em célula a partir de um crosstab.
Para obter mais informações sobre exploração, consulte Capítulo 3, “Explorando
Dados”, na página 29.

Relatórios de Lista
Alguns dos pontos fortes associados às listas incluem seus recursos de arrastar e
soltar e as dicas virtuais que elas fornecem por meio do uso de uma zona de
descarte na área de visão geral. É possível visualizar com muita facilidade e
rapidez todos os itens nas tabelas do banco de dados. Ao usar o IBM Cognos
Analysis for Microsoft Excel no modo de lista, é possível ativar os relatórios de
lista no IBM Cognos Report Studio.
Para obter mais informações sobre listas, consulte Capítulo 6, “Compartilhando sua
Análise”, na página 67.

Análise Baseada em Célula
Alguns dos pontos fortes associados à análise baseada em célula incluem a
capacidade de usar vários pacotes na mesma planilha, a capacidade de mover
células, linhas e colunas e incluir cálculos, gráficos e formatação do Excel. O uso
da análise baseada em célula permite ir além dos simples layouts de crosstab. A
partir de uma única célula, é fácil criar uma exploração detalhada.

Capítulo 2. IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel
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Para obter mais informações sobre a análise de célula, consulte “Use Relatórios
Baseados em Célula” na página 55.

Recomendações de Quando Usar um Crosstab, uma Lista ou
uma Análise Baseada em Célula
Essa seção descreve algumas das práticas recomendadas para trabalhar com dados
usando o IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel.
Como esse ambiente está inteiramente dentro do Microsoft Excel, existem
considerações especiais ao renderizar os dados do IBM Cognos nas células de uma
planilha. Cada método (crosstab, lista ou análise baseada em célula) possui seu
próprio conjunto de recomendações de design.

Tabelas Cruzadas
A seguir há algumas considerações de design para a criação do relatório de
crosstab. Use um crosstab
v para localizar respostas para questões simples que podem ser localizadas na
origem de dados, como a renda para Barracas nas Américas para 2006
v para construir crosstabs interativos nos quais que você ou outro usuário possa
fazer drill up e drill in
v quando a formatação não for tão importante
v para construir um conjunto de dados que você converterá e usará em uma
análise baseada em célula mais complexa

Listas
A seguir estão algumas considerações de design para criar a lista. Use uma lista
v para criar um grupo abrangente de itens em um assunto de consulta ou uma
tabela do banco de dados
v para enumerar os números de uma dimensão OLAP

Análise Baseada em Célula
A seguir estão algumas considerações para a criação de uma análise baseada em
célula. Use a análise baseada em célula
v para incluir dados e cálculos que não estejam na origem de dados original
v para trabalhar com dados de várias origens de dados, pacotes e servidores
v para criar layouts complexos em vez de um crosstab simples
v quando a formatação for importante
v quando estiver apresentando uma visualização final que não precise de uma
exploração interativa
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Capítulo 3. Explorando Dados
Crie explorações que o ajudem a tomar decisões de negócios mais efetivas ao
explorar os dados significativos da empresa.
As origens de dados podem ser origens IBM Cognos Business Intelligence ou
cubos do IBM Cognos TM1.
Use as explorações de crosstab para alterar rapidamente a maneira em que as
medidas são visualizadas, como renda ou custos de produção com orçamento.
A exploração OLAP (processamento analítico online) usa a fatia e fragmento de
prazo para descrever como é fácil alterar detalhes de contexto e visualização. Por
exemplo, você consulta a renda para os anos de 2006 a 2008 por região de vendas.
Você nota uma queda na renda de 2007. Ao clicar em 2007, é possível fazer drill
down para mostrar os resultados da renda por trimestre para 2007. É possível
alterar com facilidade a visualização de trimestres de 2007 para equipe de vendas
ao substituir trimestres por equipes de vendas.
É possível comparar e manipular dados para entender melhor os relacionamentos
entre os dados e a importância relativa dos itens de dados individuais.
Independentemente se você deseja acessar o crescimento da renda ou identificar as
pessoas com melhor desempenho, o IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel
fornece o suporte de filtragem e classificação necessário para exploração e write
back.
Para ampliar o exemplo de revisão de renda por região de vendas e equipe de
vendas, é possível incluir as metas de vendas e, em seguida, calcular a diferença
porcentual entre a meta de vendas e a renda real de cada vendedor. O resultado
indica quem atingiu a cota de vendas e quem é elegível para uma bonificação.
Para obter um exemplo sobre a criação de uma exploração básica de crosstab,
consulte “Exemplo - Avaliar a Renda a partir de Métodos de Pedido Específicos”
na página 95.
Se você já estiver familiarizado com os fundamentos da exploração, talvez você
deseje refinar o crosstab usando tarefas como a manipulação de linhas e colunas, a
filtragem de dados e o compartilhamento dos resultados.
Para obter mais informações, acesse “Troca de Linhas e Colunas em um Crosstab”
na página 51 e “Filtrar Valores Usando o Contexto” na página 44.
Use explorações de lista para mostrar informações detalhadas do banco de dados,
como listas de cliente ou listas de produto. As origens de dados podem ser
relacionais, OLAP, relacionais modelados dimensionalmente (DMR) ou cubos do
IBM Cognos TM1.
Uma exploração de lista é um relatório que mostra dados em linhas e colunas.
Cada coluna exibe todos os valores de um item de dados no banco de dados ou
um cálculo baseado em itens de dados no banco de dados. É possível criar uma
lista para consultar o valor de um item do banco de dados. Em seguida, ela poderá
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fornecer o valor para outra planilha na qual ele poderá ser usado para configurar
um parâmetro. Para obter mais informações, consulte a seção sobre casos de uso e
exemplos.

Criando uma Exploração de Crosstab ou Lista
Para explorar dados usando o IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel, selecione
um pacote e escolha os itens desse pacote a serem colocados nas linhas e colunas
da planilha do Excel.

Antes de Iniciar
Antes que seja possível criar uma exploração de crosstab ou lista, o administrador
deverá criar um pacote e publicá-lo em um local ao qual você possua acesso.
Por exemplo, para um cubo do IBM Cognos TM1, o administrador deverá criar um
pacote em uma ferramenta de autoria de cubo do IBM Cognos TM1, como o IBM
Cognos TM1 Architect ou o IBM Cognos TM1 Performance Modeler. O
administrador deverá configurar os privilégios de acesso usando o IBM Cognos
TM1 Architect.
Para um sistema IBM Cognos BI, o administrador deverá ter criado um pacote no
Framework Manager e publicado-o em um local no portal IBM Cognos Connection
ao qual você possua acesso. Para obter acesso total ao IBM Cognos Analysis, você
deverá ser membro da função Autores Express ou Administrador de Relatório no
IBM Cognos BI. Um administrador deve configurar esses privilégios usando o IBM
Cognos Administration.

Procedimento
1. Especifique o pacote.
2. Inclua itens de dados em linhas e colunas.
Nota: Se estiver criando um crosstab a partir de um sistema IBM Cognos BI,
você deverá incluir uma medida.
Dica: Se estiver trabalhando com um cubo do IBM Cognos TM1, será possível
selecionar visualizações que contenham itens de crosstab salvos para eixos de
linha, coluna e título.
3. Opcionalmente, aninhe e filtre os dados. Para obter mais informações, acesse
“Aninhar Linhas ou Colunas” na página 49 e “Criando Filtros Customizados”
na página 42.

Resultados
Para formatar as células na exploração de crosstab ou lista, é possível usar os
estilos customizados do IBM Cognos, como Medida - IBM Cognos ou Coluna
Calculada - IBM Cognos, além dos estilos pré-construídos do Microsoft Excel.
É possível acessar os estilos do IBM Cognos do comando Estilo no menu Formatar
do Excel. No Microsoft Excel 2007 e 2010, acesse os estilos do IBM Cognos a partir
do ícone Estilos de Célula na seção Estilos na faixa de opções Início. Os estilos do
IBM Cognos são listados juntamente com os estilos pré-construídos do Excel. É
possível modificar atributos, como fonte e alinhamento e, em seguida, salvar as
mudanças em um modelo para reutilização.
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No Microsoft Excel 2003, 2007 e 2010, uma cor do plano de fundo que é
configurada usando o comando Formatar Células substitui a cor do plano de
fundo configurada para os estilos de célula.
Para preservar a formatação aplicada à exploração, na barra de ferramentas
Crosstab ou Lista, selecione Executar sem Formatação. Se você selecionar Executar
com todos os dados ou Visualizar sem dados, toda a formatação customizada será
removida.

Especificando o Pacote para a Exploração de Crosstab ou
Lista
Especifique o pacote que fornecerá itens para a planilha de exploração. Para
selecionar um pacote e visualizar os dados, você deverá possuir direito de
segurança para esse pacote.
Os pacotes usados para gerar a exploração são baseados em modelos criados na
ferramenta de modelagem, como o Framework Manager ou o IBM Cognos TM1
Architect. Um modelo é um conjunto de objetos relacionados, tais como assuntos
de consulta, dimensões, filtros e cálculos.
Os pacotes usados para gerar a lista podem ser origens de dados modelados de
forma relacional ou dimensional. As origens de dados modelados
dimensionalmente podem ser renderizadas usando listas ou explorações.

Antes de Iniciar
O pacote deve ser criado e publicado com antecedência para o portal IBM Cognos.
Para obter mais informações, consulte o Guia do Usuário do Framework Manager
ou o Guia de Operações do IBM Cognos TM1.

Procedimento
1. Inicie o Microsoft Excel
2. Na barra de ferramentas do IBM Cognos, clique no botão IBM Cognos

.

3. Na área de janela do IBM Cognos, clique no botão IBM Cognos Analysis

.

4. Na área de janela do IBM Cognos Analysis, clique em Abrir Pacote

.

Nota: A caixa de diálogo Selecionar Pacote aparece.
5. Se mais de um sistema tiver sido configurado, clique em Sistema e selecione
uma origem de dados.
6. Se existir mais de um pacote, clique no que deseja usar e clique em OK.

Resultados
Os objetos do pacote selecionado, como itens de dados, aparecerão na árvore de
origem.
Dica: Se o pacote que estiver sendo usado por um relatório for alterado, carregue-o
para assegurar-se de estar trabalhando com a versão mais recente. Na caixa de
diálogo Selecionar Pacote, na caixa Sistema, clique em um servidor e, em seguida,
clique em Carregar Pacotes. Para alterar um servidor e um pacote, na área de
informações da planilha, clique duas vezes no nome do servidor e, em seguida,
clique no servidor e no pacote na caixa de diálogo Selecionar Pacote.
Capítulo 3. Explorando Dados
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Incluindo Objetos em Linhas e Colunas
Selecione os itens de dados que você deseja que apareçam na exploração de
crosstab ou de lista. Quando vários itens são selecionados, eles são colocados na
planilha de exploração na ordem que são clicados. Para evitar a necessidade de
reorganizar os itens após arrastá-los e soltá-los no crosstab, clique nos itens na
ordem de posicionamento desejada. Para incluir um item em um conjunto
múltiplo, mantenha a tecla Ctrl pressionada enquanto arrasta o item. Assim, o
novo item será anexado aos itens que já estiverem na exploração de crosstab.
É possível que você use frequentemente itens de diferentes assuntos de consulta ou
dimensões nos mesmos relatórios. Solicite que o modelador organize esses itens em
um pasta ou assunto de consulta modelo e, em seguida, publique o pacote
relevante novamente. Por exemplo, caso utilize o item de código do produto em
relatórios de vendas, o modelador pode criar uma pasta que contenha o item de
código de produto e os itens de vendas de que necessita.
O IBM Cognos TM1 usa crosstabs predefinidos, chamados visualizações, que
poderão ser selecionados caso já tenham sido configurados. Para os itens de dados
do TM1 existe uma medida padrão.

Procedimento
1. Na área de janela do IBM Cognos Analysis, clique em Criar um novo crosstab
ou Criar uma nova lista.
2. Se a caixa de diálogo Selecionar Local de Início aparecer, digite um endereço
de célula, como $L$20 e clique em OK. Também é possível clicar em uma
célula para preencher a caixa Endereço Inicial. Por exemplo, é possível alterar
o local de início para acomodar gráficos ou outros elementos inseridos pelo
usuário.
3. Na árvore de origem, na área de janela do IBM Cognos Analysis, arraste cada
item de dado para o local na área de trabalho em que você deseja que ele
apareça.
É possível arrastar objetos para a área de lançamento de Linhas ou Colunas,
que se localiza na área de cabeçalho da planilha. Use a área de Contexto,
quando ela estiver disponível, para refinar ou filtrar ainda mais o relatório.
Nota:
v Para arrastar mais de um item, é possível usar Shift+click ou Ctrl+click para
selecionar vários itens.
v Para incluir um item nos itens que já estão em Colunas, mantenha a tecla
Ctrl pressionada e solte o item nos itens existentes.
4. Salve a pasta de trabalho.

Resultados
Os itens selecionados aparecem nas linhas e colunas do relatório.
Após editar a pasta de trabalho, será possível publicá-la no IBM Cognos
Connection.

Selecionando Medidas
Cada exploração de crosstab com base nos pacotes DMR ou OLAP devem conter
pelo menos uma medida. Somente uma medida pode ser arrastada para a área de
lançamento de medida. Se você selecionar mais de uma medida colocando uma
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medida em uma linha ou coluna, a medida que estiver na área de lançamento de
medida se tornará a medida padrão. Para o sistema IBM Cognos TM1, existe uma
medida padrão e não é possível selecionar outra.
Dica: Para arrastar mais de uma medida para uma linha ou coluna, é possível
pressionar Shift+click ou Ctrl+click.
Algumas vezes, ao incluir medidas em colunas ou linhas, você poderá notar que
outros itens serão reordenados. Esse é um comportamento de estrutura de
consulta. Diferente de uma origem de dados OLAP, os dados DMR não são
retornados na ordem especificada. Se uma ordem especificada for necessária, você
deverá editar as especificações no Framework Manager.

Procedimento
1. Na árvore de origem, selecione e arraste uma medida para a área de
lançamento.
Diferente da área de lançamento Linhas ou Colunas, a área de lançamento
Medida apenas fica disponível na grade e não na área de cabeçalho. A medida
selecionada aparece.
2. Salve a pasta de trabalho.

Resultados
Após salvar a pasta de trabalho, será possível publicá-la no IBM Cognos
Connection.

Removendo Medidas de uma Exploração de Crosstab
Para remover medidas de um crosstab, você deve possuir uma planilha ativa.
Depois que uma medida for removida da área de lançamento de medida, ela
poderá ser incluída novamente. Além da área de lançamento de medida, que
apenas pode conter uma única medida, é possível incluir várias medidas para
outras áreas de lançamento.
Para substituir uma medida, é possível arrastar uma nova medida para uma das
áreas de lançamento em que a medida foi colocada. Isso inclui a área de
lançamento de medida.

Procedimento
Para remover uma medida de um crosstab, também é possível
v usar a barra de ferramentas. Na barra de exploração, pressione Ctrl e clique no
.
botão Reconfigurar para exploração em branco
v usar o menu de contexto. Clique com o botão direito do mouse na célula que
exibe o nome da medida, clique em IBM Cognos Analysis e, em seguida, clique
em Excluir.

Resultados
As medidas serão removidas da área de lançamento de medida na crosstab. Agora,
é possível incluir uma ou mais medidas no crosstab.
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Inserindo uma Hierarquia em um Crosstab
É possível inserir uma expressão dinâmica para inserir em uma hierarquia em um
crosstab com base na estrutura da árvore de metadados.
Isso pode ser feito ao selecionar uma opção de inserir membro que cria uma
expressão dinâmica, como a opção Inserir Membro com Filhos, e, em seguida,
arrastar um item de nó para a área de lançamento Linhas ou Colunas.
Para dados baseados nos cubos do IBM Cognos TM1, há várias opções para inserir
uma hierarquia usando uma expressão dinâmica. A opção Inserir Membro com
Filhos fornece a capacidade de incluir um item de nó com um nível dos itens do
seu componente. As opções de inserção adicionais incluem:
v Inserir Membro com Descendentes, que insere um item e todos os níveis dos
itens do seu componente
v Inserir Membro com Entradas, que insere um item e sua entrada de itens de
folha
v Inserir Membro com Ancestral, que insere um item juntamente com todos os
seus componentes relacionados
Hierarquias alternativas da mesma dimensão apenas podem ser empilhadas no
mesmo crosstab. Elas não podem ser aninhadas ou usadas em eixos opostos. As
hierarquias alternativas da mesma dimensão, por exemplo, Varejistas por
Geografia e Varejistas por Tipo, não produzem resultados lógicos quando
combinadas no mesmo crosstab como itens aninhados ou em dimensões opostas.
Para combinar duas visualizações alternativas da mesma hierarquia, você deverá
modelá-las como dimensões separadas. Se estiverem disponíveis como dimensões
separadas, elas poderão ser combinadas no mesmo crosstab. Por exemplo, é
possível colocar Varejistas por Tipo em linhas com Varejistas por Geografia em
colunas e Varejistas por Tipo em linhas com Varejistas por Geografia aninhados
em linhas.

Procedimento
1. Na barra de exploração, clique no botão Inserir Membro com Filhos

.

2. Na árvore de origem, arraste a hierarquia que deseja inserir na área de
lançamento Linha ou Colunas.

Resultados
Nota: Se você tiver arrastado um item e um de seus filhos para Linhas ou
Colunas, usando uma das técnicas de seleção múltipla, você poderá notar que ele
aparecerá duas vezes. Caso isso tenha sido acidental, será possível excluir o item
repetido. Para remover um item, na área de trabalho, clique com o botão direito do
mouse e, em seguida, clique em Excluir.
Os itens aparecem no crosstab no formato expandido.

Localize os Itens Necessários
A árvore de origem do pacote selecionado poderá conter grandes quantias de
dados. Para localizar os itens necessários na árvore de origem, é possível
v expandir uma dimensão para visualizar níveis e detalhes sucessivos
v especificar um número maior ou menor de itens a serem mostrados na árvore de
origem
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v procurar por mais itens
Por padrão, a árvore de origem mostra 50 itens para cada dimensão, de cada vez.
É possível alterar esse valor para aumentar ou diminuir o número de itens
exibidos. Dependendo do tamanho da origem de dados, talvez você deseje
configurar um valor menor para melhorar o desempenho.
Se houver mais de um número de itens especificado na dimensão, um ícone de
procura aparecerá. Se você clicar neste ícone, será possível inserir os critérios de
procura para localizar os itens que o interessam.

Procurando Itens na Árvore de Origem
Por padrão, o número máximo de itens mostrados em qualquer dimensão única na
árvore de origem é 50. É possível configurar um valor inferior para melhorar o
desempenho.
A procura é limitada aos detalhes imediatos do item selecionado. Nos pacotes
DMR, apenas é possível procurar em um nível abaixo. Por exemplo, ao procurar
por Barracas Star Dome, você deverá selecionar Barracas e não Produtos para
executar a procura.
Além de procurar por nome, nas origens de dados IBM Cognos TM1, é possível
procurar por atributos. A procura é executada em toda a dimensão selecionada.
Em pacotes baseados em um cubo, é possível procurar em todos os descendentes.

Procedimento
1. Na árvore de origem, clique em uma dimensão, uma hierarquia ou em um
nível e clique em Procurar metadados.
2. Na caixa Palavras, digite as palavras ou os caracteres que deseja procurar.
3. Na caixa Opções, clique no parâmetro de procura que deseja usar.
4. Se desejar executar uma procura sem distinção entre maiúsculas e minúsculas,
marque a caixa de seleção Sem distinção entre maiúsculas e minúsculas.
Se o banco de dados não suportar esse recurso, ele poderá ser desativado.
5. Na caixa Procurar em, clique no nível no qual deseja procurar.
6. Clique em Procurar.
7. Após concluir a procura, clique em Fechar.

Resultados
Os itens de procura aparecem na caixa Resultados. É possível arrastar e soltar
itens diretamente da caixa Resultados para a área de trabalho. Se a caixa de
resultados não aparecer, poderá ser necessário redimensionar a caixa de diálogo
para que todos os campos fiquem visíveis.
Dica: Para facilitar a localização de itens, é possível especificar o número de itens a
serem mostrados na árvore de origem para a sessão atual. Para obter mais
informações, consulte “Opções de configuração para o IBM Cognos Analysis for
Microsoft Excel” na página 21.
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Insira Itens
Insira itens da árvore de origem como linhas e colunas em um crosstab para criar
conjuntos para exploração. Um conjunto é uma coleção de dados semelhantes. Por
exemplo, é possível que haja um conjunto de dados chamado anos que inclua
trimestres como detalhes.
É possível controlar como os itens são inseridos ao configurar a opção de inserção
na barra de exploração. Para uma origem de dados IBM Cognos BI, é possível usar
as opções de inserção a seguir.
v Inserir Único Membro, que insere o membro selecionado.
v Inserir Membro com Filhos, que insere o membro selecionado e seus
componentes em um nível como um conjunto estático.
v Inserir Membro com Filhos Dinâmicos, que insere o membro selecionado e seus
componentes em um nível como um conjunto dinâmico.
Para uma origem de dados IBM Cognos TM1, é possível usar as opções de
inserção a seguir.
v Inserir Único Membro, que insere o membro selecionado.
v Inserir Membro com Filhos, que insere o membro selecionado e seus
componentes em um nível como um conjunto dinâmico.
v Inserir Membro com Descendentes, que insere um item e todos os níveis de
seus itens de componente como um conjunto dinâmico.
v Inserir Membro com Entradas, que insere um item e sua entrada ou itens de
folha como um conjunto dinâmico.
v Inserir Membro com Ancestrais, que insere um item juntamente com todos os
seus componentes relacionados como um conjunto dinâmico.
Além dos itens da árvore de origem, é possível inserir itens recuperados em uma
procura.
Nota: A medida padrão especifica a medida a ser usada para um crosstab caso não
haja uma medida configurada por um dos eixos existentes. Por exemplo, crie uma
crosstab com Produtos nas linhas e Quantidade Vendida nas colunas. Inclua
Renda na área de lançamento Medida para torná-la a medida padrão, mas os
valores nas linhas não são alterados por fazerem referência à medida Quantidade
Vendida no eixo da coluna. No entanto, se você substituir a medida Quantidade
Vendida pela não medida Método de Pedido, os valores referenciarão Renda
como a medida padrão. Ao trabalhar com um cubo do IBM Cognos TM1, haverá
uma medida padrão que é usada como parte do cubo.
Também é possível inserir simultaneamente todos os itens de um nível “Insira e
Exiba Todos os Itens de um Nível” na página 38, inserir alguns itens de um nível
ou inserir itens de diferentes níveis da mesma dimensão “Inserindo Itens em um
Relatório de Crosstab a partir de Vários Níveis de uma Dimensão” na página 37.
Para obter informações sobre diferentes layouts de crosstab que podem ser usados,
consulte “Layouts de Crosstab” na página 92.

Procedimento
1. Selecione a opção de inserção que deseja usar.
2. Na árvore de origem, selecione os itens que deseja inserir.
3. Arraste os itens para o local desejado no crosstab.
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Para incluir um item nos itens que já existem no crosstab, mantenha a tecla Ctrl
pressionada ao soltar os itens nas áreas de lançamento.
Uma barra destacada indica onde é possível soltar o item.
Nota: Algumas vezes, ao incluir medidas em colunas ou linhas, você poderá
notar que outros itens serão reordenados. Esse é um comportamento de
estrutura de consulta. Diferente de uma origem de dados OLAP, os dados DMR
não são retornados na ordem especificada. Se uma ordem especificada for
necessária, você deverá editar as especificações no Framework Manager.
Um conjunto com base em detalhes aparece no crosstab.
É possível inserir itens como conjuntos baseados na seleção ao manter a tecla
Shift ou Ctrl pressionada e clicando para selecionar diversos itens em uma
dimensão, arrastando-os para o crosstab. Quando vários itens forem
selecionados, eles serão posicionados no crosstab na ordem em que forem
clicados. Para evitar a necessidade de reorganizar os itens após arrastá-los e
soltá-los no crosstab, clique nos itens na ordem de posicionamento desejada.

Resultados
Se você usar um dos membros de inserção com filhos, descendentes, ancestrais ou
opção de entradas com uma origem de dados IBM Cognos TM1, será possível
reordenar os itens em um conjunto. No entanto, para salvar a visualização e
preservar o conjunto reordenado, você deverá converter o subconjunto dinâmico
para um subconjunto estático.

Inserindo Itens em um Relatório de Crosstab a partir de
Vários Níveis de uma Dimensão
Para uma comparação combinada, use conjuntos baseados em seleção para
posicionar os itens lado a lado no relatório de crosstab.
Por exemplo, é possível selecionar itens a partir de uma única dimensão na árvore
de origem. É possível selecionar itens contínuos e não contínuos a partir de níveis
diferentes.
Depois da seleção dos itens, eles poderão ser arrastados para o crosstab.
Para os grupos de itens que são usados frequentemente, é possível criar um
conjunto ou um subconjunto customizado para facilitar a seleção. Para obter mais
informações sobre os conjuntos customizados, consulte “Criando um Conjunto
Customizado Usando Itens em uma Área de Lançamento” na página 47. Para obter
mais informações sobre os subconjuntos, consulte “Criando um Subconjunto
Usando Itens em uma Área de Lançamento” na página 89.

Procedimento
1. Na árvore de origem, expanda a dimensão para localizar os itens que deseja
inserir.
2. Mantenha Shift ou Ctrl pressionados e clique para selecionar diversos itens em
uma dimensão e arraste-os para o crosstab.
Dica: Quando vários itens forem selecionados, eles serão posicionados no
crosstab na ordem em que forem clicados. Para evitar a necessidade de
reorganizar os itens após arrastá-los e soltá-los no crosstab, clique nos itens na
ordem de posicionamento desejada.
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Resultados
Um conjunto baseado na seleção aparece no crosstab.

Insira e Exiba Todos os Itens de um Nível
É possível inserir simultaneamente todos os itens de um nível. Os níveis definem a
maneira em que os dados são agrupados em dimensões.
Por exemplo, uma dimensão geográfica em uma árvore de origem pode conter
níveis de região, país ou região e cidade. É possível clicar em uma única região e
inserir instantaneamente no crosstab cada país ou região que pertença a essa
região. Ao expandir o item de região, é possível exibir todos os países ou regiões
nessa região. Use essa técnica para inserir os membros de um único item de nó.
Também é possível escolher exibir todos os países ou todas as regiões entre regiões
inserindo um item de Nível especial. Use essa técnica para inserir membros no
mesmo nível a partir de vários itens de nó.

Procedimento
1. Na árvore de origem, clique em um único item que contenha o detalhe que
você deseja no crosstab.
2. Opcionalmente, insira membros de um único item de nó.
v Arraste o item para a área de lançamento na área de visão geral, como a área
de lançamento de Linhas.
v Expanda o item.
Dica: Para expandir ou reduzir itens, clique com o botão direito do mouse
no item, clique em IBM Cognos Analysis e, em seguida, clique em Expandir
/ Reduzir ou Expandir Nível / Reduzir Nível. Expandir Nível expande itens
do membro de nível mais alto.
3. Opcionalmente, insira membros no mesmo nível a partir de vários itens de nó
v Na árvore de origem, clique em um único item que contenha o detalhe que
você deseja no crosstab.
v Na área de comando, arraste o item de Nível para a área de lançamento ou a
área de trabalho.

Drill Down e Drill Up
É possível efetuar drill up e drill down para alterar o foco da sua análise ao mover
entre os níveis de informações.
Faça drill down para ver mais detalhes. Por exemplo, você pode fazer drill down
até o item de nível mais baixo para examinar o impacto de um único aspecto dos
negócios.
Faça drill up para comparar resultados. Por exemplo, você pode examinar a receita
de um único produto e fazer drill up para ver a receita da linha de produtos
inteira para comparação.
Ao fazer o drill up novamente após fazer um drill down, os filtros que forem
aplicados poderão ser perdidos. Por exemplo, você pode criar um filtro para incluir
os dados das regiões de vendas dos EUA e do Canadá. Realize drill down em
Flórida. Ao fazer drill up novamente, a análise não incluirá mais o Canadá em seu
escopo.
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O drill down e drill up podem não estar disponíveis, dependendo de como os
membros foram incluídos. Por exemplo, fazer drill down ou drill up dos membros
que foram incluídos usando a opção Inserir Membros com Filhos Dinâmicos.

Procedimento
1. Para fazer drill down ou drill up em uma única linha ou coluna, coloque o
ponteiro sobre o texto do rótulo até que sejam exibidos o ícone do sinal de mais

(+) e o acento circunflexo
clique.

e o texto seja sublinhado e, em seguida,

Dica: A direção do acento circunflexo indica se você está realizando um drill
up ou um drill down.
2. Para fazer drill down ou drill up em uma linha e em uma coluna
simultaneamente, clique no valor na interseção da linha com a coluna e, em
seguida, clique novamente.

Limita os Itens na Exploração
Para origens de dados IBM Cognos Business Intelligence, é possível limitar os itens
em uma exploração para localizar detalhes significativos e ainda manter resumos
em visualizações para obter uma visão geral limpa dos dados.
É possível filtrar os itens desnecessários usando uma variedade de técnicas,
dependendo da questão de negócios, de como você deseja comparar os dados e de
quantos itens você deve incluir na exploração. É possível:
v criar filtros customizados
v usar a área de lançamento de contexto para filtrar valores e mostrar apenas os
itens que você deseja visualizar
v usar a supressão de zeros para ocultar linhas ou colunas que contenham apenas
valores ausentes

Personalizar filtros
É possível filtrar dados para que somente os dados necessários apareçam na
análise. Incluir uma expressão de filtro para focar um relatório e minimizar o
tempo de processamento excluindo dados indesejáveis. Por exemplo, é possível
filtrar os dados para mostrar quem fez os pedidos de compra que foram avaliados
em mais de mil dólares durante o último ano. Ao executar o relatório, é possível
visualizar somente os dados filtrados. Dependendo dos dados, será possível
especificar um filtro usando medidas, atributos, campos e cálculos e usando
operadores de comparação e lógicos para compará-los com uma constante, uma
medida, um atributo, um campo ou uma referência de célula, incluindo uma data.
Quando uma regra de filtro é definida usando um rótulo ou um atributo, o texto
faz distinção entre maiúsculas e minúsculas. Esses filtros de detalhes, que são
aplicados à origem de dados, são expressões booleanas usadas para excluir itens
com base em valores.

Use Referências de Célula
As referências de célula podem ser usadas em todos os locais em que uma
constante poderia ser usada. As células são lidas no momento em que a consulta é
iniciada. É possível usar uma caixa de texto para digitar valores ou usar intervalos
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de célula, como J7, $K$9 para células ou H3:H20, $J$5:$M$15 para intervalos. As
células podem estar em outra planilha, por exemplo Sheet2!:B4, Sheet3!D2R2 ou
mesmo em um intervalo nomeado, como Sheet1!RangeName. As células em branco
são ignoradas e os valores numéricos inválidos são convertidos em zero (0). Em
uma planilha, é possível criar crosstabs e listas a serem usados como parte de uma
expressão de filtro em outra planilha de exploração. Uma referência de célula
usada em uma comparação numérica ou de data que contenha um valor válido
resultará no uso de 0 e na data atual respectivamente.

Corresponda Tipos de Dados
Se você criar um filtro para um tipo de dados específico, como um tipo de dados
numérico, mas inserir critérios para outro tipo de dados, como uma sequência, um
erro será recebido. Em geral, você deverá inserir valores consistentes com o tipo de
dados do item para o qual os critérios estejam sendo criados. Por exemplo, se você
criar um filtro para uma quantia monetária que seja numérica, mas inserir um
valor de sequência, como "Yen", o seguinte erro será recebido:
Error 901: QE-DEF-0260 Parsing error before or near position: position of:
"filter(MUN)"
Os seguintes operadores são uma exceção à regra de tipo de dados: IS NULL, IS
NOT NULL, LAST N DAYS e IS IN. No caso desses operadores, o destino ou
segundo argumento não é um uma correpondência de tipo com o campo ou
primeiro argumento. Nos dois primeiros, IS NULL e IS NOT NULL, não há
argumentos de destino. Nenhum desses operadores pode usar uma referência de
banco de dados como um argumento de destino.

Origens de Dados OLAP e DMR
Para as origens de dados OLAP e DMR no relatório de lista, os critérios são
limitados aos itens que você inclui na própria lista. Para aprimorar os recursos de
filtro, use listas para origens de dados relacionais e explorações (crosstabs) para
origens dimensionais. Tenha cuidado ao combinar dimensões de contexto com
filtros porque eles podem não oferecer o resultado esperado.
Em explorações aninhadas que usam origens de dados OLAP ou DMR, você deve
aplicar o filtro à dimensão em linhas ou colunas que definiu o valor de medida no
crosstab. Por exemplo, pode existir um crosstab com produtos e métodos de
pedido em linhas, anos em colunas e quantidade vendida em medidas. Como o
método de pedido é a borda interna das linhas aninhadas (aparece após os
produtos na área de lançamento Linhas), você deve criar o filtro usando o método
de pedido.

Foque os Dados Relacionais
É possível limitar os dados do relatório com filtros ou parâmetros de consulta. O
método escolhido deve depender das capacidades da origem de dados, das
exigências de desempenho, da persistência do conjunto de dados e do grau de
complexidade desejado para o relatório. No IBM Cognos Analysis for Microsoft
Excel, você deve usar filtros de detalhes para relatórios de lista no estilo de
relatórios relacionais. Tais filtros removem linhas e colunas dos relatórios.
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Antes da Agregação
Para origens de dados relacionais, também pode haver a opção de aplicar filtros
antes da agregação. Marque a caixa de seleção Antes da agregação se o campo for
uma medida. No entanto, essa caixa de seleção será desativada para não medidas
ou se a condição estiver em um operador OR lógico ou abaixo dele. Nesse caso, o
padrão será impingido quando as não medidas estiverem automaticamente antes
da agregação e todas as outras estiverem após a agregação.

Combine Filtros
É possível combinar filtros para criar condições customizadas AND e OR. Ao filtrar
os dados com base em um número de critérios, poderá haver regras de filtro
opcionais e regras de filtro obrigatórias. Use AND para agrupar as regras
obrigatórias. Use OR para agrupar as regras de filtro opcionais. Por exemplo, os
clientes filtrados por Renda > 1000000 AND Desconto >.15 retornam resultados
diferentes de clientes filtrados por Renda > 1000000 OR Desconto > .15. Um
cenário mais complexo pode precisar da combinação de regras de filtro
obrigatórias e opcionais.

Filtros e Cálculos
Os filtros não podem usar cálculos que façam referência ao conjunto que está
sendo filtrado, porque isso cria uma referência circular. Dependendo de como as
funções de classificação (como, classificação ou quartil) ou as funções de
porcentagem (como, porcentagem do total) são customizadas, elas poderão ou não
estar disponíveis quando um filtro for definido.

Operador IS IN
Com base no operador SQL IN, o operador IS IN reduz a necessidade de várias
cláusulas OR. Use o operador IS IN para campos numéricos e texto. Para campos
numéricos, geralmente, seriam não medidas, como Ano. É possível usar uma caixa
de texto para digitar valores ou usar intervalos de células, como J7, $K$9 para
células ou H3:H20, $J$5:$M$15 para intervalos. As células podem estar em outra
planilha, por exemplo, Sheet2!:B4, Sheet3!D2R2 ou mesmo em um intervalo
nomeado, como Sheet1!RangeName. As células em branco são ignoradas e os
valores numéricos inválidos são convertidos em zero (0). É possível criar crosstabs
e listas em uma planilha a serem usados como parte de uma expressão de filtro em
outra planilha de exploração. Para obter mais informações, consulte os tópicos
sobre os casos de uso.

Promova Filtros para um Studio
Quando um crosstab ou uma lista for promovida para um studio, como o Report
Studio ou o Analysis Studio, o filtro customizado que usar uma origem de dados
dimensional será reconhecido como uma expressão de conjunto. As expressões de
conjunto são conjuntos de membros calculados. Por exemplo, filhos ([2004]) são
expressões de conjunto que exibem os membros filhos de 2004. Para editar o filtro
customizado em um Studio, você deverá editá-lo como uma expressão de conjunto
usando o editor Cálculo de Consulta. Para obter mais informações sobre
expressões de conjunto, consulte o guia do usuário do Studio.
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Criando Filtros Customizados
No IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel é possível filtrar dados para que
somente os dados necessários apareçam na análise. Especificamente, é possível
incluir uma expressão de filtro usando medidas, atributos, campos e cálculos e
usando operadores de comparação e lógicos para compará-los com uma constante,
uma medida, um atributo, um campo ou uma referência de célula, incluindo uma
data.
Se você estiver trabalhando com uma origem de dados dimensional, também será
possível usar filtros de contexto. Para obter mais informações, consulte “Filtrar
Valores Usando o Contexto” na página 44.

Procedimento
1. Na área de lançamento, clique na caixa suspensa do item que deseja filtrar,
clique em Filtrar e, em seguida, clique em Editar/Incluir Filtro.
A janela Filtro aparece. Com base na seleção, é possível selecionar ou inserir
itens para Item, Operador ou Valor. Os critérios para filtros não são limitados
aos itens mostrados no relatório.
2. Edite a expressão de filtro e clique em OK.
3. Após criar todos os critérios para o filtro customizado, clique em OK.

Resultados
Após o fechamento da janela de filtro, todas as células usadas em referências serão
selecionadas. Isso será útil se você desejar formatar essas células para indicar sua
importância. O filtro será aplicado ao item aplicável. Se você estiver trabalhando
com a opção Visualizar Sem Dados selecionada, os efeitos do filtro serão
mostrados quando os dados forem executados. A identificação do filtro será
exibida ao lado do item. Na caixa suspensa, no menu Filtro, Filtro customizado
aplicado é selecionado.
Dica: Para excluir um filtro, clique na caixa suspensa do item filtrado, clique em
Filtro e, em seguida, clique em Nenhum filtro aplicado.

Incluir uma Linha de Filtro
Na janela Filtro, inclua as linhas de filtro para criar critérios para o filtro. Cada
linha representa um critério ou uma expressão de filtro exclusiva.

Antes de Iniciar
Você deve criar o filtro e estar na janela Filtro para incluir uma linha de filtro.

Procedimento
Para incluir um critério no filtro, conclua as etapas a seguir.
1. Clique no ícone Incluir uma Linha de Filtro. A janela Editar Filtro aparecerá.
2. Edite a expressão. Clique em um item de dados, em seguida, clique em um
operador booleano e, em seguida, insira uma constante ou insira a referência de
célula que contém o valor que você deseja usar nessa expressão.
3. Clique em OK.
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Aplicando Critérios de Filtro antes da Agregação
Se você usar uma origem de dados relacionais, para aplicar o critério de filtro
antes de somar os itens, será possível marcar a caixa de seleção Antes da
Agregação na janela Editar Filtro.

Antes de Iniciar
Você deverá criar ou editar uma linha de filtro a partir de uma origem de dados
relacionais.

Procedimento
1. Na janela Filtro, clique na linha de filtro ou, se você estiver criando um novo
filtro, clique no ícone Incluir uma Linha de Filtro.
2. Marque a caixa de seleção Antes da agregação.
3. Clique em OK.

Agrupando Critérios de Filtro
Para combinar critérios de filtro, agrupe as linhas do filtro. Essa ação permite a
criação de expressões de filtro completas baseadas em vários itens e valores de
dados. Os critérios complexos podem ser usados para exibir intervalos de itens
com base nos valores mínimos e máximos configurados no editor Filtro ou nas
células da planilha do Microsoft Excel.

Procedimento
Para agrupar critérios de filtro, conclua as etapas a seguir.
1. Pressione Ctrl e clique nos itens que deseja agrupar.
2. Clique no ícone Agrupar Linhas de Filtro Selecionadas.

Excluindo Critérios de Filtro
Para remover os critérios do filtro, você deverá excluir a linha ou o grupo do filtro
que possua essa expressão na janela Filtro. Se mais de um critério tiver sido
agrupado, será possível excluir o grupo inteiro.

Procedimento
Para excluir um critério, conclua as etapas a seguir.
1. Para abrir a janela Filtro, a partir da barra de ferramentas ou da área de
lançamento, clique no ícone Filtro e, em seguida, clique em Editar/Incluir
Filtro. A janela Filtro aparecerá.
2. Clique na linha ou no grupo que você deseja remover.
3. Clique no ícone Excluir Linha de Filtro Selecionado.
Essa ação exclui a linha ou o grupo destacado.

Desagrupando Critérios de Filtro
Desagrupe os critérios de filtro se você desejar alterar a ordem dos critérios, alterar
os operadores Booleanos ou se desejar excluir linhas específicas de um filtro
complexo.

Procedimento
Para desagrupar critérios, conclua as etapas a seguir.
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1. Para abrir a janela Filtro, a partir da barra de ferramentas ou da área de
lançamento, clique no ícone Filtro e, em seguida, clique em Editar/Incluir
Filtro. A janela Filtro aparecerá.
2. Clique nos itens agrupados. Para selecionar vários itens, pressione Ctrl e clique
em cada item.
3. Clique no ícone Remover o Grupo que Contém as Linhas de Filtro
Selecionadas.

Filtrar Valores Usando o Contexto
É possível usar um ou mais itens para focar rapidamente sua exploração em uma
visualização de dados particular. Essa técnica é conhecida como filtragem usando
contexto.
Por exemplo, há um crosstab que exibe produtos nas linhas e rendas de diferentes
trimestres nas colunas. Para alterar o contexto para Ásia, arraste Ásia da árvore de
origem para a seção Contexto da área de visão geral. O crosstab passa a exibir
somente os valores referentes à Ásia.
Alterar o contexto altera também os valores que aparecerem. Isso não limita ou
modifica os itens nas linhas ou colunas.
É possível filtrar usando diversos valores na área de contexto, entretanto, diversos
filtros serão perdidos quando a exploração for convertida em fórmulas e o uso de
métodos baseados em célula for iniciado. Alguns filtros de contexto não podem ser
convertidos em fórmulas, como diversos filtros da mesma dimensão e os filtros das
dimensões que estão exibidas na exploração.

Procedimento
1. Na árvore de origem, selecione ou procure um ou mais itens para filtrar.
2. Arraste o item que você deseja filtrar na seção Contexto da área de visão geral.
Uma caixa de lista suspensa aparece em Contexto.
3. Clique no item desejado.
O crosstab mostra os resultados somente do item selecionado.
Dica: Para alterar o contexto, selecione um novo item na lista suspensa em
Contexto.
4. Se desejar usar um conjunto customizado como filtro, arraste o conjunto
customizado da Árvore de Origem para a seção Contexto da área de visão
geral.

Suprimindo Células Vazias em um Crosstab ou uma
Exploração de Lista
Dados esparsos podem resultar em planilhas de exploração que mostram células
vazias. Por exemplo, uma exploração de crosstab que corresponda a funcionários
com produtos, resultará em muitas linhas de valores vazios para a medida de
renda caso o funcionário não venda esses produtos. Para remover os dados
esparsos em uma planilha de exploração, é possível suprimir as células vazias que
contenham um valor nulo ou zero.
A supressão baseada em totais remove as linhas ou colunas cujo total resulta em
um valor nulo ou zero em toda a planilha de exploração. Não é possível remover
os dados esparsos de linhas ou colunas individuais.
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Procedimento
1. Na barra de exploração, clique no ícone Aplicar Supressão de Zeros
.
2. Escolha onde deseja aplicar a supressão:
v Aplicar Apenas a Linhas, que é a única opção válida para uma exploração
de lista
v Aplicar Apenas a Colunas
v Aplicar a Linhas e Colunas

Resultados
Os itens suprimidos são ocultados e o ícone Supressão de Zeros fica visível na área
de lançamento Linhas ou Colunas da Área de Visão Geral.
Lembre-se: Para remover a supressão, repita a etapa 1 e clique em Sem supressão
ou clique no ícone de supressão de zeros na área de lançamento Linhas ou
Colunas.

Criando um Cálculo
Insira um cálculo para tornar a exploração de crosstab ou de lista mais
significativa, derivando informações adicionais a partir da origem de dados. Por
exemplo, você cria uma fatura e deseja visualizar a quantia total de vendas para
cada produto pedido. Crie uma coluna calculada que multiplica o preço do
produto pela quantidade pedida.
Além dos simples cálculos aritméticos, será possível executar os cálculos a seguir.
Cálculo

Descrição

%Of

Calcula o valor de um item selecionado como uma porcentagem
de outro item, por exemplo, o quarto trimestre como uma
porcentagem do ano inteiro ou real como uma porcentagem da
meta.

%Change

Calcula a mudança no valor de um item selecionado como uma
porcentagem, por exemplo, o crescimento de ano a ano ou a
variação com relação à meta.

%Of Base

Esse cálculo apenas estará disponível se você selecionar dois
membros de hierarquias diferentes, cada um de uma extremidade
diferente, por exemplo, a contribuição de cada região (em linhas)
para um total anual (em colunas).
Esse cálculo apenas ficará disponível se você selecionar dois
membros de hierarquias diferentes: um em linhas e o outro em
colunas.

%Of Parent

Calcula o valor de um item selecionado como uma porcentagem
de seu item pai, por exemplo, janeiro como uma porcentagem do
ano inteiro.
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Após a inserção de um cálculo em um crosstab, as linhas e colunas serão separadas
em dois blocos distintos de itens antes ou após a linha ou coluna inserida. Se
desejar usar o recurso Expandir nível / Reduzir nível, você deverá fazer isso para
cada bloco separadamente.
Quando os cálculos nas linhas e colunas de um crosstab ou as colunas de uma lista
sofrerem intersecção, os cálculos serão executados na seguinte ordem:
v Adição ou subtração.
v Multiplicação ou divisão.
Para um crosstab, se ambos os cálculos tiverem a mesma precedência, por
exemplo, se ambos forem funções de negócios, o cálculo de linha terá precedência.

Procedimento
1. Selecione os itens nas colunas ou linhas que você deseja calcular.
2. Clique no ícone para inserir cálculo
executar.

e selecione o cálculo que você deseja

Lembre-se: Os cálculos não aplicáveis aos itens selecionados ficam esmaecidos.

Resultados
O item calculado aparece na planilha. É possível renomear a coluna ou a linha
calculada. Para obter mais informações, consulte “Renomeie uma Coluna ou
Linha” na página 50. Também é possível mover a coluna ou a linha calculada. Para
obter mais informações, consulte “Reordene Colunas ou Linhas” na página 50.
Nota: Para excluir um cálculo, clique com o botão direito do mouse na linha ou
coluna calculada, clique em IBM Cognos Analysis e, em seguida, clique em
Excluir.
Dica: Ao trabalhar com cálculos, para reverter para um estado anterior, na barra
de exploração, clique em Voltar.

Conjuntos Customizados
Use os conjuntos customizados para selecionar, agrupar, ordenar e salvar membros
de um único item hierárquico ou de nó na árvore de origem.
Use o editor de conjunto customizado ao trabalhar com origens de dados IBM
Cognos BI. Ao usar origens de dados IBM Cognos TM1, você deverá usar o editor
de subconjunto. Para obter mais informações sobre subconjuntos, consulte
“Subconjuntos” na página 88.
Se você selecionar os membros de um item de nó, o conjunto customizado apenas
reterá os membros selecionados no momento em que o conjunto foi criado. Você
deverá atualizar o conjunto customizado se os membros forem alterados no item
de nó.
Os conjuntos customizados podem ser salvos. É possível especificar um nome e
uma descrição para um conjunto customizado de dados que poderá ser reutilizado
posteriormente. Diversos conjuntos customizados podem ficar disponíveis em uma
única exploração salva.
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Os conjuntos customizados podem ser usados em um crosstab usando pacotes
relacionais modelados de forma dimensional ou origens de dados OLAP. Eles não
ficam disponíveis para pacotes relacionais. Os níveis não podem ser salvos como
um conjunto customizado.
Após exportar ou importar uma implementação no Cognos Connection, poderá ser
necessário atualizar o storeID para visualizar os conjuntos customizados. Isso
poderá ocorrer ao alterar ou atualizar os servidores que entregam pacotes ao IBM
Cognos Analysis for Microsoft Excel. Para obter informações sobre a atualização de
storeIDs, consulte as Notas Técnicas doIBM Cognos Analysis for Microsoft Excelon
no site de Suporte do IBM Cognos.

Criando um Conjunto Customizado Usando Itens em uma
Área de Lançamento
É possível especificar um nome e uma descrição para um conjunto customizado de
dados que poderá ser reutilizado posteriormente. É possível criar um conjunto
customizado usando itens em uma área de lançamento. Vários conjuntos
customizados podem estar disponíveis em uma única planilha de exploração salva.
Os conjuntos customizados podem ser salvos. O IBM Cognos Analysis for
Microsoft Excel cria uma pasta em sua pasta pessoal, Minhas Pastas, no portal IBM
Cognos Business Intelligence com o mesmo nome que o pacote e salva as
informações do conjunto customizado nessa pasta. As informações do conjunto
customizado não são compartilhadas entre diferentes usuários, mesmo quando eles
estiverem usando o mesmo pacote. Você apenas possui acesso aos seus próprios
conjuntos customizados.
Os conjuntos customizados podem ser usados em um crosstab usando pacotes
relacionais modelados de forma dimensional ou origens de dados OLAP. Eles não
ficam disponíveis para pacotes relacionais. Os níveis não podem ser salvos como
um conjunto customizado.

Procedimento
1. Ao criar uma nova planilha de exploração, selecione itens em uma dimensão
ou nó na árvore de origem.
Nota: A ordem de seleção é a ordem na qual os itens aparecem na área de
lançamento e no conjunto customizado.
2. Arraste os itens para uma área de lançamento.
Para um crosstab, as áreas de lançamento são Colunas, Linhas ou Contexto.
Para uma lista, a área de lançamento é Colunas.
3. Na área de lançamento, clique na caixa suspensa de item e, em seguida, clique
em Editar Conjunto.
A janela Seleção aparece.
Para editar conjuntos customizados use a caixa de diálogo para mover os itens
da área de janela Membros Disponíveis para a área de janela Membros
Selecionados ou vice-versa. Para limitar os itens na área de janela Membros
Disponíveis, clique em Filtrar Árvore, digite uma sequência na caixa e clique
no ícone Filtrar. Também é possível reordenar itens na área de janela Membros
Selecionados clicando com o botão direito do mouse e clicando em Mover Para
Cima, Mover Para Baixo, Mover Para a Parte Superior ou Mover Para a Parte
Inferior.
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4. Para salvar o conjunto customizado, clique no ícone Salvar ou Salvar Como. A
janela Salvar aparece.
5. Na caixa Nome, digite um nome para o conjunto customizado e clique em
Salvar.

Resultados
O conjunto customizado é salvo e aparece na árvore de origem no item de nó
Conjuntos Customizados. Ele é salvo como parte da própria área de trabalho do
usuário e não fica disponível para outros usuários.

Criando um Conjunto Customizado Usando Itens na Árvore de
Origem
É possível especificar um nome e uma descrição para um conjunto customizado de
dados que poderá ser reutilizado posteriormente. É possível criar um conjunto
customizado usando itens na árvore de origem. Diversos conjuntos customizados
podem ficar disponíveis em uma única exploração salva.
Os conjuntos customizados podem ser salvos. O IBM Cognos Analysis for
Microsoft Excel cria uma pasta em sua pasta pessoal, Minhas Pastas, no portal IBM
Cognos Business Intelligence com o mesmo nome que o pacote e salva as
informações do conjunto customizado nessa pasta. As informações do conjunto
customizado não são compartilhadas entre diferentes usuários, mesmo quando eles
estiverem usando o mesmo pacote. Você apenas possui acesso aos seus próprios
conjuntos customizados.
Os conjuntos customizados podem ser usados em um crosstab usando pacotes
relacionais modelados de forma dimensional ou origens de dados OLAP. Eles não
ficam disponíveis para pacotes relacionais. Os níveis não podem ser salvos como
um conjunto customizado.

Procedimento
1. Ao criar um novo crosstab ou lista, pressione Ctrl e clique nos itens de uma
dimensão ou nó na árvore de origem.
Nota: A ordem de seleção é a ordem em que os itens aparecem na área de
lançamento e no conjunto customizado.
2. Clique com o botão direito do mouse no item selecionado e, em seguida, clique
em Novo Conjunto.
A caixa de diálogo Seleção aparece.
Para editar conjuntos customizados use a caixa de diálogo para mover os itens
da área de janela Membros Disponíveis para a área de janela Membros
Selecionados ou vice-versa. Para limitar os itens na área de janela Membros
Disponíveis, clique em Filtrar Árvore, digite uma sequência na caixa e clique
no ícone Filtrar. Também é possível reordenar itens na área de janela Membros
Selecionados clicando com o botão direito do mouse e clicando em Mover Para
Cima, Mover Para Baixo, Mover Para a Parte Superior ou Mover Para a Parte
Inferior.
3. Para salvar o conjunto customizado, clique no ícone Salvar ou Salvar Como. A
janela Salvar aparece.
4. Na caixa Nome, digite um nome para o conjunto customizado e clique em
Salvar.
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Resultados
O conjunto customizado é salvo e aparece na árvore de origem no item de nó
Conjuntos Customizados. Ele é salvo como parte da própria área de trabalho do
usuário e não fica disponível para outros usuários.

Aninhar Linhas ou Colunas
É possível aninhar itens em um crosstab para comparar as informações ao usar
mais de um item em uma coluna ou linha. Por exemplo, um crosstab mostra as
vendas por linha de produto do ano fiscal passado. É possível incluir um item
para decompor ainda mais as vendas por método de pedido.
Na área de visão geral, é possível arrastar as caixas que representam os itens
aninhados para alterar rapidamente a ordem de aninhamento.
Se você aninhar uma linha ou coluna, o menu de contexto de Expandir, Fazer
Drill e Explorar não aparecerá para os itens externos ao converter em fórmulas e
usar métodos baseados em célula.

Procedimento
1. Na árvore de origem, clique no item que deseja inserir.
Dica: Ao selecionar diversos itens, os itens selecionados serão posicionados no
crosstab na ordem em que forem clicados. Para evitar a necessidade de
reorganizar os itens após arrastá-los e soltá-los no crosstab, clique nos itens na
ordem de posicionamento desejada.
2. Arraste o item para o local desejado nas linhas ou colunas.
Uma barra de destaque indica onde é possível soltar o item.

Aninhar Itens
É possível aninhar itens ao arrastar um item para o lado de outro item na área de
lançamento.

Procedimento
1. Arraste o primeiro item para a área de lançamento.
2. Arraste o segundo item para o lado do primeiro item na área de lançamento.
3. Se estiver criando uma lista, para mesclar células com os mesmos dados, clique
em um item na coluna que deseja agrupar e, em seguida, na barra de
exploração, clique no botão Grupo

.

Resultados
Os itens aninhados aparecem próximos uns dos outros com os itens aninhados
replicados para cada um dos itens anteriores.
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Informações relacionadas:
“A Interface com o Usuário do IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel” na
página 9

Renomeie uma Coluna ou Linha
É possível renomear colunas ou linhas, incluindo as colunas e linhas calculadas. O
item no banco de dados subjacente não é alterado. No entanto, para propósito de
apresentação, é possível alterar o nome do título da coluna ou linha de um
crosstab ou uma lista.
Para origens de dados relacionais, somente os itens de medida e resumo podem
ser renomeados.

Procedimento
1. Clique com o botão direito do mouse no item que deseja renomear, clique em
IBM Cognos Analysis e, em seguida, clique em Reordenar / Renomear. Para
origens de dados IBM Cognos BI, aparecerá a janela Reordenar / Renomear.
Para origens de dados IBM Cognos TM1, aparecerá a janela do editor de
subconjunto.
2. Na lista, se ainda não estiver destacado, clique no item que deseja renomear.
3. Clique no item destacado novamente para que ele possa ser editado, digite o
novo nome e, em seguida, pressione Inserir.
4. Clique em OK.

Resultados
O nome exibido do título da coluna ou linha é alterado.
Nota: Para reconfigurar todos os itens renomeados, clique em Reconfigurar
Legendas. Essa opção está disponível na janela Reordenar / Renomear.

Reordene Colunas ou Linhas
É possível mover colunas ou linhas, incluindo as colunas ou linhas calculadas.
Para origens de dados relacionais, somente as medidas e itens de resumo podem
ser reordenados.
Se você usava um dos membros de inserção com filhos, descendentes, ancestrais
ou opção de entradas com uma origem de dados IBM Cognos TM1, será possível
reordenar os itens em um conjunto. No entanto, para salvar a visualização e
preservar o conjunto reordenado, você deverá converter o subconjunto dinâmico
para um subconjunto estático.

Procedimento
1. Clique com o botão direito do mouse no título da linha ou da coluna que você
deseja mover, clique em IBM Cognos Analysis e, em seguida, clique em
Reordenar / Renomear.
2. Altere a ordem dos itens e, em seguida, clique em OK.

Resultados
A linha ou coluna é movida em relação às outras linhas ou colunas na planilha.
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Insira Colunas ou Linhas em Branco ou Definidas pelo Usuário em
uma Lista
Insira uma coluna ou linha em branco em um crosstab ou em uma lista para criar
espaço em branco ou incluir cálculos baseados em célula. É possível inserir
qualquer cálculo do Microsoft Excel, como AVG, MIN ou MAX e é possível fazer
referência às células dentro e fora da exploração.
Dependendo do tipo de relatório, como um crosstab ou uma lista e do tipo de
dados, como relacional ou assimétrico, resultados muito diferentes poderão ocorrer.
É recomendado que você experimente diferentes abordagens para saber qual é a
mais adequada ao seu ambiente.
Após inserir uma linha ou coluna em um crosstab, as linhas ou colunas serão
separadas em dois blocos de itens distintos, antes e após a linha ou coluna
inserida. Se desejar usar o recurso Expandir nível / Reduzir nível, você deverá
fazer isso para cada bloco separadamente.

Procedimento
1. Clique em uma coluna ou linha na exploração ativa em que deseja inserir uma
coluna ou linha.
Escolha um local de início que permita incluir títulos ou gráficos na exploração.
Se os dados da exploração forem expandidos, assegure-se de que eles não
substituirão itens.
.
2. Clique na coluna de inserção ou no botão de linha mostrado
Uma coluna ou linha em branco aparece ao lado ou abaixo da coluna ou linha
selecionada.
3. Para incluir um cálculo baseado em célula na coluna, na linha ou no bloco
inserido, crie o cálculo na primeira célula que se aplique à coluna inserida.
É necessário criar a fórmula para o cálculo na célula mais próxima à célula A1
(a célula mais superior e mais à esquerda) do grupo inserido
4. Após criar o cálculo para uma única célula, na barra de ferramentas, clique em
Executar com Todos os Dados

Resultados
O cálculo é propagado para todas as células inseridas.

Troca de Linhas e Colunas em um Crosstab
É possível trocar linhas e colunas para obter uma visualização diferente dos seus
dados. Por exemplo, as linhas contêm os trimestres do ano fiscal e as colunas
contêm os produtos. Para controlar as tendências ao longo do tempo com mais
facilidade, é possível trocá-las para que as linhas contenham os produtos e as
colunas contenham os trimestres.

Procedimento
Clique no botão Trocar Linhas e Colunas

na barra de ferramentas.

Dica: Também é possível usar a área de visão geral para trocar itens individuais,
em linhas e colunas, de uma área para outra.
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Configurar Opções de Crosstab
É possível configurar opções em um crosstab que sejam específicas de uma
planilha. Ao atualizar as configurações de linha e coluna, é possível alterar o local
inicial do crosstab nas células da planilha. Por exemplo, para acomodar gráficos ou
outras células inseridas pelo usuário em uma planilha, é possível deslocar o
crosstab.
Além das configurações de mudança, a caixa de diálogo de propriedades da
planilha Customizada permite visualizar informações sobre a planilha, incluindo o
tipo de planilha, as informações de servidor e pacote e a data em que planilha foi
criada.

Procedimento
1. Na barra de exploração, clique no botão Crosstab
.
A caixa de diálogo Propriedades da planilha customizada aparece.
2. Para alterar o local inicial do crosstab, digite um novo número de linha na
caixa Inicio da linha e um novo número de coluna na caixa Início da coluna.
3. Para controlar como os rótulos aparecem nas células aninhadas, configure a
Opção de agrupamento.
Nota: A Opção de agrupamento controla como o recurso Agrupar /
Desagrupar funciona. Para explorações de crosstab, essa é a configuração
automática para apresentação de metadados em linhas e colunas aninhadas.
Essas configurações substituem as configurações na caixa de diálogo Opções e
apenas afetam a planilha atual. É possível deixar as células desagrupadas para
usar as funções de consulta do Excel ou agrupar as células para fornecer uma
capacidade de leitura melhor.
Escolha se deseja Mesclar Células, Repetir Rótulos ou Rotular Célula
Superior.
v Para mesclar os metadados em células que abrangem itens aninhados e
permitem agrupamento total, clique em Mesclar Células.
v Para repetir os metadados em células individuais que abrangem itens
aninhados, clique em Repetir Rótulos.
Use essa opção quando desejar usar outras funções do Microsoft Excel nos
dados.
v Para limitar os metadados de célula e mesclar para minimizar rótulos, clique
em Rotular Célula Superior.
v Para desativar o agrupamento, clique em Nenhum.
4. Após concluir as opções de configuração, clique em OK.

Configure as Opções da Lista para uma Planilha
É possível configurar opções em uma lista que sejam específicas de uma planilha.
Ao atualizar as configurações de linha e coluna, será possível alterar o local inicial
da lista nas células da planilha. Por exemplo, para acomodar os gráficos ou outras
células inseridas pelo usuário em uma planilha, é possível deslocar a lista.
Dependendo da origem de dados, também é possível alterar o formato da
solicitação da planilha de Valores Formatados (XML bruto) para Valores Não
Formatados (CSV). Faça isso quando precisar diminuir o tempo de processamento.
O formato numérico designado no modelo é removido dos dados.
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Além das configurações de mudança, a caixa de diálogo de propriedades da
planilha Customizada permite visualizar informações sobre a planilha, incluindo o
tipo de planilha, as informações de servidor e pacote e a data em que planilha foi
criada.

Procedimento
1. Na barra de exploração, clique no botão Lista
.
A caixa de diálogo Propriedades da planilha customizada aparece.
2. Para alterar o local inicial da lista, digite um novo número de linha na caixa
Início da linha e um novo número de coluna na caixa Início de coluna.
3. Escolha se deseja processar dados nos formatos CSV ou XML bruto.
v Para escolher o formato CSV para processamento mais rápido de conjuntos
de dados grandes, na caixa suspensa Formato da solicitação, clique em
Valores Não Formatados.
v Para escolher o formato XML bruto, na caixa suspensa Formato de
solicitação, clique em Valores Formatados.
4.
Para controlar como os rótulos aparecem nas células aninhadas, configure a
Opção de agrupamento.
Nota: A Opção de agrupamento controla como o recurso Agrupar /
Desagrupar funciona. Para listas, ela determina como os itens de menu
Agrupar / Desagrupar funcionam. Essas configurações substituem as
configurações na caixa de diálogo Opções e apenas afetam a planilha atual.
Deixe as células desagrupadas quando precisar usar as funções de consulta do
Excel, ou agrupe as células para facilitar a leitura.
Escolha se deseja Mesclar Células, Repetir Rótulos ou Rotular Célula
Superior.
v Para mesclar os metadados em células que abrangem itens aninhados e
permitem agrupamento total, clique em Mesclar Células.
v Para repetir os metadados em células individuais que abrangem itens
aninhados, clique em Repetir Rótulos.
Use essa opção quando desejar usar outras funções do Microsoft Excel nos
dados.
v Para limitar os metadados de célula e mesclar para minimizar rótulos, clique
em Rotular Célula Superior.
v Para desativar o agrupamento, clique em Nenhum.
5. Após concluir as opções de configuração, clique em OK.

Melhores Práticas para Trabalhar com Crosstabs
As planilhas de exploração de crosstab do IBM Cognos Analysis for Microsoft
Excel fornecem muitos recursos automáticos para que seja possível focar no
propósito principal, que é analisar e explorar os dados da empresa.
Os gráficos, células ou formatação de célula que você introduzir na planilha de
exploração de crosstab poderão ser substituídos quando os dados atualizados
alterarem o tamanho ou o conteúdo das mudanças na exploração. Talvez você
deseje criar títulos e gráficos nos quais a expansão dos dados nas células da
planilha não substitua os itens.

Capítulo 3. Explorando Dados

53

Em geral, use explorações (crosstabs) para origens de dados dimensionais. Para
obter mais informações, consulte “Trabalhando com os Itens em um Crosstab” na
página 91.
Se você estiver usando grandes quantidades de dados ao trabalhar no layout da
planilha, você poderá notar um atraso. Duas técnicas ajudam a eliminar ou pelo
menos minimizar os atrasos de desempenho. É recomendado que você selecione
Visualizar sem Dados e atualize os dados após concluir o design da planilha. Ao
trabalhar com dados dimensionais, em um crosstab, você deverá selecionar uma
medida primeiro. Isso limitará a quantia de dados e fornecerá resultados com mais
rapidez. Outra técnica, que pode ser usada ao projetar crosstabs ou listas, é
diminuir o número máximo de linhas ou colunas a serem colocadas em uma
planilha. Ao concluir o layout, será possível configurar para um maior número de
linhas ou colunas ou clicar duas vezes em Mais ou Todos para visualizar as linhas
ou colunas de dados restantes.

Melhores Práticas para Trabalhar com Listas
O IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel no modo de lista fornece muitos
recursos automáticos que podem ser usados para focar no propósito principal, que
é analisar e explorar os dados da empresa.
Os gráficos, as células ou a formatação de célula que você insere na planilha de
exploração serão movidos quando os dados atualizados usarem mais colunas ou
linhas que antes (até o limite do Microsoft Excel).
Em geral, use listas para origens de dados relacionais. Para obter mais
informações, consulte “Trabalhando com Itens em uma Lista” na página 96.
Para obter o desempenho ideal, não inclua gráficos, células com cálculos ou
formatação de célula ao usar planilhas de exploração.
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Capítulo 4. Apresente Dados do IBM Cognos BI Usando a
Formatação de Relatório Baseada em Célula
Para obter o aproveitamento máximo dos recursos que o Microsoft Excel oferece ao
trabalhar com o IBM Cognos BI, é possível converter uma planilha de exploração
em uma análise baseada em célula ou arrastar itens para as células de uma
planilha

Use Relatórios Baseados em Célula
Ao usar as células de uma planilha para criar uma nova análise, arraste os rótulos
e os itens para as células adjacentes, em linhas ou colunas para criar um crosstab.
Como a exploração, as células de intersecção são usadas para medidas, que serão
preenchidas com os dados reais.
Nota: A análise baseada em célula está disponível apenas para origens de dados
OLAP e relacionais modelados dimensionalmente (DMR). Ela não funciona com as
origens de dados relacionais e não poderá ser gerada a partir de uma lista, mesmo
ao usar os pacotes DMR ou OLAP. A análise baseada em célula não está disponível
para os dados do IBM Cognos TM1.
Também é possível converter um crosstab em uma análise baseada em célula. É
possível criar um crosstab usando a barra de ferramentas de exploração e as áreas
de lançamento e, em seguida, converter em fórmulas. Para obter um exemplo
usando ambos os métodos, consulte “Exemplo - Avaliar a Renda a partir de
Métodos de Pedido Específicos” na página 95.

Relatório Baseado em Célula
Com os pacotes do IBM Cognos BI, ao arrastar itens da árvore de origem
diretamente para as células de uma planilha, crie uma fórmula COGNAME ou
COGVAL. A fórmula faz referência ao item no banco de dados. Como o IBM
Cognos Analysis for Microsoft Excel usa COGNAME e COGVAL como parte de
seu processamento interno, não use essas sequências para nomear partes de uma
planilha nem partes de fórmula de célula.

Fórmula COGNAME
As fórmulas COGNAME são usadas para fornecer o servidor, o pacote e os nomes
de membro às células de uma planilha. A fórmula COGNAME usa três
objetos:server, package e member unique (MUN).
Dependendo da versão do servidor e do tipo de cubo, além do system name e do
package name, você pode obter outras informações, como a data da última
atualização disponível do cubo.
A sintaxe para a fórmula COGNAME é a seguinte:
=COGNAME("server", "package", "MUN")
A seguir está uma amostra da fórmula COGNAME do banco de dados de
amostras IBM Cognos
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=COGNAME("http://sampleserver/ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi",
"/content/package[@name=’Great Outdoors Company’]",
"[great_outdoors_company].[Years].[Years].[Years]>:[PC].[@MEMBER].[Years]")
Argumento
servidor

pacote

MUN

Descrição
O objeto do servidor pode fazer referência a uma célula, como
B4, usar um intervalo nomeado ou usar um valor literal com o
caminho completo para um gateway, como http://sampleserver/
ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi. Ele também poderá fazer
referência a uma fórmula COGNAME que contenha as
informações do servidor.
O objeto do pacote é derivado do caminho da procura do pacote,
que pode ser localizado no IBM Cognos Connection. Como esse
argumento é uma sequência de caracteres literal, é possível
integrar essas informações. Ou, é possível colocar essas
informações em uma célula e fazer referência a essa célula no
argumento. Isso permite alternar de um sistema de produção
para um sistema de produção ou alterar o pacote com facilidade.
Ele também poderá fazer referência a uma fórmula COGNAME
que contenha as informações de pacote que você deseja usar.
O nome exclusivo de membro fornece informações sobre um
nome específico que você deseje exibir na planilha, como Anos.
Essas informações podem ser obtidas no IBM Cognos Report
Studio, clicando com o botão direito do mouse em um objeto e
gravando a sequência que inclui o esquema.

Fórmulas COGVAL
As fórmulas COGVAL são usadas para fornecer dados às células de uma planilha.
A fórmula COGVAL usa três objetos: server, package e member unique names of
members or measures (MUNs(X)).
A sintaxe para a fórmula COGVAL é a seguinte:
=COGNAME("server", "package", MUN1,MUN2,MUN3,MUNx)
A seguir há uma fórmula COGVAL de amostra do banco de dados de amostras do
IBM Cognos
=COGVAL("http://sampleserver/ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi",
"/content/package[@name=’Great Outdoors Company’]", $A2, C$1, $A$1 )
Neste exemplo, as referências de célula fornecem Produtos, Renda e 2004.
Argumento
servidor
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Descrição
O objeto do servidor pode fazer referência a uma célula, como
B4, usar um intervalo nomeado ou usar um valor literal com o
caminho completo para um gateway, como http://sampleserver/
ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi. Ele também poderá fazer
referência a uma fórmula COGNAME que contenha as
informações do servidor.

IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel Versão 10.2.0: Guia do Usuário

Argumento
pacote

MUNs(X)

Descrição
O objeto do pacote é derivado do caminho da procura do pacote,
que pode ser localizado no IBM Cognos Connection. Como esse
argumento é uma sequência de caracteres literal, é possível
integrar essas informações. Ou, é possível colocar essas
informações em uma célula e fazer referência a essa célula no
argumento. Isso permite alternar de um sistema de produção
para um sistema de produção ou alterar o pacote com facilidade.
Ele também poderá fazer referência a uma fórmula COGNAME
que contenha as informações de pacote que você deseja usar.
Os nomes exclusivos de membro fornecem informações sobre um
determinado item de dados que você deseja exibir na pasta de
trabalho, como renda total. Você deve fornecer o MUN para uma
medida e, no máximo, um membro para cada dimensão. Ele
também pode fazer referência a uma fórmula COGNAME que
contenha o MUN que você deseja usar. Os MUNs podem ser
referenciados em qualquer ordem.

A fórmula COGVAL não permite que membros da mesma dimensão sejam
fornecidos mais de uma vez.

Resolução de Problemas da Análise Baseada em Célula
Um problema com os relatórios baseados em célula ocorre quando existe um ou
mais COGVALs ou COGNAMEs que não retornam um resultado (geralmente por
causa de uma referência inválida a um COGNAME com um MUN que não existe).
Isso pode causar a falha do item incorreto e também dos itens recuperados no
mesmo lote.
Ao trabalhar na análise baseada em célula para resolver o COGVAL e erros do
COGNAME, na barra de ferramentas do IBM Cognos, clique em Atualizar Todos
os Dados. O MUN que está causando erros torna-se uma célula de texto e as
células que usam esse NUM em um cálculo exibem #ERROR. Use o recurso de
rastreio do Microsoft Excel para localizar o MUN inválido. Em seguida, será
possível corrigir o MUN arrastando um novo item a partir da árvore de origem
para a célula.

Converta um Crosstab em uma Análise Baseada em Célula
Converta a planilha de exploração em uma versão baseada em célula quando
desejar manipular células individuais ou posicionar colunas ou linhas entre os
dados importados. Para converter a planilha de exploração, há a opção de
converter os dados na planilha atual, copiando e movendo os dados para uma
nova planilha ou especificando o local para os dados convertidos.
Também é possível criar um crosstab totalmente do zero usando o método baseado
em célula.
Não é possível converter dados a partir de origens relacionais para uma análise
baseada em célula.
Os valores de texto em fórmulas são limitados a 255 caracteres. Para criar valores
de texto com mais de 255 caracteres em uma fórmula, use a função
CONCATENATE ou o operador de concatenação ( & ).
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Também é possível converter a análise baseada em célula em um crosstab.
Dependendo de como as colunas e linhas estiverem configuradas e de quantos
itens houver em cada uma, você poderá notar que certos objetos serão incluídos na
área de lançamento em vez de serem colocados em uma linha ou coluna.
Caso também haja uma medida padrão nas colunas, não será possível converter
um crosstab em fórmulas. Você deverá primeiro remover a medida padrão. Para
obter mais informações, consulte “Removendo Medidas de uma Exploração de
Crosstab” na página 33.

Procedimento
1. Abra a pasta de trabalho que contém a planilha de exploração que você deseja
converter.
2. Clique na planilha específica com a exploração que você deseja converter.
3. Escolha onde colocar os dados convertidos:
v Para converter a planilha de exploração atual em fórmulas e colocar o
resultado na planilha atual, na barra de exploração, clique no botão
.
Converter em fórmulas nesta planilha
v Para converter a planilha de exploração atual em fórmulas e colocar o
resultado em uma nova planilha, na barra de exploração, clique no botão
. Quando os resultados
Converter em fórmulas em uma nova planilha
são colocados em uma nova planilha, a planilha original usada para criar a
análise é preservada e poderá ser usada novamente para alterar os
parâmetros para outra análise.
v Para converter a planilha de exploração atual em fórmulas e especificar o
local, que é uma célula em uma planilha existente, na barra de exploração,
clique no botão Converter em fórmulas em um local especificado

.

Resultados
A barra de exploração e as áreas de lançamento desaparecem. A formatação
permanece igual, mas as células do crosstab ou da lista contêm fórmulas cogval,
que vinculam as células individuais aos itens de dados no banco de dados.
É possível continuar a modificar a planilha editando fórmulas e aplicando a
formatação. Por padrão, os dados são atualizados quando uma fórmula é editada.
Para editar fórmulas sem atualizações de dados, clique com o botão direito do
mouse na planilha e selecione IBM Cognos Analysis > Pausar resolução de
fórmula. Os símbolos de marcador (~ ~) aparecem em células de dados quando
Pausar resolução de fórmula é selecionado. Quando tudo estiver pronto para que
os dados sejam mostrados, clique com o botão direito do mouse na planilha e
selecione IBM Cognos Analysis > Executar resolução de fórmula.

Criando uma Análise Baseada em Célula sem Usar Exploração
É possível criar um crosstab sem usar a área de trabalho de exploração como um
guia. Essa técnica avançada é mencionada como um modo baseado em célula. No
modo baseado em célula, os metadados são arrastados da árvore de origem para
as células da planilha.
Como não existem áreas de lançamento, você deve arrastar o objetos de forma que
eles apareçam horizontalmente ou verticalmente para formar as linhas e as colunas
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da planilha. Em geral, você deve começar pela construção de linhas e colunas
arrastando e soltando títulos e, em seguida, itens individuais ou grupos de itens ao
longo do eixo vertical (por exemplo, no diagrama, as células numerada 1.1, 1.2, 1.3
e 1.4) ou horizontal (no diagrama, as células numeradas 2.1 e 2.2). Após criar esta
estrutura, será possível arrastar uma medida para a célula de intersecção na qual o
título da linha e o título da coluna se encontram (no diagrama, a célula número 3).

Figura 2. Áreas de Lançamento para a Análise Baseada em Célula

É possível continuar a modificar a planilha editando fórmulas e aplicando a
formatação. Por padrão, os dados são atualizados quando uma fórmula é editada.
Para editar fórmulas sem atualizações de dados, clique com o botão direito do
mouse na planilha e selecione IBM Cognos Analysis > Pausar resolução de
fórmula. Os símbolos de marcador (~ ~) aparecem em células de dados quando
Pausar resolução de fórmula é selecionado. Quando tudo estiver pronto para que
os dados sejam mostrados, clique com o botão direito do mouse na planilha e
selecione IBM Cognos Analysis > Executar resolução de fórmula.
Algumas das técnicas que devem ser lembradas ao trabalhar no modo baseado em
célula incluem:
v Deixar linhas ou colunas em branco ao criar uma análise baseada em célula
desconecta uma parte da exploração da outra. Isso deixa as células sem dados.
Apenas insira uma linha ou coluna em branco após ter criado a análise e
preenchido inicialmente as células com dados. Quando isso for feito será
possível inserir uma linha ou coluna única em branco para propósito de cálculo
ou formatação. Se mais de uma linha ou coluna for inserida, as células serão
desconectadas quando os itens forem expandidos.
v Para alterar a orientação de itens, de vertical para horizontal, ao arrastá-los,
mantenha o botão Ctrl pressionado ao soltar os itens nas células.
Antes que seja possível criar uma análise baseada em célula, o administrador
deverá ter criado um pacote no IBM Cognos Framework Manager e publicado-o
em um local no portal IBM Cognos Connection ao qual você possua acesso. Para
obter acesso total ao IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel, você deverá ser
membro da função Autores Express ou Administradores de Relatório no IBM
Cognos Business Intelligence. Um administrador deve configurar esses privilégios
usando o IBM Cognos Administration.
Para obter mais informações sobre o uso do modo baseado em célula, consulte
“Exemplo - Usando a Análise Baseada em Célula para Criar um Crosstab de uma
Renda de um Método de Pedido” na página 60.
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Exemplo - Usando a Análise Baseada em Célula para Criar um
Crosstab de uma Renda de um Método de Pedido
Você é um analista de negócios na Companhia das Aventuras de Amostra, que
vende equipamentos esportivos. É solicitado que você analise as consequências da
descontinuação dos métodos de pedido por fax e correio, cujo processamento é
caro.
Primeiro você obtém os itens necessários e insere-os em um crosstab para
exploração posterior.
Antes de experimentar esse exemplo, você deverá configurar os pacotes de amostra
que são fornecidos com o IBM Cognos BI. Para obter mais informações, consulte o
IBM Cognos BI Administration and Security Guide.

Procedimento
1. Inicie o Microsoft Excel.
2. Na barra de ferramentas IBM Cognos Office, clique no botão IBM Cognos.
3. Na área de janela IBM Cognos, clique em IBM Cognos Analysis.
O IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel é aberto.
.
4. Na área de janela IBM Cognos Analysis, clique em Abrir Pacote
5. Selecione o pacote Companhia das Grandes Aventuras e clique em OK.
Os dados do pacote da Companhia das Grandes Aventuras aparece na árvore
de origem.
6. Expanda o nível Varejista.
7. Na lista de varejistas, clique em Loja de Departamento e, em seguida,
pressione Shift e clique em Loja de Warehouse.
8. Em uma nova planilha, arraste os itens destacados para a célula D5.
Ao arrastar os itens, pressione a tecla Ctrl para orientar a lista de itens
horizontalmente.
9. Arraste o item Método de Pedido para a célula C6.
10. Clique com o botão direito do mouse na célula C6, clique em IBM Cognos
Analysis, Expandir, Expandir para cima.

11.
12.
13.
14.

O item de total do Método de Pedido é deslocado para baixo para a célula
C13. As células anteriores a Método de Pedido são preenchidas com os
componentes que compõe o Método de Pedido na hierarquia.
Arraste Renda a partir da pasta Medidas para a célula C5.
A planilha é preenchida com os dados de renda.
Aplique os formatos do Excel nas células para refletir os títulos de coluna e
linha, os campos de total e os números de renda.
Clique no botão Salvar na barra de ferramentas do Microsoft Excel.
Na caixa Nome, digite

Renda de Métodos de Pedido
15. Salve a planilha.

Expanda Itens
Expanda os itens para incluir membros de componente na análise baseada em
célula a partir de itens hierárquicos colocados nas células da planilha.
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Para obter um exemplo do uso desse recurso, consulte “Exemplo - Usando a
Análise Baseada em Célula para Criar um Crosstab de uma Renda de um Método
de Pedido” na página 60.

Procedimento
1. Clique com o botão direito do mouse na célula de título que contém o item que
você deseja expandir, no menu clique em IBM Cognos Analysis e, em seguida,
clique em Expandir.
2. Escolha se deseja expandir antes ou após.
v Para expandir os itens antes de uma linha, o que coloca o item de nó após os
itens expandidos, clique em Expandir para Cima.
v Para expandir os itens após uma linha, o que coloca o item de nó antes dos
itens expandidos, clique em Expandir para Baixo.
v Para expandir os itens antes de uma coluna, o que coloca o item de nó após
os itens expandidos, clique em Expandir para a Esquerda.
v Para expandir os itens após uma coluna, o que coloca o item de nó antes dos
itens expandidos, clique em Expandir para a Direita.

Resultados
Os itens expandidos aparecem nas linhas ou nas colunas da planilha. As células
são deslocadas automaticamente para acomodar os valores de componente.

Fazer Drill de Items
Use o recurso de drill down para analisar os detalhes em uma janela de drill down
separada.

Procedimento
Clique com o botão direito do mouse em uma célula. No menu, clique em IBM
Cognos Analysis e, em seguida, clique em Fazer Drill Down.
O resultado do drill aparece em uma janela de drill down separada.
Dica: Para incluir os resultados do drill em uma nova planilha, clique com o botão
direito do mouse em uma célula de dados. No menu, clique em IBM Cognos
Analysis e, em seguida, clique em Explorar.

Exibindo o Pacote de Origem
Ao trabalhar no modo baseado em célula, se você usar mais de um pacote para
criar uma planilha, você deverá sincronizar a árvore de origem ao mover as células
de um pacote para outro. A sincronização da árvore de origem permite visualizar
com precisão os dados dimensionais usados para preencher as células.

Procedimento
Clique com o botão direito do mouse em uma célula que contenha um COGNAME
ou COGVAL, clique em IBM Cognos Analysis e, em seguida, clique em Exibir
Pacote.

Resultados
A árvore de origem é atualizada para o pacote usado para criar o item de dados
selecionado.
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Alterando o Servidor e o Pacote
Atualize a designação do servidor e do pacote em uma pasta de trabalho para
alternar de um ambiente de teste para um ambiente de produção ou para acessar
informações de um conjunto diferente de dados financeiros, como uma resultado
financeiro. É possível atualizar as informações nas referências de célula e no texto
integrado.

Procedimento
1. Na planilha que deseja atualizar, abra o novo servidor e pacote.
2. Na pasta Informações, arraste os metadados do servidor e do pacote
atualizados para a célula de servidor ou de pacote.
3. Opcionalmente, use a função de procura e substituição do Microsoft Excel para
atualizar as referências integradas no texto de fórmulas de célula.

Melhores Práticas para Trabalhar com os Recursos do
Microsoft Excel na Análise Baseada em Célula
O principal benefício de trabalhar no IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel no
modo baseado em célula é que os recursos do Microsoft Excel ficam disponíveis
com mais rapidez durante a análise. É possível usar recursos como formatação,
classificação e criação de fórmulas usando células individuais. Essa seção descreve
algumas das maneiras em que o IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel interage
com os recursos e as funções do Microsoft Excel usados com mais frequência.

Criando um gráfico
Os gráficos serão atualizados com novos dados desde que os dados estejam após a
primeira célula atual e antes da última célula atual.

Recortando e colando
Copie e cole a partir da célula, para que outras células que se refiram a ela sejam
atualizadas para apontar para o novo local.

Copiando
Para copiar a fórmula exata sem alterar suas referências de célula, copie da barra
de fórmula, não da célula.

Criando Fórmulas
Considere rotular as células de medida e dimensão para que seja possível se referir
a elas por nome em vez de por local da célula.
Se você estiver construindo um relatório de várias planilhas com filtros
compartilhados, como data, considere a criação de uma única página com os filtros
e de referências a esses filtros compartilhados a partir de cada planilha.
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Capítulo 5. Visualizações Flexíveis de Relatórios Complexos
do IBM Cognos TM1
Quando trabalhar com uma origem de dados Cognos TM1, é possível usar
visualizações flexíveis para combinar dados com diversos crosstabs ou diversos
cubos de crosstab em uma planilha e, em seguida, aprimorar os dados usando as
fórmulas, os formatos e as referencias de célula do Microsoft Excel.

Visualizações Flexíveis
Crie visualizações flexíveis para trabalhar com dados do IBM Cognos TM1 no
Microsoft Excel de modo mais dinâmico. Para as origens de dados IBM Cognos
TM1, ao converter planilhas de exploração em visualizações flexíveis, o aplicativo
coloca as informações do sistema, as linhas e colunas em intervalos nomeados.
É possível criar uma visualização flexível a partir de uma exploração ou ao arrastar
explorações, visualizações ou outras visualizações flexíveis da árvore de origem
para uma planilha. Após criar uma visualização flexível, será possível alterar ou
incluir membros, formatar as células e criar gráficos dos dados. Após converter
uma exploração em uma visualização flexível, será possível continuar alterando
membros e dados usando opções, como digitar um nome de membro diferente em
uma célula.
É possível combinar diversas visualizações flexíveis na mesma planilha. Cada
visualização flexível pode ser baseada em uma origem de dados diferente. É
possível fornecer perspectivas exclusivas ao criar cálculos que referenciam diversas
visualizações flexíveis. Outra opção útil para diversas visualizações flexíveis na
mesma planilha é usar referências de célula para aplicar o mesmo filtro em mais
de uma visualização flexível. Por exemplo, crie três visualizações flexíveis em uma
planilha para mostrar diferentes visualizações do desempenho financeiro por
região. Esse nome da região aparece na célula B4 na região de contexto da primeira
visualização flexível. Na segunda e terceira visualizações flexíveis, altere a célula
do nome da região para uma célula B4 de referência de célula. Após criar as
referências de células, atualize a primeira planilha para mostrar dados de uma
região diferente, seja ao arrastar uma região diferente para a célula B4 ou ao
digitar um nome de região na célula B4. Quando atualizar os dados, todas as
visualizações flexíveis mostrarão dados da nova região.
Os subconjuntos são uma ferramenta útil para construir explorações e visualizações
flexíveis com dados do Cognos TM1. Para obter mais informações sobre como criar
subconjuntos, incluindo subconjuntos dinâmicos que podem refletir
automaticamente as mudanças em uma dimensão, consulte “Subconjuntos” na
página 88.

Criando uma Visualização Flexível a partir de uma Planilha de
Exploração
Crie uma visualização flexível a partir da planilha de exploração do IBM Cognos
TM1 quando você concluir a análise e desejar apresentar os dados usando os
recursos baseados em célula mais avançados do Microsoft Excel.
Se houver visualizações, explorações ou outras visualizações flexíveis disponíveis
na área de janela de ação do IBM Cognos, será possível arrastá-las para uma
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planilha para criar uma visualização flexível. Para obter mais informações, consulte
“Criando uma Visualização Flexível na Árvore de Origem”.

Procedimento
1. Abra ou crie uma exploração.
2. Clique em Converter em visualização flexível em uma Nova Planilha. A
planilha de exploração é convertida em uma visualização flexível e é aberta em
uma nova planilha do Excel. Ela é listada na área de janela do IBM Cognos na
pasta Visualizações Flexíveis Atuais.

Criando uma Visualização Flexível na Árvore de Origem
É possível arrastar uma visualização, uma exploração ou uma visualização flexível
da árvore de origem para uma planilha para criar uma nova visualização flexível.
Uma planilha pode conter mais de uma visualização flexível.
Também é possível criar uma visualização flexível a partir de uma exploração. Para
obter mais informações, consulte “Criando uma Visualização Flexível a partir de
uma Planilha de Exploração” na página 63.

Procedimento
1. Na árvore de origem, abra a pasta Visualizações, Explorações Atuais ou
Visualizações Flexíveis Atuais.
2. Selecione o item que deseja usar como uma visualização flexível e arraste-o
para uma planilha.

Alterando uma Visualização Flexível
É possível alterar os membros ou os dados em uma visualização flexível.
É possível alterar os itens em qualquer uma das regiões de visualização flexíveis:
linhas, colunas, contexto ou dados.

Procedimento
1. Para alterar os membros ou os dados em uma visualização flexível, use uma
das opções a seguir.
a. Arraste um item da árvore de origem para uma célula na região das linhas,
das colunas ou do contexto.
b. Selecione uma célula na região das linhas, na região das colunas ou na
região de contexto e, no menu de contexto, selecione IBM Cognos Analysis
> Substituir Membros. Substitua um membro existente ou inclua novos
membros e clique em OK.
c. Substitua o conteúdo de uma célula na região das linhas, na região das
colunas ou na região de contexto ao digitar o nome de um membro
diferente. Por exemplo, se a região de contexto mostrar que a visualização
flexível está filtrada em Américas, será possível digitar o nome de uma
região diferente, como Europa, para alterar o filtro. Você deve digitar o
nome conforme ele aparece na visualização em árvore.
2. Após alterar a visualização flexível, clique em Atualizar para atualizar os
dados. Para atualizar automaticamente uma visualização flexível após uma
mudança, no menu de contexto, selecione IBM Cognos Analysis > Usar
Atualização por Digitação.
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Regiões de Visualização Flexível
Cada visualização flexível inclui quatro regiões: linhas, colunas, contexto e dados.
Para destacar uma região na planilha, na área de janela do IBM Cognos Analysis,
clique com o botão direito em uma visualização flexível na pasta Visualizações
Flexíveis Atuais e selecione uma região na lista Mostrar Regiões.
Cada região possui um intervalo nomeado no Microsoft Excel. Por exemplo, o
nome definido para a região das linhas da primeira visualização flexível que você
inclui em uma planilha é tm1\\_0_R. Os nomes poderão ser usados quando você
usa os recursos do Microsoft Excel, como criar fórmulas.

Capítulo 5. Visualizações Flexíveis de Relatórios Complexos do IBM Cognos TM1
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Capítulo 6. Compartilhando sua Análise
Compartilhe sua análise para fornecer aos colegas uma oportunidade para
visualizar informações importantes ou contribuir com seus próprios dados.
Existem várias opções para armazenar e distribuir pastas de trabalho ativadas para
o IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel.

Trabalhe com Documentos do Microsoft Office
É possível fazer mudanças em relatórios ou exploração recuperando dados e
substituindo mudanças anteriores, removendo dados ou convertendo dados
dinâmicos em dados estáticos para evitar atualizações futuras dos servidores IBM
Cognos Business Intelligence ou IBM Cognos TM1.
Independentemente do aplicativo IBM Cognos Office que esteja sendo usado, as
seguintes ações podem ser executadas em relatórios, explorações ou análises:
v atualizar dados
v limpar células de conteúdo
v converter dados dinâmicos em dados estáticos
Ao trabalhar com dados do servidor IBMCognos TM1, também é possível efetuar
write back dos dados para o cubo de dados do TM1.

Atualizando Dados em Planilhas do IBM Cognos Analysis for
Microsoft Excel
Se o pacote ou os dados de origem que o relatório estiver usando forem alterados,
será possível atualizá-los para assegurar-se de estar trabalhando com a versão mais
recente.

Procedimento
É possível atualizar toda uma planilha, uma pasta de trabalho ou apenas as células
de fórmula:
v Para atualizar a planilha inteira, na barra de ferramentas IBM Cognos Office,
clique em Atualizar Todos os Dados.
Todas as planilhas, incluindo crosstabs, listas e fórmulas baseadas em células são
atualizadas com os dados mais recentes.
v Para atualizar apenas a planilha atual, clique com o botão direito do mouse em
qualquer célula na planilha, clique em IBM Cognos Analysis, clique em
Atualizar e, em seguida, clique em Atualizar Planilha.
v Para atualizar apenas as células de fórmula, clique com o botão direito do
mouse em uma célula ou intervalo de células, clique em IBM Cognos Analysis,
clique em Atualizar e, em seguida, clique em Atualizar Células de Fórmula
Selecionadas.

Limpar Células de Conteúdo
É possível limpar os dados das células em uma exploração, análise baseada em
célula ou visualização flexível.
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As células limpas permanecem como células em branco na planilha. Os formatos,
como formatos numéricos, formatos condicionais e bordas são retidos.
Talvez você deseje limpar as células antes de salvar o relatório para que
v os clientes do relatório precisem atualizar os dados para obter as últimas
mudanças da origem de dados
v os clientes do relatório sejam autenticados antes de poderem visualizar o
conteúdo do relatório
Dica: Na barra de ferramentas do IBM Cognos Office, clique no botão Limpar
Todos os Dados

.

Também é possível automatizar essa tarefa usando o método ClearAllData. Para
obter mais informações, consulte “ClearAllData” na página 118.
A limpeza do conteúdo não quebra o link com as origens de dados. Devido à
maneira com que as versões mais recentes do Microsoft Excel, como o Excel 2007
ou o Excel 2010 abrem as planilhas criadas no Excel 2003, alguns valores ficam
visíveis em uma pasta de trabalho publicada e limpa do Excel 2003 quando ela é
aberta no Excel 2007 ou 2010. No Excel 2003, quando uma pasta de trabalho limpa
é aberta, ela permanece limpa até que você atualize os dados manualmente. No
Excel 2007 ou 2010, quando uma pasta de trabalho limpa criada no Excel 2003 é
aberta, ela aciona uma atualização dos dados. Quando uma pasta de trabalho é
aberta em uma nova versão do Microsoft Excel o recálculo dos dados do IBM
Cognos é acionado. Os dados são autenticados com as credenciais do usuário que
abre a planilha.
É possível atualizar o conteúdo com os dados atuais do armazenamento de
conteúdo e, em seguida, continuar com o crosstab, a lista ou a análise.
Para obter informações sobre os relatórios ou o conteúdo limpo no IBM Cognos for
Microsoft Office, consulte o Guia do Usuário do IBM Cognos for Microsoft Office.

Converta Dados Dinâmicos em Dados Estáticos
Se você modificar um relatório, uma análise ou um crosstab que não deseja
atualizar com as mudanças a partir do armazenamento de conteúdo, será possível
converter os itens de dados dinâmicos em estáticos ao desconectar da origem de
dados.
Dica: Na barra de ferramentas do IBM Cognos Office, clique no botão Convert to
Static

.

Quando os dados dinâmicos são convertidos em dados estáticos no Excel, as
informações relacionadas a consulta, como cálculos e filtros, serão removidas do
documento do Microsoft Office, mas os valores de dados são preservados.

Publicando uma Planilha de Exploração no IBM Cognos
Connection
Publique uma pasta de trabalho ativada para o IBM Cognos Analysis for Microsoft
Excel no IBM Cognos Connection para compartilhá-la com outros usuários de uma
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maneira segura e com gerenciamento centralizado. Os usuários podem atualizar os
dados com base em seus privilégios de autenticação do usuário no IBM Cognos
Business Intelligence.
Também é possível automatizar essa tarefa usando o método Publicar. Para obter
mais informações, consulte “Publicar” na página 120.
Se os usuários do IBM Cognos BI não tiverem o IBM Cognos Office instalado, eles
poderão visualizar o documento e seu conteúdo, mas não poderão atualizar os
dados ou seus conteúdos.

Antes de Iniciar
A planilha de exploração é salva em um arquivo temporário antes de ser
publicada.

Procedimento
1. Abra a planilha de exploração.
2. Escolha se deseja salvar o documento com os dados recentes:
v Para salvar o documento com os dados mais recentes, na barra de
ferramentas do IBM Cognos, clique no ícone Refresh All Data icon Atualizar
.
Todos os Dados
v Para salvar o documento como um modelo sem dados, na barra de
ferramentas IBM Cognos Office, clique no ícone Limpar Todos os Dados

.
.
3. Na barra de ferramentas do IBM Cognos Office, clique no ícone Publicar
4. Se solicitado, clique no namespace e digite seu nome de usuário e sua senha.
5. Na caixa Consultar em, clique no servidor IBM Cognos BI no qual você deseja
publicar o documento.
6. Escolha o tipo de pasta na qual deseja salvar o documento:
v Para salvar o documento nas pastas públicas, clique em Pastas Públicas.
v Para salvar o documento no seu conteúdo, clique em Minhas Pastas.
7. Na caixa Nome, digite o nome do documento.
8. Se desejar, na caixa Descrição, digite uma descrição para o documento.
9. Clique em Publicar.

Resultados
A planilha de exploração ativa foi publicada no IBM Cognos Connection.

Abra, Salve e Faça o Download de Planilhas do Microsoft
Excel
Talvez haja planilhas existentes que você deseje atualizar com o conteúdo do IBM
Cognos Business Intelligence ou TM1. Talvez sua situação de negócios tenha sido
alterada e agora você deseje aplicar vários cenários de negócios. Para atualizar os
dados ou fazer aprimoramentos, é possível fazer o download das planilhas
publicadas do Microsoft Exel ou abrir planilhas locais. Em seguida, será possível
usar o Microsoft Excel para fazer mudanças.
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As configurações para as propriedades customizadas especificadas nas versões
anteriores das planilhas do IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel tornaram-se
as novas configurações na caixa de diálogo Opções. Por exemplo, quando uma
versão anterior de um documento ativado para IBM Cognos Analysis for Microsoft
Excel for aberta, o endereço para o gateway do IBM Cognos BI ou do TM1
aparecerá na lista de endereços em IBM Cognos Systems, caso ainda não tenha
sido definido nenhum nas propriedades customizadas.

Abrindo e Salvando um Relatório Localmente a partir do IBM
Cognos Connection
É possível armazenar os relatórios que você cria ou modifica no servidor IBM
Cognos BI. Também é possível abrir e salvar esses relatórios no computador. Isso
será útil se você desejar enviar um relatório para um autor do relatório que esteja
trabalhando em um ambiente diferente ou desejar salvar o relatório em um
diretório controlado por código-fonte em uma rede ou unidade local.
As pastas no IBM Cognos Connection são rotuladas e organizadas logicamente
para ajudar a localizar os relatórios. As entradas nas Pastas Públicas são
interessantes para muitos usuários e podem ser visualizadas por eles. As entradas
em Minhas Pastas apenas ficam acessíveis quando você efetua logon.
Se você estiver trabalhando no IBM Cognos Connection, também será possível
fazer o download de um documento da Microsoft e abri-lo no aplicativo usado
para criá-lo.

Antes de Iniciar
Você deve possuir acesso de gravação a uma pasta para criar entradas.

Procedimento
1. Na barra de ferramentas IBM Cognos Office, clique no botão Abrir
.
2. Na caixa Consultar em, selecione o servidor IBM Cognos BI que contenha o
relatório que você deseja.
3. Escolha o tipo de pasta na qual o relatório será salvo:
v Para visualizar o conteúdo nas pastas públicas, clique em Pastas Públicas.
v Para visualizar apenas o seu conteúdo, clique em Minhas Pastas.
4. Clique no relatório desejado e clique em Abri.

Resultados
O relatório aparecerá na sua pasta de trabalho, no seu slide ou documento. É
possível fazer mudanças e manipular dados e publicá-los no IBM Cognos
Connection para compartilhamento.

Fazendo o Download de uma Pasta de Trabalho a partir do IBM
Cognos Connection
Será possível fazer o download de uma planilha do Microsoft Excela partir do IBM
Cognos Connection se ele tiver sido publicado em um dos aplicativos IBM Cognos
Office, como o IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel.
É possível fazer o download de documentos criados no Excel, no PowerPoint e no
Word. A ação padrão para qualquer documento do Microsoft Office é fazer
download do mesmo.
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Para obter mais informações, consulte o IBM Cognos BI Administration and Security
Guide.

Antes de Iniciar
É necessário ter permissões de leitura e desvio para acessar documentos do
Microsoft Office no IBM Cognos Connection.

Procedimento
1. No IBM Cognos Connection, localize a pasta de trabalho que você deseja abrir.
2. Clique em mais na barra de ferramentas de ações ao lado do documento que
você deseja transferir por download.
A página Ações do IBM Cognos Connection é aberta.
3. Para uma pasta de trabalho do Microsoft Office, clique no ícone Visualizar
.
documento mais recente no Excel
A janela Download do Arquivo aparece.
4. Clique em Salvar e siga os prompts que aparecem.
Você deverá salvar a pasta de trabalho antes de usá-la com o IBM Cognos
Analysis for Microsoft Excel. A pasta de trabalho é aberta no aplicativo que foi
usado para criá-la.

Resultados
Agora é possível executar as mesmas ações que seriam executadas para qualquer
pasta de trabalho.

Execute uma Exploração no Report Studio, no Analysis Studio ou no
Cognos Workspace Advanced
Execute a exploração de crosstab no Report Studio, no Analysis Studio ou no
Cognos Workspace Advanced para criar relatórios sofisticados e análises
detalhadas.
As listas e os crosstabs estão disponíveis para visualização no Report Studio ou no
Cognos Workspace Advanced. Apenas os crosstabs estão disponíveis para
visualização no Analysis Studio.
Se o crosstab ou a lista contiver filtros customizados definidos no IBM Cognos for
Microsoft Excel usando uma origem de dados dimensional, esses filtros serão
reconhecidos como expressões de conjunto quando abertos no Report Studio ou no
Analysis Studio. Caso seja necessário editar os filtros em um studio, você deverá
editá-los como expressões de conjunto. Para isso, você deverá usar o editor de
expressão no studio apropriado. Para obter mais informações sobre expressões de
conjunto, consulte o guia do usuário específico do studio.

Antes de Iniciar
Primeiro, o administrador do sistema deverá conceder a você a capacidade de
executar relatórios no Report Studio, no Analysis Studio ou no Cognos Workspace
Advanced.

Procedimento
1. Crie e salve a planilha de exploração.
Capítulo 6. Compartilhando sua Análise
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2. Escolha se deseja executar o relatório no Report Studio, no Analysis Studio ou
no Cognos Workspace Advanced.
v Para visualizar a planilha de exploração no Report Studio, na barra de
.
exploração, clique em Abrir Relatório no Report Studio
A planilha de exploração aparecerá no Report Studio.
v Para visualizar a planilha de exploração no Analysis Studio, na barra de
.
exploração, clique em Abrir Relatório no Analysis Studio
A planilha de exploração, incluindo os filtros de contexto, aparecerá no
Analysis Studio.
v Para visualizar a planilha de exploração no Cognos Workspace Advanced, na
barra do exploração, clique em Abrir Relatório no Cognos Workspace
.
Advanced
A planilha de exploração, incluindo os filtros de contexto, aparece no Cognos
Workspace Advanced.

Resultados
A planilha de exploração aparecerá no aplicativo selecionado.

Publicando uma Exploração para o IBM Cognos Connection
Publique uma exploração de crosstab ou lista no IBM Cognos Connection para que
ela fique disponível a outros usuários.
Somente a exploração na planilha ativa atual é publicada no IBM Cognos
Connection.

Antes de Iniciar
Primeiro, o administrador do sistema deverá conceder a você a capacidade de
publicar relatórios no IBM Cognos Connection.

Procedimento
1. Crie e salve a planilha de exploração.
.
2. Na barra de exploração, clique em Publicar no Cognos Connection
A caixa de diálogo Publicar aparece.
3. Na caixa Nome, digite um nome.
O padrão é o nome da planilha salva.
4. Na caixa Descrição, digite uma descrição para esse relatório e clique em
Publicar.

Resultados
A exploração é salva no IBM Cognos Connection.
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Capítulo 7. Contribuições para um Plano em um Servidor IBM
Cognos TM1
Quando o administrador do servidor Cognos TM1 distribuir um plano corporativo,
será possível usar o IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel para criar uma
exploração para revisar, analisar e atualizar a parte do plano designada a você.
Use o IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel com as origens de dados do IBM
Cognos TM1 para concluir as tarefas a seguir:
v Criar e modificar um crosstab usando uma árvore hierárquica baseada em
dimensão para selecionar membros
v Criar um crosstab arrastando e soltando uma Visualização do Cognos TM1
completa no Excel
v Definir subtarefas
v Inserir e efetuar write back de valores retornados nos cubos do Cognos TM1
v Fazer drill de dados, torná-los dinâmicos, selecioná-los e filtrá-los
v Construir gráficos a partir de dados do cubo
v Visualizar e editar dados em relatórios formatados do Excel
O IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel permite o uso dos recursos do
Microsoft Excel com os dados do Cognos TM1. Por exemplo, é possível usar a
formatação do Excel para aprimorar os relatórios de crosstab. Os recursos
adicionais permitem determinar o status da célula com base na cor da célula.

Edite Dados em uma Planilha de Exploração
Em uma planilha de exploração, é possível editar valores diretamente nas células
folha e usar a difusão de dados para distribuir valores numéricos.

Editando Dados nas Células da Planilha de Exploração
Será possível editar dados nas células folha de uma planilha de exploração se você
tiver acesso de Gravação a essas células. A interface do IBM Cognos Analysis for
Microsoft Excel identifica as células que são graváveis usando um formato de
célula especial customizável.

Procedimento
1. Para editar um valor em uma célula, clique na célula e no tipo do novo valor.
2. Após inserir um novo número, pressione Inserir ou clique em outra célula.
O novo número é exibido em negrito e azul, indicando que há um novo valor
nesta célula. Você deve enviar as mudanças de dados para o servidor IBM
Cognos TM1 para que a mudança realizada persista.
3. Para salvar as mudanças no servidor Cognos TM1, clique no ícone Confirmar
Valores Alterados

.

Resultados
Após enviar as mudanças, a planilha de exploração exibirá os valores atualizados
em uma fonte normal, indicando que as mudanças foram salvas.
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Difusão de Dados
O IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel fornece uma variedade de funções de
difusão de dados predefinidas que podem ser usadas para distribuir dados
numéricos em células em uma planilha. Por exemplo, é possível usar a difusão de
dados para distribuir um valor de maneira uniforme em um intervalo de células
ou incrementar todos os valores em um intervalo de células em uma porcentagem
desejada.
A funcionalidade de difusão de dados está disponível no Cube Viewer, no
In-Spreadsheet Browser e nas planilhas da fatia. Ao clicar com o botão direito do
mouse em uma célula em um desses locais, o menu de atalho incluirá uma opção
de Difusão de Dados a partir da qual será possível selecionar um método de
difusão de dados.
Não é possível usar a funcionalidade de difusão de dados ao trabalhar no modo de
atualização de lote. Se você tentar difundir dados no Cube Viewer ou no
In-Spreadsheet Browser enquanto estiver no modo de atualização de lote, será
exibido um erro. Se tentar difundir dados em uma fatia enquanto estiver no modo
de atualização de lote, a operação de difusão não será executada.

Método de Difusão Proporcional
O método de Difusão Proporcional distribui um valor especificado entre células
proporcional aos valores de célula existentes.
Por exemplo, considere uma visualização na qual os valores para Argentina nos
meses Janeiro, Fevereiro e Março sejam 10, 30 e 60, respectivamente.
A soma desses valores é 100, com o valor em Janeiro representando 10% da soma,
o valor em Fevereiro representando 30% e o valor em Março representando 60%.
Ao difundir proporcionalmente o valor 300 nestas células e selecionar a ação de
atualização Substituir, o resultado será o seguinte.
v Janeiro contém o valor 30, que é 10% de 300
v Fevereiro contém o valor 90, que é 30% de 300
v Março contém o valor 180, que é 60% de 300
Estes valores são proporcionalmente equivalentes aos valores do cubo que existiam
antes da aplicação da difusão de dados.

Método de Difusão Igual
O método de Difusão Igual distribui um valor especificado igualmente entre as
células em uma visualização.
Por exemplo, considere uma visualização em que um intervalo de 12 células esteja
selecionado.
Ao difundir igualmente o valor 60 para estas células e selecionar a ação de
atualização Incluir, o valor é igualmente difundido no intervalo e incluído nos
valores de células existentes. O resultado é que cada valor da célula é aumentado
em 5 (60/12=5).
O valor inserido é distribuído igualmente nas direções especificadas ou entre o
intervalo de células selecionado.
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Ao aplicar o método de difusão Difusão Igual a uma única célula consolidada sem
especificar uma direção para a operação de difusão, o valor que está sendo
difundido é distribuído proporcionalmente para todas as folhas da célula
consolidada.

Método de Repetição
O método Repetir repete um valor especificado nas células em uma visualização.
O valor inserido repete-se nas direções especificadas ou entre o intervalo de células
selecionado. Ao aplicar o método de difusão Repetir a uma única célula
consolidada sem especificar uma direção para a operação de difusão, o valor que
está sendo difundido é distribuído proporcionalmente para todas as folhas da
célula consolidada.

Método de Mudança de Percentual
O método de Mudança em Porcentagem multiplica os valores de células atuais por
uma porcentagem especificada. O produto dessa multiplicação pode então
substituir, ser incluído ou subtraído dos valores de células existentes.
Ao aplicar o método Mudança em Porcentagem nestas células e especificar um
valor de Mudança em % de 10, o sistema multiplicará cada valor de célula por
10% (ou .10). Se você selecionar a ação de atualização Incluir, o produto da
multiplicação será incluído nos valores de células existentes. O resultado é que
cada valor da célula é aumentado em 10%. A mudança de porcentagem é aplicada
nas direções especificadas ou entre o intervalo de células selecionado.

Método em Linha Reta
O método de difusão de dados Linear preenche as células do cubo por
interpolação linear entre dois terminais especificados. Ele requer um valor inicial e
um valor final.
Por exemplo, com o valor inicial 100 e o valor final 200, a opção preenche as
células intermediárias com valores em intervalos iguais entre os dois terminais.
Se necessário, selecione uma opção Estender para especificar a direção para a
difusão de dados. Apenas é possível aplicar o método de Difusão em Linha Reta
entre linhas ou colunas únicas, não entre intervalos retangulares.
Tabela 4. Opções para o Método em Linha Reta
Direção

Resultado

Horizontal

Preenche as células horizontalmente na linha inteira, a partir
da qual a difusão é iniciada.

Vertical

Preenche as células verticalmente na coluna inteira, a partir
da qual a difusão é iniciada.

Direita

Preenche as células à direita do ponto de inserção, na linha a
partir da qual a difusão é iniciada.

Esquerda

Preenche as células à esquerda do ponto de inserção, na linha
a partir da qual a difusão é iniciada.
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Tabela 4. Opções para o Método em Linha Reta (continuação)
Direção

Resultado

Abaixo

Preenche as células abaixo do ponto de inserção, na coluna a
partir da qual a difusão é iniciada.

Acima

Preenche as células acima do ponto de inserção, na coluna a
partir da qual a difusão é iniciada.

Método de % de Crescimento
O método % de Crescimento aceita um valor inicial e uma porcentagem de
crescimento. Usando o valor inicial como um ponto de início, este método
incrementa sequencialmente todos os valores em um intervalo na porcentagem de
crescimento especificada.
Se necessário, selecione uma opção Estender para especificar a direção para a
difusão de dados. É possível aplicar a difusão de % de Crescimento entre linhas ou
colunas únicas, não entre intervalos retangulares.
Tabela 5. Opções para o Método de % de Crescimento
Direção

Resultado

Horizontal

Preenche as células horizontalmente na linha inteira, a
partir da qual a difusão é iniciada.

Vertical

Preenche as células verticalmente na coluna inteira, a
partir da qual a difusão é iniciada.

Direita

Preenche as células à direita do ponto de inserção, na linha
a partir da qual a difusão é iniciada.

Esquerda

Preenche as células à esquerda do ponto de inserção, na
linha a partir da qual a difusão é iniciada.

Abaixo

Preenche as células abaixo do ponto de inserção, na coluna
a partir da qual a difusão é iniciada.

Acima

Preenche as células acima do ponto de inserção, na coluna
a partir da qual a difusão é iniciada.

Método de Difusão Proporcional Relativa
O método de Difusão Proporcional Relativa distribui valores para as folhas de uma
consolidação proporcionalmente às folhas de uma célula de referência. A célula de
referência pode estar localizada no cubo a partir do qual a difusão é iniciada ou
em um cubo separado. No entanto, a célula de referência deve compartilhar as
mesmas consolidações que a célula a partir da qual a difusão é iniciada.

Método de Ajuste Percentual Relativo
O método de Ajuste Percentual Relativo difunde valores para as folhas (filhos) de
uma consolidação, aplicando um ajuste de porcentagem às folhas de uma célula de
referência.
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Este método incrementa os valores nas folhas da célula de referência em uma
porcentagem especificada pelo usuário. Os valores resultantes são então difundidos
para as folhas da consolidação a partir da qual a difusão foi iniciada.
A célula de referência pode estar localizada no cubo a partir do qual a difusão é
iniciada ou em um cubo separado. No entanto, a célula de referência deve
compartilhar as mesmas consolidações que a célula a partir da qual a difusão é
iniciada.

Método Repetir Folhas
O método Repetir Folhas copia um valor especificado para as folhas de uma
consolidação. Ao aplicar este método, é possível copiar o valor para todas as folhas
da consolidação ou apenas para as folhas que já contêm valores diferentes de zero.
Por exemplo, suponha que haja várias folhas de Ano, Argentina com valores.
Se você usar o método Repetir Folhas para copiar o valor 400 para as folhas de
Ano, Argentina preenchidas no momento com valores diferente de zero, o valor
400 será copiado para todas as folhas que continham valores diferentes de zero.
Se você iniciar o método Repetir Folhas a partir de uma célula identificada por
mais de um elemento consolidado, o valor especificado será copiado para todas as
folhas associadas à célula.
A tabela a seguir descreve as opções para o método Repetir Folhas.
Tabela 6. Opções para o Método Repetir Folhas
Opção

Descrição

Células Folha Preenchidas

O valor especificado é copiado apenas para as células
folha que contêm valores diferentes de zero.

Todas as Células Folha

O valor especificado é copiado para todas as células folha,
independentemente dos valores atuais.

Método de Folhas de Difusão Igual
O método de Folhas de Difusão Igual distribui um valor especificado igualmente
entre todas as folhas de uma célula consolidada. Ao aplicar este método, você pode
distribuir o valor para todas as folhas da consolidação ou apenas para as folhas
que já contêm valores diferentes de zero.
Se você iniciar o método de Folhas de Difusão Igual a partir de uma célula
identificada por mais de um elemento consolidado, o valor especificado será
distribuído para todas as folhas associadas à célula.
A tabela a seguir descreve as opções para o método de Folhas de Divisão Igual.
Tabela 7. Opções para o Método de Folhas de Divisão Igual
Valor

Descrição

Células Folha Preenchidas

O valor especificado é copiado apenas para as células
folha que contêm valores diferentes de zero.
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Tabela 7. Opções para o Método de Folhas de Divisão Igual (continuação)
Valor

Descrição

Todas as Células Folha

O valor especificado é copiado para todas as células folha,
independentemente dos valores atuais.

Método Limpar
O método Limpar limpa valores de células em uma visualização. Este método
pode ser aplicado a células folha ou a células consolidadas. Ao aplicar o método
Limpar a uma célula consolidada, todas as folhas da consolidação são definidas
como zero.
Se você iniciar o método Limpar a partir da célula selecionada e estender a
operação de difusão para baixo, as folhas de todas as consolidações abaixo do
ponto de inserção serão limpas. Se você selecionar uma única célula para limpar,
você deverá especificar a(s) direção(ões) em que deseja limpar células. Por
exemplo, para limpar todas as células acima e à esquerda da célula selecionada,
selecione Esquerda e Acima. Para limpar todas as células na visualização, selecione
todas as direções (Esquerda, Direita, Acima e Abaixo).

Usando a Difusão de Dados em um Planilha de Exploração
É possível usar a difusão de dados para inserir ou editar dados numéricos em uma
planilha de exploração usando um método de distribuição predefinido, chamado
de método de difusão de dados. Por exemplo, é possível distribuir um valor de
maneira uniforme entre um intervalo de células, ou incrementar todos os valores
em um intervalo de células em uma porcentagem.
Dica: Para que a difusão dos itens de entrada seja proporcional, insira um valor
em um item consolidado.

Procedimento
1. Selecione uma célula ou um intervalo a partir do qual você deseja iniciar a
difusão de dados. É possível iniciar a difusão a partir de uma única célula ou
de um único intervalo linear de células. Não é possível iniciar a difusão a partir
de um intervalo não contínuo de células, nem executar a difusão de dados
entre várias células selecionadas individualmente em uma planilha. Para
distribuir os dados na planilha de exploração ou de visualização flexível, você
deverá selecionar um intervalo linear de células em uma linha ou coluna.
2. Para selecionar um método de difusão de dados, clique com o botão direito do
mouse na célula ou no intervalo, clique em IBM Cognos Analysis, clique em
Difusão e, em seguida, no menu Difusão, clique em algum método de difusão
de dados.
3. Especifique os valores necessários. Com a maioria dos métodos de difusão,
você especifica apenas o valor que deseja difundir. Por exemplo, ao usar o
Método de Difusão Igual, você deve inserir um valor. Com vários métodos de
difusão, é necessário especificar valores adicionais. Por exemplo, com o método
Linear, especifique um Valor Inicial e um Valor Final.
4. Selecione as direções para estender a difusão. Se você iniciar a difusão a partir
de uma única célula, deverá especificar a(s) direção(ões) para estender a
difusão em relação ao ponto de inserção. A célula a partir da qual é iniciada a
difusão de dados é sempre incluída na difusão. Alguns métodos de difusão de
dados permitem estender a difusão em várias direções. Estes métodos exibem
opções Estender como caixas de seleção, das quais é possível escolher qualquer
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combinação. Por exemplo, as opções de Extensão podem incluir a difusão em
todas as células acima e para a direita do ponto de inserção. Os outros métodos
de difusão de dados permitem estender a difusão em uma única direção. Estes
métodos exibem opções Estender como botões de opções, dos quais é possível
selecionar qualquer um. Ao iniciar a difusão a partir de um intervalo
selecionado de células, as opções Estender são desativadas e a difusão é
aplicada ao intervalo selecionado.
5. Selecione uma Ação de Atualização. A Ação de Atualização indica se os valores
de difusão devem substituir, ser incluídos em serem subtraídos dos valores de
célula existente.
6. Com os métodos Difusão Proporcional Relativa e Ajuste Percentual Relativo, é
necessário identificar uma célula de referência para a operação de difusão.

Sintaxe de Difusão de Dados
É possível aplicar a maioria dos métodos de difusão de dados por meio de uma
sintaxe especial inserida diretamente nas células no Cube Viewer, no
In-Spreadsheet Browser e em planilhas da fatia. A sintaxe também permite aplicar
e liberar retenções.
Não é possível usar a sintaxe de difusão de dados para aplicar os métodos de
Difusão Proporcional Relativa, Ajuste Percentual Relativo, Repetir Folhas e Folhas
de Difusão Igual. É necessário usar a interface com o usuário para aplicar qualquer
um destes métodos. De forma semelhante, é necessário usar a interface com o
usuário se você desejar difundir em um intervalo selecionado de células.
Cada expressão de sintaxe de difusão de dados consiste em um código de método,
uma ação de dados (opcional), indicadores de direção e parâmetros de método.
Por exemplo: s+<>100
O código de método é s, a ação de dados é +, os indicadores de direção são <> e o
parâmetro de método é 100.
O código de método é um código de um ou dois caracteres para um método de
difusão de dados. Por exemplo, S é o código de método para o método de difusão
Difusão Igual. Para obter mais informações, consulte “Tabela de Referência de
Difusão de Dados” na página 80.
A ação de dados indica se os valores distribuídos substituirão, serão incluídos ou
serão subtraídos dos valores de célula existentes.
v Substituir - Se não for especificada uma ação, os valores de células existentes
serão substituídos pelos valores de difusão.
v Incluir - O sinal de mais (+) inclui valores de difusão nos valores de células
existentes.
v Subtrair - O til (~) subtrai valores de difusão dos valores de células existentes.
Os indicadores de direção indicam a direção para difusão de dados em relação ao
ponto de inserção. A célula a partir da qual é iniciada a difusão de dados é sempre
incluída na difusão. É possível usar qualquer combinação de indicadores de
direção em uma expressão.
v Barra vertical ( | ) - Difunde valores abaixo do ponto de inserção
v Sinal de intercalação ( ^ ) - Difunde valores acima do ponto de inserção
v Seta para a direita ( > ) - Difunde valores à direita do ponto de inserção
v Seta para a esquerda ( < ) - Difunde valores à esquerda do ponto de inserção
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Os parâmetros de método fornecem todos os parâmetros necessários para executar
um determinado método de difusão. A maioria dos métodos requerem apenas um
parâmetro indicando o valor a ser difundido. Os parâmetros de método
necessários para cada método de difusão são listados no “Tabela de Referência de
Difusão de Dados”.

Tabela de Referência de Difusão de Dados
A tabela a seguir fornece detalhes para todos os métodos de difusão que podem
ser aplicados com a sintaxe de difusão.
Tabela 8. Métodos de Difusão
Método de
Difusão de
Dados
Difusão
Proporcional

P

Difusão Igual

S

Repetir

Mudança em
Porcentagem

80

Código

R

P%

Parâmetros de
Método
Necessários

Ação de
Dados
(Opcional) *

Exemplo

Valor a ser
difundido

+, ~

P<>100

Valor a ser
difundido

+, ~

Valor a ser
difundido

+, ~

Porcentagem

+, ~

IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel Versão 10.2.0: Guia do Usuário

Difunde
proporcionalmente o
valor 100 para todas
as células folha na
linha de inserção e
substitui os valores de
células existentes.
S+|^200
Difunde igualmente o
valor 200 para todas
as células folha na
coluna de inserção e
inclui o produto de
difusão nos valores de
células existentes.
R~<50
Subtrai o valor 50 de
todas as células folha
à esquerda do ponto
de inserção.
P%+|^<>10
Aplica uma mudança
em porcentagem de
10% a todos os valores
de folhas na
visualização, inclui o
produto nos valores
de células existentes e
incrementa todas as
folhas na visualização
em 10%.

Tabela 8. Métodos de Difusão (continuação)
Método de
Difusão de
Dados

Código

Linear **

SL

% de
Crescimento **

GR

Limpar

C

Parâmetros de
Método
Necessários

Ação de
Dados
(Opcional) *

Exemplo

Valor Inicial e
Valor Final

+, ~

SL>100:200

Valor Inicial e
Porcentagem de
Crescimento

+, ~

N/D

N/D

Substitui todos os
valores de folhas à
direita do ponto de
inserção, com um
valor inicial de 100 e
um valor final de 200.
GR|300:25
Aplica uma
porcentagem de
crescimento de 25% ao
valor inicial de 300 e
substitui todos os
valores de folhas
abaixo do ponto de
inserção.
C|^<>
Limpa valores de
todas as células na
visualização.

Retenção Folha

H

N/D

N/D

H<>
Suspende todas as
células folha na linha
de inserção.

Liberar Retenção RH
Folha

N/D

Suspensão de
Consolidação

HC

N/D

Liberar
Suspensão de
Consolidação

RC

N/D

RH<>
Libera todas as
retenções folha na
linha de inserção.

N/D

HC<>
Suspende todas as
células consolidadas
na linha de inserção.

N/D

N/D

RC<>
Libera todas as
retenções de células
consolidadas na linha
de inserção.
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Tabela 8. Métodos de Difusão (continuação)
Método de
Difusão de
Dados

Código

Liberar Todas as RA
Retenções

Parâmetros de
Método
Necessários

Ação de
Dados
(Opcional) *

Exemplo

N/D

N/D

RA<>
Libera todas as
retenções nas células
na linha de inserção.

Os Indicadores de Direção para todos os itens são: |, ^, <, >
* A ação de dados padrão é Substituir. A sintaxe de difusão usa um til (~) para
indicar a ação de dados Subtrair e um sinal de mais (+) para indicar a ação de
dados Incluir.
** Os métodos Linear e % de Crescimento podem ser usados em uma única linha
ou coluna, mas não em intervalos retangulares. É possível usar combinações de
direção para cima e para baixo (^ |) ou esquerda e direita (< >), que são as únicas
combinações permitidas para esses métodos de difusão.

Incluindo e Visualizando Comentários nas Célula
Use os comentários para indicar a significância do valor da célula. Por exemplo,
indique porque a variação entre a renda prevista e a renda real de um produto é
alta. É possível visualizar todos os comentários que foram incluídos em uma
célula. Use a janela Anotações para criar, visualizar, atualizar ou excluir
comentários.
Passe o mouse sobre uma célula com uma anotação para visualizar o comentário, o
usuário que o inseriu e um registro de data e hora.

Antes de Iniciar
Os comentários devem ser ativados nas opções avançadas do Microsoft Excel.

Procedimento
1. Para trabalhar com anotações, clique com o botão direito do mouse em uma
célula, clique em IBM Cognos Analysis e, em seguida, clique em Anotações.
2. Use a janela Anotações para incluir, visualizar, atualizar ou excluir comentários.

Modo de Writeback e Caixas de Simulação
O IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel oferece diferentes maneiras de
trabalhar com as mudanças de dados do IBM Cognos TM1.
O modo de Writeback em combinação com o Ambiente de Simulação determina
como as mudanças nos dados do servidor são gerenciadas. As opções permitem
que o administrador combine e corresponda uma variedade de recursos para que
cada instalação e cada grupo de usuários possa trabalhar da maneira mais
adequada à sua função.
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Modo de Writeback
No IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel é possível manter as mudanças em
uma área privada para que seja possível decidir quando gravar as mudanças de
dados de volta para o servidor e disponibilizá-las para outras pessoas. Essa área
privada é chamada de ambiente de simulação. Ao confirmar as mudanças em
dados que estavam na sua área particular para os dados base, os valores alterados
serão gravados no servidor.
Se preferir trabalhar diretamente com os dados base sem uma área de trabalho
particular, você poderá escolher um método de write-back direto. Outra opção que
o seu administrador pode oferecer é a capacidade de nomear e armazenar
mudanças em dados em um Ambiente de simulação nomeado.
Quando você trabalha em um ambiente de simulação, o IBM Cognos Analysis for
Microsoft Excel usa uma mudança na coloração da célula para lembrar que os
dados ainda não foram mesclados com a base. Após confirmar o ambiente de
simulação, a cor da célula é restaurada para preto. Para obter mais informações,
consulte Entendendo a coloração de célula para valores de dados alterados .
O administrador designa os recursos para cada grupo de usuários usando as
ferramentas de administração no IBM Cognos TM1. Como é possível ser um
membro de mais de um grupo, suas opções de área de trabalho podem ser
diferentes dependendo do seu login, do cliente usado e da combinação de
configurações. Apenas Administradores têm acesso às Designações de Recursos.
Solicite de seu administrador os detalhes sobre como o sistema foi projetado para
funcionar. Consulte Entendendo Diferentes Opções de Barra de Ferramentas para
aprender como determinar sua configuração no modo writeback e o ambiente de
simulação usando a barra de ferramentas. Consulte o IBM Cognos TM1 Xcelerator
Operation Guide para obter detalhes sobre Designações de Recursos.

Configurações do Modo Writeback
O Recurso de Modo Writeback determina como será efetuado write back dos
dados para o servidor. O modo de writeback é determinado se um usuário tiver o
recurso Área de Trabalho Pessoal ativado ou desativado.
Para que você tenha o recurso de ambiente de simulação no IBM Cognos Analysis
for Microsoft Excel, um administrador deverá designá-lo os direitos no IBM
Cognos TM1.
Tabela 9. Recursos de Modo de Área de Trabalho Pessoal
Descrição

Recurso

Mudanças feitas diretamente na base.

Desativado

As mudanças são mantidas em uma área temporária e são
gravadas manualmente para a base usando o botão ou a opção
Confirmar. A coloração de células é alterada quando os dados são
alterados mas ainda não confirmados.

Ativado

O Recurso de Ambiente de Simulação determina se você pode nomear ambientes
de simulações ou se possui um ambiente de simulação padrão:
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Tabela 10. Recursos do Modo de Ambiente de Simulação
Descrição

Recurso

É possível nomear o ambiente de simulação e gerenciar vários
ambientes de simulações.

Ativado

Apenas um ambiente de simulação padrão está disponível.

Desativado

A combinação destas configurações determina como as mudanças em dados são
armazenadas e processadas.
Por exemplo, seu grupo de usuários pode oferecer writeback direto com ambientes
de simulações nomeados. Este é o design de trabalho padrão usado pelo TM1
Xcelerator. Isso significa que você não possui uma Área de Trabalho Pessoal (você
possui writeback direto para o servidor), mas também existe a opção de nomear
um conjunto de mudanças e submetê-lo manualmente. Com esta configuração,
quando abrir uma visualização pela primeira vez, você estará na base e as
mudanças feitas são gravadas diretamente na base. Mas, se você decidir salvar
suas mudanças em um ambiente de simulação nomeado, será possível usar o botão
Confirmar quando estiver pronto para enviar manualmente essas mudanças para
atualizar a base.
Considere o caso em que geralmente você deseja enviar os dados diretamente para
o servidor. E possui um conjunto de mudanças que deseja reunir em um grupo
antes de atualizar o servidor. É possível usar as opções Criar ambiente de
simulação para salvar as alterações de dados atuais em um ambiente de simulação
privado chamado Melhores casos. Quando estiver no ambiente de simulação Melhor
Caso, use o botão Confirmar para enviar as mudanças à base e disponibilizá-las
para outras pessoas. Após a confirmação do Melhor Caso, essas mudanças serão
mescladas com a base para que outras pessoas possam ver as mudanças e você
estará na base recém-atualizada. Se estiver trabalhando em um ambiente de
simulação, lembre-se de que você deverá confirmar o ambiente de simulação
manualmente para que outras pessoas vejam as mudanças. Certifique-se de estar
pronto para tornar as mudanças públicas e de que elas deverão ser mescladas com
a base.
Se retornar à base, voltará a usar o write-back direto. Essa configuração oferece
flexibilidade. Os usuários com essa configuração precisam lembrar quando estão
atualizando a base e quando o botão Confirmar é necessário para disponibilizar as
mudanças para outras pessoas.
O administrador poderia decidir que você deseja a flexibilidade para trabalhar no
modo de writeback de área de trabalho pessoal, mas não deseja a complexidade da
criação de ambientes de simulação nomeados. Nesta caso, o Administrador pode
conceder o modo de write-back da Área de Trabalho Pessoal mas negaria o recurso
Ambiente de simulação.

Opções da Barra de Ferramentas
É possível determinar como seu grupo de usuários foi projetado para operar com
base nas opções apresentadas na barra de ferramentas. Por exemplo, se você tiver
recebido o recurso de Ambiente de Simulação, você terá acesso às opções Criar e
Excluir Ambiente de Simulação. Se você não visualizar uma lista de ambientes de
simulação, trabalhe com os dados no Microsoft Excel e, em seguida, confirme as
mudanças diretamente no banco de dados IBM Cognos TM1.
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Writeback Direto e Ambientes de Simulação Nomeados
Por padrão, o IBM Cognos TM1 é configurado para usar um writeback direto com
ambientes de simulação nomeados. O administrador pode ter configurado suas
opções de trabalho de maneira diferente.

Você deseja
Que as mudanças em dados atualizem o servidor
imediatamente. Ocasionalmente, você deseja salvar um
conjunto de mudanças e nomeá-las antes de
confirmá-las para o servidor.

Modo de Área de
Trabalho Pessoal

Ambiente
de
Simulação

Desativado

Ativado

Quando você possui writeback direto e ambientes de simulação nomeados, a barra
de ferramentas é iniciada com os ícones Confirmar Valores Alterados, Descartar
Valores Alterados e Novo Ambiente de Simulação disponíveis e a área de lista de
ambiente de simulação é exibida [Base].
O ícone Novo Ambiente de Simulação indica que é possível criar e excluir
ambientes de simulação. Enquanto você não criar um ambiente de simulação, você
estará trabalhando na base.

Writeback Direto sem Ambientes de Simulações
Neste modo, você não possui acesso aos ambientes de simulação. Você trabalha
com dados no Microsoft Excel e, em seguida, clica no ícone Confirmar Valores
Alterados para confirmar as mudanças diretamente no banco de dados do IBM
Cognos TM1.
Para usar o write-back direto em toda a instalação, é possível usar a configuração
DisableSandboxing=T no arquivo de configuração do servidor. Quando o modo de
ambiente de simulação está desativado no servidor com essa definição de
configuração, as Designações de Capacidade são ignoradas.
Nesse caso, a barra de ferramentas não possui nenhum dos ícones de ambiente de
simulação como Novo Ambiente de Simulação ou Mesclar Ambiente de
Simulação com. Você não tem acesso a nenhum tipo de ambiente de simulação.

Ambientes de Simulação
Com o recurso de ambiente de simulação é possível criar sua própria área de
trabalho pessoal ou ambiente de simulação no qual é possível inserir e armazenar
as mudanças no valor de dados separadamente dos dados de base.
Um ambiente de simulação não é uma cópia dos dados de base, mas uma
sobreposição ou camada separada dos seus próprios valores de dados sobre os
dados de base. É importante entender a distinção entre os dados de base e os
dados do ambiente de simulação ao fazer mudanças nos dados.
Os dados de base são aqueles que todos os usuários podem acessar. Quaisquer
edições feitas nos dados base serão submetidas ao write-back direto para o
banco de dados.
v Os dados do ambiente de simulação são aqueles na sua própria área de
trabalho pessoal onde é possível editar os valores de dados sempre que desejar e
manter os dados alterados separados dos dados de base. Os ambientes de
simulação são particulares para cada usuário e não podem ser vistos por outros

v
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usuários. Seus valores dos dados podem ser visualizados por outros apenas
quando você mesclá-los novamente com os dados base.
Os ambientes de simulação não são armazenados no cliente. Eles consistem em
uma área separada e particular do servidor. Quando é feita uma mudança em
dados no ambiente de simulação, é como se o valor dos dados do modelo base
estivessem temporariamente bloqueados pelo valor inserido no ambiente de
simulação. Para fazer com que o modelo base assuma os valores no ambiente de
simulação, você deverá mesclar os valores do ambiente de simulação com os
valores de base. Após a confirmação dos valores de dados do ambiente de
simulação, eles serão mesclados com a base para que os valores alterados possam
ser atualizados e se tornarem os valores base.
Os ambientes de trabalho incluem os seguintes recursos:
v Mudanças em dados particulares.
Os ambientes de simulação permitem experimentar diferentes mudanças nos
dados antes de tornar essas mudanças públicas para outros usuários e antes de
confirmar essa mudanças para os dados de base.
v Coloração de Célula.
As mudanças nos valores de célula em um ambiente de simulação são
identificadas por uma mudança nas cores do conteúdo da célula. As células
mudam de cor para lembrá-lo de que a mudança ainda não foi mesclada com os
dados base. Após a confirmação dos dados e a conclusão do processamento, a
cor da célula voltará para preto.
A coloração de células também é aplicada a quaisquer células dependentes,
como células consolidadas ou calculadas por regras, que são afetadas por suas
edições.
v Confirmação Manual.
Ao trabalhar em um ambiente de simulação, o botão Meclar ficará disponível
para que seja possível decidir quando confirmar as mudanças para a base. Ao
confirmar os dados, suas mudanças ficam disponíveis para outros usuários.
v Reconfigurar Dados.
Em um ambiente de simulação, o botão Reconfigurar Dados ficará disponível e
permitirá reconfigurar os valores para os valores base.
v Os ambientes de simulação nomeados permitem criar cenários what-if.
Dependendo das definições de configuração, é possível nomear vários ambientes
de simulação, como Melhor Caso ou Pior Caso e, em seguida, comparar o
impacto das edições trocando-as.
Lembre-se: O administrador poderá ter desativado os ambientes de simulação
para o seu ambiente ou alterado o modo de writeback para o grupo de usuários.
Para trabalhar em um ambiente de simulação, primeiro você deve abrir uma
visualização e, em seguida, criar um novo ambiente de simulação ou selecionar um
ambiente de simulação existente. Ao trabalhar em um ambiente de simulação, o
ambiente de simulação selecionado é aplicável às demais visualizações em sua
sessão do usuário atual.

Valores dos Dados para Células Folha e Consolidadas em um
Ambiente de Simulação
Os valores dos dados para células folha e consolidadas em um ambiente de
simulação são calculados.
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Os valores de células folha em um ambiente de simulação são uma combinação
dos valores nas células base e de ambiente de simulação. Os valores inseridos nas
células folha do ambiente de simulação substituem os valores na base. Qualquer
célula folha que não foi alterada em um ambiente de simulação ainda mostra os
dados base.
As células consolidadas em um ambiente de simulação contêm valores que são a
soma das células folha exibidas no ambiente de simulação.

Reconfigurando Valores de Dados em um Ambiente de
Simulação
A reconfiguração de um Ambiente de simulação limpa todos os valores de dados
alterados que foram inseridos até aquele ponto e reconfigura todos os valores de
dados de volta para os valores atuais nos dados de base.

Procedimento
1. Na barra de exploração, clique no ícone Descartar Valores Alterados.
2. Clique em OK.

Resultados
Todos os valores dos dados no ambiente de simulação são definidos para os
valores atuais nos dados base. Qualquer coloração de célula é limpa e redefinida
para a cor preta.

Coloração de Célula para Valores de Dados Alterados
Quando um novo valor é inserido em um ambiente de simulação, um indicador
visual é aplicado na célula para lembrar que o novo valor é diferente dos valores
de base. A cor dos dados é alterada para azul quando você pressiona a tecla
ENTER. O plano de fundo é alterado para verde e o número é alterado para preto
novamente quando as mudanças são confirmadas. Quaisquer células dependentes,
como células consolidadas ou calculadas por regras, também terão sua aparência
alterada se suas edições fizerem com que sejam recalculadas.
A tabela a seguir resume a coloração de célula padrão que é aplicada ao IBM
Cognos Analysis for Microsoft Excel quando novos valores de dados são inseridos
em um ambiente de simulação. Esses atributos de cor podem ser alterados.
Tabela 11. Atributos de Coloração de Célula
Cor da Célula ou da Fonte

Descrição

Fonte preta e plano de fundo
verde para indicar que é
diferente do base.

Dados do ambiente de simulação confirmados.

Fonte negrito azul.

Dados de entrada recentes.
Após digitar o valor e pressionar a tecla Enter, a fonte
fica em negrito e em azul. As outras células que ficam
azul por esse motivo são as células de fórmula que
fazem referência a essa célula e também adotam essa
mudança de cor.
Células editadas, células dependentes ou consolidadas,
células recalculadas
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Tabela 11. Atributos de Coloração de Célula (continuação)
Cor da Célula ou da Fonte

Descrição

O plano de fundo de célula
Valores de entrada
branco indica uma célula folha
de entrada. O plano de fundo de
célula azul indica uma célula de
entrada consolidada. O plano de
fundo de célula cinza indica uma
célula bloqueada.

Confirmando Dados Alterados de um Ambiente de Simulação
para Base
É possível mesclar todos os valores de dados confirmados no ambiente de
simulação para os dados base. Não é possível usar o comando undo para desfazer
uma ação de mesclagem.
Quando você tiver vários ambientes de simulações e confirmar um deles na base,
os novos valores base serão automaticamente aplicados a todas as células
inalteradas nos outros ambientes de simulações. Se você inseriu novos valores dos
dados em algum outro ambiente de simulação, esses valores dos dados
permanecerão e não mostrarão os novos valores que foram confirmados nos dados
base.

Procedimento
1. No campo Ambiente de simulação, clique no ambiente de simulação cujos
dados você deseje mesclar com os dados de base.
2. Clique em Mesclar Ambiente de Simulação com Base.

Resultados
v Os valores dos dados alterados no ambiente de simulação atual são salvos nos
dados base.
v A coloração de células para quaisquer dados alterados no ambiente de simulação
atual é limpa e definida para a cor preta.
v Os novos valores dos dados base são aplicados a todas as células inalteradas nos
outros ambientes de simulações.
Quando possuir diversos ambientes de simulação, você poderá usar as opções
suspensas da barra de menus para criar, excluir e selecionar diferentes ambientes
de simulação disponíveis. Algumas interfaces oferecem um botão Excluir
Ambiente de Simulação.

Subconjuntos
Use subconjuntos para selecionar, agrupar, ordenar e salvar listas de elementos que
identifiquem os dados que você deseja analisar.
Use o editor de subconjunto ao trabalhar com origens de dados IBM Cognos TM1.
Ao usar origens de dados IBM Cognos BI, use o editor de conjunto customizado.
Para obter mais informações sobre conjuntos customizados, consulte “Conjuntos
Customizados” na página 46.
Use o editor de subconjunto para definir um subconjunto de qualquer dimensão
para limitar o número de elementos em uma visualização. Em seguida, será
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possível salvar o subconjunto para uma pasta pública ou particular. Os
subconjuntos públicos ficam disponíveis para outros usuários. Os subconjuntos
particulares ficam disponíveis apenas para você. Quando um subconjunto
particular é usado em um relatório, a única opção de salvamento para o relatório é
a visualização particular.
Uma dimensão pode ter milhares de membros. No entanto, é improvável que
alguma visualização requeira todos os elementos de todas as dimensões. Na
maioria dos casos, você limita os elementos em uma visualização apenas aos
necessários para uma análise específica dos dados. Para facilitar o trabalho com
dimensões complexas, no editor de subconjunto, é possível expandir e reduzir a
visualização do subconjunto usando as opções Visualizar Definição do Conjunto e
Visualizar Conteúdo do Conjunto.
É possível usar filtros para criar subconjuntos dinâmicos. Por exemplo, sua
empresa vende equipamentos de golfe que incluem uma linha de produto
chamada Course Pro. Você cria um subconjunto baseado na dimensão do
Equipamento de Golfe usando um filtro em que o nome contém Course Pro.
Quando um novo produto é introduzido na linha do Course Pro, o novo produto é
incluído automaticamente nos relatórios que usam o subconjunto.

Criando um Subconjunto Usando Itens em uma Área de
Lançamento
É possível especificar um nome e uma descrição para um subconjunto de dados
que você poderá reutilizar posteriormente. É possível criar um subconjunto usando
itens em uma área de lançamento. Vários subconjuntos podem estar disponíveis
em uma única planilha de exploração salva.
É possível salvar subconjuntos para uma pasta pública ou particular.

Procedimento
1. Ao criar uma nova exploração, selecione itens de uma dimensão ou nó na
árvore de origem. A ordem de seleção na qual os itens aparecem na área de
lançamento e no subconjunto.
2. Arraste os itens para uma área de lançamento.
Para um crosstab, as áreas de lançamento são Colunas, Linhas ou Contexto.
Para uma lista, a área de lançamento é Colunas.
3. Na área de lançamento, clique na caixa suspensa e, em seguida, clique em
Salvar como Subconjunto.
4. Na caixa Nome da janela Editar Subconjunto, digite um nome para o
subconjunto e clique em OK.
Para editar subconjuntos, mova os itens da área de janela Membros Disponíveis
para a área de janela Subconjunto. Também é possível reordenar os itens na
área de janela Membros Selecionados arrastando-os e soltando-os antes ou após
outros itens na área de janela.

Resultados
O subconjunto é salvo e aparece na árvore de origem na pasta Subconjuntos na
pasta da dimensão relacionada. Ele é salvo na Pasta Pública ou Privada.
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Criando um Subconjunto Usando Itens na Árvore de Origem
É possível especificar um nome e uma descrição para um subconjunto de dados
que poderá ser reutilizado posteriormente. É possível criar um subconjunto usando
os itens em uma árvore de origem.
Os subconjuntos podem ser usados em um crosstab usando as origens de dados
IBM Cognos TM1. Eles não estão disponíveis para os pacotes do IBM Cognos
Business Intelligence.

Procedimento
1. Ao criar um novo crosstab ou uma nova lista, clique com o botão direito do
mouse em um item de uma dimensão ou de um nó na árvore de origem e, em
seguida, clique em Novo Conjunto.
2. Clique nos itens na área de janela Membros Disponíveis e, em seguida, clique
na seta para incluí-los na área de janela Membros Selecionados.
3. Clique em Salvar ou em Salvar Como e, na caixa Nome, digite um nome para
o subconjunto e clique em Salvar.

Resultados
O subconjunto é salvo e aparece na árvore de origem na pasta Subconjuntos.
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Capítulo 8. Exemplos e Casos de Uso
Usando o IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel é possível criar uma
exploração de crosstab. Use a exploração de crosstab para mostrar informações de
uma maneira mais compacta em uma lista agrupada. Por exemplo, crie uma
exploração de crosstab para mostrar o total de vendas por linha de produto gerado
por cada representante de vendas.
Como os relatórios de lista, as explorações de crosstab são relatórios que mostram
dados em linhas e colunas. Entretanto, os valores nos pontos de intersecção de
linhas e colunas mostram informações resumidas em vez de detalhadas.
Usando o IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel também é possível criar
relatórios de lista a partir de origens de dados relacionais.

Trabalhando com os Itens em um Crosstab
É possível manipular a maneira em que as linhas e colunas aparecem em um
crosstab para obter uma comparação mais efetiva.
É possível fazer isso
v Aninhar linhas e colunas “Aninhar Linhas ou Colunas” na página 49.
v permutar linhas e colunas “Troca de Linhas e Colunas em um Crosstab” na
página 51.
v mostrando ou ocultando linhas ou colunas do “Limita os Itens na Exploração”
na página 39
A exploração é um processo no qual você explora os relacionamentos entre os itens
para entender melhor os negócios. O crosstab auxilia a descobrir se o valor de um
item está associado a outro.
As comparações são elementos chave de quase todas as exploração. A seguir há
exemplos de tipos diferentes de comparação.
Comparação

Exemplo

Comparação simples

Barracas versus sacos de dormir

Várias comparações

Barracas versus clubes de golf, suporte para
bolinhas de golf e bolas de golf

Comparação multidimensional

Produtos versus territórios, esse ano até a
data versos o último ano até a data

Comparação combinada

Barracas versus produtos de acampamento
semelhantes, este ano versus o último ano e
o último trimestre versus o último ano

Resumos de medidas em níveis diferentes

As barracas são um compartilhamento de
produtos de acampamento, como um
compartilhamento de vendas na Europa
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Explorações de Origens Relacionais
As explorações podem ser usadas para transformar as origens relacionais em um
crosstab que permita o layout de estilo dimensional. Os filtros para as explorações
relacionais são, no entanto, filtros de detalhes em oposição ao dimensional. Se o
layout de estilo dimensional e a filtragem forem requisitos comuns, será
recomendado que você crie um modelo de DMR para essa origem de dados para
simplificar a criação de relatório.

Explorações e Origens Dimensionais
É recomendado que você use explorações para origens dimensionais. Mesmo se o
relatório tiver um layout simples sem aninhamento e medidas como colunas, a
consulta suportará a filtragem precisa, caso seja criada como um crosstab

Trabalhando com Crosstabs Relacionais
Os dados relacionais em crosstabs possuem limitações e diferenças dos dados
dimensionais. Um exemplo é a substituição de medidas em colunas. As medidas
derivadas dos dados relacionais são blocos empilhados. A substituição do bloco
inteiro empilhado na grade não é permitida. Isso precisaria ser feito na barra de
resumo. Esse comportamento é consistente com os itens de consulta que não são
medidas. Você também poderá notar que expandir, reduzir e totais não funcionam
com as origens de dados relacionais.

Conjuntos
Os conjuntos são os blocos de construção básicos do IBM Cognos Analysis for
Microsoft Excel. Um conjunto identifica um grupo de itens de uma única
hierarquia. No IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel, é possível manipular os
conjuntos individuais no crosstab.
Os conjuntos podem ser
v aninhados ou empilhados no crosstab
v usados como filtros
A seguir estão os diferentes tipos de conjuntos que podem ser usados.
Definir

Descrição

Simples

Um único membro e seus dependentes
diretos um nível abaixo.

Conjunto baseado em seleção

Uma coleção de itens individuais
selecionados explicitamente. Os itens ou
membros podem ser selecionados a partir de
um ou mais níveis da mesma hierarquia e
não são agregados.

Conjunto de combinação

Um conjunto que consiste de mais de um
conjunto simples ou baseado na seleção.

Layouts de Crosstab
É possível escolher o layout mais prático para o crosstab.
Os seguintes layouts estão disponíveis.
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Básico
Este layout contém um conjunto de linhas e um conjunto de colunas.

Aninhado
Esse layout contém conjunto aninhados ao longo das linhas e/ou das colunas.

Empilhado
Este layout contém dois ou mais conjuntos organizados um após o outro nas linhas
e/ou lado a lado nas colunas.

Assimétrico
Este layout contém conjuntos aninhados e conjuntos empilhados. Muitas
combinações são possíveis.
Para criar um aninhamento assimétrico, aninhe os conjuntos necessários. Clique
com o botão direito em uma linha ou coluna pai e, no menu IBM Cognos Analysis,
clique em Tornar o eixo assimétrico. Em seguida, será possível excluir os membros
aninhados de um pai sem excluir o membro aninhado de todos os pais. Por
exemplo, é possível mostrar uma categoria real nos anos anteriores e mostrar a
categoria de previsão apenas no ano atual porque nenhum real está disponível.
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Crie um Relatório de Crosstab Aninhado em um Crosstab
Aninhe dados em um relatório de tabela cruzada para comparar as informações
usando mais de um item em uma coluna ou linha. Por exemplo, um relatório
mostra o número de vendas por linha de produto no ano fiscal passado. Decide-se
incluir um item de dados para separar o número de vendas por trimestre.
Ao aninhar colunas em um relatório em tabela cruzada, há quatro áreas de
lançamento distintas em que se pode inserir um novo item de dados. A área de
lançamento escolhida define o relacionamento entre o item de dados e a coluna.
As seguintes relações são criadas ao inserir um item de dados como uma linha:
v A inserção de um item de dados antes ou após uma coluna cria um
relacionamento pai-filho entre os itens de dados.
Quando um item de dados é inserido antes de uma coluna, ele se torna um pai
para a linha. Quando um item de dados é inserido após uma coluna, ele se
torna um filho da linha.
v A inserção de um item de dados antes ou após uma coluna cria um
relacionamento de união entre os itens de dados.
As seguintes relações são criadas ao inserir um item de dados como uma coluna:
v A inserção de um item de dados antes ou após uma coluna cria um
relacionamento de união entre o item de dados e a coluna.
v A inserção de um item de dados antes ou após uma linha cria um
relacionamento pai-filho entre os itens de dados.
Quando um item de dados é inserido antes de uma coluna, ele se torna um pai
para a coluna. Quando um item de dados é inserido após uma coluna, ele se torna
um filho da coluna.
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Por exemplo, há uma tabela cruzada com Linha de produto como as linhas e
Quantidade e Receita como as linhas aninhadas. Para colunas, há método de
Pedido com País ou Região como uma coluna aninhada.
v Linha de produto é pai de Quantidade e Receita.
v Quantidade e Receita são pares.
v O método de Pedido é pai de País ou Região.

Procedimento
1. Na árvore de origem, clique no item de dados que deseja incluir no relatório.
2. Arraste o item de dados para o local em que deseja que ele apareça como uma
coluna aninhada ou uma linha aninhada.
Uma barra de destaque indica onde é possível soltar o item de dados.
3. Repita a etapa 2 para incluir outras colunas ou linhas aninhadas.
Dica: Ao incluir mais de uma medida em um crosstab para o mesmo eixo,
você deverá incluí-las como um conjunto. Pressione Ctrl e clique nos itens ou,
para incluir uma medida para outra medida que já esteja no crosstab, pressione
a tecla Ctrl enquanto arrasta o item para a outra medida.

Exemplo - Avaliar a Renda a partir de Métodos de Pedido
Específicos
Você é um analista de negócios na Companhia das Aventuras de Amostra, que
vende equipamentos esportivos. É solicitado que você analise as consequências da
descontinuação dos métodos de pedido por fax e correio, cujo processamento é
caro.
Primeiro você obtém os itens necessários e insere-os em um crosstab para
exploração posterior.
Antes de experimentar este exemplo, você deverá obter acesso aos pacotes de
amostra fornecidos com o IBM Cognos Business Intelligence. Para obter mais
informações, consulte o IBM Cognos BI Administration and Security Guide.

Procedimento
1. No Microsoft Excel, clique na guia IBM Cognos e, em seguida, clique no
botão IBM Cognos.
2. Na área de janela IBM Cognos, clique em IBM Cognos Analysis.
3. Para conectar-se ao sistema IBM Cognos BI para acessar o pacote de amostras,
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

.
na área de janela IBM Cognos Analysis, clique em Abrir Pacote
Selecione o pacote Vendas e Marketing e clique em OK.
Expanda a pasta Método de Pedido.
Pressione Ctrl e clique em Fax e Correio.
Com Fax e Correio selecionado, clique com o botão direito Correio e clique
em Novo Conjunto.
Na caixa de diálogo Seleção na Dimensão, clique no botão salvar e salve o
conjunto usando o nome padrão, Método de Pedido.
Na área de janela IBM Cognos, clique em Criar um novo crosstab.
Expanda a pasta Conjuntos Customizados e arraste o conjunto Método de
pedido para a área Linhas no crosstab.
Expanda a pasta Medidas e arraste Renda para a área Medida no crosstab.
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12. Arraste Varejistas para a área Colunas no crosstab.
13. Expanda a pasta Horário, arraste Horário e solte os métodos de pedido para
aninhar os anos nas linhas.

Resultados
Agora, você possui os dados necessários para analisar se as rendas para os
métodos de fax e correio estão em crescimento ou em declínio ao longo do tempo.

Figura 3. Relatório de Crosstab

Trabalhando com Itens em uma Lista
Use relatórios de lista para mostrar informações detalhadas do banco de dados,
como listas de cliente ou listas de produto.
Um relatório de lista é um relatório que exibe dados em linhas e colunas. Cada
coluna exibe todos os valores de um item de dados no banco de dados ou um
cálculo baseado em itens de dados no banco de dados. As listas são úteis para
relatórios muito grandes que requerem uma filtragem mínima.

Listas e Origens Relacionais
É recomendado o uso de listas para origens relacionais.

Listas de Origens Dimensionais
É recomendado evitar o uso de listas com origens dimensionais. É preferível usar
explorações com origens dimensionais sempre que possível, porque elas fornecem
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uma capacidade de filtragem muito mais rica. No entanto, as listas serão úteis com
relação a origens dimensionais caso não haja uma medida no relatório. Um
relatório desse tipo não pode ser criado como um crosstab, ele apenas pode ser
criado como uma lista.

Exemplo - Crie um Relatório de Lista
Neste tópico, você usará o modelo de Armazém de Dados da GA. Contém dados
de recursos humanos, vendas e marketing, e finanças, agrupados em áreas de
negócios.
Você aprenderá como
v criar um relatório de lista
O relatório mostra a renda de cada produto no último trimestre do ano atual.
v agrupar itens no relatório de lista
Agrupe os itens de dados em um relatório de lista para remover valores
duplicados. Por exemplo, há um relatório que mostra os produtos adquiridos.
Para cada produto, também é exibido o tipo de produto. Agrupe a coluna Tipo
de produto para mostrar apenas uma instância de cada tipo de produto na lista.

Procedimento
1. Abra o pacote Armazém de Dados da GA (consulta).
2. Clique em Criar uma nova lista.
3. Expanda Vendas e Marketing (consulta), Vendas (consulta) e, em seguida,
arraste os itens para a planilha para criar o relatório.
Também é possível incluir um item no relatório selecionando-o, abrindo o
menu de contexto do item e selecionando Incluir em colunas.
v Expanda Produto e arraste Tipo de produto para a área de lançamento.
v Expanda Dimensão de tempo e arraste Trimestre para o lado de Tipo de
produto.
v Expanda Ordens de vendas e arraste Número da Ordem para o lado de
Trimestre.
v Expanda Produto e arraste Nome do produto para o lado de Número do
pedido.
v Expanda Fatos de vendas e arraste Quantidade para o lado de Nome do
produto.
v Em Fatos de vendas, arraste Custo unitário para o lado de Quantidade.
4. Crie o cálculo Quantidade * Preço unitário.
5. Renomeie o cálculo para Renda.
6. Agrupe a coluna Tipo de produto e, em seguida, agrupe a coluna Trimestre.

Resultados
O relatório ficará semelhante ao seguinte:
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Figura 4. Relatório de Lista

Se precisar de mais ajuda, consulte o seguinte:
v Criando uma Lista e Entendendo Listas
v Aninhe Itens em Colunas
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Capítulo 9. Exercícios para Tentar Sozinho
Se tiver alguma experiência com o IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel e
desejar melhorar suas qualificações na criação de planilhas, esse capítulo será
interessante para você. Cada tópico fornece algumas recomendações de como criar
cada planilha de amostra. Se precisar de ajuda, links para mais instruções mais
detalhadas estarão disponíveis. As respostas podem ser localizadas nas planilhas
de amostra.
Antes que seja possível realizar estes exercícios, os pacotes de amostra deverão ser
configurados nos sistemas IBM Cognos Business Intelligence e IBM Cognos TM1.
Acesse as planilhas de amostra a partir do local da instalação das amostras do IBM
Cognos BI. As planilhas de amostra ficam disponíveis a partir de
samples_installaton_location\webcontent\samples\datasources\workbooks\
performance_management\business_intelligence. Entre em contato com o
administrador para obter o local da instalação das amostras.

Crie um Relatório de Crosstab que Use um Filtro Indireto para
Atualizar os Dados e Gráficos
Quando estiver trabalhando com uma dimensão de tempo, será possível usar uma
referência de célula para controlar uma série de relatórios para um ano específico.
Neste tópico, você aprende como criar um relatório dinâmico que recupera receita
do ano até a data para cada linha de produto.
Para a conclusão deste tópico, serão necessários de 15 a 20 minutos. Para visualizar
o relatório concluído, faça o download da pasta de trabalho de amostra
IndirectFilter.xls.

Procedimento
1. Comece usando uma planilha de exploração para criar um relatório de crosstab
que use o pacote de amostra chamado Vendas da Grandes Aventuras (cubo).
2. Inclua os seguintes itens de dados no relatório:
v nível de Produtos (em Produtos) para a área de lançamento Linhas
Receita, Lucro Bruto, Quantidade vendida, Custo unitário e % da margem
de lucro (em Medidas) para a área de lançamento Colunas
v Américas (em Regiões de Vendas) e 2012 (em Anos) para a área de
lançamento Contexto
3. Na barra de exploração, clique em Converter em fórmulas em uma nova
v

.
planilha
4. No crosstab original, altere o varejista soltando um varejista diferente na área
de lançamento Contexto e, em seguida, converta-o em fórmulas em uma nova
planilha.
Conclua essa etapa para cada varejista.
5. Usando seu conhecimento de Microsoft Excel, coloque em gráfico Renda, Lucro
bruto e Quantidade para cada uma das planilhas recém-criadas.
6. Para criar um filtro indireto, em uma planilha separada, arraste 2012 (em Anos)
para uma célula.
Dica: Em uma célula adjacente, rotule a célula como Selecionar Data Aqui.
© Copyright IBM Corp. 2009, 2013
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7. Para cada uma das planilhas criadas, altere o ano na célula Contexto para
referenciar a célula de filtro criada na etapa 1.
Por exemplo, para um nome de planilha Filtros e uma célula C3, digite
=Filters!C3.
8. Na árvore de origem, arraste 2013 (em Anos) para a célula em que você
colocou 2012.
Observe que as referências de célula são atualizadas em toda a pasta de
trabalho e os gráficos refletem os dados de 2013.

Analise Dados em um Crosstab
No IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel, é possível manipular itens nos dados
de forma interativa para que seja possível identificar e entender os problemas e as
questões dos negócios.
Neste tópico, você aprenderá como criar um crosstab e usar a ferramenta de
análise Média Móvel do Excel para que a representação de gráfico e a revisão de
dados do IBM Cognos ajudem a apontar tendências e padrões que possam garantir
a atenção futura. Para usar esse recurso, o Excel Analysis Toolpak deve estar
instalado no computador.
Nesse exercício, você é um analista de negócios da Companhia de Aventuras de
Amostra. Você deseja analisar melhor os níveis de devolução históricos para prever
a demanda futura para a linha de produto de óculos, permitindo planejar melhor
os controles de qualidade.
Para a conclusão deste tópico serão necessários de 10 a 15 minutos. Para revisar o
relatório completo, faça o download da planilha de amostra MovingAverage.xls.

Procedimento
1. Para criar o relatório, crie um novo crosstab que use o pacote Vendas e
Marketing (cubo).
2. Insira os dados no crosstab:
v Em Medidas, arraste Devoluções para a área de lançamento Medida.
v Em Produtos, Acessórios Pessoais, arraste Óculos para a área de
lançamento Linhas.
v Em Horário, arraste Horário para a área de lançamento Colunas.
O relatório está criado. Agora, você deve criar uma análise.
3. Para criar a análise, no menu Ferramentas, clique em Análise de Dados.
4. Na caixa de diálogo Análise de Dados, clique em Média Móvel e, em
seguida, clique em OK.
5. Na caixa Intervalo de Entrada, insira uma única linha para a marca de óculos
Inferno.
6. Na caixa Intervalo, insira 2 como o número de pontos de dados usados para
calcular a média móvel.
Quanto menor for o intervalo, mais a média móvel será afetada pelas
flutuações de ponto de dados individuais.
7. Na caixa Intervalo de Saída, insira o endereço da célula para que os
resultados se iniciem fora do intervalo de células do crosstab.
8. Marque a caixa de seleção Saída do Gráfico para visualizar um gráfico
comparando os níveis de devolução reais e previstos e, em seguida, clique em
OK.
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9. Configure as opções do gráfico da seguinte forma:
v Inclua o texto no eixo Y para mostrar Devoluções.
v Inclua o texto no eixo X para mostrar Anos.
v Altere o título do gráfico para indicar que essa é uma média móvel para a
linha Inferno em óculos.
v Assegure-se de que as chaves de legenda sejam mostradas na lateral do
gráfico.
v Inclua rótulos de valor no gráfico.
10. Configure a maior unidade do valor da escala do eixo Z como 25.

Resultados
Agora, o gráfico mostra os níveis de devolução previstos e identifica as devoluções
de cada final de ano.
Se precisar de mais ajuda, consulte Criando uma Nova Exploração.

Relatórios de Balanço
Neste tópico, você criará um relatório de Balanço que mostre ativos, passivos e
patrimônio para a Companhia de Aventuras de Amostra em 2013.
Para criar esse relatório, você usará um pacote publicado a partir de cubos MSAS
contendo dados financeiros. Use o cubo Fato de Finanças da GA derivado do
banco de dados GOSALESDW. Esse cubo contém dados financeiros do ano até a
data e mensais para todas as contas. Os dados estão em submissões de dólares
americanos reais para 2010, 2011, 2012 ou 2013 (apenas dados reais de 7 meses).
Você usará um modelo de conta do Microsoft Office, disponível para download no
website da Microsoft para criar o balanço. Para esse exercício, será usado o modelo
de Balanço com Razões e Capital de Giro.
Você também aplicará uma análise baseada em célula para preencher a planilha
com os dados do IBM Cognos de Ativos Atuais, Outros Ativos, Passivos Atuais e
Outros Passivos. No Excel, você alavancará a capacidade de formatação aplicando
uma cor do plano de fundo, estilos de fonte e características e formatação de célula
para obter uma apresentação profissional do relatório.
Para a conclusão deste exercício, serão necessários de 20 a 30 minutos.

Criando o Balanço
Você criará um relatório de Balanço que mostre ativos, passivos e patrimônio para
a Companhia de Aventuras de Amostra em 2013. Primeiro você deve criar o
balanço.
Para a conclusão deste tópico, serão necessários de 20 a 30 minutos. Para visualizar
o relatório concluído, faça o download da planilha de amostra BalanceSheet
template.xls.

Procedimento
1. Faça o download do modelo Balanço com Razões e Capital de Giro a partir do
website Microsoft Web:
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http://office.microsoft.com/en-us/templates/CT101445641033.aspx (abre em
uma nova janela)
2. Limpe o conteúdo no modelo, com exceção das células calculadas e as
categorias de balanço, como Ativos Atuais e Outros Passivos.
3. Insira uma linha em cada categoria de balanço.
A linha é usada para construir as linhas e colunas necessárias para arrastar e
soltar títulos e grupos de itens juntamente com o eixo vertical ou horizontal.
4. Continue com o preenchimento de ativos atuais.

Preenchendo Ativos Atuais
Você está criando um relatório de Balanço que mostra ativos, passivos e
patrimônio para a Companhia de Aventura de Amostra em 2013. Agora, você deve
preencher os ativos atuais.

Procedimento
1. Abra o pacote GOFinanceFact_EN_MSAS2011.
2. Na árvore de origem, expanda Contas, Balanço (total), Ativos (total).
3. Arraste Ativos atuais (total) para a célula após a categoria Ativos atuais.
4. Clique com o botão direito do mouse em Ativos atuais (total), clique em IBM
Cognos Analysis, Expandir, Expandir Para Cima.
As células anteriores a Ativos Atuais (total) são preenchidas com os
componentes que compõe os Ativos Atuais (total) na hierarquia.
5. Na árvore de origem, expanda Horário e, em seguida, arraste 2013 para a área
de coluna da estrutura baseada em célula.
6. Na árvore de origem, expanda Medidas e, em seguida, arraste Ano Stmt para
a área de medida na qual o título da linha e o título da coluna se encontram.
7. Converta os dados dinâmicos em dados estáticos.
8. Continue com o preenchimento de outros ativos.

Preenchendo Outros Ativos
Você está criando um relatório de Balanço que mostra ativos, passivos e
patrimônio para a Companhia de Aventura de Amostra em 2013. Agora, você deve
preencher outros ativos.

Procedimento
1. Na Árvore de origem, expanda Contas, Balanço (total), Ativos (total).
2. Arraste Outros ativos (total) para a célula após a categoria Outros ativos.
3. Clique com o botão direito do mouse Outros ativos (total), clique em IBM
Cognos Analysis, Expandir, Expandir para cima.

4.
5.
6.
7.
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As células anteriores a Outros ativos (total) são preenchidas com os
componentes que compõe Outros ativos (total) na hierarquia.
Na árvore de origem, expanda Horário e, em seguida, arraste 2013 para a área
de coluna dentro da estrutura baseada em célula.
Na árvore de origem, expanda Medidas e, em seguida, arraste Ano Stmt para
a área de medida na qual o título da linha e o título da coluna se encontram.
Converta os dados dinâmicos em dados estáticos.
Continue com o preenchimento dos passivos atuais.
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Preenchendo os Passivos Atuais
Você está criando um relatório de Balanço que mostra ativos, passivos e
patrimônio para a Companhia de Aventura de Amostra em 2013. Agora, você deve
preencher os passivo atuais.

Procedimento
1. Na Árvore de origem, expanda Contas, Balanço (total), Passivos & patrimônio
(total), Passivos (total).
2. Arraste Passivos Atuais (total) para a célula após a categoria Passivos Atuais.
3. Clique com o botão direito do mouse em Passivos atuais (total), clique em IBM
Cognos Analysis, Expandir, Expandir para Cima.
As células anteriores a Passivos atuais (total) são preenchidas com os
componentes que compõe Passivos atuais (total) na hierarquia.
4. Na árvore de origem, expanda Horário e, em seguida, arraste 2013 para a área
de coluna dentro da estrutura baseada em célula.
5. Na árvore de origem, expanda Medidas e, em seguida, arraste Ano Stmt para
a área de medida na qual o título da linha e o título da coluna se encontram.
6. Converta os dados dinâmicos em dados estáticos.
7. Continue com o preenchimento de outros passivos.

Preenchendo outros Passivos
Você está criando um relatório de Balanço que mostra ativos, passivos e
patrimônio para a Companhia de Aventura de Amostra em 2013. Agora você deve
preencher outros passivos.

Procedimento
1. Na Árvore de origem, expanda Contas, Balanço (total), Passivos & patrimônio
(total), Passivos (total).
2. Arraste Longo prazo e outros passivos (total) para a célula após a categoria
Outros passivos.
3. Clique com o botão direito do mouse em Longo Prazo e outros passivos (total),
clique em IBM Cognos Analysis, Expandir, Expandir para cima.
As células anteriores a Longo prazo e outros passivos (total) são preenchidas
com os componentes que compõe Longo prazo e outros passivos (total) na
hierarquia.
4. Na árvore de origem, expanda Horário e, em seguida, arraste 2013 para a área
de coluna dentro da estrutura baseada em célula.
5. Na árvore de origem, expanda Medidas e, em seguida, arraste Ano Stmt para
a área de medida na qual o título da linha e o título da coluna se encontram.
6. Converta os dados dinâmicos em dados estáticos.
7. Continue com a limpeza do balanço.

Limpando o Balanço
Você criou o relatório Balanço que mostra ativos, passivos e patrimônio para a
Companhia de Aventuras de Amostra em 2013. Agora, finalmente você deverá
limpá-lo.

Procedimento
1. Em cada categoria de balanço, remova a linha que contém os rótulos das
dimensões que foram usadas na análise baseada em célula.
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2. Assegure-se de que as linhas vazias sejam excluídas para que o balanço
mantenha seu formato.
3. Após converter os dados em dados estáticos, os itens de resumo do IBM
Cognos BI, como Outros ativos (total) e Passivos atuais (total) serão valores
estáticos. Remova essas linhas para que as fórmulas do modelo de balanço
calculem os dados com precisão.
4. Na célula em que você deseja inserir o título do balanço, digite Balanço da
Companhia de Aventuras de Amostra e 2013.

Resultados
Você usou o conhecimento do Excel para aumentar os dados do IBM Cognos. Se
precisar de mais ajuda, consulte Criando uma Análise Baseada em Célula sem Usar
Exploração.

Explorações usando filtros
Ao trabalhar com dados dimensionais, é possível usar filtros de contexto para focar
rapidamente o relatório em uma determinada visualização dos dados. Também é
possível usar filtros customizados para refinar a visualização.
Neste tópico, você aprenderá como
v criar filtros de contexto soltando membros ou conjuntos na área de filtro de
contexto
v criar um filtro customizado criando uma expressão usada para recuperar um
subconjunto de registros específico
Para a conclusão deste tópico, serão necessários de 10 a 25 minutos. Para visualizar
o relatório concluído, faça o download da planilha de amostra CustomFilter.xls.
A exploração contém as linhas de produto nas linhas, os anos nas colunas e
devoluções como a medida. Os valores são filtrados para mostrar devoluções
apenas para os pedidos da web das Américas. Usamos um filtro customizado para
limitar o foco deste produto para mostrar apenas as linhas de produto que
geraram 5000 devoluções em 2013.

Criando Filtros de Contexto
Neste tópico, aprenderemos como criar filtros de contexto soltando membros ou
conjuntos na área de filtro de contexto.
Para a conclusão deste tópico, serão necessários de 15 a 20 minutos. Para visualizar
o relatório concluído, faça o download da planilha de amostra CustomFilter.xls.

Procedimento
1. Crie um novo crosstab que use o pacote Vendas e Marketing (cubo).
2. Insira os dados no crosstab:
v Em Medidas, arraste Devoluções para a área de lançamento Medida.
v Arraste Produtos para a área de lançamento Linhas.
v Em Horário, arraste Horário para a área de lançamento Colunas.
3. Altere o rótulo na coluna Horário para Total.
4. Mostre todos os membros nos níveis.
5. Em Varejistas, arraste Américas para a área de lançamento Contexto.
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6. Em Método de Pedido, arraste Web para a área de lançamento Contexto.
São mostradas apenas as devoluções para a Web no território Américas para
todas as marcas de produtos durante um período de quatro anos. O número
total fica visível na coluna Total.
7. Continue com a criação de filtros customizados.

Criando Filtros Customizados
Neste tópico, você aprenderá como criar um filtro customizado, criando uma
expressão que você usará para recuperar um subconjunto específico de registros.

Procedimento
1. Na área de lançamento Linhas, para Produtos, clique no menu suspenso para
selecionar a opção Filtro, Editar/Incluir.
2. Na janela Filtro, crie uma expressão que mostrará somente as linhas de
produto que geraram mais de 5000 devoluções em 2013.

Resultados
Se precisar de mais ajuda, consulte o seguinte:
v Criando um Novo Crosstab
v
v
v

Inserir e Exibir Todos os Itens de um Nível
Filtrar Valores Usando Contexto
Crie um Conjunto Customizado

Criando um Filtro Customizado a partir de uma Exploração de Lista
Crie filtros para limitar o número de itens que são exibidos na planilha de
exploração.
É possível referenciar a pasta de trabalho do Microsoft Excel como parte das
expressões de filtro.
Ao seguir as etapas neste tutorial, você aprenderá como:
v Criar filtros
v Combinar linhas de filtro
v Usar valores de célula como parte do filtro
Esse tutorial usa o pacote de amostras Vendas GA (consulta).

Use Dados Relacionais de Amostra para Criar uma Exploração
de Lista Complexa com uma Coluna Calculada
Crie uma exploração de lista com várias colunas de dados e, em seguida, inclua
uma coluna calculada.
Seguindo as etapas nessa parte do tutorial, você aprenderá:
v Carregar um pacote de dados específicos
v Criar uma exploração de lista complexa
v Incluir uma coluna calculada a ser usada como parte da análise
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Inicie o IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel e Abra o
Pacote de Amostra
Para acessar dados, você deverá iniciar o IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel
e, em seguida, selecionar um pacote de dados. Dependendo de como o servidor e
os dados tiverem sido configurados, poderá ser necessário expandir vários itens de
nó para acessar o conjunto de dados de amostra.

Procedimento
1. Inicie o IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel.
2. Na área de janela IBM Cognos, clique em Abrir e na caixa Sistema, selecione o
servidor que possui os dados de amostra do IBM Cognos BI.
3. Na lista de pacotes, clique em Vendas da GA (consulta) e, em seguida, clique
em OK.

Crie uma Exploração de Lista com Várias Colunas de Dados do
Pacote Vendas da GA (Consulta)
Como parte da análise, você deverá criar uma exploração de lista com dados do
produto do cubo de vendas de amostra.

Procedimento
1. Para criar uma exploração de lista, na área de janela IBM Cognos Analysis,
clique em Criar uma nova lista.
2. Expanda a pasta Vendas (consulta).
3. Expanda o item Produto.
4. Para criar colunas, arraste os seguintes itens para a exploração: Nome do
produto, Data da introdução, Preço unitário e Custo unitário.

Inclua uma Coluna Calculada
Crie uma coluna calculada a ser usada como parte da análise.

Procedimento
1. Selecione as colunas Preço unitário e Custo unitário.
2. Na barra de exploração, clique no ícone Inserir Cálculo e, em seguida, clique
em Preço unitário - Custo unitário. A coluna calculada, Preço unitário - Custo
unitário, aparecerá após a coluna Custo unitário.

Inclua Valores na Planilha e Crie Expressões de Filtro
É possível usar valores da planilha ou da pasta de trabalho do Microsoft Excel
como parte da expressão de filtro.
No tutorial, esses valores são estáticos. Em seus cenários, eles podem ser valores
calculados a partir de outras planilhas de exploração do IBM Cognos Analysis for
Microsoft Excel ou os resultados de cálculos de célula do Microsoft Excel.

Incluindo Valores na Planilha do Microsoft Excel a Serem
Usados para Filtrar o Cálculo
Crie os valores mínimo e máximo nas células da planilha de exploração a serem
usados na expressão de filtro.

Procedimento
1. Clique na célula I4 e digite Mínimo. Essa célula funcionará como o rótulo para o
valor mínimo a ser usado no cálculo de filtro.
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2. Clique na célula I5 e digite Máximo. Essa célula funcionará como o rótulo para o
valor máximo a ser usado no cálculo de filtro.
3. Clique na célula J4 e digite 10. Essa célula funcionará como um valor mínimo a
ser usado no cálculo de filtro.
4. Clique na célula J5 e digite 15. Essa célula funcionará como o valor máximo a
ser usado no cálculo de filtro.

Criando uma Expressão de Filtro com base nos Valores Máximo
e Mínimo
Crie os valores mínimo e máximo nas células da planilha de exploração a serem
usados na expressão de filtro.

Procedimento
1. Na barra de exploração, clique em Filtro e, em seguida, clique em
Editar/Incluir filtro. A janela Filtro aparece.
2. Clique em Editar/Incluir filtro. A janela Editar Filtro aparecerá.
3. Clique em Inserir uma referência de célula.
4. Na área de janela Vendas da GA (consulta), clique em Preço unitário - Custo
unitário.
5. Na caixa do operador, clique em > (Maior Que).
6. Na caixa de referência de célula, que aparece após o operador, digite J4 e, em
seguida, clique em OK. A janela Editar Filtro é fechada.
7. Clique no ícone Incluir uma Linha de Filtro. A janela Editar Filtro aparecerá.
8. Clique em Inserir uma referência de célula.
9. Na área de janela Vendas da GA (consulta), clique em Preço unitário - Custo
unitário.
10. Na caixa do operador, clique em <(Menor Que).
11. Na caixa de referência de célula, que aparecer após o operador, digite J5 e, em
seguida, clique em OK. A janela Editar Filtro é fechada.
12. Clique em OK.

Resultados
Observe que os resultados da exploração de lista são alterados por causa das
expressões de filtro criadas por você. Limite os itens na exploração de lista por
causa dos valores mínimos e máximo controlados como valores estáticos nas
células da planilha de exploração.
Ao limitar os dados na exploração, ficará mais fácil focar nos principais
indicadores de desempenho. É possível incluir expressões de filtro para limitar os
dados a datas específicas ao incluir linhas de filtro que usem a data de Introdução.

Crie um Crosstab Usando um Conjunto Customizado de Membros
Neste tópico, você aprenderá como criar um crosstab que inclui um conjunto
customizado designado por você.
Os conjuntos customizados são usados para agrupar membros para requisitos do
relatório específicos. Por exemplo, você deseja focar nos resultados das visitas de
vendas em um conjunto de países da região Ásia-Pacífico. Crie um conjunto
customizado que inclua os países necessários e, em seguida, inclua o conjunto
customizado em um relatório.
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Para a conclusão deste tópico, serão necessários de 15 a 20 minutos. Para visualizar
o relatório concluído, faça o download da planilha de amostra CustomSet.xls. A
planilha de amostra possui uma formatação aplicada no Excel e não corresponderá
exatamente à planilha que você criou.

Antes de Iniciar
O pacote de amostras deve ser configurado no sistema IBM Cognos Business
Intelligence. Acesse as planilhas de amostra a partir do local de instalação de
amostras do IBM Cognos BI. Entre em contato com o administrador para obter a
URL necessária para conectar-se ao sistema IBM Cognos BI e ao local das planilhas
de amostra.

Procedimento
1. Conecte-se ao sistema IBM Cognos Business Intelligence e abra o pacote
Vendas e Marketing (cubo). O local padrão do pacote de amostras é Pastas
Públicas>Samples_Office>Cubos.
2. Crie uma exploração de crosstab.
3. Assegure-se de que a opção Inserir Membro com Filhos esteja ativada.
4. Inclua os seguintes itens de dados no relatório:
v Produtos para a área de lançamentoLinhas
v Tempo para a área de lançamento Colunas
v Renda para a área de lançamento Medidas
5. Expanda Método de Pedido e, em seguida, arraste Visita de Vendas para a
área Contexto.
6. Crie um conjunto customizado a partir da dimensão Ásia-Pacífico.
Selecione Japão, Coreia, China e Singapura. Clique com o botão direito no
membro selecionado e, em seguida, clique em Novo Conjunto. Salve o
conjunto como Ásia Ocidental.
7. Na pasta Conjuntos Customizados, arraste Ásia Oriental para a área de linhas
após Produtos.
Observe que a exploração apenas reflete os varejistas na Ásia Oriental. Isso
significa que a Austrália, que era um membro original da dimensão
Ásia-Pacífico, não é um membro do conjunto customizado Ásia Oriental.

Resultados
Um conjunto customizado é associado ao usuário que cria o conjunto customizado.
A próxima vez em que você abrir o pacote Vendas e Marketing, o conjunto
customizado estará disponível para ser usado em outros relatórios. O conjunto
customizado não será disponibilizado quando um usuário diferente abrir o pacote.
Para editar um conjunto customizado, clique com o botão direito do mouse no
conjunto customizado e clique em Editar Conjunto. Se você editar um conjunto
customizado ou se houver mudanças nos membros usados no conjunto
customizado, as mudanças não serão aplicadas em um relatório quando os dados
forem atualizados. Para atualizar um relatório, exclua o conjunto customizado
original do relatório e, em seguida, inclua o conjunto customizado novamente.
Se precisar de mais ajuda, consulte os tópicos a seguir no Guia do Usuário do IBM
Cognos Analysis for Microsoft Excel:
v Criando um Novo Crosstab
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v

Crie um Conjunto Customizado

Criando Subconjuntos em Crosstabs e Visualizações Flexíveis
Use o editor de subconjunto para criar expressões dinâmicas que permitem
atualizar relatórios para mostrar os dados mais recentes.
Os objetivos do aprendizado para todo o tutorial:
v Aprender os recursos da janela do editor de subconjunto
v Aprender como criar expressões dinâmicas
v Aprender como usar o editor de subconjunto com as visualizações flexíveis.
Esse tutorial usa o pacote de amostras plan_BudgetPlan.

Criando um Crosstab
Crie um crosstab como parte da análise de orçamento. Use a exploração de
crosstab para mostrar informações de uma forma mais compacta, em que as linhas
e colunas de intersecção mostrem informações resumidas.
O crosstab criado contém dados do pacote de amostras de planejamento que
contêm informação de orçamento. Saiba como criar um crosstab a partir de um
plano de contas com receita operacional líquida.

Iniciando o IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel e
Carregando o Plano de Orçamento de Amostra
Carregue o plano de orçamento do IBM Cognos TM1 para que seja possível
trabalhar com ele durante o tutorial.

Procedimento
1. Inicie o IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel.
2. Na área de janela IBM Cognos, clique em Abrir Pacote e na caixa Sistema
selecione o servidor que possui os dados de amostra do IBM Cognos TM1.
3. Na lista de pacotes, clique em Amostra de Planejamento, plan_BudgetPlan e,
em seguida, clique em OK.

Criando um Crosstab de Orçamento
Crie um relatório de crosstab a partir do plano do orçamento de amostra.

Procedimento
1. Na área de janela IBM Cognos, clique em Criar um novo crosstab.
2. Na barra de exploração, clique em Tipo de Item e, em seguida, clique em
Inserir Membro Único.
3. Arraste os seguintes itens para a área de lançamento Contexto: Orçamento FY
2010, 10110, 105, local, entrada. Para procurar esses itens, clique com o botão
direito do mouse em cada dimensão e digite o nome na janela de procura.
a. Clique em plan_version > plan_version e arraste o item Orçamento FY
2010 para a área Contexto.
b. Clique em plan_business_unit > plan_business_unit > 10000 > 10100 e, em
seguida, arraste o item 10110 para os dados Contexto.
c. Clique em plan_department > plan_department > 1000 > 100 e, em
seguida, arraste o item 105 para a área Contexto.
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d. Clique em plan_exchange_rates > plan_exchange_rates e, em seguida,
arraste o item local para a área Contexto.
e. Clique em plan_source > plan_source > orçamento e, em seguida, arraste o
item entrada para a área Contexto.
4. Inclua o item 2010 na área de lançamento Colunas. Clique em plan_time >
plan_time e, em seguida, arraste o item 2010 para a zona de lançamento
Colunas.
5. Inclua o item Receitas Operacionais Líquidas para a área de lançamento
Linhas. Clique em plan_chart_of_accounts > plan_chart_of_accounts e, em
seguida, arraste o item Receitas Operacionais Líquidas para a área de
lançamento Linhas.

Trabalhando no Editor de Subconjunto
Após criar uma exploração de crosstab básica, use o editor de subconjunto para
criar um crosstab mais complexo usando os recursos mais avançados do editor de
subconjunto.
Para usar esses recursos, você deverá abrir o editor de subconjunto ao longo das
colunas e linhas. Selecione a opção Editar Conjunto.

Inserindo Membros de Item de 2010 Dinamicamente a partir da
Janela do Editor de Subconjunto
O primeiro exemplo é fazer com que 2010 fique dinâmico e inserir seus filhos. Para
fazer isso, clique com o botão direito do mouse no item 2010 e, em seguida,
selecione Inserir Membro com Filhos.

Procedimento
1. Na área de lançamentoColunas, clique no menu suspenso associado ao item
2010 e, em seguida, clique em Editar Conjunto. A janela do editor de
subconjunto é aberta.
2. Na área de janela Seleção, clique com o botão direito do mouse no item 2010,
clique em Opções de Inserção e, em seguida, clique em Inserir Membros com
Filhos.
3. Para inspecionar a expressão dinâmica criada, na barra de ferramentas do
editor de subconjunto, clique no ícone Mostrar MDX. A janela Editar MDX é
aberta e é possível visualizar que a expressão exibe:
{TOGGLEDRILLSTATE({[plan_time].[2010]}, {[plan_time].[2010]} ,
RECURSIVE)}
4. Para salvar a expressão MDX e fechar a janela Editar MDX, clique em OK.
5. Para salvar o trabalho no editor de subconjunto e fechar a janela do editor de
subconjunto, clique em OK.

Substituindo o Item Receita Operacional Líquida pelos Itens do
Seu Componente da Janela do Editor de Subconjunto
Trabalhe com a dimensão plan_chart_of_accounts no eixo das linhas. Trabalhe com
o item Receita Operacional Líquida no editor de subconjunto.

Procedimento
1. Na área de lançamento Linhas, clique no menu suspenso associado ao item
Receita Operacional Líquida e, em seguida, clique em Editar Conjunto. A
janela do editor de subconjunto é aberta.
2. Na área de janela Seleção, clique no item Receita Operacional Líquida e, em
seguida, pressione a tecla Excluir.
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3. Na área de janela Membros Disponíveis, expanda plan_chart_of_accounts e,
em seguida, expanda Receita Operacional Líquida. Serão exibidos os três itens
do componente, Renda, COS e Despesa Operacional.
4. Na barra de ferramentas, clique no ícone Inserir Tipo e, em seguida, clique em
Inserir Membro Único.
5. Selecione Renda, COS e Despesa Operacional e, em seguida, clique na seta de
inclusão. Os itens selecionados serão exibidos na área de janela Seleção. Para
selecionar vários itens, pressione Shift e clique nos itens.
6. Para fazer com que o item COS fique dinâmico, clique com o botão direito do
mouse no item COS, clique em Opções de Inserção e, em seguida, clique em
Inserir Membro com Filhos.
7. Para salvar o trabalho no editor de subconjunto e fechar a janela do editor de
subconjunto, clique em OK. Observe que os nomes de item após o item COS
são exibidos como IDs de conta. Use o editor de subconjunto novamente para
alterar a aparência.
8. Na área de lançamento Linhas, clique no menu suspenso associado ao item
Receita Operacional Líquida, clique em Configurar Alias e, em seguida, clique
em AccountName. Observe que os nomes de item após o item COS são
exibidos como nomes de conta em vez de IDs de conta.

Criando Visualizações Flexíveis
Converta o crosstab em uma visualização flexível. Uma visualização flexível é útil
quando apresentar dados ou enviar pastas de trabalho para outros membros da
equipe que não tiverem o IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel.
É possível trabalhar com o editor de subconjunto para incluir itens em uma
visualização flexível.

Convertendo o Crosstab em uma Visualização Flexível
Use o editor de subconjunto com visualizações flexíveis para incluir ou remover
itens no eixo de coluna ou linha.
Também é possível usá-lo para criar uma célula de validação de dados em um
elemento de contexto. Enquanto estiver na visualização flexível, é possível incluir
itens ao digitar seus nomes nas células dentro do intervalo nomeado ou usando o
editor de subconjunto. Para remover itens, é possível excluir as colunas ou linhas
usando os comandos do Microsoft Excel ou usando o editor de subconjunto. Ao
usar o editor de subconjunto com uma visualização flexível, é possível interagir
com ele da mesma forma que com planilhas de exploração. A única exceção é que
quaisquer elementos dinâmicos são convertidos em elementos estáticos após sair
do editor e aplicá-lo a uma visualização flexível.

Procedimento
1. Na barra de ferramentas de exploração, clique em Converter em visualização
flexível em uma Nova Planilha.
2. Clique com o botão direito do mouse em Q1-2010, clique em IBM Cognos
Analysis e, em seguida, clique em Substituir Membros. A janela do editor de
subconjunto é aberta.
3. Na barra de ferramentas, clique no ícone Filtro. Os controles de filtro e a caixa
de filtro são exibidos após a barra de ferramentas.
4. Na caixa de filtragem, digite Q1 e pressione a tecla Enter. Todos os itens na
dimensão plan_time que contenham Q1 serão exibidos.
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5. Na área de janela Resultados da Procura, clique em Q1-2011 e, em seguida,
clique no ícone Incluir para incluir esses itens na área de janela Seleção.
6. Clique no ícone Inserir Tipo e, em seguida, clique em Inserir Membro com
Filhos.
7. Clique em OK. Após Q1-2010, os itens do componente Q1-2011 serão exibidos.
8. Na célula A3, clique com o botão direito do mouse no item 10110, clique em
IBM Cognos Analysis e, em seguida, clique em Substituir Membros. A janela
do editor de subconjunto é aberta.
9. Na área de janela Membros Disponíveis, expanda plan_business_unit e, em
seguida, expanda o item 10000.
10. Selecione 10100, 10200, 10300 e 10400 e, em seguida, clique no ícone de
inclusão para incluir esses itens na área de janela Seleção.
11. Clique em OK. Agora, a célula A3 é um seletor.
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Capítulo 10. Automatizando o IBM Cognos Office
Usando uma interface de programação de aplicativos (API), é possível automatizar
a atualização ou a publicação da planilha, do documento e do conteúdo da
apresentação. É possível usar uma ferramenta de planejamento, como Tarefa
Planejada e processar uma ou mais planilhas, documentos ou apresentações.
É possível usar a API para criar um programa em lote planejado para atualizar
todas as planilhas, apresentações ou todos os documentos do IBM Cognos Office
diariamente, semanalmente ou mensalmente para que, à medida que os dados do
período sejam alterados, os arquivos afetados sejam mantidos atualizados.
É possível chamar a API nas planilhas do Microsoft Excel, nos documentos do
Microsoft Word ou nas apresentações do Microsoft PowerPoint usando VBA ou
usando VBS e uma interface da linha de comandos. Para que esses tipos
automação funcionem, você deverá registrar uma ou mais macros na planilha, no
documento ou na apresentação.
Ao usar arquivos de macros e de script de amostra como parte das suas próprias
funções de processamento, lembre-se de que a API apenas pode ser acessada como
funções definidas por usuário (UDFs) nos produtos Microsoft Office: Excel, Word
ou PowerPoint. UDFs são funções criadas no Visual Basic for Applications (VBA).
Nesse caso, no entanto, as UDFs são criadas na solução IBM Cognos Office e são
chamadas a partir do VBA.
Para ajudar a entender o que é possível fazer usando essa API, são fornecidas
várias amostras. É possível usá-las para ajudar a criar suas próprias soluções ao
v criar macros do VBA no Excel, Word ou PowerPoint
v passar parâmetros, alavancar o VBS e a interface da linha de comandos
Além desses recursos, é possível planejar scripts, os criados por você ou as
amostras, a serem executados como um processo em lote em um momento
definido.

Antes de Iniciar
Você deve solicitar que o administrador disponibilize os arquivos de amostra em
um local que você possa acessar.

Procedimento
1. Atualize os dados do IBM Cognos Office.
2. Importe o arquivo CognosOfficeAutomationExample.bas.
3. Use as funções da API do IBM Cognos Office.
4. Consulte os arquivos de script de amostra do IBM Cognos Office Visual Basic
(VBA e VBS) para aprimorar a solução.

© Copyright IBM Corp. 2009, 2013
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Exemplo - Atualizando Dados no Documento do Microsoft Office
Ao usar a automação para atualizar o conteúdo de uma planilha, documento ou
apresentação de planilha, você deverá configurar a segurança macro para um nível
apropriados. É possível configurar o nível de segurança macro usando uma das
opções a seguir, dependendo da versão do Microsoft Office:
v Altere o nível de segurança do aplicativo Microsoft Office para médio ou baixo.
v Altere a configuração de publicadores confiáveis do aplicativo Microsoft Office
para que os complementos ou modelos instalados sejam confiáveis.
O código a seguir mostra a maioria das técnicas básicas para o uso da propriedade
IBM Cognos Office CognosOfficeAutomationObject.
No exemplo a seguir, você deve fazer login no servidor IBM Cognos Business
Intelligence Web, o ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi, para atualizar os dados contidos
no documento do Microsoft Office.
Sub Logon()
Dim UserName As String
Dim Password As String
Dim Namespace As String
Dim URL As String
Dim LogonResult As Boolean
UserName = "Admin"
Password = "Admin"
Namespace = "Production"
URL = "http://localhost/ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi"
’

Check that the automation object returned by

’

CognosOfficeAutomationObject is valid before using it.

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

Após efetuar o logon, é possível atualizar os dados. Para obter mais informações,
consulte “RefreshAllData” na página 118.

Configurando os Aplicativos Microsoft Office para Automação
A maneira mais rápida de configurar os aplicativos Microsoft Excel, Word ou
PowerPoint para automação é importar o arquivo
CognosOfficeAutomationExample.bas na pasta de trabalho do Microsoft Excel ou
no documento do Microsoft Word ou o arquivo
CognosOfficeAutomationPPExample.bas na apresentação do Microsoft PowerPoint.
Esses arquivos contêm todas as macros necessárias, incluindo a macro
CognosOfficeAutomationObject. Como alternativa, é possível criar modelos que já
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contenham esse arquivo .bas importado, fornecendo o código para efetuar logon no
IBM Cognos Office, atualizando as planilhas, os documentos ou as apresentações
especificadas e efetuar logoff.

Antes de Iniciar
Para usar os arquivos de macro de automação do IBM Cognos Office, você deve
importar o arquivo CognosOfficeMessageSuppressor.cls. O arquivo .cls contém a
função SuppressMessages que permite desativar os alertas e as mensagens padrão.

Procedimento
1. Abra um novo documento, uma nova planilha ou apresentação do Office.
2. No menu Ferramentas, clique em Macro e, em seguida, clique em Editor
Visual Basic.
3. Excute as seguintes ações com base no aplicativo Microsoft Office:
v Para o Microsoft Excel e o Microsoft PowerPoint, clique com o botão direito
do mouse em VBAProject e clique em Importar Arquivo.
v Para o Microsoft Word, clique com o botão direito do mouse em Projeto e
clique em Importar Arquivo.
A caixa de diálogo Importar Arquivo aparece.
4. Navegue para o local em que os arquivos de macro do IBM Cognos Office
Automation estão instalados.
O local padrão é client_installation_directory\Automation.
5. Para o Microsoft Excel ou o Microsoft Word clique no arquivo
CognosOfficeAutomationExample.bas ou para o Microsoft PowerPoint clique
no arquivo CognosOfficeAutomationPPExample.bas e importe-o no projeto
VBA.
Não edite esse módulo de código. Não importe os dois arquivos, que são
específicos do aplicativo. Isso causará problemas para a rotina Abrir.
6. Repita as etapas 3 a 5 para importar o arquivo
CognosOfficeMessageSuppressor.cls.
7. Feche o Editor Visual Basic e retorne para o IBM Cognos Office.
8. Salve o arquivo como um modelo, feche-o e, em seguida, reabra o arquivo de
modelo.

Resultados
Agora, é possível chamar as macros contidas nos arquivos de macro de automação
do Cognos Office a partir do código VBA gravado no Excel, Word ou PowerPoint.

Criação de Log de Atividades e Erros de Automação
Use o log de automação para controlar atividades de automação e solucionar
problemas com ferramentas e scripts de automação. O log de automação
geralmente é gerado quando um script de automação é executado.
O log de automação é retornado usando uma chamada da função da API de
Automação TraceLog. Para obter informações sobre a função TraceLog, consulte
“TraceLog” na página 121.
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Funções da API do IBM Cognos Office
Depois que a referência ao IBM Cognos Office Automation for estabelecida,
qualquer macro no VBA poderá chamar as funções expostas na API do IBM
Cognos Office Automation.
Use as funções da API para processar documentos do Microsoft Office, como
planilhas, documentos e apresentações. Se o Microsoft Office estiver aberto quando
um comando for executado, o comando será executado no modo interativo. Se o
Microsoft Office estiver fechado quando o comando for executado, o comando será
executado no modo em lote. A execução no modo em lote significa que todos os
alertas de exibição são desligados.
As funções expostas por meio dos objetos de automação do IBM Cognos Office são
v HttpLogonCredentials, que autentica um usuário para um website que requer
novas credenciais de autenticação.
v Logon, que autentica os usuários para o servidor IBM Cognos Business
Intelligence Web.
v ClearAllData, que limpa todos os valores de dados do IBM Cognos Business
Intelligence no documento, na planilha ou na apresentação.
v RefreshAllData, que atualiza todos os valores de dados atuais do IBM Cognos
Business Intelligence no documento, na planilha ou na apresentação.
v RefreshAllDataAndFormat, que atualiza todos os valores e estilos de formatação
atuais do IBM Cognos Business Intelligence no documento, na planilha ou na
apresentação.
v UnlinkAllData, que converte os valores de dados do IBM Cognos Business
Intelligence em valores estáticos que não são mais atualizados quando funções
como RefreshAllData são chamadas.
v Publish, que publica os documentos do IBM Cognos Office para o IBM Cognos
Connection.
v LogOff, que efetua logoff de todos os servidores da web IBM Cognos atualmente
conectados.
v TraceLog, que retorna todas as atividades e erros de automação.
v SuppressMessages, que suprime os alertas e as mensagens mostrados durante as
operações normais do IBM Cognos Office.
v ClearCache, que reduz o tamanho de uma pasta de trabalho do IBM Cognos
Analysis for Microsoft Excel ao excluir os metadados e os dados da planilha.
v UpdateServerUrl, que atualiza as informações do servidor IBM Cognos para os
relatórios e as fórmulas existentes em uma planilha do Excel, uma apresentação
do PowerPoint ou um documento do Word ativado para o IBM Cognos.
Para conhecer as propriedades e os métodos de um objeto, consulte a ajuda online
para obter mais informações.
Como o objeto é obtido no tempo de execução e não existe uma biblioteca de tipos
instalada na máquina do cliente, o usuário não poderá usar o IntelliSense para
determinar quais propriedades e métodos estão disponíveis no objeto.
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HttpLogonCredentials
O HttpLogonCredentials autentica um usuário para um website que requer novas
credenciais de autenticação, como Básica, Kerberos e SiteMinder. O
HttpLogonCredentials obtém a URL, o nome de usuário e a senha usados para
autenticação no website.

Sintaxe
O IBM Cognos Office não suporta a autenticação baseada em formulário do
SiteMinder. Você deve usar os comandos e as opções de menu do IBMCognos
Office em vez da API para automatizar a atualização e a publicação de conteúdo
de planilha, documento e apresentação.
HttpLogonCredentials (URL, nome de usuário, senha)
Tabela 12. Argumentos para o HttpLogonCredentials
Argumento

Descrição

Tipo de dado

url

A URL para o website em
que deseja autenticar

Sequência

nome de usuário

O nome de usuário para
autenticação

Sequência

senha

A senha para autenticação

Sequência

O Logon
O Logon usa a URL do servidor da web do IBM Cognos Business Intelligence e os
elementos de credencial necessários para o IBM Cognos para executar um logon:
ID do usuário, senha e namespace. O parâmetro de namespace faz distinção entre
maiúsculas e minúsculas, portanto, você deverá corresponder exatamente ao
namespace.

Sintaxe
A API do IBM Cognos Office suporta a estratégia do IBM Cognos Office de
armazenar as credenciais do usuário na memória. Por esse motivo, os usuários são
responsáveis por armazenar suas credenciais em uma área segura e transmiti-las
aos métodos de logon no tempo de execução.
Se você usar a função de Logon com credenciais incorretas, o sistema criará um
erro CAMException. No entanto, nenhuma exceção será gravada no arquivo de log
indicando uma falha. Para evitar essa situação, lembre-se de que as sequências
fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas e assegure-se de usar IDs, senhas e
namespaces válidos.
O Logon não aparece na lista de macro (menu Ferramentas, Macro, Macros ou
ALT+F8) em nenhum aplicativo do Office porque recebe um argumento. As macros
com parâmetros são, por definição privadas e as macros privadas não são
mostradas nas opções de macro, por padrão.
Boolean Logon (url, user name, password, namespace)
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Parâmetros
Tabela 13. Argumentos para o Logon
Argumento

Descrição

Tipo de dado

url

A URL do servidor da web IBM
Cognos ao qual você deseja efetuar
logon

Sequência

nome de usuário

O nome de usuário para autenticação

Sequência

senha

A senha para autenticação

Sequência

namespace

O namespace específico para
autenticação

Sequência

Valor de Retorno
Tipo de dados: Booleano
O valor booleano que será verdadeiro caso haja sucesso

Exemplo
Aqui está um exemplo dessa sintaxe:
Dim bResult As Boolean
bResult = CognosOfficeAutomationObject.Logon
("http://localhost/ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi",
"Administrator", "CognosAdmin", "Production")

ClearAllData
ClearAllData limpa todos os valores de dados do IBM Cognos no documento, na
pasta de trabalho ou na apresentação atual do Microsoft Office.

Sintaxe
ClearAllData()

Exemplo
A sintaxe a seguir é um exemplo:
CognosOfficeAutomationObject.ClearAllData

RefreshAllData
RefreshAllData busca os valores de dados mais atuais do servidor da web IBM
Cognos e atualiza esses valores no documento, na pasta de trabalho ou na
apresentação atual do Microsoft.

Sintaxe
Deve ser efetuado um logon bem-sucedido do sistema no servidor da web IBM
Cognos. Assegure-se de que a propriedade Solicitar Método de Atualização na
guia Gerenciar Dados na interface com o usuário esteja configurada como
Usar=Exibir ou Não Atualizar para concluir a operação. Caso contrário, o relatório
não poderá ser atualizado sem intervenção do usuário e gerará erros.

118

IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel Versão 10.2.0: Guia do Usuário

RefreshAllData()

Exemplo
A seguir há um exemplo dessa sintaxe:
Dim bResult as Boolean
bResult = CognosOfficeAutomationObject.Logon
("http://localhost/ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi",
"Administrator", "CognosAdmin", "Production")
’Refresh the data if we successfully logged on to the
IBM Cognos server.
If bResult Then
CognosOfficeAutomationObject.RefreshAllData
End If

RefreshAllDataAndFormat
A RefreshAllDataAndFormat recuperada a maioria dos valores de dados e
formatos atuais a partir do servidor da web IBM Cognos e atualiza esses valores e
formatos no documento, na planihla ou na apresentação atual do Microsoft Office.

Sintaxe
Deve ser efetuado um logon bem-sucedido do sistema no servidor da web IBM
Cognos. Assegure-se de que a propriedade Solicitar Método de Atualização na
guia Gerenciar Dados na interface com o usuário esteja configurada como
Usar=Exibir ou Não Atualizar para concluir a operação. Caso contrário, o relatório
não poderá ser atualizado sem intervenção do usuário e gerará erros.
RefreshAllDataAndFormat()

Exemplo
O exemplo a seguir mostra como o método RefreshAllDataAndFormat é usado:
Dim bResult as Boolean
bResult = CognosOfficeAutomationObject.Logon
("http://localhost/ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi",
"Administrator", "CognosAdmin", "Production")
’Refresh the data and formatting if we successfully logged on to the
IBM Cognos server.
If bResult Then
CognosOfficeAutomationObject.RefreshAllDataAndFormat
End If

UnlinkAllData
UnlinkAllData desconecta todos os valores de dados do IBM Cognos no
documento, na planilha ou na apresentação atual do Microsoft Office. Esses valores
não serão mais atualizados com as chamadas subsequentes para RefreshAllData.
Eles se tornarão valores estáticos.

Sintaxe
Todos os valores de dados do IBM Cognos que forem importados no documento,
na planilha ou na apresentação atual do Microsoft Office após a chamada de
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UnlinkAllData, continuarão a ficar vinculados à origem de dados IBM Cognos no
servidor da web. Eles serão atualizados com os novos dados do servidor usando a
chamada de RefreshAllData.
UnlinkAllData()

Exemplo
A seguir está um exemplo de sintaxe:
CognosOfficeAutomationObject.UnlinkAllData

Publicar
Use Publicar para publicar documentos do IBM Cognos Office para o IBM Cognos
Connection.

Sintaxe
Os argumentos espelham as caixas de entrada na caixa de diálogo usada na
interface com o usuário.
Publicar não aparece na lista de macros (menu Ferramentas, Macro, Macros ou
ALT+F8) em nenhum dos aplicativos Office porque ele recebe um argumento. As
macros com parâmetros são, por definição privadas e as macros privadas não são
mostradas nas opções de macro, por padrão.
Publicar (URL, document path, server path, name, description, screenTip)

Parâmetros
Tabela 14. Parâmetros para a Macro Publicar
Argumento

Descrição

Tipo de
dado

URL

Indica o servidor no qual será feita a publicação.

Sequência

document path

Indica o local do documento do Office a ser publicado. É o caminho local do
Sequência
arquivo que será publicado. O caminho de pasta é um caminho da procura no
IBM Cognos Business Intelligence. Para obter mais informações, consulte o
Guia do Usuário do IBM Cognos BI. Se o caminho da pasta não estiver correto
ao publicar usando o IBM Cognos Office Automation, será solicitado que você
efetue logon novamente. Isso ocorre porque o IBM Cognos não faz distinção
entre pastas não existentes e as pastas para as quais o usuário não possui
permissões. Esse recurso de segurança ajuda a evitar a descoberta do caminho
de pasta por tentativa e erro.

server path

Indica o caminho no armazenamento de conteúdo em que o documento será
salvo.

name

Indica o nome do documento da maneira em que aparece no IBM Cognos BI.

Sequência

description

Descreve o documento do Office como deverá aparecer no IBM Cognos BI.

Sequência

screenTip

Preenche o texto de dica de tela que os usuários visualizam ao apontar para o
documento do Office na lista de itens publicados do IBM Cognos BI.

Sequência

Sequência

Exemplo
A seguir está um exemplo desta sintaxe:
Publish("CAMID(’::Anonymous’)/folder[@name=’My
Folders’]","Description of ’My Folders’", "")

Logoff
Logoff efetua logoff de todos os servidores da web IBM Cognos aos quais os
usuários estão conectados atualmente.
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Sintaxe
Logoff ()

Exemplo
A sintaxe a seguir é um exemplo:
CognosOfficeAutomationObject.Logoff

TraceLog
O TraceLog retorna todas as atividades de automação e os erros do IBM Cognos
Office.

Sintaxe
Sequência TraceLog()

Valor de Retorno
Tipo de dados: Sequência
O valor do item de criação de log como sequência

Exemplo
A seguir está um exemplo de sintaxe:
Dim strTraceLog as String
strTraceLog = CognosOfficeAutomationObject.TraceLog
MsgBox strTraceLog

SuppressMessages
SuppressMessages suspende os alertas padrão e as mensagens mostradas durante
as operações normais do IBM Cognos Office.

Sintaxe
SuppressMessages()

Exemplo
A seguir está um exemplo de sintaxe:
Private Sub Class_Initialize()
CognosOfficeAutomationObject.SuppressMessages True
End Sub
Private Sub Class_Terminate()
CognosOfficeAutomationObject.SuppressMessages False
End Sub

ClearCache
O ClearCache, que apenas pode ser usado com as pastas de trabalho do IBM
Cognos Analysis for Microsoft Excel, reduz o tamanho de uma pasta de trabalho e
os dados das fórmulas.
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Sintaxe
ClearCache()

Exemplo
A seguir está um exemplo de sintaxe:
CognosOfficeAutomationObject.ClearCache()

UpdateServerUrl
Use UpdateServerUrl para atualizar as informações do servidor IBM Cognos para
os relatórios e as fórmulas existentes em uma pasta de trabalho do Excel, uma
apresentação do PowerPoint ou um documento do Word ativado para o IBM
Cognos.

Sintaxe
O método UpdateServerUrl usa dois argumentos: a URL do servidor antigo e a
URL do novo servidor. Esses argumentos espelham as caixas de entrada na caixa
de diálogo Atualizar Sistema. Para obter acesso a esse controle a partir da barra de
ferramentas do IBM Cognos, clique no botão Opções e, em seguida, clique no
botão Atualizar Utilitário do Sistema.
O método UpdateServerUrl substitui as informações do servidor para os relatórios
existentes. Quando esse comando é executado, o nome do pacote permanece o
mesmo. Esse método pode ser usado para alterar um único servidor, como um
servidor de teste para outro servidor, como um servidor de produção. Os
argumentos de URL podem ser URLs completas ou parciais. Se algum argumento
estiver vazio, esse comando não terá efeito. No entanto, a execução desse comando
com argumentos vazios poderá corromper o relatório. As informações do servidor
são armazenadas na propriedade de servidor e na propriedade do relatório
serializado. A execução de um comando vazio pode fazer com que essas duas
instâncias sejam dessincronizadas.
Como o método UpdateServerUrl procura e substitui sequências, é possível usar
apenas uma parte da URL, desde que ela seja uma subsequência exclusiva.
Nota: A procura do UpdateServerUrl consulta todos os dados na pasta de trabalho
e atualiza os dados que correspondem à sequência de procura, não apenas as
propriedades do relatório que contêm a sequência URL. Portanto, ao usar apenas
parte ou toda a sequência URL original com o método UpdateServerUrl, você
alterará todos os dados que correspondam à sequência de procura
UpdateServerUrl "old server URL string" "new server URL string"

Parâmetros
Tabela 15. Parâmetros para o Método UpdateServerUrl
Argumento

Descrição

Tipo de
dado

old server URL string

Indica a URL da origem ou do sistema atual.

Sequência

new server URL string

Indica a URL do sistema de destino.

Sequência

Exemplo
A seguir há um exemplo dessa sintaxe usando a URL completa:
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UpdateServerUrl "http://testserver1.mjs.com:3140/1011/cgi-bin/cognos.cgi"
"http://prodserver1.mjs.com:3140/1011/cgi-bin/cognos.cgi"

O comando de amostra também pode ser renderizado de maneira mais simples
usando apenas a parte da URL que está sendo alterada:
UpdateServerUrl "testserver1" "prodserver1"

Exemplo - Código para Processamento no VBA
O exemplo a seguir demonstra como chamar o método de Logon no VBA:
Dim bResult as Boolean
bResult = CognosOfficeAutomationObject.Logon
("http://localhost/ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi","Administrator",
"CognosAdmin", "Production")
If bResult Then
CognosOfficeAutomationObject.ClearAllData()
CognosOfficeAutomationObject.RefreshAllData()
CognosOfficeAutomationObject.Logoff()
Dim sTraceLog as String
sTraceLog = CognosOfficeAutomationObject.TraceLog
’Here is where you could write the trace log to file.
MsgBox sTraceLog
End If

Exemplo - Código para Processamento Externo ao VBA
Talvez você deseje usar o IBM Cognos Office Automation fora do VBA. Não é
possível chamar as APIs diretamente.
Você deve criar macros de wrapper no documento do Microsoft Office para cada
API. Em seguida, essas macros poderão ser chamadas a partir do seu código. O
módulo CognosOfficeAutomationExample.bas é um exemplo de uma macro de
wrapper que pode ser chamada de fora do VBA.
Os seguinte Script do Visual Basic abre o Microsoft Office Excel, efetua logon no
IBM Cognos Office, atualiza o conteúdo e efetua logoff.
’ Start Excel in batch mode
Set objExcel = CreateObject("Excel.Application")
objExcel.Visible = False
objExcel.ScreenUpdating = False
objExcel.DisplayAlerts = False
’Open a workbook that has IBM Cognos data
in it.
Set objWorkbook = objExcel.Workbooks.Open("C:\workbook1.xls")
’ Call the wrapper macros
objExcel.Run "Logon", "http://localhost/ibmcognos/cgi-bin/congnos.cgi",
"Administrator", "", "Production"
objExcel.Run "RefreshAllData"
objExcel.Run "Logoff"
objExcel.Run "WriteTraceLog", "C:\AutomationLog.log"
objWorkbook.Save
objWorkbook.Close
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objExcel.Quit

Arquivos de Macro para Automação do Cognos Office
Os arquivos de macro para o Cognos Office são gravados no Microsoft Visual Basic
for Applications (VBA).
Eles são instalados com o IBM Cognos Office na pasta Automação. O local padrão
é client_installation_directory\Automation.
Os aplicativos Microsoft Excel e Word compartilham o mesmo arquivo
CognosOfficeAutomationExample.bas. O aplicativo Microsoft PowerPoint possui
seu próprio arquivo chamado CognosOfficeAutomationPPExample.bas. Não
importe os dois arquivos, que são específicos do aplicativo, no aplicativo. Isso
causará problemas para a rotina Abrir.
Os seguintes arquivos macro são instalados.
Tabela 16. Macros de amostra
Arquivo

Descrição

CognosOfficeAutomationExample.bas

Por ser um arquivo BASIC criado usando
VBA, esse arquivo possui a extensão .bas.
Ele contém a propriedade
CognosOfficeAutomationObject que ativa a
automação do IBM Cognos Office na pasta
de trabalho do Microsoft Excel ou no
documento do Word atual. Ele também
contém funções de wrapper que chamam a
API exposta pelo IBM Cognos Office.

CognosOfficeAutomationPPExample.bas

Esse arquivo é igual ao arquivo
CognosOfficeAutomationExample.bas, com
exceção de que ele é customizado para se
adequar ao aplicativo Microsoft PowerPoint.

CognosOfficeMessageSuppressor.cls

Esse arquivo mostra como usar a função da
API SuppressMessages.

Arquivos de script
A instalação inclui arquivos de script de amostra que podem ser usados para
automatizar funções.
As amostras incluem arquivos de script para planejar a atualização de planilhas,
documentos ou apresentações. Além disso, existe um arquivo de script para
atualizar a URL do servidor.
Você deve modificar os arquivos de script para atender a necessidades específicas
ou usá-los como referência para criar seus próprios programas. Para obter mais
informações, consulte os comentários do arquivo.
Esses Visual Basic Scripts (VBS) são fornecidos como programas de amostra e
localizam-se em client_installation_directory\Automation:
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v
v
v
v
v

Automate_COI.vbs
Automate_COI_Excel.vbs
Automate_COI_Word.vbs
Automate_COI_PowerPoint.vbs
AutomateServerURLSample.vbs

Executando Funções do IBM Cognos TM1 TurboIntegrator
É possível criar um botão de comando para replicar a funcionalidade do botão de
ação no IBM Cognos TM1 Perspectives.
O botão de comando pode executar um processo do Cognos TM1 TurboIntegrator
ou outro processo customizado.
O arquivo COAutomationExample.xls contém informações e um exemplo da
sub-rotina do Microsoft Visual Basics for Applications chamada ExecuteFunction. O
exemplo da ExecuteFuntion demonstra como usar a API de automação do IBM
Cognos Analysis for Microsoft Office para executar scripts do TurboIntegrator. O
arquivo de exemplos é instalado no installation_location\Automation. Para obter
informações sobre as funções do TurboIntegrator, consulte o Guia de Referência do
Cognos TM1.

Antes de Iniciar
Você deve usar o Microsoft Excel 2007 ou uma versão posterior para ter a opção de
criar controles de botão de comando do ActiveX.

Procedimento
1. No Microsoft Excel, customize a faixa de opções para mostrar a guia
Desenvolvedor.
2. Inclua um controle de botão de comando do ActiveX na planilha. Para obter
informações sobre a criação de um botão de comando, consulte o website
Microsoft.
3. Clique com o botão direito do mouse no botão de comando e clique em
Visualizar Código.
4. Inclua o código necessário para o botão de comando.

Resultados
Para usar o botão de comando, você deverá ter efetuado login no sistema Cognos
TM1 especificado na ExecuteFunction. É possível usar uma função de automação
para efetuar login no sistema Cognos TM1.

Exemplo
O exemplo a seguir usa a função SubsetCreate para criar o subconjunto Norte
Europeu vazio da dimensão Região. É possível usar SubsetElementInsert para
incluir elementos no subconjunto.
Private Sub CommandButton1_Click()
ExecuteFunction "http://mypmsystem.mycompany.com:9510/pmsystem/pm/tm1/api/planning+sample",
"SubsetCreate","Region","Northern Europe"
End Sub
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Capítulo 11. Solução de problemas
Use estas informações de referência de resolução de problemas como um recurso
para ajudar a solucionar problemas específicos que você possa encontrar durante
ou após a instalação dos componentes do IBM Cognos Analysis for Microsoft
Excel.

Resolvendo um Problema
Resolução de Problemas é uma abordagem sistemática para solucionar um problema.
O objetivo da resolução de problemas é determinar por que alguma coisa não
funciona como esperado e como resolver o problema.
A primeira etapa no processo de resolução de problemas é descrever o problema
completamente. As descrições do problema ajudam você e o representante do
suporte técnico da IBM a saber onde iniciar a localizar a causa do problema. Esta
etapa inclui perguntar questões básicas:
v Quais são os sintomas do problema?
v Onde o problema ocorre?
v Quando o problema ocorre?
v Sob quais condições o problema ocorre?
v O problema pode ser reproduzido?
As respostas para essas questões geralmente conduzem a uma boa descrição do
problema, o que pode, por sua vez, conduzir à resolução do problema.

Quais são os sintomas do problema?
Ao iniciar a descrever um problema, a questão mais óbvia é “Qual é o problema?”
Essa questão pode parecer direta; entretanto, é possível quebrá-la em várias
questões concentradas que criam uma imagem mais descritiva do problema. Essas
questões podem incluir:
v Quem ou o que está relatando o problema?
v Quais são os códigos de erro e mensagens?
v Como o sistema falha? Por exemplo, é o problema um loop, interrupção,
paralisação, degradação de desempenho ou resultado incorreto?

Onde o problema ocorre?
Determinar onde o problema é originado nem sempre é fácil, mas é uma das
etapas mais importantes na resolução de um problema. Várias camadas de
tecnologia podem existir entre o relatório e os componentes com falha. Redes,
discos e drivers são apenas alguns dos componentes a considerar durante a
investigação de problemas.
As seguintes questões ajudam a isolar a camada do problema:
v O problema é específico de uma plataforma ou sistema operacional, ou é comum
entre diversas plataformas ou sistemas operacionais?
v O ambiente e configuração atuais são suportados?
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Se uma camada relata o problema, o problema não é necessariamente originado
nessa camada. Parte da identificação de onde um problema é originado é o
entendimento do ambiente no qual ele existe. Leva algum tempo para descrever
completamente o ambiente do problema, incluindo o sistema operacional e versão,
todos os produtos de software correspondentes e versões e o hardware. Confirme
que a execução está dentro de um ambiente que é suportado; muitos problemas
podem ser rastreados para níveis incompatíveis de software que não são
destinados a executar em conjunto ou não foram testados juntos integralmente.

Quando o problema ocorre?
Desenvolver uma linha de tempo detalhada de eventos conduzindo para uma
falha, especialmente para casos que são de ocorrências únicas. É possível
desenvolver mais facilmente uma linha de tempo trabalhando para trás: Inicie no
momento em que um erro foi relatado (tão precisamente quanto possível, mesmo
que em milissegundos) e retroceda através dos logs e informações disponíveis.
Geralmente, é necessário olhar apenas até o primeiro evento suspeito localizado em
um log de diagnóstico.
Para desenvolver uma linha de tempo detalhada dos eventos, responda estas
questões:
v O problema acontece apenas em um determinado período do dia ou noite?
v Com que frequência o problema acontece?
v Qual sequência de eventos conduz até o momento em que o problema é
relatado?
v O problema aconteceu após uma mudança de ambiente, como uma atualização
ou uma instalação de software ou hardware?

Sob quais condições o problema ocorre?
Saber quais sistemas e aplicativos estão em execução no momento em que um
problema ocorre é uma parte importante da resolução de problemas. Estas
questões sobre o ambiente podem ajudar a identificar a causa do problema:
v O problema sempre ocorre quando a mesma tarefa está sendo executada?
v É necessário que uma determinada sequência de eventos ocorra para que o
problema ocorra?
v Algum outro aplicativo falha no mesmo momento?
Responder esses tipos de questões pode ajudar a explicar o ambiente no qual o
problema ocorre e a correlacionar qualquer dependência. Lembre-se de que apenas
porque diversos problemas podem ter ocorridos em torno do mesmo horário, os
problemas não estão necessariamente relacionados.

O problema pode ser reproduzido?
Problemas que podem ser reproduzidos são frequentemente mais fáceis de
resolver. Entretanto, problemas que podem ser reproduzidos podem ter uma
desvantagem. Se o problema produz um impacto significativo aos negócios, não é
desejado que ele se repita. Se possível, recrie o problema em um ambiente de
desenvolvimento ou de teste, que geralmente oferece maior flexibilidade e controle
durante a investigação. Responda as seguintes questões:
v O problema pode ser recriado em um sistema de teste?
v Diversos usuários ou aplicativos estão encontrando o mesmo tipo de problema?
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v O problema pode ser recriado executando um comando único, um conjunto de
comandos ou um aplicativo específico?
“Procurando nas Bases de Conhecimento”
É possível frequentemente localizar soluções para problemas procurando nas
bases de conhecimento da IBM. É possível otimizar os resultados usando
recursos disponíveis, ferramentas de suporte e métodos de procura.

Procurando nas Bases de Conhecimento
É possível frequentemente localizar soluções para problemas procurando nas bases
de conhecimento da IBM. É possível otimizar os resultados usando recursos
disponíveis, ferramentas de suporte e métodos de procura.

Sobre Esta Tarefa
É possível localizar informações úteis procurando no centro de informações do
IBM Cognos, mas algumas vezes é necessário olhar além do centro de informações
para resolver problemas.

Procedimento
Para procurar nas bases de conhecimento informações necessárias, use uma ou
mais das seguintes abordagens:
v Localize o conteúdo necessário usando o Portal de Suporte IBM (Porta de
Suporte do IBM Cognos Business Intelligence) (abre em nova janela).
O Portal de Suporte IBM é uma visualização unificada e centralizada de todas as
ferramentas de suporte técnico e informações para todos os sistemas, software e
serviços IBM. O Porta de Suporte IBM deixa você acessar o portfólio de suporte
eletrônico da IBM a partir de um local. É possível padronizar as páginas para
focalizar as informações e recursos necessários para prevenção de problema e
resolução de problemas mais rápida. Familiarize-se com o Portal de Suporte IBM
visualizando os vídeos demo (https://www.ibm.com/blogs/SPNA/entry/
the_ibm_support_portal_videos) (abre em nova janela) sobre essa ferramenta.
Esses vídeos apresentam o Portal de Suporte IBM, exploram resolução de
problemas e outros recursos, e demonstram como é possível padronizar a página
movendo, incluindo e excluindo portlets.
v Procure conteúdo sobre o IBM Cognos usando um dos seguintes recursos
técnicos adicionais:
– APARs do IBM Cognos BI (relatórios de problemas) (abre em nova janela)
– Website de Suporte do IBM Cognos BI (abre em nova janela).
– Comunidades e fóruns do IBM Cognos (abre em nova janela).
v Procure conteúdo usando a procura de cabeçalho principal IBM. É possível usar
a procura do cabeçalho principal da IBM digitando a sua sequência de procura
no campo Procura em qualquer página ibm.com.
v Procure conteúdo usando qualquer mecanismo de procura externo, como
Google, Yahoo ou Bing. Se usar um mecanismo de procura externo, seus
resultados são mais propensos a incluir informações que estão fora do domínio
ibm.com. Entretanto, algumas vezes é possível localizar informações de
resolução de problemas úteis sobre produtos IBM em grupos de notícias, fóruns
e blogs que não estão na ibm.com.
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Dica: Inclua “IBM” e o nome do produto na procura se estiver procurando
informações sobre um produto IBM.

Obtendo Correções
Uma correção de produtos pode estar disponível para resolver o problema.

Procedimento
Para localizar e instalar correções:
1. Determine qual correção é necessária (Fix Central) (abre em uma nova janela)
(http://www.ibm.com/support/fixcentral/)
2. Faça o download da correção. Abra o documento de download e siga o link na
seção “Pacote de download”.
3. Aplique a correção seguindo as instruções na seção “Instruções de Instalação”
do documento de download.
4. Subscreva para receber notificação por e-mail semanalmente sobre correções e
outras informações de Suporte IBM.

Entrando em Contato com o Suporte IBM
O Suporte IBM fornece acesso a uma variedade de recursos IBM para ajudá-lo com
questões de software.

Antes de Iniciar
Após tentar localizar resposta ou solução usando outras opções de
auto-atendimento como notas técnicas, é possível entrar em contato com o Suporte
IBM. Antes de entrar em contato com o Suporte IBM, a empresa deve possuir um
contrato de manutenção IBM ativo e você deve estar autorizado a enviar
problemas para a IBM. Você também deve ter as seguintes informações em mãos:
v Seu número de identificação do cliente.
v O número da solicitação do serviço, se for uma solicitação de serviço em
andamento.
v O número de telefone em que pode ser encontrado.
v A versão do software utilizada.
v A versão do ambiente operacional utilizado.
v Uma descrição do que estava sendo feito quando o problema ocorreu.
v As palavras exatas de qualquer mensagem de erro exibida
v As tentativas para tentar resolver o problema.
Para obter informações sobre os tipos de suporte disponíveis, consulte o tópico
Portfólio de suporte no Manual de Suporte de Software (abre em uma nova janela).

Procedimento
Conclua as seguintes etapas para entrar em contato com o Suporte IBM com um
problema:
1. Defina o problema, reúna informações de plano de fundo e determine a
gravidade do problema. Para obter informações adicionais, consulte o tópico
Introdução ao IBM support (abre em nova página) no Manual de Suporte de
Software.
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2. Reúna informações de diagnóstico.
3. Envie o problema para o Suporte IBM de uma das seguintes maneiras:
v Usando o IBM Support Assistant (ISA): Use este recurso para abrir, atualizar
e visualizar uma Electronic Service Request com a IBM. Qualquer dado que
foi coletado pode ser anexado à solicitação de serviço. Isso facilita a análise e
reduz o tempo para resolução.
v Online por meio do IBM Support Portal (abre em uma nova janela): É
possível abrir, atualizar e visualizar todas as suas Solicitações de Serviço a
partir do portlet Solicitações de Serviço na página Solicitações de Serviço.
v Por telefone: Para obter o número de telefone a ser chamado, consulte a
página da web Diretório de contatos de todos os países (abre em uma nova
janela).

Resultados
Se o problema enviado é sobre um defeito de software ou documentação ausente
ou inexata, o Suporte IBM cria um Authorized Program Analysis Report (APAR).
O APAR descreve o problema em detalhe. Sempre que possível, o Suporte IBM
fornece uma solução alternativa que pode ser implementada até que o APAR seja
resolvido e uma correção seja entregue. A IBM publica APARs resolvidos no Web
site de suporte IBM diariamente, para que outros usuários com o mesmo problema
possam se beneficiar da mesma resolução.

Trocando Informações com a IBM
Para diagnosticar ou identificar um problema, você pode precisar fornecer ao
Suporte IBM dados e informações do sistema.
Em outros casos, o Suporte IBM pode fornecer a você ferramentas ou utilitários
para uso na determinação de problema.

Enviando Informações para o Suporte IBM
Para reduzir o tempo que leva para resolver o problema, é possível enviar
informações de diagnóstico e rastreio para o Suporte IBM.

Procedure
Para enviar informações de diagnóstico para o Suporte IBM:
1. Abra um Problem Management Record (PMR). É possível usar o IBM Support
Assistant (abre em uma nova janela) ou a ferramenta do IBM Service Request
(abre em uma nova janela).
2. Colete os dados diagnósticos necessários. Dados diagnósticos ajudam a reduzir
o tempo que leva para resolver o PMR. É possível coletar dados diagnósticos
manualmente ou automaticamente.
3. Compacte os arquivos usando o programa TRSMAIN ou AMATERSE. Faça
download gratuitamente do utilitário na IBM para o sistema IBM Cognos BI e,
em seguida, instale o utilitário usando o comando TSO RECEIVE.
4. Transfira os arquivos para a IBM. É possível usar um dos seguintes métodos
para transferir os arquivos para a IBM:
v A ferramenta Service Request (abre em uma nova janela)
v Métodos de upload de dados padrão: FTP, HTTP
v Métodos de upload de dados seguros: FTPS, SFTP, HTTPS
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v E-mail
Se você estiver usando um produto IBM Cognos e usar ServiceLink / IBMLink
para enviar PMRs, poderá enviar dados diagnósticos para o suporte IBM em
um e-mail ou usando FTP.
Todos esses métodos de troca de dados são explicados no site de Suporte IBM
(abre em uma nova janela).

Recebendo Informações do Suporte IBM
Eventualmente um representante do suporte técnico IBM pode pedir que você faça
o download de ferramentas de diagnóstico ou de outros arquivos. É possível usar
FTP para fazer o download desses arquivos.

Before you begin
Assegure-se de que o representante do suporte técnico IBM tenha fornecido o
servidor preferencial a ser usado para fazer o download dos arquivos e o diretório
exato e nomes do arquivo para acessar.

Procedure
Para fazer o download de arquivos do Suporte IBM:
1. Use FTP para conectar-se ao site que o representante do suporte técnico IBM
forneceu e efetue login como anônimo. Use seu endereço de e-mail como a
senha.
2. Altere para o diretório apropriado:
a. Altere para o diretório /fromibm.
cd fromibm

b. Altere para o diretório que o representante do suporte técnico IBM
forneceu.
cd nameofdirectory

3. Ative o modo binário para a sessão.
binary

4. Use o comando get para fazer o download do arquivo que o representante do
suporte técnico IBM especificou.
get filename.extension

5. Termine a sessão de FTP.
quit

Subscrevendo para Atualizações de Suporte
Para manter-se informado com informações importantes sobre os produtos IBM
usados, é possível subscrever para atualizações.

Sobre Esta Tarefa
Ao subscrever para receber atualizações, é possível receber informações técnicas
importantes e atualizações para recursos e ferramentas de suporte específicas. É
possível subscrever para atualizações usando uma das duas abordagens:
Alimentações RSS e assinaturas de mídia social
As seguintes alimentações RSS e assinaturas de mídia social estão
disponíveis para o IBM Cognos BI:
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v Alimentação RSS para um fórum do developerWorks (abre em nova
janela).
v Assinatura para o blog de bloco de notas de Suporte do Cognos (abre
em nova janela)
v Alimentação RSS para o site de Suporte do IBM Cognos Business
Intelligence (abre em nova janela)
Para obter informações gerais sobre RSS, incluindo etapas para introdução
e uma lista de páginas da web IBM ativadas para RSS, visite o site
Alimentações RSS de Suporte de Software IBM (abre em nova janela).
Minhas Notificações
Com Minhas Notificações, é possível subscrever para atualizações de
Suporte para qualquer produto IBM. É possível especificar se deseja
receber avisos por e-mail diariamente ou semanalmente. É possível
especificar que tipo de informações deseja receber, como publicações, dicas
e sugestões, flashes do produto (também conhecidos como alertas),
downloads e drivers. Minhas Notificações permite customizar e categorizar
os produtos sobre os quais deseja ser informado e os métodos de entrega
mais adequados às suas necessidades.

Procedimento
Para subscrever para atualizações de Suporte:
1. Subscreva para alimentações RSS do Produto.
2. Para assinar Minhas Notificações, inicie indo até o Portal de Suporte IBM
(abre em nova janela) e clicando em Minhas Notificações no portlet
Notificações.
3. Se já estiver registrado em Meu suporte, efetue sign in e ignore a próxima
etapa. Se não estiver registrado, clique em Registrar agora. Conclua o
formulário de registro usando seu endereço de e-mail como o ID IBM e clique
em Submeter.
4. Clique em Editar perfil.
5. Clique em Incluir produtos e escolha uma categoria de produto; por exemplo,
Software.
6. Na segunda lista, selecione um segmento de produto; por exemplo, Dados &
Information Management.
7. Na terceira lista, selecione um subsegmento do produto, por exemplo, Bancos
de Dados.
8. Selecione os produtos para os quais deseja receber atualizações.
9. Clique em Incluir produtos.
10. Após selecionar todos os produtos que são de seu interesse, clique em
Subscrever para e-mail na guia Editar perfil.
11. Selecione Envie estes documentos por e-mail semanalmente.
12. Atualize o endereço de e-mail conforme necessário.
13. Na Lista de documentos, selecione a categoria do produto; por exemplo,
Software.
14. Selecione os tipos de documentos para os quais deseja receber informações.
15. Clique em Atualizar.
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Resultados
Até que as preferências de Alimentações RSS e de Minhas Notificações sejam
modificadas, você recebe as notificações de atualizações que foram solicitadas. É
possível modificar as preferências quando necessário (por exemplo, se parar de
usar um produto ou iniciar o uso de outro produto).

Erros comuns
Esta seção lista os erros mais comuns que é possível encontrar com o IBM Cognos
for Microsoft Office.
Para obter uma lista completa, que inclui mensagens de erro numeradas e avisos
para os produtos IBM Cognos Business Intelligence, consulte o Guia de
Administração e Segurança do IBM Cognos Business Intelligence.

Problemas de configuração
Esses problemas estão relacionados à configuração.

Conversão para fórmulas não exibe valor
É possível criar uma crosstab sem erros, mas ao converter essa planilha de
exploração em fórmulas, as células não exibirão mais os valores adequadamente.
Clique em uma das células que não possui valores e será exibida a fórmula
COGVAL, como =COGVAL($C$1, $C$2, $B10,C$8,$B$8). Se fizer isto em outra
estação de trabalho, verá que os valores são exibidos corretamente. Se um usuário
com direitos administrativos à estação de trabalho tentar converter para fórmulas,
os valores serão exibidos corretamente nas células da planilha.
O usuário não usou o Microsoft Excel antes de o IBM Cognos Analysis for
Microsoft Excel ser instalado e não foi registrado corretamente. Há duas opções
para solucionar este problema: É possível conceder ao usuário afetado direitos de
administração local à estação de trabalho ou o arquivo Register Cognos UDF.vbs
pode ser executado, o que incluirá as entrada de registro apropriadas para o novo
usuário.
Para que o processo do arquivo Register Cognos UDF.vbs funcione (durante a
instalação do software ou quando executado separadamente para incluir um novo
usuário), as entrada de registro do Microsoft Excel devem ter sido criadas pelo
próprio Microsoft Excel. Você deve assegurar que o usuário execute primeiro o
Microsoft Excel, antes de tentar incluir entradas de registro para o IBM Cognos
Analysis for Microsoft Excel. Examine o arquivo ntuser.dat, gerado pelo script para
verificar se o usuário foi adicionado corretamente.

Atualizando Designações de Servidor e Pacote para
Disponibilizar um Servidor
Após alterar o alias do gateway ou alternar de um teste para um ambiente de
produção, você recebe a seguinte mensagem de erro informando que o servidor
não está disponível e que o gateway do Cognos não pode conectar ao servidor de
Business Intelligence.
SERVER_NOT_AVAILABLE: O gateway do Cognos não pode conectar ao servidor
de BI. É possível que o servidor não esteja disponível ou que o gateway não esteja
configurado corretamente.
Isso provavelmente é causado por uma mudança na URI do gateway.
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Atualize a designação do servidor e do pacote em uma pasta de trabalho para
alternar de um ambiente de teste para um ambiente de produção ou para acessar
informações de um conjunto diferente de dados financeiros, como uma resultado
financeiro.

Procedimento
1. Como opção, é possível atualizar informações em referências de célula.
v Na planilha que deseja atualizar, abra o novo servidor e pacote.
v Na pasta Informações, arraste os metadados do servidor e do pacote
atualizados para a célula de servidor ou de pacote.
2. Como opção, é possível atualizar informações em texto integrado.
v Use a função procurar e substituir do Microsoft Excel para atualizar
referências integradas no texto das fórmulas de célula.

A Interface do IBM Cognos Office Falha ao Inicializar no
Microsoft Office
O IBM Cognos Office pode não ser inicializado quando o Microsoft .NET
Framework não está instalado ou a versão não está correta. A versão necessária do
Microsoft .NET Framework é a 4.0 ou posterior. Outra razão possível para essa
condição é que o suplemento COM do IBM Cognos Office não está instalado ou
não está registrado.
Para instalar o suplemento COM do IBM Cognos Office, execute o programa .msi
que está localizado no CD de instalação.
Antes de tentar instalar o Suporte à Programação do Microsoft .NET, é necessário
ter instalado o Microsoft .NET Framework versão 4.0 ou posterior.

O IBM Cognos Office Falha ao Inicializar no Microsoft Internet
Explorer
Se você usar o Microsoft Internet Explorer para nevagar pelo IBM Cognos Business
Intelligence e abrir uma pasta de trabalho, um documento ou uma apresentação
publicada pelo IBM Cognos Office, o documento será ativado no Microsoft Office,
mas sem a funcionalidade integral.
Se você usar o Windows 7, consulte o website da Microsoft para obter informações
para configurar o Internet Explorer para abrir os arquivos do Microsoft Office no
Microsoft Office em vez de no Internet Explorer. Se você usar o Windows XP, use o
seguinte procedimento para mudar a maneira como os arquivos são abertos.

Procedimento
1. No Windows XP, abra Meu Computador.
2. No menu Ferramentas, clique em Opções de pasta.
3. Na guia Tipos de arquivo, sob Tipos de arquivo registrados, clique em
Planilha do Microsoft Excel e depois clique em Avançado.
A caixa de diálogo Editar tipo de arquivo aparece.
4. Desmarque a caixa de seleção Procurar na mesma janela e clique em OK.
5. Execute as mesmas etapas para as apresentações do Microsoft Office
PowerPoint e os documentos do Microsoft Office Word.
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O Microsoft Office não abre um documento do Microsoft Office
publicado a partir do IBM Cognos Office
Se você observar o Microsoft Office tentando abrir um documento publicado duas
vezes ao clicar duas vezes na pasta de trabalho, no documento ou na apresentação
a partir do Microsoft Windows Explorer, a associação do arquivo está corrompida
ou ele não está instalado corretamente.
Há duas opções para solucionar esta questão: É possível iniciar o aplicativo do
Microsoft Office primeiro e, em seguida, abrir o documento usando o comando
Abrir a partir do menu Arquivo ou é possível registrar o tipo de arquivo
novamente.
Registrando Novamente Tipos de Arquivo com um Programa Microsoft Office:
Quando não conseguir abrir um documento do Microsoft Office, ainda que ele
esteja associado com o tipo de arquivo correto, você deve registrar novamente o
tipo de arquivo com o programa Microsoft Office apropriado, como Excel, Word ou
PowerPoint.
Sobre Esta Tarefa
Nessas etapas, program.exe é um marcador para o arquivo executável para o
programa Microsoft Office que você deseja registrar novamente. Se você instalou o
Microsoft Office em outro lugar, use o caminho que está correto para esse local.
Nota: Se estiver usando a linha de comandos na versão 7 do sistema
operacionalMicrosoft Windows, você deve elevar os diretos da linha de comandos
para executar certas tarefas, como registrar novamente os tipos de arquivo. Para
abrir um prompt de comandos elevado, ou um prompt de comandos no modo de
Administrador, dê um clique direito no atalho do prompt de comandos e selecione
Executar como Administrador.
Procedimento
1. No menu Iniciar, clique em Executar.
2. Para desassociar a versão do programa, na caixa Abrir, digite o seguinte
comando e depois clique em OK:
program.exe/regserver
3. Para especificar a versão do programa, no menu Iniciar, clique em Executar.
4. Na caixa Abrir, digite o seguinte comando e depois clique em OK:
program.exe/regserver

Não É Possível Abrir Documentos Publicados do Microsoft
Office a Partir do IBM Cognos Connection ao Executar o Sistema
Operacional Microsoft XP
Caso o navegador não solicite para abrir ou salvar a pasta de trabalho, documento
ou apresentação, é possível que as opções de solicitação tenham sido desmarcadas
antes da abertura. Redefina esta opção.
É necessário marcar Download de arquivo e Resposta automática para
transferência de arquivos no Internet Explorer.
Confirmando Abertura de Documentos:
O procedimento para confirmar a abertura de documentos é o seguinte.
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Procedimento
1. Inicie o Área de Janela de Controle do Windows.
2. Clique duas vezes em Opções de pasta.
3. A partir da guia Tipos de Arquivos, na lista Tipos de Arquivos Registrados,
clique em Planilha do Microsoft Excel e clique em Avançado.
4. Desmarque a caixa de seleção Confirmar abertura após download e clique em
OK.
5. Repita as etapas 3 e 4 para outros documentos do Microsoft Office que são
suportados no IBM Cognos Office, como o Modelo do Microsoft Office Excel,
a Apresentação do Microsoft PowerPoint, o Modelo do Microsoft Office
PowerPoint, o Documento do Microsoft Word e o Modelo do Microsoft
Office Word.
6. Clique em Fechar.
Reconfigurando Opções de Segurança da Internet:
O procedimento para reconfigurar as opções de segurança é o seguinte.
Procedimento
1. Inicie o Internet Explorer.
2. No menu Ferramentas, clique em Opções da Internet.
3. Na guia Segurança, clique na zona de conteúdo da Web para a qual deseja
atualizar essas opções e clique em Nível customizado.
4. Role para baixo até a seção Downloads e clique em Ativar para as opções
Download de arquivo e Resposta automática para transferência de arquivos.
5. Clique duas vezes em OK.

Mensagens de Erro, o Atalho do .NET ou o Console do .NET não
Está no Idioma do .NET Framework 4.0 Instalado
Ao instalar uma versão do .NET Framework em um idioma diferente do inglês em
um sistema operacional que não esteja em inglês, poderá notar que as mensagens
de erro, o atalho do .NET e o console do .NET estão em inglês.
Para solucionar este problema, é necessário aplicar o Pacote de idiomas do .NET
Framework para o seu idioma.
Os números da subchave relacionada ao idioma. Por exemplo, inglês, francês,
alemão e japonês estão listados aqui: 1033=en-en, 1036=fr-fr, 1031=de-de e 1041=ja.
Consulte o Site de Suporte da Microsoft para obter os números de subchave para
outros idiomas.
Se as subchaves de pacote de idiomas estiver ausente, é necessário instalar o
pacote de idiomas do .NET, que está disponível a partir do Web site de suporte da
Microsoft.

A pasta de trabalho fecha inesperadamente
Se o suplemento COM for instalado e o nome de sua pasta de trabalho do
Microsoft Excel contiver um colchete, o Excel para de responder ou é fechado
inesperadamente após ser aberto.
Para solucionar este problema, dê outro nome à pasta de trabalho para que não
contenha colchetes.
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Relatórios Indisponíveis nas Tarefas do IBM Cognos Connection
após Usar o Comando Salvar como no IBM Cognos Report
Studio
Após abrir um relatório no IBM Cognos Report Studio e salvar uma cópia usando
o comando Salvar como, é possível descobrir que se o relatório for incluído em
uma tarefa, ele não está disponível no portal do IBM Cognos Connection.
Não use o comando Salvar como no IBM Cognos Report Studio para salvar
alterações quando um relatório é incluído em uma tarefa. Em vez disso, faça uma
cópia do relatório, faça alterações na cópia e, em seguida, copie o relatório
atualizado para o portal do IBM Cognos Connection. Use este método para
sobrescrever o relatório na tarefa sem quebrar os links de relatório.

O conteúdo do relatório com base em célula apresenta #NAME?
Ao construir um relatório baseado em célula no IBM Cognos Analysis for
Microsoft Excel, o conteúdo das células mostra #NAME?
Ao arrastar itens da árvore de origem diretamente para uma célula de uma
planilha, uma fórmula COGNAME ou COGVAL é criada, fazendo referência ao
item no banco de dados. Este recurso fica disponível apenas quando o suplemento
de automação CognosOfficeUDF.Connect está carregado.
Caso #NAME? apareça no conteúdo da célula, significa que o suplemento não
estava carregado e que a caixa de seleção CognosOfficeUDF.Connect na caixa de
diálogo Add-in (Tools, Add-Ins) não estava assinalada.
Para resolver esta questão e garantir que os suplementos estejam sempre
adequadamente carregados, é necessário verificar se o valor da chave de registro
ABRIR está definido como /A "CognosOfficeUDF.Connect". Se usar a versão 7 do
sistema operacional Microsoft Windows, você deverá usar Executar no XP a partir
do prompt de comandos para registrar novamente os tipos de arquivos.

Procedimento
1. A partir do menu Iniciar do Windows, clique em Executar.
2. Na caixa Abrir, digite Regedit e clique em OK.
3. No Editor do Registro, vá para a ramificação Registro:
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Office\versão\Excel\Options
4. Na área do tópico, dê um clique direito na entrada OPEN e depois clique em
Modificar.
5. Na caixa Value Data, digite
/A "CognosOfficeUDF.Connect"
6. Clique em OK e depois feche o Editor do Registro.

Problemas de processamento
As questões a seguir estão relacionadas ao processamento de relatórios.

Melhore o Desempenho para os Dados do IBM Cognos TM1
Caso o desempenho fique inaceitável durante o trabalho com os dados do Cognos
TM1, o administrador do sistema Cognos TM1 poderá alterar as configurações do
cubo ou do sistema para melhorar o desempenho.
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Para ajudar o administrador do Cognos TM1 a avaliar o problema de desempenho,
forneça ao administrador os detalhes dos dados que você está usando e uma
descrição das ações que resultam em um desempenho inaceitável.
A seguir há exemplos das configurações do Cognos TM1 que afetam o
desempenho.
VVM (}CubeProperties)
Para cada cubo, esta propriedade determina a quantidade de RAM
reservada no servidor para o armazenamento de visualizações stargate.
Quanto maior a quantidade de memória disponível para visualizações
stargate, melhor será o desempenho. Deve haver memória suficiente para
que o servidor Cognos TM1 carregue todos os cubos.
VMT (}CubeProperties)
Se o tempo necessário para calcular uma visualização do cubo ultrapassar
o limite especificado, o TM1 tentará armazenar uma visualização Stargate.
Caso não haja memória suficiente disponível para armazenar a
visualização Stargate, o TM1 limpará a visualização Stargate mais antiga
que não esteja em uso e continuará a limpar as visualizações dessa maneira
até que haja memória suficiente disponível.
O Guia de Operações do IBM Cognos TM1 inclui mais informações sobre a
CubeProperties e outras opções de ajuste.

Listas que Foram Criadas Usando o IBM Cognos Analysis for
Microsoft Excel Versão 8.4 Retornam um Erro
Selecionar Executar com Todos os Dados ou Atualizar Todos os Dados em uma
pasta de trabalho criada no IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel Versão 8.4
pode exibir um erro.

Procedimento
Use o recurso Limpar Tudo do Excel para remover todos os dados e formatação de
células antes de clicar em Atualizar Todos os Dados na barra de ferramentas do
IBM Cognos.

RSV-SRV-0067 Este relatório contém erros de atualização e não
pode ser executado
Incluir um cálculo em uma pasta de trabalho criada no IBM Cognos Analysis for
Microsoft Excel Versão 8.4 exibe um erro de aviso de atualização.

Procedimento
Use o recurso Limpar Tudo do Excel para remover todos os dados e formatação de
células antes de clicar em Atualizar Todos os Dados na barra de ferramentas do
IBM Cognos.

DPR-ERR-2079 Rejeição de segurança do firewall
Se executar um relatório após a sessão expirar e, em seguida, tentar navegar para
outra página a partir da primeira página do relatório, um erro será encontrado:
DPR-ERR-2079 Rejeição de Segurança de Firewall. Sua solicitação foi rejeitada pelo
firewall de segurança. Os detalhes da rejeição do CAF estão disponíveis no log.
Entre em contato com o administrador.
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Quando o erro DPR-ERR-2079 ocorre após uma sessão expirada, você deve efetuar
logon novamente para resolver o problema.

Procedimento
1. Na lista de relatórios, clique com o botão direito no item do nó, que aparece
antes de outros itens.
2. Clique em Logon.
3. Forneça suas credenciais de autenticação conforme solicitado e clique em OK.

O item não pode ser expandido
O Microsoft Excel atingiu o número máximo de linhas ou colunas para a planilha.
O número de linhas e colunas é limitado no Microsoft Excel. Expandir o item atual
não é possível porque moveria linhas ou colunas além do limite desta planilha. O
Microsoft Office Excel não pode deslocar células que não estejam em branco para
fora da planilha.
Mova manualmente os itens para que o item da linha ou coluna possa se expandir
sem atingir o limite, ou mova sua crosstab, lista, ou análise para outra planilha.
Além disso, é possível mover os dados para um novo local e tentar novamente.

Os Resultados Excederam o Limite de Linha ou Coluna do Excel
O Microsoft Excel atingiu o número máximo de linhas ou colunas para a planilha.
O número de linhas e colunas é limitado no Microsoft Excel. Os itens estão
truncados.
Filtre os itens para que os itens de linha ou coluna possam ser exibidos sem atingir
o limite. Considere criar crosstabs ou planilhas de exploração de lista adicionais
para difundir os dados para mais de uma planilha. Considere usar uma nova
versão do Microsoft Excel que tenha limites maiores para linhas e colunas.

Erro: Exceção de HRESULT:<local>
No IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel, se você importar um item de dado
no qual o caminho para o item de dado excede 256 caracteres, isso resultará no
erro: Exceção de HRESULT.
Você deve criar nomes de pacotes e identificadores de dados exclusivos que
mantêm o limite de 256 caracteres dentro do Microsoft Excel.

Erro ao Atualizar Exploração Salva em Versão Anterior do
Microsoft Excel
Esta pasta de trabalho pode ter sido criada com uma versão mais antiga do
Microsoft Excel que tem um número máximo de linhas ou colunas configurado.
Por exemplo, em uma versão anterior do Microsoft Excel, como o Office XP ou o
Office 2003, colunas que vão além do limite máximo de 256 serão truncadas.
Embora essa versão não esteja mais sendo usada, o aplicativo está trabalhando
dentro dos limites da versão mais antiga do Excel. Essa situação poderá ocorrer
quando você estiver expandindo itens ou ao atualizar itens que aumentaram de
tamanho desde que a planilha foi criada.
Para corrigir o problema, é necessário salvar a pasta de trabalho com a extensão
.xlsx. Abrir a pasta de trabalho que contém a exploração no Office 2007 ou 2010
não a converte para o formato do Office 2007 ou 2010. Salvar a pasta de trabalho
com a extensão .xlsx a converterá para o formato do Office 2007 ou 2010 que
suporta colunas que excedem o limite de 256 colunas configurado nas versões
anteriores do Excel.
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Problemas de segurança
Os problemas a seguir estão relacionados à segurança:

IBM Cognos Office Não Pode Criar Relacionamento Confiável
Se você estivar usando HTTPS para o Serviço de Dados de Relatório e receber um
erro no IBM Cognos Office sobre ser incapaz de confiar no relacionamento, o
certificado da Autoridade de Certificação (CA) que foi emitido pelo servidor da
Web não é confiável na estação de trabalho do cliente.
Para solucionar este problema, é necessário garantir que a Autoridade de
certificação (CA) que emitiu o certificado do servidor web também possa ser
confiada na estação de trabalho cliente. Se o certificado não for de uma autoridade
já confiada no cliente, como Verisign, é necessário instalar o certificado da CA no
armazenamento de confiança cliente.

Procedimento
1. Recupere o certificado CA da autoridade emissora.
O arquivo tem uma extensão .cer. Este não é o mesmo certificado usado pelo
servidor web. Este é o certificado da autoridade emissora.
2. Clique duas vezes no arquivo .cer, clique em Instalar Certificado e depois em
Avançar.
3. Clique em Place all certificates in the following store.
4. Clique em Browse, clique em Trusted Root Certification Authorities, e depois
clique em Next.
5. Clique em Concluir.

Não é possível visualizar relatórios após clicar em Exibir
Relatórios
O IBM Cognos for Microsoft Office está funcionando normalmente, mas não é
possível usar a opção Visualizar Relatório para visualizar relatórios. O computador
cliente, que está executando o IBM Cognos for Microsoft Office, não pode conectar
à URL do gateway conforme configurado no IBM Cognos Business Intelligence.
Isso pode ocorrer porque há um firewall, o nome do host ou o DNS são
desconhecidos para a máquina cliente ou porque a máquina cliente está com
problemas de proxy.
Para solucionar problemas de conectividade, trabalhe com o administrador do
sistema.

Mensagens de Erro Numeradas do IBM Cognos Office
As mensagens de erro a seguir podem aparecer em uma caixa de diálogo e são
registradas no log do IBM Cognos Office.

COI-ERR-2002 Tipo de bloco inválido.
Ocorreu um erro de processamento interno. O objeto de bloco não pôde ser
processado.
Entre em contato com o Centro de Recurso do IBM Cognos. Esteja pronto para
fornecer todos os logs e detalhes relacionados a este erro.

COI-ERR-2003 Tipo inesperado: bloco empilhado
Ocorreu um erro de processamento interno. O objeto de dados não é do tipo
esperado e não pôde ser processado.
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Entre em contato com o Centro de Recurso do IBM Cognos. Esteja pronto para
fornecer todos os logs e detalhes relacionados a este erro.

COI-ERR-2005 Esta Versão do Microsoft Office Não É Suportada
O IBM Cognos Office suporta apenas versões específicas dos aplicativos Microsoft
Office.
Carregue o conteúdo do relatório em um dos aplicativos e ambientes suportados.
Para revisar uma lista atualizada de ambientes suportados pelos produtos IBM
Cognos, incluindo sistemas operacionais, correções, navegadores, servidores da
web, servidores de diretórios, servidores de banco de dados e servidores de
aplicativos, visite a Central do Cliente IBM Cognos (http://www.ibm.com/
support/docview.wss?uid=swg27038266).

COI-ERR-2006 Este Produto Microsoft Não É Suportado
O IBM Cognos Office suporta apenas aplicativos do Microsoft Office específicos,
como Microsoft Office Excel, Microsoft Office Word e Microsoft Office PowerPoint.
Você não pode carregar o conteúdo do IBM Cognos Office para outro aplicativo do
Microsoft Office, como o Microsoft Access, mesmo quando houver um suplemento
que possibilite a interoperação desses aplicativos.
Carregue o conteúdo do relatório em um dos aplicativos e ambientes suportados.
Para revisar uma lista atualizada de ambientes suportados pelos produtos IBM
Cognos, incluindo sistemas operacionais, correções, navegadores, servidores da
web, servidores de diretórios, servidores de banco de dados e servidores de
aplicativos, visite a Central do Cliente IBM Cognos (http://www.ibm.com/
support/docview.wss?uid=swg27038266).

COI-ERR-2008 Não foi possível recuperar a partir dos recursos.
Tentativa de '{0}'
Ocorreu um erro de processamento interno.
Entre em contato com o Centro de Recurso do IBM Cognos. Esteja pronto para
fornecer todos os logs e detalhes relacionados a este erro.

COI-ERR-2009 Não Foi Possível Executar esta Operação Porque
o Microsoft Excel Está no Modo de Edição
O conteúdo do relatório não pode ser atualizado enquanto uma das células da
pasta de trabalho estiver sendo editada.
Clique fora da célula ativa para retorná-la ao modo de não edição e tente
novamente.

COI-ERR-2010 O nome {0} não é válido. Um nome não deve
conter aspas (") e apóstrofes (') ao mesmo tempo.
Ao criar ou dar outro nome a uma pasta, ou ao publicar um documento, o nome
pode conter um apóstrofe ou uma aspa, mas não os dois.
Para solucionar esse problema, dê outro nome à pasta ou ao documento. Exclua o
apóstrofe ou a aspa do nome.
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COI-ERR-2011 O servidor não retornou a resposta esperada.
Verifique se o gateway é válido.
Esta mensagem de erro é exibida se o valor inserido na caixa URI do Gateway do
Sistema da caixa de diálogo Opções não for um servidor válido do IBM Cognos
Business Intelligence.
Para resolver esse problema, insira novamente o URI do Gateway do Sistema com
o endereço do gateway para um servidor válido do IBM Cognos BI.

COI-ERR-2013 Não é possível carregar os metadados
Pode não ser possível carregar metadados porque o usuário não possui os direitos
de segurança para todos os itens na planilha, ou porque os itens foram removidos
ou alterados no servidor.
Certifique-se de que o usuário possui os direitos de segurança para todos os itens
que se deseja visualizar. Se isto não corrigir o problema, certifique-se de que as
informações do servidor e do pacote estão corretas, e que os itens removidos do
banco de dados de origem também foram removidos da planilha.

COI-ERR-2014 Arquivo de ajuda não localizado
O arquivo de ajuda não existe ou está corrompido.
Para corrigir o problema, reinstale seu componente do IBM Cognos Office, como o
IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel ou o IBM Cognos for Microsoft Office.
Para localizar a documentação mais atual do produto, incluindo toda a
documentação traduzida, acesse um dos Centros de Informações do IBM Cognos
(http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/cogic/v1r0m0/index.jsp).
Também é possível ler versões PDF das notas sobre o release do produto e de
guias de instalação diretamente dos CDs dos produtos IBM Cognos.

COI-ERR-2015 Ocorreu um problema na análise da resposta do
servidor codificada em MIME Tentativa de localizar o limite [{0}],
mas em vez disso foi localizado o limite [{1}]
Ao usar a compactação GZip, uma opção para a compactação dos dados que é
recuperada do servidor, ocorre um erro. Os códigos para descompactar os dados
estão ausentes ou não são reconhecidos pelo IBM Cognos Office.
Desative a compactação. Apesar de a compactação estar ativada por padrão,
poderá ser desativada configurando-se a propriedade UseGzipCompression como
falsa no arquivo CommManagerSettings.xml que, por padrão, está localizado no
diretório Office Connection, tal como C:\Documents and Settings\user name\Local
Settings\Application Data\Cognos\Office Connection ou C:\Users\user
name\AppData\Local\Cognos\Office Connection.
Desative a compactação se precisar executar testes ou solucionar problemas.
Para desativar a compactação GZip, defina o seguinte atributo:
<setting name="UseGzipCompression">False</setting>

Planilha COI-ERR-2016 Protegida, os Estilos do IBM Cognos Não
Podem Ser Preenchidos
Se a planilha estiver protegida, os estilos do IBM Cognos não poderão ser
aplicados.
Capítulo 11. Solução de problemas
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Você deve remover a proteção da planilha para que os estilos sejam aplicados
durante uma atualização de dados.

Mensagens de Erro Numeradas do IBM Cognos Analysis for
Microsoft Excel
As mensagens de erro a seguir podem aparecer em uma caixa de diálogo e são
registradas no log do IBM Cognos Office.

COR-ERR-2004 Especificação de eixo inválida
A especificação da pasta de trabalho não pode ser gerada porque ocorreu uma
anormalidade.
Para resolver o problema, tente o seguinte:
v Clique em Desfazer.
v Clique em Limpar todos os dados.
v Feche a pasta de trabalho a abra-a novamente.
A pasta de trabalho agora deve aceitar dados da árvore de origem.

COR-ERR-2007 Erro ao recuperar a partir dos recursos. Tentativa
de '{0}'
A planilha de exploração enfrentou um estado inválido.
Entre em contato com o Centro de Recurso do IBM Cognos.

COR-ERR-2009 Fórmula de nome inválida
A fórmula COGNAME não foi analisada corretamente. Ela pode ter sido alterada
manualmente e pode ter um argumento faltando.
Verifique a fórmula COGNAME na célula ativa e certifique-se de que está no
formato correto ou, opcionalmente, insira o membro da árvore de fontes.

COR-ERR-2010 Fórmula inválida
Se um argumento para uma fórmula COGNAME ou COGVAL faz referência a
uma célula e esta célula não contém a fórmula da string esperada, será exibido um
erro.
Verifique a célula e suas células dependentes. Procure por #REF ou #VALUE na
célula. O conteúdo da célula pode ter sido acidentalmente excluído.

Intervalo Inválido de COR-ERR-2011: Insira um Intervalo Válido a
Crosstab ou Lista
O intervalo não é válido ou está fora do intervalo de tipo de dado.
Para evitar esse problema, limite suas seleções de dados.

COR-ERR-2013 A planilha de exploração não pôde ser convertida
em fórmula porque ao menos um item de contexto contém uma
seleção
Com mais de um item na área de lançamento Contexto, não é possível que os
vários itens sejam processados em células da planilha.
Remova uma dimensão da área de lançamento Contexto. É necessário ter um item
por dimensão para converter em uma análise de fórmula.
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COR-ERR-2014 Devido a limitações da planilha do Excel, os
resultados podem ser truncados.
Se os dados recebidos de volta tiverem mais de 250 colunas ou mais de 65.500
linhas e você não estiver usando o Microsoft Excel 2007 ou 2010, o resultado será
truncado. Essa mensagem de erro aparece para avisá-lo do truncamento.
Para evitar esse problema, limite suas seleções de dados.

COR-ERR-2015 Não é possível processar a atual exploração
neste local da planilha
Não é possível processar a atual exploração neste local da planilha. A exploração é
muito grande para o Microsoft Excel ou você designou um local inicial muito
próximo ao limite.
Tente mover a localização inicial. Se isso não corrigir o problema, tente criar uma
crosstab com menos linhas ou colunas.

COR-ERR-2016 Não foi Possível Recuperar o Pacote <Nome>
Após selecionar um pacote usando a caixa de diálogo Abrir pacote, pode ocorrer
um erro ao tentar fazer o download do pacote a partir do servidor.
Este é um erro interno. Você deve entrar em contato com Cognos Software
Services.

COR-ERR-2017 A seleção atual não retornou qualquer dado.
Suas seleções na árvore de origem não resultaram em nenhum dado. A planilha de
exploração é limpa ou retornada ao estado anterior.
Para exibir itens na planilha, é necessário selecionar objetos a partir da árvore de
origem que se intersectam em pontos de dados.

COR-ERR-2018 Arquivo de ajuda não localizado
O arquivo de ajuda não existe ou está corrompido.
Para corrigir o problema, reinstale seu componente do IBM Cognos Office, como o
IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel ou o IBM Cognos for Microsoft Office.
Também é possível copiar o arquivo .pdf a partir do Centro de Atendimento ao
Cliente do IBM Cognos (http://www.ibm.com/support/entry/portal/overview)
para o diretório de documentação.
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Apêndice A. Relatórios e Pacotes de Amostra
Os produtos IBM Cognos for Microsoft Office incluem os relatórios e os pacotes de
amostra baseados na empresa de amostra, a Companhia das Aventuras de
Amostra. Após as amostras serem configuradas, elas poderão ser localizadas nas
Pastas Públicas no IBM Cognos Connection e na árvore de origem na área de
janela IBM Cognos.

A Companhia das Aventuras de Amostra
As amostras da Companhia das Aventuras de Amostra ilustram os recursos do
produto e as melhores práticas de negócios.
Também é possível utilizá-los para testar com e compartilhar técnicas de
desenvolvimento de relatórios e para solução de problemas. Ao utilizar as
amostras, é possível fazer conexão com recursos do produto.
Para obter exemplos relacionados aos diferentes tipos de negócios, consulte os
blueprints do produto nos Centros de Informações do IBM Cognos
(http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/cogic/v1r0m0/index.jsp).
A Companhia de Aventuras de Amostra, ou Vendas GA, ou qualquer variação do
nome Companhia de Aventuras de Amostra, é o nome de uma operação de
negócios fictícia cujos dados de amostra são usados para desenvolver aplicativos
de amostra para a IBM e clientes IBM. Seus registros fictícios incluem dados de
amostra para transações de vendas, distribuição de produtos, e recursos humanos e
financeiros. Qualquer semelhança com nomes, endereço, números de contato ou
valores de transações reais é mera coincidência. A cópia não autorizada é proibida.

Onde Localizar as Amostras
As amostras são instaladas a partir do kit de ferramentas do IBM Cognos Business
Intelligence Samples. As amostras não são incluídas com a instalação do IBM
Cognos Analysis for Microsoft Excel.
Para obter instruções de como instalar as amostras, consulte o Guia de Instalação e
Configuração do IBM Cognos Business Intelligence. Para obter instruções sobre como
definir e configurar amostras, consulte o Guia de Administração e Segurança do IBM
Cognos Business Intelligence ou o Guia de Instalação e Configuração do IBM Cognos
Business Intelligence.

Segurança
As amostras estão disponíveis a todos os usuários.

Grupo de Empresas da Companhia de Aventuras de Amostra
Para produzir exemplos de design mais rapidamente, especialmente exemplos
financeiros, algumas informações gerais sobre a Companhia de Aventuras de
Amostra são úteis.
Para procurar por amostras que utilizem especificamente esses recursos do
produto, consulte as descrições individuais das amostras nesta seção.
© Copyright IBM Corp. 2009, 2013
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A receita da Companhia de Aventuras de Amostra é gerada pelas lojas corporativas
e pelas operações das franquias. As receitas são consolidadas pelas subsidiárias
integrais. Há seis organizações distintas, cada uma com seus próprios
departamentos e unidades de vendas. Cinco delas são empresas com base regional.
A sexta empresa, GA - Acessórios:
v Possui sua própria coleção de produtos, diferenciados das outras empresas GA
por marca, nome, preço, cor e tamanho.
v Vende a partir de uma única filial para todas as regiões e varejistas.
v Funciona como uma empresa operacional com base em Genebra e uma
proprietária parcial de três subsidiárias da GA na Europa.
O diagrama ilustra a estrutura corporativa consolidada, incluindo as mudanças de
porcentagem na propriedade para a Europa Central da GA e mostra a moeda de
relatório e o prefixo da GL para cada subsidiária.

Figura 5. Estrutura Corporativa Consolidada

Cada empresa possui a mesma estrutura departamental e a mesma estrutura da
GL, mostrada na tabela. As divisões podem não registrar as mesmas moedas. Por
exemplo, a subsidiária das Américas registra em dólares americanos, mas a moeda
local da divisão corporativa é o dólar canadense e a moeda local da divisão de
operações é o peso.
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Tabela 17. Estrutura Departamental
Divisão (GL)

Departamento (GL)

Corporativo (1700)

Vendas (1720)
Marketing (1750)
IS&T (1760)
Recursos Humanos (1730)
Finanças (1740)
Compras (1710)

Operações (1800)

Produção e Distribuição (1820)
Serviço ao consumidor (1820)

Cada empresa tem um gráfico completo das contas. A maioria das contas, tais
como despesas não pessoais, ficam no nível do departamento e contêm apenas os
totais de resumo. Por exemplo, apesar de cada departamento de marketing ter
despesas, o custo não é especificado no nível da transação onde as promoções de
marketing ocorrem.

Funcionários
Os dados da Aventuras de Amostra contêm uma lista completa dos funcionários
em todas as divisões, departamentos e locais.
Há dados disponíveis para relatórios sobre bonificações (Relatório de Bonificação
Global) e comissões de vendas (Relatório de Comissões de Vendas para Europa
Central), treinamento (Relatório de Treinamento de Funcionário por Ano), além de
revisões de desempenho e pesquisas de opinião de satisfação do funcionário
(Satisfação do Funcionário 2012). Caso utilize o Metric Studio, as métricas de
amostra de recursos humanos também estarão disponíveis.
No pacote Armazém de Dados GA (análise), os grupos de medidas e as dimensões
relacionadas estão organizados em pastas. Os funcionários estão organizados em
hierarquias por região e gerente, para realizar diferentes tipos de agregação fáceis
de relatar. A agregação foi definida pelas medidas do Resumo do cargo do
funcionário, de forma que o Número de vagas para o cargo e o Número planejado
de vagas para o cargo agreguem corretamente em cada nível de tempo: mensal,
trimestral ou anual. Para obter exemplos, consulte o relatório Número de
funcionários estimado.
Os funcionários também estão listados em um arquivo LDIF de amostra, o que
poderia ser usado para autenticação de qualquer produto IBM de LDAP, inclusive
Tivoli. Este diretório de autenticação é necessário para as amostras do IBM Cognos
Planning. Nenhuma outra amostra depende de perfis de segurança.

Vendas e Marketing
Os dados sobre vendas e marketing estão disponíveis para todas as empresas no
grupo da Aventuras de Amostra.
A GA - Acessórios tem detalhes mais ricos para fornecer exemplos de análise. Para
obter exemplos, consulte a análise Revenue vs % Gross Profit by Product Brand,
Apêndice A. Relatórios e Pacotes de Amostra
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com base no cubo de Vendas e marketing. As campanhas de marketing e vendas
estão ligadas às empresas regionais da Aventuras de Amostra.
Em geral, as empresas GA têm experimentado um crescimento sólido na maioria
das linhas de produto (Crescimento de Vendas Ano a Ano), em todas as regiões
(Renda da Subsidiária da GA 2011), devido um aumento nos negócios repetidos e
em produtos novos ou melhorados, como a linha de produto de óculos de sol de
alta margem. Nas linhas de produtos vendidas pelas cinco empresas regionais
(todas menos a GA - Acessórios), as promoções obtiveram sucessos mistos
(Promotion Success by Campaign, Bundle and Quarter). Caso utilize o Metric
Studio, isso também pode ser visto nas métricas de amostra.

Pesquisa de Opinião de Cliente
Os dados também contêm informações das pesquisas de consumidor. Por exemplo,
a linha de produto que inclui repelente contra insetos, protetor solar e assim por
diante, não tem obtido sucesso (Satisfação com o Produto - Proteção Externa 2011)
e uma fonte do descontentamento dos varejistas pode ser o nível de atendimento
ao cliente em vez das devoluções (Devoluções e Satisfação de Cliente). Caso utilize
o Metric Studio, estas informações também poderão ser monitoradas nas métricas.

Pontos de Vendas
A receita dos pontos de vendas da empresa está disponível no nível da transação.
A receita das vendas das franquias está disponível somente no nível consolidado
(cubo Vendas e marketing). As métricas sobre os varejistas mostram que o número
de novos pontos de revenda caiu ao longo do período abrangido por estes dados.
A GA - Acessórios realiza vendas no mundo todo, e apenas de acessórios. Os
dados de transação da GA - Acessórios são a origem primária para a análise dos
produtos por marca, cor e tamanho. As outras cinco subsidiárias do grupo de
empresas são regionais e vendem todas as linhas de produtos para os varejistas
das respectivas regiões. Por exemplo, o relatório 10 Principais Varejistas em 2011
usa dados de gráficos de linha e de lista para revisar as rendas no nível do
varejista.

Bancos de Dados, Modelos e Pacotes da Companhia de Aventuras de
Amostra
Os modelos da Companhia de Aventuras de Amostra ilustram técnicas de
modelagem e suportam as amostras.
Os modelos baseiam-se no banco de dados transacional do Armazém de Dados da
GA e das Vendas da GA e são a base para os relatórios e as consultas da amostra.
Cada modelo contém dois pacotes para publicar a análise (dimensional) e as
visualizações de consulta dos dados.
Para obter uma descrição de cada consulta ou relatório de amostra, consulte o guia
do usuário para o Studio no qual você abrirá a amostra. Para obter mais
informações sobre as técnicas de modelagem, consulte as Recomendações para
Modelagem de Metadados ou o Guia do Usuário do IBM Cognos Framework Manager.
Você deve ter acesso ao Framework Manager, à ferramenta de modelagem no IBM
Cognos Business Intelligence, para consultar os modelos de amostra. Pode ser
necessário também configurar os bancos de dados e as conexões da amostra.
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Para obter instruções, consulte o Guia de Instalação e Configuração do IBM Cognos
Business Intelligence.

Armazém de Dados da GA
O Modelo de Armazém de Dados da GA, great_outdoors_data_warehouse.cpf, é
baseado no GOSALESDW do banco de dados. Contém dados de recursos
humanos, vendas e marketing, e finanças, agrupados em áreas de negócios. Na
visualização do Banco de dados, as três áreas de negócios estão agrupadas em
namespaces separados. A visualização do Banco de dados contém um quarto
namespace (Dados GA) para as informações comuns.
A visualização do Banco de dados é bem semelhante à estrutura do banco de
dados subjacente. Todas as tabelas (assuntos de consulta do banco de dados) são
inalteradas. Isso permite que o IBM Cognos BI recupere metadados diretamente do
pacote na maioria dos casos em vez de usar uma chamada de metadados para o
banco de dados. As mudanças e adições seguintes foram realizadas na visualização
do Banco de dados:
v Incluiram-se junções quando necessário.
v Para permitir a agregação em diferentes níveis de granularidade, criaram-se
alguns assuntos de consulta de modelo. Para exemplos, consulte a relação entre
Horário e Vendas ou fato de Vendas.
v As tabelas de consulta foram copiadas para permitir junções simples realizadas
entre elas e cada um dos níveis de uma dimensão. Para exemplos, consulte as
tabelas de consulta.
A visualização Negócios contém somente assuntos de consulta de modelo, sem
junções. As mudanças e adições seguintes foram realizadas na visualização
Negócios:
v Foram incluídos cálculos nos assuntos de consulta do modelo. Por exemplo, a
dimensão de tempo contém cálculos de linguagem.
v Foram criadas novas dimensões onde o banco de dados possui várias
hierarquias, para organizar cada uma das hierarquias. Para exemplos, consulte
as hierarquias de funcionários, onde os funcionários estão organizados por
gerente e região.

O Banco de Dados Transacional da Vendas da GA
O modelo de Vendas da GA, great_outdoors_sales.cpf, é baseado no banco de
dados GOSALES, que é estruturado como um banco de dados transacional.
Contém principalmente dados de vendas.
A visualização do Banco de dados é bem semelhante à estrutura do banco de
dados subjacente. As mudanças e adições seguintes foram realizadas na
visualização do Banco de dados:
v Para tornar possível associar as tabelas de fatos à dimensão de tempo, foram
usadas as junções dos assuntos de consulta de modelo e as junções de várias
partes.
v Adicionaram-se outras junções quando necessário.
A visualização Negócios contém somente assuntos de consulta de modelo, sem
junções. As mudanças e adições seguintes foram realizadas na visualização
Negócios:
v Foram incluídos cálculos nos assuntos de consulta do modelo.
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v Os assuntos de consulta de modelo criados na visualização de Banco de dados
para possibilitar junções na dimensão de tempo foram conectados como atalhos
de referência.
v Foram criadas novas dimensões onde o banco de dados possui várias
hierarquias, para organizar cada uma das hierarquias.
v A Equipe de vendas é um subconjunto da dimensão Funcionário. Não há chave
Funcionário exclusiva em Vendas GA, então o filtro recupera somente o registro
atual. Este modelo não usa dados históricos.

Os PowerCubes de Amostra
Os seguintes cubos são entregues com as amostras da Companhia de Aventuras de
Amostra em inglês, francês, alemão, japonês e chinês:
v sales_and_marketing.mdc
v employee_expenses.mdc
v go_accessories.mdc
v go_americas.mdc
v go_asia_pacific.mdc
v great_outdoors_sales_en.mdc

Os Pacotes de Amostra
As amostras da Companhia de Aventuras de Amostra incluem seis pacotes. É
fornecida uma breve descrição de cada pacote disponível.
Armazém de Dados da GA (análise) é uma visualização dimensionalmente
modelada do banco de dados VENDASGADW. Este pacote pode ser usado em
todos os studios, incluindo o IBM Cognos Analysis Studio. Utilizando este pacote é
possível drill up e drill down.
Vendas GA (análise) é uma visualização dimensionalmente modelada do banco de
dados VENDASGA. Este pacote pode ser utilizado em todos os studios, incluindo
o Analysis Studio. Utilizando este pacote é possível drill up e drill down.
Armazém de Dados da GA (consulta) é uma visualização não dimensional do
banco de dados VENDASGADW. Este pacote pode ser usado em todos os studios,
exceto o Analysis Studio, e serve para fazer relatórios quando não houver
necessidade de drill up ou drill down.
Vendas GA (consulta) é uma visualização não dimensional do banco de dados
VENDASGA. Este pacote pode ser usado em todos os studios, exceto o Analysis
Studio, e serve para fazer relatórios quando não houver necessidade de drill up ou
drill down.
Vendas e Marketing (cubo) é um pacote OLAP, com base no cubo
sales_and_marketing.mdc.
Vendas da Grandes Aventuras (cubo) é um pacote OLAP, com base no cubo
great_outdoors_sales_en.mdc.
Nota: Os pacotes OLAP, Vendas da Grandes Aventuras (cubo) e Vendas e
Marketing (cubo), não são multilíngues. O archive IBM_Cognos_PowerCube.zip
contém cinco versões de cada pacote, uma em inglês, uma em francês, uma em
alemão, uma em japonês e uma em chinês.

152

IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel Versão 10.2.0: Guia do Usuário

Amostras no pacote Armazém de Dados da GA (análise)
A seguir estão alguns dos relatórios localizados no pacote Armazém de Dados da
GA (análise) e Amostras de Relatório da GA.

Área de Trabalho de Satisfação do Funcionário
Essa área de trabalho mostra diferentes medidas de satisfação do funcionário
como, treinamento, bonificações e pontuações de pesquisa de opinião de
funcionário. A lista de bonificação é filtrada por país.

Devolução de quantidade por método de pedido
Este relatório mostra a quantidade vendida, o número de devoluções e a
porcentagem das devoluções (as superiores a 5% estão realçadas) por motivo da
devolução de cada produto da linha de produtos Proteção ar livre. Este relatório
utiliza os seguintes recursos:
v Filtros.
v Listas.
v Realce condicional.
v Agrupamento.

Gráfico da quantidade de devoluções por linha de produto
Este relatório em gráfico de setores mostra a quantidade de devoluções das linhas
de produtos de todas as subsidiárias.

Área de Trabalho de Dados de Renda
A área de trabalho mostra a renda por região, por país e tipo de produto (filtrado
com caixas de seleção de vários valores) e por método de pedido.

Amostras no pacote Armazém de Dados da GA (consulta)
Os relatórios a seguir são alguns dos relatórios localizados no pacote Armazém de
Dados da GA (consulta) e Amostras de Relatórios do Office da GA.

Linhas de base
Este relatório de gráfico mostra linhas de base numéricas, média e porcentagem,
com base nos valores solicitados usados para filtrar em anos.

Relatório do desempenho das vendas distribuído
Este relatório de lista mostra como distribuir um relatório de desempenho de
vendas para um gerente ou uma equipe de vendas do Norte Europeu. Para
distribuir esse relatório com sucesso, o IBM Cognos 10 deverá ser configurado para
usar um servidor de email. Este relatório utiliza os seguintes recursos:
v Listas.
v bursting
v Realce condicional.
v Filtros.
v Cálculos.
v Resumo.
v Blocos.
v Cabeçalhos e rodapés customizados.
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v Classificação.
v Agrupamento.

Amostras no Pacote Vendas e Marketing (Cubo)
Os relatórios a seguir são alguns dos relatórios que se localizam no pacote Vendas
e Marketing (Cubo) e nas Amostras de Relatório do Office da GA.

Renda por Marca do Produto
Este relatório mostra a receita e o lucro bruto por produto filtrada pela marca do
produto. Há sempre rotatividade do produto, então o relatório realça
automaticamente os produtos descontinuados. Este relatório utiliza os seguintes
recursos:
v Listas.
v Filtros.
v Prompts.
v Gráficos de combinação.
v
v
v
v

Gráficos de barra.
Itens HTML.
Agrupamento.
Classificação.

v Títulos do eixo.

Amostras no Pacote Vendas da GA (análise)
Os relatórios a seguir são alguns dos relatórios localizados no pacote Vendas da
GO (análise) e Amostras de Relatório do Office da GA.

Resumo de Vendas
Este relatório resume a renda e o lucro bruto e mostra os maiores representantes de
vendas por renda e quantidade vendida. Este relatório utiliza os seguintes
recursos:
v Listas.
v Filtros.
v Gráficos de combinação.
v Títulos do eixo.
v Cabeçalhos e rodapés customizados.
v Condições.

Amostras no Pacote Vendas da GA (Consulta)
Os relatórios a seguir são alguns dos relatórios localizados no pacote Vendas da
GA (consulta) e nas Amostras de Relatório do Office da GA.

Paginação horizontal
Este relatório mostra um crosstab muito grande renderizado em várias páginas
horizontais. O primeiro crosstab mostra o comportamento de ajuste à página,
enquanto o segundo crosstab mostra a paginação horizontal.
Este relatório utiliza os seguintes recursos:
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v
v
v
v

diversas páginas
paginação horizontal
Tabelas de referência cruzada.
Cabeçalhos e rodapés customizados.

Sem Dados
Cada página do relatório apresenta uma opção diferente para lidar com a condição
Sem Dados. Também gera os faturamentos das vendas do relatório Faturamentos
do pedido - Donald Chow, vendedor no pacote Vendas GA (consulta).
Este relatório utiliza os seguintes recursos:
v Tabelas de referência cruzada.
v Cabeçalhos e rodapés customizados.
v sem dados
v Listas.
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Apêndice B. Recursos de Acessibilidade
O IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel possui recursos de acessibilidade que
ajudam os usuários que possuem alguma deficiência física, como mobilidade
restrita ou visão limitada, a usarem os produtos de tecnologia da informação com
sucesso.
A lista a seguir inclui os principais recursos de acessibilidade no IBM Cognos
Analysis for Microsoft Excel:
v É possível usar aceleradores e teclas de comando para navegar no IBM Cognos
Analysis for Microsoft Excel.
No Microsoft Windows, pressione a tecla ALT e o acelerador para acionador
uma ação. Por exemplo, Alt+F mostra o menu Arquivo. Se estiverem ativados,
também será possível usar aceleradores estendidos.
O IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel usa o Microsoft Active Accessibility
(MSAA). Isso significa que pessoas com visão limitada podem utilizar o software
leitor de tela junto com o sintetizador de voz digital para ouvir o que está sendo
exibido na tela.
v O IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel suporta as configurações de
exibição do seu sistema como esquema de cores, tamanho da fonte e exibição de
alto contraste.
v O IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel fornece texto por meio de
chamadas de função do sistema padrão ou por meio de uma API (interface de
programação de aplicativos) que suporta a interação com a tecnologia assistiva,
como o software de leitor de tela. Quando uma imagem representa um elemento
de programa, a informação transmitida pela imagem também está disponível em
texto.

v

O IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel possui outros recursos que podem ser
customizados para atender às suas necessidades individuais:
v “Aumente o Tamanho da Fonte para Sessões Futuras” na página 162
v

“Visualize Explorações no Modo de Alto Contraste do Windows” na página 162

Navegação do teclado
É possível usar atalhos de teclado para navegar e executar tarefas.
Caso uma ação que você use frequentemente não tenha uma tecla de atalho, será
possível registrar uma macro no Microsoft Excel para criar uma.
Esse produto usa teclas de navegação padrão do Microsoft Windows além de teclas
específicas do aplicativo.
Nota: Os atalhos de teclado são baseados nos teclados padrão dos EUA. Parte do
conteúdo neste tópico pode não ser aplicável a alguns idiomas.

Acesse e Use os Menus e a Barra de Ferramentas do IBM
Cognos
Os atalhos de teclado permitem acessar os menus e a barra de ferramentas do IBM
Cognos sem usar o mouse ou outro dispositivo apontador.
© Copyright IBM Corp. 2009, 2013
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Tabela 18. Barra de Ferramentas do IBM Cognos
Ação

Teclas de Atalho

Inicie o IBM Cognos Analysis for Microsoft
Excel ou o IBM Cognos for Microsoft Office.

ALT, para colocar o foco na barra de menus
CTRL+TAB, para mover para o botão do
IBM Cognos
ENTER

Quando a barra de ferramentas do IBM
Cognos estiver selecionada, selecionar o
botão ou o menu seguinte ou anterior na
barra de ferramentas.

Usuários do Office 2007 e do Office 2010:
LEFT ARROW ou RIGHT ARROW
Usuários do Office XP e Office 2003:
TAB ou SHIFT+TAB

Quando um menu uma barra de ferramentas Usuários do Office 2007 e do Office 2010:
do IBM Cognos estiver ativa, mover para a
ALT+B para colocar o foco na área de janela
área de janela do IBM Cognos Office.
do IBM Cognos Office
Usuários do Office XP e Office 2003:
Pressione TAB para colocar o foco na área
de janela do IBM Cognos Office
Selecionar o primeiro e o último comando
no menu ou submenu.

HOME ou END

Abrir o menu selecionado ou execute a ação
para o botão ou o comando selecionado.

ENTER

Abrir o menu de contexto para o item ou a
área selecionada no foco.

SHIFT+F10

Feche um menu de contexto aberto.

ESC

Mover para a barra de ferramentas da
exploração.

CTRL+M, M

Acesse e Use a Área de Janela do IBM Cognos
Os atalhos de teclado permitem acessar a área de janela do IBM Cognos sem usar
um mouse ou outro dispositivo apontador.
Tabela 19. Área de Janela do IBM Cognos
Ação

Teclas de Atalho

Quando um menu ou a barra de ferramentas Usuários do Office 2007 e do Office 2010:
do IBM Cognos estiver ativa, mover para a
ALT+B, para colocar o foco na área de janela
área de janela do IBM Cognos.
do IBM Cognos
Usuários do Office XP e Office 2003:
TAB, para colocar o foco na área de janela
do IBM Cognos
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Tabela 19. Área de Janela do IBM Cognos (continuação)
Ação

Teclas de Atalho

Quando a área de janela do IBM Cognos
Office estiver ativa, selecione um
componente, como o IBM Cognos Analysis
for Microsoft Excel ou o IBM Cognos for
Microsoft Office

Usuários do Office 2007 e do Office 2010:
CTRL+TAB
LEFT ARROW ou RIGHT ARROW
Usuários do Office XP e Office 2003:
TAB ou SHIFT+TAB
LEFT ARROW ou RIGHT ARROW

Quando a área de janela do IBM Cognos
Office estiver ativa, selecionar a próxima
opção ou a anterior na área de janela.

Usuários do Office 2007 e do Office 2010:
CTRL+TAB
Usuários do Office XP e Office 2003:
TAB ou SHIFT+TAB

Colocar o foco na árvore de metadados.

CTRL+M, T

Colocar o foco na área de visão geral.

CTRL+M, U

Use a Janela de Filtro
Os atalhos do teclado permitem usar a janela Editar Filtro sem usar um mouse ou
outro dispositivo apontador.
Tabela 20. Janela Editar Filtro
Ação

Teclas de Atalho

Quando a janela Editar Filtro estiver ativa,
TAB
altere o foco nos controles movendo entre
botões, linhas de filtro e conjunções, que são
os operadores AND e OR.
Alterne a expressão entre AND e OR
quando um controle de conjunção estiver
ativo.

SPACE KEY

Quando um controle de conjunção, como
operadores AND e OR estiverem ativos,
compacte a expressão.

LEFT ARROW

Quando um controle de conjunção, como
operadores AND e OR estiverem ativos,
expanda a expressão.

RIGHT ARROW

MINUS KEY (-) no teclado numérico

PLUS KEY (+) no teclado numérico

Usar Janelas
Os atalhos do teclado permitem acessar caixas de diálogo sem usar um mouse ou
outro dispositivo apontador.
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Tabela 21. Caixas de Diálogo ou Janelas
Ação

Teclas de Atalho

Mover para a próxima opção ou o próximo
grupo de opções.

TAB

Mover para a opção ou o grupo de opções
anterior.

SHIFT+TAB

Mover entre as opções em uma lista
suspensa ou entre as opções em um grupo
de opções.

Teclas de seta

Execute a ação referente ao botão
selecionado ou assinale ou desmarque a
caixa de seleção escolhida.

BARRA DE ESPAÇO

Abrir a lista, se ela estiver fechada e mover
para essa opção na lista.

Primeira letra de uma opção em uma lista
suspensa

Abrir a lista suspensa selecionada.

Usuários do Office 2007 e do Office 2010:
Primeira letra de uma opção em uma lista
suspensa
Usuários do Office XP e Office 2003:
ALT+DOWN ARROW

Fechar a lista suspensa selecionada.

Usuários do Office 2007 e do Office 2010:
Primeira letra de uma opção em uma lista
suspensa
Usuários do Office XP e Office 2003:
ALT+UP ARROW

Expandir ou reduzir uma pasta.

CTRL+ENTER

Cancelar o comando e fechar a janela.

ESC

Abrir a caixa de diálogo Selecionar Pacote.

CTRL+M, O

Quando a caixa de diálogo Abrir estiver
ativa, abrir o relatório selecionado
localmente a partir do IBM Cognos
Connection.

ALT+O

Quando a caixa de diálogo Selecionar
Pacote estiver aberta, selecionar um pacote.

TAB, para colocar o foco na caixa Sistema
ENTER para visualizar os pacotes

Quando a caixa de diálogo Publicar estiver ALT+P
ativa e a pasta apropriada estiver expandida,
publicar o documento do Microsoft Office
selecionado para o IBM Cognos Connection.
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Tabela 21. Caixas de Diálogo ou Janelas (continuação)
Ação

Teclas de Atalho

No IBM Cognos for Microsoft Office, mover
para uma página da guia, com o Procurar
Conteúdo ou a página Gerenciar Dados na
área de janela do IBM Cognos BI.

CTRL+TAB

Use a Visualização em Árvore
Os atalhos de teclado permitem acessar a visualização em árvore sem usar um
mouse ou outro dispositivo apontador.
Tabela 22. Visualização em Árvore
Ação

Teclas de Atalho

Mover para o primeiro nó selecionável.

SETA PARA BAIXO

Se o nó tiver filhos e o nó filho estiver
expandido, mover para o primeiro nó filho.
Mover para o próximo nó selecionável.

SETA PARA CIMA

Expandir o nó selecionado ou mover para o
primeiro nó filho selecionável

RIGHT ARROW

Reduzir o nó selecionável, mover para o nó
pai ou mover para o primeiro nó
selecionável.

LEFT ARROW

Vá para o primeiro nó em um controle de
árvore.

HOME

Vá para o último nó em um controle de
árvore.

END

Use as Opções de Relatório
Os atalhos de teclado permitem executar ações de relatório.
Tabela 23. Opções de Relatório
Ação

Teclas de Atalho

Desfazer a ação mais recente na exploração.

CTRL+M, Z

Refazer a ação mais recente na exploração.

CTRL+M, Y

Editar a anotação para a célula selecionada.

CTRL+M, A

Confirmar o valor alterado para a célula
selecionada.

CTRL+M, C

Atualizar a visualização flexível atual.

CTRL+M, R

Limpar os dados da visualização flexível
atual.

CTRL+M, L

Atualizar todas as visualizações flexíveis na
planilha

CTRL+M, W
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Tabela 23. Opções de Relatório (continuação)
Ação

Teclas de Atalho

Mostrar as propriedades da visualização
flexível atual.

CTRL+M, P

Informações de interface
As seções a seguir descrevem várias maneiras de customizar as configurações para
que o IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel fique mais acessível.

Aumente o Tamanho da Fonte para Sessões Futuras
É melhor alterar o tamanho das fontes do IBM Cognos for Microsoft Office
alterando as fontes de exibição no Windows. A mudança das fontes de exibição do
Windows afeta todos os programas no computador. Para obter mais informações,
consulte a Ajuda do Windows.
Nota: No Microsoft Windows XP, a seleção da opção Tamanho grande no campo
Configuração de DPI não terá o efeito desejado no IBM Cognos for Microsoft
Office. A mudança no tamanho da fonte apenas causa impacto em áreas e
elementos específicos do IBM Cognos for Microsoft Office. Isso é consistente com a
forma em que o Microsoft Office redimensiona suas fontes em geral. Por exemplo,
apenas menus, títulos de janela e janelas padrão são redimensionados. Você deve
selecionar a configuração Customizado e, em seguida, selecionar a porcentagem
para colocar em escala.

Visualize Explorações no Modo de Alto Contraste do Windows
Os usuários do Microsoft Windows com visão reduzida podem facilitar a
visualização do IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel ativando o Modo de Alto
Contraste. Para obter mais informações, consulte a documentação do sistema
operacional.

Software fornecedor
O IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel inclui determinados softwares de
fornecedores que não estão cobertos pelo contrato de licença da IBM. A IBM não
faz representação dos recursos de acessibilidade desses produtos. Entre em contato
com o fornecedor para obter informações de acessibilidade sobre esses produtos.

IBM e Acessibilidade
Consulte o IBM Human Ability and Accessibility Center para obter informações
adicionais sobre o compromisso que a IBM tem com a acessibilidade.
http://www.ibm.com/able
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Apêndice C. Reformulando a Marca de Componentes do IBM
Cognos Office
Esta seção destina-se a clientes e parceiros que precisam reformular a marca,
customizar ou localizar rótulos, mensagens ou outras sequências nos produtos IBM
Cognos Office, como o IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel, o IBM Cognos
Office e o IBM Cognos for Microsoft Office versões 8.4 e posterior.

Arquivos de recursos
Todas as sequências customizáveis para produtos IBM Cognos Office estão
localizadas nos arquivos de recursos baseados em XML (.resx).
O formato de arquivo de recursos .resx consiste em entradas XML que especificam
objetos e strings dentro de tags XML. Uma vantagem de um arquivo .resx é que
quando aberto com um editor de texto (como o Bloco de Notas ou o Microsoft
Word), ele pode ser gravado, analisado e manipulado. Ao visualizar um arquivo
.resx, é possível ver a forma binária de um objeto incorporado, como uma imagem,
quando essa informações binária faz parte do manifesto do recurso. Com exceção
dessas informações binárias, um arquivo .resx é legível e pode ser mantido.
Um arquivo .resx contém um conjunto padrão de informações do cabeçalho que
descreve o formato das entradas de recurso e especifica as informações de versão
para o código XML que analisa os dados.
Esses arquivos contêm todas as sequências, rótulos, legendas e títulos para todos
os textos dos três componentes do IBM Cognos Office. Para cada idioma, há três
arquivos, um para cada componente. A tabela a seguir identifica cada um dos
arquivos.
Tabela 24. Arquivos de Recursos do IBM Cognos Office
Arquivos do IBM
Cognos Analysis for
Microsoft Excel

Arquivos do IBM
Cognos for
Microsoft Office

Arquivos do IBM
Cognos Office

Idioma

(cor de nome
interno)

(coc de nome
interno)

(coi de nome
interno)

Idioma neutro

cormsgs.resx

cocmsgs.resx

coimsgs.resx

Chinês (simplificado) cormsgs.zh-cn.resx

cocmsgs.zh-cn.resx

coimsgs.zh-cn.resx

Chinês (tradicional)

cormsgs.zh-tw.resx

cocmsgs.zh-tw.resx

coimsgs.zh-tw.resx

Croata

cormsgs.hr.resx

cocmsgs.hr.resx

coimsgs.hr.resx

Tcheco

cormsgs.cs.resx

cocmsgs.cs.resx

coimsgs.cs.resx

Dinamarquês

cormsgs.da.resx

cocmsgs.da.resx

coimsgs.da.resx

Holandês

cormsgs.nl.resx

cocmsgs.nl.resx

coimsgs.nl.resx
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Tabela 24. Arquivos de Recursos do IBM Cognos Office (continuação)
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Arquivos do IBM
Cognos Analysis for
Microsoft Excel

Arquivos do IBM
Cognos for
Microsoft Office

Arquivos do IBM
Cognos Office

Idioma

(cor de nome
interno)

(coc de nome
interno)

(coi de nome
interno)

Inglês

cormsgs.en.resx

cocmsgs.en.resx

coimsgs.en.resx

Finlandês

cormsgs.fi.resx

cocmsgs.fi.resx

coimsgs.fi.resx

Francês

cormsgs.fr.resx

cocmsgs.fr.resx

coimsgs.fr.resx

Alemão

cormsgs.de.resx

cocmsgs.de.resx

coimsgs.de.resx

Húngaro

cormsgs.hu.resx

cocmsgs.hu.resx

coimsgs.hu.resx

Italiano

cormsgs.it.resx

cocmsgs.it.resx

coimsgs.it.resx

Japonês

cormsgs.ja.resx

cocmsgs.ja.resx

coimsgs.ja.resx

Cazaque

cormsgs.kk.resx

cocmsgs.kk.resx

coimsgs.kk.resx

Coreano

cormsgs.ko.resx

cocmsgs.ko.resx

coimsgs.ko.resx

Norueguês

cormsgs.no.resx

cocmsgs.no.resx

coimsgs.no.resx

Polonês

cormsgs.pl.resx

cocmsgs.pl.resx

coimsgs.pl.resx

Português

cormsgs.pt.resx

cocmsgs.pt.resx

coimsgs.pt.resx

Romeno

cormsgs.ro.resx

cocmsgs.ro.resx

coimsgs.ro.resx

Russo

cormsgs.ru.resx

cocmsgs.ru.resx

coimsgs.ru.resx

Esloveno

cormsgs.sl.resx

cocmsgs.sl.resx

coimsgs.sl.resx

Espanhol

cormsgs.es.resx

cocmsgs.es.resx

coimsgs.es.resx

Sueco

cormsgs.sv.resx

cocmsgs.sv.resx

coimsgs.sv.resx

Tailandês

cormsgs.th.resx

cocmsgs.th.resx

coimsgs.th.resx

Turco

cormsgs.tr.resx

cocmsgs.tr.resx

coimsgs.tr.resx
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Reformulando a Marca ou Localizando Componentes do IBM Cognos
Office
Se você estiver configurando o componente do IBM Cognos para um ambiente
com diversos idiomas, é necessário compilar o arquivo neutro de idioma e o
arquivo do idioma para sei código do idioma. O programa detecta as configurações
do código do idioma do usuário no Windows e usa o arquivo de idioma
apropriado.
Por exemplo, suponhamos que você tenha instalado o IBM Cognos Analysis for
Microsoft Excel e seu código do idioma esteja configurado para Francês (França).
Você deve alterar os arquivos de idioma neutro: cormsgs.resx e coimsgs.resx, e os
arquivos em francês: cormsgs.fr.resx e coimsgs.fr.resx.
Para personalizar ou localizar os nomes dos componentes e as mensagens de texto,
siga estas etapas:
v Edite os arquivos de recursos de idioma neutro e, se necessário, os arquivos de
recursos de idiomas para seu código do idioma .
v Baixe e execute o Gerador de arquivos de recursos (Resgen.exe) necessário para
compilar os arquivos de recursos atualizados .
v Teste o trabalho .

Edição dos arquivos de recursos (.resx)
Para cada componente, existe um conjunto de arquivos que suportam os vários
idiomas. O código do país ou da região distingue os nomes dos arquivos.
Com exceção do conjunto de arquivos de idioma neutro (cormsgs.resx,
cocmsgs.resx e coimsgs.resx) que servem como arquivos padrão, cada arquivo
segue a seguinte convenção de nomenclatura:
códigodocomponentemsgs.códigodoidioma.resx
É possível alterar strings, não ícones ou recursos gráficos.
Ao alterar sequências de textos, tenha em mente o comprimento da sequência. A
largura dos campos foi criada usando as strings existentes. O aumento significativo
do comprimento das strings pode resultar em algumas strings truncadas em
algumas das caixas de diálogo.
O arquivo de recursos contém metadados e componentes que podem ajudá-lo a
determinar quando e onde as strings são usadas no software.
Importante: Para editar arquivos de recursos XML, use um editor de XML. É
importante preservar a codificação e o formato Unicode, inclusive os espaços em
branco. Editores de texto simples provavelmente corromperão os arquivos. Um
editor XML de validação garante que o conteúdo dos arquivos sejam bem
formados e válidos. Modifique apenas as informações das strings. Não altere as
outras informações dos arquivos.

Procedimento
1. Instale os componentes do IBM Cognos Office localmente em uma estação de
trabalho.
Isso fornece acesso aos arquivos de recursos.
Apêndice C. Reformulando a Marca de Componentes do IBM Cognos Office
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2. Localize os arquivos de recursos.
Se instalar localmente e aceitar todos os padrões, eles serão encontrados no
seguinte local:
diretório de instalação:\Arquivos de Programas\IBM\cognos\Cognos para
Microsoft Office\resources
3. Em um editor XML, abra o arquivo componentcodemsgs.languagecode.resx file.
Use um editor como o Visual Studio ou XMLSpy para alterar os detalhes da
marca ou para traduzir as strings para outro idioma.
Se estiver criando novos arquivos de idiomas, siga a convenção de
nomenclatura inserindo o código de idioma de dois ou cinco caracteres no meio
do nome do arquivo. Por exemplo, se você incluir um arquivo no idioma
romeno para o IBM Cognos for Microsoft Office, ele seria salvo como
cocmsgs.ro.resx.
4. Salve o arquivo.
5. Repita as etapas 3 e 4 para cada arquivo de componente associado ao idioma
que deseja traduzir.

Resultados
Os arquivos de idiomas atualizados estão, agora, prontos para ser compilados.

Compilação dos arquivos de recursos atualizados
Antes de implantar arquivos atualizados, baixe o Gerador de arquivos de recursos
(Resgen.exe). O Gerador de arquivos de recursos converte arquivos .txt e .resx
(formato de recurso baseado em XML) em arquivos .resources binários de tempo
de execução comuns que podem ser incorporados em um executável binário de
tempo de execução ou compilados em montagens satélites.
O Gerador de Arquivos de Recursos é um programa do Kit de Desenvolvimento
de Software (SDK) do Microsoft .NET Framework que gera arquivos de recursos
compilados. O executável resgen é enviado com o SDK do Microsoft .NET e vem
com o sistema de desenvolvimento Microsoft Visual Studio. É necessário escolher
uma versão do Gerador de Arquivos de Recursos que seja compatível com a
versão do .NET Framework usada pelos componentes do IBM Cognos Office.
O Resgen.exe executa as seguintes conversões:
v Converte arquivos .txt em arquivos .resources ou .resx.
v Converte arquivos .resources em texto ou arquivos .resx.
v Converte arquivos .resx em texto ou arquivos .resources.

Procedimento
1. Faça download do resgen.exe a partir do Web site de desenvolvedor do
Microsoft .NET.
2. Depois de baixar o Gerador de arquivos de recursos, abra uma janela de
prompt de comandos.
3. Encontre o local em que o Resgen foi baixado.
Por exemplo, cd C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 8\v2.0\Bin
4. Para compilar os arquivos de recursos, no prompt de comandos, digite
Resgen /compile "C:\.resx file location\file name.resx"
Por exemplo, resgen /compile "c:\ProgramFiles\Cognos\Cafe\resources\
cormsgs.resx"
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Os arquivos de recursos são automaticamente renomeados para incluir a
extensão .resource no nome do arquivo.
5. Copie os arquivos resultantes para o diretório de arquivos \Resources.

Teste do trabalho
Para testar seu trabalho, execute o IBM Cognos Office usando diversos códigos de
idiomas e inicie cada componente (IBM Cognos Office, IBM Cognos for Microsoft
Office e IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel) para assegurar que suas
alterações sejam refletidas em cada área.
Verifique as mudanças de texto em todas as interfaces expostas aos usuários. Preste
atenção especial às caixas de diálogo genéricas, que são facilmente esquecidas.

Apêndice C. Reformulando a Marca de Componentes do IBM Cognos Office
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Avisos
Estas informações foram desenvolvidas para produtos e serviços oferecidos no
mundo todo.
É possível que a IBM não ofereça os produtos, serviços ou recursos discutidos
nesta publicação em outros países. Consulte um representante IBM local para obter
informações sobre produtos e serviços disponíveis atualmente em sua área.
Qualquer referência a produtos, programas ou serviços IBM não significa que
apenas produtos, programas ou serviços IBM possam ser utilizados. Qualquer
produto, programa ou serviço funcionalmente equivalente, que não infrinja
nenhum direito de propriedade intelectual da IBM poderá ser utilizado em
substituição a este produto, programa ou serviço. Entretanto, a avaliação e
verificação da operação de qualquer produto, programa ou serviço não IBM são de
responsabilidade do Cliente. Este documento pode descrever produtos, serviços ou
recursos que não estão incluídos no Programa ou na autorização de licença que foi
comprada.
A IBM pode ter patentes ou solicitações de patentes pendentes relativas a assuntos
tratados nesta publicação. O fornecimento desta publicação não garante ao Cliente
direito algum sobre tais patentes. Pedidos de licença devem ser enviados, por
escrito, para:
Gerência de Relações Comerciais e Industriais da IBM Brasil
Av. Pasteur, 138-146
Botafogo
Rio de Janeiro, RJ
CEP 22290-240
Para pedidos de licença relacionados a informações de byte duplo (DBCS), entre
em contato com o Departamento de Propriedade Intelectual da IBM em seu país
ou envie pedidos de licença, por escrito, para:
Intellectual Property Licensing
Legal and Intellectual Property Law
IBM Japan Ltd.
19-21, Nihonbashi-Hakozakicho, Chuo-ku
Tokyo 103-8510, Japan
O parágrafo a seguir não se aplica a nenhum país em que tais disposições não
estejam de acordo com a legislação local: A INTERNATIONAL BUSINESS
MACHINES CORPORATION FORNECE ESTA PUBLICAÇÃO "NO ESTADO EM
QUE SE ENCONTRA", SEM GARANTIA DE NENHUM TIPO, SEJA EXPRESSA
OU IMPLÍCITA, INCLUINDO, MAS A ELAS NÃO SE LIMITANDO, AS
GARANTIAS IMPLÍCITAS DE NÃO INFRAÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO OU
ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO PROPÓSITO. Alguns países não permitem
a exclusão de garantias expressas ou implícitas em certas transações; portanto, esta
disposição pode não se aplicar ao Cliente.
Estas informações podem conter imprecisões técnicas ou erros tipográficos. São
feitas alterações periódicas nas informações aqui contidas; tais alterações serão
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incorporadas em futuras edições da publicação. A IBM pode, a qualquer momento,
aperfeiçoar e/ou alterar os produtos e/ou programas descritos nesta publicação,
sem aviso prévio.
Referências nestas informações a Web sites não IBM são fornecidas apenas por
conveniência e não representam de forma alguma um endosso a esses Web sites.
Os materiais contidos nesses Web sites não fazem parte dos materiais deste
produto IBM e a utilização desses Web sites é de inteira responsabilidade do
Cliente.
A IBM pode utilizar ou distribuir as informações fornecidas de forma que julgar
apropriada sem incorrer em qualquer obrigação para com o Cliente.
Licenciados deste programa que desejam obter informações sobre este assunto com
objetivo de permitir: (i) a troca de informações entre programas criados
independentemente e outros programas (incluindo este) e (ii) a utilização mútua
das informações trocadas, devem entrar em contato com:
Gerência de Relações Comerciais e Industriais da IBM Brasil
Av. Pasteur, 138-146
Botafogo
Rio de Janeiro, RJ
CEP 22290-240
Tais informações podem estar disponíveis, sujeitas a termos e condições
apropriadas, incluindo em alguns casos o pagamento de uma taxa.
O programa licenciado descrito nesta publicação e todo o material licenciado
disponível são fornecidos pela IBM sob os termos do IBM Customer Agreement,
Contrato de Licença do Programa Internacional IBM ou de qualquer outro contrato
equivalente.
Todos os dados de desempenho aqui contidos foram determinados em um
ambiente controlado. Portanto, os resultados obtidos em outros ambientes
operacionais podem variar significativamente. Algumas medidas podem ter sido
tomadas em sistemas em nível de desenvolvimento e não há garantia de que estas
medidas serão iguais em sistemas geralmente disponíveis. Além disso, algumas
medidas podem ter sido estimadas por extrapolação. Os resultados reais podem
variar. Os usuários deste documento devem verificar os dados aplicáveis para seu
ambiente específico.
As informações relativas a produtos não IBM foram obtidas junto aos fornecedores
dos respectivos produtos, de seus anúncios publicados ou de outras fontes
disponíveis publicamente. A IBM não testou estes produtos e não pode confirmar a
precisão de seu desempenho, compatibilidade nem qualquer outra reivindicação
relacionada a produtos não IBM. Dúvidas sobre os recursos de produtos não IBM
devem ser encaminhadas diretamente a seus fornecedores.
Todas as declarações relacionadas aos objetivos e intenções futuras da IBM estão
sujeitas a alterações ou cancelamento sem aviso prévio e representam apenas metas
e objetivos.
Estas informações contêm exemplos de dados e relatórios utilizados nas operações
diárias de negócios. Para ilustrá-los da forma mais completa possível, os exemplos
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podem incluir nomes de indivíduos, empresas, marcas e produtos. Todos estes
nomes são fictícios e qualquer semelhança com nomes e endereços utilizados por
uma empresa real é mera coincidência.
Se estas informações estiverem sendo exibidas em formato eletrônico, as fotografias
e ilustrações coloridas podem não aparecer.

Marcas Registradas
IBM, o logotipo IBM e ibm.com são marcas ou marcas registradas da International
Business Machines Corp., registradas em vários países no mundo todo. Outros
nomes de produtos e serviços podem ser marcas registradas da IBM ou de outras
empresas. Uma lista atual das marcas registradas da IBM está disponível na Web
em “ Copyright and trademark information ” at www.ibm.com/legal/
copytrade.shtml.
Os termos a seguir são marcas registradas de outras empresas:
v Microsoft, Windows, Windows NT e o logotipo Windows são marcas registradas
da Microsoft Corporation nos Estados Unidos, e/ou em outros países.

Avisos
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Caracteres Especiais
*
unidades de medida 36
#NAME? erros 138
.NET Framework
resolução de problemas 137
version 135

A
abrindo
pastas de trabalho do IBM Cognos Connection 69
agregando
amostras e dimensões de tempo 149
agrupamento
chunking de dados 25
Alimentações RSS
resolução de problemas 132
alterando
locais iniciais 52, 53
medidas padrão 36
ambiente de simulação
coloração da célula 87
confirmando 88
excluindo 82
reconfigurando valores de dados 87
visão geral 82
Amostra da Área de Trabalho de Satisfação do
Funcionário 153
Amostra de Área de Trabalho de Dados de Renda 153
Amostra de linhas de base 153
Amostra de Paginação Horizontal 154
Amostra de Quantidade de Devoluções por Linha de
Produto 153
amostra de Vendas da GA (análise) 154
Amostra sem dados 155
amostras 147
A Companhia de Aventuras de Amostra 148
Área de Trabalho de Dados de Renda 153
Área de Trabalho de Satisfação do Funcionário 153
armazém de dados da GA 151
banco de dados, modelos e pacotes 150
banco de dados transacional de vendas da GA 151
cubos 152
dados de vendas e marketing 149
funcionários 149
Linhas de base 153
pacote Armazém de Dados da GA (análise) 153
pacote Armazém de Dados da GA (consulta) 153
pacote de Vendas e Marketing (Cubo) 154
pacote Vendas da GA (análise) 154
pacote Vendas da GA (pacote) 154
pacotes 152
paginação horizontal 154
Quantidade de devoluções por linha de produto 153
Sem Dados 155
amostras da Companhia das Aventuras de Amostra 147
amostras do relatório 147
análise baseada em célula
solução de problemas 57
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aninhados
layouts de crosstab 92
aninhando
conjuntos 49
dados em tabelas cruzadas 95
dimensões únicas 49
linhas e colunas 49
anotações
exibindo comentários 82
inserindo comentários 82
aplicativo de inicialização
configurando 15
aplicativos 8
configurando a inicialização 15
ícones associados 13
apresentando
dados 55, 63
área de janela do IBM Cognos Office 13
mostrando ou ocultando 14
supressão 15
áreas de trabalho
amostras 153
arquivos de log 18
ativação 18
arquivos de macro 124
árvore de origem
procura 35
atalhos
Cube Viewer 80
ativação
AutoLogFile 115
atualização
URLs do servidor 20
atualizando
pacotes 31
atualizando dados 67
autenticação
ativando a conexão única 17
autenticação baseada em formulários 17
autenticação baseada em formulários 17
automação
arquivos de macro e amostra 124
atualizando dados 118
automação
funções do TurboIntegrator 125
botões de ação 125
controlando atividades de erros 121
criação de log de erros 115
desconectando link para o servidor IBM Cognos 119
efetuando logoff de todos os servidores IBM 121
IBM Cognos Office 113
limpando valores de dados 118
registro 117
suspendendo alertas e mensagens 121
Automate_COI_Excel.vbs 124
Automate_COI_PowerPoint.vbs 124
Automate_COI.vbs 124
Automate_COI_Word.vbs 124
Autoridade de Certificação (CA)
não foi possível criar um relacionamento confiável 141
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B
barra de ferramentas
ativando 14

C
cache
limpando no IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel 19
cálculos
incluindo 46
cálculos de % 46
cálculos de porcentagem 46
cálculos de sintetização 46
chunking
dados 25
ClearAllData (função da API) 118
COGNAME
solução de problemas 57
CognosOfficeAutomationExample.bas 115, 124
CognosOfficeAutomationExample.xls 125
CognosOfficeAutomationPPExample.bas 124
CognosOfficeMessageSuppressor.cls 124
COGVAL
solução de problemas 57
colunas
calculado 46
inserindo na exploração 51
comando Keep 92
comentários
inserindo em células 82
compactação GZip
listas CSV 24
compactando
consultas de dados 24
Companhia de Aventuras de Amostra 148
amostras 147
bancos de dados, modelos e pacotes 150
compression 24
conjunto de dados
grandes 24
conjunto de dados grandes
otimização do sistema 24
conjuntos
aninhando 49
movendo 49
conjuntos customizados 46
criando usando itens em uma área de lançamento 47, 89
criando usando itens na árvore de origem 48, 90
consultas de dados
compactando 24
contexto
filtros 44
converter em fórmulas
erros 134, 140
credenciais de usuário
automatizando o logon 117
crosstabs assimétricos
layouts 92
Cube Viewer
difusão de dados 74

D
dados
agrupamento 25
apresentando 55, 63
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dados (continuação)
chunking 25
filtragem 44
incluindo 32
inserindo 36
limitando 39
localizando 35
dados agregados 42
dados relacionais
tabelas cruzadas 92
definições de aplicativo
otimizando 23
desativando
criação de log 18
desempenho
origens de dados do Cognos TM1 139
determinação de problema
trocando informações com o Suporte IBM 131
difusão de dados
Cube Viewer 74
em uma planilha da Web 78
em uma planilha de exploração 78
fatias 74
In-Spreadsheet Browser 74
sintaxe 79
visão geral 74
dimensões 25
trabalhando com 25
dimensões únicas
aninhando 49
DMR, 25
documentos do Microsoft Office
abrindo a partir do IBM Cognos Connection 70
fazendo o download do IBM Cognos Connection
documentos publicados
abrindo no Microsoft Office 136
não é possível abrir a partir do IBM Cognos
Connection 136

E
editar
dados 73
editor de expressão
criando cálculos 46
empilhados
layouts de crosstab 92
endereço de gateway
definindo 15
endereços de gateway do IBM Cognos BI 143
entendimento
Listas. 96
erro DPR-ERR-2079 140
especificando
pacotes 31
estilos 30
execução de relatórios 71
expandir e descer um nível 49
Exploração
Mais funções 53
Todas as funções 53
explorações
entendimento 29
mostrando informações de servidor e pacote
removendo medidas de 33
expondo funções da API 116
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71

F
fatias
difusão de dados 74
fazendo drill down 39
filtros
contexto 44
filtros personalizados 42
formatando células 30
formato CSV 24
formatos
CSV 24, 52, 53
formatos CSV 52, 53
fórmulas
removendo 68
funções de API
automação
atualizando a formatação 119
atualizando dados 119
ClearAllData 118
expondo por meio de objeto de automação
HTTPLogonCredentials 117
Logoff 121
Logon 117
método Publicar 120
método UpdateServerUrl 122
RefreshAllData 118
RefreshAllDataAndFormat 119
SuppressMessages 121
TraceLog 121
UnlinkAllData 119

116

G
gateway do IBM Cognos
modificando endereços

15

H
hierarquias
inserindo 34
hierarquias de níveis 25
HTTPLogonCredentials (função da API)

117

I
IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel
configuração de preferências 20
entendendo as explorações 29
erros de relatório baseado em célula 138
funções de usuário e responsabilidades 8
interface com o usuário 10
limpando o cache 19
mensagens de erro numeradas 144
usuários 7
IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel:novos recursos;novos
recursos:IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel 2
IBM Cognos Connection 69
abrindo documentos do Microsoft Office 70
fazendo download de documentos do Microsoft Office 71
não é possível abrir documentos publicados do Microsoft
Office 136
resolução de problemas de relatórios indisponíveis 138
IBM Cognos for Microsoft Office
fazendo download de documentos no IBM Cognos
Connection 71

IBM Cognos for Microsoft Office (continuação)
funções de usuário e responsabilidades 8
não é possível visualizar relatórios 141
rejeição de segurança do firewall 140
IBM Cognos Office
aplicativos 8
aplicativos suportados do Microsoft Office 142
atalhos de teclado 157
automatizando 113
configuração de preferências 14
falha em inicializar no Microsoft Office 135
fazendo download de documentos no IBM Cognos
Connection 71
Iniciar 14
mensagens de erro numeradas 141
problemas de segurança 141
resolução de problemas para abrir documentos
publicados 136
ícone de página do IBM Cognos Office 13
idiomas
resolução de problemas de subchaves de pacote 137
In-Spreadsheet Browser
difusão de dados 74
incluindo
dados 32
dados para crosstabs 36
medidas para um crosstab 33
informações de pacote
mostrando explorações 22
informações do servidor
mostrando em explorações 22
inserindo
colunas 51
dados 36
dados de vários níveis de uma dimensão 37
hierarquias 34
levels 38
linhas 51
instalações
suplemento COM 135
Internet Explorer 135
itens de dados
convertendo dados estáticos 68
incluindo 32, 33
itens de dados estáticos 68

L
layouts
tabela cruzada 92
levels 25
inserindo 38
limitando
dados 39
Limpar Cache ao salvar 19
linhas
inserindo na exploração 51
trocando com colunas 51
linhas e colunas 51
aninhando 49
descer um nível 49
expandindo 49
Listas.
criando um relatório de lista de amostra
entendimento 96
exemplos 97
formato CSV 24
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locais iniciais
alterando 52, 53
localizando
dados 35
Logoff (função da API) 121
Logon (função da API) 117

M
Mais
Exploração 53
mapas
criando 64
medidas
incluindo 33
padrão 36
removendo de um crosstab 33
medidas padrão 36
alterando 36
mensagem de erro servidor não disponível 135
mensagens de erro
COI-ERR-2002 Tipo de bloco inválido. 141
COI-ERR-2005 esta versão do Microsoft Office não é
suportada 142
COI-ERR-2006 Este produto do Microsoft Office não é
compatível 142
COI-ERR-2008 Não foi possível recuperar a partir de
recursos 142
COI-ERR-2009 Não foi possível executar esta operação
porque o Microsoft Excel está no modo de Edição 142
COI-ERR-2010 O nome {0} não é válido. Um nome não
deve conter aspas (") e apóstrofes (') ao mesmo
tempo. 142
COI-ERR-2011 O servidor não retornou a resposta
esperada 143
Conversão para fórmulas não exibe valor 134
COR-ERR-2004 Especificação de eixo inválida 144
COR-ERR-2007 erro ao recuperar de recursos 144
COR-ERR-2009 Fórmula de nome inválida 144
COR-ERR-2010 Fórmula inválida 144
COR-ERR-2013 exploração não pode ser convertida
baseada em fórmula 144
COR-ERR-2014 Devido a Limitações da Planilha do Excel
os Resultados Podem Ser Truncados 145
COR-ERR-2015 Não é possível processar a atual exploração
neste local da planilha 145
COR-ERR-2016 Não foi possível recuperar o pacote 145
COR-ERR-2017 A seleção atual não retornou qualquer
dado. 145
COR-ERR-2018 Arquivo de Ajuda Não Localizado 145
Erro: Exceção de HRESULT:<local> 140
Este irem não pode ser expandido 140
Intervalo inválido de COR-ERR-2011: Insira um intervalo
válido a crosstab ou lista 144
não é possível abrir documentos publicados do Microsoft
Office a partir do IBM Cognos BI 136
não é possível visualizar relatórios após clicar em
visualizar relatório 141
O IBM Cognos Office falha em inicializar no Microsoft
Internet Explorer 135
O IBM Cognos Office Falha em Inicializar no Microsoft
Office 135
o IBM Cognos Office não pode criar um relacionamento
confiável 141
O Microsoft Office Excel não abre uma pasta de trabalho
publicada a partir do IBM Cognos Office 136
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mensagens de erro (continuação)
Os resultados excederam o limite de linha ou coluna do
Excel 140
pasta de trabalho do Excel fecha inesperadamente 137
Planilha COI-ERR-2016 protegida, os estilos do IBM
Cognos não podem ser preenchidos 144
relatórios indisponíveis nas tarefas do IBM Cognos
Connection após usar o comando Salvar como no IBM
Cognos Report Studio 138
servidor não disponível 135
método Publicar 120
método UpdateServerUrl 122
métodos
Publicar 120
UpdateServerUrl 122
Microsoft Excel
#NAME? erros 138
atualizando conteúdo, resolução de problemas 142
limpando conteúdo da célula 68
pasta de trabalho fecha inesperadamente 137
restrições de linhas e colunas, resolvendo 140
Microsoft Excel 2007 30
Microsoft Internet Explorer
configurando opções de segurança 136
não é possível inicializar o IBM Cognos Office 135
modelos
modelos e pacotes de amostras 150
movendo
conjuntos 49

N
novos recursos

1

O
OLAP
origens de dados 25
opções
configurando para o IBM Cognos Analysis for Microsoft
Excel 20
configurando para o IBM Cognos Office 14
origens de dados
OLAP 25
relacionais modelados dimensionalmente (DMR) 25
origens de dados de dimensão
usando em uma exploração de crosstab 91
usando em uma lista 96
origens de dados do Cognos TM1
melhorar o desempenho 139
Origens de dados relacionais .
usando em uma exploração de crosstab 91
usando em uma lista 96
origens de dados relacionais modelados dimensionalmente
(DMR) 25
otimização do sistema
conjunto de dados grandes 24
otimizando
definições de aplicativo 23

P
pacote Armazém de Dados da GA (análise) (amostras) 153
pacote Armazém de Dados da GA (consulta)(amostras) 153
pacote Vendas da GA (análise) 154
pacote Vendas da GA (pacote) 154
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pacote Vendas e Marketing (Cubo)(amostras) 154
pacotes 25
amostra de Vendas da GA (análise) 154
Armazém de Dados da GA (análise) 153
Armazém de Dados da GA (consulta) 153
atualizando 31
especificando 31
registro 18
Vendas e Marketing (Cubo) 154
painéis
Veja consultar áreas de trabalho
pastas de trabalho
abrindo a partir do IBM Cognos Connection 69
publicando para o IBM Cognos Connection 69
pastas dos membros 25
PIAs (Primary Interop Assemblies)
instalando subchaves 135
planejamento
explorações 29
planilhas
limpando conteúdo 68
planilhas de exploração
difusão de dados 78
editando dados nas células 73
plug-ins, 8
preferências
configurando para o IBM Cognos Analysis for Microsoft
Excel 20
configurando para o IBM Cognos Office 14
Primary Interop Assemblies (PIAs) 135
privilégios de segurança 30
problemas de segurança 141
procura
árvore de origem 35
Prompts. 26
prompts de metadados 26
propriedades de planilha customizada 52, 53
propriedades do membro 25
publicação
pastas de trabalho para o IBM Cognos Connection 69

R
RefreshAllData (função da API) 118
RefreshAllDataAndFormat (função da API) 119
registro
ativando a conexão única 17
código da API de amostra 123
função da API de Logon 117
função da API para novas credenciais 117
por meio da autenticação baseada em formulários 17
vários servidores ou pacotes do IBM Cognos 18
rejeição de segurança do firewall 140
relatórios
abrindo e salvando 70
baseado em célula com #NAME? erros 138
executando 71
executando relatórios do IBM Cognos for Microsoft Office
após sessão expirada 140
Listas. 97
não é possível visualizar relatórios no IBM Cognos for
Microsoft Office 141
protegendo 17
salvando 72
relatórios baseados em célula
#NAME? erros 138

Report Studio
salvando alterações em uma tarefa 138
resolução de problemas 127
bases de conhecimento
procurando por resoluções de problemas 129
correções
obtendo 130
entrando em contato com o Suporte IBM 130
identificando problemas 127
obtendo correções 130
procurando nas bases de conhecimento 129
subscrevendo para suporte 132
trocando informações com o Suporte IBM 131

S
salvando relatórios 72
segurança
ativando a conexão única 17
limpando o cache local 19
usando a autenticação baseada em formulários 17
servidores
atualizando URLs 20
registro 18
servidores IBM Cognos
registro 18
sessões expiradas 140
sintaxe de difusão de dados 79
ação de dados 79
código do método 79
indicador de direção 79
intervalo de células 80
parâmetro do método 79
tabela de referência 80
sistema operacional não em inglês
resolução de problemas do .NET Framework 137
sistemas IBM Cognos
modificando 15
SiteMinder
função da API no IBM Cognos Office 117
usando conexão única 17
solução de problemas
análise baseada em célula 57
COGNAME 57
COGVAL 57
subconjuntos 88
subscrevendo
modelos de resolução de problemas 132
Suplemento Com
pasta de trabalho do Excel fecha inesperadamente 137
suplementos, 8
suporte à programação .NET 135
Suporte IBM
entrando em contato 130
enviando e recebendo informações 131
SuppressMessages (função da API) 121
supressão
baseada em seleção 45
baseada em totais 45
supressão baseada em seleção 45
supressão baseada em totais 45

T
tabelas cruzadas
aninhados 49
Índice Remissivo
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unidades de medida
* 36
UnlinkAllData (função da API) 119
URLs
atualizando servidores 20
usuários
IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel 7
usuários do IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel

tabelas cruzadas (continuação)
aninhando dados 95
dados relacionais 92
layouts 92
tamanho do arquivo
limpando o cache local 19
teclas de atalho
para o IBM Cognos Office 157
tipos de arquivos
registrando 136
registrando novamente 136
tipos de gráfico 91
trabalho
com dimensões 25
TraceLog (função da API) 121
troca 51
linhas e colunas 51
Tudo
Exploração 53

V
valores
filtragem 44
valores de prompt
amostras do relatório 155
VBA (Visual Basic for Applications)
exemplos 123
VBS (Visual Basic Scripting)
amostras 123
scripts 124
visualizações flexíveis 63
alterando 64
regiões 65

U
único signon
autenticação baseada em formulários
configuração 17
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