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Applications

Introdução
Este guia descreve como usar o IBM® Cognos TM1 Applications para revisar e
editar aplicativos de planejamento gerenciados.

Localizando Informações
Para localizar a documentação na web, incluindo toda a documentação traduzida,
acesse o IBM Knowledge Center (http://www.ibm.com/support/
knowledgecenter).

Termo de responsabilidade das amostras
A Companhia de Aventuras de Amostras, Companhia das Grandes Aventuras,
Vendas GA, qualquer variação do nome Aventuras de Amostra e Grandes
Aventuras e operações de negócios fictícias de Amostra de Planejamento com
dados de amostra usados para desenvolver aplicativos de amostra para a IBM e
para clientes IBM. Esses registros fictícios incluem dados de amostra para
transações de vendas, distribuição de produtos, finanças e recursos humanos.
Qualquer semelhança com nomes, endereços, números de contato ou valores de
transação reais é mera coincidência. Outros arquivos de amostras podem conter
dados fictícios gerados manualmente ou por máquinas, dados reais compilados de
fontes acadêmicas ou públicas, ou dados usados com a permissão do proprietário
dos direitos autorais, para o uso como dados de amostra para o desenvolvimento
de aplicativos de amostras. Os nomes de produtos citados podem ser marcas
registradas dos respectivos proprietários. A cópia não autorizada está proibida.

Recursos de Acessibilidade
Os recursos de acessibilidade ajudam os usuários que têm deficiências físicas como
mobilidade reduzida ou visão limitada a usar produtos de tecnologia da
informação.
Atualmente este produto não é compatível com recursos de acessibilidade que
ajudam usuários com deficiências físicas, como mobilidade ou visão restritas, a
usá-lo.

Declarações prospectivas
Esta documentação descreve a funcionalidade atual do produto. Referências a itens
que não estão disponíveis no momento poderão ser incluídas. Nenhuma
implicação sobre qualquer disponibilidade futura deve ser inferida. Referências
desse tipo não são um compromisso, promessa ou obrigação legal de fornecer
materiais, códigos ou funcionalidades. O desenvolvimento, a liberação e a
sincronização de recursos ou a funcionalidade permanecem a critério exclusivo da
IBM.

© Copyright IBM Corp. 2007, 2017
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Diferenciação de Cliente do TM1
O IBM Cognos TM1 fornece diversos clientes para desenvolvedores,
administradores e usuários. Compreender esses clientes e suas diferenças pode
ajudá-lo a decidir qual cliente é o mais apropriado para suas necessidades.
Todos os clientes são descritos totalmente na documentação do IBM Cognos TM1.
v A documentação do Planning Analytics for Microsoft Excel descreve como
construir relatórios que usam origens de dados do IBM Cognos TM1 ou IBM
Cognos Analytics.
v A documentação do TM1 Performance Modeler descreve os recursos
administrativos e de desenvolvimento do Cognos TM1 Performance Modeler.
v A documentação do TM1 Developer descreve os recursos administrativos e de
desenvolvimento do Cognos TM1 Architect e Cognos TM1 Perspectives.
v A documentação do TM1 Operation descreve a operação do TM1 Server e como
usar o TM1 Operations Console para monitorar servidores.
v A documentação do TM1 Perspectives, TM1 Architect e TM1 Web descreve os
recursos de análise do usuário do Cognos TM1 Architect, Cognos TM1
Perspectives e Cognos TM1 Web.
v A documentação do TM1 Applications descreve os recursos de análise do
usuário do Cognos TM1 Application Web.
v A documentação do Cognos Insight descreve os recursos de análise do usuário
do Cognos Insight.

Clientes de Usuário Final
É possível usar diversos clientes do usuário para interagir com os dados do IBM
Cognos TM1.

IBM Planning Analytics Workspace
O IBM Planning Analytics Workspace é uma interface baseada na web para o IBM
Planning Analytics. Ele permite que você se conecte aos dados do TM1 com
excelentes maneiras de planejar, criar e analisar seu conteúdo.
Para obter informações sobre como instalar o Planning Analytics Workspace,
consulte Área de trabalho do Planning Analytics installation.

IBM Planning Analytics for Microsoft Excel
O IBM Planning Analytics for Microsoft Excel destina-se a usuários que trabalham
em ambientes com rede local. Ele é o cliente de preferência para usuários que
empregam primariamente o Microsoft Excel para analisar as informações do TM1 e
construir seus próprios layouts customizados usando as funções do Microsoft
Excel. O Planning Analytics for Microsoft Excel também é benéfico para usuários
que precisam acessar os dados do Cognos TM1 e do CognosAnalytics a partir da
mesma interface do cliente do Excel.
Planning Analytics for Microsoft Excel oferece os seguintes benefícios:
v Otimizado para redes de longa distância
© Copyright IBM Corp. 2007, 2017
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v Fornece um ambiente de planilha familiar que não requer um nível de
conhecimento de usuário avançado no Excel para analisar e contribuir para
dados do Cognos TM1
v Combina os recursos do Microsoft Excel com uma abordagem de arrastar e
soltar para analisar cubos do Cognos TM1
v Fornece um modo flexível baseado em intervalo para incluir formatos e cálculos
do usuário diretamente em uma planilha
v Fornece acesso a objetos de dados do TM1, como cubos, visualizações,
subconjuntos de dimensões, aliases e ambientes de simulação
v Combina o TM1 Planning baseado em leitura/gravação do Microsoft Excel com
análise somente leitura com relação às origens de dados do Cognos Analytics na
mesma interface da planilha
Para obter mais informações, consulte a documentação do Planning Analytics for
Microsoft Excel.

IBM Cognos TM1 Application Web
O IBM Cognos TM1 Application Web é um Web client sem instalação de software
que pode ser usado para abrir o Cognos TM1 Applications com qualquer
navegador da web suportado. Siga a página de fluxo de trabalho do Cognos TM1
Application Web, que pode abrir um nó, obter propriedade, inserir dados e
contribuir com um plano. O Cognos TM1 Application Web é mais útil quando uma
política corporativa proíbe a instalação de um cliente local ou ao usar um sistema
operacional que não o Microsoft Windows.

IBM Cognos TM1 Web
O IBM Cognos TM1 Web é um Web client sem instalação de software que pode ser
usado para analisar e modificar os dados do Cognos TM1 a partir de qualquer
navegador da web suportado. Não é possível usar o Cognos TM1 Web para acessar
a página de fluxo de trabalho do Cognos TM1 Application Web. Portanto, não é
possível participar no Cognos TM1 Applications com o TM1 Web.

IBM Cognos Insight
O IBM Cognos Insight é um cliente do TM1 Application Web e uma ferramenta de
análise pessoal que pode ser usada para analisar praticamente qualquer conjunto
de dados. No contexto do Cognos TM1 Application Web, o Cognos Insight é um
aplicativo cliente completo que é fornecido localmente ou como um download
remoto. Quando usado como um cliente do Cognos TM1 Application Web, é
possível usar o Modo Conectado e o Modo Desconectado do Cognos Insight.
Modo Conectado
O Modo Conectado cria uma conexão em tempo real e bidirecional com o
servidor Cognos TM1. Quaisquer dados que são atualizados no servidor
TM1 são atualizados no cliente do Insight quando executar um recálculo
no Insight. Essa abordagem garante que os dados no cliente do Insight
estejam sempre atualizados ao analisar ou contribuir com um plano. A
compensação para a conexão em tempo real com o servidor TM1 é que
mais tráfego é gerado na LAN e uma carga mais pesada é colocada no
servidor TM1, em comparação com o Modo Desconectado.
O Modo Conectado deve ser usado por usuários que têm uma conexão
rápida com o servidor TM1 e que não sofrem de nenhuma latência de rede.

viii
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Modo Desconectado
O Modo Desconectado está disponível somente com nós de nível de filho.
O Modo Desconectado faz o download e cria uma cópia local da fatia do
servidor Cognos TM1 (parte de modelo e de dados do TM1) com a qual
você está trabalhando. Esta abordagem distribui a carga de trabalho que o
servidor TM1 deve manter em qualquer outro modo de conexão. O
processamento é distribuído entre o cliente e o servidor TM1 neste modo.
O Modo Desconectado é vantajoso para usuários em uma LAN com alta
latência ou para usuários que estejam geograficamente distantes do
servidor TM1. Quando um usuário abre o Cognos Insight em Modo
Desconectado, a fatia do modelo do TM1 é transferida por download e
armazenada em cache. Toda a interação com os dados ocorre com relação
ao cache local, o que aumenta a velocidade da resposta.

Clientes de Administração
É possível usar clientes de administração do IBM Cognos TM1 para administrar
dados e modelos do Cognos TM1.

IBM Cognos TM1 Performance Modeler
O IBM Cognos TM1 Performance Modeler é a ferramenta de modelagem mais
recente do Cognos TM1, que é possível usar para criar ou gerar dimensões, cubos,
regras, processos e outros objetos. O Performance Modeler simplifica o processo de
modelagem gerando automaticamente as regras e os alimentadores necessários
para os aplicativos. O Performance Modeler também introduz uma importação
guiada, um processo simplificado para importar dados e metadados em um
servidor TM1. O Performance Modeler deve ser usado como a ferramenta de
desenvolvimento e de manutenção primária para todos os modelos novos e
existentes do Cognos TM1.

IBM Cognos TM1 Architect
O IBM Cognos TM1 Architect é uma ferramenta de modelagem do Cognos TM1
que suporta a criação e manutenção de todos os objetos do TM1. O TM1 Architect
não suporta a geração automática do alimentador e de regras e não fornece os
recursos de importação guiados. Os usuários do Architect são incentivados a usar
o Cognos TM1 Performance Modeler como o ambiente de desenvolvimento
primário para todos os modelos do TM1.

IBM Cognos TM1 Perspectives
O IBM Cognos TM1 Perspectives é o Suplemento do Excel do TM1. O Cognos TM1
Perspectives pode ser usado para o desenvolvimento do modelo do Cognos TM1 e
para analisar dados com recursos do Microsoft Excel. Como o Cognos TM1
Architect, o Perspectives suporta a criação e manutenção de todos os objetos do
TM1, mas não fornece os recursos avançados do Performance Modeler. Os usuários
que requerem uma capacidade de Suplemento do Excel e a capacidade de usar as
funções do Microsoft Excel, como a representação em gráfico de dados do TM1,
podem usar o Perspectives. Do contrário, os administradores são incentivados a
usar o Performance Modeler como o ambiente de desenvolvimento primário para
todos os modelos do TM1.

Diferenciação de Cliente do TM1

ix

IBM Cognos TM1 Operations Console
O IBM Cognos TM1 Operations Console é uma ferramenta de operações baseadas
na web designada para facilitar o monitoramento, suporte e gerenciamento de
servidores Cognos TM1, fornecendo maior insight nas operações diárias do
servidor. O Cognos TM1 Operations Console permite monitorar encadeamentos
executados em diversos servidores TM1 simultaneamente de forma dinâmica. É
possível classificar e filtrar a atividade de encadeamento e planejar a criação de log
da atividade do servidor. O Operations Console também fornece um recurso de
verificação de funcionamento que determina o estado atual de cada servidor do
TM1 que está sendo monitorado. O Operations Console deve ser a interface de
opção para os administradores do Cognos TM1 que estiverem gerenciando um
ambiente do TM1 de escala corporativa.

x
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Capítulo 1. Introdução ao Cognos TM1 Applications
O IBM Cognos TM1 Applications é a infraestrutura abrangente usada para ativar e
gerenciar os aplicativos de planejamento do Cognos TM1 .
Use o Cognos TM1 Performance Modeler para projetar os cubos e as dimensões
que definem seus dados. Em seguida, é possível construir um Cognos TM1
Application para gerenciar o fluxo de trabalho dos dados, como contribuir com um
plano ou revisar mudanças. O portal do Cognos TM1 Applications é a barra de
ativação da atividade em torno do aplicativo. Ele é gerenciado pelo servidor
Cognos TM1 Applications que fornece acesso à web aos aplicativos. É possível
escolher uma variedade de clientes diferentes para usar ao trabalhar com
aplicativos.
Cognos TM1 Applications serve de base para organizar e gerenciar aplicativos. Os
modeladores de aplicativos oferecem a opção de usar o Cognos TM1 Application
Web, Cognos Insight no modo distribuído ou o Cognos Insight no modo conectado
para contribuir com seus aplicativos. Além disso, o Cognos TM1 Performance
Modeler pode ser ativado a partir do Cognos TM1 Applications e é usado por
modeladores para planejar e construir as estruturas de dados nas quais os
aplicativos estão baseados.
Cada um dos clientes disponíveis por meio do Cognos TM1 Applications possui
vantagens e o modelador faz a determinação do que oferecer com base em
diversos fatores.
Cognos Insight
v O Cognos Insight oferece uma experiência flexível e interativa com uma
opção de modos distribuídos ou conectados.
v Em seu modo distribuído, o Cognos Insight usa um layout de tela
interativo para aplicativos de planejamento e análise que fornece
navegação e descoberta responsivas e rápidas.
v Uma vez que o cálculo e processamento de consultas em uma
arquitetura distribuída ocorram localmente somente após a fatia de
downloads de dados, os administradores podem implementar os
aplicativos do Cognos Insight em mais usuários distribuídos a partir do
mesmo hardware de servidor central.
v O Cognos Insight não pode ser usado em aplicativos que contenham
websheets.
Cognos TM1 Application Web
v O Cognos TM1 Application Web é uma boa opção quando é necessário
um alto grau de formatação ou quando não é necessário instalar o
componente Cognos Insight em sua máquina local.
v O Cognos TM1 Application Web oferece a rica formatação fornecida por
planilhas da web, além de fatias e outra navegação detalhada dos dados
do cubo.
v Aplicativos que usam um layout de tela mostram uma visualização
multi-tabulada quando usada com o Cognos TM1 Application Web.
Tanto o Cognos Insight (no modo distribuído ou conectado) como o Cognos TM1
Application Web podem ser usados alternadamente se o aplicativo usa
© Copyright IBM Corp. 2007, 2017
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visualizações do cubo sozinhas e possui diversos ambientes de simulação
desativados. É possível selecionar qual cliente você deseja usar nesses aplicativos.
Para escolher um cliente, selecione o aplicativo e clique com o botão direito do
mouse para exibir os clientes disponíveis para esse aplicativo.
Para começar a usar o produto, é possível localizar aplicativos de amostra na pasta
de amostras como arquivos zip que podem ser importados para GO_New_Stores.
Também há alguns arquivos .cdd na pasta Técnicas Comprovadas usadas com o
Cognos Insight.

Configurar preferências
Especifique preferências para o portal do IBM Cognos TM1 Application, incluindo
o número de entradas na visualização de lista, tipo de separador e estilo.
Também é possível alterar o layout do portal da visualização, o número de colunas
e as opções regionais, incluindo idioma e fusos horários.

Sobre Esta Tarefa
É possível configurar as preferências apenas a partir do portal do TM1 Application
se estiver usando a segurança nativa. Se seu TM1 Server for autenticado por CAM
(IBM Cognos Access Manager), as preferências serão herdadas no CAM.

Procedimento
1. Abra um navegador da Web. Digite o endereço da web fornecido por seu
administrador na barra de endereços, normalmente http://
<server_name>:<port_number>/pmpsvc
2. Digite o ID do usuário e a senha e clique em OK.
3. Clique no botão Minhas Preferências
deseja alterar.

e especifique as configurações que

Abrir o Cognos TM1 Applications
Abra um aplicativo no portal do Cognos TM1 Applications para começar a revisar
ou contribuir com dados.
Para começar a revisar ou contribuir com dados, você deve ter uma conexão com a
Internet ou intranet e um aplicativo.

Procedimento
1. Abra um navegador da Web. Digite o endereço da web fornecido por seu
administrador na barra de endereço, normalmente http://
<server_name>:<port_number>/pmpsvc, por exemplo, http://localhost:9510/
pmpsvc
2. Digite seu ID do usuário e senha para o servidor que deseja usar e clique em
OK.
3. Clique no aplicativo com o qual deseja contribuir.
O aplicativo é exibido no portal Meus Aplicativos. Para poder ser usado, o
aplicativo precisa ser ativado. Talvez um administrador precise fazer isso, ou,
se você for um administrador desse aplicativo, clique no ícone ativar
seguida, clique no aplicativo para abri-lo.
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. Em

Na página do fluxo de trabalho, você verá uma visão geral gráfica de todas as
áreas pelas quais é responsável e o status dos dados.

Para abrir o aplicativo de amostra, clique no ícone Importar um aplicativo
no portal do Cognos TM1 Applications, identifique o servidor como
GO_NEW_Stores, e o arquivo de aplicativo como "novos armazenamentos e
promoção plans.zip" encontrado no loacl C:\install_directory\samples\tm1\
GO_New_Stores. Clique em Importar o aplicativo de amostra e volte ao portal.
Talvez você veja um aviso de que nenhum comentário foi salvo. Isso está
correto porque o aplicativo de amostra não tem nenhum comentário. Clique em
OK para aceitar o aviso.
4. Para começar a usar o Cognos TM1 Applications, na árvore no lado esquerdo
da tela, expanda a árvore de hierarquia de aprovações para selecionar um nó
ou clique em um nó na tabela.
Tip: To see the details panel for more information about a node, click the blue
down arrows.

Fluxo de Trabalho do Cognos TM1 Applications
A tela Fluxo de Trabalho é exibida ao efetuar logon. Ela consiste em uma árvore,
uma tabela e uma hierarquia de aprovação.
A árvore no lado esquerdo da tela mostra, em formato hierárquico, as áreas que
você tem a responsabilidade de contribuir e de revisar. Os itens exatos vistos na
árvore dependem de seus direitos específicos no aplicativo. Ao clicar em um item
na árvore, uma tabela com os detalhes do item é exibida no lado direito da tela.
Um item na árvore ou tabela é conhecido como um nó. Exemplos típicos são
Divisão de Vendas, Divisão de Marketing, Divisão de Desenvolvimento e Centro
de Custo. Os nomes dependem do design do aplicativo.

Tipos de aplicativo
Existem três tipos de aplicativos descritos na tabela a seguir. O tipo de aplicativo
determina quais estados do fluxo de trabalho são aplicáveis.

Capítulo 1. Introdução ao Cognos TM1 Applications
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Tabela 1. Tipos de aplicativo
Tipo de Aplicativo

Descrição

Aprovação

Baseado em uma estrutura de relatório para um negócio,
departamento ou empresa. Depois que uma mudança foi
submetida, o relatório é bloqueado para qualquer outra
mudança até que a pessoa que aprova tenha rejeitado a
mudança. Todos os estados do fluxo de trabalho são
aplicados ao tipo de aplicativo de aprovação

Central

Nenhuma estrutura de relatórios. Todos os usuários têm os
mesmos direitos e as mudanças não podem ser
bloqueadas. O tipo de aplicativo Central é usado por um
grupo pequeno de usuários que compartilham igualmente
a tarefa de executar o planejamento ou análise central. A
capacidade de um usuário assumir como proprietário é
determinada por um administrador.

Responsabilidade

Com base em uma estrutura de relatórios. O usuário não
pode enviar um nó para bloqueá-lo. Este tipo de aplicativo
normalmente é usado com as previsões de rolagem ou
processos de planejamento contínuo em que não há data
de encerramento definida. As mudanças podem ser feitas
sem que precisem ser enviadas e aprovadas.

Estados do fluxo de trabalho
Cada item na árvore tem um ícone que indica o estado atual dos dados.
Tabela 2. Estados do Fluxo de Trabalho do Cognos TM1 Applications
Ícone

Estado e descrição
Disponível
O nó não foi aberto e os dados não foram alterados ou
salvos.
Reservado
O usuário assumiu a propriedade do nó e os dados
nesse estado podem ser enviados para revisão.
Bloqueado
Os dados foram enviados e o item foi bloqueado. Os
dados nesse estado são somente de leitura. Se um item
for rejeitado, seu estado retornará para Reservado.
Incompleto
Pelo menos um item pertencente a esse item é
Disponível e pelo menos um outro item está em um
estado Reservado, Bloqueado ou Pronto. Os dados
nesse estado foram agregados. O estado Incompleto se
aplica apenas aos itens de revisão.
Pronto
Todos os itens pertencentes ao revisor estão bloqueados.
Os dados estão prontos para serem enviados para o
próximo nível na hierarquia.
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Revisar Dados
Você é responsável por revisar os nós conforme são identificados na tela do Fluxo
de Trabalho.
Ao ter os direitos apropriados aos nós, é possível visualizá-los em qualquer estado.
É possível visualizar mais de um nó por vez, mas cada nó que você abre a partir
da página Fluxo de Trabalho é aberto em uma janela separada. Se você tiver os
direitos adequados para um nó consolidado, poderá visualizar, editar e enviar
dados para todos os nós folha relacionados na mesma janela de grade usando a
lista suspensa de dimensão de aprovação para alternar entre os nós na hierarquia.
Quando um nó for enviado para revisão, ele se tornará Bloqueado

.

Se você não estiver satisfeito com o conteúdo de um nó e possuir direitos
apropriados, poderá rejeitá-lo a partir da tela de fluxo de trabalho ou da grade
. O estado de um nó rejeitado é alterado de
clicando no botão Rejeitar
.
Bloqueado para Reservado
Quando tiver enviado todos os nós de contribuição em uma revisão, ela terá um
estado Pronto

. Se estiver satisfeito com todo o conteúdo, envie o nó

.

Se o administrador tiver ativado a exibição de nomes traduzidos em seu TM1
Server, então os cubos, dimensões, elementos e atributos serão exibidos no idioma
local, conforme determinado pela configuração de idioma do navegador da web.
Se a tradução não estiver ativada, os nomes do objeto aparecerão conforme eles
foram criados originalmente no TM1 Server. Nas planilhas da web, apenas os
elementos retornados pelas funções SUBNM ou TM1RptRow são traduzidos. Todos
os outros nomes do objeto e elementos nas planilhas da web são exibidos conforme
criados originalmente.

Enviar Dados
Você envia um nó para o próximo revisor na hierarquia de modelo de
planejamento quando está satisfeito com os dados que ele contém. Você envia
dados apenas em um aplicativo de Aprovação.
Após enviar o nó, ele é bloqueado e não será mais possível fazer mudanças nos
dados. O revisor pode aceitar ou rejeitar as mudanças que você fez no nó.
Para enviar dados, você deve ter direitos de envio. Se seu administrador tiver
ativado vários ambientes de simulação, você não poderá enviar seu nó a partir da
página de fluxo de trabalho. Se você estiver usando vários ambientes de simulação,
deve-se selecionar o ambiente de simulação que deseja enviar no Cognos TM1
Application Web.
Dependendo do nó atual com o qual está trabalhando e os direitos que você tem
para esse nó, será possível submeter um único nó folha, diversos nós folha ou um
nó consolidado.

Enviando um Nó Consolidado ou um Nó Folha Único
Use o ícone enviar para enviar um nó consolidado ou um único nó folha.

Capítulo 1. Introdução ao Cognos TM1 Applications
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Procedimento
Na barra de ferramentas, clique no ícone Enviar

.

Enviando Todos os Nós Folha Sob um Nó Consolidado
Use a opção Enviar Folha-filha para enviar todos os nós folha em um nó
consolidado.

Procedimento
Na barra de ferramentas, clique no ícone Enviar Filhos de Folha

.

Nota: Essa ação envia apenas os nós folha para os quais você tem os direitos
adequados.

Enviando Todos os Nós Folha e um Nó Consolidado
Se você for o proprietário de um nó consolidado e nós folha relacionados e desejar
enviar nós consolidados e folha ao mesmo tempo, deverá executar as etapas
separadamente.

Procedimento
1. Na barra de ferramentas, clique no ícone Enviar Filhos de Folha

.

.

2. Na barra de ferramentas, clique no ícone Enviar

Propriedade, Devolução e Liberação
Depois de ter a propriedade de um nó, outros usuários não podem acessar seus
dados.
Depois de ter propriedade, use a Propriedade de Liberação para liberar os dados
de forma que outras pessoas possam utilizá-los

.

No TM1 Application Web, você deve submeter todos os nós no nível no qual
assume a propriedade e é possível liberar propriedade apenas no nível no qual
você tenha assumido propriedade. Por exemplo, se você tinha a propriedade de
um nó-pai, então decidiu que desejava enviar um nó-filho individualmente,
deveria primeiro ter Liberado sua propriedade do nó-pai, e então obtido a
propriedade do nó-filho para poder enviar somente o nó-filho. Poderia então
Liberar a propriedade do nó-filho e depois obter de volta a propriedade do nó-pai.
Se você tentar pegar a propriedade de um nó que atualmente pertence a outro
usuário, o sistema pode enviar uma mensagem de aviso e oferecer a oportunidade
de cancelar essa tomada de propriedade. Mensagens de aviso são configuradas
pelo administrador.
Um administrador pode ver quem tem a propriedade e determinar qual
proprietário deve ser liberado. Esse comportamento de "devolução" também pode
ser controlado por aplicativo.
O modelador ou administrador do sistema podem dizer como o sistema ou os
aplicativos são projetados para lidar com devolução e liberação.
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O conjunto de propriedades Comportamento de Mudança de Propriedade no IBM
Cognos TM1 Performance Modeler determina o modo como o sistema responde
quando este aplicativo é liberado. Dependendo dessa configuração, talvez você
veja os seguintes comportamentos:
Nunca avisar
Os usuários podem assumir a propriedade uns dos outros livremente e
nenhum aviso é emitido.
Avisar o usuário ativo
Exibe um aviso se o proprietário atual tiver o nó aberto em um cliente,
mas permite que a mudança de propriedade ("devolução") continue se o
aviso for ignorado.
Evitar a devolução do usuário ativo
Exibe um aviso se o proprietário atual tiver o nó aberto em um cliente e
bloqueia a mudança de propriedade - não deixa a "devolução" ocorrer.
Sempre avisar
Exibe um aviso se o nó do qual o usuário está tentando assumir a
propriedade já pertencer a outro usuário, independentemente de o
proprietário atual estar ou não no sistema. Permite que a mudança de
propriedade aconteça se o usuário continuar.
Sempre evitar a mudança de propriedade
Exibe um aviso se o nó do qual o usuário está tentando assumir a
propriedade já pertencer a outro usuário, independentemente de o
proprietário atual estar ou não no sistema. Nunca deixa a mudança de
propriedade continuar. Nessa situação, o proprietário atual deve Liberar
sua Propriedade antes que outro usuário possa tentar assumi-la.
Essas configurações estarão disponíveis, independentemente do cliente usado.
Quando os usuários têm uma propriedade, um administrador pode clicar no ícone
Release Ownership na página de fluxo de trabalho para exibir uma caixa de
diálogo listando os atuais proprietários de nós. O administrador pode então
escolher qual usuário liberar.

Notificações por Email
Notificações por email podem ser configuradas para aplicativos por um
administrador.
Os emails podem ser entregues para seu serviço de entrega de email. Também é
possível ler as notificações na Caixa de Entrada, que pode ser acessada a partir do
portal do Cognos Connection e do Cognos TM1 Applications:
v Na barra de ferramentas do portal do Cognos TM1 Applications, clique no ícone
Minha caixa de entrada.
v No Cognos Connection, a Caixa de Entrada está localizada no menu suspenso
“Opções da Minha Área”.

Incluindo um Comentário no Cognos TM1 Applications
O comentário refere-se às anotações e aos documentos anexados para fornecer
detalhes e plano de fundo aos envios de orçamento e plano.
É possível incluir um comentário em nível de nó ou célula em um aplicativo IBM
Cognos TM1.
Capítulo 1. Introdução ao Cognos TM1 Applications
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O modelador de aplicativo pode configurar os parâmetros de comentário para
restringir o tipo e o tamanho dos arquivos que podem ser anexados a um
aplicativo.
Os administradores também podem limpar comentários baseados no aplicativo, no
usuário ou nas datas.

Procedimento
1. Abra um fluxo de trabalho no portal do Cognos TM1 Applications.
2. Clique na seta para baixo para preencher a área de janela com a lista de revisão
do comentário. Se o nó já tiver anotações ou comentários, eles serão listados na
ordem de entrada.
3. Para anexar um arquivo, clique no botão Anexo para navegar para o arquivo a
ser anexado. Quando o tipo do arquivo ou o tamanho dos arquivos que podem
ser anexados são restritos, não é possível anexá-los.

Incluindo um Comentário em Nível de Célula
Um pequeno triângulo vermelho no canto de uma célula indica que a célula tem
comentário anexado a ela.

Procedimento
1. Abra o aplicativo.
2. Clique com o botão direito do mouse no fluxo de trabalho e clique no cliente
que deseja usar.
3. Clique com o botão direito do mouse na célula que deseja anotar e clique em
Comentário ou, se a célula já tiver comentários, clique em Navegar em todos
os Comentários.
4. Digite o texto do comentário.

Limpando o comentário
É possível identificar o comentário a ser limpo usando uma variedade de critérios.
É possível limpar o comentário para mais de um aplicativo ao mesmo tempo. Você
deve ser um administrador para limpar os comentários.

Procedimento
1. No portal do Cognos TM1 Applications, clique na caixa de seleção dos
aplicativos para os quais deseja remover seu comentário. Se você selecionar
mais de um aplicativo, o único critério disponível será a data "Criado antes de".
Somente usuários atuais estão disponíveis no campo. Para limpar o comentário
feito por usuários obsoletos, use o filtro baseado em Criado por ou nó.
2. Clique no ícone Manutenção de Comentário
3. Especifique o comentário a ser excluído usando
Nó e Criado Por. Também é possível selecionar
ou apenas os anexos. Os nós e os usuários para
disponíveis no menu suspenso.
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.
as seleções Criado Antes,Para
excluir comentários e anexos
este aplicativo estão

Figura 1. Manutenção de comentário

A inclusão de mais de um critério é tratada como uma operação de inclusão.
Portanto, no exemplo na figura, apenas o comentário que foi criado antes de
18/02/2014 e estava no nó Europa e foi criado pelo administrador é limpo.
4. Ao identificar o comentário correto, clique em OK.
Nota: Não é possível limpar o comentário usando a interface da linha de
comandos.

Capítulo 1. Introdução ao Cognos TM1 Applications
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Capítulo 2. Trabalhando com Dados
A inclusão ou edição de dados no Web client permite o envio de informações para
o armazenamento de dados. Para você modificar dados, o administrador do
sistema deve conceder acesso a você.
Os dados que você pode editar têm um plano de fundo branco. Os dados de
somente leitura têm um plano de fundo cinza. Se você não for o proprietário atual,
os dados serão abertos em uma visualização somente de leitura. Para começar a
incluir ou editar dados, clique em Assumir Propriedade

.

É possível editar dados apenas se houver um estado do fluxo de trabalho
ou Reservado
. Os ícones indicam o estado do fluxo de
Disponível
trabalho.
A disponibilidade de propriedade para um determinado nó poderá ser alterada,
dependendo de como o nó-pai estiver aberto. Por exemplo, os contribuidores e
revisores que abrem o nó-pai em IBM Cognos Insight não podem ter propriedade
do nó. Consulte a documentação do TM1 Performance Modeler e a documentação
do Cognos Insight para obter detalhes sobre propriedade e nós.
para liberar os dados
Depois de utilizar a propriedade, use o ícone Liberação
para que outras pessoas possam usá-los. No Cognos TM1 Application Web, você
deve submeter todos os nós no nível no qual assume a propriedade e é possível
liberar a propriedade apenas no nível no qual você assume propriedade. Por
exemplo, se tinha a propriedade do nó New England, então decidiu que desejava
enviar um nó-filho como Massachusetts individualmente, você deveria primeiro ter
liberado sua propriedade do nó New England, e depois ter pego a propriedade do
nó Massachusetts para poder então enviar somente o nó Massachusetts. Deveria
liberar a propriedade do nó Massachusetts e pegar novamente a propriedade do nó
New England.
Se você tentar pegar a propriedade de um nó que atualmente pertence a outro
usuário, o sistema pode enviar uma mensagem de aviso e oferecer ao usuário a
oportunidade de cancelar essa tomada de propriedade. Mensagens de aviso são
configuradas pelo administrador.

Partes da Área de Trabalho
A área de trabalho é composta por diversas partes.
As seguintes partes são encontradas na área de trabalho:
v Guias
Uma guia separada representa cada visualização no aplicativo.
v Barra de Dimensão
A barra de ferramentas que mostra as dimensões que estão nas linhas, colunas e
no contexto.
v Dimensões
Cada dimensão é exibida como uma coleção de dados relacionados, tais como
produtos ou datas.
© Copyright IBM Corp. 2007, 2017
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v Grade
A área na qual os dados são incluídos ou editados na interseção de uma coluna
e linha.
v Capturar Identificadores
Área específica na qual é possível capturar uma dimensão ou guia para movê-la
ao redor da grade.

Guias
Uma guia é uma coleção de dimensões que representa uma visualização. Cada
guia normalmente contém uma dimensão específica que não é comum para outras
guias.
Geralmente essa dimensão define a função da guia. Entretanto, guias também
compartilham dimensões comuns, como meses, versões de orçamento e divisões
que muitas vezes são utilizadas para filtrar a grade.

Dimensões
Dimensões definem a grade da guia, formando as linhas, as colunas e o contexto.
Uma dimensão é uma lista de itens relacionados que muitas vezes incluem
cálculos.
Dimensões podem incluir listas de departamentos, produtos, clientes, meses, lucro
e prejuízo ou itens de linha de balanço.
Todas as dimensões dentro da guia determinam as informações mostradas na
grade. Enquanto dimensões e, linhas e colunas exibem todos os itens de suas listas,
dimensões de contexto filtram a grade para exibir somente informações sobre o
item ativo.

Dimensões de Linha e Coluna
As dimensões de linha e coluna são mostradas na Barra de Dimensões.
Posicionar a dimensão em uma linha ou coluna exibe cada item de suas listas
como um título, e uma célula é criada para cada linha e coluna que fazem
interseção.

Layout Básico
O layout básico tem uma dimensão de linha e de coluna na barra de dimensão.
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Layout Aninhado
Aninhar dimensões nas linhas ou colunas aumenta a quantidade de dados visíveis
na grade e permite visualizar mais informações específicas. Por exemplo, a grade a
seguir tem duas dimensões aninhadas nas linhas.

Nota: Cada item da dimensão-pai de uma linha ou coluna aninhada contém itens
repetidos da dimensão filha. Cada dimensão incluída em uma linha ou coluna
multiplica o número de linhas ou colunas pelo número de itens na dimensão
aninhada.

Dimensões de Contexto
As dimensões de contexto não aparecem nas linhas ou colunas, mas filtram o
contexto da grade. Quando dimensões de linha e coluna exibem todos os seus itens
da lista na grade, as dimensões de contexto limitam os itens na grade exibindo
apenas informações relacionadas ao item ativo na dimensão.
Dimensões de contexto múltiplas podem existir, e cada dimensão de contexto filtra
as informações na grade de forma cumulativa. É possível alterar o contexto da
grade alterando dimensões de contexto na Barra de Dimensão.
O uso de linhas e colunas sozinhas para localizar dados específicos pode diminuir
a capacidade de leitura. O uso de dimensões de contexto sozinhas para exibir
Capítulo 2. Trabalhando com Dados

13

dados gerais também pode limitar a capacidade de leitura. Ao aninhar dimensões e
filtrar contexto, é possível facilitar a entrada de dados e a navegação na grade.

Utilizando a Barra de Ferramentas
Os botões da barra de ferramentas do IBM Cognos TM1 Application Web fornecem
atalhos para comandos geralmente usados.
A tabela a seguir descreve cada botão na barra de ferramentas.
Ícone
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Nome do Botão

Descrição

Tomar a propriedade

Para fazer mudanças nos dados, primeiro
você deve assumir a propriedade.

Liberação da propriedade

Após ter a propriedade, a Liberação da
propriedade permite que outros usuários
acessem os dados.

Enviar

O envio de dados os torna públicos,
bloqueia o nó quanto a mudanças
adicionais e promove a contribuição ao
revisor.

Submeter filhos da folha

Envia todos os nós folha para os quais
você tem os direitos adequados para o nó
consolidado atual.

Rejeitar

Como um revisor, você pode rejeitar
contribuições enviadas.

Confirmar

Confirmar dados torna-os público, mas
não os bloqueia contra mudanças
adicionais.

Ícone

Nome do Botão

Descrição

Exportar e Reconfigurar

Abre um menu com os itens a seguir:
v Exportar. Exporta dados nos seguintes
formatos:
–

Fatiar para Excel - Exporta dados e
fórmulas (funções SUBNM e DBRW)
para uma nova planilha do Excel. A
planilha mantém uma conexão com o
servidor. Para Fatiar para Excel é
necessário que o Microsoft Excel
esteja instalado no servidor da Web.

–

Captura Instantânea para Excel Exporta dados para uma nova
planilha do Excel, excluindo as
fórmulas (funções SUBNM e DBRW).
A planilha não mantém uma conexão
com o servidor.

– Exportação para PDF - Exporta
dados para um arquivo PDF. Você
deve instalar uma impressora
PostScript para a opção Exportar
para o PDF funcionar. Para obter
detalhes, consulte a documentação
de Instalação e Configuração do
Planning Analytics.
v Reconfigurar Dados. Reconfigura os
dados. É possível salvar ou descartar
quaisquer mudanças feitas nos dados
ou no layout. Quaisquer mudanças
feitas serão mantidas na próxima vez
em que o Cognos TM1 for aberto.
v Reconfigurar Visualização.
É possível Reconfigurar a Visualização
Atual, Reconfigurar Todas as
Visualizações, Reconfigurar
Visualizações e Guias/.
Para obter mais informações sobre dados
de exportação, consulte Capítulo 5,
“Exportando Dados”, na página 45.
Copiar

Copia dados para duplicá-los em outras
células.

Colar

Cola dados copiados nas células.

Capítulo 2. Trabalhando com Dados
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Ícone

Nome do Botão

Descrição

Desfazer

Desfaz a última mudança de dados.
Lembre-se de que muitas ações de
mudança em dados podem ter um efeito
além das células que estão visíveis.
Valores consolidados, valores calculados
por regra, células incluídas na difusão de
dados ou até mesmo células em diferentes
visualizações podem ser alterados como
resultado da mudança de um valor de
dados em uma célula. Ao desfazer estas
ações, todos os valores afetados também
são alterados, mesmo em células não
visíveis na tela ativa.

Refazer

Após uma mudança de dados ser desfeita,
você pode restaurar a mudança.

Trocar linhas e colunas

Troca linhas e colunas para que a
dimensão na linha seja alternada com a
dimensão na coluna.

Recalcular

Atualiza e recalcula dados na
visualização. As mudanças de dados não
são confirmadas novamente para o
servidor, até que os dados sejam
confirmados ou enviados.

Suprimir Valores Zero

Suprimir Valores Zero
Suprimir Valores Zero nas Linhas
Suprimir Valores Zero nas Colunas
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Visualizar Grade

Exibe os dados em um formato de grade.

Visualizar Gráfico e Grade

Exibe os dados nos formatos de grade e
gráfico.

Visualizar Gráfico

Exibe os dados em um formato de gráfico.

Propriedades do Gráfico

Exibe as opções de menu Tipo de Gráfico.

Recalcular

Atualiza e recalcula dados na
visualização. As mudanças de dados não
são confirmadas novamente para o
servidor, até que os dados sejam
confirmados ou enviados.

Ambiente de Simulação

Cria ambiente de simulação para o
trabalho com dados em diferentes versões.

Navegando nas Páginas
É possível se mover de uma parte de um grande modo de visualização do cubo
para outro navegando pelas páginas.
Uma barra de ferramentas de Paginação é fornecida com botões de navegação e
um indicador de Página. Na visualização do cubo, uma parte visível da grade é a
primeira de sete páginas.

A tabela a seguir contém os botões da barra de ferramentas de Paginação e um
indicador com suas descrições.
Botão ou
Indicador

Nome

Descrição

Exibir Páginas

Exibe a caixa de diálogo Visualizar Página do
TM1 com um layout de todas as páginas. Clique
em uma página e clique em Ir para Página para
navegar em uma página específica. Por exemplo,
clique em Página 4 e clique em Ir para Página
para navegar na página 4.

Página Anterior
(Linhas)

Mostra a página anterior de linhas.

Página Seguinte
(Linhas)

Mostra a página seguinte de linhas.

Página Seguinte
(Colunas)

Mostra a página seguinte de colunas.

Página Anterior
(Colunas)

Mostra a página anterior de colunas.
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Botão ou
Indicador

Nome

Descrição

Indicador de Página Exibe a página atual e o número total de páginas
de células na visualização.

Editando e Substituindo Dados
É possível editar dados em células folha, desde que você tenha acesso de gravação
a essas células.
Células folha aparecem com plano de fundo branco.

Procedimento
1. Edite um valor em uma célula branca de uma das seguintes maneiras.
v Substituir o valor - Clique no valor em uma célula branca e a célula ficará
em destaque, indicando que está no modo de Edição. É possível substituir o
valor existente na célula digitando sobre ele.
v Editar o valor - Dê um clique duplo no valor em uma célula branca e a
célula ficará com um plano de fundo branco e um cursor piscando. Agora é
possível editar seletivamente o valor existente utilizando as teclas de seta
esquerda e direita no teclado para posicionar o cursor dentro do valor. É
possível utilizar as teclas Backspace e Delete para remover números únicos
do valor.
v Escolha um novo valor de data - Se uma célula é formatada como uma data,
dê um clique duplo na célula e, então, use o calendário para selecionar uma
nova data. Dar um clique duplo também coloca a célula no modo de edição,
de modo que é possível inserir alternativamente uma nova data diretamente
na célula.
A formatação é determinada pelos atributos de formatação que são aplicados
aos elementos que identificam uma célula. Para obter detalhes, consulte
“Atributos de Elemento” na documentação do TM1 Developer
Ao digitar um valor em uma célula que possui Agrupar Texto ativado, a altura
de linha se expande conforme necessário para se ajustar ao novo valor. Se a
célula tiver Agrupar Texto ativado, mas for mesclada em outras linhas/colunas
ou possuir uma altura de linha configurada na linha, a altura de linha não se
expandirá.
2. Após inserir um novo número, pressione Enter. A grade é atualizada para
exibir os novos dados, e todos os dados novos e não salvos são exibidos em
azul.
Se você inserir ou alterar dados e clicar em outra célula, a grade não será
atualizada e os dados alterados serão exibidos em verde.

Copiando e Colando Dados
Os comandos de cópia copiam um valor ou uma operação em colunas e locais
diferentes em uma única guia.
Comandos de cópia aplicam-se apenas às células do mesmo tipo que a célula
original. Estes comandos são aplicáveis apenas à grade atual. Esses comandos se
aplicam às células de espalhamento (difusão), mas não se aplicam às dimensões
aninhadas, ocultas ou reduzidas.
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É possível combinar comandos de cópia e de entrada de dados, entretanto, não
utilize-os com o comando grow.
A tabela a seguir lista os comandos de cópia rápida.
Comando

Descrição

Ação

>

Copia à direita

Exemplo: 5>
Copia o número 5 para a direita
Exemplo: inc6>
Aumenta a linha em 6% para cada valor à
direita

<

Copia à esquerda

Exemplo: add15<
Adiciona 15 em cada valor na linha à
esquerda

<>

|^

|

Copia à esquerda e à
direita na linha inteira

Exemplo: <>5

Copia acima e abaixo em
uma coluna

Exemplo: |^5

Copia abaixo

Exemplo: 3|

Copia o número 5 à esquerda e à direita em
uma linha

Copia o número 5 acima e abaixo em uma
coluna

Copia o número 3 abaixo na coluna
^

Copia acima

Exemplo: hold^
Mantém os valores da célula acima na
coluna
Exemplo: 2>^
Copia o número 2 à direita e acima na
coluna

Comandos de Entrada de Dados Rápidos
Digitar um comando de entrada de dados em uma célula executa uma ação no
valor da célula.
Os comandos de entrada de dados são processados quando a tecla Enter é
pressionada. Estes comandos são aplicáveis apenas à grade atual.
Estes comandos não fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas.
Estes comandos podem ser usados entre duas dimensões, mas não entre páginas.
A tabela a seguir lista os comandos de entrada de dados rápidos.
Capítulo 2. Trabalhando com Dados
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Comando

Descrição

Ação

K

Insere o valor em milhares.

Exemplo: 5K
Insere 5.000

M

Insere o valor em milhões.

Exemplo: 10M
Insere 10.000.000

Incluir, +

Inclui um número no valor da célula. Exemplo: Add50
Inclui 50 do valor da célula

Subtrair, Sub., ~

Subtrai um número do valor da
célula.

Exemplo: sub8
Subtrai 8 do valor da célula

Importante: Um sinal de menos (-)
não é permitido para subtração,
porque isto indica um número
negativo.
Percentual, per.

Multiplica o valor da célula por um
número incluído como uma
porcentagem.

Exemplo: per5
Fornece 5% do valor da célula
original

Aumentar, Aum.

Aumenta o valor da célula por um
número incluído como uma
porcentagem.

Diminuir, Dim.

Reduz o valor da célula por um
número incluído como uma
porcentagem.

Exemplo: decrease6

Expande células por uma
porcentagem.

Exemplo: GR>150:10

GR

Suspender, Susp.,
S, HC

Suspende o valor da célula de
cálculos de espalhamento. HC
suspende o nível consolidado.

Liberar, Lib., RH,
RC

Libera células suspensas.

RA

Libera todas as células suspensas.

Reduz o valor da célula em 6%

Aumenta o valor em 10 por
cento, começando com um
valor de 150.

Usando Atalhos em Clientes Diferentes
Há teclas de atalho disponíveis no cliente do IBM Cognos TM1 Application Web.
A tabela a seguir mostra os atalhos de teclado disponíveis no IBM Cognos TM1
Application Web client e no Cognos TM1 . Observe que nem todos os atalhos
disponíveis no IBM Cognos Planning Contributor também estão disponíveis no
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Cognos TM1 . Consulte também as notas no final da tabela para obter informações
importantes sobre como usar teclas de atalho.
Cognos Application Web

Cognos TM1

Incluir10

P+10

Sub.10

P~10

Aumentar10

P%+10

Diminuir10

P%~10

Porcentagem10

P%10

Add10> ou >Add10

R+>10

Sub10> ou >Sub10

R~>10

Increase10> ou >Increase10

P%+>10

Decrease10> ou <Decrease10

P%~>10

Percent10> ou >Percent10

P%>10

>10

R>10

10>

R>10

>10K

R>10000

>10M

R>10000000

10Grow100Compound>

GR>10:100

10Grow100Linear>

GR>10:100

10Gro100Com>

GR>10:100

10Gro100Lin>

GR>10:100

10G100C>

GR>10:100

10G100L>

GR>10:100

10Grow100>

GR>10:100

1K

1000 (O número que termina com K é multiplicado
por 1000 na extremidade do cliente e retornado ao
servidor)
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Cognos Application Web

Cognos TM1

1M

1000000 (O número que termina com M é
multiplicado por 1000000 na extremidade do
cliente e retornado ao servidor)

v Quando é inserido um atalho, como 10K, os números são multiplicados por 1000
ou 1000000 na extremidade do cliente e, em seguida, o atalho é convertido no
código de difusão equivalente.
v Os códigos de difusão do Cognos TM1 não podem ser usados em combinação
com os atalhos do Cognos Planning Contributor. Por exemplo, P%Add10 ou
RPAdd10 não são permitidos. Além disso, atalhos do Cognos Planning
Contributor não podem ser usados em combinação com atalhos do Cognos TM1
. Por exemplo, Add10Sub20 é uma entrada inválida.
v Os atalhos do Cognos Planning Contributor de Multiplicar, Dividir, Ligar e
Reconfigurar não estão disponíveis no TM1 .
v Todos os comandos de crescimento, sejam Compostos ou Lineares, são
convertidos nos comandos de difusão GR do Cognos TM1 GR. O comando GR
pode apenas executar um Crescimento Linear.
v A direção da difusão pode ser inserida no início ou no final do atalho. As
sequências de atalho com a direção no meio são inválidas. Por exemplo, Add10>
ou >Add10 estão corretas, mas Add>10 ou Add1>0 é inválida.
v Todos os códigos de atalho não fazem distinção de maiúsculas e minúsculas. Por
exemplo, add10, Add10 ou aDD10 produz o mesmo resultado.

Usando a Difusão de Dados
É possível utilizar difusão de dados para inserir ou editar dados numéricos
utilizando um método de distribuição predefinido chamado método de difusão de
dados.
Por exemplo, é possível distribuir uniformemente um valor em um intervalo de
células ou incrementar todos os valores em um intervalo de células por
porcentagem. Para obter detalhes sobre métodos de difusão de dados, consulte
“Usando Difusão de Dados” na documentação do TM1 Architect, TM1 Perspectives
e TM1 Web.

Procedimento
1. Para difundir dados, clique com o botão direito do mouse em uma célula e
clique em Difusão de Dados.
2. No menu Difusão, selecione qualquer método de difusão de dados.
Nota: O TM1 Web salva os valores da difusão no servidor. Você não precisa
enviar os dados após o TM1 Web concluir a difusão.

Aplicando uma Difusão de Dados entre Diversos Nós Folha a
partir de um Nó Consolidado
Quando você é o proprietário de um nó consolidado e nós folha relacionados, é
possível usar dados que se difundem do nível de nó consolidado para atualizar os
valores de célula em diversos nós folha sem precisar abrir separadamente e editar
cada nó folha.
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Os novos valores são proporcionalmente aplicados apenas aos nós folha
subjacentes aos quais você tem direitos. As células nos nós folha para os quais você
não tem direitos não são atualizadas.
Por exemplo, se você tiver direitos de propriedade para a hierarquia de nós da
América do Norte, EUA e Canadá, poderá executar uma difusão de dados em uma
célula consolidada no nó da América do Norte, e os novos valores serão aplicados
às células relacionadas nos nós folha dos EUA e Canadá.

Procedimento
1. Abra um nó consolidado na grade de dados.
2. Clique com o botão direito do mouse em uma célula consolidada e clique em
Difusão de Dados.
3. Na lista, selecione um método de difusão de dados.

Excluindo Células da Difusão de Dados
É possível aplicar uma suspensão nas células para evitar que elas sejam afetadas
pela difusão de dados. Ainda é possível editar células suspensas.
As suspensões se aplicam apenas ao usuário iniciando o recurso; os outros
usuários podem editar células retidas.

Aplicação de uma Suspensão em uma Única Célula ou um Único
Intervalo
É possível aplicar uma suspensão em uma única célula ou um único intervalo.

Procedimento
1. Selecione a célula ou intervalo.
2. Clique com o botão direito do mouse na célula ou intervalo.
3. Clique em Suspensões, Suspender Folhas.

Resultados
Cada célula retida exibe um triângulo vermelho no canto inferior esquerdo como
uma indicação visual de que você aplicou uma suspensão nessa célula ou
intervalo. Quando você efetua logoff, todas as suspensões são liberadas.

Liberação de uma Suspensão em uma Única Célula ou um Único
Intervalo
É possível liberar uma suspensão em uma única célula ou um único intervalo.

Procedimento
1. Selecione a célula ou intervalo de células.
2. Clique com o botão direito do mouse na célula ou intervalo.
3. Clique em Suspensões, Liberar Folhas Retidas.

Resultados
As células liberadas podem aceitar os valores de operações de difusão de dados.
Nota: Para liberar todas as suspensões aplicadas a todos os cubos, clique com o
botão direito do mouse em qualquer célula de qualquer cubo, clique em
Suspensões, Liberar Todas as Suspensões.
Capítulo 2. Trabalhando com Dados
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Excluindo Consolidações da Difusão de Dados
É possível suspender o valor de uma constante de consolidação enquanto ajusta os
valores de folha subjacentes. Por exemplo, ao executar uma análise what-if, você
pode suspender uma constante de valor enquanto altera os valores das folhas.
Ao aplicar uma suspensão de consolidação e alterar o valor de seus elementos
folha, a difusão proporcional é aplicada aos valores de folha restantes, para que o
valor de consolidação permaneça inalterado.

Aplicação de uma Suspensão de Consolidação em uma Única
Célula ou um Único Intervalo
É possível aplicar uma suspensão de consolidação em uma única célula ou um
único intervalo.

Procedimento
1. Selecione a célula ou intervalo.
2. Clique com o botão direito do mouse na célula ou intervalo.
3. Clique em Suspensões, Suspender Consolidação.

Resultados
Cada suspensão de consolidação exibe um triângulo vermelho no canto inferior
esquerdo de uma célula como uma indicação visual de que você aplicou uma
suspensão nessa célula ou intervalo. Quando você efetua logoff, todas as
suspensões são liberadas.

Liberação de uma Suspensão de Consolidação em uma Única
Célula ou um Único Intervalo
É possível liberar uma suspensão de consolidação em uma única célula ou um
único intervalo.

Procedimento
1. Selecione a célula ou intervalo de células.
2. Clique com o botão direito do mouse na célula ou intervalo.
3. Clique em Suspensões, Liberar Consolidação.

Resultados
O valor consolidado agora pode refletir quaisquer mudanças feitas nos valores de
folha subjacentes.
Nota: Para liberar todas as suspensões aplicadas a todos os cubos, clique com o
botão direito do mouse em qualquer célula de qualquer cubo, clique em
Suspensões, Liberar Todas as Suspensões.

Filtrando uma Visualização do Cubo
É possível filtrar dados em uma visualização do cubo que contém uma única
dimensão da linha e uma ou mais dimensões da coluna.
Quando você tiver duas ou mais dimensões nas colunas, poderá filtrar apenas a
partir da dimensão mais interna, que é a dimensão mais próxima da grade de
visualização.
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Procedimento
1. Clique no elemento da coluna que contém os valores que você deseja filtrar.
2. Selecione um filtro.
v Filtro Pré Definido - 10 Primeiros, 10 Últimos, Percentual dos 10 Primeiros,
Percentual dos 10 Últimos. O filtro é imediatamente aplicado à visualização.
v Avançado - É possível definir um filtro customizado configurando
parâmetros de filtro na caixa de diálogo Filtro, conforme descrito nas etapas
a seguir.
3. Selecione um tipo de Filtro.
Tipo de Filtro

Descrição

Contagem dos Maiores

Filtra a visualização para exibir apenas os maiores n
elementos, em que n é um número especificado na opção
Valor.

Contagem dos Menores

Filtra a visualização para exibir apenas os menores n
elementos, em que n é um número especificado na opção
Valor.

Soma dos Maiores

Filtra a visualização para exibir apenas os maiores elementos
cuja soma é maior ou igual a n, em que n é um número
especificado na opção Valor.

Soma dos Menores

Filtra a visualização para exibir apenas os menores elementos
cuja soma é maior ou igual a n, em que n é um número
especificado na opção Valor.

Percentual dos Maiores

Filtra a visualização para exibir apenas os maiores elementos
cuja soma é maior ou igual a n, em que n é uma porcentagem
do total da dimensão especificado na opção Valor.

Percentual dos Menores

Filtra a visualização para exibir apenas os menores elementos
cuja soma é maior ou igual a n, em que n é uma porcentagem
do total da dimensão especificado na opção Valor.

4. Insira um valor numérico na caixa Valor.
5. Selecione uma ordem de Classificação para exibir os elementos de dimensão no
Cube Viewer em ordem crescente ou decrescente.
6. Clique em OK.

Resultados
Um pequeno ícone de funil é exibido próximo do elemento da coluna para o qual
você criou um filtro.
Nota: Para remover um filtro, clique no elemento da coluna para o qual o filtro foi
criado e clique em Remover Filtro.

Fazendo Drill Through em Dados Detalhados
O IBM Cognos TM1 Application Web fornece recursos drill through que permitem
clicar em uma célula na grade e realizar drill through nos dados detalhados, que
fornecem informações ou contextos adicionais para a célula.
Capítulo 2. Trabalhando com Dados
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Os dados detalhados geralmente são uma extração de um banco de dados
relacional ou uma visualização do cubo.
Ao criar uma fatia a partir de uma visualização, as opções de drill through
disponíveis na visualização de origem também ficam disponíveis na fatia.

Procedimento
1. Clique com o botão direito do mouse na célula para a qual você deseja
visualizar dados detalhados.
2. Clique em Fazer Drill.
Se a célula estiver associada a uma única origem de dados detalhados, os
dados serão abertos em uma nova janela.
Se a célula estiver associada a duas ou mais origens de dados detalhados, uma
lista de origens de dados será exibida. Selecione a origem que deseja visualizar
e clique em OK.
Quando dados detalhados residem em um cubo, uma nova instância do
visualizador de cubo é aberta exibindo os dados detalhados.

Utilizando Ambientes de Simulação
Ambientes de Simulação permitem trabalhar com dados em versões diferentes,
permitindo incluí-los ou modificá-los para ver os resultados em seu orçamento. As
mudanças que feitas em um ambiente de simulação não são tornadas públicas até
você confirme; é possível continuar trabalhando com seus dados até ficar satisfeito
com o resultado.
Quando você envia um ambiente de simulação, esse ambiente de simulação
torna-se o padrão. Seu administrador pode ter desativado os ambientes de
simulação para o seu aplicativo.
É possível ter vários ambientes de simulação para trabalhar com diferentes
cenários e exibir diferentes resultados de dados. Se você estiver trabalhando com
diversos ambientes de simulação, deverá enviar a partir do IBM Cognos TM1
Application Web. Não será possível enviar a partir da página de Fluxo de Trabalho
do Cognos TM1 .

Procedimento
1. Crie um novo ambiente de simulação clicando na seta para baixo próxima do
botão do ambiente de simulação e clicando em Criar Ambiente de Simulação.
2. Clique em Criar novo para criar um novo ambiente de simulação ou Copiar do
ambiente de simulação existente para utilizar um ambiente de simulação que
você criou como base para o novo. Digite um nome e clique em OK.
3. Selecione o ambiente de simulação que deseja utilizar no menu suspenso.
Para enviar um ambiente de simulação, selecione-o no menu suspenso e clique
da barra de ferramentas.
no botão enviar
4. Para excluir um ambiente de simulação, clique na seta para baixo próxima ao
botão ambiente de simulação e clique em Excluir Ambiente de Simulação.
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Usando o Cognos TM1 Application Web e outras interfaces em um
único aplicativo
O IBM Cognos TM1 Applications armazenará a entrada de dados de um usuário
em uma área designada da área de trabalho pessoal até que ela seja confirmada
para o modelo base ou reconfigurada (limpa).
Ao usar outras interfaces do TM1 enquanto no modo writeback da área de
trabalho pessoal, a entrada de dados será armazenada em uma área designada da
área de trabalho pessoal do usuário até que ela seja confirmada para o modelo
base ou reconfigurada. Os dados não confirmados em qualquer interface podem
apresentar problemas aos usuários que esperam uma visualização consistente entre
o Cognos TM1 Application Web e outras interfaces do Cognos TM1.
Ao usar o TM1 Application Web e outra interface do TM1 (Microsoft Excel, Cube
Viewer, TM1 Web) em um único TM1 Application as seguintes regras serão
aplicadas:

Modo de writeback

Interface

Dados confirmados

Área de Trabalho
Pessoal

Cognos TM1
Application Web
Nota: Ambientes de
simulação criados
pelo Cognos TM1
Application Web
exibidos na lista de
ambientes de
simulação como
[<sandbox
name>]_[<approval
hierarchy dimension
name>].[<approval
hierarchy selected
element parent
name^selected element
name>]_[<Application
Web application>]

A entrada de dados
feita aqui pode ser
visualizada em todas
as interfaces do TM1.
Nota: Ambientes de
simulação criados
pelo Cognos TM1
Application Web
exibidos na lista de
ambientes de
simulação como
[<sandbox
name>]_[<approval
hierarchy dimension
name>].[<approval
hierarchy selected
element parent
name^selected element
name>]_[<Application
Web application>]

Dados não
confirmados
(exibidos em azul)
A entrada de dados
feita no Cognos TM1
Application Web
poderá ser
visualizada em
outras interfaces, se o
recurso de ambiente
de simulação for
designado a você.
Consulte a nota
abaixo.
Nota: Ambientes de
simulação criados
pelo Cognos TM1
Application Web
exibidos na lista de
ambientes de
simulação como
[<sandbox
name>]_[<approval
hierarchy dimension
name>].[<approval
hierarchy selected
element parent
name^selected element
name>]_[<Application
Web application>]
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Modo de writeback

Direto
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Dados não
confirmados
(exibidos em azul)

Interface

Dados confirmados

Outras interfaces do
Cognos TM1
Nota: Ambientes de
simulação criados
pelo Cognos TM1
Application Web
exibidos na lista de
ambientes de
simulação como
[<sandbox
name>]_[<approval
hierarchy dimension
name>].[<approval
hierarchy selected
element parent
name^selected element
name>]_[<Application
Web application>]

A entrada de dados
feita aqui pode ser
visualizada em todas
as interfaces do
Cognos TM1.
Nota: Ambientes de
simulação criados
pelo Cognos TM1
Application Web
exibidos na lista de
ambientes de
simulação como
[<sandbox
name>]_[<approval
hierarchy dimension
name>].[<approval
hierarchy selected
element parent
name^selected element
name>]_[<Application
Web application>]

A entrada de dados
não pode ser
visualizada pelo
Cognos TM1
Application Web.

Cognos TM1
Application Web
Nota: Ambientes de
simulação criados
pelo Cognos TM1
Application Web
exibidos na lista de
ambientes de
simulação como
[<sandbox
name>]_[<approval
hierarchy dimension
name>].[<approval
hierarchy selected
element parent
name^selected element
name>]_[<Application
Web application>]

O modo writeback
direto não está
disponível no Cognos
TM1 Application
Web.

O modo writeback
direto não está
disponível no Cognos
TM1 Application
Web.

Outras interfaces do
Cognos TM1

Toda a entrada de
dados pode ser
visualizada em
outras interfaces.

Toda a entrada de
dados pode ser
visualizada em
outras interfaces.

Capítulo 3. Gerenciando Mudanças na Grade
Você tem flexibilidade para organizar a grade e os dados para atender as suas
necessidades. É possível trabalhar com várias guias de uma vez ou pode congelar
colunas ou linhas para facilitar a rolagem em uma determinada guia.
Também é possível modificar a colocação da guia, a classificação dos dados e a
supressão de zeros. Da próxima vez que você abrir qualquer nó no mesmo
aplicativo, suas configurações serão retidas.

Trabalhando com Guias
É possível mover e reordenar guias.
Se tiver mais guias do que a janela pode comportar, as guias ocultas aparecerão na
área de controle de guia oculta. Essa área é indicada por uma divisa , além de
exibir o número de guias ocultas. Ao clicar na divisa, é possível selecionar uma
guia para exibir.
Se tiver várias guias separadas que têm as mesmas dimensões de contexto, você só
poderá exibir membros compartilhados dessa dimensão. Membros exclusivos
dessas dimensões de contexto não poderão ser exibidos até as guias serem
retornadas.

Tente Sozinho - Separe uma Guia
Você quer ver o impacto de uma viagem de negócios planejada nas despesas gerais
da empresa.
Para isso, você terá que separar a guia Despesas Corporativas, também conhecida
como cubo de relatórios, para ver as guias Custos de Viagem e Despesas
Corporativas juntas.

Procedimento
1. Arraste a guia Despesas Corporativas até ver a área para soltá-la destacada e
uma seta indicando a localização da guia.
Agora as guias são exibidas verticalmente.
2. Clique na guia Custos de Viagem para torná-la ativa.
3. Inclua dados e pressione Enter para confirmar os dados na guia Custos de
Viagem. Você verá os dados atualizados na guia Despesas Corporativas.
4. Para substituir a guia separada, arraste-a para a outra área da guia. A guia de
origem retorna para a área da guia. Também é possível reverter a visualização
selecionando Reconfigurar Guias no menu Reconfigurar na barra de
ferramentas.

Empilhando Dimensões
É possível empilhar e reorganizar visualizações para alterar como elas serão
exibidas.
Você pode reconfigurar a grade clicando na seta para baixo próxima do botão
Reconfigurar e clicando em Reconfigurar Visualização. Para reconfigurar os dados
© Copyright IBM Corp. 2007, 2017
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de volta da forma salva anteriormente, clique em Reconfigurar Dados. Você pode
arrastar e soltar visualizações da barra de dimensão para outras áreas da barra de
dimensão ou na grade, além de organizá-las nas linhas ou colunas para criar o
layout de grade desejado. Observe que uma visualização persiste na memória
apenas enquanto a visualização do navegador de onde ela se origina permanecer
inalterada. Se o cache do navegador for esvaziado, a visualização não persistirá.

Tente Sozinho - Empilhe uma Dimensão
Você deseja ver as diferenças nas versões de orçamentos para o custo de
suprimentos e comparar os orçamentos com os custos dos anos anteriores. Você
fará isso empilhando a dimensão de versões com a dimensão de custo de
suprimentos nas linhas.

Procedimento
1. Na guia Custos de Fornecimento, clique e arraste a dimensão 5 Versões da
seção de contexto da barra de dimensões para o eixo da linha. Quando você vir
o eixo da linha contornado para indicar uma área de lançamento, solte o botão
do mouse e a dimensão será empilhada nas linhas.
Agora é possível ver cada tipo de suprimento com as previsões para versões de
orçamento 1 e 2 e os efetivos para os 2 anos anteriores.
2. É possível mover dimensões nas linhas ou colunas de volta para a barra de
dimensão selecionando a dimensão na alça e arrastando para a barra.

Substituindo Dimensões
É possível substituir dimensões em um eixo arrastando e soltando uma dimensão
alternativa sobre outra dimensão.
Por exemplo, você pode arrastar uma dimensão da coluna clicando na alça da
dimensão e movendo-a para cima de uma dimensão na linha. Quando vir a área
de lançamento substituta, solte a dimensão.
as linhas e colunas para exibir dados de forma diferente.
Dica: É possível trocar
Por exemplo, se os meses estiverem nas linhas e as campanhas de marketing nas
colunas, é possível trocar as linhas e as colunas para facilitar a visualização dos
custos da campanha com o passar do tempo.

Tente Sozinho - Substitua Dimensões
Você gostaria de ver os tipos individuais de marketing para cada campanha. Para
isso, é possível trocar a dimensão Marketing pela dimensão Campanhas nas linhas.

Procedimento
1. Na guia Marketing, selecione a alça da dimensão Campanha 1 do contexto.
2. Arraste a dimensão sobre a dimensão Marketing 1 nas linhas. Quando vir as
linhas contornadas, solte a dimensão Campanha 1. Agora a dimensão de
origem substitui a dimensão de destino nas linhas.

Editando Subconjuntos
A ferramenta Editor de Subconjunto permite definir um subconjunto para qualquer
dimensão para limitar o número de elementos usados em uma linha.
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Uma dimensão pode ter milhares de elementos. Entretanto, é improvável que
alguma visualização requeira todos os elementos de todas as dimensões. Na
maioria dos casos, é necessário limitar os elementos usados em uma visualização
que são necessários para uma análise específica de seus dados.
Para melhores resultados, limite o número de elementos que aparecem como
elementos do título. Dessa forma, se você visualizar os dados em conexões de
Internet mais lentas, seus dados serão exibidos de maneira mais eficiente.

Procedimento
Clique na seta para baixo próxima de uma dimensão na linha ou coluna. O editor
de subconjunto é aberto.
Para abrir o editor de subconjunto para uma dimensão de contexto, clique na seta
para baixo na dimensão e clique no botão do editor de subconjunto

.

Editando com o Editor de subconjunto
Para executar tarefas de edição em um subconjunto, use o Editor de subconjunto.

Procedimento
1. Clique em Abrir subconjunto
O Subconjunto é aberto.

ao lado de qualquer dimensão.

2. Clique em Abrir editor de subconjunto

na parte inferior do Subconjunto.

Resultados
O Editor de subconjunto contém duas áreas de janela.
v Elementos Disponíveis (painel à esquerda) - Exibe todos os elementos que
estão disponíveis para inclusão no subconjunto.
v Subconjunto (área de janela à direita) - Exibe apenas os membros reais do
subconjunto. Ao salvar um subconjunto, apenas os elementos na área de janela
do Subconjunto são salvos no subconjunto.

Usando a barra de ferramentas do Editor de Subconjunto
As tarefas de edição disponíveis no Editor de Subconjunto são acessadas pelos
botões da barra de ferramentas.
A tabela a seguir descreve os botões da barra de ferramentas do Editor de
Subconjunto Avançado:
Botão

Nome

Descrição

Salvar Subconjunto

Salva apenas os elementos que aparecem na
lista Subconjunto para o subconjunto.

Salvar Subconjunto
como

Salva apenas os elementos que aparecem na
lista Subconjunto para o subconjunto com um
nome diferente.

Recarregar
Subconjunto

Recarrega o subconjunto original.
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Botão

Nome

Descrição

Subconjunto Todos

Exibe todos os elementos na dimensão-pai.

Recortar, Copiar e
Colar

Recorta, copia e cola os elementos selecionados
de um subconjunto.

Manter Elementos
Selecionados

Mantém os elementos selecionados para o
subconjunto.

Excluir Elementos
Selecionados

Remove os elementos selecionados do
subconjunto.

Filtrar Subconjunto

Permite selecionar um grupo de elementos em
um subconjunto que possuem características
relacionadas. É possível filtrar elementos
destas maneiras:
v Filtrar por Nível
v Filtrar por Atributo
v Filtrar por Expressão

Classificar
Subconjunto

Permite classificar um subconjunto de várias
maneiras:
v Classificar em Ordem Crescente
v Classificar em Ordem Decrescente
v Classificar Hierarquicamente
v Classificar por Índice Crescente
v Classificar por Índice Decrescente

Expandir Árvore

Expande a árvore de várias maneiras:
v Fazer Drill Down de Consolidações
Selecionadas - Expande a consolidação
selecionada em um nível.
v Expandir Consolidações Selecionadas Expande a consolidação selecionada,
mostrando todos os descendentes.
v Expandir Totalmente a Árvore - Expande a
hierarquia inteira, mostrando todos os filhos
de todos os pais.

Reduzir Árvore

Reduz a árvore de duas maneiras:
v Reduzir Consolidações Selecionadas - Reduz
a consolidação expandida, ocultando todos
os descendentes.
v Reduzir Totalmente a Árvore - Reduz a
hierarquia inteira.

Inserir Pais de
Elementos
Selecionados
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Insere o pai do elemento selecionado
imediatamente acima desse elemento na árvore
de hierarquia.

Botão

Nome

Descrição

Expandir Acima

Exibe consolidações na parte inferior da lista
de filhos, nas listas Elementos Disponíveis e
Subconjunto. Os filhos da consolidação são
expandidos acima da consolidação.

Criar Consolidação
Customizada

Permite construir elementos consolidados on
the fly ao trabalhar com uma visualização.
Para obter detalhes, consulte “Criando
Consolidações Customizadas” na página 40.

Localizar no
Subconjunto

Permite procurar elementos no subconjunto
atual com base no texto de procura inserido.

Exibindo nomes de elemento traduzidos no Cube Viewer
Quando o modelo tiver sido traduzido, conforme descrito em "Traduzindo o
modelo" no IBM Cognos TM1 Developer Guide, será possível exibir os nomes de
elemento traduzidos no Cube Viewer.

Antes de Iniciar
Assegure-se de que o idioma no qual deseja visualizar os nomes de elemento esteja
configurado como o idioma de exibição do navegador.

Procedimento
1. No Cube Viewer, clique na dimensão para a qual deseja exibir os nomes de
elemento traduzidos. O subconjunto atual da dimensão é aberto no Editor de
subconjunto.
2. No Editor de subconjunto, selecione Legenda na lista Alias.
3. Clique em OK.
4. Feche e reabra a visualização, salvando as mudanças, caso seja solicitado. Os
elementos são exibidos no idioma usado pelo navegador da web.

Movendo Elementos
É possível mover elementos da área de janela Elementos Disponíveis para a área
de janela Subconjunto usando uma operação arrastar e soltar.
Neste exemplo, se você clicar em Outra Receita na área de janela Elementos
Disponíveis, poderá arrastar o elemento para ficar abaixo de Vendas na área de
janela Subconjunto.

A linha abaixo do elemento Vendas indica que o elemento Outra Receita aparecerá
abaixo de Vendas.
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Movendo Consolidações
É possível mover uma consolidação da área de janela Elementos Disponíveis para
a área de janela Subconjunto usando uma operação arrastar e soltar.
Ao mover um elemento consolidado, os filhos da consolidação também serão
movidos.
Para este exemplo, suponha que você tenha um elemento de consolidação
chamado Receita.
Se selecionar Receita e arrastar para a área de janela Subconjunto, uma
consolidação reduzida será incluída na área de janela Subconjunto.

Se você expandir Receita na área de janela Elementos Disponíveis e selecionar a
consolidação e seus filhos, poderá arrastar a consolidação para a área de janela do
Subconjunto. A consolidação expandida será incluída na área de janela
Subconjunto.

Nos dois exemplos, a consolidação de Renda e seus filhos são incluídos na lista
Subconjunto. Entretanto, o estado da consolidação, na lista Subconjunto, reflete a
forma na qual a consolidação será exibida. No primeiro exemplo, Receita é exibida
como uma consolidação reduzida. No segundo exemplo, Receita é exibida como
uma consolidação expandida e seus filhos ficarão visíveis.

Mantendo Elementos
É possível reduzir a lista de elementos na área de janela Subconjunto apenas aos
elementos que você deseja manter no subconjunto.
Nesse caso, todos os outros elementos serão removidos do subconjunto.
Nota: É possível reduzir o tamanho da lista Elementos Disponíveis para limitar a
procura por elementos para inclusão no subconjunto, mas isso não tem efeito sobre
os elementos da lista Subconjuntos.
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Procedimento
1. Selecione os elementos que você deseja manter na lista Subconjunto.
.
2. Clique em Manter Elemento(s) Selecionado(s)
Apenas os elementos selecionados para permanecerem visíveis na lista
Subconjunto.
3. Clique em Salvar Subconjunto

para salvar o subconjunto.

Excluindo Elementos
É possível remover elementos selecionados da área de janela Subconjunto.

Procedimento
1. Selecione um ou mais elementos na área de janela Subconjunto.
2. Clique em Excluir Elemento(s) Selecionado(s)

.

Resultados
Os elementos selecionados são removidos da área de janela Subconjunto. Os
elementos removidos ainda existem na dimensão.
Nota: Para exibir todos os elementos do subconjunto removidos, clique em
Subconjunto Todos

.

Filtrando Elementos
É possível filtrar elementos na área de janela de Elementos Disponíveis ou na área
de janela de Subconjuntos.
Use essas opções:
v Filtrar por Atributo - Exibe apenas os elementos que correspondem a um
atributo especificado.
v Filtrar por Nível - Exibe apenas os elementos que correspondem a um nível da
hierarquia de elementos.
v Filtrar por Expressão - Exibe apenas os elementos que correspondem a um
padrão.
Filtrando por Atributo:
O Editor de Subconjunto permite filtrar elementos por valor de atributo.
Procedimento
e clique em Filtrar por Atributo.
1. Clique em Filtrar Subconjunto,
2. Na lista Selecionar Atributo, selecione um atributo.
3. Na lista Selecionar Valor para Correspondência, selecione um valor.
4. Clique em OK.
Resultados
Todos os elementos de subconjunto cujo atributo corresponde a este valor
permanecem na lista de elementos. Todos os elementos de subconjunto cujo
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atributo selecionado não corresponde ao valor são removidos da lista de
elementos.
Filtrando por Nível:
O Editor de Subconjunto permite filtrar elementos para que permaneçam apenas os
elementos pertencentes a um ou mais níveis de hierarquia especificados.
Considere o seguinte exemplo de uma hierarquia de três níveis.
Neste exemplo, você inicia com o subconjunto mostrado na figura e, em seguida,
elimina todos os elementos de subconjunto, exceto os do Nível 1.

Procedimento
e clique em Filtrar por Nível.
1. Clique em Filtrar Subconjunto
2. Clique em um nível na lista e clique em OK.
Por exemplo, se você filtrou por Nível 1, os seguintes elementos de
subconjunto do nível 1 permanecerão na lista Subconjunto:
v Receita
v COS
Filtrando por Expressão:
O Editor de Subconjunto permite filtrar elementos para que permaneçam apenas os
elementos correspondentes a um padrão de procura especificado.
Por exemplo, suponha que você tenha a seguinte lista de elementos na área de
janela Elementos Disponíveis ou na área de janela Subconjunto.
v Vendas
v Outra Receita
v Custo Direto
v Outros Custos
v Tarifas Bancárias
v Conselho de Administração
v Relacionamentos de Funcionários
v Imprimindo
v Seminários e Ed. Contínua
v Impostos e Licenças
v Despesas do Escritório
v Postagem
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v Aluguel
Agora, suponha que deseja reduzir essa lista àqueles elementos que contêm a
palavra 'custo'.
Procedimento
e clique em Filtrar por Curinga.
1. Clique em Filtrar Subconjunto
2. Insira um padrão de caracteres alfanuméricos na caixa Inserir Expressão.
É possível usar os dois seguintes caracteres curinga na caixa Inserir Expressão.
v Ponto de interrogação (?) - Marcador para um único caractere
v Asterisco (*) - Marcador para um ou mais caracteres
Para isolar todos os elementos cujos nomes contêm o padrão de sequência cost,
digite a expressão ’cost’ na caixa de diálogo que se abre.
3. Clique em OK.
Resultados
A lista de elementos é cortada para conter somente aqueles elementos que
correspondem a esse padrão.

Localizando Elementos
É possível procurar elementos na área de janela Elementos Disponíveis ou na área
de janela do Subconjunto usando a barra de ferramentas Localizar no Subconjunto.
Este recurso executa uma procura de texto simples de elementos que
correspondem a um padrão de ortografia inserido. Isto é útil, principalmente
quando você deseja localizar um elemento específico em uma grande lista de
elementos.
Nota: O recurso Localizar no Subconjunto não suporta caracteres curinga, como
ponto de interrogação (?) ou asterisco (*), no texto de procura. Em vez disso, um
caractere curinga asterisco (*) é inserido no início e no fim do padrão de ortografia
inserido, para que procure qualquer ocorrência do padrão na lista de elementos.
Por exemplo, se inserir o padrão de ortografia ost, isso será convertido para *ost* e
correspondências como Cost e Boston serão localizadas.

Procedimento
1. Clique em Localizar no Subconjunto
ou pressione CTRL+F.
A barra de ferramentas Localizar no Subconjunto se abre no Editor de
Subconjunto.
2. Digite um padrão de ortografia na caixa de procura.
Um padrão de ortografia pode incluir um ou mais caracteres alfanuméricos,
exceto caracteres curinga que não devem ser incluídos.
A lista de elementos é procurada conforme você digita um padrão de
ortografia.
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v Se forem localizados um ou mais elementos correspondentes, o primeiro
elemento correspondente será localizado e realçado na lista.
v Se não for localizado um elemento correspondente, a caixa de procura exibirá
temporariamente um plano de fundo vermelho.
Também é possível iniciar sua procura em qualquer local na lista de elementos,
clicando em um elemento nessa seção da lista. A procura começa a partir desse
novo ponto de início quando você continua a procura.
3. Clique em Localizar Próximo ou em Localizar Anterior para navegar pela lista
de elementos quando for localizado mais de um elemento correspondente.
Também é possível usar os seguintes comandos do teclado para navegar:
v Pressione F3 ou pressione ENTER para localizar o próximo elemento
correspondente.
v Pressione SHIFT+F3 ou pressione SHIFT+ENTER para localizar o elemento
anterior.
Se não for localizado um elemento correspondente próximo ou anterior, a caixa
de procura exibirá temporariamente um plano de fundo vermelho e a procura
percorrerá a lista novamente.
4. Clique em Fechar Barra de Localização
Localizar no Subconjunto.

para fechar a barra de ferramentas

Classificação de elementos
É possível classificar todos os elementos na área de janela Elementos Disponíveis
ou na área de janela Subconjunto.

Procedimento
Para classificar elementos de subconjunto, clique em Classificar Subconjunto
e selecione uma opção de classificação.
Opção de Classificação

Ordem de Classificação

Classificar em Ordem Crescente

Ordem crescente de A a Z, 0-9.

Classificar em Ordem
Decrescente

Ordem decrescente de Z a A, 9-0.

Classificar Hierarquicamente

Todos os filhos aparecem abaixo de seus pais.

Classificar por Índice Crescente

Índice de dimensão, iniciando em 1.

Classificar por Índice
Decrescente

Índice de dimensão, iniciando no índice mais alto na
dimensão.

Expandindo e Reduzindo Consolidações
Uma consolidação pode ser expandida no Editor de Subconjunto para exibir os
filhos imediatos ou todos os descendentes da consolidação.
Os seguintes procedimentos podem ser aplicados a elementos na área de janela
Elementos Disponíveis ou na área de janela do Subconjunto do Editor de
Subconjunto.
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Expandindo uma Consolidação:
É possível expandir uma consolidação.
Procedimento
1. Selecione as consolidações que você deseja expandir.
.
2. Clique em Expandir Árvore
3. Selecione um dos seguintes:
v Clique em Fazer Drill Down de Consolidações Selecionadas para visualizar
os filhos imediatos de uma consolidação. A figura a seguir mostra o
resultado de drill down na consolidação Unidade de Negócios Total.

v Clique em Expandir Consolidações Selecionadas para visualizar todos os
descendentes de uma consolidação. A figura a seguir mostra o resultado da
expansão da consolidação Unidade de Negócios Total.

v Clique em Expandir Totalmente a Árvore para visualizar todos os
descendentes de todos os pais na hierarquia da dimensão.
Reduzindo uma Consolidação:
É possível reduzir as consolidações expandidas usando uma consolidação
selecionada ou é possível fechar todas as consolidações expandidas no
subconjunto.
Procedimento
1. Selecione as consolidações expandidas que você deseja reduzir.
.
2. Clique em Reduzir Árvore
3. Clique em Reduzir Consolidações Selecionadas.
Nota: Para fechar todas as consolidações expandidas no subconjunto, clique em
Reduzir Árvore,

e em Reduzir Árvore Completamente.
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Inserindo Pais
É possível inserir o pai imediato de um elemento selecionado diretamente acima
desse elemento no Editor de Subconjunto.
Por exemplo, considere o seguinte exemplo que mostra vários elementos folha.

Se você selecionar todos os elementos e clicar em Inserir Pais de Elementos
, os pais imediatos de todos os elementos selecionados serão
Selecionados
inseridos, conforme mostrado no seguinte exemplo.

Criando Consolidações Customizadas
Ao trabalhar com uma visualização, é possível criar consolidações customizadas a
partir de conjuntos existentes ou a partir de elementos de subconjunto
selecionados.

Criando uma Consolidação Customizada a partir de um
Subconjunto Existente
É possível criar uma consolidação customizada inserindo um subconjunto existente
no subconjunto atual.
O subconjunto existente torna-se então uma consolidação customizada no
subconjunto atual.
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Procedimento
1. Abra o Editor de subconjunto para uma dimensão.
2. Defina um subconjunto na área de janela Subconjunto.
e clique em Criar
3. Clique em Criar Consolidação Customizada
Consolidação a partir de um Subconjunto.
4. Selecione o subconjunto existente que você deseja inserir no subconjunto atual
como uma consolidação customizada.
O subconjunto selecionado é inserido no subconjunto atual como uma
consolidação customizada.
5. Se necessário, clique em Salvar Subconjunto

ou em Salvar Subconjunto

para salvar o subconjunto atual.
Como
6. Clique em OK.

Resultados
O subconjunto com a nova consolidação customizada se abre.

Criando uma Consolidação Customizada a partir de Elementos
Selecionados
É possível criar uma consolidação customizada a partir de elementos selecionados
no Editor de Subconjunto.

Procedimento
1. Abra o Editor de subconjunto para uma dimensão.
2. Na área de janela Subconjunto, selecione os elementos que você deseja incluir
na consolidação customizada.
e clique em Criar
3. Clique em Criar Consolidação Customizada,
Consolidação a partir de Elementos Selecionados.
Agora você criou uma consolidação customizada que contém os elementos
selecionados na etapa 2.
O nome da consolidação customizada }ROLLUP_ # é designado, em que #
começa em zero e aumenta em um para cada consolidação customizada criada
durante uma sessão do servidor.
4. Clique em OK para visualizar a nova consolidação customizada.

Capítulo 3. Gerenciando Mudanças na Grade
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Capítulo 4. Trabalhando com Gráficos
Essa seção ilustra como visualizar um gráfico no Cognos TM1 Web.

Procedimento
1. Abra uma visualização.
2. Execute um dos seguintes procedimentos para visualizar um gráfico:
v Clique em Visualizar Gráfico para visualizar dados do cubo apenas em
formato de gráfico.
Um gráfico de colunas, o tipo de gráfico padrão, é exibido.
v Clique em Visualizar Gráfico e Grade para visualizar dados do cubo em
formato de gráfico e de grade.
É exibida uma grade na parte superior, e um gráfico de colunas, o tipo de
gráfico padrão, é exibido na parte inferior.
v Clique em Visualizar Grade para visualizar dados do cubo apenas em
formato de grade.

Alterando o Tipo de Gráfico
É possível alterar o tipo de gráfico no menu Propriedades de Gráfico.
Siga as etapas abaixo para alterar o tipo de gráfico.

Procedimento
1. Na barra de ferramentas, clique em Propriedades de Gráfico > Tipo de
Gráfico.
2. Selecione um dos tipos de gráfico disponíveis, como Ponto, Linha, Coluna ou
Setor.

Fazendo Drill de um Gráfico
Se seu administrador tiver definido processos de drill through e regras para células
do cubo representadas em um gráfico, você poderá fazer drill through para dados
associados a partir do gráfico.
Para obter detalhes sobre como criar processos e regras de drill through, consulte a
documentação do TM1 Developer.
Se um componente do gráfico estiver associado a uma única origem de dados
associados, os dados serão abertos imediatamente em uma nova guia Visualizar. Se
o componente do gráfico estiver associado a várias origens de dados associados,
será solicitado que selecione uma única origem.
Por exemplo, esta seção ilustra como executar um drill.

Procedimento
1. Clique em Visualizar Gráfico para exibir o gráfico.
2. Clique com o botão direito do mouse em uma coluna no gráfico e clique em
Fazer Drill Through.
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Se a célula estiver vinculada a duas ou mais origens de dados associados, a
caixa de diálogo Fazer Drill será aberta, listando as origens de dados associadas
ao componente do gráfico.
3. Selecione a origem que deseja visualizar e clique em Selecionar.

Resultados
Os dados selecionados são abertos em uma nova guia Visualizar.
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Capítulo 5. Exportando Dados
É possível importar dados para o Microsoft Excel para criar relatórios e gráficos e
para manipular dados. Também é possível exportar dados para um arquivo de
texto.
Nota: Se você exportar usando Fatiar para Excel ou Captura de Tela para Excel e
o Microsoft Excel não estiver no servidor, os gráficos presentes na grade não serão
exportados para a planilha resultante. Se utilizar Exportar para o PDF, seu gráfico
aparecerá primeiro, seguido por seus valores.

Procedimento
1. Clique em Exportar
.
2. Selecione um formato de exportação para o relatório:
v Fatiar para Excel- Documentos do Excel que retêm um link para o servidor
por meio das funções do TM1 . Quando você abre a fatia e se conecta ao
servidor com o qual a fatia é associada, a fatia exibe os valores de cubo
atuais, contanto que você esteja executando o Excel com o suplemento
Perspectivas ativado.
v Captura de Tela para Excel - Documentos do Excel que contêm valores
numéricos refletindo os valores do cubo no momento em que a exportação
ocorreu. Como as capturas instantâneas não retêm um link com o servidor,
os valores são estáticos, representando uma captura instantânea de valores
do cubo no momento da exportação.
v Exportar para PDF - Documentos em PDF que exibem valores do cubo no
momento em que a exportação ocorreu.
A caixa de diálogo Exportar é aberta.
3. Selecione o número de linhas para exportar:
v Exportar linhas da página atual - Exporta todas as linhas da página atual.
v Exportar linhas do início até a página atual - Exporta a partir da primeira
linha da primeira página até a última linha da página atual.
v Exportar todas as linhas da visualização - Exporta todas as linhas de todas
as páginas.
4. Selecione as dimensões de título que deseja incluir no relatório.
5. Clique em OK para criar o relatório.
As planilhas de relatório são geradas e solicitam que abra ou que salve o
relatório.
6. Faça o seguinte:
v Clique em Abrir para abrir o relatório em uma nova janela do navegador.
v Clique em Salvar para salvar o relatório no disco.
Nota: Por padrão, a exportação de um relatório de fatia ou de captura
instantânea para o Excel exibe o relatório em uma janela do navegador da Web.
Para obter detalhes sobre como configurar o computador para abrir relatórios
na versão completa e independente do Excel, consulte o Web site de suporte da
Microsoft.
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Além disso, se desejar usar a funcionalidade do TM1 com uma fatia exportada
para o Excel, você deverá abrir a fatia na versão independente do Excel e
possuir uma versão local de Perspectivas ou do Cliente instalada no
computador.
Nota: Se você tiver problemas ao exportar arquivos do Excel ou PDF e estiver
usando um servidor rede de longa distância (WAN), talvez seja necessário
reconfigurar as configurações de segurança no Internet Explorer. Para obter
detalhes, consulte a documentação do TM1 Operation.
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Apêndice. Gerenciando os aplicativos Cognos TM1 no portal
Para ser capaz de trabalhar com o aplicativo implementado IBM Cognos TM1
Performance Modeler , deve-se ativar o aplicativo no portal.
Todos os aplicativos são visíveis aos administradores no portal de aplicativos. O
aplicativo deve ser ativado antes de poder ser usado. Após a ativação, o aplicativo
está disponível para uso. O aplicativo e as propriedades também podem ser
editados.

Ativando um Aplicativo em um Portal
O aplicativo IBM Cognos TM1 Performance Modeler deve ser ativado antes dos
usuários poder usá-lo a partir do portal Aplicativos.

Procedimento
1. Abra o portal. Os aplicativos são listrados na coluna Nome.
.

2. Para ativar o aplicativo, na coluna Ações, clique no ícone Ativar Aplicativo

Exportando um Aplicativo do Portal
É possível exportar um aplicativo do IBM Cognos TM1 Performance Modeler para
uso como um modelo para um novo aplicativo ou como um backup para um
aplicativo existente.
Um aplicativo deve ser exportado apenas para um servidor que não possui tal
aplicativo ou que usa uma dimensão diferente para a hierarquia de aprovação do
aplicativo exportado. Um archive é criado contendo os arquivos XML que
descrevem a estrutura e a segurança do seu aplicativo.

Procedimento
1. Abra o portal do aplicativo Cognos.
2. Clique no ícone Exportar Aplicativo

na coluna Ações
3. Clique em Salvar Arquivo para fazer o download do arquivo para seu
computador.

Importando um Aplicativo Exportado no Portal
É possível importar um aplicativo exportado de volta para o portal do IBM Cognos
TM1 Applications e usá-lo como a base para um novo aplicativo.

Procedimento
1. Abra o portal do Cognos TM1 Applications.
2. Clique no ícone Importar aplicativo .
3. Selecione o servidor no qual deseja importar o aplicativo.
4. Clique em Escolher arquivo.
5. Navegue até o arquivo (.zip) do aplicativo e clique em Abrir.
6. Se deseja importar as configurações de segurança com o aplicativo, selecione a
opção Importar segurança do aplicativo .
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7. Se deseja importar um comentário com o aplicativo, selecione a opção
Restaurar comentário do aplicativo.
8. Clique em Importar.

Reconfigurando um Aplicativo no Portal
É possível reconfigurar todos os nós na hierarquia de aprovação para seu estado
original após o aplicativo ser implementado para o portal do IBM Cognos TM1
Applications.
A reconfiguração de um aplicativo descarta todos os progressos feitos no processo
de planejamento para que seja possível reiniciar o processo de planejamento. Ele
também remove os ambientes de simulação. Reconfigurar um aplicativo não
reconfigura ou descarta nenhuma mudança nos dados.

Procedimento
1.
2.
3.
4.

Abra o portal de Aplicativos.
Próximo ao nome do aplicativo, marque a caixa de seleção.
Clique no botão Reconfigurar Aplicativo .
Clique em OK para confirmar a reconfiguração.

Configurando fluxo de trabalho, conversão e propriedades de texto no
Applications Portal
É possível configurar as propriedades no IBM Cognos TM1 Applications Portal.

Procedimento
1. Abra o portal de Aplicativos.
2. Para abrir a janela Configurar Propriedades, clique no botão Configurar
Propriedades
3. Configure as propriedades conforme descrito aqui:
Configurações do fluxo de trabalho: Taxa de atualização da página de fluxo
de trabalho
O intervalo, em minutos, no qual a página de fluxo de trabalho é
atualizada.
Texto do Aplicativo: Idioma
O idioma no qual seu aplicativo é executado.
Selecione um dos idiomas disponíveis no menu.
Texto do Aplicativo: Nome
O nome do aplicativo. Este é o nome que identifica o aplicativo no
portal Aplicativos e em outros locais.
Há um limite de 200 caracteres para os nomes do aplicativo.
Texto do Aplicativo: Ajuda
Esta propriedade configura o texto de Instruções de Usuário que
aparecem quando os usuários acessam o aplicativo por meio do Portal
Aplicativos.
Insira o texto que instruirá usuários na utilização do seu Aplicativo.

48

Applications

Visualizações: Nome
Esta propriedade configura o nome que é exibido na guia Visualização
no cliente Aplicativos.
Texto de Visualizações: Ajuda
Esta propriedade configura o texto que aparece quando um usuário
clica no botão Ajuda ao trabalhar com uma visualização no cliente
Aplicativos.
Insira instruções ou informações que ajudem os usuários a inserir
dados na visualização.
4. Clique em OK.

Definindo Opções de Configuração do Cognos TM1 Applications
É possível configurar opções que determinam qual servidor hospeda seus
aplicativos e quais clientes podem ser executados junto a seus aplicativos.

Procedimento
1. Clique no ícone Administrar aplicativo
Applications.

no portal do IBM Cognos TM1

2. Para incluir um novo servidor que hospeda aplicativos adicionais, clique em
Incluir na seção Nomes do Servidor.
a. Especifique o nome do Host Administrador para o novo servidor.
b. Selecione o nome do servidor na lista de servidores disponíveis. Se a lista
Nome do Servidor estiver vazia, clique no botão Atualizar.
c. Clique em OK.
Também é possível selecionar Desativado para desativar este servidor.
3. Para editar ou remover um servidor, selecione o servidor e clique em Editar ou
Remover.
4. Para incluir um novo aplicativo cliente, clique em Incluir na seção Clientes.
a. Insira um ID para o cliente.
b. Selecione um Tipo de cliente. Um cliente pode ser aberto na Janela Atual,
aberto em uma Nova Janela ou ser Provisionado para abrir em um novo
aplicativo.
c. Insira o Localizador de Recurso Universal (URL) para o novo cliente.
d. Selecione o Idioma a ser usado como padrão. A configuração de idioma
define quais sequências de código de idioma serão usadas para o cliente. O
nome do cliente fica visível no menu de contexto da página de fluxo de
trabalho e é traduzido com base na configuração do código de idioma do
conteúdo do usuário.
e. Insira um Nome para o cliente.
5. Para editar ou remover um cliente existente, selecione o cliente na lista Clientes,
em seguida, clique em Editar ou Remover.

Gerenciando tarefas no TM1 Applications
É possível monitorar a implementação, o salvamento inicial dos direitos e a
importação de um aplicativo que pode estar levando um longo tempo no portal do
TM1 Applications e ter essas tarefas processadas em plano de fundo.

Apêndice. Gerenciando os aplicativos Cognos TM1 no portal
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Este recurso também bloqueará os administradores de acionarem qualquer uma
dessas ações, se elas já estiverem em execução para qualquer aplicativo construído
a partir do mesmo servidor TM1 subjacente. Qualquer um que tentar se conectar a
um aplicativo enquanto esses processos estiverem sendo concluídos será bloqueado
e o aplicativo exibirá um ícone de ocupado. Além disso, outros ícones de atividade
não estarão disponíveis durante esse tipo de processo. O tempo de espera e o
número máximo de encadeamentos podem ser configurados usando os parâmetros
MaxThreads de implementação e MaxWaitTime de implementação no arquivo
pmpsvc_config.xml.

Procedimento
1. No portal do TM1 Applications, clique no ícone Gerenciar tarefas
. A janela
Gerenciar Tarefas é exibida com todas as tarefas que estão sendo processadas
atualmente.
para garantir que todas as tarefas em
2. Clique no ícone Atualizar
execução atualmente serão mostradas.
icon. Clique no
3. Para reduzir as tarefas mostradas, clique no ícone Filtrar
ícone Definir filtro para identificar os critérios a serem usados ao reduzir a
exibição.
Use o menu suspenso em cada campo para identificar o tipo de tarefa que
deseja ver.
para incluir outro conjunto de critérios.
4. Use o sinal de mais
5. Se uma tarefa estiver em execução atualmente, será possível selecioná-la e usar
o ícone de exclusão

para excluir a tarefa.

Configurando um processo do TurboIntegrator para executar em uma
ação de fluxo de trabalho
É possível configurar a execução de um processo do TurboIntegrator a partir de
uma ação de fluxo de trabalho do Cognos TM1 Application Server.

Procedimento
1. Crie o processo do TurboIntegrator customizado que deseja executar. Para obter
mais informações, consulte “Considerações para criar um processo de
TurboIntegrator que pode ser executado a partir de uma ação de fluxo de
trabalho” na página 51.
2. Determine as mensagens de erro a serem retornadas ao usuário. No portal do
e clique em Manutenção.
TM1 Applications, clique no ícone Administrador
É possível definir um número de Códigos de Erro no Cognos TM1 Application
Portal e associá-los às sequências de texto para determinados códigos de
idioma do usuário. Também é possível definir uma condição de Erro que para
a execução do fluxo de trabalho imediatamente.
Por exemplo, para um Código de Erro chamado CheckPrices, CheckPrices é o
código usado para o parâmetro pErrorCode no Processo Customizado. As
sequências vistas para o inglês e francês podem ser identificadas por seu
código de idioma do sistema. Para exibir as sequências corretas, o Cognos TM1
Server deve ser configurado corretamente com o suporte de Legenda, de modo
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que Culturas relevantes (en, en-GB, en-US, fr, fr-FR, entre outras) sejam
vinculadas às Legendas relevantes no Cognos TM1 Server.
3. Para configurar a ação customizada, abra o aplicativo na guia Design do
Aplicativo do Cognos TM1 Performance Modeler.
4. Selecione o aplicativo e exiba a guia Propriedades na área de janela.
5. Clique nas reticências (...) no rótulo Processos Customizados para exibir a
janela. É possível configurar os nomes do Pre e Pós-processos e se o processo
está ativado. Consulte o exemplo a seguir:
Ativado

Pré-processo

Ativado

Enviar

Sim

Outra Validação
de Renda

Não

Rejeitar

Não

Outra Validação
de Renda

Não

Anotar

Não

Outra Validação
de Renda

Não

Pós-processo

Neste exemplo, o Processo Outra Validação de Renda é configurado para
executar como um processo de ação de pré-fluxo de trabalho no evento de
Enviar, Rejeitar ou Anotar. No entanto, ele é ativado apenas para a ação de
fluxo de trabalho Enviar.
É possível configurar a mesma ação para as ações Pré e Pós-fluxo de trabalho.
Porém, é possível configurar apenas um Processo para ser executado em cada
caso. Por exemplo, não é possível nomear três Processos para serem executados
como ações Pós-processo para a operação Enviar. Apenas um processo é
permitido.
O aplicativo deve ser implementado para estas configurações entrarem em
vigor.
Teste a execução do Processo Customizado em um ambiente de
Desenvolvimento antes de implementá-lo em um sistema de Produção. Se
ocorrer algum problema com a execução do Processo customizado, use o
sinalizador Ativado para isolar seletivamente os Processos customizados para
determinar se as ações de fluxo de trabalho continuarão normalmente quando o
Processo customizado não estiver em execução.
6. Clique em OK.

Considerações para criar um processo de TurboIntegrator que
pode ser executado a partir de uma ação de fluxo de trabalho
Ao criar um processo do TurboIntegrator que pode ser executado a partir de uma
ação de fluxo de trabalho, há um número de considerações que devem ser levadas
em conta.
É possível criar um processo de TurboIntegrator no IBM Cognos Performance
Modeler. Clique com o botão direito do mouse na área de janela do Design de
Modelo e selecione Novo > Processo.
O Cognos TM1 Application Server precisa do contexto da ação de fluxo de
trabalho, o nó de hierarquia de aprovação que é usado e o Aplicativo no qual a
ação de fluxo de trabalho foi executada. O processo do TurboIntegrator deve ter os
parâmetros a seguir nesta ordem na guia Avançado no editor de processo.

Apêndice. Gerenciando os aplicativos Cognos TM1 no portal
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pExecutionId
pAppId
pNodeId
pWorkflowAction

pAppId
Representa o identificador exclusivo GUID para o aplicativo. O GUID
identifica o aplicativo que acionou a ação. É possível implementar mais do
que um aplicativo no mesmo cubo, por isso é necessário identificar
exatamente qual aplicativo desencadeou a ação.
pNodeId
Representa o nó a partir do qual a ação de fluxo de trabalho foi executada.
pNodeId é sempre um valor único; no caso de uma edição multi-nó,
pNodeId representa o nó consolidado a partir do qual a ação foi executada.
pWorkflowAction
Retorna um dos valores a seguir:
Tabela 3. Valores de pWorkflowAction.
Valor de Ação pWorkflow

Descrição

OWN

Assumir como proprietário de um nó.

SAVE

Confirmar dados para um nó.

SUBMIT

Enviar um nó.

REJECT

Rejeitar um nó.

ANNOTATE

Anotar um nó.

RELEASE

Liberar a propriedade de um nó.

OFFLINE

Mantenha o nó de hierarquia de aprovação
Offline quando o Cognos Insight Client for
usado no modo Distribuído.

ONLINE

Retorne o nó de hierarquia de aprovação
para Online quando o Cognos Insight Client
for usado no modo Distribuído.

Todas as ações de fluxo de trabalho não estão disponíveis em todos os
tipos de aplicativos. Por exemplo, as ações Enviar e Rejeitar não podem
ocorrer em um aplicativo de Responsabilidade.
Não é possível configurar um processo de Pré-fluxo de trabalho do
TurboIntegrator para a ação Confirmar.
Para retornar mensagens específicas no código de idioma correto para o
usuário do Aplicativo, o Processo deve chamar um processo do
TurboIntegrator específico, gerado pelo sistema que gera uma chamada
ProcessError;:
vReturnValue = ExecuteProcess(’}tp_error_update_error_cube’,
’pGuid’, pExecutionId,
’pProcess’, ’tp_pre_action_validation’,
’pErrorCode’, ’OtherRevWarning’,
’pErrorDetails’, vErrorDetails,
’pControl’, ’Y’);
ProcessError;

Atualize apenas os campos pErrorCode e pErrorDetails nesta instrução
ExecuteProcess(). Não edite os outros campos.
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pProcess
O nome do processo atual.
pErrorCode
Um código que representa a condição de erro que é usada para avisar o
usuário sobre (OtherRevWarning neste exemplo). Uma sequência mais
descritiva, que pode ser traduzida correspondendo a este Código de erro,
pode ser configurada no Cognos TM1 Applications Portal. Para obter mais
informações, consulte “Configurando um processo do TurboIntegrator para
executar em uma ação de fluxo de trabalho” na página 50“Configurando
um processo do TurboIntegrator para executar em uma ação de fluxo de
trabalho” na página 50.
pErrorDetails
Pode ser qualquer sequência que retorne informações complementares que
você deseja retornar para o usuário quando ele executar a ação de fluxo de
trabalho. Nesse caso, uma variável vErrorDetails foi usada, mas uma
sequência de texto específica também pode ser usada. Esse valor não pode
ser convertido. O Processo customizado deve exibir uma instrução
ProcessError; para que o Cognos TM1 Application Server apresente um
erro ou aviso para o usuário. As ações que fazem o Processo customizado
retornar um aviso ou erro também são registradas no cubo
}tp_process_errors. Esse cubo é mantido pelo Cognos TM1 Application
Server e não é editado.

Gerenciando Direitos para o Aplicativo
Após um IBM Cognos TM1 Applications ter sido implementado, deve-se definir
direitos para todos os grupos de usuários que deseja que tenham acesso ao
aplicativo.
Para um aplicativo com uma hierarquia de aprovação, cada nó em sua hierarquia
de aprovação possui direitos designados aos grupos de usuários existentes no
servidor que hospeda seu aplicativo. Os direitos designados determinam as ações
que podem ser executadas pelos membros dos grupos de usuários.
Para aplicativos sem uma hierarquia de aprovação, é possível designar um grupo
para ter acesso total ao aplicativo. Os aplicativos centrais podem ser projetados
para permitir que os usuários assumam como proprietários ou apenas editem os
nós.

Designando Direitos para um Aprovador
Em um aplicativo típico, um aprovador recebe direitos de acesso Revisar ou
Enviar nos nós de consolidação na hierarquia de aprovação. Como um editor de
telas, considere as seguintes perguntas extras:
v O aprovador precisa ver todos os níveis que acompanham a consolidação
designada?
Se precisar, será possível controlar quantos níveis de hierarquia o usuário vê
usando as opções Revisar Espessura e Visualizar Espessura na janela Incluir
Direitos.
v O aprovador precisa editar nós folha ou apenas enviar ou rejeitá-los?
Se precisar, será possível permitir que um aprovador edite nós folha ativando a
opção Permitir Edição do Revisor na janela Direitos.
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Quando você designa direitos para um nó consolidado, esses direitos são aplicados
a todos os nós descendentes desse nó consolidado. Os nós descendentes incluem
nós consolidados e nós folha sob o nó consolidado. As designações de direitos em
cascata possuem o seguinte comportamento que depende do direito de acesso
aplicado no nó consolidado inicial:
v Os direitos de Visualizar designados em um nó consolidado também são
designados a todos os nós descendentes.
v Direitos de Revisão designados em um nó consolidado configuram direitos de
Visualização para consolidação e direitos Enviar para todos os descendentes.
v Direitos Enviar designados a um nó consolidado configuram direitos Enviar
para tal consolidação e direitos Enviar para todos os descendentes.
A opção Permitir Edição do Revisor e as opções Revisar Espessura e Visualizar
Espessura na janela Incluir Direitos substituem os direitos de Revisar e Enviar em
cascata em um nó consolidado:
v Quando a caixa de seleção Permitir Edição do Revisor não é selecionada, o
aplicativo designa direitos de acesso Visualizar apenas onde direitos Enviar ou
Editar existiriam.
v Ao configurar um número (n) para as opções Revisar Profundidade e Visualizar
Profundidade, o aplicativo exibe apenas n-níveis do nó inicial. É possível usar
estas opções para impedir que nós de nível inferior apareçam para gerenciadores
de nível superior que devem se concentrar em níveis de consolidação superiores.

Designando Direitos para um Não Aprovador
Para fornecer a um usuário não aprovador ou contribuidor a capacidade de
executar edição de diversos nós, você deve designar pelo menos os direitos de
Visualizar para o nó consolidado. Essa designação de direitos mínimos faz do nó
consolidado o ponto de início a partir do qual o usuário pode acessar, editar e
enviar todos os nós descendentes aos quais ele tem os direitos. Os usuários devem
obter a propriedade no nó consolidado para usar o recurso Edição de Diversos Nós
para obter acesso a todos os nós folha relacionados. Como um editor de telas, você
deve considerar as seguintes perguntas adicionais:
1. O não aprovador precisa da capacidade de atualizar mais de um nó ao mesmo
tempo com a Edição Multinós?
Se a resposta for afirmativa, considere a questão 2.
Se a resposta for negativa, será possível designar direitos de Editar ou Enviar
aos nós folha individuais para o não aprovador.
2. O usuário não aprovador precisa de direitos de Enviar para todos os nós
relacionados a um nó consolidado pai?
Se a resposta for afirmativa, considere a questão 3.
Se não, designe direitos Enviar para os nós-filhos designados.
Nota: Ao designar os direitos de Enviar para um nó folha, o cubo de
segurança do TM1 subjacente também permite acesso de Gravação para o pai
consolidado do nó folha. Isto assegura que os valores possam ser difundidos do
pai consolidado para os nós folha para os quais o usuário tem direitos Enviar.
3. O usuário não aprovador é responsável por enviar o nó consolidado?
Se a resposta for afirmativa, designe direitos de Enviar para o não aprovador
no nó de consolidação.
Se a resposta for negativa, considere a questão 4.
4. Outro usuário é responsável pelo envio do nó consolidado?
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Se a resposta for afirmativa, designe direitos de Revisar para o não aprovador
no nó de consolidação.

Os direitos de interação e controle de acesso no TM1
Applications
O TM1 Application Server impinge várias regras de negócios que determinam se o
usuário tem permissão ou não para visualizar e editar dados. Essas regras
determinarão os direitos configurados no aplicativo, se um determinado usuário
possui ou não a propriedade do nó ou do aplicativo e, se um nó foi enviado ou
não.
Há três "camadas" básicas de controle usadas pelo TM1 Application Server para
restringir os dados ou cubos que um usuário específico pode acessar: TM1 Security,
Reservation e o TM1 Application Server Overlay.
TM1 Security
A camada mais fundamental.
Reserva de dados
Controla quem pode gravar em uma faixa específica de células, mas se
aplica apenas aos usuários específicos (não aos Grupos) e é usada para
impingir o conceito de propriedade. Consulte Usando reservas de dados
para obter detalhes sobre como usar reservas de dados.
Sobreposição de segurança
Essa camada também controla quem pode gravar em uma faixa específica
de células. Sobreposição de Segurança, no entanto, aplica-se a todos os
usuários no TM1 Server, não apenas aos usuários com direitos ao TM1
Application. A sobreposição de segurança é usada para impingir o conceito
de envio para bloquear dados.
Lembre-se: A reserva de dados ou a Sobreposição de Segurança nunca poderá
conceder mais direitos permissivos do que a segurança do TM1 permitir: elas
poderão apenas restringir ainda mais um acesso do usuário.
A tabela a seguir descreve alguns cenários de cumprimento de direito.
Tabela 4. Técnicas usadas para impingir a lógica do fluxo de trabalho do TM1 Application
Server
Conceito

TM1 Server

Explicação

Direitos

Segurança do Quando o administrador configurar os direitos para uma
elemento
aprovação ou um aplicativo de responsabilidade ao longo da
e/ou da
hierarquia de aprovação e da dimensão do controle, esses
célula
direitos serão traduzidos em segurança do elemento ou da
célula. A segurança do elemento ou da célula é determinada
pela configuração do aplicativo.
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Tabela 4. Técnicas usadas para impingir a lógica do fluxo de trabalho do TM1 Application
Server (continuação)
Conceito

TM1 Server

Propriedade Reserva de
dados

Explicação
Quando um cubo for usado em um aplicativo de aprovação
ou de responsabilidade, o modo REQUIREDSHARED de
reserva de dados será aplicado ao cubo. Este modo de reserva
de dados exige que um usuário deva ter uma reserva de
dados antes de poder gravar no cubo. O TM1 Application
Server concede uma Reserva de Dados a um usuário que toma
a Propriedade de um nó de Hierarquia de Aprovação ou de
um conjunto de nós. Uma reserva de dados é específica a um
determinado usuário, não a um grupo. Apenas um usuário
pode tomar a Propriedade de um nó folha a qualquer
momento. A Reserva de Dados concedida pelo TM1
Application Server é com escopo definido para os nós de
Hierarquia de Aprovação relevantes. Se uma dimensão do
controle for usada, a reserva de dados será com escopo
definido para as fatias de dimensão do controle graváveis para
o aplicativo.
Lembre-se: O método de Reserva de Dados é configurado
pelo TM1 Application Server com uma entrada no cubo de
controle }CubeProperties que se aplica a todo o cubo. Como o
modo de Reserva de Dados aplica-se a todo o cubo, mesmo
que um TM1 Application esteja com o escopo definido apenas
para uma fatia de um cubo com a Dimensão do Controle, uma
Reserva de Dados será necessária para gravar em qualquer
região do cubo.
Para aplicativos centrais, o modo ALLOWED de reserva de
dados é usado. Esse modo permitirá que você opcionalmente
tome a Propriedade, se desejar ter acesso de gravação
exclusivo a todas as células no escopo do aplicativo. Por
padrão, os usuários em um Aplicativo Central podem gravar
sem tomar a Propriedade sujeita à segurança para o TM1
normal.

Enviar
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Sobreposição
de segurança A ação de enviar um nó se aplica apenas aos aplicativos de
aprovação. Quando um nó for enviado, a fatia de dados
identificada pelo nó de hierarquia de aprovação e dimensão
do controle, se usada, será bloqueada, evitando qualquer
entrada de dados adicionais. Este bloqueio será feito com o
cubo de sobreposição de segurança.

Como impingir os direitos de segurança em um aplicativo
É possível configurar o método usado para determinar como os direitos de um
cubo ou célula são impingidos por um aplicativo.
Em versões anteriores do TM1, uma hierarquia de aprovação não pôde ser
compartilhada em um aplicativo. Os direitos para visualizar ou editar uma
determinada parte dos dados foram impingidos com a segurança do elemento na
hierarquia de aprovação. A arquitetura foi mudada para que os direitos sejam
impostos com segurança da célula. Essa mudança significa que a dimensão de
hierarquia de aprovação pôde ser usada em diversos aplicativos. Também permitiu
que diversos aplicativos fossem implementados a partir do mesmo cubo. Agora é
possível optar por usar segurança do elemento ou segurança da célula para
impingir direitos de segurança em um aplicativo.
A segurança do elemento é o método padrão de impingir a segurança ao criar um
aplicativo, mas é possível usar a configuração Método para impingir direitos na
guia Design do Aplicativo para especificar o método usado para impingir direitos
(elemento ou célula). Para obter mais informações, consulte Configurar
propriedades de aplicativo no TM1 Performance Modeler.
Para compartilhar uma dimensão de Hierarquia de Aprovação entre o TM1
Applications, é necessário usar a segurança da célula para impingir direitos. Com a
segurança da célula, uma dimensão do controle é usada para delinear os
aplicativos. Quando a Segurança da Célula for usada, o TM1 Application Server
criará cubos de Segurança da Célula para todos os cubos de dados no Aplicativo
que contém a dimensão de Hierarquia de Aprovação. Se os cubos de Segurança da
Célula já existirem, o TM1 Application Server estenderá suas dimensionalidades
para assegurar que eles incluam a dimensão de Hierarquia de Aprovação e a
Dimensão do Controle, se uma dimensão do controle for usada.
Quando os direitos forem impingidos com a segurança do elemento, a segurança
do elemento será preenchida na dimensão de hierarquia de aprovação usando um
processo TurboIntegrator. Nesse caso, uma mudança nos direitos não gerará uma
atualização de segurança.
Não será possível usar uma dimensão do controle, se a segurança do elemento for
usada para impingir direitos.
É possível usar o parâmetro Impingir Segurança de Elemento nas Hierarquias de
Aprovação para ativar a Segurança de Elemento para as hierarquias de aprovação.
Esse parâmetro é uma propriedade de todos os Aplicativos de Responsabilidade ou
Aprovação para um determinado servidor TM1.
Lembre-se: Este parâmetro não se aplica aos aplicativos centrais, pois os
aplicativos centrais não possuem uma hierarquia de aprovação. TM1 não impinge
nenhuma segurança adicional do TM1 para os aplicativos da Central.
Impingir Segurança de Elemento em Hierarquias de Aprovação padroniza para
Não para ambientes novos e atualizados. Configure este parâmetro na área de
janela de Propriedade da pasta de Aplicativos.
Para certificar-se de que qualquer usuário em qualquer interface de Aplicativo
Não-TM1, por exemplo, TM1 Web, Architect ou Cognos Business Intelligence,
consulte somente os elementos de dimensão de hierarquia de aprovação para os
quais eles possuem acesso, configure esse parâmetro como Sim. Lembre-se de que
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o usuário pode ter acesso a mais de um aplicativo. A configuração Sim aplica a
segurança do elemento a qualquer dimensão usada como uma hierarquia de
aprovação.
Em liberações anteriores, a segurança do elemento não era aplicada à dimensão da
hierarquia de aprovação. Nesse caso, se você usar o Architect, por exemplo, será
possível ver todos os elementos da Hierarquia de Aprovação no editor de
subconjunto, mesmo que seja possível ver os dados apenas para os elementos para
os quais você possui direitos no TM1 Application.
Se os direitos forem impingidos usando a segurança da célula, em seguida, a
segurança do elemento será aplicada apenas à dimensão de hierarquia de
aprovação, se a opção Impingir a segurança do elemento nas hierarquias de
aprovação estiver configurada como Sim. Quando Impingir Segurança de
Elemento nas Hierarquias de Aprovação for sim, a segurança do elemento será
aplicada usando uma regra que se refere a um cubo de controle mantido pelo TM1
Application Server. Esse cubo contém a lógica que calcula a segurança agregada
em todos os grupos e em todos os aplicativos que usam a mesma dimensão de
hierarquia de aprovação. Nesse caso, como a Segurança de Elemento é conduzida
usando regras, o TM1 Application Server deverá executar uma Atualização de
Segurança quando os Direitos forem atualizados. Essa Atualização de Segurança
pode levar algum tempo para executar em um TM1 Server grande. Se esse tempo
for proibitivo, será possível voltar a usar a Segurança de Elemento para impingir
os Direitos ou alternar a opção Impingir a Segurança de Elemento em
Hierarquias de Aprovação para Não usando uma Dimensão de Controle não será
possível se a Segurança de Elemento for usada para impingir os direitos.
Quando a Segurança da Célula for usada como o Método para impingir Direitos,
em seguida, será possível configurar adicionalmente um parâmetro chamado
CELLSECURITYMOSTRESTRICTIVE no cubo }CubeSecurityProperties, para os
cubos de dados no escopo do Aplicativo.
Quando CELLSECURITYMOSTRESTRICTIVE for sim, a segurança da célula e
de elemento se comportará de tal forma que a mais restritiva se aplicará. Para a
instância, se a segurança do elemento estiver configurada como READ para um
determinado grupo e a segurança da célula para uma referência de célula a esse
elemento de dimensão estiver configurada como WRITE, a segurança se resolverá
como READ. Se o parâmetro CELLSECURITYMOSTRESTRICTIVE estiver
configurado como qualquer valor diferente de SIM, o servidor se comportará como
se comportava nas liberações anteriores.
Escolher como configurar esse parâmetro dependerá de se você desejar se
aproveitar do novo comportamento quando
CELLSECURITYMOSTRESTRICTIVE for configurado como sim ou se desejar
manter o comportamento existente do TM1 Server. Se você tiver a construção do
TM1 Applications existente usando o TM1 10.1.1 ou anterior que usa a Segurança
da Célula, provavelmente desejará manter o comportamento antigo, de modo que
o parâmetro CELLSECURITYMOSTRESTRICTIVE não precise ser alterado. Se
você estiver construindo novos Aplicativos e desejar usar a capacidade para
compartilhar dimensões de Hierarquia de Aprovação, e desejar fazer uso da
Segurança do Elemento em nível de LEITURA em algumas dimensões, em seguida,
poderá configurar CELLSECURITYMOSTRESTRICTIVE como sim para ter sua
Segurança do Elemento respeitada.
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Se você já tiver Aplicativos implementados no TM1 10.2, você pode ter usado as
técnicas descritas no IBM Technote Element Security e TM1 Applications no TM1
10.2 http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21659499.
O uso do parâmetro CELLSECURITYMOSTRESTRICTIVE permitirá modelar
alguns dos cenários descritos nessa nota técnica mais facilmente.
O TM1 Application Server não acessa o CELLSECURITYMOSTRESTRICTIVE e
ele está vazio por padrão. Este comportamento significa que no TM1 Server, a
Segurança de Célula configurada para GRAVAÇÃO sobrescreve o nível de
LEITURA da Segurança de Elemento, que é o comportamento usado em liberações
anteriores. Se você desejar impingir direitos usando a segurança da célula, por
exemplo, para compartilhar as hierarquias de aprovação, e também desejar usar a
segurança do elemento configurada como READ, configure esse parâmetro como
SIM para os cubos relevantes.
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Avisos
Estas informações foram desenvolvidas para produtos e serviços oferecidos em
todo o mundo.
Este material poderá estar disponível em outros idiomas na IBM. Entretanto, pode
ser necessário possuir uma cópia do produto ou da versão do produto nesse
idioma a fim de acessá-lo.
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 autorização de licença adquirido
pelo Cliente.
A IBM pode ter patentes ou solicitações de patentes pendentes relativas a assuntos
tratados nesta publicação. O fornecimento desta publicação não lhe garante direito
algum sobre tais patentes. Consultas sobre licença devem ser enviadas, 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 consultas sobre licença relacionadas a informações de DBCS (Conjunto de
Caracteres de Byte Duplo), 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 ao Reino Unido e 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, essa
disposição pode não se aplicar ao Cliente.
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Essas informações podem incluir imprecisões técnicas ou erros tipográficos. São
feitas alterações periódicas nas informações aqui contidas; tais alterações serão
incorporadas em futuras edições desta publicação. A IBM pode, a qualquer
momento, aperfeiçoar e/ou alterar os produtos e/ou programas descritos nesta
publicação, sem aviso prévio.
Quaisquer referências nestas informações a Web sites não IBM são fornecidas
apenas para conveniência e não funcionam, de maneira nenhuma, como um
endosso desses Web sites. Os materiais nesses Web sites não fazem parte dos
materiais para este produto IBM e o uso desses Web sites é de inteira
responsabilidade do Cliente.
A IBM pode utilizar ou distribuir as informações fornecidas da 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 aos termos e condições
apropriados, incluindo, em alguns casos, o pagamento de uma taxa.
O programa licenciado descrito nesta publicação e todo o material licenciado
disponível a ele são fornecidos pela IBM sob os termos do IBM Customer
Agreement, do Contrato de Licença do Programa Internacional da IBM ou de
qualquer contrato equivalente entre as partes.
Os dados de desempenho aqui contidos foram determinados em um ambiente
controlado. Portanto, os resultados obtidos em outros ambientes operacionais
podem variar significativamente. Foram tomadas algumas medidas nos sistemas de
nível de desenvolvimento e não há nenhuma garantia de que estas medidas sejam
as mesmas nos sistemas geralmente disponíveis. Além disso, algumas medidas
podem ter sido estimadas por meio de extrapolação. Os resultados reais podem
variar. Os usuários desta publicação devem verificar os dados aplicáveis ao seu
ambiente específico.
As informações relativas a produtos não IBM foram obtidas dos fornecedores
desses produtos, dos anúncios publicados ou de outras fontes publicamente
disponíveis. A IBM não testou esses produtos e não pode confirmar a exatidão do
desempenho, da compatibilidade ou de outras solicitações relacionadas a produtos
não IBM. Questões sobre os recursos de produtos não IBM devem ser endereçadas
aos fornecedores desses produtos.
Todas as instruções relativas a futuras orientações ou intenções da IBM estão
sujeitas a alteração ou retirada sem aviso prévio e apenas representam metas e
objetivos.
Estas informações contêm exemplos de dados e relatórios usados em operações de
negócios diárias. Para ilustrá-las da maneira mais completa possível, os exemplos

62

Applications

incluem os nomes de indivíduos, empresas, marcas e produtos. Todos esses nomes
são fictícios e qualquer semelhança com nomes e endereços usados por uma
empresa real é totalmente coincidência.
Se estiver visualizando estas informações em formato eletrônico, as fotografias e
ilustrações coloridas poderão não aparecer.
Esta Oferta de Software não usa cookies ou outras tecnologias para coletar
informações pessoalmente identificáveis.

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 de marcas registradas IBM está disponível na Web em
“Copyright and trademark information” em www.ibm.com/legal/copytrade.shtml.
Os termos a seguir são marcas ou 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.
v Java e todas as marcas registradas e logotipos baseados em Java são marcas ou
marcas registradas da Oracle e/ou de suas afiliadas.
Capturas de tela dos produtos Microsoft usadas com permissão da Microsoft.
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