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Inledning
Med IBM® Cognos Insight kan du analysera data, utforska scenarier och påverka
beslut genom att skapa hanterade arbetsytor.
Med hjälp av arbetsytor kan du kommunicera resultaten till affärsområdeschefer
som interaktiva hanterade arbetsytor. Eftersom Cognos Insight hanterar tillbakaskrivning kan du också använda arbetsytorna för att samla in och konsolidera
mål, åtaganden och prognoser.

Hitta information
Du hittar dokumentation och all översatt dokumentation på IBM Knowledge Center (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).
Det finns mer information om produkten på följande resurser:
v IBM Cognos Insight Community (https://www.ibm.com/web/myportal/
analytics/analyticszone/forums/PerformanceManagement)
v IBM Cognos Insight product and feature information (http://www.ibm.com/
software/products/en/cogninsi)
v IBM Cognos Insight support (https://www-947.ibm.com/support/entry/
myportal/product/cognos/cognos_insight?productContext=1562571451)

Hjälpmedelsfunktioner
Hjälpmedelsfunktioner hjälper användare med fysiska funktionshinder som begränsad rörlighet eller syn att använda IT-produkter. Cognos Insight har hjälpmedelsfunktioner. Information om dessa funktioner finns i Bilaga A,
”Hjälpmedelsfunktioner”, på sidan 195.
IBM Cognos HTML-dokumentationen har hjälpmedelsfunktioner. PDF-dokumenten
är ett komplement och har därför inga tillagda hjälpmedelsfunktioner.

Framtidsuttalanden
I dokumentationen beskrivs produktens nuvarande funktionalitet. Det kan förekomma hänvisningar till alternativ som inte är tillgängliga för närvarande. Detta
bör inte föranleda några slutsatser om den framtida tillgängligheten. Eventuella
hänvisningar av detta slag utgör varken ett åtagande, en utfästelse eller en rättsligt
bindande skyldighet att tillhandahålla ifrågavarande material, kod eller funktionalitet. Utvecklingen, lanseringen och valet av tidpunkt för funktioner eller funktionalitet är helt och hållet IBMs eget val.

Ansvarsbegränsning för exemplen
Sample Outdoors Company, Great Outdoors Company, GO Sales, alla varianter av
namnet Sample Outdoors eller Great Outdoors, samt planeringsexemplet, skildrar
uppdiktad affärsverksamhet med exempeldata som används vid utveckling av exempelprogram för IBM och IBMs kunder. Dessa uppdiktade poster består bland
annat av exempeldata för försäljningstransaktioner, produktdistribution, finansiella
operationer och personalresurser. All likhet med verkliga namn, adresser, kontaktnummer eller transaktionsvärden är en tillfällighet. Andra exempelfiler kan inne© Copyright IBM Corp 2012, 2016
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hålla uppdiktade data som är manuellt eller maskinellt genererade, verkliga data
som sammanställts från akademiska eller offentliga källor eller data som används
med tillstånd från upphovsrättsinnehavaren för användning som exempeldata för
utveckling av exempelprogram. Produktnamn som omnämns kan vara varumärken
som tillhör respektive ägare. Obehörig kopiering är förbjuden.
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Kapitel 1. Nya funktioner
Det här avsnittet innehåller en lista över nya och ändrade funktioner för denna
version. Den innehåller även en samlad lista över liknande information för tidigare
utgåvor. Med den får du hjälp att lägga upp strategier för uppgradering och driftsättning av program samt utbildningsbehov för dina användare.
En uppdaterad lista över miljöer som kan användas med IBM Cognos Insight, inklusive information om operativsystem, Cognos-servrar och databaser, finns i avsnittet om Cognos Insight-systemkrav Software Environments for IBM Planning
Analytics 2.0 (http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27049052).

Nya funktioner i version 2.0
Det finns nya versioner i IBM Cognos Insight i IBM Planning Analytics version 2.0.

Rad- och kolumnrubriker markeras när en cell väljs
När en cell markeras i ett rutnät markeras rad- och kolumnrubrikerna precis som
de görs i Excel. Färgen på markeringen matchar färgen på cellen.

Söka efter objekt i innehållsrutan
Du kan söka efter objekt i innehållsrutan. Du kan skriva tecken och filtrera om du
är osäker på ett objektnamn eller om du vill hitta objekt som matchar en viss söksträng. Sökningen hittar alla objekt i trädet som matchar söksträngen. Mer information finns i ”Söka i innehållsrutan” på sidan 53.

Söka efter medlemmar i dimensionsredigeraren
När du ändrar stora dimensioner kan det vara svårt att navigera. Du kan söka
bland befintliga element i en dimension som är öppen i dimensionsredigeraren.
Mer information finns i ”Söka i stora dimensioner” på sidan 98.

Nya kontextmenyalternativ för celler
Det finns två nya alternativ på kontextmenyn för en cell:
v Exportera till
v Frys rutor
Tidigare fanns de här alternativen endast på widgetverktygsfältet.

Nya funktioner i version 10.3.0
Det finns nya versioner i IBM Cognos Insight version 10.3.0.

Radbrytning i en korttabellcell
Du kan du trycka på Alt+Enter för att lägga till en radbrytning i en cell i en korstabell.

© Copyright IBM Corp 2012, 2016
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Styrkortswidget för historikdiagram
Nu går det att lägga till en styrkortswidget för ett historikdiagram på en IBM Cognos Insight-arbetsyta.
Ett historikdiagram visar ett stapeldiagram över verkliga nyckeltalsdata med en
rad för mål- och toleransindikatorer. Mer information finns i ”Styrkortswidgetar”
på sidan 161.

Nytt plocklistalternativ för mått
När du formaterar ett mått kan du nu definiera en lista över värden som användaren kan välja. Mer information finns i ”Ändra format på mått” på sidan 98.

Dataflödesdiagram
Det går nu att lägga till ett dataflödesdiagram på en IBM Cognos Insight-arbetsyta
för att skapa en visuell bild av länkar och processer som refererar eller flyttar data
mellan kuber. Mer information finns i ”Lägga till dataflödesdiagram” på sidan 82.

Modelrapport
Du kan skapa en rapport som innehåller egenskaperna för varje objekt i modellen.
Mer information finns i ”Skapa en modellrapport” på sidan 181.

Speglig i innehållsrutan
Nu går det att aktivera spegling i innehållsrutan för språk med två riktningar. Mer
information finns i ”Funktioner dubbelriktade språk” på sidan 14.

Nya funktioner i version 10.2.2.6
Det finns nya funktioner i IBMCognos Insight version 10.2.2.6.

Ta bort kommentarer i celler
Nu kan du ta bort kommentarer du har lagt till i celler efter att arbetsytan har publicerats. Du kan ta bort kommentarerna medan du arbetar i distribuerat eller uppkopplat läge.
Det finns mer information i ”Lägga till, visa och ta bort kommentarer i celler” på
sidan 103.

Nya kontextmenyalternativ för celler
Det finns två nya alternativ på kontextmenyn för en cell:
v Undertryck tomma celler
v Anpassa
Tidigare fanns de här alternativen endast på widgetverktygsfältet.

Nya funktioner i version 10.2.2.5
Det finns nya funktioner i IBM Cognos Insight version 10.2.2.5.

2
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Spara obekräftade data till en Cognos TM1-server automatiskt
Om det finns obekräftade data i Cognos Insight-sandlådeservern går det nu att
uppdatera Cognos TM1-servern automatiskt. Du kan välja att uppdatera servern
före eller efter att en IBM Cognos TM1 TurboIntegrator-process körs.
Det finns mer information i ”Lägga till åtgärdsknappar som kör skript” på sidan
89.

Nya funktioner i version 10.2.2.3
Det finns nya funktioner i IBM Cognos Insight version 10.2.2.3.

Spridningen Upprepa löv är nu tillgänglig i konsoliderade celler
Upprepa löv finns nu som ett alternativ i dialogrutan Dataspridning när du skriver ett värde i en konsoliderad cell vars underordnade objekt inte innehåller några
värden.
Om en regel används för den konsoliderade cellen öppnas endast dialogrutan Dataspridning om den är aktiverad i IBM Cognos TM1 Performance Modeler.
Öppna rutan Programutformning i Cognos TM1 Performance Modeler och dubbelklicka på programnamnet så öppnas fliken Programutformning. Markera Sprid
på regelhärledda konsoliderade celler och spara. Driftsätt sedan programmet.

Aggregera medlemmar dynamiskt i en utforskarpunkt
Du kan aggregera medlemmar dynamiskt i en utforskarpunkt under ett nytt överordnat element. Det överordnade elementet visas i utforskarpunkten samt i översiktsområdet och korstabellen om tillämpligt.
Den här funktionen gäller endast IBM Cognos Insight-arbetsytsfiler (.cdd). Funktionen kan användas i fristående eller distribuerat läge med en IBM Cognos TM1server men inte i uppkopplat läge.
Aggregera medlemmar i en utforskarpunkt genom att klicka på de medlemmar
. De aggregerade
som ska kombineras och sedan klicka på Skapa totalelement
medlemmarna visas under en överordnad medlem med namnet Konsoliderad total.
Ta bort aggregeringen genom att klicka på Ta bort totalelement

.

Konfigurera dynamisk medlemsaggregering
Den här funktionen måste konfigureras separat för varje Cognos Insight-arbetsyta
(.cdd-fil).
1. Extrahera filerna i en Cognos Insight-arbetsytsfil (.cdd) med ett filarkivprogram.
2. Öppna cdfDashboardModel.xml i en textredigerare.
3. Lägg till attributet expPointConsTotalShow="true" i elementet dashboards.
4. Spara filen och komprimera de extraherade filerna i en Cognos Insight-arbetsytsfil (.cdd).
Kapitel 1. Nya funktioner
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5. Öppna Cognos Insight-arbetsytan (.cdd-filen) i Cognos Insight.
Dynamisk medlemsaggregering är nu tillgängligt för arbetsytan.

Nya funktioner i version 10.2.2.1
Det finns nya versioner i IBM Cognos Insight version 10.2.2.1.

Visa alias på rutnätskanter
Det går att visa alias tillsammans med objekttexter i korstabeller.
Högerklicka på en rad eller kolumn som har ett alias, välj Visa attribut och välj ett
alias i listan så visas det. Aliastexten visas tillsammans med objekttexten.
Om du vill dölja ett alias högerklickar du på raden eller kolumnen, väljer Visa attribut och Visa inte något.

Visa alias i utforskarpunkter
Det går att visa alias i utforskarpunkter.
Om en dimensionen i en utforskarpunkt har alias visas listruteikonen
ikonen Sök

bredvid

.

och välj det alias som ska visas. Medlemmarna i dimensionen måste
Klick på
ha aliastext definierad om medlemslistan ska visas.

Söka efter medlemsparametrar
När du klickar på en åtgärdsknapp som har en medlemsparameter kan du nu söka
efter medelemmar med ett skiftoberoende innehåller-villkor. Tidigare gjordes en
skiftberoende startar med-sökning. Ändringen gör att det går lättare att hitta medlemmar.
Exempel: Det går nu att hitta en medlem med namnet S1000 - Intäkt genom att
söka efter intäkt. Det fungerade inte tidigare.

Hårdlåsa alla widgetar
Widgetar i ett program kan hårdlåsas i IBM Cognos TM1 Performance Modeler.
Det gör att endast administratörer kan låsa upp widgetarna i IBM Cognos Insight.
Tidigare kunde alla Cognos Insight-användare låsa upp widgetar via kontextmenyer. I den här version går det att hårdlåsa widgetar i Cognos TM1 Performance
Modeler så att endast administratörer kan låsa upp dem i Cognos Insight.
Mer information finns i TM1 Performance Modeler-dokumentationen.

Nya funktioner i version 10.2.2
Det finns nya funktioner i IBM Cognos Insight version 10.2.2.
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Skriva ut en hel arbetsyta
Det går nu att skriva ut hela arbetsytan i stället för att skriva ut en flik i taget i
IBM Cognos Insight.
Närliggande uppgifter:
”Skriva ut arbetsytor” på sidan 109
Skriv ut en hel IBM Cognos Insight-arbetsyta eller vissa flikar av en arbetsyta om
du vill ha en utskriven statusbild för arbetsytan.

Dynamiska värden
IBM Cognos Insight inkluderar nu dynamiska värden, vilka är widgetar som visar
enstaka medlemmar eller mått från en korstabell. Exempel: Om korstabellen visar
intäkt efter år per produktlinje kan du lägga till ett dynamiskt värde till arbetsytans fliknamn som visar total intäkt för året.
Närliggande uppgifter:
”Infoga dynamiska värden” på sidan 90
Du kan skapa en dynamisk värdewidget i en IBM Cognos Insight-arbetsyta för att
markera ett specifikt värde i arbetsytan. Du kan tillexempel placera värdet för total
intäkt i en egen widget längst upp på arbetsytan.

Markera celler med villkorligt format
Nu kan du lägga till villkorliga format i IBM Cognos Insight-arbetsytor för att markera celler som uppfyller vissa villkor.
Närliggande uppgifter:
”Skapa villkorliga format” på sidan 79
Du kan tillämpa villkorliga format på en korstabell i en IBM Cognos Insight-arbetsyta för att identifiera celler inom ett värdeintervall eller celler som innehåller
en specifik teckensträng.

Importera trasiga och obalanserade hierarkier
Det går nu att importera trasiga och obalanserade hierarkier till IBM Cognos Insight. Du kan välja att bevara originalstrukturen eller att ändra den.

Trasiga hierarkier
I trasiga hierarkier saknas vissa datanivåer. I följande tabellexempel saknas nivån
State på två rader.
Tabell 1. Exempel på trasig hierarki före import
Region or country

State

City

USA

CA

San Francisco

USA

CA

Los Angeles

USA

Washington DC

Vatican City

Vatican City

Om du behåller den trasiga strukturen fylls tomma celler med platsmarkörer. tabell 1 visas till exempel på följande sätt:
v USA
– CA
- San Francisco
Kapitel 1. Nya funktioner
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- Los Angeles
– Washington DC (State)
- Washington DC
v Vatican City
– Vatican City (State)
- Vatican City (City)
Om du komprimerar den trasiga hierarkin så att den blir en obalanserad hierarki
visas inte tomma celler i den importerade dimensionen. tabell 1 på sidan 5 visas till
exempel på följande sätt:
v USA
– CA
- San Francisco
- Los Angeles
– Washington DC
v Vatican City
– Vatican City

Obalanserade hierarkier
I obalanserade hierarkier finns inte alla lövmedlemmar på samma nivå. I följande
tabellexempel finns vissa lövmedlemmar på nivå 2 och vissa på nivå 3.
Tabell 2. Exempel på obalanserad hierarki före import
Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

Employee A

Employee B

Employee E

Employee A

Employee B

Employee F

Employee A

Employee C

Employee A

Employee D

Om du behåller den obalanserade strukturen visas inte tomma celler i den importerade dimensionen. tabell 2 visas till exempel på följande sätt:
v Employee A
– Employee B
- Employee E
- Employee F
– Employee C
– Employee D
Om du balanserar hierarkin fylls den lägsta nivån och de tomma hamnar på en högre nivå. Det förvandlar hierarkin från en obalanserad hierarki till en trasig hierarki. tabell 2 visas till exempel på följande sätt:
v Employee A
– Employee B
- Employee E
- Employee F
– Employee C (nivå 2)
- Employee C
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– Employee D (nivå 2)
- Employee D
Närliggande begrepp:
Kapitel 3, ”Importera data till Cognos Insight”, på sidan 17
Du kan importera data till IBM Cognos Insight på olika sätt beroende på datakällan, datakomplexiteten och hur mycket kontroll du vill ha över på vilket sätt data
avbildas som dimensioner, mått och attribut.

Ångra och Gör om
Du kan nu ångra och repetera åtgärder du har gjort i en IBM Cognos Insight-arbetsyta.
Det går att ångra och göra om 45 åtgärder.
för att återställa följande åtgärBegränsning: Det går inte att klicka på Ångra
der:
v Ändra datamodell, t.ex. att lägga till eller ta bort medlemmar, dimensioner och
kuber.
v Lägga till eller ta bort kommentarer.
v
v
v
v
v

Välja åtgärder som kör IBM Cognos TM1 TurboIntegrator (TI)-processer.
Ändra beräkningar.
Exportera och importera.
Ansluta till en IBM Cognos Express- eller IBM Cognos TM1-server.
Skriva ut, publicera eller dela.

v Ändra Cognos Insight-konfiguration eller inställningar.
v Låsa eller släppa celler.

Datasynkronisering
Du kan nu synkronisera data i en IBM Cognos Insight-arbetsyta efter widget, flik
eller arbetsyta. Du kan till exempel synkronisera dataändringar i en utforskarpunkt
på flik A till data i en korstabell på flik B.
Närliggande uppgifter:
”Synkronisera widgetar” på sidan 92
När du synkroniserar widgetar i IBM Cognos Insight återspeglas ändringar du gör
i en widget i de synkroniserade widgetarna. Synkroniseringen kan göras för flikar,
arbetsytor eller i mindre grupper inom en flik.

Widgetar och flikar i innehållsrutan
Du kan nu se en lista över flikar och widgetar för IBM Cognos Insight-arbetsytan.
Du kan använda listan för att gå till vissa flikar eller widgetar samt ändra flik- och
widgetinställningarna.
. I avsnittet listas alla flikar
Avsnittet Arbetsyta är en ny del i innehållsrutan
och widgetar i den aktuella arbetsytan. Du kan utföra följande åtgärder från rutan
Arbetsyta:
v Högerklicka på en widget för åtkomst till en lista över widgetkommandon.
Kommandona är desamma som du når från menyn Widgetåtgärder
v Högerklicka på en flik för att byta namn på den eller ta bort den.

.
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v Klicka på en flik eller en widget för att gå till det objektet i arbetsytan.

Flertrådsfrågor förbättrar prestanda
Du kan förbättra bearbetningsprestanda för frågor i IBM Cognos Insight genom att
tillåta att frågor delas upp i flera bearbetningstrådar.
Med flertrådsfrågor kan IBM Cognos TM1 automatiskt lastbalansera frågor genom
att köra varje fråga i en separat kärna. Flerbearbetningen kan förbättra effektiviteten och bearbetningstiden för stora frågor och regler.
Flertrådsfrågor kan endast utnyttjas för servrar som inte körs till full kapacitet. Exempel: Om 8 kärnor bearbetar 8 samtidiga frågor kan ingen dra nytta av flertrådsfrågor. Tillägget av en nionde parallellt bearbetad fråga leder till frågebearbetningstrådarna delas upp på flera kärnor.

Bidragslämnar- och granskarvyer
När IBM Cognos TM1-administratörer nu ansluter till Cognos TM1-program från
IBM Cognos Insight, kan vyerna för bidragslämnare och granskare visas med olika
layouter.
När programförfattare skapar program i IBM Cognos TM1 Performance Modeler,
kan de definiera separata vyer för bidragslämnare och granskare. När Cognos
TM1-administratörer ansluter till Cognos TM1 från Cognos Insight kan de välja
den vy de vill arbeta med: den för bidragslämnare eller den för granskare. De här
vyerna kan visas med olika layouter i Cognos Insight. Exempel: Bidragslämnarvyn
kan visa en korstabell med flera utforskarpunkter och granskarvyn kan visa ett
diagram och en korstabell.
De olika layouterna kan skapas i Cognos Insight. När en Cognos TM1-administratör publicerar en arbetsyta till Cognos TM1, inkluderar den vy som publiceras arbetsytans layout. Om en Cognos TM1-administratör är ansluten via granskarvyn
kan den administratören ändra arbetsytans layout och publicera den som bidragslämnarvy för programmet.
Mer information om bidragar- och granskningsvyer finns i IBM Cognos TM1 Performance Modeler User Guide. Hämta dokumentet för produkten och versionen från
IBM Knowledge Center (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).
Närliggande uppgifter:
”Ansluta till ett Cognos TM1-system” på sidan 173
IBM Cognos TM1-administratörer kan ansluta till ett Cognos TM1-system från IBM
Cognos Insight när de vill importera dimensioner eller kuber, publicera en arbetsyta eller bidra till en plan.
”Ansluta till ett Cognos Express-system” på sidan 187
IBM Cognos Express-administratörer kan ansluta till ett Cognos Express-system
från IBM Cognos Insight när de vill importera dimensioner eller kuber, publicera
en arbetsyta eller bidra till en plan.

Strategikartor kan filtreras efter nyckeltal
Det går nu att filtrera strategikartor i en IBM Cognos Insight-arbetsyta på ett nytt
sätt genom att välja nyckeltalet som visas när man pekar på objektet i widgeten.
Exempel: Arbetsytan innehåller en korstabell, en strategikarta, ett påverkansdiagram och ett anpassat diagram. Alla fyra widgetarna synkroniseras med varandra.
Det gick tidigare att ändra data som visas i varje widget genom att ändra valen i
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översiktsområdet för varje widget. Nu går det även att välja de nyckeltal som visas
när man pekar på ett mål i strategikartan.
Närliggande uppgifter:
”Lägga till styrkort” på sidan 167
När du ansluter till en IBM Cognos TM1-server från IBM Cognos Insight kan du
visa och använda styrkort som du skapar i IBM Cognos TM1 Performance Modeler
i din arbetsyta.

Zooma in och ut i styrkortswidgetar
Det går nu att zooma in och ut i styrkortswidgetar i IBM Cognos Insight.
i varje widgets översiktsområDu kan klicka på Zooma in och Zooma ut
de och se fler eller färre detaljer. Exempel: Arbetsytan innehåller en anpassad styrkortswidget som visar intäkt för varje produktlinje på en världskarta. Du kan
zooma in på en del av kartan för att se fler detaljer om regionerna och länderna i
det området eller zooma ut och se hela kartan.
Närliggande uppgifter:
”Lägga till styrkort” på sidan 167
När du ansluter till en IBM Cognos TM1-server från IBM Cognos Insight kan du
visa och använda styrkort som du skapar i IBM Cognos TM1 Performance Modeler
i din arbetsyta.

Expandera och komprimera nyckeltal i påverkansdiagram
Det går nu att expandera och komprimera nyckeltal i påverkansdiagramwidgetar i
IBM Cognos Insight.
bredvid nyckeltalen så att
Du kan klicka på Expandera och Komprimera
fler eller färre nyckeltal visas. Exempel: Påverkansdiagrammet visar Avdrag som fokuserat nyckeltal samt Total intäkt efter avdrag som påverkat nyckeltal. Om du
expanderar Total intäkt efter avdrag ser du att nyckeltalet Total intäkt efter
avdrag påverkar nyckeltalet Vinst före allokering.
På det sättet kan du följa kedjan av nyckeltal och se hur de påverkar varandra.
Närliggande uppgifter:
”Lägga till styrkort” på sidan 167
När du ansluter till en IBM Cognos TM1-server från IBM Cognos Insight kan du
visa och använda styrkort som du skapar i IBM Cognos TM1 Performance Modeler
i din arbetsyta.

Objekttexter på aktuellt språk
I arbetsytor som har olika objekttext för olika språk visas endast objekttexten som
gäller språket för IBM Cognos Insight, och som anges under Mina inställningar.
Närliggande begrepp:
”Språk och kulturella inställningar” på sidan 13
I IBM Cognos Insight används olika inställningar för språk beroende på varifrån
du ansluter till Cognos Insight. Den här informationen hjälper till att förstå varifrån Cognos Insight hämtar språkmiljöinställningar så att du kan ändra inställningarna om det behövs.

Metoden Upprepa löv för dataspridning
IBM Cognos Insight innehåller nu metoden Upprepa löv för dataspridning.
Kapitel 1. Nya funktioner
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Med metoden Upprepa löv kan du kopiera ett värde till alla löv i konsolideringen
eller endast till de löv som innehåller andra värden än noll.
Närliggande uppgifter:
”Sprida data genom att upprepa löv” på sidan 76
Metoden Upprepa löv i IBM Cognos Insight kopierar ett angivet värde till löven
(underordnade objekt) i en konsolidering. Med den här metoden kopierar du värdet till alla löv i konsolideringen eller bara till de löv som redan innehåller andra
värden än noll.
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Kapitel 2. Starta Cognos Insight
IBM Cognos Insight kan installeras som en komponent till IBM Planning Analytics
Local eller så kan du installera och starta från IBM Cognos Express eller IBM Cognos TM1 beroende på den åtkomst du har till övriga IBM Cognos-produkter.
I följande lista beskrivs olika sätt att starta Cognos Insight. Hur du startar Cognos
Insight beror på om Cognos Insight är anslutet till andra Cognos-produkter, t.ex.
Cognos TM1 eller Cognos Express.
Cognos Insight och Cognos TM1
Om datorn är ansluten till Cognos TM1, startar du Cognos Insight från
Cognos TM1 Applications-portalen och skapar arbetsytor och bidrar till
planer.
Cognos Insight och Cognos Express
Om du är ansluten till Cognos Express startar du Cognos Insight från välkomstsidan i Cognos Express och skapar arbetsytor, delar arbetsytor med
andra eller bidrar till en plan.

Cognos Insight-fönstret
Bekanta dig med olika delarna i IBM Cognos Insight-fönstret.
Cognos Insight-fönstret består av följande delar:
Ikonen Åtgärder
öppnas en meny som innehåller alternativ
Om du klickar på Åtgärder
för att spara, öppna, skriva ut, exportera och stänga arbetsytor.
En korstabell- och diagramwidget
Widgetar är delar av en Cognos Insight-arbetsyta. En typ av widget innehåller en korstabell, eller rutnät, och ett diagram. Uppgifterna i korstabellen är kopplade till de data som visas i diagrammet, så när du ändrar i
uppgifterna i korstabellen, ändras också diagramdata, och när du ändrar
data i diagrammet, ändras även korstabellen.
Ett widgetverktygsfält
Widgetens verktygsfält visas när du arbetar i en widget. Det innehåller ikoner som är specifika för widgeten, t.ex. ikonen Ändra visningstyp
som du kan använda för att välja en annan diagramtyp för widgeten.
Översiktsområdet
Översiktsområdet visas för en korstabell eller ett diagram. Översiktsområdet anger vilka dimensioner och mått som visas i korstabellen, diagrammet
eller korstabellen och diagrammet. Översikten är indelad i tre avsnitt: rader, kolumner och kontext. De här avsnitten representerar de dimensioner
och mått som visas i rader, kolumner och kontext för korstabell, diagram
eller korstabell och diagram. Om dimensionen Produkter visas i radavsnittet i översiktsområdet, så visas produkter också i raderna i korstabellen.
Innehållsfältet
Innehållsfönstret visar alla kuber, dimensioner, åtgärder och attribut som
du kan arbeta med i den aktuella arbetsytan. Från innehållsrutan kan du
© Copyright IBM Corp 2012, 2016
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importera, skapa och ta bort, flytta och ändra elementen i innehållsrutan.
Innehållsrutan visar också importprocesser så att du kan uppdatera data
från en viss import.
Du kan även söka efter objekt i innehållsrutan. Du kan skriva tecken och
filtrera om du är osäker på ett objektnamn eller om du vill hitta objekt som
matchar en viss söksträng. Sökningen hittar alla objekt i trädet som
matchar söksträngen.
Utforskarpunkter
En utforskarpunkt är en lista över element i en dimension. Du kan klicka
på elementen för att filtrera data i korstabellen, diagrammet eller korstabell
och diagrammet.
Flikar Arbetsytor kan delas upp i olika flikar. Från flikområdet, kan du skapa, ta
bort och byta namn på flikarna.
Flikminiatyrikonen
Om du klickar på flikminiatyrikonen visas små bilder av varje flik så att
du kan navigera till en annan flik med hjälp av bilderna istället för fliknamnen.
Följande bild visar delarna i Cognos Insight-fönstret.

Figur 1. De olika delarna av Cognos Insight-fönstret
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Cognos Insight-inställningar
Du kan anpassa IBM Cognos Insight, inklusive aktivera och avaktivera specifika
beteenden, göra regionala inställningar samt definiera anslutningar till andra IBM
Cognos-produkter.
Du kan ställa in följande alternativ i fönstret Mina inställningar som du öppnar
:
med Åtgärder
v Visa visuella ledtrådar för förbättrad tillgänglighet.
v Avaktivera Komma igång-sidan som visas när Cognos Insight startas.
v Avaktivera hierarkisk upptäckt vid import av data.
v Avaktivera synkronisering för nya vyer.
v Ändra standardåtgärden för dubbelklick på en korstabellcell i nya arbetsytor.
Standardåtgärden är att redigera cellen, men du kan ändra standardåtgärden till
nedåtborrning.
v Ändra den inledande vyn för dimensioner i en arbetsyta efter att du har importerat data. Standardåtgärden är att expandera hierarkier till den första nivån,
men du kan ändra standardåtgärden till att komprimera alla nivåer eller expandera alla nivåer.
v Ändra innehållsspråk för arbetsytor.
v Aktivera funktioner för dubbelriktade språk och välj en textriktning för arbetsyteinnehåll.
v Lägg till URI-adresser för anslutning till IBM Cognos Express and IBM Cognos
TM1 servers.

Språk och kulturella inställningar
I IBM Cognos Insight används olika inställningar för språk beroende på varifrån
du ansluter till Cognos Insight. Den här informationen hjälper till att förstå varifrån Cognos Insight hämtar språkmiljöinställningar så att du kan ändra inställningarna om det behövs.

Cognos Insight och Cognos TM1
När du installerar eller startar Cognos Insight från IBM Cognos TM1 Applicationsportalen bestämmer språk- och innehållsinställningarna i portalen språkmiljön för
Cognos Insight. Exempel: Om produktspråket är franska (Kanada) och innehållsspråket engelska (Kanada) visas Cognos Insight-gränssnittet på franska och nationella inställningar på kanadensisk engelska. Om språkinställningarna ändras kan
du stänga och öppna arbetsytan i Cognos Insight och uppdatera språkmiljöinställningarna.
Mer information om inställningar för produkten och innehållsspråket i Cognos
TM1 Applications-portalen finns i TM1 Applications-dokumentationen. Du kan nå
den här dokumentationen på IBM Knowledge Center (http://www.ibm.com/
support/knowledgecenter).
Om du inte är ansluten till en Cognos TM1-server, kan du ange innehållsspråk för
, klicka på Mina inställningar
Cognos Insight genom att klicka på Åtgärder
och sedan välja från listan över innehållsspråk. Egenskapen åsidosätter de inställningar för nationella standarder som har definierats i operativsystemet eller i portalen. Den här funktionen kan du använda om du skapar en arbetsyta för använKapitel 2. Starta Cognos Insight
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dare i en annat land eller region och du vill veta hur arbetsytan ser ut för dem.
Exempel: Du arbetar i Ottawa, Kanada, och språket är franska (Kanada) men arbetsytan ska användas för anställda i Frankrike. Om du väljer att innehållsspråket
för Cognos Insight ska vara franska (Frankrike) kan du se hur arbetsytan kommer
att se ut för användarna.
Om Cognos TM1-administratören har aktiverat språkanpassning av namn på Cognos TM1-servern visas kuber, dimensioner, element och attribut på det lokala språket enligt Microsoft Windows-språkinställningarna. Om språkanpassning inte har
aktiverats visas objektnamn på det språk de ursprungligen skapades på Cognos
TM1-servern.

Cognos Insight och Cognos Express
När du installerar eller startar Cognos Insight från IBM Cognos TM1 Applicationsportalen bestämmer språk- och innehållsinställningarna i portalen språkmiljön för
Cognos Insight. Exempel: Om produktspråket är franska (Kanada) och innehållsspråket engelska (Kanada) visas Cognos Insight-gränssnittet på franska och nationella inställningar på kanadensisk engelska. Om språkinställningarna ändras kan
du stänga och öppna arbetsytan i Cognos Insight och uppdatera språkmiljöinställningarna.
Mer information om inställningar för produkten och innehållsspråket i Cognos
TM1 Applications-portalen finns i TM1 Applications-dokumentationen. Du kan nå
den här dokumentationen på IBM Knowledge Center (http://www.ibm.com/
support/knowledgecenter).
Om du inte är ansluten till en Cognos Express-server, kan du ange innehållsspråk
, klicka på Mina inställför Cognos Insight genom att klicka på Åtgärder
ningar och sedan välja från listan över innehållsspråk. Egenskapen åsidosätter de
inställningar för nationella standarder som har definierats i operativsystemet eller i
portalen. Den här funktionen kan du använda om du skapar en arbetsyta för användare i en annat land eller region och du vill veta hur arbetsytan ser ut för dem.
Exempel: Du arbetar i Ottawa, Kanada, och språket är franska (Kanada) men arbetsytan ska användas för anställda i Frankrike. Om du väljer att innehållsspråket
för Cognos Insight ska vara franska (Frankrike) kan du se hur arbetsytan kommer
att se ut för användarna.

Funktioner dubbelriktade språk
Funktioner för dubbelriktade språk i IBM Cognos Insight:
v Ändra textriktning som visas i en arbetsyta (datainnehåll).
v Spegla innehåll i Cognos Insight-gränssnittet (programinnehåll).
Du kan använda olika språk för data och programinnehåll. Du kan till exempel använda engelska för programinnehåll och hebreiska för datainnehåll.

Textriktning
Du kan nu välja att visa text i Cognos Insight-arbetsytor från höger till vänster eller vänster till höger. Du kan också välja kontextuell textriktning. I vissa situationer
vill du att viss text ska visas från vänster till höger och viss text från höger till vänster. Till exempel är arabiska, hebreiska, urdu och farsi språk som skrivs från höger
till vänster. Tal på de språken, samt integrerade segment av latinsk, kyrillisk och
grekisk text, skrivs från vänster till höger. I dessa fall, anges textriktningen kontex-
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tuellt baserat på den första bokstaven i texten. Om tecknet tillhör en höger-till-vänster-skrift blir textriktningen höger till vänster. I annat fall är riktningen vänster till
höger. Tal och specialtecken påverkar inte textriktningen. Exempel: Om texten börjar med ett tal följt av en arabisk bokstav blir riktningen höger till vänster. Om texten börjar med ett tal följt av en latinsk bokstav blir riktningen vänster till höger.
Om du ändrar textriktning i en arbetsyta påverkas all information som matats in
av användare, inklusive data, widgetetiketter och verktygsfältstips, kommentarer
och strukturerad text, som e-postadresser, filsökvägar och URL-adresser.

Spegling
Du kan spegla Cognos Insight-gränssnittselement som menyobjekt, verktygsfält
och fönstertext. När du aktiverar funktioner för dubbelriktade språk sker speglingen automatiskt och beror på språkinställningarna i Microsoft Windows.

Aktivera dubbelriktade språk
Aktivera funktioner för dubbelriktade språk i IBM Cognos Insight och ändra textriktningen i en arbetsyta för att spegla innehållet i Cognos Insight-gränssnittet.

Arbetsordning
1. Klicka på Åtgärder
och sedan Mina inställningar.
2. I avsnittet Funktioner för text i två riktningar markerar du kryssrutan Aktivera text i två riktningar.
3. Ändra textriktning:
a. Välj ett alternativ från listan Textriktning för innehåll för att ange textriktningen i Cognos Insight. När du aktiverar funktioner för text i två rikti verktygsfältet i textwidgetar.
ningar visas ikonen Textriktning
b. Valfritt: Om du vill åsidosätta den textriktning som du angett för arbetsytan
i en textwidget, klickar du på Textriktning och väljer sedan textriktning.
4. Aktivera textspeglingsfunktioner genom att ändra systemspråk till arabiska eller hebreiska i Microsoft Windows Kontrollpanelen.
Du kan avaktivera spegling genom att avmarkera kryssrutan Aktivera text i
två riktningar eller genom att byta systemspråk.

Kapitel 2. Starta Cognos Insight
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Kapitel 3. Importera data till Cognos Insight
Du kan importera data till IBM Cognos Insight på olika sätt beroende på datakällan, datakomplexiteten och hur mycket kontroll du vill ha över på vilket sätt data
avbildas som dimensioner, mått och attribut.

Innan du importerar data
Innan du importerar källdata till IBM Cognos Insight bör du veta vilka data som
kan importeras och hur importerade data avbildas i Cognos Insight.

Snabbimport
Du kan dra enkla datafiler till Cognos Insight-ritytan eller till sidan Komma igång
om du vill välja alternativet Snabbimport. Enkla datafiler uppfyller följande villkor:
v Färre än 10 kolumner
v Färre än 100 000 rader (för Microsoft Excel-arbetsböcker)
v Filer som är mindre än 10 MB (för filer som innehåller kommaavgränsade eller
tabbavgränsade värden)
v Endast en kolumnrubrikrad
v Inga sammanfogade celler
Om data inte uppfyller villkoren öppnas Cognos Insight guiden Importera som
hjälper dig med import av mer komplexa datamängder.

Hur data avbildas i Cognos Insight
När du importerar data används avancerade datafunktioner i Cognos Insight för
att avbilda data beroende på källtyp. Under importen kan du åsidosätta avbildningsvärdena i Cognos Insight. Du kan även avaktivera hierarkisk upptäckt för
alla importer. Det gör du i fönstret Mina inställningar.
Följande lista visar olika datatyper i en modell:
Kub

En kub är en behållare som du sparar data i. En kub definieras av en dimensionsdelmängd.

Dimension
En dimension är en beskrivande datakategori. Datakuben kan innehålla dimensionerna Produkter, Kunder och Plats.
Nivå

En nivå representerar relaterade data i en hierarki. Exempel: Dimensionen
Produkter kan innehålla nivåerna Produktlinje och Produkttyp.

Attribut
Ett attribut är en dataegenskap som ska utvärderas. Exempel: Dimensionen
Produkter innehåller attributen Färg och Storlek.
Mått
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Ett mått är ett värde som bestämmer hur bra det går för företaget. Exempel: Du kan använda mått som Kvantitet sålt och Intäkt.
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Om du importerar en Cognos-listraport eller paket, använder Cognos Insight den
modell som definierats i källan. I Cognos Insight avbildas andra datakällor som
standard på följande sätt:
v Den första kolumnen i källfilen och måtten visas i korstabellen. De andra kolumnerna är tillgängliga som dimensioner i översiktsområdet.
v Textkolumner läggs till som dimensioner.
v Talkolumner läggs till som mått om de är värden. Exempel: Kolumnen Intäkt
kan tolkas av Cognos Insight som ett mått medan kolumnen Telefonnummer tolkas som ett attribut.
v Om data som importeras till Cognos Insight innehåller datum som uttryck i ett
typiskt format genererar Cognos Insight en gregoriansk kalender med hierarkier.
På det sättet kan du se data per kvartal, år eller månad även om data som importerades inte innehöll den informationen.
v Den första dataraden används som rubriker för varje kolumn.
v En total läggs till för varje dimension.
v Den mest logiska uppräkningstypen väljs för varje mått. Exempel: Om källdata
innehåller kolumnen Pris och kolumnen Kostnad kan Cognos Insight välja uppräkningstypen Medelvärde för måttet Pris och uppräkningstypen Summa för
måttet Kostnad.
v Objekttextattribut behålls.
v Affärsnycklar behålls.

Importera avgränsade textfiler
Du kan importera avgränsade textfiler till IBM Cognos Insight, bland annat i följande filformat: CSV, TAB, CMA, ASC och TXT. Du kan använda standardavbildningen eller göra ändringar för att definiera modellen.

Innan du börjar
Om du vill granska på vilket sätt Cognos Insight avbildar data som standard läser
du ”Innan du importerar data” på sidan 17.
Cognos Insight kan inte importera TXT- och CSV-filer med tidigare teckenkodning
om Microsoft Windows regionala inställningar och systemlokalinställning inte
matchar filkordningen. Lös problemet genom att spara filen med UTF-8-kodning
eller ändra Microsoft Windows regionala inställningar och systemlokalinställning
så att den matchar filens teckenkodning.
Om källdata innehåller decimalvärden men det inte finns några decimaler i de 100
första posterna betraktas data som heltal i Cognos Insight. Decimalerna behålls
dock och du kan lägga till decimaler genom att ändra formatet. Information om
formatering av data finns i ”Ändra format på mått” på sidan 98.

Arbetsordning
1. Klicka på Hämta data och välj Importera data.
2. Valfritt: I fältet Importnamn anger du ett namn för den här importprocessen.
Importprocesser visas efter namn i innehållsrutan, där du kan välja en process
och uppdatera data för den importen.
3. I fältet Typ väljer du Fil.
4. Klicka på Bläddra och markera den fil som du vill importera.
5. Valfritt: Slutför följande åtgärder i avsnittet Fildetaljer:
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a. Ange kommateckenavgränsare.
b. Om du vill använda decimal- och tusentalsavgränsare för en viss språkmiljö, väljer du den språkmiljön från fältet Format.
c. Ange den första dataraden. Använd det här fältet när du vill undvika att
importera inledande text eller flera rubrikrader från textfilen.
d. Ange om data innehåller kolumnetiketter eller rubriker.
e. Om du arbetar i uppkopplat läge och vill schemalägga en process som
återimporterar data anger du platsen för den fil som ska accessas av IBM
Cognos TM1-fjärrservern. Mer information om att arbeta i uppkopplat läge
finns i ”Planer på Cognos Express-servrar” på sidan 183 eller ”Planer på
Cognos TM1-servrar” på sidan 159.
6. Slutför dataimporten på något av följande sätt:
v Klicka på Importera om du ska skapa en korstabell av importerade data.
v Om du endast vill se data i innehållsrutan klickar du på Avancerat, Översikt, avmarkerar kryssrutan Öppna Cube Viewer när det är klart och
klickar på Importera.
7. Klicka på Avancerat om du vill göra ändringar i standardavbildningarna.
Som standard avbildas data i Cognos Insight enligt beskrivningen i ”Innan du
importerar data” på sidan 17. Du kan ändra avbildningstypen för en kolumn
till dimension, nivå, attribut eller mått.
8. Om du vill ändra hur data avbildas i Cognos Insight gör du på något av följande sätt:
a. Om du vill ta bort standardavbildningen väljer du Rensa alla avbildningar.
b. Om du, när du importerar rapporter eller filer, vill avbilda data till en
enda nivå klickar du på Återskapa alla avbildningar och sedan Upptäck
inte hierarkier.
c. Om du importerar rapporter och filer och vill återställa avbildningarna till
standardavbildningarna i Cognos Insight klickar du på Återskapa alla avbildningar och väljer Upptäck hierarkier.
Tips: Du kan avaktivera hierarkisk upptäckt för alla rapport- och filimporter
genom att avmarkera Upptäck hierarkier under import i fönstret Mina inställningar.
9. Du kan granska egenskaperna för kuben:
a. Välj kub i fältet Avbildning.
b. Klicka på Visa egenskaper.
c. Om du vill se till att nollvärden behålls i stället för att läsas som tomma
celler markerar du Lagra nollvärden.
d. Om du vill ersätta tomma celler i källdata med standardvärden markerar
du Ersätt tomma strängar med standardvärden. Standardvärdet är Standarddimensionsnamn.
e. Om datakällan endast innehåller ett mått kan du ta bort standardmåttdimensionen genom att avmarkera Skapa måttdimension.
Varning:
Om du väljer att ta bort standardmåttdimensionen under import kan du
inte senare lägga till nya mått till kuben.
10. Definiera en dimension genom att utföra följande åtgärder:
a. Om du vill avbilda dimensionen som en tidsdimension i fältet Dimensionstyp klickar du på Tid.
Kapitel 3. Importera data till Cognos Insight
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b. Välj dimension i rutan Målobjekt.
c. Om du importerar en dimension som innehåller elementnamn som inte är
unika markerar du Inkludera namn på överordnade element i rutan
Egenskaper i avsnittet Avancerat. Då får elementen ett prefix från överordnat objekt. Ett avgränsningstecken läggs till mellan det överordnade objektets namn och elementets namn. Du kan ändra avgränsningstecknet och
välja att använda det unika elementnamnet som objekttext.
Ett exempel på icke-unika elementnamn i Nordamerikadimensionen. Ontario är ett underordnad element till nivån California och Ontario är även ett
underordnad element till nivån Canada. California är ett underordnat element till nivån Country eller Region och Canada är en Country- eller Region-nivå. Om du väljer att göra dessa namn unika, får Ontario som är
underordnat California namnet California - Ontario, och det Ontario-element som är underordnat Canada får namnet Canada - Ontario.
d. Kontrollera att kryssrutan Skapa totalelement är markerad om totalen för
dimensionen ska ingå.
e. Om du vill identifiera källdata som en obalanserad hierarki markerar du
kryssrutan Obalanserade källdata och väljer att balansera hierarkin genom
att sätta alla underordnade medlemmar på samma nivå eller att lämna
hierarkin obalanserad.
f. Om du vill identifiera källdata som en trasig hierarki markerar du kryssrutan Trasiga källdata och väljer om den trasiga strukturen ska behållas samt
vilken platshållare som ska infogas i de tomma cellerna.
g. Om du vill flytta Dimensionen i strukturen, ändra den dimension som
indexfält.
Tips: Du kan även ändra ordningen på dimensioner genom att dra dem i
rutan Målobjekt.
h. Valfritt: Ange hur elementen i dimensionen ska sorteras. Elementordningen
bestämmer ordningen på överordnade dataobjekt i en dimension. Standardelementordningen Ingen behåller datakällans ordning. Du kan även
sortera element alfabetiskt efter namn, nivå och djup i dimensionen eller
efter ordningen de visas i hierarkin. Sortering efter nivå eller hierarki kan
användas för avancerad skriptning. Exempel: Följande element finns i produktlinjedimensionen: golfutrustning, campingutrustning och utomhusskydd. Du kan sortera elementen alfabetiskt efter namn eller behålla
samma ordning.
i. Valfritt: Ange hur komponenterna i elementen ska sorteras. Komponentsorteringen bestämmer ordningen på underordnade elementobjekt i en dimension. Standardkomponentordningen Ingen behåller datakällans ordning. Du
kan även sortera komponenter alfabetiskt efter namn. Exempel: Elementet
campingutrustning innehåller följande komponenter: Tält, sovsäckar och
lyktor. Du kan sortera komponenterna alfabetiskt efter namn eller behålla
samma ordning.
j. Ange hur befintliga data ska uppdateras vid import. Nya värden kan läggas till befintliga värden eller ersätta dessa.
11. Om du vill definiera månaden som redovisningsåret ska börja på väljer du dimensionen Datum och väljer en månad i listan Redovisningsåret börjar.
12. Om du vill fylla dimensionen Datum med alla datum, oavsett om det finns
data för de kvartalen, månaderna eller dagarna, markerar du kryssrutan Fyll i
hela år.
13. Definiera en nivå genom att utföra följande åtgärder:
a. Välj objekt i rutan Källobjekt.
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b. Klicka på Nivå under Avbildningstyp i rutan Egenskaper.
Tips: Om du vill definiera flera objekt som nivåer på samma gång, markerar du objekten i rutan Källobjekt, högerklickar på dem och väljer Nivå.
c. I fältet Ägardimension väljer du den dimension som nivån tillhör.
Exempel: I källan är År, Kvartal, Månader och Dagar separata kolumner.
Varje kolumn är definierad som en separat dimension. Om du vill skapa
en hierarki med År överst och Dagar nederst, definierar du Kvartal, Månader och Dagar som nivåer med År som toppnivån.
d. Ändra fältet Nivåindex om du vill flytta nivån i strukturen.
Tips: Du kan även ändra ordningen på nivåer genom att dra dem i rutan
Målobjekt.
14. Lägg till ett attribut till en nivå genom att utföra följande åtgärder:
a. Välj det objekt som ska vara ett attribut i rutan Källobjekt.
b. Klicka på Attribut under Avbildningstyp i rutan Egenskaper.
Tips: Om du vill definiera flera objekt som attribut på samma gång, markerar du objekten i rutan Källobjekt, högerklickar på dem och väljer Attribut.
När avbildningstypen ändras till Attribut blir attributet ett underordnat
objekt till den närmaste nivån. Du kan behöva flytta attributet till rätt nivå
om det inte är kapslat under korrekt nivå.
c. Ange datatypen för attributet.
d. Valfritt: Ändra attributtyp.
En objekttext är en beskrivande etikett för ett dataobjekt. Exempel: Källdata inkluderar en SKU-kolumn som visar produktkoder och en objektnamnskolumn som visar produktnamnet. Du gör objektnamnsdata till ett
attribut för objektnivån i måldata så att arbetsytan visar produktnamnsetiketter på objektdimensionen. Om du vill lägga till det ursprungliga kolumnnamnet till objekttexten för en objekttext som inte är unik, klickar du
på Säkra unikhet.
Om data inkluderar information om flera olika språk kan du identifiera
attribut som objekttexter och välja språk för varje objekttext. Om du inte
väljer ett språk för en objekttext tillämpas standardspråket.
Ett alias lägger till data som kan användas som alternativt namn för ett objekt, t.ex. ett namn på ett annat språk. Varje alias måste ha ett unikt namn.
e. Välj den dimension och nivå som attributet hör till.
15. Definiera mått för en kub genom att utföra följande åtgärder:
a. Välj det objekt du ska vara ett mått i rutan Källobjekt.
b. Klicka på Mått under Avbildningstyp i rutan Egenskaper.
Tips: Om du vill definiera flera objekt som mått på samma gång, markerar du objekten i rutan Källobjekt, högerklickar på dem och väljer Mått.
c. Ange datatypen för måttet.
Viktigt: Om källdata inte innehåller decimaler i de 100 första posterna
kommer arbetsytans data inte att inkludera decimaler. Men decimalerna
behålls under importen. Du kan ändra formatet för måttet så att decimaler
inkluderas. Information om formatering av mått finns i ”Ändra format på
mått” på sidan 98.
d. Ändra fältet Måttindex om du vill flytta måttet i strukturen.
Kapitel 3. Importera data till Cognos Insight
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Tips: Du kan även ändra ordningen på mått genom att dra dem i rutan
Målobjekt.
Tips: Skapa ett antalsmått för att bekräfta att data importerades. Kolumnen
Antal i korstabellen visar antalet rader som har importerats. Det talet ger dig
en snabb uppfattning om duplicerade rader eller rader som saknas. Om du
vill skapa ett antalsmått väljer du dimensionen kubnamn Mått i rutan Målobjekt och kontrollerar att kryssrutan Generera antalsmått är markerad.
16. Om du vill utesluta en kolumn från importen högerklickar du i rutan Dataförhandsgranskning och väljer Avbilda inte.
17. Om du vill lägga till en beräknad kolumn gör du följande:
a. Klicka på Lägg till beräknad kolumn.
b. Definiera datatyp och avbildningstyp för uttrycket i rutan Egenskaper.
c. Skriv uttrycket i fältet Uttryck. Uttrycken måste avslutas med ett semikolon (;).
Exempel: Om du vill lägga till en beräknad kolumn som sammanfogar efternamn och förnamn, definierar du följande uttryck:
v_Expression = v_Surname_0 | ’,’ | v_Given_name_1;
De uttryck du kan lägga till vid en import är IBM Cognos TM1 TurboIntegrator-uttryck så du kan endast använda funktioner som är kompatibla
med Cognos TM1 TurboIntegrator. Mer information om uttryck finns i
”Beräkningar” på sidan 55.
d. Klicka på Förhandsgranska om du vill se resultatet av uttrycket.
18. Utför någon av följande åtgärder:
v Klicka på Importera om du vill skapa en korstabell från importerade data.
v Om du endast vill se importerade data i innehållsrutan klickar du på Nästa,
avmarkerar Öppna Cube Viewer när det är klart och klickar på Importera.

Importera Microsoft Excel-filer
Du kan importera Microsoft Excel-filer till IBM Cognos Insight och använda standardavbildningen eller göra ändringar för att definiera modellen.

Innan du börjar
Om du vill granska på vilket sätt Cognos Insight avbildar data som standard läser
du ”Innan du importerar data” på sidan 17.
Du kan inte schemalägga en import från en Microsoft Excel-fil. Du måste välja en
Vägledd uppdatering eller en Bakgrundsuppdatering om du ska uppdatera data
från en Microsoft Excel-datakälla.
Vissa formler och funktioner som används i Microsoft Excel-arbetsböcker importeras inte. Lösningen är att skapa en kopia av den berörda kolumnen i Microsoft Excel-arbetsboken och klistra in värdena i den nya kolumnen. Du kan också spara
arbetsboken som en CSV-fil och sedan importera den filen.
Vid en snabbimport, om Microsoft Excel-arbetsboken innehåller flera arbetsark importeras endast data från det aktuella arbetsarket. Exempel: Om du vill importera
data som finns på arbetsark 3, sparar du arbetsboken med arbetsark 3 som det arbetsark som visas. När du importerar från arbetsboken importeras endast data från
arbetsark 3. Ett annat alternativ är att använda kommandona Importera dimensioner eller Importera data.
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Om källdata innehåller decimalvärden men det inte finns några decimaler i de 100
första posterna betraktas data som heltal i Cognos Insight. Decimalerna behålls
dock och du kan lägga till decimaler genom att ändra formatet. Information om
formatering av data finns i ”Ändra format på mått” på sidan 98.

Arbetsordning
1. Klicka på Hämta data och välj Importera data.
2. Valfritt: I fältet Importnamn anger du ett namn för den här importprocessen.
Importprocesser visas efter namn i innehållsrutan, där du kan välja en process
och uppdatera data för den importen.
3. I fältet Typ väljer du Fil.
4. Klicka på Bläddra och markera den fil som du vill importera.
5. Expandera Filinformation.
6. Ange om data innehåller kolumnetiketter.
7. Ange om data är strukturerade som en lista eller som en korstabell.
8. Valfritt: Ange arbetsark, rader och kolumner som ska användas.
9. Slutför dataimporten på något av följande sätt:
v Klicka på Importera om du ska skapa en korstabell av importerade data.
v Om du endast vill se data i innehållsrutan klickar du på Avancerat, Översikt, avmarkerar kryssrutan Öppna Cube Viewer när det är klart och
klickar på Importera.
10. Klicka på Avancerat om du vill göra ändringar i standardavbildningarna.
Som standard avbildas data i Cognos Insight enligt beskrivningen i ”Innan du
importerar data” på sidan 17. Du kan ändra avbildningstypen för en kolumn
till dimension, nivå, attribut eller mått.
11. Om du vill ändra hur data avbildas i Cognos Insight gör du på något av följande sätt:
a. Om du vill ta bort standardavbildningen väljer du Rensa alla avbildningar.
b. Om du, när du importerar rapporter eller filer, vill avbilda data till en
enda nivå klickar du på Återskapa alla avbildningar och sedan Upptäck
inte hierarkier.
c. Om du importerar rapporter och filer och vill återställa avbildningarna till
standardavbildningarna i Cognos Insight klickar du på Återskapa alla avbildningar och väljer Upptäck hierarkier.
Tips: Du kan avaktivera hierarkisk upptäckt för alla rapport- och filimporter
genom att avmarkera Upptäck hierarkier under import i fönstret Mina inställningar.
12. Du kan granska egenskaperna för kuben:
a. Välj kub i fältet Avbildning.
b. Klicka på Visa egenskaper.
c. Om du vill se till att nollvärden behålls i stället för att läsas som tomma
celler markerar du Lagra nollvärden.
d. Om du vill ersätta tomma celler i källdata med standardvärden markerar
du Ersätt tomma strängar med standardvärden. Standardvärdet är Standarddimensionsnamn.
e. Om datakällan endast innehåller ett mått kan du ta bort standardmåttdimensionen genom att avmarkera Skapa måttdimension.

Kapitel 3. Importera data till Cognos Insight
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Varning:
Om du väljer att ta bort standardmåttdimensionen under import kan du
inte senare lägga till nya mått till kuben.
13. Definiera en dimension genom att utföra följande åtgärder:
a. Om du vill avbilda dimensionen som en tidsdimension i fältet Dimensionstyp klickar du på Tid.
b. Välj dimension i rutan Målobjekt.
c. Om du importerar en dimension som innehåller elementnamn som inte är
unika markerar du Inkludera namn på överordnade element i rutan
Egenskaper i avsnittet Avancerat. Då får elementen ett prefix från överordnat objekt. Ett avgränsningstecken läggs till mellan det överordnade objektets namn och elementets namn. Du kan ändra avgränsningstecknet och
välja att använda det unika elementnamnet som objekttext.
Ett exempel på icke-unika elementnamn i Nordamerikadimensionen. Ontario är ett underordnad element till nivån California och Ontario är även ett
underordnad element till nivån Canada. California är ett underordnat element till nivån Country eller Region och Canada är en Country- eller Region-nivå. Om du väljer att göra dessa namn unika, får Ontario som är
underordnat California namnet California - Ontario, och det Ontario-element som är underordnat Canada får namnet Canada - Ontario.
d. Kontrollera att kryssrutan Skapa totalelement är markerad om totalen för
dimensionen ska ingå.
e. Om du vill identifiera källdata som en obalanserad hierarki markerar du
kryssrutan Obalanserade källdata och väljer att balansera hierarkin genom
att sätta alla underordnade medlemmar på samma nivå eller att lämna
hierarkin obalanserad.
f. Om du vill identifiera källdata som en trasig hierarki markerar du kryssrutan Trasiga källdata och väljer om den trasiga strukturen ska behållas samt
vilken platshållare som ska infogas i de tomma cellerna.
g. Om du vill flytta Dimensionen i strukturen, ändra den dimension som
indexfält.
Tips: Du kan även ändra ordningen på dimensioner genom att dra dem i
rutan Målobjekt.
h. Valfritt: Ange hur elementen i dimensionen ska sorteras. Elementordningen
bestämmer ordningen på överordnade dataobjekt i en dimension. Standardelementordningen Ingen behåller datakällans ordning. Du kan även
sortera element alfabetiskt efter namn, nivå och djup i dimensionen eller
efter ordningen de visas i hierarkin. Sortering efter nivå eller hierarki kan
användas för avancerad skriptning. Exempel: Följande element finns i produktlinjedimensionen: golfutrustning, campingutrustning och utomhusskydd. Du kan sortera elementen alfabetiskt efter namn eller behålla
samma ordning.
i. Valfritt: Ange hur komponenterna i elementen ska sorteras. Komponentsorteringen bestämmer ordningen på underordnade elementobjekt i en dimension. Standardkomponentordningen Ingen behåller datakällans ordning. Du
kan även sortera komponenter alfabetiskt efter namn. Exempel: Elementet
campingutrustning innehåller följande komponenter: Tält, sovsäckar och
lyktor. Du kan sortera komponenterna alfabetiskt efter namn eller behålla
samma ordning.
j. Ange hur befintliga data ska uppdateras vid import. Nya värden kan läggas till befintliga värden eller ersätta dessa.

24

IBM Planning Analytics version 2.0.0: Cognos Insight

14. Om du vill definiera månaden som redovisningsåret ska börja på väljer du dimensionen Datum och väljer en månad i listan Redovisningsåret börjar.
15. Om du vill fylla dimensionen Datum med alla datum, oavsett om det finns
data för de kvartalen, månaderna eller dagarna, markerar du kryssrutan Fyll i
hela år.
16. Definiera en nivå genom att utföra följande åtgärder:
a. Välj objekt i rutan Källobjekt.
b. Klicka på Nivå under Avbildningstyp i rutan Egenskaper.
Tips: Om du vill definiera flera objekt som nivåer på samma gång, markerar du objekten i rutan Källobjekt, högerklickar på dem och väljer Nivå.
c. I fältet Ägardimension väljer du den dimension som nivån tillhör.
Exempel: I källan är År, Kvartal, Månader och Dagar separata kolumner.
Varje kolumn är definierad som en separat dimension. Om du vill skapa
en hierarki med År överst och Dagar nederst, definierar du Kvartal, Månader och Dagar som nivåer med År som toppnivån.
d. Ändra fältet Nivåindex om du vill flytta nivån i strukturen.
Tips: Du kan även ändra ordningen på nivåer genom att dra dem i rutan
Målobjekt.
17. Lägg till ett attribut till en nivå genom att utföra följande åtgärder:
a. Välj det objekt som ska vara ett attribut i rutan Källobjekt.
b. Klicka på Attribut under Avbildningstyp i rutan Egenskaper.
Tips: Om du vill definiera flera objekt som attribut på samma gång, markerar du objekten i rutan Källobjekt, högerklickar på dem och väljer Attribut.
När avbildningstypen ändras till Attribut blir attributet ett underordnat
objekt till den närmaste nivån. Du kan behöva flytta attributet till rätt nivå
om det inte är kapslat under korrekt nivå.
c. Ange datatypen för attributet.
d. Valfritt: Ändra attributtyp.
En objekttext är en beskrivande etikett för ett dataobjekt. Exempel: Källdata inkluderar en SKU-kolumn som visar produktkoder och en objektnamnskolumn som visar produktnamnet. Du gör objektnamnsdata till ett
attribut för objektnivån i måldata så att arbetsytan visar produktnamnsetiketter på objektdimensionen. Om du vill lägga till det ursprungliga kolumnnamnet till objekttexten för en objekttext som inte är unik, klickar du
på Säkra unikhet.
Om data inkluderar information om flera olika språk kan du identifiera
attribut som objekttexter och välja språk för varje objekttext. Om du inte
väljer ett språk för en objekttext tillämpas standardspråket.
Ett alias lägger till data som kan användas som alternativt namn för ett objekt, t.ex. ett namn på ett annat språk. Varje alias måste ha ett unikt namn.
e. Välj den dimension och nivå som attributet hör till.
18. Definiera mått för en kub genom att utföra följande åtgärder:
a. Välj det objekt du ska vara ett mått i rutan Källobjekt.
b. Klicka på Mått under Avbildningstyp i rutan Egenskaper.
Tips: Om du vill definiera flera objekt som mått på samma gång, markerar du objekten i rutan Källobjekt, högerklickar på dem och väljer Mått.
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c. Ange datatypen för måttet.
Viktigt: Om källdata inte innehåller decimaler i de 100 första posterna
kommer arbetsytans data inte att inkludera decimaler. Men decimalerna
behålls under importen. Du kan ändra formatet för måttet så att decimaler
inkluderas. Information om formatering av mått finns i ”Ändra format på
mått” på sidan 98.
d. Ändra fältet Måttindex om du vill flytta måttet i strukturen.
Tips: Du kan även ändra ordningen på mått genom att dra dem i rutan
Målobjekt.
Tips: Skapa ett antalsmått för att bekräfta att data importerades. Kolumnen
Antal i korstabellen visar antalet rader som har importerats. Det talet ger dig
en snabb uppfattning om duplicerade rader eller rader som saknas. Om du
vill skapa ett antalsmått väljer du dimensionen kubnamn Mått i rutan Målobjekt och kontrollerar att kryssrutan Generera antalsmått är markerad.
19. Om du vill utesluta en kolumn från importen högerklickar du i rutan Dataförhandsgranskning och väljer Avbilda inte.
20. Om du vill lägga till en beräknad kolumn gör du följande:
a. Klicka på Lägg till beräknad kolumn.
b. Definiera datatyp och avbildningstyp för uttrycket i rutan Egenskaper.
c. Skriv uttrycket i fältet Uttryck. Uttrycken måste avslutas med ett semikolon (;).
Exempel: Om du vill lägga till en beräknad kolumn som sammanfogar efternamn och förnamn, definierar du följande uttryck:
v_Expression = v_Surname_0 | ’,’ | v_Given_name_1;
De uttryck du kan lägga till vid en import är IBM Cognos TM1 TurboIntegrator-uttryck så du kan endast använda funktioner som är kompatibla
med Cognos TM1 TurboIntegrator. Mer information om uttryck finns i
”Beräkningar” på sidan 55.
d. Klicka på Förhandsgranska om du vill se resultatet av uttrycket.
21. Utför någon av följande åtgärder:
v Klicka på Importera om du vill skapa en korstabell från importerade data.
v Om du endast vill se importerade data i innehållsrutan klickar du på Nästa,
avmarkerar Öppna Cube Viewer när det är klart och klickar på Importera.

Importera från relationsdatakällor
Innan du importerar data till IBM Cognos Insight bör du förstå hur relationsdatakällan fungerar och hur du definierar frågor. Kontrollera också att ODBC-anslutningarna har konfigurerats för de datakällor som du vill importera från.

Innan du börjar
Om du vill granska på vilket sätt Cognos Insight avbildar data som standard läser
du ”Innan du importerar data” på sidan 17.

Den här uppgiften
När du arbetar i uppkopplat läge kan du använda de ODBC-relationsdatakällor
som är definierade på servern. Mer information om att arbeta i uppkopplat läge
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finns i ”Planer på Cognos Express-servrar” på sidan 183 eller ”Planer på Cognos
TM1-servrar” på sidan 159.

Arbetsordning
1. Klicka på Hämta data och välj Importera data.
2. Valfritt: I fältet Importnamn anger du ett namn för den här importprocessen.
Importprocesser visas efter namn i innehållsrutan, där du kan välja en process
och uppdatera data för den importen.
3. Välj Relationsdatakälla (ODBC) i fältet Källtyp.
4. Välj en ODBC-relationsdatakälla som är definierad för systemet.
5. Öppna Query Builder. Du kan också skriva SQL för frågan.
6. Ange de kolumner som ska användas i fråga för att hämta data och klicka på
fliken Datavy och dra kolumnerna och tabellerna från fältet Metadatautforskare till rutnätet. Du kan lägga till själva kolumnerna eller tabeller. De kolumner som du lägger till direkt i rutnätet används i frågan för att hämta data. I
frågan används också de kolumner som hör till de tabeller du lägger till i rutnätet.
7. Klicka på Frågediagram och gör följande när du vill skapa kopplingar baserat
på relationer mellan kolumner i tabellen:
a. Dra tabellerna från fältet Metadatautforskare till diagrammet. I frågan används de tabeller som du lägger till i diagrammet för att ansluta till andra
tabeller. Kolumnerna i dessa tabeller används inte i frågans datahämtning.

8.

9.
10.
11.

.
b. Välj objekt för relationen och klicka på Skapa koppling
c. Ange kardinaliteten för relationen. Kardinaliteten används till att undvika
att dubbelräkna faktadata, utföra loopkopplingar som är gemensamma i
stjärnschemamodeller, optimera åtkomsten till underliggande datakällsystem och identifiera objekt som fungerar som fakta eller dimensioner.
Det finns mer information om relationer och kardinalitet i IBM Cognos Framework Manager User Guide. Hämta dokumentet för produkten och versionen
från IBM Knowledge Center (http://www.ibm.com/support/
knowledgecenter).
Klicka på fliken SQL-vy om du vill ändra SQL-frågan manuellt. De åtgärder
som du slutför på fliken Datavy eller Frågediagram avspeglas på fliken SQLvy.
Klicka på OK när du är nöjd med frågan.
Klicka på Uppdatera om du vill förhandsgranska data som returneras av frågan som du skapat manuellt eller i Query Builder.
Slutför dataimporten på något av följande sätt:
v Klicka på Importera om du ska skapa en korstabell av importerade data.
v Om du endast vill se data i innehållsrutan klickar du på Avancerat, Översikt, avmarkerar kryssrutan Öppna Cube Viewer när det är klart och
klickar på Importera.

12. Klicka på Avancerat om du vill göra ändringar i standardavbildningarna.
Som standard avbildas data i Cognos Insight enligt beskrivningen i ”Innan du
importerar data” på sidan 17. Du kan ändra avbildningstypen för en kolumn
till dimension, nivå, attribut eller mått.
13. Om du vill ändra hur data avbildas i Cognos Insight gör du på något av följande sätt:
a. Om du vill ta bort standardavbildningen väljer du Rensa alla avbildningar.
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b. Om du, när du importerar rapporter eller filer, vill avbilda data till en
enda nivå klickar du på Återskapa alla avbildningar och sedan Upptäck
inte hierarkier.
c. Om du importerar rapporter och filer och vill återställa avbildningarna till
standardavbildningarna i Cognos Insight klickar du på Återskapa alla avbildningar och väljer Upptäck hierarkier.
Tips: Du kan avaktivera hierarkisk upptäckt för alla rapport- och filimporter
genom att avmarkera Upptäck hierarkier under import i fönstret Mina inställningar.
14. Du kan granska egenskaperna för kuben:
a. Välj kub i fältet Avbildning.
b. Klicka på Visa egenskaper.
c. Om du vill se till att nollvärden behålls i stället för att läsas som tomma
celler markerar du Lagra nollvärden.
d. Om du vill ersätta tomma celler i källdata med standardvärden markerar
du Ersätt tomma strängar med standardvärden. Standardvärdet är Standarddimensionsnamn.
e. Om datakällan endast innehåller ett mått kan du ta bort standardmåttdimensionen genom att avmarkera Skapa måttdimension.
Varning:
Om du väljer att ta bort standardmåttdimensionen under import kan du
inte senare lägga till nya mått till kuben.
15. Definiera en dimension genom att utföra följande åtgärder:
a. Om du vill avbilda dimensionen som en tidsdimension i fältet Dimensionstyp klickar du på Tid.
b. Välj dimension i rutan Målobjekt.
c. Om du importerar en dimension som innehåller elementnamn som inte är
unika markerar du Inkludera namn på överordnade element i rutan
Egenskaper i avsnittet Avancerat. Då får elementen ett prefix från överordnat objekt. Ett avgränsningstecken läggs till mellan det överordnade objektets namn och elementets namn. Du kan ändra avgränsningstecknet och
välja att använda det unika elementnamnet som objekttext.

d.
e.

f.

g.
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Ett exempel på icke-unika elementnamn i Nordamerikadimensionen. Ontario är ett underordnad element till nivån California och Ontario är även ett
underordnad element till nivån Canada. California är ett underordnat element till nivån Country eller Region och Canada är en Country- eller Region-nivå. Om du väljer att göra dessa namn unika, får Ontario som är
underordnat California namnet California - Ontario, och det Ontario-element som är underordnat Canada får namnet Canada - Ontario.
Kontrollera att kryssrutan Skapa totalelement är markerad om totalen för
dimensionen ska ingå.
Om du vill identifiera källdata som en obalanserad hierarki markerar du
kryssrutan Obalanserade källdata och väljer att balansera hierarkin genom
att sätta alla underordnade medlemmar på samma nivå eller att lämna
hierarkin obalanserad.
Om du vill identifiera källdata som en trasig hierarki markerar du kryssrutan Trasiga källdata och väljer om den trasiga strukturen ska behållas samt
vilken platshållare som ska infogas i de tomma cellerna.
Om du vill flytta Dimensionen i strukturen, ändra den dimension som
indexfält.
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Tips: Du kan även ändra ordningen på dimensioner genom att dra dem i
rutan Målobjekt.
h. Valfritt: Ange hur elementen i dimensionen ska sorteras. Elementordningen
bestämmer ordningen på överordnade dataobjekt i en dimension. Standardelementordningen Ingen behåller datakällans ordning. Du kan även
sortera element alfabetiskt efter namn, nivå och djup i dimensionen eller
efter ordningen de visas i hierarkin. Sortering efter nivå eller hierarki kan
användas för avancerad skriptning. Exempel: Följande element finns i produktlinjedimensionen: golfutrustning, campingutrustning och utomhusskydd. Du kan sortera elementen alfabetiskt efter namn eller behålla
samma ordning.
i. Valfritt: Ange hur komponenterna i elementen ska sorteras. Komponentsorteringen bestämmer ordningen på underordnade elementobjekt i en dimension. Standardkomponentordningen Ingen behåller datakällans ordning. Du
kan även sortera komponenter alfabetiskt efter namn. Exempel: Elementet
campingutrustning innehåller följande komponenter: Tält, sovsäckar och
lyktor. Du kan sortera komponenterna alfabetiskt efter namn eller behålla
samma ordning.
j. Ange hur befintliga data ska uppdateras vid import. Nya värden kan läggas till befintliga värden eller ersätta dessa.
16. Om du vill definiera månaden som redovisningsåret ska börja på väljer du dimensionen Datum och väljer en månad i listan Redovisningsåret börjar.
17. Om du vill fylla dimensionen Datum med alla datum, oavsett om det finns
data för de kvartalen, månaderna eller dagarna, markerar du kryssrutan Fyll i
hela år.
18. Definiera en nivå genom att utföra följande åtgärder:
a. Välj objekt i rutan Källobjekt.
b. Klicka på Nivå under Avbildningstyp i rutan Egenskaper.
Tips: Om du vill definiera flera objekt som nivåer på samma gång, markerar du objekten i rutan Källobjekt, högerklickar på dem och väljer Nivå.
c. I fältet Ägardimension väljer du den dimension som nivån tillhör.
Exempel: I källan är År, Kvartal, Månader och Dagar separata kolumner.
Varje kolumn är definierad som en separat dimension. Om du vill skapa
en hierarki med År överst och Dagar nederst, definierar du Kvartal, Månader och Dagar som nivåer med År som toppnivån.
d. Ändra fältet Nivåindex om du vill flytta nivån i strukturen.
Tips: Du kan även ändra ordningen på nivåer genom att dra dem i rutan
Målobjekt.
19. Lägg till ett attribut till en nivå genom att utföra följande åtgärder:
a. Välj det objekt som ska vara ett attribut i rutan Källobjekt.
b. Klicka på Attribut under Avbildningstyp i rutan Egenskaper.
Tips: Om du vill definiera flera objekt som attribut på samma gång, markerar du objekten i rutan Källobjekt, högerklickar på dem och väljer Attribut.
När avbildningstypen ändras till Attribut blir attributet ett underordnat
objekt till den närmaste nivån. Du kan behöva flytta attributet till rätt nivå
om det inte är kapslat under korrekt nivå.
c. Ange datatypen för attributet.
d. Valfritt: Ändra attributtyp.
Kapitel 3. Importera data till Cognos Insight
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En objekttext är en beskrivande etikett för ett dataobjekt. Exempel: Källdata inkluderar en SKU-kolumn som visar produktkoder och en objektnamnskolumn som visar produktnamnet. Du gör objektnamnsdata till ett
attribut för objektnivån i måldata så att arbetsytan visar produktnamnsetiketter på objektdimensionen. Om du vill lägga till det ursprungliga kolumnnamnet till objekttexten för en objekttext som inte är unik, klickar du
på Säkra unikhet.
Om data inkluderar information om flera olika språk kan du identifiera
attribut som objekttexter och välja språk för varje objekttext. Om du inte
väljer ett språk för en objekttext tillämpas standardspråket.
Ett alias lägger till data som kan användas som alternativt namn för ett objekt, t.ex. ett namn på ett annat språk. Varje alias måste ha ett unikt namn.
e. Välj den dimension och nivå som attributet hör till.
20. Definiera mått för en kub genom att utföra följande åtgärder:
a. Välj det objekt du ska vara ett mått i rutan Källobjekt.
b. Klicka på Mått under Avbildningstyp i rutan Egenskaper.
Tips: Om du vill definiera flera objekt som mått på samma gång, markerar du objekten i rutan Källobjekt, högerklickar på dem och väljer Mått.
c. Ange datatypen för måttet.
Viktigt: Om källdata inte innehåller decimaler i de 100 första posterna
kommer arbetsytans data inte att inkludera decimaler. Men decimalerna
behålls under importen. Du kan ändra formatet för måttet så att decimaler
inkluderas. Information om formatering av mått finns i ”Ändra format på
mått” på sidan 98.
d. Ändra fältet Måttindex om du vill flytta måttet i strukturen.
Tips: Du kan även ändra ordningen på mått genom att dra dem i rutan
Målobjekt.
Tips: Skapa ett antalsmått för att bekräfta att data importerades. Kolumnen
Antal i korstabellen visar antalet rader som har importerats. Det talet ger dig
en snabb uppfattning om duplicerade rader eller rader som saknas. Om du
vill skapa ett antalsmått väljer du dimensionen kubnamn Mått i rutan Målobjekt och kontrollerar att kryssrutan Generera antalsmått är markerad.
21. Om du vill utesluta en kolumn från importen högerklickar du i rutan Dataförhandsgranskning och väljer Avbilda inte.
22. Om du vill lägga till en beräknad kolumn gör du följande:
a. Klicka på Lägg till beräknad kolumn.
b. Definiera datatyp och avbildningstyp för uttrycket i rutan Egenskaper.
c. Skriv uttrycket i fältet Uttryck. Uttrycken måste avslutas med ett semikolon (;).
Exempel: Om du vill lägga till en beräknad kolumn som sammanfogar efternamn och förnamn, definierar du följande uttryck:
v_Expression = v_Surname_0 | ’,’ | v_Given_name_1;
De uttryck du kan lägga till vid en import är IBM Cognos TM1 TurboIntegrator-uttryck så du kan endast använda funktioner som är kompatibla
med Cognos TM1 TurboIntegrator. Mer information om uttryck finns i
”Beräkningar” på sidan 55.
d. Klicka på Förhandsgranska om du vill se resultatet av uttrycket.
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23. Utför någon av följande åtgärder:
v Klicka på Importera om du vill skapa en korstabell från importerade data.
v Om du endast vill se importerade data i innehållsrutan klickar du på Nästa,
avmarkerar Öppna Cube Viewer när det är klart och klickar på Importera.

Importera IBM SPSS-statistik
Du kan importera IBM SPSS-statistik till IBM Cognos Insight och använda standardavbildningen eller göra ändringar för att definiera modellen.

Innan du börjar
Innan du kan importera en IBM SPSS-datakälla måste du se till att du har hämtat
de ODBC-drivrutiner som ingår i IBM SPSS Access Pack Package. SPSS Access
Pack Package är tillgängligt när du köper IBM SPSS Statistics eller IBM SPSS Modeler. När du har hämtat ODBC-drivrutinen måste du också definiera en ODBCanslutning till datakällan. Det finns mer information om hur du definierar ODBCanslutningar i användarhandboken för ditt operativsystem.
Om du vill granska på vilket sätt Cognos Insight avbildar data som standard läser
du ”Innan du importerar data” på sidan 17.
Om källdata innehåller decimalvärden men det inte finns några decimaler i de 100
första posterna betraktas data som heltal i Cognos Insight. Decimalerna behålls
dock och du kan lägga till decimaler genom att ändra formatet. Information om
formatering av data finns i ”Ändra format på mått” på sidan 98.

Arbetsordning
1. Klicka på Hämta data och välj Importera data.
2. Valfritt: I fältet Importnamn anger du ett namn för den här importprocessen.
Importprocesser visas efter namn i innehållsrutan, där du kan välja en process
och uppdatera data för den importen.
3. I fältet Typ väljer du IBM SPSS Statistics. Fönstret Anslutningsredigerare visas.
4. I fönstret Anslutningsredigerare väljer du datakälla och anger dina kreditiv.
5. Om du vill ange eller ändra frågor för datakällan öppnar du Query Builder.
6. Slutför dataimporten på något av följande sätt:
v Klicka på Importera om du ska skapa en korstabell av importerade data.
v Om du endast vill se data i innehållsrutan klickar du på Avancerat, Översikt, avmarkerar kryssrutan Öppna Cube Viewer när det är klart och
klickar på Importera.
7. Klicka på Avancerat om du vill göra ändringar i standardavbildningarna.
Som standard avbildas data i Cognos Insight enligt beskrivningen i ”Innan du
importerar data” på sidan 17. Du kan ändra avbildningstypen för en kolumn
till dimension, nivå, attribut eller mått.
8. Om du vill ändra hur data avbildas i Cognos Insight gör du på något av följande sätt:
a. Om du vill ta bort standardavbildningen väljer du Rensa alla avbildningar.
b. Om du, när du importerar rapporter eller filer, vill avbilda data till en
enda nivå klickar du på Återskapa alla avbildningar och sedan Upptäck
inte hierarkier.
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c. Om du importerar rapporter och filer och vill återställa avbildningarna till
standardavbildningarna i Cognos Insight klickar du på Återskapa alla avbildningar och väljer Upptäck hierarkier.
Tips: Du kan avaktivera hierarkisk upptäckt för alla rapport- och filimporter
genom att avmarkera Upptäck hierarkier under import i fönstret Mina inställningar.
9. Du kan granska egenskaperna för kuben:
a. Välj kub i fältet Avbildning.
b. Klicka på Visa egenskaper.
c. Om du vill se till att nollvärden behålls i stället för att läsas som tomma
celler markerar du Lagra nollvärden.
d. Om du vill ersätta tomma celler i källdata med standardvärden markerar
du Ersätt tomma strängar med standardvärden. Standardvärdet är Standarddimensionsnamn.
e. Om datakällan endast innehåller ett mått kan du ta bort standardmåttdimensionen genom att avmarkera Skapa måttdimension.
Varning:
Om du väljer att ta bort standardmåttdimensionen under import kan du
inte senare lägga till nya mått till kuben.
10. Definiera en dimension genom att utföra följande åtgärder:
a. Om du vill avbilda dimensionen som en tidsdimension i fältet Dimensionstyp klickar du på Tid.
b. Välj dimension i rutan Målobjekt.
c. Om du importerar en dimension som innehåller elementnamn som inte är
unika markerar du Inkludera namn på överordnade element i rutan
Egenskaper i avsnittet Avancerat. Då får elementen ett prefix från överordnat objekt. Ett avgränsningstecken läggs till mellan det överordnade objektets namn och elementets namn. Du kan ändra avgränsningstecknet och
välja att använda det unika elementnamnet som objekttext.
Ett exempel på icke-unika elementnamn i Nordamerikadimensionen. Ontario är ett underordnad element till nivån California och Ontario är även ett
underordnad element till nivån Canada. California är ett underordnat element till nivån Country eller Region och Canada är en Country- eller Region-nivå. Om du väljer att göra dessa namn unika, får Ontario som är
underordnat California namnet California - Ontario, och det Ontario-element som är underordnat Canada får namnet Canada - Ontario.
d. Kontrollera att kryssrutan Skapa totalelement är markerad om totalen för
dimensionen ska ingå.
e. Om du vill identifiera källdata som en obalanserad hierarki markerar du
kryssrutan Obalanserade källdata och väljer att balansera hierarkin genom
att sätta alla underordnade medlemmar på samma nivå eller att lämna
hierarkin obalanserad.
f. Om du vill identifiera källdata som en trasig hierarki markerar du kryssrutan Trasiga källdata och väljer om den trasiga strukturen ska behållas samt
vilken platshållare som ska infogas i de tomma cellerna.
g. Om du vill flytta Dimensionen i strukturen, ändra den dimension som
indexfält.
Tips: Du kan även ändra ordningen på dimensioner genom att dra dem i
rutan Målobjekt.
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h. Valfritt: Ange hur elementen i dimensionen ska sorteras. Elementordningen
bestämmer ordningen på överordnade dataobjekt i en dimension. Standardelementordningen Ingen behåller datakällans ordning. Du kan även
sortera element alfabetiskt efter namn, nivå och djup i dimensionen eller
efter ordningen de visas i hierarkin. Sortering efter nivå eller hierarki kan
användas för avancerad skriptning. Exempel: Följande element finns i produktlinjedimensionen: golfutrustning, campingutrustning och utomhusskydd. Du kan sortera elementen alfabetiskt efter namn eller behålla
samma ordning.
i. Valfritt: Ange hur komponenterna i elementen ska sorteras. Komponentsorteringen bestämmer ordningen på underordnade elementobjekt i en dimension. Standardkomponentordningen Ingen behåller datakällans ordning. Du
kan även sortera komponenter alfabetiskt efter namn. Exempel: Elementet
campingutrustning innehåller följande komponenter: Tält, sovsäckar och
lyktor. Du kan sortera komponenterna alfabetiskt efter namn eller behålla
samma ordning.
j. Ange hur befintliga data ska uppdateras vid import. Nya värden kan läggas till befintliga värden eller ersätta dessa.
11. Om du vill definiera månaden som redovisningsåret ska börja på väljer du dimensionen Datum och väljer en månad i listan Redovisningsåret börjar.
12. Om du vill fylla dimensionen Datum med alla datum, oavsett om det finns
data för de kvartalen, månaderna eller dagarna, markerar du kryssrutan Fyll i
hela år.
13. Definiera en nivå genom att utföra följande åtgärder:
a. Välj objekt i rutan Källobjekt.
b. Klicka på Nivå under Avbildningstyp i rutan Egenskaper.
Tips: Om du vill definiera flera objekt som nivåer på samma gång, markerar du objekten i rutan Källobjekt, högerklickar på dem och väljer Nivå.
c. I fältet Ägardimension väljer du den dimension som nivån tillhör.
Exempel: I källan är År, Kvartal, Månader och Dagar separata kolumner.
Varje kolumn är definierad som en separat dimension. Om du vill skapa
en hierarki med År överst och Dagar nederst, definierar du Kvartal, Månader och Dagar som nivåer med År som toppnivån.
d. Ändra fältet Nivåindex om du vill flytta nivån i strukturen.
Tips: Du kan även ändra ordningen på nivåer genom att dra dem i rutan
Målobjekt.
14. Lägg till ett attribut till en nivå genom att utföra följande åtgärder:
a. Välj det objekt som ska vara ett attribut i rutan Källobjekt.
b. Klicka på Attribut under Avbildningstyp i rutan Egenskaper.
Tips: Om du vill definiera flera objekt som attribut på samma gång, markerar du objekten i rutan Källobjekt, högerklickar på dem och väljer Attribut.
När avbildningstypen ändras till Attribut blir attributet ett underordnat
objekt till den närmaste nivån. Du kan behöva flytta attributet till rätt nivå
om det inte är kapslat under korrekt nivå.
c. Ange datatypen för attributet.
d. Valfritt: Ändra attributtyp.
En objekttext är en beskrivande etikett för ett dataobjekt. Exempel: Källdata inkluderar en SKU-kolumn som visar produktkoder och en objektKapitel 3. Importera data till Cognos Insight
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namnskolumn som visar produktnamnet. Du gör objektnamnsdata till ett
attribut för objektnivån i måldata så att arbetsytan visar produktnamnsetiketter på objektdimensionen. Om du vill lägga till det ursprungliga kolumnnamnet till objekttexten för en objekttext som inte är unik, klickar du
på Säkra unikhet.
Om data inkluderar information om flera olika språk kan du identifiera
attribut som objekttexter och välja språk för varje objekttext. Om du inte
väljer ett språk för en objekttext tillämpas standardspråket.
Ett alias lägger till data som kan användas som alternativt namn för ett objekt, t.ex. ett namn på ett annat språk. Varje alias måste ha ett unikt namn.
e. Välj den dimension och nivå som attributet hör till.
15. Definiera mått för en kub genom att utföra följande åtgärder:
a. Välj det objekt du ska vara ett mått i rutan Källobjekt.
b. Klicka på Mått under Avbildningstyp i rutan Egenskaper.
Tips: Om du vill definiera flera objekt som mått på samma gång, markerar du objekten i rutan Källobjekt, högerklickar på dem och väljer Mått.
c. Ange datatypen för måttet.
Viktigt: Om källdata inte innehåller decimaler i de 100 första posterna
kommer arbetsytans data inte att inkludera decimaler. Men decimalerna
behålls under importen. Du kan ändra formatet för måttet så att decimaler
inkluderas. Information om formatering av mått finns i ”Ändra format på
mått” på sidan 98.
d. Ändra fältet Måttindex om du vill flytta måttet i strukturen.
Tips: Du kan även ändra ordningen på mått genom att dra dem i rutan
Målobjekt.
Tips: Skapa ett antalsmått för att bekräfta att data importerades. Kolumnen
Antal i korstabellen visar antalet rader som har importerats. Det talet ger dig
en snabb uppfattning om duplicerade rader eller rader som saknas. Om du
vill skapa ett antalsmått väljer du dimensionen kubnamn Mått i rutan Målobjekt och kontrollerar att kryssrutan Generera antalsmått är markerad.
16. Om du vill utesluta en kolumn från importen högerklickar du i rutan Dataförhandsgranskning och väljer Avbilda inte.
17. Om du vill lägga till en beräknad kolumn gör du följande:
a. Klicka på Lägg till beräknad kolumn.
b. Definiera datatyp och avbildningstyp för uttrycket i rutan Egenskaper.
c. Skriv uttrycket i fältet Uttryck. Uttrycken måste avslutas med ett semikolon (;).
Exempel: Om du vill lägga till en beräknad kolumn som sammanfogar efternamn och förnamn, definierar du följande uttryck:
v_Expression = v_Surname_0 | ’,’ | v_Given_name_1;
De uttryck du kan lägga till vid en import är IBM Cognos TM1 TurboIntegrator-uttryck så du kan endast använda funktioner som är kompatibla
med Cognos TM1 TurboIntegrator. Mer information om uttryck finns i
”Beräkningar” på sidan 55.
d. Klicka på Förhandsgranska om du vill se resultatet av uttrycket.
18. Utför någon av följande åtgärder:
v Klicka på Importera om du vill skapa en korstabell från importerade data.
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v Om du endast vill se importerade data i innehållsrutan klickar du på Nästa,
avmarkerar Öppna Cube Viewer när det är klart och klickar på Importera.

Importera Cognos TM1-kubvyer
Du kan importera IBM Cognos TM1-kubvyer till IBM Cognos Insight och använda
standardavbildningen eller göra ändringar för att definiera modellen.

Innan du börjar
Om du vill granska på vilket sätt Cognos Insight avbildar data som standard läser
du ”Innan du importerar data” på sidan 17.
Två importkällor är endast tillgängliga när du är ansluten till en IBM Cognos TM1server: IBM Cognos TM1-kubvy och IBM Cognos TM1-dimensionsdelmängd.
Cognos TM1-kubvyer och dimensionsdelmängder definieras av Cognos TM1-administratören. När du ansluter till Cognos TM1-servern speglar de kuber, vyer, dimensioner och delmängder som visas i importguiden de element som du har behörighet att ansluta till.
Om källdata innehåller decimalvärden men det inte finns några decimaler i de 100
första posterna betraktas data som heltal i Cognos Insight. Decimalerna behålls
dock och du kan lägga till decimaler genom att ändra formatet. Information om
formatering av data finns i ”Ändra format på mått” på sidan 98.

Arbetsordning
1. Klicka på Hämta data och välj Importera data.
2. Valfritt: I fältet Importnamn anger du ett namn för den här importprocessen.
Importprocesser visas efter namn i innehållsrutan, där du kan välja en process
och uppdatera data för den importen.
3. I fältet Typ väljer du IBM Cognos TM1-kubvy.
4. Välj den kub och den vy du ska importera.
5. Slutför dataimporten på något av följande sätt:
v Klicka på Importera om du ska skapa en korstabell av importerade data.
v Om du endast vill se data i innehållsrutan klickar du på Avancerat, Översikt, avmarkerar kryssrutan Öppna Cube Viewer när det är klart och
klickar på Importera.
6. Klicka på Avancerat om du vill göra ändringar i standardavbildningarna.
Som standard avbildas data i Cognos Insight enligt beskrivningen i ”Innan du
importerar data” på sidan 17. Du kan ändra avbildningstypen för en kolumn
till dimension, nivå, attribut eller mått.
7. Om du vill ändra hur data avbildas i Cognos Insight gör du på något av följande sätt:
a. Om du vill ta bort standardavbildningen väljer du Rensa alla avbildningar.
b. Om du, när du importerar rapporter eller filer, vill avbilda data till en
enda nivå klickar du på Återskapa alla avbildningar och sedan Upptäck
inte hierarkier.
c. Om du importerar rapporter och filer och vill återställa avbildningarna till
standardavbildningarna i Cognos Insight klickar du på Återskapa alla avbildningar och väljer Upptäck hierarkier.
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Tips: Du kan avaktivera hierarkisk upptäckt för alla rapport- och filimporter
genom att avmarkera Upptäck hierarkier under import i fönstret Mina inställningar.
8. Du kan granska egenskaperna för kuben:
a. Välj kub i fältet Avbildning.
b. Klicka på Visa egenskaper.
c. Om du vill se till att nollvärden behålls i stället för att läsas som tomma
celler markerar du Lagra nollvärden.
d. Om du vill ersätta tomma celler i källdata med standardvärden markerar
du Ersätt tomma strängar med standardvärden. Standardvärdet är Standarddimensionsnamn.
e. Om datakällan endast innehåller ett mått kan du ta bort standardmåttdimensionen genom att avmarkera Skapa måttdimension.
Varning:
Om du väljer att ta bort standardmåttdimensionen under import kan du
inte senare lägga till nya mått till kuben.
9. Definiera en dimension genom att utföra följande åtgärder:
a. Om du vill avbilda dimensionen som en tidsdimension i fältet Dimensionstyp klickar du på Tid.
b. Välj dimension i rutan Målobjekt.
c. Om du importerar en dimension som innehåller elementnamn som inte är
unika markerar du Inkludera namn på överordnade element i rutan
Egenskaper i avsnittet Avancerat. Då får elementen ett prefix från överordnat objekt. Ett avgränsningstecken läggs till mellan det överordnade objektets namn och elementets namn. Du kan ändra avgränsningstecknet och
välja att använda det unika elementnamnet som objekttext.
Ett exempel på icke-unika elementnamn i Nordamerikadimensionen. Ontario är ett underordnad element till nivån California och Ontario är även ett
underordnad element till nivån Canada. California är ett underordnat element till nivån Country eller Region och Canada är en Country- eller Region-nivå. Om du väljer att göra dessa namn unika, får Ontario som är
underordnat California namnet California - Ontario, och det Ontario-element som är underordnat Canada får namnet Canada - Ontario.
d. Kontrollera att kryssrutan Skapa totalelement är markerad om totalen för
dimensionen ska ingå.
e. Om du vill identifiera källdata som en obalanserad hierarki markerar du
kryssrutan Obalanserade källdata och väljer att balansera hierarkin genom
att sätta alla underordnade medlemmar på samma nivå eller att lämna
hierarkin obalanserad.
f. Om du vill identifiera källdata som en trasig hierarki markerar du kryssrutan Trasiga källdata och väljer om den trasiga strukturen ska behållas samt
vilken platshållare som ska infogas i de tomma cellerna.
g. Om du vill flytta Dimensionen i strukturen, ändra den dimension som
indexfält.
Tips: Du kan även ändra ordningen på dimensioner genom att dra dem i
rutan Målobjekt.
h. Valfritt: Ange hur elementen i dimensionen ska sorteras. Elementordningen
bestämmer ordningen på överordnade dataobjekt i en dimension. Standardelementordningen Ingen behåller datakällans ordning. Du kan även
sortera element alfabetiskt efter namn, nivå och djup i dimensionen eller
efter ordningen de visas i hierarkin. Sortering efter nivå eller hierarki kan
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användas för avancerad skriptning. Exempel: Följande element finns i produktlinjedimensionen: golfutrustning, campingutrustning och utomhusskydd. Du kan sortera elementen alfabetiskt efter namn eller behålla
samma ordning.
i. Valfritt: Ange hur komponenterna i elementen ska sorteras. Komponentsorteringen bestämmer ordningen på underordnade elementobjekt i en dimension. Standardkomponentordningen Ingen behåller datakällans ordning. Du
kan även sortera komponenter alfabetiskt efter namn. Exempel: Elementet
campingutrustning innehåller följande komponenter: Tält, sovsäckar och
lyktor. Du kan sortera komponenterna alfabetiskt efter namn eller behålla
samma ordning.
j. Ange hur befintliga data ska uppdateras vid import. Nya värden kan läggas till befintliga värden eller ersätta dessa.
10. Om du vill definiera månaden som redovisningsåret ska börja på väljer du dimensionen Datum och väljer en månad i listan Redovisningsåret börjar.
11. Om du vill fylla dimensionen Datum med alla datum, oavsett om det finns
data för de kvartalen, månaderna eller dagarna, markerar du kryssrutan Fyll i
hela år.
12. Definiera en nivå genom att utföra följande åtgärder:
a. Välj objekt i rutan Källobjekt.
b. Klicka på Nivå under Avbildningstyp i rutan Egenskaper.
Tips: Om du vill definiera flera objekt som nivåer på samma gång, markerar du objekten i rutan Källobjekt, högerklickar på dem och väljer Nivå.
c. I fältet Ägardimension väljer du den dimension som nivån tillhör.
Exempel: I källan är År, Kvartal, Månader och Dagar separata kolumner.
Varje kolumn är definierad som en separat dimension. Om du vill skapa
en hierarki med År överst och Dagar nederst, definierar du Kvartal, Månader och Dagar som nivåer med År som toppnivån.
d. Ändra fältet Nivåindex om du vill flytta nivån i strukturen.
Tips: Du kan även ändra ordningen på nivåer genom att dra dem i rutan
Målobjekt.
13. Lägg till ett attribut till en nivå genom att utföra följande åtgärder:
a. Välj det objekt som ska vara ett attribut i rutan Källobjekt.
b. Klicka på Attribut under Avbildningstyp i rutan Egenskaper.
Tips: Om du vill definiera flera objekt som attribut på samma gång, markerar du objekten i rutan Källobjekt, högerklickar på dem och väljer Attribut.
När avbildningstypen ändras till Attribut blir attributet ett underordnat
objekt till den närmaste nivån. Du kan behöva flytta attributet till rätt nivå
om det inte är kapslat under korrekt nivå.
c. Ange datatypen för attributet.
d. Valfritt: Ändra attributtyp.
En objekttext är en beskrivande etikett för ett dataobjekt. Exempel: Källdata inkluderar en SKU-kolumn som visar produktkoder och en objektnamnskolumn som visar produktnamnet. Du gör objektnamnsdata till ett
attribut för objektnivån i måldata så att arbetsytan visar produktnamnsetiketter på objektdimensionen. Om du vill lägga till det ursprungliga kolumnnamnet till objekttexten för en objekttext som inte är unik, klickar du
på Säkra unikhet.
Kapitel 3. Importera data till Cognos Insight
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Om data inkluderar information om flera olika språk kan du identifiera
attribut som objekttexter och välja språk för varje objekttext. Om du inte
väljer ett språk för en objekttext tillämpas standardspråket.
Ett alias lägger till data som kan användas som alternativt namn för ett objekt, t.ex. ett namn på ett annat språk. Varje alias måste ha ett unikt namn.
e. Välj den dimension och nivå som attributet hör till.
14. Definiera mått för en kub genom att utföra följande åtgärder:
a. Välj det objekt du ska vara ett mått i rutan Källobjekt.
b. Klicka på Mått under Avbildningstyp i rutan Egenskaper.
Tips: Om du vill definiera flera objekt som mått på samma gång, markerar du objekten i rutan Källobjekt, högerklickar på dem och väljer Mått.
c. Ange datatypen för måttet.
Viktigt: Om källdata inte innehåller decimaler i de 100 första posterna
kommer arbetsytans data inte att inkludera decimaler. Men decimalerna
behålls under importen. Du kan ändra formatet för måttet så att decimaler
inkluderas. Information om formatering av mått finns i ”Ändra format på
mått” på sidan 98.
d. Ändra fältet Måttindex om du vill flytta måttet i strukturen.
Tips: Du kan även ändra ordningen på mått genom att dra dem i rutan
Målobjekt.
Tips: Skapa ett antalsmått för att bekräfta att data importerades. Kolumnen
Antal i korstabellen visar antalet rader som har importerats. Det talet ger dig
en snabb uppfattning om duplicerade rader eller rader som saknas. Om du
vill skapa ett antalsmått väljer du dimensionen kubnamn Mått i rutan Målobjekt och kontrollerar att kryssrutan Generera antalsmått är markerad.
15. Om du vill utesluta en kolumn från importen högerklickar du i rutan Dataförhandsgranskning och väljer Avbilda inte.
16. Om du vill lägga till en beräknad kolumn gör du följande:
a. Klicka på Lägg till beräknad kolumn.
b. Definiera datatyp och avbildningstyp för uttrycket i rutan Egenskaper.
c. Skriv uttrycket i fältet Uttryck. Uttrycken måste avslutas med ett semikolon (;).
Exempel: Om du vill lägga till en beräknad kolumn som sammanfogar efternamn och förnamn, definierar du följande uttryck:
v_Expression = v_Surname_0 | ’,’ | v_Given_name_1;
De uttryck du kan lägga till vid en import är IBM Cognos TM1 TurboIntegrator-uttryck så du kan endast använda funktioner som är kompatibla
med Cognos TM1 TurboIntegrator. Mer information om uttryck finns i
”Beräkningar” på sidan 55.
d. Klicka på Förhandsgranska om du vill se resultatet av uttrycket.
17. Utför någon av följande åtgärder:
v Klicka på Importera om du vill skapa en korstabell från importerade data.
v Om du endast vill se importerade data i innehållsrutan klickar du på Nästa,
avmarkerar Öppna Cube Viewer när det är klart och klickar på Importera.
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Importera nya dimensioner till en kub
Du kan importera nya dimensioner till en befintlig kub i IBM Cognos Insight när
du vill lägga till fler data än du ursprungligen importerade till en befintlig arbetsyta.

Innan du börjar
Om du vill granska på vilket sätt Cognos Insight avbildar data som standard läser
du ”Innan du importerar data” på sidan 17.

Den här uppgiften
Du kan importera nya dimensionen när arbetsytan kräver kompletterande eller nya
data. Exempel: Du importerade en IBM Cognos Report Studio-rapport som visar
intäkt per månad och en ny dimension, geografi, har lagts till sedan du importerade rapporten. Du kan uppdatera data i arbetsytan så att den nya dimensionen en
visas.

Arbetsordning
1. Klicka på Hämta data och välj Importera dimensioner.
Tips: Om datakällan är en fil kan du även dra filen från datorn till kuben i
innehållsrutan så att importguiden startas.
2. Valfritt: I fältet Importnamn anger du ett namn för den här importprocessen.
Importprocesser visas efter namn i innehållsrutan, där du kan välja en process
och uppdatera data för den importen.
3. Gå till området Datakälla och välj datatyp samt definiera var Cognos Insightdatakällan finns.
4. Välj de dimensioner som ska importeras i rutan Kolumner.
5. Om du vill ändra hur de nya dimensionerna avbildas klickar du på Avancerat.
6. Om du vill ändra hur data avbildas i Cognos Insight gör du på något av följande sätt:
a. Om du vill ta bort standardavbildningen väljer du Rensa alla avbildningar.
b. Om du, när du importerar rapporter eller filer, vill avbilda data till en
enda nivå klickar du på Återskapa alla avbildningar och sedan Upptäck
inte hierarkier.
c. Om du importerar rapporter och filer och vill återställa avbildningarna till
standardavbildningarna i Cognos Insight klickar du på Återskapa alla avbildningar och väljer Upptäck hierarkier.
Tips: Du kan avaktivera hierarkisk upptäckt för alla rapport- och filimporter
genom att avmarkera Upptäck hierarkier under import i fönstret Mina inställningar.
7. Om du vill anpassa egenskaperna för den nya dimensionen utför du följande:
a. Välj dimension i rutan Målobjekt.
b. Ange hur befintliga data ska uppdateras vid import. Nya värden kan läggas till befintliga värden eller ersätta dessa.
c. Om du importerar en dimension som innehåller elementnamn som inte är
unika markerar du Inkludera namn på överordnade element i rutan
Egenskaper i avsnittet Avancerat. Då får elementen ett prefix från överordKapitel 3. Importera data till Cognos Insight
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nat objekt. Ett avgränsningstecken läggs till mellan det överordnade objektets namn och elementets namn. Du kan ändra avgränsningstecknet och
välja att använda det unika elementnamnet som objekttext.

d.
e.

f.

g.

h.

Ett exempel på icke-unika elementnamn i Nordamerikadimensionen. Ontario är ett underordnad element till nivån California och Ontario är även ett
underordnad element till nivån Canada. California är ett underordnat element till nivån Country eller Region och Canada är en Country- eller Region-nivå. Om du väljer att göra dessa namn unika, får Ontario som är
underordnat California namnet California - Ontario, och det Ontario-element som är underordnat Canada får namnet Canada - Ontario.
Kontrollera att kryssrutan Skapa totalelement är markerad om totalen för
dimensionen ska ingå.
Om du vill identifiera källdata som en obalanserad hierarki markerar du
kryssrutan Obalanserade källdata och väljer att balansera hierarkin genom
att sätta alla underordnade medlemmar på samma nivå eller att lämna
hierarkin obalanserad.
Om du vill identifiera källdata som en trasig hierarki markerar du kryssrutan Trasiga källdata och väljer om den trasiga strukturen ska behållas samt
vilken platshållare som ska infogas i de tomma cellerna.
Om källdata är organiserade i två kolumner, en kolumn för överordnade
dataobjekt och en för underordnade dataobjekt, expanderar du avsnittet
Avancerat och markerar alternativet Överordnad-underordnad. Då läggs
objektet Överordnade medlemmar och Underordnade medlemmar till under vald dimension i rutan Målobjekt. Definiera hierarkin genom att dra
objekt från Källobjekt till Överordnade medlemmar och Underordnade
medlemmar i rutan Målobjekt.
Om du vill flytta Dimensionen i strukturen, ändra den dimension som
indexfält.

Tips: Du kan även ändra ordningen på dimensioner genom att dra dem i
rutan Målobjekt.
i. Valfritt: Ange hur elementen i dimensionen ska sorteras. Elementordningen
bestämmer ordningen på överordnade dataobjekt i en dimension. Standardelementordningen Ingen behåller datakällans ordning. Du kan även sortera
element alfabetiskt efter namn, nivå och djup i dimensionen eller efter ordningen de visas i hierarkin. Sortering efter nivå eller hierarki kan användas
för avancerad skriptning. Exempel: Följande element finns i produktlinjedimensionen: golfutrustning, campingutrustning och utomhusskydd. Du kan
sortera elementen alfabetiskt efter namn eller behålla samma ordning.
j. Valfritt: Ange hur komponenterna i elementen ska sorteras. Komponentsorteringen bestämmer ordningen på underordnade elementobjekt i en dimension. Standardkomponentordningen Ingen behåller datakällans ordning. Du
kan även sortera komponenter alfabetiskt efter namn. Exempel: Elementet
campingutrustning innehåller följande komponenter: Tält, sovsäckar och
lyktor. Du kan sortera komponenterna alfabetiskt efter namn eller behålla
samma ordning.
8. Definiera en nivå genom att utföra följande åtgärder:
a. Välj objekt i rutan Källobjekt.
b. Klicka på Nivå under Avbildningstyp i rutan Egenskaper.
Tips: Om du vill definiera flera objekt som nivåer på samma gång, markerar du objekten i rutan Källobjekt, högerklickar på dem och väljer Nivå.
c. I fältet Ägardimension väljer du den dimension som nivån tillhör.
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Exempel: I källan är År, Kvartal, Månader och Dagar separata kolumner.
Varje kolumn är definierad som en separat dimension. Om du vill skapa
en hierarki med År överst och Dagar nederst, definierar du Kvartal, Månader och Dagar som nivåer med År som toppnivån.
d. Ändra fältet Nivåindex om du vill flytta nivån i strukturen.
Tips: Du kan även ändra ordningen på nivåer genom att dra dem i rutan
Målobjekt.
9. Lägg till ett attribut till en nivå genom att utföra följande åtgärder:
a. Välj det objekt som ska vara ett attribut i rutan Källobjekt.
b. Klicka på Attribut under Avbildningstyp i rutan Egenskaper.
Tips: Om du vill definiera flera objekt som attribut på samma gång, markerar du objekten i rutan Källobjekt, högerklickar på dem och väljer Attribut.
När avbildningstypen ändras till Attribut blir attributet ett underordnat
objekt till den närmaste nivån. Du kan behöva flytta attributet till rätt nivå
om det inte är kapslat under korrekt nivå.
c. Ange datatypen för attributet.
d. Valfritt: Ändra attributtyp.
En objekttext är en beskrivande etikett för ett dataobjekt. Exempel: Källdata inkluderar en SKU-kolumn som visar produktkoder och en objektnamnskolumn som visar produktnamnet. Du gör objektnamnsdata till ett
attribut för objektnivån i måldata så att arbetsytan visar produktnamnsetiketter på objektdimensionen. Om du vill lägga till det ursprungliga kolumnnamnet till objekttexten för en objekttext som inte är unik, klickar du
på Säkra unikhet.
Ett alias lägger till data som kan användas som alternativt namn för ett objekt, t.ex. ett namn på ett annat språk. Varje alias måste ha ett unikt namn.
e. Välj den dimension och nivå som attributet hör till.
10. Klicka på Importera. Den nya dimensionen visas i listan Alla dimensioner i
innehållsrutan.
11. Dra den nya dimensionen till lämplig kub och ange om dimensionen ska delas
med mappen Alla dimensioner och kuben eller om dimensionen ska kopieras
till kuben.

Importera Cognos TM1-dimensionsdelmängder
Du kan importera IBM Cognos TM1-dimensionsdelmängder till IBM Cognos Insight och använda standardavbildningen eller göra ändringar för att definiera modellen.

Innan du börjar
Om du vill granska på vilket sätt Cognos Insight avbildar data som standard läser
du ”Innan du importerar data” på sidan 17.
Två importkällor är endast tillgängliga när du är ansluten till en IBM Cognos TM1server: IBM Cognos TM1-kubvy och IBM Cognos TM1-dimensionsdelmängd.
Cognos TM1-kubvyer och dimensionsdelmängder definieras av Cognos TM1-administratören. När du ansluter till Cognos TM1-servern speglar de kuber, vyer, dimensioner och delmängder som visas i importguiden de element som du har behörighet att ansluta till.
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Om källdata innehåller decimalvärden men det inte finns några decimaler i de 100
första posterna betraktas data som heltal i Cognos Insight. Decimalerna behålls
dock och du kan lägga till decimaler genom att ändra formatet. Information om
formatering av data finns i ”Ändra format på mått” på sidan 98.

Arbetsordning
1. Klicka på Hämta data och välj Importera dimensioner.

2.

3.
4.
5.

Tips: Om datakällan är en fil kan du även dra filen från datorn till kuben i
innehållsrutan så att importguiden startas.
Valfritt: I fältet Importnamn anger du ett namn för den här importprocessen.
Importprocesser visas efter namn i innehållsrutan, där du kan välja en process
och uppdatera data för den importen.
I fältet Typ väljer du IBM Cognos TM1-dimensionsdelmängd.
Välj den dimension och den delmängd som du ska importera.
Slutför dataimporten på något av följande sätt:
v Klicka på Importera om du ska skapa en korstabell av importerade data.
v Om du endast vill se data i innehållsrutan klickar du på Avancerat, Översikt, avmarkerar kryssrutan Öppna Cube Viewer när det är klart och
klickar på Importera.

6. Klicka på Avancerat om du vill göra ändringar i standardavbildningarna.
Som standard avbildas data i Cognos Insight enligt beskrivningen i ”Innan du
importerar data” på sidan 17. Du kan ändra avbildningstypen för en kolumn
till dimension, nivå, attribut eller mått.
7. Om du vill ändra hur data avbildas i Cognos Insight gör du på något av följande sätt:
a. Om du vill ta bort standardavbildningen väljer du Rensa alla avbildningar.
b. Om du, när du importerar rapporter eller filer, vill avbilda data till en
enda nivå klickar du på Återskapa alla avbildningar och sedan Upptäck
inte hierarkier.
c. Om du importerar rapporter och filer och vill återställa avbildningarna till
standardavbildningarna i Cognos Insight klickar du på Återskapa alla avbildningar och väljer Upptäck hierarkier.
Tips: Du kan avaktivera hierarkisk upptäckt för alla rapport- och filimporter
genom att avmarkera Upptäck hierarkier under import i fönstret Mina inställningar.
8. Du kan granska egenskaperna för kuben:
a. Välj kub i fältet Avbildning.
b. Klicka på Visa egenskaper.
c. Om du vill se till att nollvärden behålls i stället för att läsas som tomma
celler markerar du Lagra nollvärden.
d. Om du vill ersätta tomma celler i källdata med standardvärden markerar
du Ersätt tomma strängar med standardvärden. Standardvärdet är Standarddimensionsnamn.
e. Om datakällan endast innehåller ett mått kan du ta bort standardmåttdimensionen genom att avmarkera Skapa måttdimension.
Varning:
Om du väljer att ta bort standardmåttdimensionen under import kan du
inte senare lägga till nya mått till kuben.
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9. Definiera en dimension genom att utföra följande åtgärder:
a. Om du vill avbilda dimensionen som en tidsdimension i fältet Dimensionstyp klickar du på Tid.
b. Välj dimension i rutan Målobjekt.
c. Om du importerar en dimension som innehåller elementnamn som inte är
unika markerar du Inkludera namn på överordnade element i rutan
Egenskaper i avsnittet Avancerat. Då får elementen ett prefix från överordnat objekt. Ett avgränsningstecken läggs till mellan det överordnade objektets namn och elementets namn. Du kan ändra avgränsningstecknet och
välja att använda det unika elementnamnet som objekttext.
Ett exempel på icke-unika elementnamn i Nordamerikadimensionen. Ontario är ett underordnad element till nivån California och Ontario är även ett
underordnad element till nivån Canada. California är ett underordnat element till nivån Country eller Region och Canada är en Country- eller Region-nivå. Om du väljer att göra dessa namn unika, får Ontario som är
underordnat California namnet California - Ontario, och det Ontario-element som är underordnat Canada får namnet Canada - Ontario.
d. Kontrollera att kryssrutan Skapa totalelement är markerad om totalen för
dimensionen ska ingå.
e. Om du vill identifiera källdata som en obalanserad hierarki markerar du
kryssrutan Obalanserade källdata och väljer att balansera hierarkin genom
att sätta alla underordnade medlemmar på samma nivå eller att lämna
hierarkin obalanserad.
f. Om du vill identifiera källdata som en trasig hierarki markerar du kryssrutan Trasiga källdata och väljer om den trasiga strukturen ska behållas samt
vilken platshållare som ska infogas i de tomma cellerna.
g. Om du vill flytta Dimensionen i strukturen, ändra den dimension som
indexfält.
Tips: Du kan även ändra ordningen på dimensioner genom att dra dem i
rutan Målobjekt.
h. Valfritt: Ange hur elementen i dimensionen ska sorteras. Elementordningen
bestämmer ordningen på överordnade dataobjekt i en dimension. Standardelementordningen Ingen behåller datakällans ordning. Du kan även
sortera element alfabetiskt efter namn, nivå och djup i dimensionen eller
efter ordningen de visas i hierarkin. Sortering efter nivå eller hierarki kan
användas för avancerad skriptning. Exempel: Följande element finns i produktlinjedimensionen: golfutrustning, campingutrustning och utomhusskydd. Du kan sortera elementen alfabetiskt efter namn eller behålla
samma ordning.
i. Valfritt: Ange hur komponenterna i elementen ska sorteras. Komponentsorteringen bestämmer ordningen på underordnade elementobjekt i en dimension. Standardkomponentordningen Ingen behåller datakällans ordning. Du
kan även sortera komponenter alfabetiskt efter namn. Exempel: Elementet
campingutrustning innehåller följande komponenter: Tält, sovsäckar och
lyktor. Du kan sortera komponenterna alfabetiskt efter namn eller behålla
samma ordning.
j. Ange hur befintliga data ska uppdateras vid import. Nya värden kan läggas till befintliga värden eller ersätta dessa.
10. Om du vill definiera månaden som redovisningsåret ska börja på väljer du dimensionen Datum och väljer en månad i listan Redovisningsåret börjar.
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11. Om du vill fylla dimensionen Datum med alla datum, oavsett om det finns
data för de kvartalen, månaderna eller dagarna, markerar du kryssrutan Fyll i
hela år.
12. Definiera en nivå genom att utföra följande åtgärder:
a. Välj objekt i rutan Källobjekt.
b. Klicka på Nivå under Avbildningstyp i rutan Egenskaper.
Tips: Om du vill definiera flera objekt som nivåer på samma gång, markerar du objekten i rutan Källobjekt, högerklickar på dem och väljer Nivå.
c. I fältet Ägardimension väljer du den dimension som nivån tillhör.
Exempel: I källan är År, Kvartal, Månader och Dagar separata kolumner.
Varje kolumn är definierad som en separat dimension. Om du vill skapa
en hierarki med År överst och Dagar nederst, definierar du Kvartal, Månader och Dagar som nivåer med År som toppnivån.
d. Ändra fältet Nivåindex om du vill flytta nivån i strukturen.
Tips: Du kan även ändra ordningen på nivåer genom att dra dem i rutan
Målobjekt.
13. Lägg till ett attribut till en nivå genom att utföra följande åtgärder:
a. Välj det objekt som ska vara ett attribut i rutan Källobjekt.
b. Klicka på Attribut under Avbildningstyp i rutan Egenskaper.
Tips: Om du vill definiera flera objekt som attribut på samma gång, markerar du objekten i rutan Källobjekt, högerklickar på dem och väljer Attribut.
När avbildningstypen ändras till Attribut blir attributet ett underordnat
objekt till den närmaste nivån. Du kan behöva flytta attributet till rätt nivå
om det inte är kapslat under korrekt nivå.
c. Ange datatypen för attributet.
d. Valfritt: Ändra attributtyp.
En objekttext är en beskrivande etikett för ett dataobjekt. Exempel: Källdata inkluderar en SKU-kolumn som visar produktkoder och en objektnamnskolumn som visar produktnamnet. Du gör objektnamnsdata till ett
attribut för objektnivån i måldata så att arbetsytan visar produktnamnsetiketter på objektdimensionen. Om du vill lägga till det ursprungliga kolumnnamnet till objekttexten för en objekttext som inte är unik, klickar du
på Säkra unikhet.
Om data inkluderar information om flera olika språk kan du identifiera
attribut som objekttexter och välja språk för varje objekttext. Om du inte
väljer ett språk för en objekttext tillämpas standardspråket.
Ett alias lägger till data som kan användas som alternativt namn för ett objekt, t.ex. ett namn på ett annat språk. Varje alias måste ha ett unikt namn.
e. Välj den dimension och nivå som attributet hör till.
14. Definiera mått för en kub genom att utföra följande åtgärder:
a. Välj det objekt du ska vara ett mått i rutan Källobjekt.
b. Klicka på Mått under Avbildningstyp i rutan Egenskaper.
Tips: Om du vill definiera flera objekt som mått på samma gång, markerar du objekten i rutan Källobjekt, högerklickar på dem och väljer Mått.
c. Ange datatypen för måttet.
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Viktigt: Om källdata inte innehåller decimaler i de 100 första posterna
kommer arbetsytans data inte att inkludera decimaler. Men decimalerna
behålls under importen. Du kan ändra formatet för måttet så att decimaler
inkluderas. Information om formatering av mått finns i ”Ändra format på
mått” på sidan 98.
d. Ändra fältet Måttindex om du vill flytta måttet i strukturen.
Tips: Du kan även ändra ordningen på mått genom att dra dem i rutan
Målobjekt.
Tips: Skapa ett antalsmått för att bekräfta att data importerades. Kolumnen
Antal i korstabellen visar antalet rader som har importerats. Det talet ger dig
en snabb uppfattning om duplicerade rader eller rader som saknas. Om du
vill skapa ett antalsmått väljer du dimensionen kubnamn Mått i rutan Målobjekt och kontrollerar att kryssrutan Generera antalsmått är markerad.
15. Om du vill utesluta en kolumn från importen högerklickar du i rutan Dataförhandsgranskning och väljer Avbilda inte.
16. Om du vill lägga till en beräknad kolumn gör du följande:
a. Klicka på Lägg till beräknad kolumn.
b. Definiera datatyp och avbildningstyp för uttrycket i rutan Egenskaper.
c. Skriv uttrycket i fältet Uttryck. Uttrycken måste avslutas med ett semikolon (;).
Exempel: Om du vill lägga till en beräknad kolumn som sammanfogar efternamn och förnamn, definierar du följande uttryck:
v_Expression = v_Surname_0 | ’,’ | v_Given_name_1;
De uttryck du kan lägga till vid en import är IBM Cognos TM1 TurboIntegrator-uttryck så du kan endast använda funktioner som är kompatibla
med Cognos TM1 TurboIntegrator. Mer information om uttryck finns i
”Beräkningar” på sidan 55.
d. Klicka på Förhandsgranska om du vill se resultatet av uttrycket.
17. Utför någon av följande åtgärder:
v Klicka på Importera om du vill skapa en korstabell från importerade data.
v Om du endast vill se importerade data i innehållsrutan klickar du på Nästa,
avmarkerar Öppna Cube Viewer när det är klart och klickar på Importera.

Lägga till befintliga dimensioner
Om du redan har importerat eller byggt dimensioner på en IBM Cognos Insightarbetsyta kanske du vill använda dem i den nya kuben som du skapar när du importerar data.

Innan du börjar
Om du vill granska på vilket sätt Cognos Insight avbildar data som standard läser
du ”Innan du importerar data” på sidan 17.

Den här uppgiften
Du kan inkludera en befintlig dimension med data du importerar. Du kan t.ex.
skapa en versionsdimension och sedan lägga till den till en ny import för att definiera olika scenarier. I det fallet använder du importfunktionen Sektor på och
anger en version för den nya importen. Du kanske också har dimensionen Produkter som du vill inkludera i en ny kub som du importerar. I det fallet avbildar du
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en källkolumn till den befintliga dimensionen.

Arbetsordning
1. Från menyn Hämta data klickar du på Importera dimensioner.
2. Valfritt: I fältet Importnamn anger du ett namn för den här importprocessen.
Importprocesser visas efter namn i innehållsrutan, där du kan välja en process
och uppdatera data för den importen.
3. Välj den datakälla som du vill importera.

4.
5.
6.

7.

Tips: Om datakällan är en fil kan du även dra filen från datorn till kuben i
innehållsrutan så att importguiden startas.
Klicka på Avancerat i importguiden.
Klicka på Visa egenskaper.
Klicka på avsnittet Avancerat för kuben och lägg till de befintliga dimensionerna som ska ingå i kuben i området Använd befintliga dimensioner i importen.
Avbilda kolumner från källan till den befintliga dimensionen. Om källan inte
innehåller någon avbildningsbar kolumn för dimensionen klickar du på Välj i
området Sektor på och väljer en dimensionsmedlem. Du kan t.ex. välja medlemmen Bas i dimensionen Versioner så tilldelas data till den kubmedlemmen.

Uppdatera data
Om du vill uppdatera en IBM Cognos Insight-arbetsyta med nya värden från
samma datakälla kan du importera data på nytt.

Den här uppgiften
Om värdena i datakällan har ändrats och du vill importera nya data kan du göra
det genom att uppdatera data. Exempel: Du importerade ett kalkylark som visar
företagets genomsnittsförsäljning per kvartal och försäljningen och därmed medelvärdet har ökat sedan du importerade kalkylarket. Du kan uppdatera data i arbetsytan.
Det går endast att uppdatera data från en datakälla åt gången. Om arbetsytan
innehåller data från flera datakällor måste du uppdatera för varje datakälla. När
du importerar data till IBM Cognos Insight, visas varje importprocess i innehållsrutan i listan Alla importer. Du kan köra eller ändra en specifik importprocess.
Om du har publicerat arbetsytan som ska uppdateras till en IBM Cognos Express
eller IBM Cognos TM1-server ska du, i stället för att använda den här proceduren,
uppdatera kuben i Cognos TM1 Performance Modeler genom att ansluta kuben till
datakällan. Om du väljer att uppdatera data på datorn och sedan publicera dem
igen till Cognos Express eller Cognos TM1, skapar publiceringsprocessen en ny
Cognos TM1-server i stället för att ersätta data i det befintliga Cognos TM1-programmet. Information om att ansluta en kub till en datakälla finns i dokumentet
för produkten och versionen i IBM Knowledge Center (http://www.ibm.com/
support/knowledgecenter).

Arbetsordning
1. Öppna innehållsrutan genom att klicka på innehållsrutans ikon
.
2. Högerklicka på kuben som innehåller de data som ska uppdateras och välj något av följande kommandon:
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v Om du vill behålla definierade avbildningar och endast uppdatera data
klickar du på Kör import och väljer den importprocess som ska köras. Importprocessen identifieras antingen med det namn som du angav i första steget i importguiden eller med standardnamnet, Ny import och importnumret.
Om du kör importprocessen behöver du inte utföra några ytterligare steg.
v Om du vill ändra avbildningarna väljer du Redigera import och väljer den
importprocess som ska ändras. Importprocessen identifieras med det namn
som du angav i första steget i importguiden eller med standardnamnet, Ny
import och importnumret. Fortsätt till steg 4.
Tips: Du kan även importera data på nytt genom att expandera mappen Alla
importer i innehållsrutan och dubbelklicka på den importprocess som ska uppdateras.
3. Slutför följande åtgärder för varje importprocess som ska ändras:
a. Klicka på Avancerat om du vill göra ändringar.
b. Om du vill ta bort standardavbildningen väljer du Rensa alla avbildningar.
c. Klicka på Visa egenskaper om du vill öppna rutan Egenskaper.
d. Om det behövs väljer du den dimension som innehåller måtten i kuben från
listan Måttdimension.
e. Ange hur kuben ska uppdateras genom att välja ett alternativ i listan Datauppdateringsbeteende. Nya värden kan läggas till befintliga värden eller ersätta dessa.
f. I rutan Dataförhandsgranskning väljer du de datakolumner som ska läggas
till eller uppdateras samt definierar avbildningstyp för dataobjekten. Alla kolumner som du drar till en befintlig kub kan vara mått eller attribut. Du kan
inte ändra dem till att bli dimensioner eller nivåer.
g. Om du endast vill importera faktadata, eller mått, avbildar du till lövnivån i
en hierarki.
Du kan ändra avbildningarna för mått. Exempel: Du har tidigare importerat
ett mått med namnet Kostnad. Du importerar nu ett mått kallat Styckepris
och du vill att data för Styckepris ska finnas i måttet Kostnad. Du avbildar
måttet Styckepris till måttet Kostnad i guiden Importera.
4. Utför någon av följande åtgärder:
v Om du vill att importerade data endast ska visas i innehållsrutan klickar du
på Översikt, avmarkerar kryssrutan Öppna Cube Viewer när det är klart
och klicka på Importera.
v Om du vill att importerade data ska visas i en korstabell i innehållsrutan
klickar du på Importera.

Resultat
Om du vill schemalägga en process för uppdatering av data söker du efter rutiner
i dokumentationen för produkten. All Cognos-dokumentationen finns på IBM
Knowledge Center (http://www.ibm.com/ support/knowledgecenter).
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Kapitel 4. Dataanalys
När du utforskar, sorterar och nästlar data i IBM Cognos Insight ser du informationen från olika perspektiv och kan använda analysen till att fatta bättre affärsbeslut.
Du kan till exempel använda ett linjediagram om du ska identifiera trender.

Ange data
Du kan ange data direkt i IBM Cognos Insight-korstabellen och utföra enkla beräkningsuppgifter genom att använda kommandon. Du kan även kopiera och klistra
in i cellerna eller importera data från en Microsoft Excel-arbetsbok eller en CSV-fil.

Arbetsordning
1. Om du ska ändra värdena i en cell markerar du cellen, skriver de nya värdena
och trycker på Enter eller använder piltangenterna för att flytta till en annan
cell.
När du trycker på Enter visas data i blått och rad- och kolumnrubrikerna är
markerat i blått. Detta visar att data som du har angett skiljer sig från de ursprungliga värdena på IBM Cognos Express- eller IBM Cognos TM1-servern.
Om andra celler är relaterade till den cell där du anger data blir dessa celler
också blå när du trycker på Enter, vilket visar att deras värden också skiljer
från de ursprungliga värdena på servern.
När du flyttar till en annan cell med piltangenterna visas data med grön färg
om du bidrar till en plan. Detta anger att data i cellen har ändrats och att ändringen är väntande. Omräkningar utförs inte och relaterade celler uppdateras
inte. Om du arbetar med egna data, visas de med blå färg tills du sparar arbetsytan.
sparas
När du har bekräftat ändringarna genom att klicka på Bekräfta
ändringarna på Cognos Express- eller Cognos TM1-servern. Data visas sedan
med svart färg, vilket anger att andra kan se dataändringarna.
Data som ska visas i ett diagram måste finnas i följande intervall: 0.000000001
till 99,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999.
Om du arbetar i distribuerat läge och tar bort data, är data fortfarande tillgängliga på servern tills du skickar data. Anledningen är att data lagras lokalt i distribuerat läge.
2. Du kan använda följande kommandon när du ska ange data i en cell. Kommandona gäller vara den aktuella korstabellen och utförs när du trycker på Enter. Kommandona är inte skiftberoende.
Tabell 3. Kommandon för inmatning av data
Kommando

Beskrivning

K

Anger värdet i tusental.
Exempel: 5K leder till att 5000 läggs in i cellen.

M

Anger värdet i miljontal.
Exempel: 10M leder till att 10000000 läggs in i cellen.

Add, +

Adderar ett tal till cellvärdet.
Exempel: Add50 adderar 50 till cellvärdet.
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Tabell 3. Kommandon för inmatning av data (forts)
Kommando

Beskrivning

Sub

Subtraherar ett tal från cellvärdet.
Exempel: Sub50 subtraherar 50 från cellvärdet.

Increase, Inc, >

Ökar cellvärdet med ett tal som läggs till som procent.
Exempel: inc6 eller 6> ökar cellvärdet med 6 %.

Decrease, Dec, <

Minskar cellvärdet med ett tal som läggs till som procent.
Exempel: Dec6 eller 6< minskar cellvärdet med 6 %.

Hold, Hol

Spärrar cellvärdet från dataspridningar.

Release, Rel

Frigör spärrade celler.

Multiply, Mul

Multiplicerar cellvärdet med ett tal.
Exempel: Mul50 multiplicerar varje cellvärde med 50.

Divide, Div

Dividerar varje cellvärde med ett tal.
Exempel: Div50 dividerar varje cellvärde med 50.

Grow

Tillämpar tillväxt på det procenttal du anger.
Exempel: Grow5 adderar 5 % till varje medlem av en dimension.

Power, Pow

Upphöjer talet i en cell till den potens som du anger.
Exempel: Talet i cellen är 10. Om du anger Pow3 upphöjs talet 10 till
1000.

>

Kopierar värdet till höger till alla underordnade objekt, eller löv, i
konsolideringen, eller enbart till underordnade objekt som innehåller
andra värden än noll.

<

Kopierar värdet till vänster till alla underordnade objekt, eller löv, i
konsolideringen, eller enbart till underordnade objekt som innehåller
andra värden än noll.

|

Kopierar värdet nedåt till alla underordnade objekt, eller löv, i
konsolideringen, eller enbart till underordnade objekt som innehåller
andra värden än noll.

^

Kopierar värdet uppåt till alla underordnade objekt, eller löv, i
konsolideringen, eller enbart till underordnade objekt som innehåller
andra värden än noll.

: (ett kolon)

Stoppar kopieringen.

3. Om du vill ändra rubriken för en rad eller kolumn markerar du rubriken, skriver det nya namnet och trycker på Enter.

Filtrera data
Filtrera dimensioner, mått, attribut och data som visas i en IBM Cognos Insightarbetsyta om du vill analysera information från andra synvinklar och förstå data
bättre.

Kapsla och växla dimensioner i korstabell och diagram
Byt ut objekten som visas i korstabeller och diagram för att se data ur ett annat
perspektiv i IBM Cognos Insight.
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Den här uppgiften
Om widgeten innehåller både en korstabell och ett diagram, kommer ändringar
som du gör i korstabell att återspeglas i diagrammet, och ändringar som du utför i
diagrammet kommer att återspeglas i korstabellen.

Arbetsordning
1. Om du vill ändra dimensioner, mått eller attribut som visas i en korstabell eller
diagram utför du någon av följande åtgärder:
till rader, kolumner eller kontext i
v Dra objektet från innehållsfönstret
korstabellen.
v Dra objekt från innehållsrutan till ett diagramelement, som x-axeln, en stapel
i ett stapeldiagram eller diagramförklaringen.
v Dra objektet från radavsnittet

, avsnittet Kolumner

, eller kontextav-

i översiktsområdet till ett annat avsnitt i översiktsområdet.
snittet
2. Om du vill filtrera vilka element i en dimension, ett mått, eller ett attribut som
ska visas i en korstabell eller ett diagram, i översikten, klickar du på dimensionen, måttet eller attributet, och väljer den detaljnivå som du vill ha. Du kan filtrera element som visas i en hel arbetsyta med hjälp av utforskarpunkter eller
utforskarrutan. Mer information finns i ”Filtrering efter dimensioner och attribut”.
3. Om du vill växla rader och kolumner i en korstabell, klickar du på Växla
.

Filtrering efter dimensioner och attribut
Använd utforskarpunkter eller utforskarrutan till att filtrera data som visas i korstabeller och diagram i IBM Cognos Insight-arbetsytan. Utforskarpunkterna och
utforskarrutan anger hur dimensionerna och attribut är relaterade och var de inte
har något samband.

Den här uppgiften
Utforskarpunkter är widgetar som visar elementen i en dimension. Du kan klicka
på varje element om du vill filtrera arbetsytan så att endast de element som du
väljer visas. Exempel: En utforskarpunkt visar månader, en andra utforskarpunkt
visar produkter och en tredje utforskarpunkt visar butiker. Om du markerar januari, februari och mars ser du vilka butiker som sålt vilka produkter under någon
av dessa månader. Produkterna och butikerna framhävs bara om de innehåller data
för januari, februari eller mars. Om du sedan markerar två produkter förutom månaderna, ser du ytterligare en förfining av data. De butiker som framhävs nu har
sålt minst en av de båda produkterna under januari, februari eller mars.
Du kan skapa utforskarpunkter från attribut samt från dimensioner. Med attribut
kan du gruppera dimensionselement på ett annat sätt. Exempel: Produktdimensionen innehåller fem produkter. Tre av produkterna är nya det här året och två av de
produkterna skapades för fem år sedan. Du kan använda ett attribut till att definiera vilka element i dimensionen som är nya och vilka som är gamla, och sedan
filtrera korstabellen och diagrammet så att endast gamla eller nya produkter visas.
På så sätt kan du jämföra de nya produkterna med de gamla.
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Utforskarrutan liknar en utforskarpunkt, men utforskarrutan innehåller alla dimensioner, attribut och mått, och utforskarrutan dockas på sidan av arbetsytan.

Arbetsordning
1. Om du vill visa utforskarrutan klickar du på Utforska och väljer Visa utforskarruta.
2. Om du vill skapa en utforskarpunkt drar du en dimension eller ett attribut från
innehållspanelen
tan.

till ritytan. En utforskarpunktswidget läggs till på rity-

Tips: Om dimensionen innehåller attribut, kan du ändra det element som visas
i utforskarpunkterna genom att klicka på utforskarpunktsrubriken och sedan
klicka på en dimension eller ett attribut från listan.
3. Välj ett eller flera element i varje utforskarpunkt eller i utforskarfältet om du
vill ändra vad som ska visas i arbetsytswidgetarna.
4. Om du inte vill att valda element och de element som är associerade med de
valda elementen ska markeras klickar du på Utforska och avmarkerar sedan
Identifiera relaterade poster.
5. Om du inte vill att valda objekt och relaterade objekt ska visas längst upp i utforskarpunkterna klickar du på Utforska och avmarkerar Visa relaterade objekt först.
6. Om du vill ta bort valen i utforskarpunkterna gör du något av följande:
v Klicka på Utforska och sedan Rensa specifik utforskarpunkt om du vill ta
bort valen i en utforskarpunkt.
v Klicka på Utforskare och sedan Rensa alla utforskarpunkter om du vill ta
bort valen i alla utforskarpunkter.

Resultat
Om du markerar flera medlemmar framhävs data för alla medlemmar.
Om data i korstabellen är aggregerade, ändras totalerna när du markerar medlemmar i utforskarpunkterna. Exempel: Korstabellen visar intäkter för alla produkter
för varje kvartal. Om du markerar en viss produkt i en utforskarpunkt visar korstabellen fortfarande alla produkter i rubrikerna men summan avser nu den produkt som du markerade.
Närliggande begrepp:
”Flerval i en utforskarpunkt visar #N/A i vissa celler” på sidan 211
När du väljer två eller fler medlemmar i en utforskarpunkt i IBM Cognos Insight
visar cellerna i widgetar med korstabeller ibland de beräknade värdena och ibland
#N/A.

Söka efter data
Om en dimension innehåller många element kan du använda en utforskarpunkt
och söka efter ett element i IBM Cognos Insight.

Arbetsordning
1. Dra dimensionen till arbetsytan om den inte finns i utforskarpunkten.
i utforskarpunktens namnlist.
2. Klicka på Sök
3. Skriv en teckensträng i den textruta som visas.
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Närliggande uppgifter:
”Lägga till medlemmar i dimensioner” på sidan 102
Du kan lägga till medlemmar i dimensioner i IBM Cognos Insight genom att lägga
till rader och kolumner i en korstabell på olika nivåer.

Söka i innehållsrutan
Du kan söka efter objekt i innehållsrutan.

Den här uppgiften
Du kan skriva tecken och filtrera innehållsrutan om du är osäker på ett objektnamn eller om du vill hitta objekt som matchar en viss söksträng. Sökningen hittar
alla kuber, dimensioner, länkar, processer, rutiner, poängkort och importer som
matchar söksträngen.

Arbetsordning
Om du vill söka efter objekt vars namn innehåller en viss teckensträng skriver du
tecknen i sökfältet i innehållsrutan. Sökningen är ett "livefilter" av resultat som
matchar söksträngen. Objekten som visas i innehållsrutan matchar söksträngen i
någon del av objektnamnet.

Borra uppåt och nedåt
Du kan borra uppåt och nedåt i en IBM Cognos Insight-korstabell eller diagram för
att granska data på olika nivåer.

Den här uppgiften
Definitioner för uppåt- och nedåtborrning:
Borra uppåt
Att borra uppåt betyder att ersätta de data du borrar uppåt för med data
för den överordnade medlemmen för dessa data. Du borrar uppåt för att
jämföra data. Exempel: Korstabellen innehåller intäkt per år för produktlinjen Diskmaskiner. Du borrar uppåt på den produktlinjen för att se intäkt
per år för alla produktlinjer. Med den här datavyn kan du jämföra intäkterna för diskmaskiner med intäkterna för andra produktlinjer.
Borra nedåt
Att borra nedåt betyder att ersätta de data du borrar nedåt för med data
för den underordnade medlemmen för dessa data. Du borrar nedåt för att
se fler detaljer. Exempel: Korstabellen innehåller intäkt per år för produktlinjen Diskmaskiner. Du borrar nedåt för att analysera intäkterna för varje
diskmaskin inom produktlinjen Diskmaskiner.
Du kan borra uppåt och nedåt på följande element i en korstabell:
v Korstabellceller.
Om en korstabellcell visas inom en rad eller kolumn kan du välja om du vill
borra uppåt eller nedåt i raden eller kolumnen. Exempel: En cell visas i kolumnen Januari och på raden Kvantitet. Om du högerklickar på cellen och väljer
Borra nedåt kan du klicka på Januari eller Kvantitet.
v Rad- och kolumnrubriker.
Du kan även borra uppåt eller nedåt på följande element i ett diagram:
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v Etiketter, t.ex. teckenförklaringsrubriker, objekten i en teckenförklaring och axeletiketter.
v Data, t.ex. kolumner i ett stapeldiagram eller linjerna i ett linjediagram.
Tips:
Du kan ändra funktionen för dubbelklickning i en korstabellcell så att en dubbelklickning borrar nedåt på data i cellen. Klicka på Borra nedåt i avsnittet Dubbelklicka i korstabell från menyn Utforska. Om du vill återgå till standardfunktionen
som gör att du kan dubbelklicka i en cell för att ändra data i cellen klickar du på
Ändra i avsnittet Dubbelklicka i korstabell från menyn Utforska. Inställningen
sparas med arbetsytan så att andra personer som använder arbetsytan får samma
funktion när de öppnar den.
Du kan även ändra standardfunktionen för nya arbetsytor som du skapar så att
dubbelklickning i en korstabellcell borrar nedåt på data i cellen. Klicka på Åtgär, välj Mina inställningar och klicka sedan på Borra nedåt i avsnittet Stander
dardåtgärd för nya arbetsytor när man dubbelklickar på en cell. Inställningarna
du väljer i fönstret Mina inställningar gäller endast nya arbetsytor och den här inställningen sparas inte med arbetsytan.

Arbetsordning
1. Högerklicka på dataobjektet i korstabellen eller diagrammet och välj Borra
uppåt eller Borra nedåt och, om det behövs, klicka på det dataobjekt du vill
borra på. Om alternativet Borra uppåt inte visas har dataobjektet inga överordnade data. Om alternativet Borra nedåt inte visas har dataobjektet inga underordnade data.
Tips:
Du kan dubbelklicka på en rad- eller kolumnrubrik i en korstabell eller ett element i ett diagram för att borra uppåt eller nedåt. När du pekar på objektet
ändras markören och visar i vilken riktning borrningen sker.
Du kan klicka på ett objekt i översiktsområdet så visas överordnad och underordnade dataobjekt som visas i korstabellen eller diagrammet. Om du klickar
på ett överordnat objekt går borrningen uppåt i korstabellen eller diagrammet
och klickar du på ett underordnat objekt går borrningen nedåt.
2. Om du vill ta bort alla upp- och nedborrningsåtgärder för dataobjekt, markerar
, kolumnområdet
du objektet i radområdet
och väljer Visa alla - objektnamn.

eller kontextområdet

,

Filtrera och visa de bästa och sämsta resultaten
Du kan använda filter för att endast visa de bästa eller sämsta resultaten i en IBM
Cognos Insight-korstabell.

Den här uppgiften
Så här kan då tillämpa filter på en korstabell:
v Visa endast de bästa resultaten för att se de högsta datavärdena. Om du vill veta
vilka månader som gav mest intäkter kan du filtrera så att endast de tre bästa
resultaten visas.
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v Visa endast de sämsta resultaten för att se de lägsta datavärdena. Om du vill
veta vilka anställda som har de lägsta resekostnaderna kan du filtrera så att endast de fem lägsta datavärdena visas.

Arbetsordning
1. Klicka på kolumn- eller radrubriken för de kolumn vars högsta eller lägsta värden ska visas.
2. Högerklicka på objektet och välj Högsta eller Lägsta och välj sedan hur många
värden som ska visas. Om du klicka på Anpassat, öppnas en ny widget där du
kan begränsa resultaten som visas i korstabellen genom att välja ett av följande
alternativ:
v Ange ett anpassat antal bästa eller sämsta resultat. Du kan t.ex. välja 50 för
kunder som har gett mest intäkter.
v Ange ett anpassat procenttal för bästa eller sämsta resultat. Du kan välja 10
så att kunder som bidrar till de 10 % högsta intäkterna visas.
v Ange ett tal för summering av bästa eller sämsta resultat. Du kan välja
10000000 så att kunder som bidrar till de första 10 miljoner kronor av intäkter visas.
3. Välj ett mått i listan Baserat på .
4. Klicka på OK.
5. Om du vill ta bort ett filter högerklickar du på det filtrerade objektet, väljer
Högsta eller Lägsta och klickar sedan på Inte högsta eller lägsta.

Sortera
Om du sorterar värdena i stigande eller fallande ordning i ett område blir det
lättare att ordna och analysera data i IBM Cognos Insight.

Arbetsordning
1. Markera hela den rad eller kolumn du ska sortera.
2. Högerklicka på rubriken och klicka sedan på Sortera.
3. Ange om du vill sortera efter värde eller etikett och klicka därefter på Sortera
stigande eller Sortera fallande.

Beräkningar
Beräkningar är viktiga för att lösa problem och fatta beslut. De kan hjälpa dig att
definiera relationerna mellan objekt av intresse. Exempel: Beräkningar som varians
och variansprocent kan hjälpa dig i lönsamhetsanalysen i IBM Cognos Insight genom att du kan jämföra kostnader med intäkter och verklig försäljning med prognosticerad försäljning.

Dimensionsberäkningar
Dimensionsberäkningar görs från en rad eller kolumn i en korstabell. Exempel:
Korstabellen visar vinst och förlust för varje år från 2008 till 2014. Du lägger till en
ny kolumn och använder den för att visa beräkningen av vinst minus förlust för
varje år.
Tänk på följande när du skapar dimensionsberäkningar:
v Om du använder ett tal som är större än noll men mindre än ett ska du skriva
en nolla före talet. Exempel: 0.10.
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v Använd enkla citattecken och hakparenteser runt namn. Exempel:
['objektnamn'].
v Avsluta beräkningen med ett semikolon (;).
v Du kan öka läsbarheten genom att använda blanktecken.
v Du kan använda både versaler och gemener. Syntaxen är inte skiftberoende.
Dimensionsberäkningar i Cognos Insight har samma syntax som uttryck i IBM
Cognos TM1. Mer information om hur du skapar uttryck finns i följande avsnitt i
TM1 Reference-dokumentationen:
v Regelfunktioner
v TM1 TurboIntegrator-funktioner
Du når produktdokumentationen från IBM Knowledge Center (http://
www.ibm.com/support/knowledgecenter).

Kubberäkningar
Till skillnad från dimensionsberäkningar är kubberäkningar ett sätt att förenkla
skapandet av regler för att slutföra gemensamma modelleringsåtgärder, t.ex. för att
hantera och underhålla modellen. Du kan lägga till en beräkning som gör modellen meningsfull genom att härleda mer information från datakällan.
Om du måste skapa beräkningar som inte innehåller aggregeringar, t.ex. beräkna
växelkurser eller intäkter, kan du bygga formeluttryck i beräkningsredigeraren. Du
kan använda funktioner som tillämpas på både dimensioner och kuber.
Med hjälp av beräkningsredigeraren kan du visa vilka beräkningar som tillämpas
på en vald cell och ändra prioritetsordningen för beräkningarna eller reglerna i kuben. Du kan använda regelredigeraren för att ändra ordningen på regelblocket som
är kopplat till kubberäkningen.
Det här är några av fördelarna med att bygga kubberäkningar:
v Hämta data från andra kuber för att bygga beräkningsuttryck.
Du kan t.ex. använda attribut som finns i en annan dimension än den där beräkningen är definierad.
v
v
v
v

Tillämpa beräkningar på löven på konsoliderad nivå.
Tillämpa beräkningar på strängelement.
Referera till elementattribut.
Använd IBM Cognos TM1-standardfunktioner för lövnivån och den konsoliderade nivån.

Omfattningen av beräkningen härleds från urvalet i kuben eller kubvyn. När du
skapar en beräkning tas endast rad- och kolumndimensioner med. Beräkningen
tillämpas på alla medlemmar i en kontextdimension. Om alla medlemmar av en
rad- eller kolumndimension är valda tillämpas beräkningen på alla medlemmar i
dimensionen. Dimensionen är inte inkluderad i standardberäkningsnamnet eller
kontext.
Modelleraren kan ändra omfattningen av valet genom att lägga till, ta bort och
ändra medlemsurvalet för en dimension på något av följande sätt:
v Använd dimensionskontextområdet i beräkningsredigeraren.
v Lägg till eller ta bort dimensioner genom att dra dem till eller från kontextområdet för den överordnade kuben.
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Data- och kubberäkningar behåller sin integritet även om du lägger till eller tar
bort en dimension från kuben där du skapar beräkningar. Du måste dock se till att
du justerar länkarna till den nya dimensionen, om du har lagt till en sådan. Detta
är praktiskt när du skapar prototyper och omstrukturerar kuber för att justera dem
till nya affärskrav.

Lägga till enkla dimensionsberäkningar
Du kan addera, subtrahera, multiplicera eller dividera rader och kolumner i en
IBM Cognos Insight-korstabell. Du kan också skapa en anpassad beräkning.

Innan du börjar
Data som du vill använda i beräkningen måste visas i raderna eller kolumnerna.
Mer information om hur du skapar uttryck finns i följande avsnitt i TM1 Referencedokumentationen:
v Regelfunktioner
v TM1 TurboIntegrator-funktioner
Du når produktdokumentationen från IBM Knowledge Center (http://
www.ibm.com/support/knowledgecenter).

Arbetsordning
1. Markera en eller flera rader eller kolumner för beräkningen.
2. Högerklicka på raderna eller kolumnerna och klicka på Beräkna.
3. Välj något av beräkningsalternativen: addera, subtrahera, multiplicera, dividera
eller Anpassad.
4. Om du valde Anpassad fortsätter du med följande åtgärder:
a. Ange beräkningen i fältet Uttryck. När du har angett [’ visas en lista där
du kan välja alternativ.
b. Ange om summeringen av argumenten ska göras först eller om argumenten
ska tillämpas först.
c. Klicka på OK.
5. Om du vill byta namn på den nya raden eller kolumnen markerar du den och
skriver ett nytt namn.
Viktigt: När du byter namn på ett dataobjekt byts namnet i kuben och inte
bara i aktuell widget. Därför visas det nya namnet i alla widgetar där dataobjektet ingår.

Resultat
Standardbeteendet för den nu beräkningen är att exkludera beräkningsvärdet från
överordnade totaler. Om det beräknade värdet ska inkluderas i överordnade totaler
högerklickar du på beräkningen, väljer Beräkna och sedan Redigera beräkningen.
Sedan väljer du Inkludera beräkningsvärde under Överordnad total.

Skapa en kubberäkning
Skapa en kubberäkning i IBM Cognos Insight genom att kombinera operatorer,
funktioner, attribut och värden, t.ex. textsträngar och tal, till ett uttryck som resulterar i ett enskilt värde.

Kapitel 4. Dataanalys

57

Den här uppgiften
Formler för beräknade dataobjekt kan vara enkla eller komplexa. Enkla formler består av en kombination av andra dimensionsmedlemmar, numeriska konstanter och
aritmetiska operatorer. Komplexa formler kan innehålla dessa element, funktioner
och länkar till andra kubdata. När du lägger till ett beräknat dataobjekt till kuben
blir den ett element i dimensionen.
Flödesfunktioner genereras automatiskt när du skapar en beräkning för att säkerställa att alla regelhärledda värden konsolideras korrekt. Du kan förfina flödena eller de genererade reglerna genom att avaktivera reglerna i regelredigeraren och
använda egna regler.
Om den dimension som du väljer som konstant inkluderar användardefinierade
attribut kan du använda attributen, t.ex. produkttyp, som element i uttrycket. Systemdefinierade attribut, som t.ex. lövnivåberäkning eller attribut för beräkning på
konsoliderad nivå för en beräkningsdimension, visas inte. Ett dimensionsattribut
som refereras till i en kubberäkning innebär att det är en referens till de värden för
det attributet för alla medlemmar i dimensionen. Du kan också referera till medlemmar från olika dimensioner i kuben.

Arbetsordning
1. Högerklicka på cellen eller cellområdet där du vill beräkna ett värde och
klicka på Skapa kubberäkning. När du väljer en kolumn antar beräkningsredigeraren att beräkningen gäller för varje dimension. Du kan dock skapa beräkningar som tillämpas på en dimension som filtreras på ett visst attribut.
2. I fältet Ange ett namn för kubberäkningen skriver du ett meningsfullt namn
för beräkningen så att du kan identifiera den när du klickar på celler i kubvyn. Klicka sedan på OK. Standardnamnet är namnet på kuben, dimensionen
på raden, radmedlemmen, dimensionen på kolumnen och kolumnmedlemmen. Urvalet av dimensionsmedlemmar i kontextområdet är undantaget.
3. Så här ändrar du omfattningen av beräkningen:
a. Klicka på dimensionen i beräkningsredigerarens kontextområde och välj
Ändra medlemsval.
b. I fönstret Välj omfattning för dimensionsnamn tar du bort eller lägger till
dimensionsmedlemmar eller delmängder genom att markera eller avmarkera kryssrutor.
c. Valfritt: Ta bort en dimension från beräkningsomfattningen genom att högerklicka på dimensionskontextfiltret i kontextområdet och välja Ta bort.
Om du tar bort alla dimensioner i kontextområdet i beräkningsredigeraren
gäller beräkningen alla celler i kuben.
d. Lägg till dimensionsmedlemmar i omfattningen genom att dra dimensionen från fliken Villkor till kontextområdet i beräkningsredigeringen och
välj önskade medlemmar.
4. Välj den typ av uttryck du vill skapa:
v Om du vill utvärdera uttrycket på lövnivå klickar du på fliken Lövnivåuttryck under Uttryck.
v Om du vill utvärdera uttrycket på konsoliderad nivå klickar du på fliken
Uttryck på konsoliderad nivå under Uttryck.
Anm: Om du vill använda samma uttryck för lövnivå och konsoliderad
nivå markerar du kryssrutan Kombinera löv och konsoliderade.
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v Om du vill returnera ett strängvärde klickar du på fliken Stränguttryck under fliken Uttryck.
Anm: Om målområdet för beräkningen inkluderar både numeriska element
och strängelement tillämpas stränguttrycket bara på celler som ingår i omfattningen för beräkningen som är formaterad som strängar. Om du vill returnera ett strängvärde måste kontextområdet innehålla vissa strängformaterade celler.
5. Skriv formeln som definierar det beräknade objektet i rutan Uttryck. När du
skapar formeln kan du använda en kombination av följande element:
6. Om du vill använda ett dimensionselement i beräkningen drar du en dimensionsmedlem från fliken Villkor till rutan Uttryck. Alla dimensionerna i kuben
visas i ett träd. Om det finns en hierarki visas dimensionerna i kuben eller
vyn hierarkiskt i trädet.
Medlemmarna visas som fullständigt kvalificerade medlemmar. Skriv namnet
inom hakparenteser om det innehåller ett blanktecken.
7. Om du vill välja en artitmetisk medlem väljer du Aritmetisk i listan Åtgärdstyp på fliken Enkel och väljer sedan en åtgärd. IBM Cognos Insight utvärderar aritmetiska operatorer i följande ordning:
a. Exponentiering
b. Multiplikation
c. Division
d. Addition
e. Subtraktion
Du måste använda parenteser om du vill tvinga en annan utvärderingsordning. Uttrycket 2*3+4 ger samma resultat som (2*3)+4 eftersom multiplikation
har företräde.
8. Om du vill välja en tids- eller viktat medelvärde väljer du Medel i listan Åtgärdstyp på fliken Enkel och väljer en åtgärd.
9. Om du vill inkludera en inbyggd Cognos TM1-funktion drar du funktionen
från fliken Funktioner till rutan Uttryck. En kort beskrivning av varje funktion visas på fliken Tips i rutan Redigeringsfunktioner.
En fullständig förklaring för olika funktioner finns i TM1 Reference-dokumentationen för din version av Cognos TM1. Planning Analytics-dokumentation
finns online på http://www.ibm.com/support/knowledgecenter.
10. Om du vill infoga ett dataobjekt från en annan kub går du till fliken Villkor
och väljer en länk eller skapar en länk för att importera värdet:
v Expandera mappen Importerade värden om du ska välja en länk.
v Klicka på Importera villkor om du vill skapa en länk.
11. Om du ska använda strängattribut eller numeriska attribut i ett villkorsuttryck, t.ex. IF-THEN-ELSE, expanderar du mappen Attribut under dimensionen på fliken Villkor och drar attributmedlemmen till rutan Uttryck.
12. När du är klar kan du välja att visa resultaten eller spara beräkningen.
v Klicka på Tillämpa om du vill tillämpa ändringarna och visa resultaten av
beräkningen.
v Klicka på OK om du vill spara beräkningen och stänga beräkningsredigeraren.
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Skapa en kubberäkning som refererar till data från andra kuber
Definiera en kubberäkning i IBM Cognos Insight genom att referera data som finns
i en annan kub och skapa en länk till målkuben.

Den här uppgiften
På ungefär samma sätt som kubregler kan du använda data i en kub för att skapa
beräkningar i en annan kub. Du kan till exempel dra försäljningsdata till en kub
som innehåller information om vinst och förlust.
Anta att du vill beräkna intäkter som bygger på formeln pris multiplicerat med antal enheter. Prisinformation finns i en annan kub än den kub där du vill skapa beräkningen, dvs. i den målkub som innehåller prisinformation. För att referera till
externa data måste du importera dem genom att skapa en länk till kuben Price.
När du skapar en länk i beräkningsredigeraren implementeras den som en regel.
När en länk implementeras som en regel lagras beräkningen enbart i källkuben
men används och visas i målkuben när det behövs. Om data som refereras till i beräkningen ändras i källkuben avspeglas ändringarna i målkuben. Eftersom data
lagras enbart i källkuben måste dock alla redigeringar av datavärden göras i källkuben. Du kan inte ändra datavärdena som visas i målkuben via regellänkar.

Arbetsordning
1. Högerklicka på cellen eller cellområdet där du vill beräkna ett värde och
klicka på Skapa kubberäkning.
Ett exempel på ett område är intäkter för Actuals och Budget för alla fyra
kvartalen.
2. Skriv ett meningsfullt namn för beräkningen Ange ett namn för kubberäkningen så att du kan identifiera den senare och klicka på OK.
Standardnamnet är namnet på kuben, dimensionen på raden, radmedlemmen,
dimensionen på kolumnen och kolumnmedlemmen. Urvalet av dimensionsmedlemmar i kontextområdet är undantaget.
3. Välj den typ av uttryck du ska skapa i beräkningsredigeraren:
v För att utvärdera uttrycket på lövnivå under Uttryck, klickar du på fliken
Lövnivåuttryck.
v För att utvärdera uttrycket på aggregerade resultat under Uttryck klickar
du på fliken Uttryck på konsoliderad nivå.
Anm: Om du vill använda samma uttryck för lövnivå och konsoliderad
nivå markerar du kryssrutan Kombinera löv och konsoliderade.
v Om du vill returnera ett strängvärde klickar du på fliken Stränguttryck under fliken Uttryck.
Anm: Kontextområdet måste innehålla några strängformaterade celler om
du ska returnera ett strängvärde.
4. Klicka på Importera villkor på fliken Villkor.
5. Skriv ett beskrivande namn för beräkningslänken i fältet Ange ett namn för
beräkningen så att den lätt kan identifieras.
I fönstret Definiera en länk för villkorsimport anger du var du vill använda
data från länken genom att avbilda externa data till den dimensionsmedlem i
kuben som innehåller beräkningen.
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6. I fönstret Definiera en länk för villkorsimport väljer du den kub som innehåller data som ska refereras i beräkningen.
Den kub där beräkningen är definierad visas automatiskt som målkub.
Om en dimension används i båda kuberna avbildas de två dimensionerna automatiskt. För alla andra dimensioner måste du fastställa motsvarigheten mellan käll- och målkuben eller sektorn på valda dimensionsmedlemmar.
7. Valfritt: Om det behövs fastställer du motsvarigheten mellan käll- och målkub
eller sektor på valda dimensionsmedlemmar.
8. Klicka på OK när du är nöjd med avbildningen så sparas beräkningslänken.
Länken valideras för att säkerställa att källan till länken stämmer med omfattningen för den beräkning som används i målkuben. Valideringen säkerställer
också att uttrycket returnerar giltiga resultat.
Länken som innehåller data från den externa kuben visas i mappen Importerade värden i trädet Villkor.
9. Dra länken till rutan Uttryck för att lägga till den som ett element i formeln.
10. När du är klar kan du välja att visa resultaten eller spara beräkningen.
v Klicka på Tillämpa om du vill tillämpa ändringarna och visa resultaten av
beräkningen.
v Klicka på OK om du vill spara beräkningen och stänga beräkningsredigeraren.

Beräkna en deltotal
Du kan beräkna en deltotal för delar av data i IBM Cognos Insight. Exempel: Korstabellen visar intäkt per produktlinje och år och du vill beräkna en deltotal för åren
innan en ny säljchef anställdes samt en deltotal för åren efter att säljchefen började.

Arbetsordning
1. Ctrl+klicka på rad- eller kolumnrubriken för de data du vill summera.
2. Skapa en deltotal på ett av följande sätt:
v Högerklicka på valet, välj Beräkna och klicka sedan på det alternativ som
summerar valda medlemmar (t.ex. Objekt 1 + Objekt 2).
v Högerklicka på valet och välj Infoga överordnad.
3. Byt namn på deltotalen genom att markera rad- eller kolumnrubriken och
skriva ett nytt namn.
Viktigt: När du byter namn på ett dataobjekt byts namnet i kuben och inte
bara i aktuell widget. Därför visas det nya namnet i alla widgetar där dataobjektet ingår.

Jämföra rader eller kolumner för att markera undantag
Du kan jämföra två rader eller kolumner i IBM Cognos Insight för att identifiera
information som behöver undersökas närmare.

Arbetsordning
1. Markera två rader eller kolumner som du vill jämföra.
och välj sedan ett sätt att jämföra raderna eller kolum2. Klicka på Beräkna
nerna.
På en ny rad eller kolumn visas följande ikoner och du ser resultatet av jämförelsen:
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v Ikonen Utmärkt
indikerar att det första elementet är 10 procent högre än
det andra elementet.
indikerar att det första elementet varken är 10
v Ikonen Genomsnittligt
procent högre eller 10 procent lägre än det andra elementet.
indikerar att det första elementet är 10 procent lägre än
v Ikonen Dåligt
det andra elementet.
3. Så här ändrar du vad som markeras som utmärkt, genomsnittligt eller dåligt:
a. Klicka på Beräkna och sedan Redigera beräkningen.
b. Om du vill ändra definitionen av utmärkt ändrar du 1.1.
c. Om du vill ändra definitionen av dåligt ändrar du 0.9.

Beräkna varians
Du kan ta reda på skillnaden mellan data i kolumner och rader i IBM Cognos Insight genom att beräkna variansen.

Den här uppgiften
I stegen används prognostiserad intäkt och faktisk intäkt för varje produktrad som
exempeldata.

Arbetsordning
1. Markera de rader eller kolumner som du vill använda.
och välj en dimensionsmedlem minus en annan di2. Klicka på Beräkna
mensionsmedlem. Exempel: Intäktsprognos - Faktisk intäkt.
3. Markera den nya raden eller kolumnen som innehåller beräkningen och skriv
Varians om du vill ändra namnet.
Viktigt: När du byter namn på ett dataobjekt byts namnet i kuben och inte
bara i aktuell widget. Därför visas det nya namnet i alla widgetar där dataobjektet ingår.

Beräkna variansprocent
Du kan ta reda på den procentuella skillnaden mellan två rader eller kolumner i
IBM Cognos Insight genom att beräkna variansprocenten. Variansprocenten beräknas som skillnaden mellan två tal, dividerat med det första talet och sedan multiplicerat med 100.

Den här uppgiften
I stegen används prognostiserad intäkt och faktisk intäkt för varje produktrad som
exempeldata.

Arbetsordning
1. Markera de rader eller kolumner som du vill använda.
2. Högerklicka på raderna eller kolumnerna och välj Beräkna och klicka sedan på
Anpassad. Fönstret Beräkning öppnas och visar ett standarduttryck i fältet Uttryck.
3. Skapa följande uttryck i fältet Uttryck: ['dataobjekt1'] - ['dataobjekt2'] /
['dataobjekt1'] * 100.
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4.

5.
6.
7.
8.
9.

Tips: När du skriver [’ i fältet Uttryck visas en lista över dimensionerna i kuben. Du kan välja dimension från listan i stället för att skriva den i fältet Uttryck. Samma lista visas varje gång du skriver [’.
Skriv till exempel följande uttryck: (['verklig_intäkt'] ['prognosticerad_intäkt']) / ['prognosticerad_intäkt'] * 100.
Kontrollera att alternativet Summera först och beräkna sedan har valts under
Beräkningsordning. Det betyder att beräkningen som utförs i Cognos Insight
görs på summerade värden. Om du väljer Beräkna först och summera sedan
görs beräkningen på rader och kolumner först och därefter beräknas summorna.
I fältet Namn skriver du Variansprocent.
Klicka på OK.
Om du vill formatera beräknade data så att det visas med en procentsymbol
högerklickar du på den beräknade cellen och väljer Formatera mått måttnamn.
Klicka på Tal i listan över format.
Skriv % i fälten Suffix på fliken Avancerat.

Räkna unika element i en dimension
I IBM Cognos Insight kan du skapa en beräkning för att beräkna antalet unika element i en dimension som har värden. Du vet till exempel att en del anställda fick
en bonus och vissa inte, men du har för många anställda för att kunna räkna ut
antalet anställda med bonusvärden i kolumnen Bonus i din korstabell. Med hjälp
av en beräkning kan du snabbt avgöra hur många anställda som fick en bonus.

Den här uppgiften
Med hjälp av funktionen ConsolidatedCountUnique kan du räkna antalet celler som
innehåller data. Du kan till exempel använda följande uttryck till att ta reda på hur
många städer som sålde produktlinjen Golf Equipment under 2013:
ConsolidatedCountUnique ( 0, ’City’, ’All Cities’, ’2013’, ’Golf Equipment’ );

Arbetsordning
1. Högerklicka på den kolumn där du vill att de beräknade värdena ska visas, och
klicka sedan på Beräkna > Redigera denna beräkning.
2. I fältet Uttryck anger du en beräkning i följande format:
ConsolidatedCountUnique (0, ’Dimension1’, ’Cube’, ’Element1’, ’Element2’,
’Element3’);

Där följande variabler representerar delar av kuben:
v ' Dimension1' är namnet på den dimension som du ska räkna ut värdena för.
Exempel: Om du vill veta hur många celler i kolumnen Anställda som har
poster för sjukdagar, kan du ange dimensionen Anställda.
v Kub är namnet på kuben som du arbetar med.
v Element1, Element2 och Element3 representerar alla dimensionerna i kuben och
hur de filtreras. Exempel: Om kuben innehåller en datumdimension, en geografidimension och en anställningsformsdimension, kan du välja att filtrera
data efter '2012 ', 'Kanada' och 'Heltid'.

Beräkning av medelvärde från en summa
I IBM Cognos Insight kan du nu använda en beräkning till att beräkna genomsnittsvärdet från de underordnade elementen i en konsolidering eller summa.
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Den här uppgiften
Du kan använda funktionen ConsolidatedAvg till att returnera det genomsnittliga
värdet av de underordnade elementen i ett konsoliderat, eller sammanlagt värde.
Exempel: Om korstabellen visar intäkter per år och produktlinje, kan du använda
följande uttryck till att komma fram till den genomsnittliga intäkten för alla åren,
eller så kan du använda ett konsoliderat genomsnitt av varje års summa för att
komma fram till den genomsnittlig intäkten för varje år:
ConsolidatedAvg ( 0, ’Total of Years’, ’Product Revenue’, ’All Products’ );

Arbetsordning
1. Högerklicka på kolumnen i korstabellen som visar beräkningsresultaten, och
klicka sedan på Beräkna > Redigera denna beräkning.
2. I fältet Uttryck anger du en beräkning i följande format:
ConsolidatedAvg ( Number , ’Cube’, ’Element1’, ’Element2’, ’Element3’);

Där följande variabler representerar delar av kuben:
v Number kan vara 0, 1 eller 2. Noll (0) inkluderar alla underordnade element i
beräkningen. Ett (1) ignorerar konsolideringsviktning och två (2) ignorerar
nollvärden.
v Kub är namnet på kuben som du arbetar med.
v Element1, Element2, och Element3 representerar de andra dimensionerna och
hur de filtreras. De här delarna måste anges i den ordning som deras överordnade dimensioner visas i kuben. Exempel: Om kuben innehåller en datumdimension, en geografidimension och en anställningsformsdimension i
den här ordningen, kan du välja att filtrera data efter '2012 ', 'Kanada' och
'Heltid'.

Intervallsindelning av värden vid import
Du kan skapa intervallberäkningar under en import till IBM Cognos Insight när du
vill definiera värdeintervall. Du kan till exempel skapa ett intervall för inkomster
mellan 0 och 500.000, ett annat intervall för inkomster mellan 500.000 och 1.000.000,
och ett tredje intervall för inkomster över 1.000.000. Sedan kan du visa text för
varje intervall, såsom låg, medium och hög.

Den här uppgiften
Med hjälp av funktionerna IF och ElseIf kan du skapa så många intervall som du
behöver. Du kan också skapa intervall med symbolerna större än (>) eller mindre
än (<) eller båda.
Du kan till exempel använda följande uttryck till att identifiera små, medelstora
och stora inventeringsvolymer:
IF (Inventory < 2500); Expression=’low’;
ElseIf (Inventory < 5000); Expression=’medium’;
Else; Expression=’high’;
EndIf;

Du kan använda intervall för icke-numeriska data också. I så fall måste du använda symbolen @ före jämförelsesymbolen (exempelvis ett likhetstecken). Till exempel textdata för följande beräkningsintervall:
IF (Title@=’Manager’), Expression=’yes’;
ElseIf (Title@=’Employee’), Expression=’no’;
Else; Expression=’no’;
EndIf;
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Arbetsordning
1. På sidan Avancerat på importguiden klickar du på Lägg till beräknad kolumn.
Ett nytt objekt som heter Uttryck, visas i listan Källobjekt och hierarkin Målobjekt.
2. I rutan Egenskaper i avsnittet Avbildningstyp klickar du på Dimension. Uttrycket är definierat som en dimension, och en dimension och nivå visas i hierarkin Målobjekt.
3. Markera uttrycket i listan Källobjekt.
4. I rutan Egenskaper i fältet Källobjekt anger du ett namn för uttrycket. Namnet
du väljer identifierar uttryck i innehållsrutan och i korstabeller och diagram på
arbetsytan.
5. I fältet Uttryck på panelen Egenskaper anger du beräkningen i följande format:
IF (Column < Value1); Expression=’Text1’;
ElseIf (Column < Value2); Expression=’Text2’;
EndIf;

Där följande variabler representerar delar av uttrycket:
v Kolumn är ID för källobjektet som du vill dela in i intervall.
v Value1 är värdet under vilket du vill definiera det första intervallet.
v Value2 är värdet under vilket du vill definiera det andra intervallet.
v 'Text1' är den text som du vill visa för de värden som finns inom det första
intervallet.
v 'Text2' är den text som du vill visa för de värden som finns inom det andra
intervallet.

Beräkna täckningsbidrag
Du kan använda ett täckningsbidrag i IBM Cognos Insight för att visa vilka produkter som är mest lönsamma, vilka som går med vinst och vilka som kostar mer
än de tar in.

Den här uppgiften
Med hjälp av den här informationen kan du planera försäljningsprognoser och försäljningsincitament samt nästa års produktmix. Du kan också lägga till mått för
att få med ytterligare kostnader som inte ingår i styckekostnaden, exempelvis overhead. Du kan sprida dessa ytterligare kostnader proportionellt och ta med dem i
beräkningen av täckningsbidraget.
I stegen används styckepris och varukostnad för varje produkt som exempel. Du
vill beräkna täckningsbidraget för varje produkt.

Arbetsordning
1. Markera de rader eller kolumner som du vill använda.
och välj en dimension minus en annan dimension. Välj
2. Klicka på Beräkna
till exempel Styckepris - Varukostnader.
3. Markera den nya raden eller kolumnen som innehåller beräkningen och skriv
Täckningsbidrag om du vill ändra namnet.
Viktigt: När du byter namn på ett dataobjekt byts namnet i kuben och inte
bara i aktuell widget. Därför visas det nya namnet i alla widgetar där dataobjektet ingår.
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4. Klicka på rubriken Täckningsbidrag om du vill se vilka produkter som bidrar
mest och klicka sedan på Sortera.
5. Ange om du vill sortera efter värde eller etikett och klicka därefter på Sortera
stigande eller Sortera fallande.

Ändra hur totaler visas för mått
Du kan ändra hur totaler för mått visas i IBM Cognos Insight.

Arbetsordning
1. Högerklicka på cellen med måttet eller högerklicka på rubriken för det mått du
ska ändra.
2. Klicka på Aggregera och välj en aggregeringstyp:
v Summa om totalen för medlemmarna som ingår i måttet ska visas
v Genomsnitt om genomsnittsvärdet för medlemmarna som ingår i måttet ska
visas
v Minimum om minimivärdet för medlemmarna som ingår i måttet ska visas
v Maximum om maximivärdet för medlemmarna som ingår i måttet ska visas
v Antal om antalet medlemmar som ingår i måttet, exklusive nullvärden, ska
visas
3. Klicka på Visa värde som och välj ett värdeformat.

Skapa tidsuppräkningsberäkningar
En tidspuppräkning i IBM Cognos Insight summerar data för ett datumintervall relativt till ett specifikt datum. En år till datum-beräkning är till exempel en tidsuppräkning.

Arbetsordning
1. Högerklicka på tidsdimensionen i korstabellen och välj Tidsuppräkningar.
Tips: Om tidsdimensionen inte igår i korstabellen kan du skapa eller ändra en
tidsuppräkningsberäkning genom att högerklicka på tidsdimensionen i inne. Namnet på
hållsrutan, välja Ändra och sedan klicka på Tidsuppräkningar
tidsdimensionen stämmer med namnen i datakällan. Om det gäller ett kalkylark med en kolumn med rubriken Datum får tidsdimensionen som skapas i
Cognos Insight under en import namnet Datum.
2. Välj ett referensdatum. Datumintervallet du väljer i nästa steg blir relativt till
referensdatumet du väljer i det här steget. Om du väljer 21 oktober 2011 som
referensdatum och Vecka till datum som datumintervall summeras data för 21
oktoberveckan till och med det datumet.
3. Välj ett datumintervall.
4. Om du vill ändra en tidsuppräkning högerklickar du på tidsdimensionen i korstabellen och väljer Tidsuppräkningar.
5. Om du vill uppdatera alla tidsuppräkningar i en arbetsyta relativt till dagens
datum, högerklickar du på tidsdimensionen i korstabellen och väljer Uppdatera
tidsuppräkning.

Ändra alla beräkningar
Om du vill se och ändra alla beräkningar som har definierats på en IBM Cognos
Insight-arbetsyta kan du redigera underliggande Cognos TM1-kubregler.
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Den här uppgiften
Här är ett exempel på en kubregel:
[’Profitability Measures’:’Purchase cost’]
= N: [’Profitability Measures’:’Quantity purchased in kilograms’] *
[’Profitability Measures’:’Price per kilogram’];

Kubregeln innehåller följande komponenter:
v En områdesdefinition: [’Profitability Measures’:’Purchase cost’]
v En lövkvalificerare: N:
v En formel: [’Profitability Measures’:’Quantity purchased in kilograms’] *
[’Profitability Measures’:’Quantity price per kilogram’]
v Ett avslutningstecken: ;
Kubregeln säger att om kuben använder något värde från objektet Purchase cost i
dimensionen Profitability measures returneras inte det värdet utan produkten av
motsvarande värde från Quantity purchased in kilograms multiplicerat med Price
per kilogram på lövnivå eller den lägsta nivån.

Arbetsordning
1. Klicka på Widgetåtgärder
och klicka på Ange kubregler.
2. Gör de ändringar som behövs för kubreglerna och klicka på OK.

Och sedan då?
Mer informaton om kubregler finns i avsnitten i TM1 Rules-dokumentationen:
v Kubregler - översikt
v Komponenter i en regel
v Hur regler fungerar
Hämta dokumentet för produkten och versionen från IBM Knowledge Center
(http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).
Närliggande begrepp:
”Exempel: Jämföra två medlemmar med hjälp av regler”
Med hjälp av regler i IBM Cognos Insight kan du beräkna cellvärden genom att
använda funktioner, numeriska operationer, villkorsuttryck och referenser mellan
kuber.

Exempel: Jämföra två medlemmar med hjälp av regler
Med hjälp av regler i IBM Cognos Insight kan du beräkna cellvärden genom att
använda funktioner, numeriska operationer, villkorsuttryck och referenser mellan
kuber.
När du använder beräkningsalternativen i IBM Cognos Insight, genereras automatiskt regler som utför önskade jämförelser. Klicka på kommandot Ange kubregler
från Widgetåtgärder

om du vill granska eller ändra reglerna.

När du väljer två medlemmar och använder kommandot Jämför från Beräkna
jämförs varje medlem med en regel som genereras.
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Du ser en ny rad eller kolumn med en grön cirkel för utmärkt
cent högre än förväntat, en gul romb för genomsnittligt
dåligt

, dvs. 10 pro-

och en röd kvadrat för

, dvs. 10 procent lägre än förväntat.

Följande regel definierar villkoren för utmärkt, medel och dåligt:
[’Measures’:’Compare Forecast Revenue vs. Actual Revenue’] =
IF([’Measures’:’Forecast Revenue’] < [’Measures’:’Actual Revenue’]*0.9,
-1,
IF([’Measures’:’Forecast Revenue’] > [’Measures’:’Actual Revenue’]*1.1,
1,
0
)
);

Regelsatsens betydelse: Om värdet Forecast Revenue för medlemmen Compare
Forecast Revenue vs. Actual Revenue i dimensionen Measures dimension, är mindre än 90 % av Actual Revenue, så är värdet för medlemmen Compare Forecast
Revenue vs. Actual Revenue -1. Om värdet för Forecast Revenue är större än 110
% av Actual Revenue, då är värdet för medlemmen Compare Forecast Revenue vs.
Actual Revenue 1. Annars är värdet för medlemmen Compare Forecast Revenue
vs. Actual Revenue 0.
I detta fall visar värdet -1 för Compare Forecast Revenue vs. Actual Revenue en
grön cirkel. Värdet 1 för Compare Forecast Revenue vs. Actual Revenue visar en
röd kvadrat. Värdet 0 för Compare Forecast Revenue vs. Actual Revenue visar en
gul romb.
Du kan ändra regelsatsen genom att ange vid vilka trösklar som visuella indikatorer ska visas. Exempel: Om den gröna cirkeln ska visas när Actual Revenue överskrider Forecast Revenue med 20 % och den röda kvadraten ska visas när Actual
Revenue understiger Forecast Revenue med 20 %, ändrar du satsen på följande sätt:
[’Measures’:’Compare Forecast Revenue vs. Actual Revenue’] =
IF([’Measures’:’Forecast Revenue’] < [’Measures’:’Actual Revenue’]*0.8,
-1,
IF([’Measures’:’Forecast Revenue’] > [’Measures’:’Actual Revenue’]*1.2,
1,
0
)
);

En fullständig beskrivning av regler, inklusive exempel för utveckling av ett komplett program med regler, finns i TM1 Rules-dokumentationen. Beskrivningar av
alla funktioner som kan användas i regler finns i TM1 Reference-dokumentationen.
Du kan hämta dokumenten från IBM Knowledge Center (http://www.ibm.com/
support/knowledgecenter).
Närliggande uppgifter:
”Ändra alla beräkningar” på sidan 66
Om du vill se och ändra alla beräkningar som har definierats på en IBM Cognos
Insight-arbetsyta kan du redigera underliggande Cognos TM1-kubregler.

Visa värden som procent
Som standard visas mått i IBM Cognos Insight som de verkliga värdena från databasen. Du kan nu jämför relativ fördelning av varje värde i med de värden som
procentandelar av totalantalet.
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Arbetsordning
Om du vill att cellvärden ska visas i procent av ett totalvärde högerklickar du på
cellen, väljer Visa värde som och väljer sedan ett alternativ. Cellerna som visar ett
procenttal är skuggade. Skuggningen visar att värdena i cellerna är beräknade till
skillnad från de värden som motsvarar objekt i dimensionen.

Sprida data
Använd de fördefinierade dataspridningsalternativen i IBM Cognos Insight till att
distribuera numeriska data till celler i en korstabell. Du kan till exempel använda
dataspridning för att sprida ett värde jämnt över ett cellområde eller för att öka
alla värden i ett cellområde med en önskad procentsats.
Dataspridning använder följande sökord till att identifiera ett dataobjekt i en hierarki:
Löv

Lövdataobjekt är de lägsta underordnade dataobjekten. Exempel: Om en
datahierarki innehåller en årsnivå, en månadsnivå och en dagsnivå, och
dagsnivån inte har några underordnade dataobjekt, så är dagsnivån löv.

Konsolidering
En konsolidering är ett överordnat dataobjekt. Exempel: Om en datahierarki innehåller en årsnivå, en månadsnivå och en dagsnivå, och dagsnivån
inte har några underordnade dataobjekt, så är årsnivån och månadsnivån
konsolideringar.
Sammanhängande
Sammanhängande celler är celler bredvid varandra, eller angränsande, i en
rad eller kolumn. Exempel: Sammanhängande celler i en korstabell som visar år skulle vara 2011, 2012 och 2013. Icke-angränsande celler skulle vara
2011 och 2013.
Det finns flera typer av dataspridning, och varje typ är tillgänglig i olika situationer och har olika fördelar. I följande tabell beskrivs skillnaderna.
Tabell 4. Jämförelse av dataspridningsmetoder
Dataspridningsmetod

Markeringar som har den
här metoden

Vad den här metoden gör

Relativt proportionell

En enstaka cell som innehåller ett överordnat dataobjekt

Tillämpar proportionerna från
ett överordnat dataobjekts underordnade dataobjekt till underordnade dataobjekt av ett
annat överordnat dataobjekt.

Lika löv

En enstaka cell som innehåller ett överordnat dataobjekt

Distribuerar data jämnt över de
lägsta underordnade
dataobjekten till ett överordnat
dataobjekt.

Jämn spridning

En enstaka cell som innehåller ett överordnat dataobjekt

Distribuerar data jämnt över de
omedelbart underordnade
dataobjekten till ett överordnat
dataobjekt.

Sammanhängande intervall
med dataobjekt på samma
nivå
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Tabell 4. Jämförelse av dataspridningsmetoder (forts)
Dataspridningsmetod

Markeringar som har den
här metoden

Upprepa

Enstaka cell

Vad den här metoden gör
Ersätter de markerade cellerna
med ett värde, lägger till ett
värde i de markerade cellerna
eller subtraherar ett värde från
de markerade cellerna.

Sammanhängande intervall
med dataobjekt på samma
nivå
Icke angränsande celler
Rak linje

Enstaka cell

Fyller en cellområde med värden som har lika stora intervall
mellan två ändpunkter.

Sammanhängande intervall
med dataobjekt på samma
nivå
Tillväxtprocent

Enstaka cell

Ökar sekventiellt värdena i ett
intervall med en tillväxtprocent.

Sammanhängande intervall
med dataobjekt på samma
nivå
Upprepa löv

En enstaka cell som innehåller ett överordnat dataobjekt

Ersätta data i det lägsta underordnade dataobjektet för ett
överordnat dataobjekt.

Tre typer av dataspridning, relativ proportionell, jämna löv och upprepade löv, är
tillgängliga när du skriver ett värde i en konsoliderad cell vars underordnade dataobjekt inte innehåller några värden. Du kan t.ex. lägga till en medlem i en korstabell, som skapar en tom kolumn med en kolumntotal. När du skriver ett värde i
kolumntotalcellen öppnas dialogrutan Dataspridning där du kan välja att sprida
data till de underordnade cellerna med hjälp av en relativ proportionell spridning
eller en jämna löv-spridning.

Sprida data med en relativ proportion
I IBM Cognos Insight kan du använda den relativa proportionella spridningsmetoden till att sprida värden till löven i en konsolidering proportionellt till löven i en
referenscell. Referenscellen kan finnas i den kub där du initierar spridningen eller i
en separat kub. Referenscellen måste dock dela samma konsolideringar som den
cell där du startar spridningen.
I följande exempel visar vi relativ proportionell spridning där den initierade cellen
och referenscellen finns i samma kub.
Tabell 5. En korstabell som visar relativ proportionell spridning
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Country or region

1 Quarter

Jan

Feb

Mar

Argentina

0

0

0

0

Belgium

0

0

0

0

Brazil

100

10

20

70

Canada

0

0

0

0

Chile

0

0

0

0

Denmark

0

0

0

0
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I föregående exempel finns det ett enda konsoliderat värde, 100, i cellen i skärningspunkten 1 Quarter och Brazil. Löven för 1 Quarter är Jan, Feb och Mar. I det
här exemplet är följande sant:
v Jan innehåller värdet 10, som är 10 % av 100.
v Feb innehåller värdet 20, som är 20 % av 100.
v Mar innehåller värdet 70, vilket är 70 % av 100.
Om du initierar relativ proportionell spridning från skärningspunkten 1 Quarter
och Argentina, och anger uppdateringsåtgärden Ersätt med spridningsvärdet 400,
fylls löven i 1 Quarter, Argentina proportionellt till löven i 1 Quarter, Brazil:
v Jan innehåller värdet 40, som är 10 % av 400.
v Feb innehåller värdet 80, som är 20 % av 400.
v Mar innehåller värdet 280, som är 70 % av 400.

Arbetsordning
1. Välj den konsoliderade cell där du vill initiera dataspridningen.
2. Högerklicka på cellen och klicka på Dataspridning > Relativ proportionell
spridning.
3. I listan Kub väljer du den kub där referenscellen finns.
4. Klicka på Dimension-knapparna om du behöver välja ett annat dimensionselement som identifierar referenscellen.
När du klickar på en Dimension-knapp öppnas Delmängdsredigeraren och visar alla element i dimensionen. Du kan sedan välja ett element och klicka på
OK.
Exempel: Klicka på account1, välj ett annat element i Delmängdsredigeraren
och klicka på OK.

5.

6.
7.
8.

Anm: Dimension-knapparna för konsoliderade element är inte tillgängliga eftersom den cell som de sprids från är initierad och referenscellen måste ha
samma konsoliderade element.
Klicka på Välj.
Fältet för Referenscell i fönstret Relativ proportionell spridning fylls nu i med
del cell som du valde.
I fältet Värde anger du det värde som ska spridas.
Välj en Uppdateringsåtgärd.
Klicka på Använd.

Sprida data jämnt över löv i en cell
I IBM Cognos Insight, använder du metoden jämn lövspridning till att distribuera
ett angivet värde över alla löv i en konsoliderad cell. När du tillämpar den här metoden kan du välja att fördela värdet över alla löv i konsolideringen eller enbart
till de löv som redan innehåller värden som är skilda från noll.
Anta att du till exempel har flera löv för Year, Argentina med nollvärden. Om du
använder metoden jämn lövspridning för att fördela värdet 1200 till alla löv för
Year, Argentina, blir resultatet som följer.
Tabell 6. En korstabell som visar jämn lövspridning från en enskild konsolidering
Country or
region

Year

Q1

Q2

Q3

Q4

Argentina

1200

300

300

300

300
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Tabell 6. En korstabell som visar jämn lövspridning från en enskild konsolidering (forts)
Country or
region

Year

Q1

Q2

Q3

Q4

Belgium

0

0

0

0

0

Brazil

0

0

0

0

0

Om du initierar metoden jämn lövspridning från en cell som identifieras av flera
konsoliderade element, kopieras det angivna värdet till alla löv för cellen. Exempel:
Anta att den markerade cellen identifieras av två konsoliderade element: Year och
S Series Sedan.
Om du initierar jämn lövspridning från skärningspunkten för Year, S Series Sedan,
fördelas det angivna värdet till alla celler som identifieras av löven för Year och löven för S Series Sedan. Om du till exempel använder jämn lövspridning för att fördela värdet 1200 till alla löven för skärningspunkten Year, S Series Sedan, blir resultatet som följer.
Tabell 7. En korstabell som visar jämn lövspridning från skärningspunkten mellan två
konsolideringar
Type of
automobile

Year

Q1

Q2

Q3

Q4

S Series Sedan

1200

300

300

300

300

S Series 1.8 L
Sedan

150

37,5

37,5

37,5

37,5

S Series 2.0 L
Sedan

150

37,5

37,5

37,5

37,5

S Series 2.5 L
Sedan

150

37,5

37,5

37,5

37,5

När du initierar jämn lövspridning från en cell som identifieras av flera konsoliderade element, kan RAM-kraven för kuben öka betydligt. Systemet skickar därför en
varning når över 10 000 celler berörs av metoden jämn lövspridning. Om över en
miljon celler berörs utförs inte spridningsåtgärden.

Arbetsordning
1.
2.
3.
4.

Markera den konsoliderade cell där du ska initiera dataspridningen.
Högerklicka på cellen och klicka på Dataspridning > Jämn lövspridning.
I fältet Värde anger du det värde som ska distribueras.
Välj ett alternativ för Tillämpa på.

Alternativ

Beskrivning

Ifyllda lövceller

Det angivna värdet fördelas enbart till
lövceller som redan innehåller värden som
är skilda från noll.

Alla lövceller

Det angivna värdet fördelas till alla lövceller
oberoende av de aktuella värden.

5. Välj en Uppdateringsåtgärd.
6. Klicka på Använd.
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Sprida data jämnt över cellerna
I IBM Cognos Insight använder du metoden jämn spridning till att distribuera ett
angivet värde jämnt över de markerade cellerna.
Exempel: I nedanstående korstabell är ett område med 12 celler markerat, så som
anges med kursiv stil och asterisker (*).
Tabell 8. En korstabell med ett cellområde markerat
Country or region

1 Quarter

Jan

Feb

Mar

Argentina

300

25*

75*

65*

Belgium

0

45*

85*

55*

Brazil

0

35*

55*

75*

Canada

0

35*

65*

45*

Chile

0

0

0

0

Denmark

0

0

0

0

När du sprider värdet 60 jämnt över cellerna och väljer uppdateringsåtgärden Addera sprids värdet jämnt över området och adderas till de befintliga cellvärdena.
Resultatet är att varje cellvärde ökar inkrementellt med 5 (60/12=5), så som visas i
följande exempel.
Tabell 9. En korstabell med jämn spridning tillämpas
Country or region

1 Quarter

Jan

Feb

Mar

Argentina

300

30

80

70

Belgium

0

50

90

60

Brazil

0

40

60

80

Canada

0

40

70

50

Chile

0

0

0

0

Denmark

0

0

0

0

Arbetsordning
Markera den cell eller det cellområde där du ska initiera dataspridningen.
Högerklicka på markeringen och klicka på Dataspridning > Jämn spridning.
Ange det värde som du ska sprida i fältet Värde.
Om det behövs väljer du de utökningsalternativ som anger riktningarna för
dataspridningen.
5. Välj en Uppdateringsåtgärd.
6. Klicka på Använd.
Det värde som du angav sprids jämnt i de riktningar som du angav, eller över
det cellområde som du markerade.
När du tillämpar jämn spridning på en enda konsoliderad cell utan att ange
någon riktning för spridningen, fördelas spridningsvärdet proportionellt till alla
löv i den konsoliderade cellen.
1.
2.
3.
4.
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Upprepade data i celler
I IBM Cognos Insight, använder du upprepningsmetoden när du vill upprepa ett
specifikt värde över ett markerat cellområde i en korstabell.
I följande exempel börjar dataspridning på cellen i skärningspunkten mellan Feb
och Brazil, och värdet 25 upprepas till höger och nedåt.
Tabell 10. En korstabell som visar upprepningsmetoden
Country or region

1 Quarter

Jan

Feb

Mar

Argentina

0

0

0

0

Belgium

0

0

0

0

Brazil

50

0

25

25

Canada

50

0

25

25

Chile

50

0

25

25

Denmark

50

0

25

25

Olikt andra spridningsmetoder är upprepa tillgänglig när du markerar celler som
inte berör varandra. Exempel: Om du i föregående bild markerar cellen i skärningspunkten mellan Chile och Fel och cellen i skärningspunkten mellan Brazil och
Mar kan du fortfarande välja upprepa spridning på de här cellerna.

Arbetsordning
1. Markera den cell eller det cellområde där du ska initiera dataspridningen.
2. Högerklicka på cellen eller området och klicka på Dataspridning > Upprepa.
3. I fältet Värde anger du det värde som ska upprepas.
4. Om det behövs väljer du de Utökning-alternativ som anger riktningen eller
riktningarna för dataspridningen.
5. Välj en Uppdateringsåtgärd.
6. Klicka på Använd.
Det värde som du angav upprepas i de riktningar som du angav, eller över det
cellområde som du markerade.
När du tillämpar spridningsmetoden upprepa på en enda konsoliderad cell
utan att ange någon riktning för spridningen, fördelas spridningsvärdet proportionellt till alla löv i den konsoliderade cellen.

Fylla celler med ett intervall av värden
I IBM Cognos Insight använder du den linjära metoden till att fylla i cellerna genom linjär interpolering mellan två angivna slutpunkter.
Exempel: Följande korstabell visar effekten av linjär spridning över ett område
med sex celler med slutpunkterna 100 och 200.
Tabell 11. En korstabell som illustrerar rak linjär spridning
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Country or
region
Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Argentina

100

120

140

160

180

200

Belgium

0

0

0

0

0

0

Brazil

0

0

0

0

0

0
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Tabell 11. En korstabell som illustrerar rak linjär spridning (forts)
Country or
region
Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Canada

0

0

0

0

0

0

Chile

0

0

0

0

0

0

Denmark

0

0

0

0

0

0

Med startvärdet 100 och slutvärdet 200 fyller rak linjär spridning i de mellanliggande cellerna med värden som har lika stora intervall mellan de båda slutpunkterna.

Arbetsordning
1. Markera den cell eller det cellområde där du ska initiera dataspridningen.
Glöm inte: Du kan tillämpa rak linjär spridning på en rad eller kolumn men
inte över ett rektangulärt område.
2. Högerklicka på cellen eller området och klicka på Dataspridning > Rak linje.
3. I fältet Startvärde anger du startvärdet för spridningen.
4. I fältet Slutvärde anger du slutvärdet för spridningen.
5. Om det behövs väljer du de Utökning-alternativ som anger riktningarna för
dataspridningen, vänster och höger i rader eller uppåt och nedåt inom kolumner.
6. Välj en Uppdateringsåtgärd.
7. Klicka på Använd.
Data sprids i en rak linje i de riktningar som du angav eller över hela det cellområde som du markerat.

Sprida data med hjälp av en tillväxtprocent
I IBM Cognos Insight, använder du tillväxtprocentmetoden till att sekventiellt öka
alla värden i ett område med den angivna tillväxtprocenten, med start i en startcell.
Exempel: Följande korstabell visar resultatet av att tillämpa tillväxtmetoden på ett
område med sex celler där startvärdet är 100 och tillväxtprocenten är 10 %. I exemplet används dataåtgärden Ersätt.
Tabell 12. En korstabell som visar tillväxtprocentspridning
Country or
region
Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Argentina

100,00

110,00

121,00

133,10

146,41

161,05

Belgium

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Brazil

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Canada

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Chile

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Denmark

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Startvärdet 100 visas i cellen som identifieras av Jan, Argentina. Om du tillämpar
tillväxtprocenten 10 % på 100 blir resultatet 110, värdet i Feb, Argentina. Om du
tillämpar tillväxtprocenten 10 % på 110 blir resultatet 121, värdet för Mar, Argentina.

Arbetsordning
1. Markera den cell eller det cellområde där du ska initiera dataspridningen.
Glöm inte: Du kan tillämpa spridning med Tillväxt % på en enda rad eller kolumn men inte över rektangulära områden.
2. Högerklicka på cellen eller området och klicka på Dataspridning > Tillväxt %.
3. I fältet Startvärde anger du startvärdet för spridningen.
4. I fältet Tillväxt % anger du tillväxtprocenten för spridningen.
5. Om det behövs väljer du de Utökning-alternativ som anger riktningen för dataspridningen, vänster och höger inom rader eller uppåt och nedåt inom kolumner.
6. Välj en Uppdateringsåtgärd.
7. Klicka på Använd.
Tillväxtprocenten tillämpas i den angivna riktningen eller över det markerade
cellområdet.

Sprida data genom att upprepa löv
Metoden Upprepa löv i IBM Cognos Insight kopierar ett angivet värde till löven
(underordnade objekt) i en konsolidering. Med den här metoden kopierar du värdet till alla löv i konsolideringen eller bara till de löv som redan innehåller andra
värden än noll.
Exempel: I tabell 13 finns det flera löv för Year, Argentina med värden. Om du använder metoden att upprepa löv för att kopiera värdet 400 till löv för Year, Argentina med andra värden än noll, kopieras värdet 400 till alla löv som innehåller andra värden än noll.
Tabell 13. En korstabell som visar spridning med upprepade löv från en enskild konsolidering
Country or
region

Year

Q1

Q2

Q3

Q4

Argentina

1200

400

400

400

400

Belgium

0

0

0

0

0

Brazil

0

0

0

0

0

Om du initierar metoden Upprepa löv från en cell som identifieras av flera konsoliderade element, kopieras det angivna värdet till alla löv för cellen. Exempel: I
tabell 14 på sidan 77 identifieras den valda cellen av två konsoliderade element:
Year och S Series Sedan.
Om du initierar spridning med upprepade löv från den konsoliderade cellen vid
Year och S Series Sedan, kopieras angivet värde till alla celler som identifieras av
löven för Year och löven för S Series Sedan. Om du till exempel upprepar löv för
att kopiera värdet 25 till alla löv för den markerade cellen blir resultatet som följer.
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Tabell 14. En korstabell som visar jämn lövspridning från skärningspunkten mellan två
konsolideringar
Type of
automobile

Year

Q1

Q2

Q3

Q4

S Series Sedan

1200

25

25

25

25

S Series 1.8 L
Sedan

25

25

25

25

25

S Series 2.0 L
Sedan

25

25

25

25

25

S Series 2.5 L
Sedan

25

25

25

25

25

När du initierar upprepade löv från en cell som identifieras av flera konsoliderade
element, kan RAM-kraven för kuben öka betydligt. Systemet skickar därför en varning när över 10 000 celler berörs av metoden Upprepa löv. Om över en miljon celler berörs utförs inte spridningsåtgärden.

Arbetsordning
1. Markera den konsoliderade cell där du ska initiera dataspridningen.
2. Högerklicka på cellen och välj Dataspridning > Upprepa löv.
3. I fältet Värde anger du det värde som ska upprepas.
4. Välj ett alternativ från fältet Tillämpa på.
Alternativ

Beskrivning

Ifyllda lövceller

Det angivna värdet kopieras enbart till
lövceller som redan innehåller värden som
är skilda från noll.

Alla lövceller

Det angivna värdet kopieras till alla lövceller
oberoende av de aktuella värden.

5. Välj en Uppdateringsåtgärd.
6. Klicka på Använd.

Justera diagramdata
Genom att justera IBM Cognos Insight-diagram kan du interagera med data i ett
diagram i stället för att endast arbeta med data i korstabeller.

Den här uppgiften
Det går att arbeta med Cognos Insight-diagram genom att dra kanterna i staplarna
för att justera värdena i stapeldiagram.
Exempel: Om du skapade en korstabell och ett stapeldiagram för årlig resebudget
kan du välja Spärra för total och angivna värden och sedan dra staplarna i diagrammet för att bestämma hur återstoden av budgeten ska spenderas. När totalen
spärras och du ökar ett värde minskar övriga värden. Det förtydligar bilden av hur
värden är relaterade till varandra.
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Arbetsordning
1. Placera markören överst i kolumnen eller i slutet på raden som ska justeras. Ett
handtag visas.
2. Justera data genom att dra handtaget. Ett fönster med ett textfält och ett skjutreglage öppnas. Du kan skriva det nya värdet i textfältet eller ange det nya värdet genom att dra skjutreglaget.
Närliggande begrepp:
”Diagram” på sidan 83
Diagram förmedlar jämförelser, relationer och trender. De framhåller och förklarar
sifferuppgifter. Tänk igenom vad diagrammet ska förmedla och välj sedan den typ
av diagram som passar bäst för ändamålet. Du kan till exempel använda ett linjediagram om du ska visa trender.

Låsa rader eller kolumner
När du bläddrar i stora datamängder i IBM Cognos Insight kan du låsa rader eller
kolumner så att rubriker och andra relevanta data inte försvinner.

Arbetsordning
1. Klicka på den cell där du ska låsa rader eller kolumner.
2. Klicka på Widgetåtgärder

och sedan på Lås rutor.

Dölja rader eller kolumner
Du kan dölja rader och kolumner i IBM Cognos Insight som inte behövs. Exempel:
När du har skapat en beräkning kan du dölja rader eller kolumner som används i
beräkningen men som inte behövs i arbetsytan.

Arbetsordning
Högerklicka först på en eller flera rader eller kolumner och klicka sedan på Dölj.
Högerklicka först på en rad eller kolumn och klicka sedan på Visa alla dolda när
du ska visa dolda objekt.

Undertrycka tomma rader eller kolumner
Du kan dölja en hel rad eller kolumn som innehåller tomma celler i IBM Cognos
Insight. Det kan vara praktiskt när du lägger till diagram, eftersom tomma celler
kan ge missvisande resultat.

Innan du börjar
Du måste ha en nullrad eller nullkolumn.

Arbetsordning
Klicka på Undertryck tomma celler
och välj Rader eller Kolumner.
Nollor undertrycks inte med det här kommandot eftersom nollor är värden.
Information om hur du byter standardvärde i kuben finns i avsnittet om UNDEFVALS-funktionen i IBM Cognos TM1 Reference Guide. Hämta dokumentet för produkten och versionen från IBM Knowledge Center (http://www.ibm.com/
support/knowledgecenter).
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Skapa villkorliga format
Du kan tillämpa villkorliga format på en korstabell i en IBM Cognos Insight-arbetsyta för att identifiera celler inom ett värdeintervall eller celler som innehåller
en specifik teckensträng.

Den här uppgiften
Exempel: Du vill att de avdelningar inom organisationen som håller sig inom budget automatiskt ska markeras med grönt och att de som överskrider budget ska
markeras med rött. Skapa villkorliga färgkodsformat i rapporterna så att du ser
vilka områden som kräver åtgärd.
Du kan skapa följande typer av villkorliga format:
Numeriskt intervall
Markera numeriska data, t.ex. vinst och förlust.
Sträng
Markera specifika alfanumeriska objekt i arbetsytan. Du kan till exempel
markera alla förekomster av ett visst ord, t.ex. Equipment, eller fras, t.ex.
Rent and Utilities. Strängvillkor är skiftberoende.
Om flera strängvillkor uppfylls tillämpas endast det första villkorliga formatet.

Arbetsordning
1. Gör något av följande:
v Skapa ett villkor för en enskild dimension genom att klicka på dimensionens rad- eller kolumnrubrik. Exempel: Om du vill skapa ett villkor för dimensionen Date klickar du på Date-kolumnrubriken.
v Om du vill skapa ett villkor för fler än en dimension klickar du på dimensionens skärningspunkt i korstabellen. Exempel: Om du vill skapa ett villkor för Revenue, Date och Product Line, klickar du på korstabellscellen där
de tre dimensionerna möter varandra, t.ex. skärningspunkten vid Revenue,
2004 och Golf Equipment.
2. Klicka på Villkorliga format

, och klicka sedan på Villkorligt format.

, klicka på Nytt villkorligt format och välj sedan en
3. Klicka på Lägg till
dimension eller ett mått som villkoret ska definieras för. Om du valde ett mått
fortsätter du med nästa steg. Om du valde en dimension går du till steg 10.
Tips: Du kan även skapa ett nytt format med ett befintlig format genom att
klicka på Använd befintligt villkorligt format och sedan välja formatet.
4. Skriv ett namn på formatet i fältet Formatnamn i fönstret Numeriskt villkor.
Exempel: Budget + eller -.
5. Skriv det första talet intervallet i fältet Intervallvärde och tryck på Enter. Exempel: Skriv 100 och tryck på Enter. Talet visas i intervallrutan och formatraderna visas ovanför och under talraden.
6. Skriv det andra talet intervallet i fältet Intervallvärde och tryck på Enter. Exempel: Skriv 10 och tryck på Enter. Talet visas i intervallrutan.
7. Lägg till fler tal efter behov. Exempel: Skriv 0 och tryck på Enter.
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8. Om du vill definiera format för de värden som ligger över, under eller mellan
de tal du har lagt till gör du något av följande:
v Välj ett fördefinierat format i kolumnen Format. Exempel: Klicka på Medel
för intervallet mellan 100 och 10 och klicka sedan på Dåligt för intervallet
mellan 10 och 0.
och sedan på knappen ... för att definiera ett anpasv Klicka på Ändra
sat format. Du kan till exempel ändra formatet för intervallet mellan 100
och 10 till blå bakgrund med vit text. Ändra sedan för formatet mellan 10
och 0 till lila bakgrund med vit text.
9. Om det behövs kan du välja ett format för de värden som inte hamnar inom
de intervall du har skapat.
10. Skriv ett namn på formatet i fältet Formatnamn i fönstret Strängvillkor. Exempel: Skriv A eller B.
. Det nya formatet visas i strängrutan.
11. Klicka på Lägg till
12. Klicka på I (ange värden) i kolumnen Operator och välj den villkorstyp du
vill skapa. Exempel: Innehåller.
13. Lägg till fler villkor efter behov. Exempel: Lägg till ett andra Innehåller-villkor.
14. I kolumnen Värden anger du den sträng som ska aktivera villkoret. Exempel:
Skriv bokstaven A för det första villkoret och bokstaven B för det andra villkoret.
15. Om du vill definiera format för de strängvillkor du har lagt till gör du något
av följande:
v Klicka på (Standard) i kolumnen Format och välj ett fördefinierat format.
Exempel: Klicka på Utmärkt för det villkor som innehåller bokstaven A och
Dåligt för det villkor som innehåller bokstaven B.
och sedan på knappen ... för att definiera ett anpasv Klicka på Ändra
sat format. Du kan till exempel ändra formatet för det villkor som innehåller bokstaven a till grön text och formatet för villkoret som innehåller bokstaven b till röd text.
16. Om det behövs kan du välja ett format för de värden som inte uppfyller de
villkor du har skapat.
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Kapitel 5. Arbetsyteutformning
Lägg till widgetar på arbetsytan i IBM Cognos Insight för att få tilltalande datalayouter.

Lägga till eller ta bort flikar
Flikar gör det enkelt att ordna och bläddra i en IBM Cognos Insight-arbetsyta som
innehåller mycket information. Du kan till exempel ha en översikt på en flik och
detaljerna på en annan.

Arbetsordning
1. Klicka på Åtgärder
och klicka sedan på Ny flik.
2. Högerklicka på fliken och klicka sedan på Byt namn.
Skriv två et-tecken (&) om ett et-tecken ska ingå i namnet. Exempel: Om fliken
ska heta Intäkter & utgifter, skriver du Intäkter && utgifter.
3. Om du vill lägga till möjligheten att navigera till fliken väljer du ett tecken som
ingår i fliknamnet och lägger till ett et-tecken (&) omedelbart före det tecknet.
Tecknet blir understruket.
Exempel: Om du har gett en flik namnet &Utgifter kan du senare navigera till
fliken Utgifter med Alt+U.
4. Högerklicka på fliken och klicka sedan på Ta bort denna flik om du ska ta bort
en flik.

Lägga till korstabeller
Använd en korstabell i IBM Cognos Insight när du vill visa dimensioner och utföra
en enkel dataanslys. Standardinställningen är att ett diagram också visas.

Den här uppgiften
Det här avsnittet avser endast tillägg av en korstabell som är baserad på en befintlig kub i arbetsytan. Om du vill skapa en tom kub och även lägga till en korstabell
som är baserad på den tomma kuben i din arbetsyta, går du till menyn Infoga och
klickar på Ny korstabell. En tom kub visas i innehållsrutan och en korstabell och
ett diagram visas på arbetsytan. Mer information om hur du ändrar innehållet i
den nya kuben finns i ”Redigera dimensioner och mått” på sidan 97.

Arbetsordning
1. Utför någon av följande åtgärder:
v Dra en kub från innehållsrutan till arbetsytan.
v Öppna menyn Infoga, välj Korstabell och diagram och klicka sedan på den
kub som korstabellen och diagrammet ska baseras på.
2. Om du vill justera korstabellwidgeten till en annan widget på arbetsytan drar
du den nya widgeten tills du ser streckade linjer. De streckade linjerna visar
vad du ska släppa widgeten så att den justeras efter övriga widgetar.
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Visa olika data i en korstabell och i ett diagram
Du kan använda två widgetar i IBM Cognos Insight som visar olika dataperspektiv
i en korstabell och ett diagram som använder samma kub.

Den här uppgiften
Du kan låta dataändringar i den ena widgeten avspeglas i den andra widgeten, eller så kan de båda widgetarna vara oberoende av varandra. Exempel: Du har ett
diagram på arbetsytan som visar produkter per år och en korstabell som visar produkter per region. Om du fokuserar på en viss region och döljer alla andra regioner i korstabellen, kommer diagrammet också att visa produkterna för den valda
regionen.

Arbetsordning
1. Dra en kub från innehållsrutan eller välj kuben från undermenyn Korstabell
och diagram.
Som standard visas data både i en korstabell och i ett diagram.
2. Om du vill att korstabellen ska döljas klickar du på Ändra visning
väljer Korstabell.

och

3. Dra en annan kub eller samma kub från innehållsrutan eller välj den från undermenyn Korstabell och diagram.
4. Om du vill att diagrammet ska döljas klickar du på Ändra visnings och väljer
Diagram.
5. Ändra vilka dimensioner som ska visas i diagrammet och i korstabellen.
6. Klicka på Skapa en ny kub, ange om data är kopierade eller refererade om du
ska skapa en ny kub som bara innehåller de dimensioner du vill behålla. Klicka
sedan på OK. Om data är refererade, kommer ändringar i en kub att automatiskt genomföras i den andra kuben.

Och sedan då?
Du kan också skapa en kopia av en kub och ta bort dimensioner från kopian. Ändringar av data i den ursprungliga kuben återspeglas också i kopian, och vice versa.
Närliggande uppgifter:
”Dela eller kopiera dimensioner” på sidan 96
Dela en dimension i IBM Cognos Insight om du vill att ändringar i en kub ska avspeglas i andra kuber. Resultatet är att analysen synkroniseras mellan de olika kuberna och deras korstabeller. Ett annat alternativ är att skapa en kopia av dimensionen i båda kuberna.

Lägga till dataflödesdiagram
Du kan lägga till ett dataflödesdiagram på en IBM Cognos Insight-arbetsyta för att
skapa en visuell bild av kopplingen mellan kuber.

Arbetsordning
1. Välj Infoga > Dataflöde.
2. Dra kuberna från innehållsrutan till dataflödesdiagrammet.
3. Du kan göra följande i diagrammet:
v Markera eller avmarkera Regellänkar, Processlänkar, Regler och Flöden för
att styra visningen av de elementen.

82

IBM Planning Analytics version 2.0.0: Cognos Insight

Zooma med + och Välja Återställ layout och ordna diagrammet på det mest logiska sättet.
Flytta en kub till en ny plats inom diagrammet genom att dra den.
Högerklicka på diagrammet och välja Exportera till fil och spara diagrammet som en .png-fil.
v Gruppera objekt genom att trycka på Ctrl och högerklicka och sedan välja
Gruppera. Ta bort objektgruppering genom att högerklicka på gruppen och
välja Ta bort gruppering. Du kan också skapa ett nytt diagram från grupperade data
v Ta bort ett objekt från diagrammet genom att högerklicka på det och välja Ta
bort
v Ta bort ett objekt från en grupp genom att högerklicka på gruppen, välja Ta
bort från grupp och sedan markera det objekt som ska tas bort.
v
v
v
v

Diagram
Diagram förmedlar jämförelser, relationer och trender. De framhåller och förklarar
sifferuppgifter. Tänk igenom vad diagrammet ska förmedla och välj sedan den typ
av diagram som passar bäst för ändamålet. Du kan till exempel använda ett linjediagram om du ska visa trender.
Närliggande uppgifter:
”Justera diagramdata” på sidan 77
Genom att justera IBM Cognos Insight-diagram kan du interagera med data i ett
diagram i stället för att endast arbeta med data i korstabeller.

Lägga till diagram
Diagram i IBM Cognos Insight förmedlar jämförelser, relationer och trender. De betonar och förklarar talens mening.

Arbetsordning
1. Klicka på den widget där du ska lägga till ett diagram.
och välj något av följande alternativ:
2. Klicka på Ändra visning
v Diagram för att bara visa ett diagram.
v Dela vy och sedan Korstabell överst eller Diagram överst om både diagrammet och korstabellen ska visas.
3. Om korstabellen och diagrammet innehåller över 50 serier och 50 kategorier,
navigerar du till nästa uppsättning datapunkter genom att använda pilarna i
diagrammet.
, välOm navigeringskontrollerna ska döljas klickar du på Ändra diagram
jer Visningsalternativ och klickar på Dölj alltid datasidnumreringskontrollen.

Diagramtyper
Det finns flera typer av diagram i IBM Cognos Insight som kan visa data på ett
sätt som är meningsfullt för dig själv och andra användare.
Tänk igenom vad diagrammet ska förmedla och välj sedan den typ av diagram
som passar bäst för ändamålet.
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Tabell 15. Diagramtyper
Ändamål

Använd

Visa trender över tiden.

Liggande stapeldiagram,
linjediagram, punktdiagram

Jämför data.

Liggande stapeldiagram, stapeldiagram

Visa delarnas förhållande till helheten eller markera proportioner.

Cirkeldiagram

Visa delarna som bidrar till summan och jämföra förändring över tiden.

Staplat liggande stapeldiagram

Visa grupper av relaterade data.

Liggande stapeldiagram, stapeldiagram

Framhäva storleken på förändringen över tiden.

Ytdiagram

Visa relationen mellan två mått.

Spridningsdiagram

Visa relationerna mellan tre mått.

Bubbeldiagram

Visa trender över tiden eller jämföra data med två mått:

Kombinationsdiagram

Identifiera mönster för höga och låga värden.

Träddiagram

Du kan välja följande format för diagramtyper:
v standard
I standarddiagram jämförs värden och enskilda data återges, t.ex. data för olika
regioner och anställda.
v staplat
Staplade diagram jämförs med proportionella fördelningar inom en kategori och
visar det relativa värdet som varje dataserie bidrar med helheten. Överkanten på
varje stapel representerar de ackumulerade summorna för varje kategori.
v 100 procent staplade
I 100 procent staplade diagram jämförs proportionella fördelningar inom alla kategori och den relativa fördelningen av varje dataserie i förhållande till helheten
visas. Formatet framhäver proportioner. Om faktiska värden är viktiga bör du
använda ett annat format.
v tredimensionellt
Tredimensionella diagram är ett visuellt tilltalande sätt att visa data. Om det är
viktigt med exakta värden, t.ex. för kontroll eller övervakning, bör du använda
ett annat format. Förvridningen i tredimensionella diagram kan göra dem svåra
att avläsa korrekt.

Stapeldiagram
Stapeldiagram använda för jämförelser av enskilda data eller till att visa trender
över tiden.
I stapeldiagram används vertikala datamarkeringar för att jämföra enskilda värden.

Linjediagram
Linjediagram visar trender över tiden och kan användas till att jämföra många dataserier.
I linjediagram avbildas data vid regelbundna punkter med linjer emellan.

84

IBM Planning Analytics version 2.0.0: Cognos Insight

Cirkeldiagram
Cirkeldiagram framhäver proportioner.
Segmenten i cirkeln visar delarnas förhållande till helheten. Om du vill framhäva
faktiska värden bör du välja en annan diagramtyp, t.ex. ett staplat diagram.
I cirkeldiagram avbildas en enda dataserie. Om du behöver avbilda flera dataserier
ska du använda ett 100 procent staplat diagram.

Liggande stapeldiagram
I liggande stapeldiagram kan du avbilda många dataserier.
I liggande stapeldiagram används horisontala datamarkeringar för att jämföra enskilda värden.

Ytdiagram
Ytdiagram framhäver storleken på förändringen över tiden. Staplade ytdiagram
kan också användas för att visa delarnas förhållande till helheten.
Ytdiagram liknar linjediagram men områdena mellan linjerna är fyllda med färger
eller mönster.

Punktdiagram
Punktdiagram visar kvantitativa data på ett överskådligt sätt.
I punktdiagram avbildas data som punkter utmed en numerisk eller icke-numerisk
axel. Ett punktdiagram är samma sak som ett linjediagram utan linjer. Det är bara
datapunkterna som visas.

Spridningsdiagram
Spridningsdiagram är användbara till att visa förhållanden mellan två mått.
Spridningsdiagram använder färgade cirklar till att visa två mått för varje dimension. X-axeln motsvarar ett mått och Y-axeln motsvarar det andra måttet.
Du kan t.ex. skapa ett spridningsdiagram som visar kostnad och intäkt per produkt. Ditt spridningsdiagram består av en cirkel för varje produkt. Varje produktcirkel i diagrammet baseras på kostnad, på X-axeln, och intäkt på Y-axeln.

Bubbeldiagram
Bubbeldiagram kan användas till att visa relationer mellan tre mått.
Bubbeldiagram visar färgade cirklar i olika storlekar och visar tre mått för varje dimension. X-axeln motsvarar ett mått, Y-axeln det andra och storleken på bubblorna
motsvarar ett tredje mått.
Exempel: Du skapar ett bubbeldiagram som visar kostnad, intäkt och kvantitet såld
per produkt. Bubbeldiagrammet består av en cirkel för varje produkt. Varje produktcirkel i diagrammet baseras på kostnad, på X-axeln, och intäkt på Y-axeln.
Storleken på cirkeln motsvarar kvantitet såld för den produkten.
Kapitel 5. Arbetsyteutformning

85

Kombinationsdiagram
Kombinationsdiagram är användbara när du vill visa en jämförelse av två mått
över tiden.
Kombinationsdiagram innehåller ett kolumndiagram och ett linjediagram, både på
samma x-axel. Kolumndiagrammet motsvarar ett mått, och linjediagrammet motsvarar ett andra mått. Som standard representeras det första måttet i innehållsrutan
av kolumner och det andra måttet av linjen. Om y-axeln inte har samma värdeintervall, visar y-axeln på vänster sida i diagrammet värden för kolumnerna och yaxeln på höger sida om diagrammet värdena för raden.
Exempel: Du skapar ett kombinationsdiagram som visar kostnad, intäkt och kvantitet såld per produkt. Ditt kombinationsdiagram består av kolumner som representerar intäkter och en rad som representerar såld kvantitet. Varje produkt är representerad av en kolumn och en punkt på linjen.
Begränsning: Du kan inte dra kolumner uppåt eller nedåt för att ändra deras värden i ett kombinationsdiagram. Eftersom det inte är möjligt att dra i linjediagram
kan du inte heller göra det i kombinationsdiagram.

Träddiagram
Träddiagram används för att visa mönster för höga och låga värden.
Färgade rektanglar med olika storlekar visar två mått för varje dimension. Ett träddiagram liknar ett cirkeldiagram på det sättet att storleken på rektanglarna identifierar proportionen av helheten som motsvaras av varje element.
Exempel: Du skapar ett träddiagram som visar intäkt och kvantitet såld efter produktlinje och produkt. Träddiagrammet består av flera rektanglar, en för varje produktlinje. Varje produktlinjerektangel innehåller flera produktrektanglar och rektangelns storlek i proportion till helheten motsvarar produktens intäkt. Rektangelns
färg motsvarar kvantitet såld för produkten.

Ändra diagramtyper
Tänk igenom vad diagrammet ska förmedla och välj sedan den typ av diagram
som passar bäst för ändamålet. Du kan till exempel använda ett linjediagram om
du ska visa trender.

Den här uppgiften
Tänk igenom vad diagrammet ska illustrera när du ska välja diagramtyp. Olika
diagramtyper framhäver olika saker.

Arbetsordning
1. Klicka på den widget som innehåller det diagram som du ska arbeta med.
och välj en diagramtyp.
2. Klicka på Ändra diagram
3. Valfritt: Välj ett diagramformat, t.ex. staplat eller 3D.
4. Om korstabellen och diagrammet innehåller över 50 serier och 50 kategorier,
navigerar du till nästa uppsättning datapunkter genom att använda pilarna i
diagrammet.
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Om navigeringskontrollerna inte ska visas klickar du på Ändra diagram, väljer
Visningsalternativ och klickar på Dölj alltid datasidnumreringskontrollen.

Visa eller dölja totalen i diagram
Du kan välja att totalen i diagrammet ska visas eller döljas i IBM Cognos Insight.

Arbetsordning
1. Klicka på den widget som innehåller det diagram som du ska arbeta med.
och väljer
2. Om du vill att totalen ska visas klickar du på Ändra diagram
Visa totaler i diagram. Avmarkera Visa totaler i diagram om totalen ska döljas.

Skapa diagram av nästlade data
Om data i tabellen är nästlade har du flera alternativ när du lägger till ett diagram
i IBM Cognos Insight.

Arbetsordning
1. Klicka på den widget som innehåller det diagram som du ska arbeta med.
2. Som standard visas nästlade rader och nästlade kolumner i separata diagram.
Om du vill att de skapa visas i ett enda diagram klickar du på Ändra diagram
och avmarkerar Matrisdiagram.
Välj Matrisdiagram om du vill visa ett diagram för varje nästlad rad eller nästlad kolumn.
Om flera rader eller kolumner är nästlade visas den yttersta raden eller kolumnen i diagrammet. Exempel: Du har tre dimensioner nästlade som rader: Years,
Regions och Products i angiven ordning. Som standard visas Years i diagrammet så att det finns ett diagram för varje år.
3. Om etiketten för kapslade rader ska döljas klickar du på Ändra diagram, väljer
Visningsalternativ och avmarkerar Visa radrubriker.
4. Om etiketten för kapslade kolumner ska döljas klickar du på Ändra diagram,
väljer Visningsalternativ och avmarkerar Visa kolumnrubriker.

Använda samma axel för alla diagram
Om IBM Cognos Insight-diagrammen har samma proportioner kan det bli enklare
att jämföra rader och kolumner om samma axlar används i alla diagram. Om diagrammen har olika proportioner, t.ex. bruttovinstmarginal och bruttomarginalprocent, bör du inte dela axeln. Det gör trenderna och variansen tydligare i diagrammen.

Arbetsordning
1. Klicka på den widget som innehåller det diagram som du ska arbeta med.
2. Klicka på Ändra diagram

och välj Dela axel mellan diagram.

Ändra visning av diagramaxlar
Diagramaxlar motsvarar raderna och kolumnerna i tabellen i IBM Cognos Insight.
Du kan göra det enklare att läsa genom att ta bort axelvärdena eller ändra axelintervallen så att de passar data.
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Den här uppgiften
I en korstabell- och diagramwidget ritar serieaxeln i diagrammet data i kolumner
och kategoriaxeln ritar data i rader.

Arbetsordning
1. Klicka på den widget som innehåller diagrammet.
2. Om du vill att värdena på diagrammets serieaxel ska döljas klickar du på
, väljer Visningsalternatic och avmarkerar Visa serier.
Ändra diagram
3. Om du vill att värdena på kategoriaxeln ska döljas klickar du på Ändra diagram, väljer Visningsalternativ och avmarkerar Visa kategori.
4. Om du vill ändra axelintervallet så att det börjar på det lägsta datavärdet
klickar du på Ändra diagram, väljer Visningsalternativ och klickar på Optimera X-axelintervall eller Optimera Y-axelintervall.

Visa eller dölja teckenförklaringar
Teckenförklaringen ger användbar information och en kontext för diagrammet i
IBM Cognos Insight. Om kontexten är tillgänglig på annat håll kan du dölja teckenförklaringen för att spara på utrymmet.

Arbetsordning
1. Klicka på den widget som innehåller det diagram som du ska arbeta med.
, välj Visningsalternativ och klicka på Visa
2. Klicka på Ändra diagram
teckenförklaringar. Avmarkera Visa teckenförklaringar om teckenförklaringarna inte ska visas.

Visa eller dölja etiketter
Du kan dölja etiketterna som visas på de horisontala och vertikala axlarna i diagrammet i IBM Cognos Insight.

Arbetsordning
1. Klicka på den widget som innehåller det diagram som du ska arbeta med.
2. Om du vill att etiketterna på den horisontella axeln ska visas klickar du på
, väljer Visningsalternativ och klickar på Visa serier. AvÄndra diagram
markera Visa serier om etiketterna ska döljas.
3. Om du vill att etiketterna ska visas på den vertikala axeln klickar du på Visningsalternativ och väljer Visa kategori. Avmarkera Visa kategori om etiketterna ska döljas.

Dölja diagram
Du kan dölja diagram genom att endast visa siffrorna i korstabellen i IBM Cognos
Insight.

Arbetsordning
1. Klicka på den widget som innehåller det diagram som du ska dölja.
2. Klicka på Ändra visning
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och välj Korstabell.

Lägga till åtgärdsknappar för att navigera på flikarna
Du kan vägleda användarna genom den analys du tillhandahåller på arbetsytan
med hjälp av åtgärdsknappar som leder från flik till flik i IBM Cognos Insight. Exempelvis kan du lägga till knappar som leder till detaljer på andra flikar. Du kan
också använda en bild för knappen.

Arbetsordning
1. Klicka på Infoga och välj Åtgärdsknapp.
Om du vet var du ska placera åtgärdsknappen på arbetsytan högerklickar du
på platsen och väljer Infoga widget och klickar sedan på Åtgärdsknapp.
2. Välj åtgärden Gå till flik och ange vilken flik som knappen ska leda till.
3. Klicka på fliken Format om du vill lägga till en ny etikett eller bild för åtgärdsknappen.
4. Klicka på OK.
5. Klicka på Widgetåtgärder
ändra åtgärdsknappen.

och sedan på Redigera egenskaper om du ska

Lägga till åtgärdsknappar som kör skript
Du kan lägga till en knapp som kör ett IBM Cognos TM1 TurboIntegrator-skript
som skapades av importguiden eller av Cognos TM1-administratören.

Innan du börjar
Innan du kan lägga till en åtgärdsknapp som kör ett skript måste Cognos TM1administratören aktivera kubimport med hjälp av IBM Cognos TM1 Performance
Modeler. Mer information finns i TM1 Performance Modeler-dokumentationen i IBM
Knowledge Center (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/).

Den här uppgiften
Använd ett skript som skapats av importguiden till att importera data på nytt med
en knappklickning. Om du använder ett skript som administratören har lagt till på
Cognos TM1-servern måste du ha behörighet att ansluta till servern.

Arbetsordning
1. Klicka på Infoga och välj Åtgärdsknapp.
Om du vet var du ska placera åtgärdsknappen på arbetsytan högerklickar du
på platsen och väljer Infoga widget och klickar sedan på Åtgärdsknapp.
2. Välj ett skript att köra.
3. Ange parametrar genom att fylla i fälten.
4. Klicka på fliken Format om du vill lägga till en ny etikett eller bild för åtgärdsknappen.
5. Klicka på OK.
6. Klicka på Widgetåtgärder
ändra åtgärdsknappen.

och sedan på Redigera egenskaper om du ska
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Infoga dynamiska värden
Du kan skapa en dynamisk värdewidget i en IBM Cognos Insight-arbetsyta för att
markera ett specifikt värde i arbetsytan. Du kan tillexempel placera värdet för total
intäkt i en egen widget längst upp på arbetsytan.

Den här uppgiften
Värdet i en dynamisk värdewiget ändras på samma sätt som andra data på arbetsytan. Exempel: Om du filtrerar data som visas på arbetsytan så att endast intäkt för 2013 visas, filtreras den dynamiska värdewidgeten på samma sätt.

Arbetsordning
Högerklicka på korstabellcellen som du vill skapa ett dynamiskt värde för och
klicka på Infoga dynamiskt värde Om önskat värde inte visas i arbetsytan kan du
ändra sättet på vilket korstabellen filtreras. Det dynamiska värdet viss tillsammans
med viss malltext som du kan ändra eller ta bort. Du kan även ändra textegenskaperna, t.ex. färg eller teckensnitt för texten och värdet.

Lägga till text
Använd text i IBM Cognos Insight till en titel eller lägg till en förklaring som beskriver antagandena bakom analysen. Du kan ändra teckensnittet, formatet, färgen
och storleken på texten.

Arbetsordning
1. Du kan lägga till textwidgetar med någon av följande åtgärder:
v Dubbelklicka på arbetsytan där du vill placera textwidgeten.
v Klicka på Infoga och sedan Text.
v Högerklicka på arbetsytan där du vill placera widgeten och välj Infoga widget och sedan Text.
2. Markera texten som du skrivit och formatera den.
3. Valfritt: Om du vill åsidosätta den textriktning som du angett för arbetsytan i
, och väljer sedan den textrikten textwidget, klickar du på Textriktning
ning som du vill tillämpa på texten i textwidgeten.

Lägga till bilder
Du kan lägga till bilder på en IBM Cognos Insight-arbetsyta i en bildwidget, vilket
gör att du kan placera bilden var som helst på arbetsytan. Du kan också lägga till
en bild som bakgrund på den aktuella fliken eller på alla flikar i arbetsytan, så att
bilden visas bakom widgetarna.

Innan du börjar
Följande bildtyper hanteras: GIF, JPEG, BMP och PNG.

Arbetsordning
1. Om du vill lägga till en bild som en widget utför du följande åtgärder:
a. Klicka på Infoga > Bild.
b. Bläddra till bilden och klicka på Öppna.
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Tips: Om du vet var du ska placera bilden på arbetsytan högerklickar du på
platsen och klickar sedan på Infoga widget > Bild.
2. Om du vill lägga till en bakgrundsbild i den aktuella fliken kan du utföra följande åtgärder:
a. Högerklicka på arbetsytan och klicka på Ange bakgrundsbild för fliken >
Ange bild.
b. Bläddra till bilden och klicka på Öppna.
3. Om du vill lägga till en bakgrundsbild i alla flikar i arbetsytan, inklusive nya
flikar, utför du följande åtgärder:
a. Från menyn Format klickar du på Redigera arbetsytsformat.
b. Klicka på Bläddra efter arbetsytans bakgrundsbild bredvid Bakgrundsbild, och klicka sedan på Ange bild.
c. Bläddra till bilden och klicka på Öppna.

Lägga till webbsidor för ytterligare kontext
Ange webbinnehåll för ytterligare information eller kontext för data som visas på
IBM Cognos Insight-arbetsytan.

Arbetsordning
1. Klicka på Infoga och välj Webbsida.
Om du vet var du ska placera webbsidan på arbetsytan högerklickar du på
platsen och väljer Infoga widget och klickar sedan på Webbsida.
2. Bläddra efter webbsidan på hårddisken eller skriv URL-adressen och klicka på
OK.
3. Välj Tillåt alltid och klicka på OK i meddelandet om Internetåtkomst.
Med Alt+vänsterpil och Alt+högerpil kan du navigera bakåt och framåt på
webbsidan.
4. Om du vill ändra vilken webbsida som visas klickar du på Widgetåtgärder
och klickar på Redigera egenskaper.

Ändra widgetar
Anpassa hur IBM Cognos Insight-widgetarna visas på arbetsytan så att det blir
enklare att läsa och analysera data

Den här uppgiften
Du kan göra följande för att anpassa arbetsytan från Widgetåtgärder
:
v Lägga till en widgetrubrik så att användarna kan identifiera den. Widgetrubriken definieras av namnet på kuben. Du kan ändra kubnamnet och widgetrubriken genom att högerklicka på kuben i innehållsrutan och byta namn på den.
v Lägga till kantlinjer eller bakgrundsfärg till en widget.
v Skapa widgetlager för att spara utrymme på arbetsytan och enklare skapa en visuellt tilltalande arbetsyta. Exempel: Placera en textwidget ovanpå en korstabell
om du vill markera ett visst värde eller en logotyp överst i diagrammet för att
identifiera varumärket.
v Flytta widgetar utan att justera dem automatiskt till andra widgetar:
1. Klicka på Widgetåtgärder och klicka sedan på Flytta.
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2. Använda piltangenterna på tangentbordet till att flytta widgeten.
3. Ange widgetens position genom att trycka på Ctrl + Enter.
Du kan även justera widgetar genom att dra en widget mot en annan widget
tills en punktlinje visas och sedan släppa widgeten.
v Ta bort widgetar från arbetsytan.

Tillämpa teman
Med hjälp av format eller teman kan du anpassa IBM Cognos Insight-arbetsytan
med olika färgscheman, teckenformat och layouter.

Arbetsordning
1. Klicka på Format, och sedan på Tillämpa arbetsytetema.
2. Välj ett befintligt tema eller bläddra till ett tema som du har skapat.
3. Klicka på OK.

Anpassa bakgrunder
Du kan anpassa ett IBM Cognos Insight-arbetsfält genom att ange en bakgrundsfärg eller en bild. Du kan ändra bakgrunden på den aktuella fliken eller så kan du
ändra bakgrunden för alla flikar i arbetsytan.

Den här uppgiften
Godkända bildformat är JPG, GIF, PNG och BMP.

Arbetsordning
1. Om du vill ändra bakgrund på den aktuella fliken högerklickar du på en tom
del av ritytan och väljer Ange bakgrundsfärg för fliken eller Ange bakgrundsbild för fliken, och välj sedan en färg eller en bild.
2. Om du vill ändra bakgrund för alla flikar i arbetsytan klickar du på Format >
Ändra arbetsytans format, och väljer sedan en färg eller en bakgrundsbild. Den
bakgrund du väljer kommer att gälla för alla flikar på arbetsytan, även nya flikar.

Synkronisera widgetar
När du synkroniserar widgetar i IBM Cognos Insight återspeglas ändringar du gör
i en widget i de synkroniserade widgetarna. Synkroniseringen kan göras för flikar,
arbetsytor eller i mindre grupper inom en flik.

Den här uppgiften
Endast ändringar som påverkar data i en widget delas med andra widgetar. Exempel: Om du filtrerar en dimension i en korstabell, visas ändringarna även i andra
korstabeller.
Om du endast vill synkronisera en widget med några av widgetarna på en flik kan
du skapa en synkroniseringsgrupp och lägga till widgetarna i den gruppen.

Arbetsordning
1. Expandera avsnittet Synkronisering i innehållsrutan
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2. Högerklicka på det objekt du vill definiera synkronisering för (en flik eller en
widget) och välj synkroniseringsomfattning. Som standard synkroniseras varje
widget med andra widgetar på fliken. Om en widget inte synkroniseras med
andra widgetar på fliken visar ikonen till höger om widgeten hur långt synkroniseringen har gjorts.
3. Skapa en synkroniseringsgrupp genom att göra följande:
a. Gå till avsnittet Synkronisering, högerklicka på den flik där du vill skapa
den nya gruppen och klicka sedan på Ny grupp.
b. Dra widgetarna som ska synkroniseras till den nya gruppen.
c. Byt namn på den nya gruppen om det behövs.

Skydda arbetsytor
Du kan styra formatet på IBM Cognos Insight-arbetsytan när den publiceras genom att förhindra att användarna flyttar widgetar på arbetsytan och genom att
dölja verktygsfältet i widgetarna. Du kan lägga till ett lösenord till arbetsytan.

Den här uppgiften
Högerklicka på arbetsytan och välj Lås alla widgetar om du vill förhindra att användare oavsiktligt flyttar widgetar och du vill dölja widgetverktygsfälten. Användarna kan ta bort låset och flytta widgetarna om det behövs.
och klicka sedan på Skydda arbetsyta om du vill lägga
Klicka på Åtgärder
till ett lösenord som användarna ska ange för att kunna använda arbetsytan. Lösenord måste bestå av minst fem tecken och är skiftberoende.
Varning: Om du glömmer bort lösenordet kan du inte hämta det.
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Kapitel 6. Datamodellering
Du kan utföra enkla modelleringsuppgifter i IBM Cognos Insight som förberedelse
för att dela data med andra.
Data du strukturerar om kan vara egna data eller finnas i ett ändringsbart program
på en server som är ansluten. Mer information om att arbeta i uppkopplat läge
finns i ”Planer på Cognos TM1-servrar” på sidan 159 eller ”Planer på Cognos
Express-servrar” på sidan 183.

Skapa element i modellen
Du kan utöka IBM Cognos Insight-modellen genom att skapa kuber, dimensioner,
mått och attribut i innehållsrutan.

Den här uppgiften
Kub

En kub är ett datalager i en modell. Den är flerdimensionell och innehåller
rader, kolumner och valfritt antal sidor. När du skapar ett program använder du en eller flera kuber.
Till skillnad från ett kalkylark kan kuber delas upp i sektorer så att vilket
dimensionspar som helst kan vara rader och kolumner, och flera dimensioner kan vara sidor. En kub kan visserligen innehålla valfritt antal dimensioner men den praktiska gränsen är serverns minnesmängd. En kub brukar oftast inte innehålla fler än fem eller sex dimensioner. En kub måste i
likhet med ett plant kalkylark innehålla minst två dimensioner. En kub kan
också ha tre dimensioner, vilket gör att den liknar ett tredimensionellt arbetsark som består av flera plana ark som har staplats bakom varandra. En
fyr- eller femdimensionell kub kan anses vara detsamma som en kombination av ett tredimensionellt kalkylark och en uppsättning frågerapporter
från en relationsdatabas. En typisk fyrdimensionell kub kan till exempel
innehålla följande dimensioner: Profit and Loss, Divisions, Months och Variance.

Dimension
En dimension är en bred gruppering av relaterade data om en viktig aspekt av verksamheten. Exempel: Du har en dimension med namnet Products.
Mått

Ett mått är en prestandaindikator som är kvantifierbar och används till att
ta reda på hur väl ett företag fungerar. Exempel: Mått som såld kvantitet
och intäkt.

Attribut
Ett attribut är en egenskap för en dimension som används för att se skillnad på dimensionselementen. Exempel på användbara attribut är Färg eller
Version.

Arbetsordning
1. Utöka innehållspanelen
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2. Om du vill skapa en kub klickar du på Nytt
och väljer Tom kub. Nya kuber fylls med två tomma dimensioner och en måttmapp som innehåller ett tomt
mått.
3. Du kan skapa en dimension genom att markera kuben där vill skapa dimensionen, klicka på Ny och sedan välja Dimension.
4. Om du vill skapa ett mått markerar du måttmappen för den kub där du vill
skapa måttet, klickar på Ny och väljer Mått.
5. Du kan skapa ett attribut genom att markera dimensionen där vill skapa attributet, klicka på Ny och sedan välja Attribut.

Resultat
Det finns information om hur du matar in data i de nya dimensionerna, måtten
och attributen i ”Redigera dimensioner och mått” på sidan 97.

Duplicera kuber
Kopiera en kub i IBM Cognos Insight för att skapa en kopia av strukturen och
innehållet i en kub eller dimension.

Arbetsordning
1. Från innehållspanelen
klickar på Kopiera.

, högerklickar du på kuben som du vill kopiera, och

2. Högerklicka på ett tomt område i innehållsrutan och välj Klistra in.
3. I fönstret Kopiera kub väljer du något av följande alternativ:
v Dela dimensioner och mått i den ursprungliga kuben med dimensioner och
mått i de nya kuberna. Med det här alternativet hålls dimensionerna och
måtten anslutna så ändringar i de ursprungliga dimensionerna och åtgärderna även tillämpas på dimensionerna och måtten i den nya kuben.
v Duplicera dimensioner och mått till den nya kuben. Det här alternativet används till att separera dimensioner och mått, så att ändringar i de ursprungliga dimensionerna och måtten inte tillämpas på dimensionerna och måtten i
den nya kuben.

Dela eller kopiera dimensioner
Dela en dimension i IBM Cognos Insight om du vill att ändringar i en kub ska avspeglas i andra kuber. Resultatet är att analysen synkroniseras mellan de olika kuberna och deras korstabeller. Ett annat alternativ är att skapa en kopia av dimensionen i båda kuberna.

Arbetsordning
1. Från innehållspanelen
expanderar du den kub som innehåller den dimension som du ska kopiera.
2. Dra dimensionen till den andra kuben.
3. I fönstret Kopiera dimension väljer du något av följande alternativ:
v Dela den ursprungliga dimensionen och den nya dimensionen så att de hålls
ihop och så att ändringarna i den ursprungliga dimensionen tillämpas på
den nya dimensionen.
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v Kopiera dimensionen för att separera dimensionerna så att ändringarna i den
ursprungliga dimensionen inte tillämpas på den nya dimensionen.
Närliggande uppgifter:
”Visa olika data i en korstabell och i ett diagram” på sidan 82
Du kan använda två widgetar i IBM Cognos Insight som visar olika dataperspektiv
i en korstabell och ett diagram som använder samma kub.

Redigera dimensioner och mått
När du ändrar en dimension eller ett mått i IBM Cognos Insight kan du ändra attribut, ändra ordningen på underordnade objekt, skapa en objekthierarki och lägga
till objekt. Du kan också ändra hur data i en dimension visas.

Arbetsordning
1. Högerklicka på dimensionen eller måttet i innehållsrutan och välj Ändra.
2. Högerklicka på etiketten Namn i rubriken och välj det systemdefinierade attribut som ska ändras.
Följande systemdefinierade attribut är tillgängliga, beroende på om du valt en
dimension eller ett mått:
v Plocklista används till att definiera en värdelista för måttet. Det här attributet kan endast användas för mått.
v Format används till att definiera formatet för måttet. Det här attributet kan
endast användas för mått.
v Objekttext är den objekttext som används för objektet.
v Vikt är en faktor som används för att ändra ett positivt värde till ett negativt. Den här faktorn är normalt negativ. Exempel: Styckepriset för en produkt är 50 euro och rabatten är 5 euro. Om vikten -1 tillämpas på rabatten
blir beräkningsresultatet negativt.
v Index definierar ordningen mellan objekten i dimensionen. Om du ändrar
ordningen på ett objekt, ändras indexvärdet efter den nya ordningen.
v Invariant namn är systemnamnet på objektet.
3.

4.
5.

6.

v Nivå är nivån på objektet i hierarkin.
Klicka på Lägg till ett nytt attribut om du vill definiera ett nytt attribut.
Namnge det nya attributet och definiera om dess typ är numerisk, text eller
alias.
Ett alias lägger till data som kan användas som alternativt namn för ett objekt,
t.ex. ett namn på ett annat språk.
Om du vill ändra ordning på objekten högerklickar du på objektet och klickar
du på Flytta upp eller Flytta ned.
Om du vill kapsla objekt under andra objekt, högerklickar du på objektet och
klickar du på Flytta upp markerade medlemmar eller Flytta ned markerade
medlemmar.
Om du vill byta namn på ett objekt i dimensionen, markerar du det och skriver
ett nytt namn.

Viktigt: När du byter namn på ett dataobjekt byts namnet i kuben och inte
bara i aktuell widget. Därför visas det nya namnet i alla widgetar där dataobjektet ingår.
7. Klicka på Stäng.
8. Om du vill ändra hur data för dimensionen visas högerklickar du på dimensionen och väljer Visa totaler och klickar på något av alternativen.
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Söka i stora dimensioner
När du ändrar stora dimensioner kan det vara svårt att navigera. Du kan söka
bland befintliga element i en dimension som är öppen i dimensionsredigeraren.
När ett element visas i fler än en hierarki kan du hämta flera resultat när du söker
efter det elementet. Sökresultaten visar alla hierarkier som innehåller matchande
element. Det kan vara svårt att navigera i sökresultat för element på flera nivåer.
När du söker efter deltotaler kan du se den översta nivån av sökresultatet och expandera den så att alla underordnade objekt visas.

Arbetsordning
1. Högerklicka på dimensionen eller måttet i innehållsrutan och välj Ändra.
2. Skriv söksträngen i sökfältet för de element du vill hitta och klicka på sökikonen. Sökningen returnerar de element som matchar söksträngen. Du kan expandera underordnade objekt.
3. Klicka på Rensa sökning om du vill se alla element i dimensionen.

Ändra format på mått
Formatet på måttet definieras av IBM Cognos Insight-arbetsytans användarinställningar. Exempel: Om en användare har ställt in operativsystemet till tyska (Tyskland), visas måtten med standardformat för tyska. Du kan ange format för mått
och lägga till formatalternativ eller åsidosätta användarinställningar.

Arbetsordning
1. Om du vill ändra formatet på ett mått högerklickar du på en rad- eller kolumnrubrik och väljer Formatera valt mått data. Valt mått är det mått som ska formateras.
2. Om du vill ändra formatet på flera mått, högerklickar du på rad- eller kolumnrubriken som motsvarar måtten, högerklickar på markeringen och väljer Formatera alla markerade mått. Det går bara att formatera 100 mått åt gången. Gränsen har satts av prestandaskäl.
3. Välj format och alternativ för måttet. När du väljer olika alternativ förändras
exemplen i rutan Exempel så att de visar resultaten av dina val enligt din kultur. Men när andra användare öppnar arbetsytan ser de dina anpassningar enligt deras kulturer. I franskspråkiga Kanada är det standard att sätta valutasymbolen efter siffran föregånget av ett blanktecken. I engelskspråkiga Kanada är
det standard att sätta valutasymbolen före siffran utan mellanslag. Om du har
anpassat formatet för en intäkt så att det visas med två decimaler, skulle användarna i franskspråkiga Kanada se 3000,00 $ medan användarna i engelskspråkiga Kanada skulle se $ 3,000.00.
Begränsning: Om du är ansluten till IBM Cognos TM1, version 10.1.1 eller tidigare, visas de tidigare formatalternativen, som inte inkluderar några av följande
format och inställningar. Information om hur du formaterar mått när du är ansluten till IBM Cognos TM1, version 10.1.1 eller tidigare finns i Cognos Insightdokumentationen för din produkt och version på IBM Knowledge Center
(http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).
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Tabell 16. Format och alternativ för mått
Format

Alternativ

Allmänt

Formatet Allmänt har inget speciellt format. Du kan använda det
här alternativet till att rensa formatering som du har angett för ett
mått.

Tal

På fliken Grundläggande kan du ange följande alternativ:
v Ange antalet decimaler.
v Definiera grupper av siffror.
v Välj att visa ett nollvärde som tomt.
På fliken Avancerat kan du välja att användarens egenskaper för
negativa tal ska ärvas, så som egenskapen definierats i operativsystemet, eller att negativa tal ska visas inom parentes eller med ett
minustecken.

Valuta

På fliken Grundläggande kan du ange följande alternativ:
v Välj en specifik valuta och ändra hur siffran och valutasymbolen
ska visas.
v Välj ett anpassat valutaformat. Exempel: Om du vill identifiera
det här måttet med ett prefix som företaget använder för att
identifiera kanadensisk valuta, kan du välja Anpassad valuta
och skriva CAD i textfältet.
v Ange antalet decimaler.
v Definiera grupper av siffror.
v Välj att visa ett nollvärde som tomt.
På fliken Avancerat kan du välja att användarens egenskaper för
negativa tal ska ärvas, så som egenskapen definierats i operativsystemet, eller att negativa tal ska visas inom parentes eller med ett
minustecken.

Datum

Du kan välja ett datummönster och om fyra siffror eller två siffror
ska användas för att uttrycka år. Exempel: 2013-08-25 eller 25 augusti 2013.

Tid

På fliken Grundläggande kan du välja ett tidsmönster. Exempel:
07.00 eller 07.00.00 GMT.
På fliken Avancerat kan du välja att använda en 12- eller 24-timmars klocka.

Datum/klockslag

På fliken Grundläggande kan välja ett datum- eller tidmönster och
om fyra siffror eller två siffror ska användas för att uttrycka år. Exempel: 2013-08-25 16.55 eller 25 aug 2013 16.55.23.
På fliken Avancerat kan du välja att använda en 12- eller 24-timmars klocka.

Procent

På fliken Grundläggande kan du ange följande alternativ:
v Ange antalet decimaler.
v Definiera grupper av siffror.
v Välj att visa ett nollvärde som tomt.
På fliken Avancerat kan du välja att användarens egenskaper för
negativa tal ska ärvas, så som egenskapen definierats i operativsystemet, eller att negativa tal ska visas inom parentes eller med ett
minustecken.

Text

Text är ett strängformat. Det finns inga andra alternativ.
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Tabell 16. Format och alternativ för mått (forts)
Format

Alternativ

Plocklista

Du kan definiera en värdelista som användarna kan välja för ett
mått.
Mer information finns i ”Skapa plocklistor”.

Anpassad

Du kan använda en anpassad nummer- och datummall.
Varning: Anpassade formatmönster sparas med uppgifterna. När
andra användare ser de här uppgifterna, åsidosätts deras
användarinställningar av det här mönstret. Använd endast anpassade formatmönster när det format du behöver inte finns på
formattyplistan.

4. Om du vill ta bort formatet från ett mått högerklickar du i någon av måttcellerna och väljer Rensa format för mått valt mått.

Skapa plocklistor
En plocklista innehåller värden som en användare kan välja i en korstabellcell. Värdena kan motsvara alla medlemmar i en dimension eller bara en delmängd av dimensionen. Värdelistan är dynamisk. Om dimensionsmedlemmarna ändras, ändras
också värdena i plocklistan. En plocklista kan även vara en statisk lista du anger.
Det går endast att skapa en plocklista för mått. Fördelen med en plocklista är att
den ger en fast vallista så att det blir tydligare för användarna vilken information
som krävs. Exempel: När avdelningschefer planerar resultat kan de behöva gradera
medarbetarna genom att välja från en fast lista med värdena Dåligt, Genomsnittligt, Bra och Utmärkt i stället för att skriva en text med fritt format. Om du anger
en plocklista för en medlem med ett befintligt format tas formatet bort.

Arbetsordning
1. Högerklicka på den måttdimension i innehållsrutan som innehåller måttet och
välj Redigera.
2. Dubbelklicka på fältet Format för måttet.
3. Välj formattypen Plocklista.
4. Skapa en statisk plocklista genom att välja Statisk lista och ange värden i listrutan Statisk lista.
Du kan skriva varje värde på en separat rad i rutan eller använda följande syntax:
string_1:string_2:string_3

5. Skapa en dynamisk plocklista som använder medlemmar från en delmängd eller dimension som listvärden genom att välja Dimension eller Delmängd och
sedan markera dimensionen eller delmängden som innehåller de element som
ska visas i plocklistan.
6. Välj antingen Text eller Numerisk som den elementtyp som ska tillämpas på
plocklistvärden. Om du skapar en dynamisk plocklista som ska användas i en
länk, väljer du Text. Om du inte väljer Text valideras länken på rätt sätt men
inga data placeras i målkuben.
7. Klicka på OK.
8. Spara måttdimensionen.
9. Ta bort en plocklista från ett mått genom att dubbelklicka på fältet Format,
välja formattypen Plocklista och sedan Ingen.
Även om du tar bort en plocklista tillämpas elementtypen på måttet.
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Anpassade format
Du kan ange anpassade visningsformat för mått i IBM Cognos Insight.
Obs: Anpassade formatmönster sparas med uppgifterna. När andra användarna
ser uppgifterna åsidosätts deras användarinställningar av det här mönstret. Använd endast anpassade formatmönster när det format du behöver inte finns i listan
Formattyp.
Det finns två olika typer av anpassade format du kan använda: ICU-baserat och
MDX-baserat.
ICU-syntax används som standard. Om du ska använda MDX-syntax, måste följande flagga sättas i filen config.ini för IBM Cognos Insight. Var filen config.ini
finns beror på installationen. Exempel: C:\Users\användarnamn\AppData\Local\
Programs\IBM\Cognos Insight\configurations\config_versionsnummer\config.ini.
MDX_FORMAT_EDITOR=true

Om flaggan inte sätts, eller inte inkluderas måste ICU-syntax användas.

ICU-syntax för anpassade format
Formatuttryck som använder ICU-syntax består av ett mönster och en uppsättning
symboler (tecken). Du kan ange hur både positiva och negativa tal ska formateras.
Om du inte anger ett mönster för negativa tal används formateringen för positiva
tal med prefixet för lokalt minustecken.
Exempel: Om du skriver följande mönster i fältet för anpassad formatering:
#,##0.00;(#,##0.00)
v Positiva tal formateras som 123,456,789.00
v Negativa tal formateras som (123,456,789.00)
Semikolon (;) separerar positiva och negativa undermönster.
Ett annat exempel visar hur du kan ändra var gruppseparatorn som används för
att göra stora tal mer läsbara visas.
Skriv följande mönster i fältet för anpassad formatering: #,##,##0 Med det här
mönstret formateras tal enligt följande:
v Positiva: 12,34,56,789
v Negativa: -12,34,56,789
Det finns mer information på följande webbplats: http://icu-project.org/apiref/
icu4c/classDecimalFormat.html. Sök efter ”Special Pattern Characters”.
Använd ett datummönster för anpassning av datumformat. I ett datummönster ersätts teckensträngar med datum- och tidsdata.
Exempel: hh:mm a formaterar tid enligt följande:
v 12:00 AM
v 06:00 PM
Ett annat exempel, EEE, MMM d, ’’yy formaterar datum enligt följande:
Mon, Oct 30, ’15
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Det finns mer information och exempel på http://userguide.icu-project.org/
formatparse/datetime. Sök efter ”Date/Time Format Syntax”.

MDX-syntax för anpassade format
Exempel på uttryck som använder MDX-syntax finns i ”Numeric Values” topic in
TM1 Perspectives-, TM1 Architect- och TM1Web-dokumentationen.

Lägga till medlemmar i dimensioner
Du kan lägga till medlemmar i dimensioner i IBM Cognos Insight genom att lägga
till rader och kolumner i en korstabell på olika nivåer.

Arbetsordning
1. Gör något av följande, beroende på var i dimensionen du vill lägga till den nya
medlemmen:
v Lägg till en tom medlem genom att högerklicka där du vill lägga till en ny
medlem och välja Infoga.
v Ctrl+högerklicka på medlemmar och klicka på Infoga överordnad medlem
om du vill skapa en överordnad medlem för flera befintliga medlemmar.
v Om du vill lägga till en underordnad medlem högerklickar du på den medlem som ska vara överordnad och väljer Infoga underordnad.
v Om du vill duplicera en befintlig medlem högerklickar du på medlemmen
som du ska duplicera och klickar sedan på Duplicera medlem.
2. Om du vill byta namn på den nya medlemmen högerklickar du på den och
väljer Byt namn.
Viktigt: När du byter namn på ett dataobjekt byts namnet i kuben och inte
bara i aktuell widget. Därför visas det nya namnet i alla widgetar där dataobjektet ingår.
Närliggande uppgifter:
”Söka efter data” på sidan 52
Om en dimension innehåller många element kan du använda en utforskarpunkt
och söka efter ett element i IBM Cognos Insight.

Expandera hierarkier så att alla medlemmar visas
I en hierarki är medlemmar ordnade i en trädstruktur i korstabellen, där varje
medlem har en eller flera överordnade medlemmar och ett godtyckligt antal underordnade medlemmar. Du kan välja att alla hierarkinivåer eller endast medlemmar
på en viss nivå ska visas i IBM Cognos Insight.

Arbetsordning
1. Om dimensionen inte visas som en hierarki i korstabellen högerklickar du på
dimensioner och väljer Visa totaler och sedan Visa totaler först.
2. Om du vill se de underordnade medlemmarna till en överordnad medlem
klickar du på plustecknet bredvid den överordnade medlemmen.
Exempel: Du kanske vill se månaderna i det första kvartalet för året.
3. Om du vill se alla medlemmar högerklickar du på dimensionen och klickar sedan först på Expandera till nivå och väljer därefter den nivå som ska visas.
Exempel: Du vill se alla månader i alla kvartal, inte bara i ett kvartal. Om du
vill se alla dagar under året expanderar du den lägsta nivån i dimensionen.
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Ordna dimensioner i hierarkier
Dimensioner kan ordnas i en hierarkisk struktur i IBM Cognos Insight där varje dimension motsvarar en viss nivå i hierarkin. Du kan till exempel ha separata dimensioner för dagar, månader och kvartal. Du grupperar dem i en dimension
kallad år.

Arbetsordning
1. Klicka på innehållspanelsikonen
och välj Data.
2. Högerklicka på den kub som innehåller de dimensioner som du ska ordna i en
hierarki och klicka på Gruppdimensioner.
3. Ange ett namn på den grupperade dimensionen.
4. Välj de dimensioner som du vill ta med i de grupperade dimensionera. Ordningen mellan dimensionerna definierar ordningen i hierarkin.
5. Ange om data kopieras eller refereras från den ursprungliga kuben och klicka
på OK.

Lägga till textmått
Med ett textmått i IBM Cognos Insight kan du beskriva ett mått eller lägga till andra kommentarer om ett mått. Du kan till exempel lägga till ett textmått för att förklara betydelsen av skillnaden mellan den prognosticerade intäkten och den faktiska intäkten för varje produktrad.

Arbetsordning
1. I innehållsrutan högerklickar du på måttdimensionen och klickar på Redigera.
2. I kolumnen Namn högerklickar du på den rad där du vill att det nya textmåttet ska visas, och klickar på Infoga ny textmedlem.
3. Ange ett namn för textmåttet och klicka på Stäng.
4. Dra textmåttet från innehållsrutan till korstabellen där du vill att det ska visas.
5. Skriv lämplig text i textmåttets celler.

Lägga till, visa och ta bort kommentarer i celler
Använd kommentarer i IBM Cognos Insight för att informera andra om vad ett
cellvärde betyder, t.ex. att skillnaden mellan prognostiserad intäkt och faktisk intäkt för en produkt är stor. Du kan visa alla kommentarer som har lagts till en cell.
Du kan också bläddra i alla kommentarer som har lagts till alla celler i den valda
korstabellen.

Den här uppgiften
Om du arbetar i distribuerat eller uppkopplat läge och har tagit över ägandet av
en nod, kan du lägga till kommentarer i cellerna. Du måste bekräfta alla ändringar
genom att klicka på Bekräfta

om andra personer ska kunna se ändringarna.

Om du arbetar i distribuerat eller uppkopplat läge och någon annan har tagit över
ägandet av en nod kan du lägga till kommentarer i cellerna. Kommentarerna du
lägger till visas direkt för alla som har åtkomst till den cellen.
Mer information om arbete i uppkopplat och distribuerat läge finns i ”Planer på
Cognos TM1-servrar” på sidan 159.
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Arbetsordning
1. Högerklicka i den cell där du vill lägga till en kommentar och välj Kommentar
och klicka sedan på Lägg till kommentar.
2. Skriv kommentaren i fältet.
3. Klicka på OK.
4. Placera pekaren över cellen om du vill se kommentarerna.
5. Högerklicka i en cell och klicka sedan på Bläddra i alla kommentarer när du
vill visa alla kommentarer.
6. Du kan ta bort egna kommentarer men inte kommentarer från andra användare. Markera kommentaren i dialogrutan Bläddra i alla kommentarer och
klicka på Ta bort.
Om du använder IBM Cognos Insight 10.2.2.5 eller en tidigare version, kan du
endast ta bort kommentarerna om arbetsytan inte är publicerad och du måste
arbeta i personligt läge, dvs. inte anslutnings- eller distribuerat läge. Om du behöver ta bort kommentarer från en publicerad arbetsyta ber du administratören
att göra det.

Ordna kuber i mappar
Om du ordnar kuber i mappar i IBM Cognos Insight blir det enklare att hitta och
förstå data.

Arbetsordning
1. I innehållspanelen
klickar du på Ny
2. Lägg till kuber i mappen.

och väljer Mapp.

Ta bort objekt
Om du tar bort en medlem, ett mått eller en dimension som delas av flera kuber,
tas den bort från alla kuber i IBM Cognos Insight. Du kan också ta bort hela kuben.

Den här uppgiften
Du måste behålla minst två dimensioner eller en dimension och ett mått. Det går
även att skapa kopior av en kub där varje kopia innehåller olika dimensioner.
Viktigt: Det går inte att klicka på Ångra
bort.

för att återställa det som har tagits

Arbetsordning
Gör något av följande:
Tabell 17. Ta bort objekt
Mål

Åtgärd

Ta bort en medlem från en dimension.

Högerklicka på medlemmen i korstabellen
och klicka på Ta bort från dimension.

Ta bort ett mått.

Klicka på måttet i innehållsrutan och klicka
på Ta bort

104

IBM Planning Analytics version 2.0.0: Cognos Insight

.

Tabell 17. Ta bort objekt (forts)
Mål

Åtgärd

Ta bort en kub.

Klicka på kuben i innehållsrutan klicka sedan på Ta bort.

Ta bort en dimension.

Klicka på dimensionen i innehållsrutan och
sedan på Ta bort.
Om du ska ta bort flera dimensioner, lägger
du till dem i fältet Borttagna dimensioner i
fönstret Ta bort dimensioner från kub.
Ange det värde som ska behållas för varje
borttagen dimension. Exempel: Du skapar en
dimension för varje försäljningsregion. Du
tar bort de försäljningsregioner som inte är
tillämpliga men du behåller totalen för alla
försäljningsregioner.
Utför någon av följande åtgärder:
v Klicka på Tillämpa ändringar i aktuell
kub och klicka sedan på OK om du vill ta
bort markerade dimensioner från den aktuella kuben.
v Klicka på Skapa en ny kub, ange om data
är kopierade eller refererade om du ska
skapa en ny kub som bara innehåller de
dimensioner du vill behålla. Klicka sedan
på OK.

Om du arbetar i distribuerat läge och tar bort data, är data fortfarande tillgängliga
på servern tills du skickar data. Anledningen är att data lagras lokalt i distribuerat
läge.
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Kapitel 7. Exportera och skriva ut arbetsytor
Du kan dela arbetsytorna du skapar i IBM Cognos Insight med andra personer genom att exportera dem till olika filtyper eller genom att skriva ut dem på papper.

Exportera korstabeller till CSV-filer
När du vill säkerhetskopiera data till en annan plats överför du dimensionerna
från IBM Cognos Insight-korstabellen till en CSV-fil. Du kan visa och ändra filen i
ett Microsoft Excel-kalkylark.

Arbetsordning
1. I korstabellen klickar du på Widgetåtgärder
Exportera till CSV-fil.

och sedan på Exportera till >

2. Ange ett filnamn och klicka på Spara.

Exportera data till Microsoft Excel-kalkylark
Om du vill exportera data i en IBM Cognos Insight-widget till ett Microsoft Excelkalkylark väljer du Snabbexport.

Arbetsordning
Klicka på Widgetåtgärder
och klicka sedan på Exportera till > Snabbexport.
Korstabelldata exporteras och ett Microsoft Excel-kalkylark med korstabelldata visas.

Skapa en exportprocess
Om du planerar att regelbundet exportera data i en IBM Cognos Insight-widget till
ett Microsoft Excel-kalkylark kan du skapa en exportprocess. Sedan kan du alltid
köra exportprocessen när du vill exportera data. Du kan också dela exporterade
processer med kolleger.

Arbetsordning
1. Klicka på Widgetåtgärder
och sedan på Exportera till > Exportera till Microsoft Excel.
2. Du kan skapa en exportprocess med hjälp av följande steg:
a. Klicka på Ny.
b. I fältet Namn anger du ett namn för den här exportprocessen. Det här är
det namn du använder för att identifiera exportprocessen när du vill köra
den igen, så namnet bör vara beskrivande och unikt.
c. I listan Tillgänglig väljer du de kuber som du vill exportera data för, och
klickar på Nästa.
d. Klicka på dimensionerna i varje kub, och sedan flytta element från listan Ingår till förteckningen Tillgänglig så att elementen inkluderas i de exporterade uppgifterna.
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e. Om en dimension delas mellan kuber och du vill exportera samma element
från varje kopia av dimensionen väljer du de element från en dimension
som du vill exportera och klickar sedan på Tillämpa på alla. Samma element exporteras från dimensionen i andra kuber.
f. Om du vill inkludera alla element i en dimension, även element som läggs
till efter att du skapat exportprocessen, klickar du på dimension och markerar sedan kryssrutan Inkludera alla.
g. Klicka på Nästa.
h. Använd uppåt- och nedåtpilarna till att identifiera vilka dimensioner som
ska visas på kalkylbladets rader, kolumner och sidor. Exempel: Om du har
valt att inkludera produkt, land eller region, år, och måttdimensioner i kalkylarket, kan du sätta land eller region och på raderna i kalkylarket, mått
på kolumner och år på sidorna om du vill visa varje år på en egen flik i
kalkylarket.
i. Klicka på Nästa.
j. Välj om du vill sammanfoga celler och kör export. Klicka sedan på Slutför.
3. Om du vill köra en exportprocess, väljer du processen och klickar på Kör.
4. Om du vill exportera en exportprocess klickar du på Exportera och sparar exportprocessfilen på datorn.
5. Om du vill importera en exportprocess, t.ex. en exportprocess som du fått från
en kollega, klickar du på Importera, och väljer exportfilen från datorn.

Exportera arbetsytor till PDF-filer
Exportera den aktuella fliken i en IBM Cognos Insight-arbetsyta till en ny PDF-fil
eller som en ny sida i en befintlig PDF-fi l för att få en statusbild av den aktuella
vyn i arbetsytan.

Den här uppgiften
PDF-filen som du skapar genom att exportera inkluderar allt som visas på den aktuella fliken, inklusive den aktuella vyn i arbetsytan, de filter som du har tillämpat
och andra eventuella ändringar som du har gjort. Exempel: Om arbetsytans flik
innehåller en mycket lång korstabell, bläddrar du nedåt eller uppåt tills de korstabellrader som du vill ha med visas i PDF-filen.

Arbetsordning
Från fliken och vyn som du vill exportera klickar du på Åtgärder
och utför
någon av följande åtgärder:
v Om du vill exportera till en ny PDF-fil klickar du på Exportera till PDF > Skapa
fil. Ett navigationsfönster visas där du kan ange ett filnamn och välja en plats på
datorn där du vill spara filen.
v Om du vill lägga till den exporterade arbetsytefliken som en sida i slutet av en
befintlig PDF klickar du på Exportera till PDF > Lägg till i fil. Ett navigationsfönster visas där du kan välja vilken PDF-fil som ska läggas till på fliken Arbetsyta.

Skriva ut widgetdata
Du kan skriva ut data i en IBM Cognos Insight-widget på papper. Du kan välja de
delar av dimensionerna i kontext som du vill skriva ut.
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Arbetsordning
1. Klicka på Widgetåtgärder

och sedan på Skriv ut data.

Begränsning: Följande steg gäller endast om widgeten innehåller dimensioner i
kontext. Om widgeten endast har dimensioner i rader och kolumner, kommer
du inte att bli ombedd att ändra dimensioner i kontext.
2. Om du vill skriva ut data som filtreras i widgeten, klickar du på Slutför. Exempel: Om en korstabellwidget visar produkter i raderna, månader i kolumnerna
och levererad kvantitet som mått i kontext, kan du skriva ut de data som visas
i korstabellen, filtrerade för att endast visa måttet Levererad kvantitet.
3. Om du vill ändra dimensionerna i kontext i den utskrivna kopian markerar du
elementen som du vill ska visas i den utskrivna kopian och klickar på Nästa.
Exempel: Om en korstabellwidget visar produkter i raderna, månader i kolumnerna och levererad kvantitet som mått i kontext, kan du ändra det mått som
är i kontext till ett annat mått i kuben, som Intäkter, och skriva ut widgeten
med Intäkter i kontext.
4. Om du vill utesluta vissa sidor från de utskrivna uppgifterna, avmarkerar du
kryssrutorna för de sidor som du vill utesluta.
5. Klicka på Slutför och sedan Skriv ut.

Skriva ut arbetsytor
Skriv ut en hel IBM Cognos Insight-arbetsyta eller vissa flikar av en arbetsyta om
du vill ha en utskriven statusbild för arbetsytan.

Arbetsordning
1. Kontrollera att widgetarna i arbetsytan visar den information du vill skriva ut.
Exempel: Om du vill skriva ut data för en produktlinje, kontrollerar du att arbetsytan filtreras så att endast den aktuella produktlinjen visas.
, och klicka sedan på Skriv ut.
2. Klicka på Åtgärder
3. Välj ett alternativ från listan Skriv ut. Om du vill skriva ut vissa flikar väljer
du Ett flikintervall och skriver sedan fliknumren som ett intervall eller separerade med kommatecken.
4. Om du vill ändra storleken på arbetsytans flikar så att den kan skrivas ut på
bara en sida markerar du kryssrutan Anpassa till en sida.
5. Om du vill lägga till information om din arbetsyta i sidhuvudet och sidfoten i
de utskrivna sidorna markerar du kryssrutan Inkludera sidhuvud och sidfot.
Informationen i sidhuvudet och sidfoten innehåller arbetsytans namn, namn,
sidnummer, och datum och klockslag för utskriften.
6. Om du vill ändra skrivare eller dess inställningar klickar du på Avancerat.
7. Klicka på Skriv ut.

Ta bort arbetsytor från datorn
Om du inte längre behöver en IBM Cognos Insight-arbetsyta kan du ta bort arbetsytan från datorn.

Arbetsordning
Ta bort arbetsytan (CDD-filen) från datorn. CDD-filen innehåller arbetsytans modell och data samt arbetsytans layout.
Kapitel 7. Exportera och skriva ut arbetsytor
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Glöm inte: Användardata för Cognos Insight-arbetsytor lagras separat från arbetsytor själva. Användardata omfattar loggfiler, teman, PNG-filer av nyligen använda arbetsytor, och Cognos TM1-kuber som skapas när du skapar eller ändrar
en arbetsyta. Du kan inte ta bort data för en enda arbetsyta. Du kan bara ta bort
alla användardata på en gång. Om du vill ta bort dessa användardata, som när du
avinstallerar Cognos Insight, tar du bort mappen .CognosInsight för din miljö:
v På ett Microsoft Windows XP-operativsystem: C:\Documents and
Settings\användarnamn\.CognosInsight
v På ett Microsoft Windows 7-operativsystem: C:\Användare\användarnamn\
.CognosInsight
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Kapitel 8. Cognos Insight - självstudiekurs
Den här självstudiekursen består av interaktiva uppgifter där du lär dig att använda IBM Cognos Insight. Cognos Insight är en datautforsknings- och planeringslösning.

Förutsättningar
Förbered den här självstudiekurser genom att installera IBM Cognos Insight, hämta
exempelfilerna och lära dig mer om gränssnittet i Cognos Insight.
Information om vilka miljöer som kan användas finns i Software Environments for
IBM Planning Analytics 2.0 (http://www.ibm.com/support/
docview.wss?uid=swg27049052).

Installera Cognos Insight
Innan du börjar måste du installera IBM Cognos Insight på datorn.

Arbetsordning
Utför någon av följande procedurer beroende på vilka Cognos-produkter som finns
tillgängliga:
Cognos-produkter

Installationsanvisningar

Cognos Insight och IBM Cognos Express

Se Installing Cognos Insight from a Cognos
server i Cognos Insight Installation and
Configuration-dokumentationen.

Cognos Insight och IBM Cognos TM1

Se Installing Cognos Insight from a Cognos
server i Cognos Insight Installation and
Configuration-dokumentationen.

Hämta exemplen
I den här självstudiekursen arbetar du för exempelföretaget Outdoors. Du utforskar och granskar företagets information med hjälp av IBM Cognos Insight-exemplen.
Genom att använda exempelarbetsytorna för olika uppgifter kan du utforska Cognos Insight och lära dig hur programmet kan hjälpa dig att använda företagsinformationen för att få en helhetsbild av hur det går för företaget nu och vad som väntar härnäst.
Om du vill använda den här självstudiekursen måste du hämta Cognos Insightexemplen (http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27046864).
I varje exempelarbetsyta finns följande widgetar som hjälper dig att förstå och interagera med data:
v Flikar, som gör det enkelt att bläddra på arbetsytan.
v Korstabeller, som visar dimensioner och där du utför grundläggande analys av
data.
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v Diagram, som förtydligar sifferuppgifterna och visar jämförelser, relationer och
trender.
v Text, så att du kan skriva en titel eller lägga till en förklaring.
v Bilder, så att du kan lägga till visuell information.

Cognos Insight-användargränssnittet
Gå igenom delarna i IBM Cognos Insight-fönstret. Vissa av begreppen som används i den här självstudien är unika för användargränssnittet i Cognos Insight.
Följande bild visar delarna i Cognos Insight-fönstret.

Figur 2. De olika delarna av Cognos Insight-fönstret

Cognos Insight-fönstret består av följande delar:
Ikonen Åtgärder
öppnas en meny som innehåller alternativ
Om du klickar på Åtgärder
för att spara, öppna, skriva ut, exportera och stänga arbetsytor.
En korstabell- och diagramwidget
Widgetar är delar av en Cognos Insight-arbetsyta. En typ av widget innehåller en korstabell, eller rutnät, och ett diagram. Uppgifterna i korstabellen är kopplade till de data som visas i diagrammet, så när du ändrar i
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uppgifterna i korstabellen, ändras också diagramdata, och när du ändrar
data i diagrammet, ändras även korstabellen.
Ett widgetverktygsfält
Widgetens verktygsfält visas när du arbetar i en widget. Det innehåller ikoner som är specifika för widgeten, t.ex. ikonen Ändra visningstyp
som du kan använda för att välja en annan diagramtyp för widgeten.
Översiktsområdet
Översiktsområdet visas för en korstabell eller ett diagram. Översiktsområdet anger vilka dimensioner och mått som visas i korstabellen, diagrammet
eller korstabellen och diagrammet. Översikten är indelad i tre avsnitt: rader, kolumner och kontext. De här avsnitten representerar de dimensioner
och mått som visas i rader, kolumner och kontext för korstabell, diagram
eller korstabell och diagram. Om dimensionen Produkter visas i radavsnittet i översiktsområdet, så visas produkter också i raderna i korstabellen.
Innehållsfältet
Innehållsfönstret visar alla kuber, dimensioner, åtgärder och attribut som
du kan arbeta med i den aktuella arbetsytan. Från innehållsrutan kan du
importera, skapa och ta bort, flytta och ändra elementen i innehållsrutan.
Innehållsrutan visar också importprocesser så att du kan uppdatera data
från en viss import.
Du kan även söka efter objekt i innehållsrutan. Du kan skriva tecken och
filtrera om du är osäker på ett objektnamn eller om du vill hitta objekt som
matchar en viss söksträng. Sökningen hittar alla objekt i trädet som
matchar söksträngen.
Utforskarpunkter
En utforskarpunkt är en lista över element i en dimension. Du kan klicka
på elementen för att filtrera data i korstabellen, diagrammet eller korstabell
och diagrammet.
Flikar Arbetsytor kan delas upp i olika flikar. Från flikområdet, kan du skapa, ta
bort och byta namn på flikarna.
Flikminiatyrikonen
Om du klickar på flikminiatyrikonen visas små bilder av varje flik så att
du kan navigera till en annan flik med hjälp av bilderna istället för fliknamnen.

Lektioner
Varje lektion i IBM Cognos Insight-självstudiekursen fokuserar på olika områden.
Cognos Insight-exemplen visar funktionerna med naturtrogna exempel.
Självstudiekursen kan slutföras i den ordning lektionerna kommer. Varje lektion är
dock fristående vilket gör att du kan hoppa till den lektion du är mest intresserad
av.

Importera orderdata från en kalkylarksfil
Den här självstudiekursen täcker följande områden av IBM Cognos Insight: Importera filer, skapa arbetsytor, förstå dataavbildning samt delarna i en arbetsyta.
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Som försäljare i exempelföretaget Outdoors vill du granska företagets orderdata för
att analysera hur det går. Du har en kalkylarksfil som innehåller data så du bestämmer dig för att importera filen till en ny IBM Cognos Insight-arbetsyta för
analys.

Arbetsordning
1. Öppna IBM Cognos Insight från Microsoft Windows Start-startmeny.
2. Välj Importera data på menyn Hämta data. Guiden Importera öppnas med sidan Importera Data - Välj datakälla.
3. Importera en fil genom att klicka på Bläddra bredvid fältet Namn. Fönstret
Öppna öppnas där du kan bläddra efter filer på datorn.
4. Navigera till den plats där du sparade exemplen och öppna sedan filen Orders_språkkod.csv. Exempel: Om du arbetar med den svenska exempelfilen
öppnar du filen Orders_SV.csv. Data från filen visas i importguiden.
Tips: Du kan expandera avsnittet Filinformation med information om hur
källdata importeras. I det här exemplet går det bra med standardalternativen.
Du bestämmer att du inte vill importera alla data från filen till Cognos Insight.
5. I avsnittet Kolumner i kolumnen Importera avmarkerar du kryssrutorna för
följande dataobjekt för att visa att de objektet inte ska importeras:
a. Ordernummer
b. Månad
c. Orderstorlek
d. Enhetspris
e. Leveransdatum
f. Säljare
6. Klicka på Avancerat. Sidan Importera data - Dataavbildning visas. Sidan
innehåller mer information om hur data importeras. Lägg märke till att Cognos Insight automatiskt infogade elementet Ort i elementet Land eller Region
eftersom orter är logiskt underordnade objekt till länder och regioner.
Tips: Du kan dra objekt från listan Källobjekt till hierarkin Målobjekt och du
kan dra objekt till olika positioner i hierarkin Målobjekt. När du drar objekt
ändras markören och visar information om var du kan släppa objektet och
vad resultatet blir om du släpper det på den platsen.
figur 3 på sidan 115 visar rutan Avbildning som den ser ut efter steg 6.
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Figur 3. Avbildningspanelen i importguiden

7. Klicka på Översikt. Sidan Importera data - Import visas. I rutan Importmeddelanden visas de åtgärder som Cognos Insight utför när du importerar data.
Egenskapsöversikt visar inställningarna som du har valt i rutan Egenskaper
för varje målobjekt. Du kan använda den här översikten för att granska och
jämföra egenskaper för varje datatyp, inklusive den kub du skapar samt dimensioner, nivåer, attribut och mått.
8. Klicka på Slutför.
Data visas i en ny Cognos Insight-arbetsyta. Arbetsytan innehåller en korstabell och ett stapeldiagram och datahierarkin visas i innehållsrutan under rubriken Data.
figur 4 på sidan 116 visar arbetsytan efter import av CSV-filen.
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Figur 4. Den nya arbetsytan efter import av data

Korstabellen visar följande data från den nya kuben:
v Dimensionen Produkt visas på raderna i korstabellen.
v De tre måtten i kuben, Orderintäkt, Orderkvantitet och Antal visas i kolumnerna i korstabellen.
Diagrammet visar följande data från den nya kuben:
v Produkter ritas som staplar i diagrammet. Exempel: Det finns en stapel för
Infinity i varje stapelgrupp.
v De tre måtten i kuben ritas som grupper av staplar i diagrammet. Exempel:
Det finns en grupp av tre staplar för Orderintäkt.
Översiktsområdet identifierar de data som visas i korstabellen:
v Radavsnittet
bellen.

visar att dimensionen Produkt visas på raderna i korsta-

visar att dimensionen Order språkkod Mått visas i
v Kolumnavsnittet
kolumneran i korstabellen. Namnet på måttdimensionen beror på kubnamnet, som hämtas från namnet på den fil du importerade. Exempel: Om du
importerade den svenska exempelfilen, Orders_SV.csv, får kuben namnet
Orders SV och måttdimensionen får namnet Orders SV Mått.
visar att dimensionen Kunder, dimensionen Ort och
v Kontextavsnittet
dimensionen Orderdatum visas i korstabellens kontext. Dimensionsnamnen
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i kontextavsnittet motsvarar totaler för dimensionerna, t.ex. Kundtotal och
Ortstotal. Dimensionen Orderdatum visas som 2007 i kontextavsnittet eftersom endast 2007 ingår i källfilen.
Tips: Du kan klicka på dimensionerna på raderna, i kolumnerna och i kontextavsnitten i översiktsområdet och ändra data som visas i korstabellen och
diagrammet. Exempel: Klicka på Ortstotal och välj Österrike. Nu visas endast
data för Österrike i korstabellen och diagrammet i stället för data för alla orter. Om du vill se informationen för alla orter klickar du på Österrike i kontextavsnittet och väljer Total för ort.
Du bestämmer att du vill lägga till data om säljare i arbetsytan så att du kan
se vilken säljare som är ansvarig för den största intäkten.
och välj Stäng.
9. Klicka på ikonen Åtgärder
10. Klicka på Nej när du blir tillfrågad om du vill spara de ändringar du har gjort
i exemplet.

Granska försäljningsinformation på en befintliga arbetsyta
Den här självstudiekursen täcker följande områden i IBM Cognos Insight: Gå mellan flikar och använda en befintlig arbetsyta för att fatta beslut.
Som säljare i exempelföretaget Outdoors vill du ha en översikt över företagets försäljning för att analysera hur det går.
Med hjälp av flikarna kan du ordna data för att dölja eller fokusera på viss information. Sedan kan du använda flikar till att dela upp dessa aspekter i meningsfulla
delar så att du snabbt kan visa och analysera data. Varje flik visar olika information, men alla flikar ingår i samma arbetsyta.

Arbetsordning
1. Klicka på ikonen Åtgärder
och välj Öppna.
2. Navigera till den plats där du sparade exemplen och dubbelklicka på Orders_språkkod.cdd. Exempel: Om du vill arbeta med den svenska exempelfilen
dubbelklickar du på Orders_SV.cdd. Ett informationsmeddelande visas som talar om att arbetsytan inkluderar webbwidgetar. Webbwidgetar kan, eftersom de
visar innehåll från onlinekällor, innehålla otillförlitligt innehåll, precis som
webbsidor kan. Klicka på OK för att stänga meddelandet.
3. Gå från en flik till en annan på följande sätt:
.
v Klicka på fliken Produkter i avsnittet Arbetsyta i innehållsrutan
v Klicka på fliken Order från de namngivna flikarna i Cognos Insight-fönstret.
v Klicka på åtgärdsknappen Exempel på arbetsytan. Du kan lägga till åtgärdsknappar som dessa till alla arbetsytor genom att klicka på Åtgärdsknapp från menyn Infoga.
4. Klicka på Åtgärder och välj Stäng.
5. Klicka på Nej när du blir tillfrågad om du vill spara de ändringar du har gjort
i exemplet.
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Filtrera data för att visa detaljer om specifika produkter och
kunder
Den här självstudiekurser täcker följande områden i IBM Cognos Insight: Filtrering
av data med hjälp av utforskarpunkter samt ändring av detaljnivån i diagram och
korstabeller.
Som säljare i exempelföretaget Outdoors vill du får en djupare förståelse för försäljning för varje produkt och kund för att se om det finns problemområden som behöver undersökas närmare.

Arbetsordning
1. Klicka på ikonen Åtgärder
och välj Öppna.
2. Navigera till den plats där du sparade exemplen och dubbelklicka på Orders_språkkod.cdd. Exempel: Om du vill arbeta med den svenska exempelfilen
dubbelklickar du på Orders_SV.cdd. Ett informationsmeddelande visas som talar om att arbetsytan inkluderar webbwidgetar. Webbwidgetar kan, eftersom de
visar innehåll från onlinekällor, innehålla otillförlitligt innehåll, precis som
webbsidor kan. Klicka på OK för att stänga meddelandet.
3. Klicka på fliken Order.
Det finns tre korstabells- och två diagramwidgetar på fliken Order. Arbetsytan
innehåller tre utforskarpunktswidgetar. Korstabellen Orderinformation visar
försäljning för Kodiak-produkterna är mycket lägre än för de båda andra produktserierna. Du vill utforska data för att hitta mer information om försäljning.
4. Klicka på Kodiak i utforskarpunkten Produkter.
Då filtreras produktinformationen för produkterna Infinity och Legend så som
visas i figur 5 på sidan 119.
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Figur 5. Fliken Order filtrerades så att endast Kodiak-produktlinjen visas

Tips: Du kan välja Avmarkera utforskarpunkt
så att alla produkter visas
igen. Om du rensar utforskarpunkterna, ser du till att du väljer Kodiak igen så
att du kan fortsätta med guiden.
5. Placera muspekaren över cirkelsektorerna i diagrammet så visas försäljningsinformationen för de länder och regioner där Kodiak-produkterna säljs.
6. Klicka på Kanga Kampers i utforskarpunkten Kunder. figur 6 på sidan 120 visar den resulterande arbetsytan.
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Figur 6. Fliken Order filtrerades så att endast produktlinjen Kodiak och kunden Kanga Kampers visas

Följande information visas på fliken Order nu:
v Korstabellen Orderinformation visar att all försäljning av produktlinjen Kodiak till Kanga Kampers-kunder skedde i Februari.
v Korstabellen Försäljning efter land eller region visar att all försäljning för
produktlinjen Kodiak till kunden Kanga Kampers skedde i Australien.
v Ytdiagrammet är en grafisk visning av korstabellen Orderinformation.
v Cirkeldiagrammet är en grafisk visning av korstabellen Försäljning efter
land eller region.
v Korstabellen Orderdetaljer visar fler uppgifter om Kanga Kampers-försäljningen, t.ex. Ort, Orderkvantitet och Försäljningsrepresentant.
v I utforskarpunkten Orderstorlek ser du att alla order ligger inom intervallet
1-5000.
7. Klicka på Åtgärder och välj Stäng.
8. Klicka på Nej när du blir tillfrågad om du vill spara de ändringar du har gjort
i exemplet.

Gruppering av månader till kvartal
Den här självstudiekursen täcker följande områden i IBM Cognos Insight: Infoga
en ny kolumn i en korstabell, gruppera data samt infoga en överordnad medlem.
Som utbildningsansvarig i exempelföretaget behöver du skära ned kostnaderna.
Som hjälp att bestämma var du kan skära ned kostnaderna vill du jämföra kostnaderna för vissa perioder under året.
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Arbetsordning
1. Klicka på ikonen Åtgärder
och välj Öppna.
2. Navigera till den plats där du sparade exemplen och dubbelklicka på HumanResources_språkkod.cdd. Exempel: Om du vill arbeta med den svenska exempelfilen dubbelklickar du på HumanResources_SV.cdd.
3. Klicka på fliken Personalutbildning.
På fliken finns en översikt med kursinformation. den visar kursnamnen, en deltagarlista samt kurskostnad, antalet kursdatar och registrering per månad.
Nu vill du gruppera Januari, Februari och Mars så att du kan analysera data
per kvartal.
4. Ctrl-klicka på Januari, Februari och Mars.
5. Högerklicka på de valda kolumnerna och klicka sedan på Infoga överordnad.
Valda medlemmar grupperas som en ny medlem kallad Medlem 1.
6. Om du vill byta namn på Medlem 1 till något mer meningsfullt, klickar du på
Medlem 1 och skriver t.ex. Kvartal 1.
Du kan nu se att kurskostnaden för kvartalet är 32 000 dollar, vilket ligger i
närheten av totalen för juli månad. Du kanske vill undersöka saken närmare för
att se varför det är en sådan skillnad så att du kan avgöra om du behöver vidta
åtgärder.
Genom att skapa relationshierarkier mellan överordnade och underordnade kan
du utöka datamängden och få bättre kontroll över programmet.
7. Klicka på Åtgärder och välj Stäng.
8. Klicka på Nej när du blir tillfrågad om du vill spara de ändringar du har gjort
i exemplet.

Beräkna en löneökning med en dimensionsberäkning
Den här självstudiekursen täcker följande områden i IBM Cognos Insight: Skapa en
ny kolumn i en korstabell samt skapa en dimensionsberäkning.
Som personalchef vill du veta vilka konsekvenser det har för företaget om du ändrar strukturen och bemanningen i exempelföretaget Outdoors. I den här fallstudien
vill du se effekten av att öka lönerna med 5 %.

Arbetsordning
1. Klicka på ikonen Åtgärder

och välj Öppna.
2. Navigera till den plats där du sparade exemplen och dubbelklicka på HumanResources_språkkod.cdd. Exempel: Om du vill arbeta med den svenska exempelfilen dubbelklickar du på HumanResources_SV.cdd.
3. Klicka på fliken Personalkostnader. Du bestämmer dig för att använda en formel för att beräkna en 5 % ökning av lönerna. Mer information om formler
finns i Cognos Insight-dokumentationen. Hämta dokumentationen för produkten
och versionen från IBM Knowledge Center (http://www.ibm.com/support/
knowledgecenter).
4. Högerklicka på kolumnrubriken Lön i korstabellen Personalkostnader och välj
Duplicera. Skriv Om-så Lön 5 för att byta namn på kolumnen.
5. Klicka på cellen vid skärningspunkten mellan kolumnen Om-så Lön 5 och raden Alla länder eller regioner, skriv inc5 och tryck på Enter.
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Värdena i alla cellerna i kolumnen Om-så Lön 5 ökas med 5 %. figur 7 visar
den uppdaterade korstabellen och diagrammet.

Figur 7. Korstabell- och diagram visar inc5-beräknaren

6. Klicka på Åtgärder och välj Stäng.
7. Klicka på Nej när du blir tillfrågad om du vill spara de ändringar du har gjort
i exemplet.

Identifiera stora och små intäkter med hjälp av färger
Den här självstudiekursen täcker följande områden i IBM Cognos Insight: Skapa
villkorliga format samt identifiera trender.
Som säljchef på exempelföretaget Outdoors vill du veta vilka produkter som säljer
bra och vilka som säljer dåligt. Du vill även se förändringar över åren för att bestämma vilka månader produktförsäljningen går dåligt.

Arbetsordning
1. Klicka på ikonen Åtgärder
och välj Öppna.
2. Navigera till den plats där du sparade exemplen och dubbelklicka på Orders_språkkod.cdd. Exempel: Om du vill arbeta med den svenska exempelfilen
dubbelklickar du på Orders_SV.cdd. Ett informationsmeddelande visas som talar om att arbetsytan inkluderar webbwidgetar. Webbwidgetar kan, eftersom
de visar innehåll från onlinekällor, innehålla otillförlitligt innehåll, precis som
webbsidor kan. Klicka på OK för att stänga meddelandet.
3. Klicka på fliken Order. Du bestämmer att du vill använda ett villkorligt format för att identifiera månader med större eller mindre intäkt.
4. Högerklicka på en cell som inte är en rad- eller kolumnrubrik i korstabellen
Orderinformation och välj Villkorligt format.
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5. Klicka på Lägg till
i fönstret Villkorligt format och välj Nytt villkorligt
format med > Orderintäkt.
6. Skriv 5000 i fältet Intervallvärde i fönstret Numeriskt villkor och tryck på
Enter. Det nya villkoret visas i listan.
7. Skriv 10000 fältet Intervallvärde och tryck på Enter. Listan visar nu de två
värdena mellan tre tomma rader. Det är på de raderna du definierar villkoren.
Exempel: Du kan definiera ett villkor för de värden som ligger under 5000 genom att ange formatet på raden efter värdet till 5000.
8. Klicka på cellen i kolumnen Format på raden efter värdet 5000 och klicka sedan på Dåligt.
9. Klicka på cellen i kolumnen Format på raden före värdet 5000 och klicka sedan på Medel.
10. Klicka på cellen i kolumnen Format på raden före värdet 10000 och klicka sedan på Utmärkt. Villkoren du skapade visar följande information:
v Orderintäkt över 10000 är utmärkt.
v Orderintäkt mellan 5000 och 10000 är medelbra.
v Orderintäkt under 5000 är dåligt.
11. Klicka på OK två gånger så visas arbetsytan. Korstabellen Orderinformation i
figur 8, visar nu värdena Utmärkt, Medel och Dåligt i de format du definierade.

Figur 8. Korstabellen Orderinformation med olikfärgade celler och text för definierade villkorsformat.
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12. I utforskarpunkten Kunder klickar du på de olika kunderna så ser du försäljningen per månad och land, vilket kan hjälpa dig att bestämma när och var
företaget bör genomföra försäljningskampanjer.
13. Klicka på Åtgärder och välj Stäng.
14. Klicka på Nej när du blir tillfrågad om du vill spara de ändringar du har gjort
i exemplet.

Resultat
Genom att utforska data i arbetsytan kan du se att det kanske finns säljmöjligheter
för kunden Sportworld eftersom de varken beställde produkten Kodiak eller Legend.

Beräkna intäkt genom att ändra modellen
Den här självstudiekursen täcker följande områden i IBM Cognos Insight: Skapa en
kubberäkning, infoga en flik, skapa en korstabell, skapa ett diagram, ersätta dimensioner och mått, undertrycka tomma celler samt ändra hur totaler visas.
Som dataanalytiker i exempelföretaget Outdoors vill du ändra kolumnen Orderintäkt så att den återspeglar ändringar för Kvantitet och Enhetspris. På det sättet kan
du bestämma hur kvantiteter och enhetspris påverkar företagets intäkt.

Arbetsordning
1. Klicka på ikonen Åtgärder
och välj Öppna.
2. Navigera till den plats där du sparade exemplen och dubbelklicka på Orders_språkkod.cdd. Exempel: Om du vill arbeta med den svenska exempelfilen
dubbelklickar du på Orders_SV.cdd. Ett informationsmeddelande visas som talar om att arbetsytan inkluderar webbwidgetar. Webbwidgetar kan, eftersom
de visar innehåll från onlinekällor, innehålla otillförlitligt innehåll, precis som
webbsidor kan. Klicka på OK för att stänga meddelandet.
i Cognos Insight-fönstret bredvid flikarna.
3. Klicka på Infoga ny flik
En ny flik visas i Cognos Insight-fönstret. Den nya fliken har namnet Flik 5.
4. Högerklicka på den nya fliken och välj Byt namn och skriv Test.
Du har nu en tom arbetsyta där du kan skapa en ny visning av data.
om du vill se alla dimensioner och mått som har
5. Öppna innehållsrutan
importerats till arbetsytan.
6. Dra kuben Orderdetaljer till arbetsytan.
Som standard skapas en korstabell och ett diagram om du drar en kub till arbetsytan. Korstabellen och diagrammet visar den första dimensionen i kuben,
Ordernummer, och alla mått i kuben.
Översiktsområdet identifierar de data som visas i korstabellen:
v Radavsnittet
korstabellen.

visar att dimensionen Ordernummer visas på raderna i

visar att dimensionen Orderdetaljmått visas i kolumv Kolumnavsnittet
nerna i korstabellen. Den här dimensionen innehåller alla mått i kuben
Orderdetaljer.
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v Kontextavsnittet
visar återstående dimensioner i kontext för korstabellen. Dimensionsnamnen i kontextavsnittet motsvarar data som visas i korstabellen. Exempel: Kontextavsnittet visar Alla produkter så data i korstabellen representerar alla produkter. Om du filtrerar dimensionen Produkter så
att objektet Legend visas i kontextavsnittet i översiktsområden representerar
data i korstabellen endast produkten Legend.
Du bestämmer att du vill se all information, men strukturerad så att det blir
lättare att få en överblick. Då behöver du ändra dimensionerna i raderna, kolumnerna och kontextavsnitten i översiktsområdet.
7. Dra dimensionen Produkter från kuben Orderdetaljer i innehållsrutan
och placera den efter dimensionen Ordernummer i radavsnittet
i översiktsområdet. Markören ändras när du pekar på översiktsområdet, och visar
var du kan placera dimensionen.
Tips: Du kan även dra dimensioner från ett avsnitt i översiktsområdet till ett
annat.
8. Dra dimensionen Kunder från kuben Orderdetaljer och placera den efter dii översiktsområdet.
mensionen Produkter i radavsnittet
9. Dra dimensionen Orderstorlek från kuben Orderdetaljer och placera den efter
i översiktsområdet. Radavsnittet indimensionen Kunder i radavsnittet
kluderar nu följande dimensioner i nämnd ordning: Ordernummer, >Produkter, Kunder och Orderstorlek som visas i figur 9. Kolumnavsnittet
derar dimensionen Orderdetaljmått.

inklu-

Figur 9. Korstabell med Ordernummer, Produkter, Kunder och Orderstorlek på raderna och Orderdetaljmått i
kolumnerna

10. Högerklicka på var och en av de fyra totaler på raderna i korstabellen (t.ex.
Alla ordernummer) och välj sedan Visa totaler > Visa inte totaler. Korstabellen är till större delen fortfarande tom eftersom den visar en cell för varje dataskärningspunkt. Du bestämmer dig för att ta bort alla tomma celler.
11. Klicka på Undertryck tomma celler
Rader.

i verktygsfältet och klicka sedan på
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Korstabellen visar nu alla data i kuben, som visas i figur 10.
Du bestämmer att du vill fokusera på kunden Kanga Kampers.

Figur 10. Korstabell utan totaler och tomma celler

12. Klicka på dimensionen Kunder i översiktsområdet och välj Kanga Kampers.
Korstabellen och diagrammet visar nu endast information om Kanga Kampers.
13. Markera alla celler i kolumnen Orderintäkt och högerklicka sedan på markeringen och välj Skapa kubberäkning.
14. Skriv Orderintäktsberäkning i fönstret Namn på kubberäkning och tryck på
Enter. Beräkningen som skapas gäller endast dimensionerna och måtten som
de är filtrerade i korstabellen. Exempel: Eftersom dimensionen Kunder i korstabellen är filtrerad och innehåller endast Kanga Kampers-produkter tillämpas
beräkningen endast på Kanga Kampers-produkterna.
Tips: Du kan ändra filtren i uttrycksredigeraren. Varje dimension i filterområdet under Definiera ett nytt uttryck för visar medlemmarna som visas i korstabellen samt dimensionsnamnet. Exempel: Dimensionen Kunder har filtrerats
och innehåller endast Kanga Kampers-produkter så dimensionen Kunder
innehåller Kanga Kampers, den medlem som vissas i korstabellen samt dimensionsnamnet Kunder.
15. Bläddra ned och expandera Orderdetaljmått på fliken Villkor i datahierarkin.
Fliken Villkor inkluderar dimensionerna och måtten som är tillgängliga i den
aktuella kuben. De kallas villkor i uttrycket.
Tips: du kan använda uttrycksvillkor från andra kuber i arbetsytan genom att
importera dem. Om du importerar ett villkor från en annan kub kan du lägga
till en dimension eller ett mått från en annan kub i beräkningen. Det gör du
genom att avbilda dimensionen i den aktuella kuben till dimensionerna i den
kub du vill importera ifrån.
16. Dra måttet Kvantitet till rutan Uttryck.
17. Skriv en asterisk (*), som är multiplikationssymbolen, i rutan Uttryck.
Tips: Du kan lägga till beräkningsmallar i rutan Uttryck genom att välja dem
på fliken Enkel. Exempel: Om du klickar på Aritmetisk i listan Åtgärdstyp på
fliken Enkel och * (multiplikation) i listan Åtgärd visas följande multiplika-
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tionsmall i rutan Uttryck: ([<operand 1>] * [<operand 2>]). Du kan sedan
ersätta [<operand 1>] och [<operand 2>] med de dimensioner och mått som
ska användas i beräkningen.
18. Dra måttet Enhetspris till rutan Uttryck och placera det efter asterisken (*).
19. Klicka på OK för att spara och tillämpa beräkningen. Nu beräknas kolumnen
Orderintäkt i korstabellen genom att multiplicera Kvantitet med Enhetspris.
20. Klicka på en cell i kolumnen Enhetspris, skriv ett nytt pris och tryck på Enter.
Värdet för Orderintäkt på den raden ändras efter det nya enhetspriset. Du
kan även ändra värdena i kolumnen Kvantitet för att se hur en ändring av
kvantiteten påverkar värdet för Orderintäkt.
21. Klicka på Åtgärder och välj Stäng.
Klicka på Nej när du blir tillfrågad om du vill spara de ändringar du har gjort
i exemplet.

Analysera intäkt
Den här självstudiekursen täcker följande områden i IBM Cognos Insight: Skapa
varianser, dölja rader och kolumner, sortera kolumner samt kapsla dimensioner.
I den här självstudiekursen skapar du en analys genom att dra en .csv-fil till arbetsytan i Cognos Insight. Du ordnar om dimensionerna i korstabellen för att få
olika datavyer. Du undersöker diagram och ser att det finns olika diagramtyper
som kan användas för analys. Du tittar efter datatrender och lägger till kommentarer. Analysen sparas för framtida användning.

Arbetsordning
1. Öppna IBM Cognos Insight.
2. Välj temat Klassiskt.
3. Dra filen Net_Revenue.csv till den nya arbetsytan.

4. Dra dimensionen Nettointäkt till rutan Rader.
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5. Ta bort Summa av nettointäkt. Bekräfta åtgärden genom att välja Ta bort.

6. Lägg till varians för Utfall föregående år och Utfall föregående år -1.

7. Byt namn på Utfall föregående år och Utfall föregående år -1 till Varians.
8. Högerklicka på Antal och välj Infoga textmått.
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9. Ge textmåttet namnet Kommentar – Anm. Det går bara att lägga till textobjekt i
måttdimensionen.
Anm: Antalsobjektet visar antalet poster som har importerats genom att dra.
Detta är användbar i vissa fall. I den här övningen används det inte efter den
inledande importen.
10. Ta bort antalsobjektet genom att högerklicka och välja Ta bort samt bekräfta
genom att klicka på Ta bort i fönstret som visas.

11. Vi gör det enklare att genomföra analysen genom att ta bort diagrammet från
widgeten och välja Korstabell från menyn Ändra visning.

12. Ordna om kuben enligt följande figur.

Kapitel 8. Cognos Insight - självstudiekurs

129

13. Vi sorterar endast på detaljerade objekt. Vi döljer Summa av produkter så att
det blir lättare att förstå. Det finns två menyalternativ för att göra det: 1. Alternativet Dölj och 2. alternativen Visa totaler.
v Högerklicka på objektet och välj Dölj.Du kan dölja rader eller kolumner
som inte behövs. Exempel: När du har skapat en beräkning kan du dölja rader eller kolumner som används i beräkningen men som inte behövs i arbetsytan. Detta kan tillämpas på alla objekt - detaljerat eller konsoliderat.
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v Högerklicka på objektet, välj Visa totaler och välj sedan ett alternativ.
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14. I det här fallet väljer vi Visa inte totaler vilket döljer alla konsoliderade objekt
i en dimension, inte bara ett objekt. I det här exemplet blir resultatet detsamma. Alternativet Visa inte totaler är bättre om fler totaler läggs till senare.
15. Sortera kolumnen Varians efter stigande värde.
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16. Lägg till en kommentar för den produkt som har den största negativa variansen.

17. Välj Nettointäkt från dimensionen Nettointäkt och lägg till en kommentar för
den produkt som har den största variansen för nettointäkt. Lägg märke till att
det är en annan produkt än den med den största volymminskningen.

18. Byt namn på fliken till Nettointäktsanalys.
19. Klicka på Lägg till ny flik

20. Ge fliken namnet Nettointäktstrend.
21. Högerklicka på arbetsytan och välj Infoga widget > Korstabell > Nettointäkt.
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Anm: Ordna om objekten enligt nedan genom att välja Nettointäkt i kontext
och dölja objektet Kommentar. Klicka på Autoanpassa för att ändra storleken
om det behövs.
Undersök trenderna för Föregående år och Föregående år -1 - Är de lika?

22. Lägg till en tredje flik med namnet Nettointäkt per ort.
23. Gå tillbaka till fliken Nettointäktstrend och välj Kopiera widget från widgetmenyn.
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24. Högerklicka på fliken Nettointäkt per ort och välj Klistra in widget.

25. Ordna om enligt följande figur, med fokus på nettointäkt, dölj kommentaren
och totalt för orter.
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Finns det några orter som ligger under målen för tvåårsperioden? Vilken ort
har den största resultatminskningen?
26. Gå tillbaka till den första fliken - Nettointäktsanalys.
27. Klicka på Ändra visning

och välj Dela vy > Korstabell överst.

28. Ändra sedan visningstyp till Trädkarta.
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29. Kapsla dimensionen Orter utanför dimensionen Produkter på raderna genom
att dra den utanför enligt pilen i följande figur.

30. Dra dimensionen Nettointäkt till kolumnera så att den ersätter måttdimensionen Nettointäkt. Du kan behöva klicka på dimensionen och välja Visa alla Nettointäkt för att volymen ska visas på kolumnerna.
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31. Resultat blir följande:
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32. Peka på en av orterna i trädkartan så visas värdena för den orten.

33. Vilken produkt säljer bäst på de tre bästsäljande orterna?
34. Spara arbetsytan som A01_Simple_Revenue_Analysis. Då skapas en .cdd-fil
som andra kan använda med IBM Cognos Insight.

Resultat
Detta avslutar självstudien "Analysera intäkt". Den här .cdd-filen kommer att användas i nästa självstudiekurs.

Modellering och analys av rabatter
Den här självstudiekursen täcker följande områden av IBM Cognos Insight: Ändra
vyer, skapa kubberäkningar, formatera objekt, tillämpa beräkningar på löv och
konsoliderade värde samt förbereda arbetsytor som presentationer.
I ”Analysera intäkt” på sidan 127 tittade vi på volym, nettointäkt och varians för
olika produkter som säljs via utförsäljningsställen på ett antal orter över en tvåårsKapitel 8. Cognos Insight - självstudiekurs
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period. Vi såg att den produkt som hade den största volymminskningen av sålda
enheter inte var samma produkt som hade den största nettointäktsminskningen.
Det krävs mer information för att helt förstå sammanhanget och fatta lämpliga affärsbeslut. Kanske en del av orterna ger för generösa rabatter?
Vi hämtar listpriserna från de senaste två åren och använder dem för att beräkna
bruttointäkten. Skillnaden mellan brutto- och nettointäkt är den rabatt som har
getts. Vi beräknar även rabatt i procent för att få mer information. Då får vi veta
mer om hur de olika orterna rabatterar produkter och kan vidta lämpliga åtgärder.

Beräkna bruttointäkt
Procedur
1. Öppna A01_Simple_Revenue_Analysis.cdd och spara filen som
A02_Discount_Analysis.cdd.
2. Lägg till en ny flik och ge den namnet Rabattanalys.
3. Dra filen List_Prices.csv till den nya flikens arbetsyta.
4. Ändra visning till korstabell.
5. Ta bort antal från måttdimensionen Listpriser.
6. Placera dimensionen Listpriser på kolumnerna och ta bort medlemmen Total
för listpris.
7. Ordna vyn som i följande figur.

8. Klicka på Återställ widgeten och placera Listpriser så att den hamnar i den
övre halvan av rutan.
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9. Klicka på Visa innehållsruta i den övre vänstra delen av arbetsytan. Objekten
som tillhör arbetsytan visas.
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10. Dra kuben Nettointäkt till arbetsytan så att den visas på den nedre halvan.
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11. Ändra visningen av kuben Nettointäkt till korstabell och orientera om den enligt följande figur.

12. Högerklicka på medlemmen Nettointäkt och välj Infoga.
13. Ge den nya medlemmen namnet Bruttointäkt.
14. Högerklicka på de två cellerna Utfall föregående år och Utfall föregående år -1
för objektet Bruttointäkt.
15. Högerklicka och välj Skapa kubberäkning.
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16. Vi beräknar bruttointäkten som volym * listpris. Listpriset kan användas direkt från kuben Listpriser.
17. Vid förfrågan om att spara: bekräfta data genom att klicka på bockmarkeringen i huvudmenyfältet.

18. Ge beräkningen namnet Bruttointäkt och klicka på OK.
19. Klicka på Importera villkor och ge villkorsimportlänken namnet Listpriser.

20. Välj kuben Listpris i listrutan för källan.
Anm: Produkter och månader avbildas automatiskt.
21. Dra Listprismått till Nettointäktsmått och välj Automatisk som avbildningstyp.
22. Klicka på Listpris och välj sektorn Listpris.
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23. Klicka på Orter och välj roten på dimensionen Orter.
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24. Klicka på Nettointäkt och välj sektorn Bruttointäkt.
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25. Spara importlänken genom att klicka på OK.
26. Expandera importvillkoren i beräkningen och dra Listpriser till Uttryck på
lövnivå.

27. Slutför beräkningen genom att skriva en asterisk (*) för att multiplicera de två
värdena eller genom att markera den från enkelfliken och de aritmetiska alternativen.

28. Klicka på OK och kontrollera resultatet på detaljnivå. Ett exempel visas i följande figur.
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Beräkna rabatt
Nu ska vi beräkna skillnaden mellan nettointäkt och bruttointäkt. Skillnaden motsvarar rabatten.
Anm: I det här exemplet kan vi välja den fördefinierade beräkningen Bruttointäkt
minus Nettointäkt från kontextmenyn. Det tillämpas sedan på rabatten för alla
medlemmar i övriga dimensioner. Men när vi utvecklar den här modellen planerar
vi att lägga till nya medlemmar i måttdimensionen Nettointäkt (som motsvarar
versioner i den här modellen) för framtida planering. Därför anger vi rabatt för
sektorerna i stället för att beräkna dem. Med kubberäkning kan vi styra omfattningen av beräkningen så att den endast tillämpas på utfallssektorerna och lämnar
planeringsobjekten tillgängliga för datainmatning.
Procedur
1. Högerklicka på objektet Bruttointäkt och välj Infoga. Ge det nya objektet namnet Rabatt.
2. Markera endast Utfall föregående år och Utfall föregående år -1 för objektet Rabatt för att ange omfattning för beräkningen. Högerklicka och välj Skapa kubberäkning. Ge beräkningen namnet Rabatt.
3. Dra objekt från villkorshierarkin till rutan Uttryck för att skapa följande beräkning:
=[Nettointäkt]:[Bruttointäkt] - [Nettointäkt]:[Nettointäkt]

4. Klicka på OK och kontrollera att resultatet har beräknats på rätt sätt.

Beräkna rabatt i procent
Slutligen ska vi beräkna rabatt i procent. Procentandelen ska tillämpas både på lövnivå och konsoliderad nivå. Därför använder vi kubberäkning i stället för funktionen Beräkna.
Procedur
1. Högerklicka på objektet Rabatt och välj Infoga. Ge det nya objektet namnet Rabatt i %.
2. Markera endast Utfall föregående år och Utfall föregående år -1 för objektet Rabatt i % för att ange omfattning för beräkningen. Högerklicka på markeringen
och välj Skapa kubberäkning. Ge den namnet Rabatt i %.
3. Dra objekt från villkorsområdet för att skapa följande beräkning:
=[Nettointäkt]:Rabatt /[Nettointäkt]:[Bruttointäkt]
4. Markera Kombinera löv och konsoliderade.
Tips: Om du inte markerar det här alternativet beräknas summan.
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5. Klicka på OK.
6. Tillämpa ett format på objektet genom att högerklicka på medlemmen Rabatt i
% och välj Formatera - Rabatt i %. Välj procent och 2dp.
Anm: Ett standardformat tillämpas automatiskt på måttdimensionen efter den
inledande importen. Därför måste du ta bort formatet för både Utfall föregående år och Utfall föregående år -1.
7. Högerklicka på objektet Utfall föregående år och välj Rensa format - Utfall föregående år. Gör samma sak för Utfall föregående år -1.
8. Följande figur visar ett exempel på resultatet för Rabatt i % för London i januari.

Lägga till affärslogik
Variansberäkningen är alltid samma, dvs. Utfall föregående år minus Utfall föregående år -1. Nu vill vi använda affärslogik för varians. Exempel: Negativ varians för
bruttointäkt är en minskning från ett år till ett annat och ska visas som ett negativt
tal. En minskning i rabatt kan ses som ett positivt resultat och variansen kan visas
som positiv i stället för negativ. Vi kan använda attribut för att använda affärslogik
i modellen.
Procedur
1. Ordna om så att alla mått för London, januari och Whacky-widgetar visas.
Anm: De här måtten är samtliga negativa.
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2. Högerklicka på måttdimensionen Nettointäkt i rutan Data och välj Nya data >
Attribut.

3. Ge attributet namnet Tecken för varians, ändra attributtypen till Text och
klicka på OK.
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4. Högerklicka på dimensionen Nettointäkt igen och välj Redigera.

5. Högerklicka på rubriken för Format i dimensionsredigeraren och välj attributet Tecken för varians i listan.
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6. Ändra attributet enligt följande figur.

7. Klicka på Stäng.
8. Högerklicka på kolumnen Varians, välj Skapa kubberäkning och ge beräkningen namnet Varians.
9. Dra element i uttrycket på lövnivå för att skapa följande uttryck:
=IF netrevenue.[Tecken för varians] = "Positive"
THEN [netrevenue.measures]:[Utfall föregående år] [netrevenue.measures].[Utfall föregående år -1]
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ELSE [netrevenue.measures]:[Utfall föregående år -1] [netrevenue.measures]:[Utfall föregående år]

10. Markera Kombinera löv och konsoliderade så att uttrycket tillämpas på båda.

11. Klicka på OK och kontrollera effekten för Varians. Resultatet ska likna det i
följande figur.

12. Vi måste också kontrollera att data på konsoliderad nivå stämmer. Ordna om
data enligt följande figur.
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Tips: Om du ser att tecknet ändras har ändringen inte tillämpats på rätt sätt.
Exempel: För Artful Artifacts har rabatten minskat från Utfall föregående år -1
till Utfall föregående år vilket ses som bra. Det ska därför visas som ett positivt värde i stället för ett negativt som här.
13. Vi kontrollerar ordningen på beräkning och summering för att se till att rätt
tecken används. Det gör vi genom att högerklicka på kolumnrubriken Varians
och välja Beräkna > Redigera beräkningen.
Korrekta data visas i enligt följande figur.

Presentera data
Vi skapar en mer meningsfull arbetsyta så att vi kan presentera data på ett effektivt sätt.
Procedur
1. Lägg till en andra widget med kuben Intäkt på fliken Rabattanalys. Ordna data
som i följande figur.
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2. Dölj Summa för orter och kommentaren.
3. Lägg till en annan widget för att visa rabattsumman enligt följande figur.

4. Lägg till textrutor för widgetrubrikerna genom att välja Infoga > Text på menyraden. Skriv namnen, förstora, markera och stryk under text så att den sticker
ut.
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5. När placeringen och rubrikerna är klara högerklickar du i det tomma området
på arbetsytan och väljer Lås alla widgetar för att fästa arbetsytan.

6. Spara arbetsytan igen.
Den klara arbetsytan visas i följande figur.
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7. Stäng Cognos Insight.
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Kapitel 9. För Cognos TM1-användare
IBM Cognos Insight-arbetsytor kan lagras som program på en IBM Cognos TM1server. Om du har behörighet att ansluta till programmet på IBM Cognos TM1
Applications Portal kan du öppna arbetsytan i Cognos Insight från portalen.
Det finns två lägen som du kan använda till att ändra en arbetsyta från Cognos
TM1 Applications Portal. Cognos TM1-serveradministratören bestämmer vilka anslutningslägen som är tillgängliga i IBM Cognos Insight.
Du kan ansluta till en arbetsyta från Cognos TM1 Applications Portal i distribuerat
eller anslutet läge eller genom att arbeta offline och bekräfta ändringarna när du
ansluter till servern. Vilket läge du arbetar i visas i Cognos Insight-namnlisten. Följande lista beskriver distribuerat läge, uppkopplat läge och frånkopplat läge.
Distribuerat läge
Distribuerat läge är användbart om många användare som behöver åtkomst till samma arbetsyta, när varje användare arbetar på en del av arbetsytan, eller planen. När du arbetar i distribuerat läge kopieras data från
den delade Cognos TM1-servern på begäran och du kan arbeta med kopian som lagras lokalt på datorn. Data uppdateras regelbundet på datorn
från servern. När du är klar måste du bekräfta och skicka ändringarna till
servern.
Uppkopplat läge
Uppkopplat läge är praktiskt när du arbetar med en stor mängd data och
endast små mängder data uppdateras regelbundet. Data lagras på Cognos
TM1-servern och du arbetar direkt med serverns data. Du kan inte spara
data lokalt på datorn.
Arbeta offline
Om du arbetar med en arbetsyta i distribuerat läge kan du välja att koppla
ned från Cognos TM1-servern när du vill utföra ändringar på den lokala
datorn och bekräfta ändringarna senare.

Planer på Cognos TM1-servrar
När IBM Cognos TM1-serveradministratören distribuerar en företagsövergripande
plan i en IBM Cognos Insight-arbetsyta kan du granska, analysera och uppdatera
den del av planen du har blivit tilldelad.

Lägga till ett bidrag i en Cognos TM1-miljö
Du kan bidra med data till din del av en IBM Cognos Insight-plan, t.ex. försäljning, marknadsföring, utveckling eller kostnader.

Den här uppgiften
Varje del av planen kallas för en nod. I uppkopplat eller distribuerat läge kan du ta
över ägandet från valfri nivå.

Arbetsordning
1. Öppna IBM Cognos Insight från IBM Cognos TM1 Applications-portalen i uppkopplat eller distribuerat läge.
© Copyright IBM Corp 2012, 2016
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2. Klicka på Ta över ägande
.
3. Utforska och analysera data.
4. Ange eller välj data.
Administratören kan ha definierat en lista över värden som du kan välja från.
Administratören kan ha gjort information tillgänglig om de vyer som ingår i
planen i IBM Cognos TM1 Performance Modeler. Klicka på Hjälp och Visa
hjälp om du vill se informationen. Om administratören inte har lagt till någon
hjälptext i Cognos TM1 Performance Modeler är dialogrutan Visa hjälp tom.
Om datorn inte är ansluten till en Cognos TM1-server är alternativet Visa hjälp
inte tillgängligt på menyn Hjälp.

Bekräfta eller återställa data i Cognos TM1
Om du vill dela bidraget med andra samtidigt som du fortsätter att göra ändringar
i IBM Cognos Insight ska du bekräfta bidraget. Bekräftelsen innebär att dina ändrade data som är markerade med blå färg blir en del av basdata. Dina kolleger
som har åtkomst till planen kan visa ditt bidrag. Om du vill återställa ändringarna
till de senast bekräftade data kan du återställa alla data.

Arbetsordning
1. Klicka på Bekräfta
ter att göra ändringar.

om du vill dela bidragen med andra medan du fortsät-

Ikonen Bekräfta aktiveras bara om du har ändrat eller matat in data.
och sedan på Återställ alla data om du vill
2. Klicka på Widgetåtgärder
återställa senast bekräftade data.

Lämna in bidraget till en Cognos TM1-miljö
När IBM Cognos TM1-administratören har driftsatt ett godkännandeprogram anger
du data i IBM Cognos Insight och skickar sedan bidraget som slutgiltigt. Det låser
data.

Arbetsordning
när du är klar med ditt bidrag.
Klicka på Skicka
Ikonen Skicka blir tillgänglig först när alla ändringar har bekräftats.

Resultat
Granskaren kan nu ta över ägandet av bidraget och granska det.

Avvisa en inlämning i en Cognos TM1miljö
En inlämning är tillgänglig för granskning. Som granskare kan du se de senaste bekräftade ändringarna i IBM Cognos Insight. Om du inte godkänner vissa data kan
du avvisa inlämningen. Detta innebär att en annan användare kan ta över ägandet
av inlämningen och göra nödvändiga korrigeringar.

Arbetsordning
1. Öppna inlämningen som ska granskas.
2. Utforska och analysera data som lämnats till dig.
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3. Klicka på Avvisa

om du inte godkänner ändringarna.

Styrkortswidgetar
Styrkortswidgetar är objekt som kan skapas i IBM Cognos TM1 Performance Modeler. När du ansluter till en Cognos TM1-server kan du lägga till styrkortswidgetar till IBM Cognos Insight-arbetsytor.
Styrkortswidgetar kan innehålla följande objekt som du kan lägga till på en Cognos Insight-arbetsyta: påverkansdiagram, strategikartor, anpassade diagram och
historikdiagram.

Påverkansdiagram
Ett påverkansdiagram definierar relationer mellan tre typer av nyckeltal: påverkande nyckeltal, ett fokuserat nyckeltal och påverkade nyckeltal.
Påverkansdiagram använder trafikljus för att visa status för varje nyckeltal. Gula
romber representerar neutrala värden, gröna cirklar representerar positiva värden,
och den röda kvadraten representerar negativa värden. Bredvid varje trafikljus
finns en trendindikator. Pilarna anger att en ökning eller minskning, och ett tankstreck innebär att ingen ändring har skett.
Linjeformat i ett påverkansdiagram indikerar om påverkan är positiv, negativ eller
odefinierad.
Följande bild är ett exempel på ett påverkansdiagram.
v Det fokuserade nyckeltalet är Personalundersökning.
v Status för nyckeltalet Personalundersökning är Genomsnittligt och trenden är
Blir bättre.
v Det fokuserade nyckeltalet påverkas av följande två nyckeltal: Uttagna semesterdagar och Utbildningsdagar.
v Nyckeltalet Uttagna semesterdagar påverkar det fokuserade nyckeltalet positivt.
v Påverkan på nyckeltalet Utbildningsdagar för det fokuserade nyckeltalet är odefinierat.
v Det fokuserade nyckeltalet påverkar Personalundersökningen negativt.
Tips: Du kan se detaljerad information om nyckeltalen som påverkar eller påverkas av ett nyckeltal genom att klicka på Expandera bredvid nyckeltalet. Du kan expandera eller komprimera nyckeltalen genom att klicka på Expandera alla och
Komprimera alla i widgetens översiktsområde.

Kapitel 9. För Cognos TM1-användare

161

Figur 11. Exempel på ett påverkansdiagram

Strategikarta
En strategikarta omfattar verksamhetsperspektiv och verksamhetsmål, vars positiva
eller negativa prestanda indikeras med röda, gula och gröna trafikljus.
Perspektiv
Perspektiv är affärsområden som du kan använda till att gruppera verksamhetsmål. De här fyra perspektiven ingår som standard i Cognos TM1
Performance Modeler när du skapar en strategikarta: finansiellt, kund, interna affärsprocesser och Lärande och tillväxt. Du kan också skapa dina
egna perspektiv.
Syften Syftena är de enskilda mål som du har i varje perspektiv. I följande exempel innehåller det finansiella perspektivet två syften: att öka intäkterna och
minska driftskostnaderna.
Tips: När du pekar på ett mål visas nyckeltalen för målet. Du kan filtrera
data i arbetsytan genom att klicka på något av nyckeltalen.
Trafikljus
Trafikljus visas på mål och perspektiv för att representera avkastningen
från målet eller perspektivet. Gula romber representerar neutrala värden,
gröna cirklar representerar positiva värden, och den röda kvadraten representerar negativa värden.
I ett mål representeras enskilda mått av trafikljus och siffror. I följande exempel innehåller målet Lägre driftskostnader tre mått med trafikljus: en
grön cirkel representerar reklam, en gul romb representerar löner, och en
röd fyrkant representerar omkostnader.
Trafikljusen sammanfattas i ett måltrafikljus, bredvid måltiteln, som anger
det totala resultatet av målet. I följande exempel, betyder den gröna cirkeln
bredvid målsättningen Lägre driftskostnader att målet uppfylls överlag.
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De objektiva trafikljusen summeras sedan för varje perspektiv för att visa
hur hela perspektivet utförs. I följande exempel anger den gula romben
bredvid budgetplanen att perspektivets uppfyllandevärde överlag är neutralt.
Följande bild är ett exempel på en strategikarta. Det här exemplet speglar inte exakt vad som visas i Cognos Insight. I det här exemplet visas följande element:
v Det finns fyra perspektiv: 1. Finansiellt, 2. Kunden, 3. Interna processer, 4. Lärande och innovation.
v Status för det finansiella perspektivet är Genomsnittligt. Det finansiella perspektivet har följande målsättningar:
– Status för målsättningen Öka intäkter är Genomsnittligt med följande nyckeltalsvärden:
- Status för nyckeltalet Utgifter är Genomsnittligt.
- Status för nyckeltalet Vinst är Genomsnittligt.
– Status för målsättningen Lägre driftskostnader är Utmärkt med följande nyckeltalsvärden:
- Status för nyckeltalet Anställningscykel är Utmärkt.
- Status för nyckeltalet Produktkostnad är Genomsnittligt.
- Status för nyckeltalet Administrationskostnad är Dåligt.
v Status för kundperspektivet är Utmärkt. Kundperspektivet har följande målsättningar:
– Status för målsättningen Förbättra kännedomen om varumärket är Utmärkt.
– Status för målsättningen Minnesvärd shoppingupplevelse är Utmärkt med följande nyckeltalsvärden:
- Status för nyckeltalet Kostnad för personalutbildning är Utmärkt.
v Status för perspektivet Interna processer är Utmärkt. Perspektivet Interna processer har följande målsättningar:
– Status för målsättningen Förbättra leverantörsprocess är Utmärkt.
– Status för målsättningen Förbättra varumärkesstyrningsprocess är Utmärkt.
– Status för målsättningen Förbättra leverantörskedja är Utmärkt.
v Status för perspektivet lärande och innovation är Genomsnittligt. Perspektivet lärande och innovation har följande målsättningar:
– Status för målsättningen Öka intäkter är Utmärkt.
– Status för målsättningen Personalutveckling är Genomsnittligt med följande
nyckeltalsvärden:
- Status för nyckeltalet Produktkostnad är Genomsnittligt.
- Status för nyckeltalet Utgifter är Dåligt.
v Målsättningarna är sammankopplade på följande sätt:
– Målsättningen Förbättra kännedomen om varumärket i kundperspektivet är
kopplad till målsättningen Öka intäkter i finansperspektivet.
– Målsättningen Förbättra kännedomen om varumärket i kundperspektivet är
kopplad till målsättningen Öka intäkter i perspektivet lärande och innovation.
– Målsättningen Förbättra varumärkesstyrningsprocess i perspektivet Interna
processer är kopplad till målsättningen Personalutveckling i perspektivet lärande och innovation.
– Målsättningen Förbättra leverantörskedja i perspektivet Interna processer är
kopplad till målsättningen Minnesvärd shoppingupplevelse i kundperspektivet.
Kapitel 9. För Cognos TM1-användare
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– Målsättningen Personalutveckling i perspektivet Lärande och innovation är
kopplad till målsättningen Förbättra varumärkesstyrningsprocess i perspektivet Interna processer.
– Målsättningen Lägre driftskostnader i finansperspektivet är kopplad till målsättningen Öka intäkter i finansperspektivet.

Figur 12. Exempel på en strategikarta

Anpassat diagram
Ett anpassat diagram består av en anpassad bakgrundsbild där du kan placera datapunkter när du skapar diagrammet i Cognos TM1 Performance Modeler. De här
diagrammen inkluderar dimensioner, trafikljus, och trendindikatorer.
Anpassade diagram innehåller minst en dimension, som kallas den primära dimensionen, och kan inkludera två dimensioner för att tillhandahålla datapunkter som
representerar brytpunkter av data. I följande exempel är den primära dimensionen
nyckeltalsdimensionen, som omfattar två nyckeltal: vinst och intäkter. Den sekundära dimensionen är geografi. Det anpassade diagrammet visar data som representerar skärningspunkten mellan nyckeltal och geografiska platser.
Anpassade diagram inkluderar även trafikljus, som betecknar värdet från skärningspunkten mellan nyckeltalet och dimensionen. Gula romber representerar neutrala värden, gröna cirklar representerar positiva värden, och den röda kvadraten
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representerar negativa värden. Trendindikatorerna bredvid trafikljusen anger om
prestanda har förbättrats eller försämrats. I följande exempel är intäkten i Italien
positiv, men den har minskat.
Följande bild är ett exempel på ett anpassat diagram. Det här exemplet speglar inte
exakt vad som visas i Cognos Insight. I det här exemplet visas följande element:
v Diagrammet använder en världskarta som bakgrundsbild.
v Det finns 12 datapunkter i diagrammet:
– Status för datapunkten Intäkter - Kanada är Utmärkt och trenden är Blir
bättre.
– Status för datapunkten Intäkter - Frankrike är Dåligt och trenden är Blir
sämre.
– Status för datapunkten Intäkter - USA är Utmärkt och trenden är Blir bättre.
– Status för datapunkten Intäkter - Italien är Utmärkt och trenden är Blir sämre.
– Status för datapunkten Intäkter - Indien är Utmärkt och trenden är Blir bättre.
– Status för datapunkten Intäkter - Australien är Utmärkt och trenden är Blir
bättre.
– Status för datapunkten Intäkter - Brasilien är Genomsnittligt och trenden är
Blir sämre.
– Status för datapunkten
bättre.
– Status för datapunkten
sämre.
– Status för datapunkten
Blir sämre.
– Status för datapunkten
Blir bättre.
– Status för datapunkten

Vinst - Nordamerika är Utmärkt och trenden är Blir
Vinst - Europa är Genomsnittligt och trenden är Blir
Vinst - Sydamerika är Genomsnittligt och trenden är
Vinst - Australien är Genomsnittligt och trenden är
Vinst - Asien är Utmärkt och trenden är Blir bättre.
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165

Figur 13. Exempel på ett anpassat diagram

Historikdiagram
Ett historikdiagram är ett stapeldiagram med nyckeltalsdata. Som standard jämförs
verkliga värden med målvärden för varje tidsperiod. Diagrammet indikerar resultatet inom en accepterad tolerans. Du kan ändra tidsintervallen för att öka eller
minska detaljnivån, genom att dra fokusfältet.
När du pekar på en stapel visas mer information om underliggande värden, inklusive trafikljus och trendindikatorer. Trafikljus visar status enligt resultatmönstret för
ett nyckeltal. Exempel: Om resultatmönstret är satt till Över målet är gynnsamt
kan status vara något av följande:
v Gröna cirklar indikerar utmärkt resultat - det verkliga värdet är lika med eller
överträffar målvärdet.
v Gula romber indikerar genomsnittligt resultat - det verkliga värdet ligger under
målvärdet men inom accepterad tolerans.
v Röda kvadrater indikerar dåligt resultat - det verkliga värdet ligger under målvärdet och utanför accepterad tolerans.
Trendindikatorerna visar om resultat förbättras, försämras eller är samma vid jämförelse med föregående tidsperiod. Om det inte finns någon föregående tidsperiod
att jämföra med, t.ex. i det första historikdiagrammet, visas ingen trendinformation.
Följande exempel visar ett historikdiagram som fokuserar på åtta månaders intäkt.
För alla månader utom februari 2013 är total intäkt genomsnittlig. Med fokus på
februari 2013, ser du att resultatet är dåligt och att trenden sjunker jämfört med ja-
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nuari.

Figur 14. Exempel på ett historikdiagram

Lägga till styrkort
När du ansluter till en IBM Cognos TM1-server från IBM Cognos Insight kan du
visa och använda styrkort som du skapar i IBM Cognos TM1 Performance Modeler
i din arbetsyta.

Den här uppgiften
Styrkort som skapas i Cognos TM1 Performance Modeler visas i Cognos Insightinnehållspanelen i en mapp med Styrkort som har samma innehåll som mappen
Styrkort i Cognos TM1 Performance Modeler. Du kan använda de här styrkorten i
arbetsmiljön på samma sätt som du kan använda andra kuber: dra dem till arbetsytan och ändra vilka data som ska visas.
Vilka syften som visas i Cognos Insight beror på hur styrkortet definierats i Cognos TM1 Performance Modeler. Följande diagram kan vara tillgängliga:
v Påverkansdiagram
v Strategikarta
v Anpassat diagram
v Historikdiagram
Styrkortswidgetarna på arbetsytan synkroniseras automatiskt med varandra, så om
du ändrar några uppgifter i en widget, så ändras motsvarande uppgifter i de anKapitel 9. För Cognos TM1-användare

167

dra widgetarna också. Exempelvis visar nyckeltalskubwidgeten, som visas som en
korstabell och ett diagram i din arbetsyta, intäkter per månad efter nyckeltal. På
arbetsytan finns också en strategikarta, som visar samma data på ett annat sätt.
När du filtrerar data som visas i korstabellen och diagrammet, så att endast data
för januari månad visas, ändras även strategikartan så att endast data för januari
månad visas.

Arbetsordning
1. Dra ett objekt från mappen Kuber eller Styrkort i innehållsrutan till arbetsytan.
Tips: Du kan också lägga till objekt i arbetsytan genom att dubbelklicka på
dem i innehållsrutan.
2. Om du vill filtrera vilka data som ska visas i ett styrkortsobjekt, klickar du på
ett annat element i listan i widgetens översiktsområde.
3. Om du vill stoppa synkroniseringen för en widget med andra widgetar utökar
du avsnittet Synkronisering i innehållsrutan
ten för att välja synkroniseringsalternativ.

och högerklickar på widge-

4. Klicka på Zooma in om du vill se detaljer om en styrkortswidget.
Anm: Zooma in är inte tillgänglig för historikdiagram. Då kan du i stället
zooma in med fokusfältet.

Importera externa data till en plan
När du ansluter till IBM Cognos Insight från IBM Cognos TM1 i anslutet eller distribuerat läge kan du importera data till planen från en ASCII-fil på datorn.
Lägg till lokala data till en plan för att skapa en lokal länk till en källfil på datorn.
Den här länken avbildar kolumnerna i din lokala fil till dimensionerna i kuben
som du arbetar med i Cognos Insight. Sedan, när du kör den lokala länken, visas
data från källfilen i korstabellen som du arbetar med i Cognos Insight.
Du kan inte använda den här metoden till att skapa ändringar i strukturen av en
Cognos Insight-kub. Exempel: Den här metoden gäller endast för uppdatering av
data i befintliga dimensioner, inte för tillägg eller borttagning av dimensioner.
Begränsning: Du kan bara importera data till en plan när planen är en ansvarsprogramtyp eller en godkännandeprogramtyp.

Arbetsordning
1. Från menyn Hämta data klickar du på Importera celldata.
2. Om du vill skapa en ny lokal länk klickar du på Nytt i fönstret Hämta data.
3. Ange ett namn för den lokala länk som du skapar. Namnet på länken ska
identifiera kuben som du länkar till.
4. Ange en beskrivning för den länk du ska skapa. Beskrivningen av länken ska
beskriva innehållet på den kub som du länkar till.
5. I listan Datakälltyp klickar du på ASCII. ASCII-filer är för närvarande den
enda filtypen som kan användas.
6. Klicka på Nästa.
7. I listan Målvy klickar du på den kub som du vill importera data till, och
klickar på Nästa.
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8. Klicka på ellips-knappen (...) i fältet Källa, gå till den fil du vill importera och
öppna filen.
9. Om det behövs ändrar du informationen om källfilen, inklusive hur värden
avgränsas och textkvalificeraren. I rutan Förhandsgranskning visas de data
som du importerar.
10. Valfritt: Ändra radnumret i fältet Starta importen vid rad.
11. Du kan identifiera den rad som innehåller kolumnrubriker genom att skriva
radnumret i fältet Ändra namn på kolumner med rad.
12. Om du vill ange vilka kolumner som ska avbildas som dimensioner, markerar
du kolumnerna och klickar på Dimension. Alla rader eller kolumner som du
inte avbildar till en befintlig dimension i kuben kommer att importeras som
värden. Kolumnnamnen visas i listan Källdimensioner. De dimensioner som
redan finns i kuben är listade i listan Måldimensioner.
13. Klicka på Nästa.
14. Avbilda kolumnerna i ASCII-filen till måldimensionerna i Cognos Insight-kuben på följande sätt:
v För att manuellt avbilda kolumnerna till dimensioner klickar du på dimensionen i listan Källdimensioner och därefter på dimensionen i listan Måldimensioner som du vill avbilda till, och sedan på Avbilda.
v För att automatiskt avbilda kolumnerna till dimensioner med hjälp av namn
på dimensioner, klickar du på Avbilda alla. Alla dimensioner som saknar
en matchning lämnas kvar i listan Källdimensioner eller Måldimensioner.
När du klickar på dimensioner i listan Avbildade källdimensioner eller Avbildade måldimensioner visar rutorna Förhandsgranska medlemmar elementen i käll- och måldimensionerna.
v Om du vill ändra en befintlig avbildning kan du utföra följande åtgärder:
a. Klicka på ett objekt i listan Avbildade källdimensioner och klicka sedan
på Redigera.
b. Om du vill avbilda kolumner till dimensioner manuellt klickar du på
Avbilda manuellt, klickar på dimensionerna i listorna Källobjekt och
Målobjekt och klickar sedan på Lägg till.
c. Om du vill avbilda kolumner med endast en del av kolumnrubriken,
klickar du på Delsträng och identifierar de tecken som ska användas.
Exempel: Om källfilen innehåller fullständiga månadsnamn, som januari,
och målkuben innehåller månadskoder på tre bokstäver, som jan, kan du
använda en delsträng som enbart hämtar de tre första tecknen i månaden från namnen på källobjekten.
15. Klicka på Nästa.
16. Om du vill avbilda en måldimension som inte avbildats till en kolumn klickar
du på måldimensionen i listan Oavbildade måldimensioner och flyttar
måtten från listan Tillgänglig till listan Ingår med hjälp av pilarna.
17. Klicka på Slutför.
18. Klicka på länken som du skapat i listan Lokala länkaroch klicka på Kör.
19. Om du vill spara en lokal länk att skicka till andra användare klickar du på
Spara som i fönstret Hämta data. Exempel: Du har importerat data från tidrapporter till kuben, men du vet att andra medarbetare kommer att göra
samma sak med sina tidrapporter, så du sparar den lokala länken så att andra
anställda kan använda samma avbildningar med sina lokala filer.
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Resultat
Om käll- och måldata inte matchar varandra, visas ett felmeddelande som talar om
när uppgifterna inte stämmer överens.
Om uppgifterna matchar varandra, visas de importerade uppgifterna i korstabellen
i blått. Du kan nu bekräfta data eller ångra importen.

Visa relaterade data
Om länkarna är definierade i kuben, så gäller att när du arbetar i IBM Cognos Insight i anslutet eller distribuerat läge, kan du komma åt ytterligare detaljer från en
annan kub.
IBM Cognos TM1-administratörer skapar länkar från en kub till en annan i IBM
Cognos TM1 Performance Modeler. De här länkarna identifierar relaterade data i
en annan kub. Cognos Insight-användare kan sedan se relaterade data från en Cognos Insight-arbetsyta.
Exempel: Du bidrar till en plan i Cognos Insight, och korstabellen visar Intäkter
per Produktlinje efter Datum. Produkt A har mycket låga intäkter 2012 K4, så du
begär information om cellen i skärningspunkten för produkt A och 2012 K4. Administratören har kopplat kuben du arbetar i till en kub med data om utbildning. När
du begär information om cellen i skärningspunkten för produkt A och 2012 K4,
öppnas ett fönster med information om antalet utbildningsdagar varje försäljare
2012. Du ser att alla säljare ägnade två veckor i november 2012 åt att lära sig det
nya säljprogramsystemet. Detta förklarar den lägre intäkten för det kvartalet.

Arbetsordning
Om du vill se relaterade data i Cognos Insight, högerklickar du på en cell i en korstabell och klickar på Hämta information, och klickar sedan på kubnamnet som du
vill borra ner till. de kuber som är tillgängliga är de kuber som Cognos TM1-administratören har definierat länkar till. Relaterade data visas i ett nytt fönster.

Arbeta offline från ett Cognos TM1-system
När du arbetar i IBM Cognos Insight i distribuerat läge, kopplar du ned från IBM
Cognos TM1-system om du vill ändra en arbetsyta på datorn och senare bekräfta
ändringarna.

Innan du börjar
Det går endast att arbeta offline när du startar Cognos Insight i distribuerat läge
från IBM Cognos TM1 Applications-portalen.

Den här uppgiften
Om du vet att du inte kommer att kunna bekräfta ändringarna till Cognos TM1servern kan du ta över ägandet av en arbetsyta och sedan ändra inställningarna i
Cognos Insight och arbeta offline.
Exempel: Om du planerar att arbeta där det saknas Internetanslutning kan du
spara en lokal kopia och välja att arbeta med Cognos Insight offline. Du kan arbeta
med den lokala kopian när datorn inte är ansluten till servern. När du sedan ansluter igen kan du bekräfta ändringarna av arbetsytan till Cognos TM1-servern.
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Arbetsordning
1. Klicka på Åtgärder
, och klicka sedan på Arbeta offline. En markering visas bredvid menyalternativet Arbeta offline.
2. När du vill ansluta till Cognos TM1-servern klickar du på Åtgärder och väljer
Arbeta offline. Markeringen bredvid menyalternativet Arbeta offline tas bort
vilket betyder att servern är ansluten.
3. Bekräfta ändringarna genom att klicka på Bekräfta
Data sammanfogas med data på servern.

.

Ta bort arbetsytor som Cognos TM1-användare
Om du inte längre behöver en IBM Cognos Insight-arbetsyta kan du ta bort arbetsytan och data från datorn.

Arbetsordning
Om du sparade arbetsytan på datorn, tar du bort arbetsytan eller CDD-filen från
datorn. CDD-filen innehåller arbetsytans modell och data samt arbetsytans layout.
Glöm inte: Användardata för Cognos Insight-arbetsytor lagras separat från arbetsytor själva. Användardata omfattar loggfiler, teman, PNG-filer av nyligen använda arbetsytor, och Cognos TM1-kuber som skapas när du skapar eller ändrar
en arbetsyta. Du kan inte ta bort data för en enda arbetsyta. Du kan bara ta bort
alla användardata på en gång. Om du vill ta bort dessa användardata, som när du
avinstallerar Cognos Insight, tar du bort mappen .CognosInsight för din miljö:
v På ett Microsoft Windows XP-operativsystem: C:\Documents and
Settings\användarnamn\.CognosInsight
v På ett Microsoft Windows 7-operativsystem: C:\Användare\användarnamn\
.CognosInsight
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Kapitel 10. För Cognos TM1-administratörer
Administratörer av IBM Cognos TM1-servrar kan driftsätta program så att användare kan arbeta med data i IBM Cognos Insight-arbetsytor.
Om vyer har definierats i IBM Cognos TM1 Performance Modeler eller i IBM Cognos TM1 Architect och du publicerar ett redigerbart program inkluderas alla vyer
på IBM Cognos TM1-servern som en del av programmet.
Viktigt: Standardvyn Alla som skapas i Cognos TM1 Performance Modeler är inte
tillgänglig i Cognos Insight.
Om programmet inte är redigerbart kan du bara ändra layouten.
Mer information om redigerbara program i TM1 Performance Modeler-dokumentationen. Du når produktdokumentationen från IBM Knowledge Center (http://
www.ibm.com/support/knowledgecenter).

Ansluta till ett Cognos TM1-system
IBM Cognos TM1-administratörer kan ansluta till ett Cognos TM1-system från IBM
Cognos Insight när de vill importera dimensioner eller kuber, publicera en arbetsyta eller bidra till en plan.

Innan du börjar
Det är endast Cognos TM1-administratörer som kan ansluta till ett Cognos TM1system från IBM Cognos Insight.

Den här uppgiften
Alla vyer och program som har skapats i Cognos TM1 Architect and IBM Cognos
TM1 Performance Modeler visas.
Viktigt: Standardvyn Alla som skapas i Cognos TM1 Architect är inte tillgänglig i
Cognos Insight.

Arbetsordning
1. Klicka på Åtgärder
, och sedan på Anslut till IBM Cognos TM1.
2. Ange URL-adressen i IBM Cognos TM1-systemets URL. URL-adressen är skiftberoende.
3. Ange inloggningsuppgifterna för systemet.
4. Klicka på Nästa.
5. Välj en planeringsserver och ett program samt om anslutningen ska göras till
vyn för bidragslämnare eller granskare.
6. Klicka på Slutför.

© Copyright IBM Corp 2012, 2016
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Publicera arbetsytor till Cognos TM1
När du publicerar en arbetsyta från IBM Cognos Insight kopieras data i arbetsytan
till IBM Cognos TM1-servern och ett program skapas i IBM Cognos TM1 Applications-portalen.

Innan du börjar
Det är endast Cognos TM1-administratörer som kan publicera arbetsyteinnehåll till
Cognos TM1. Om du publicerar om en befintlig arbetsyta ansluter du till Cognos
TM1-servern och väljer det program och den vy som ska uppdateras. Om du försöker uppdatera en arbetsyta genom att publicera den igen utan att ansluta till den
först, kommer du att skapa ett andra program med samma kub, och du kommer
att få ett felmeddelande som anger att valideringslogiken har misslyckats.
Du kan skapa och spara anslutningar till IBM Cognos Express och IBM Cognos
TM1 in My Preferences. Mer information finns i ”Cognos Insight-inställningar” på
sidan 13.

Den här uppgiften
Viktigt: Om du vill publicera en arbetsyta och om det finns flera Cognos TM1servrar, följer du anvisningarna i ”Publicera arbetsytor till en Cognos TM1-server
med flera lager” på sidan 176.
När du publicerar arbetsytor och kuber, kan andra användare med åtkomst till
Cognos TM1-servern nå dem från IBM Cognos TM1 Applications-portalen och arbeta med dem i Cognos Insight. Underliggande data lagras på Cognos TM1-servern och Cognos Insight används till att ansluta servern.
Begränsning: Som standard sker ingen publicering med Cognos Insight om fler än
tio Cognos TM1-servrar körs samtidigt. Den här konfigurationen förhindrar överbelastning av systemresurserna.
Följande figur visar arbetsflödet publicering från Cognos Insight. När du publicerar en arbetsyta från Cognos Insight till Cognos TM1 kopieras data i arbetsytan till
Cognos TM1-servern, och ett program läggs till i IBM Cognos TM1 Applicationsportalen.
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Figur 15. Publicera arbetsytor till Cognos TM1

Arbetsordning
1. Klicka på Åtgärder
, och klicka sedan på Publicera. Om du publicerar en
ny arbetsyta frågar Cognos Insight om du vill spara arbetsytan innan du fortsätter.
Varning:
När du klickar på Publicera sparas alla ändringar du har gjort av arbetsytan.
2. Klicka på alternativet Publicera.
3. I fältet IBM Cognos TM1-systemets URL anger du det Cognos TM1-system
som ska användas.
4. Ange inloggningsuppgifterna för systemet. Om Cognos TM1 Application-servern använder Cognos Access Manager kan du logga in anonymt eller som en
annan användare.
5. Ange namnet på det Cognos-program som ska skapas.
Obs: Programnamnet måste vara unikt.
6. Valfritt: Om du publicerar ett program av ansvarstyp, väljer du den dimension
som styr dataåtkomsten. Om du publicerar ett program av central typ ska du
inte välja någon dimension.
Ett program av ansvarstyp bygger på en rapporteringsstruktur, t.ex. företagets
struktur. Det har inte något fastställt slutdatum, som exempelvis rullande prognoser eller kontinuerliga planeringsprocesser. Du kan inte låsa programmet.
Ett centralt programanvänds av en liten grupp användare som delar central
planering eller analys.
Mer information om programtyper finns i Kapitel 10, ”För Cognos
TM1-administratörer”, på sidan 173
7. Klicka på Nästa och granska valen.
8. Klicka på Slutför när du vill publicera arbetsytan.
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Publicera arbetsytor till en Cognos TM1-server med flera lager
Alternativen Publicera och Publicera och distribuera i IBM Cognos Insight placerar data på samma dator som IBM Cognos TM1 Applications-servern. Om du vill
att IBM Cognos TM1-data ska publiceras till en datanivå som är oberoende från
Cognos TM1 Applications-servern väljer du alternativet IBM Planning Service Archive när du publicerar en arbetsyta.

Innan du börjar
Det är endast Cognos TM1-administratörer som kan publicera arbetsyteinnehåll till
Cognos TM1.

Den här uppgiften
Om Cognos TM1-servern inte finns på samma dator som Cognos TM1 Applications-servern kan du få följande felmeddelande om du använder alternativen Publicera eller Publicera och distribuera:
Ett undantagsfel inträffade på servern. Kontakta systemadministratören.
:java.lang.IllegalArgumentException: Filen: \bin64\tm1s.exe finns inte.

Det här felet inträffar eftersom alternativen Publicera och Publicera och distribuera skickar begäran till Cognos TM1 Application-servern om att starta en ny Cognos TM1-server och dessa begäran kan endast uppfyllas om Cognos TM1-server
finns på samma dator som Cognos TM1 Applications-servern.
Följ nedanstående steg när du publicerar eller publicerar och distribuerar en arbetsyta till en Cognos TM1-flernivåserver första gången. När du behöver uppdatera arbetsytan ansluter du till Cognos TM1-servern och sedan kan du publicera
eller publicera och distribuera utan att upprepa de här stegen.
Du kan skapa och spara anslutningar till IBM Cognos Express och IBM Cognos
TM1 in My Preferences. Mer information finns i ”Cognos Insight-inställningar” på
sidan 13.

Arbetsordning
1. Klicka på Åtgärder
och välj Publicera.
2. På första sidan i guiden klickar du på IBM Planning Service Archive i den
nedre vänstra delen.
3. Fyll i den information som krävs, inklusive målkatalog, programnamn och
kontrolldimensionsinformation och slutför stegen i guiden. Målkatalogen kommer att innehålla två ZIP-filer som namnges efter det program du anger:
programnamn.zip och programnamn.data.zip.
4. Flytta filen programnamn.data.zip till Cognos TM1-servern.
5. Flytta filen programnamn.zip till Cognos TM1 Applications-servern.
6. Packa upp filen programnamn.data.zip med verktyget tm1xfer på Cognos
TM1-servern. Information om hur du använder tm1xfer finns i TM1 Operations-dokumentationen.
7. Lägg till en underkatalog i katalogen som du packar upp filen
programnamn.data.zip i och ge underkatalogen namnet tunit.
8. Sök efter och öppna filen tm1s.cfg och lägg till följande egenskaper:
ServerName=server_name
AdminHost=administrator_computer_name
DataBaseDirectory=PortNumber=port_number
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AllowSeparateNandCRules=T
ForceReevaluationOfFeedersForFedCellsOnDataChange=T
DistributedPlanningOutputDir=.\tunit
IntegratedSecurityMode=1

9. Ange värden för de egenskaper du har lagt till:
a. ServerName Skriv namnet på det program som anges vid publicering.
b. AdminHost Skriv namnet på Cognos TM1-serveradministratörens dator.
c. DataBaseDirectory=PortNumber Skriv portnumret till Cognos TM1-servern.
När du installerar en Cognos TM1-server är standardportnumret 12345.
Giltiga portnummer är 000 till 49151.
d. IntegratedSecurityMode Ange ett nummer för säkerhetsläge.
Säkerhetsläget kan ändras senare om CAM-säkerhet används. Du kan då
ange värden för ServerCAMURI och ClientCAMURI. Följande standardvärden
används för CAM-autentisering:
ServerCAMURI=http://localhost:9300/p2pd/servlet/dispatch
ClientCAMURI=http://localhost/ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi

10. Lägg till en ny Cognos TM1-serverinstans i IBM Cognos Configuration, och
starta om den nya tjänsten.

11.

12.
13.
14.
15.

Tips: Du kan även starta Cognos TM1-servern genom att starta tm1s.exe eller
tm1sd.exe från mappen Cognos_TM1-installationsplats/bin.
Använd Cognos TM1 Architect och konfigurera säkerheten på den nya servern. Användarnamnet för den nya Cognos TM1-servern är admin och lösenordet är tomt. Du bör ange ett lösenord så snart som möjligt för att säkra servern.
Spara säkerhetsinställningarna.
Gå till sidan IBM Cognos TM1 Application Configuration i Cognos TM1
Applications-portalen och lägg till Cognos TM1-servern.
Klicka på Importera program och importera programmet.
Ange Cognos TM1-servern på sidan Importera program och gå till den katalog där filen programnamn finns.
Tips: Om du använder Cognos TM1, version 10.1, och du får ett felmeddelande när du importerar programmet, skapar du mappen
webapps/pmpsvc/desktop om den inte redan finns i installationskatalogen för
IBM Cognos TM1 Applications-servern.

Resultat
När du har publicerat arbetsytan ansluter du till Cognos TM1-servern från Cognos
Insight för att göra uppdateringar.
Varning:
Om du upprepar de här stegen för samma arbetsyta skapas ett andra program i
Cognos TM1 Applications-portalen.

Programunderhåll i en Cognos TM1-miljö
När du har publicerat ett program från IBM Cognos Insight till en IBM Cognos
TM1-server finns det ett antal underhållsalternativ.
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Om vyer har definierats i IBM Cognos TM1 Performance Modeler eller i IBM Cognos TM1 Architect och du publicerar ett redigerbart program, blir alla vyer på
Cognos TM1-servern en del av programmet. Om programmet inte är redigerbart
kan du bara ändra layouten.
Mer information om redigerbara program i TM1 Performance Modeler-dokumentationen. Du kan nå det här dokumentet på IBM Knowledge Center (http://
www.ibm.com/support/knowledgecenter).
Du kan arbeta med ett publicerat program genom att utföra följande åtgärder:
v Schemalägg en process som importerar data. Mer information finns i avsnitten
om rutiner i TM1 Perspectives-, TM1 Architect- och TM1 Web-dokumentationen.
Du kan nå det här dokumentet på IBM Knowledge Center (http://
www.ibm.com/support/knowledgecenter).
v Anslut till Cognos TM1-servern för att göra ändringar på servern. Ändringarna
görs direkt på servern och kan inte ångras. Om du försöker uppdatera en arbetsyta genom att publicera den igen utan att ansluta till den först, kommer du
att skapa ett andra program med samma kub, och du kommer att få ett felmeddelande som anger att valideringslogiken har misslyckats.
v Lägg till eller ta bort kuber, dimensioner, mått, nivåer eller attribut. Ändringarna
görs direkt på servern och kan inte ångras.
v Lägg till eller ta bort data. Ändringarna görs direkt på servern och kan inte ångras.
v Gör ändringar av arbetsytans layout. Om du gör ändringar av layouten måste
du publicera arbetsytan på nytt eftersom layoutändringar inte görs omedelbart
på servern.

Utformning av bidragsarbete i en Cognos TM1-miljö
När ett program har skapats i IBM Cognos TM1 Performance Modeler, kan du förbättra det i IBM Cognos Insight för bidragslämnarna och granskarna.
Granska de olika programtyperna och utföra sedan ett program för bidragslämnare
med de tillgängliga procedurerna.

Programtyper
Den som utformar programmet i Cognos TM1 Performance Modeler definierar
programtypen.
Ansvar
Ett program av ansvarstyp bygger på en rapporteringsstruktur, t.ex. verksamhetens, avdelningens eller företagets struktur. Ändringar kan göras
utan att behöva skickas in och godkännas. Ansvarsprogramtypen används
för rullande prognoser eller kontinuerliga planeringsprocesser där det inte
finns något bestämt slutdatum.
Central
Ett program av central typ används av en liten grupp användare som delar
på uppgiften att utföra central planering eller analys. Att ta över ägandet
är ett alternativ, och inte obligatoriskt som i de andra programtyperna.
Ändringar kan inte låsas.
Godkännande
Ett program av godkännandetyp bygger på en rapporteringsstruktur, t.ex.
godkännande- eller rapporteringsstrukturen i verksamheten, avdelningen
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eller företaget. När en ändring har skickats, låses programmet för alla nya
ändringar tills godkännaren har avvisat ändringen.
Program som skapas i Cognos Insight kan vara av ansvarstyp eller central typ. Du
kan inte skapa ett program av godkännandetyp i Cognos Insight men du kan använda Cognos Insight till att förbättra ett program som skapats i Cognos TM1 Performance Modeler.

Procedur
1. Anslut till ett IBM Cognos TM1-program och logga på som administratör.
2. Förklara din plan och beskriv i detalj varje persons ansvar på den första fliken
för dem som ska bidra till planen.
Administratören kan ha gjort information tillgänglig om de vyer som ingår i
planen i Cognos TM1 Performance Modeler. Klicka på Hjälp och Visa hjälp om
du vill se informationen. Om administratören inte har lagt till någon hjälptext i
Cognos TM1 Performance Modeler är dialogrutan Visa hjälp tom. Du datorn
inte är ansluten till Cognos TM1-servern är alternativet Visa hjälp inte tillgängligt från menyn Help.
3. Presentera dina resultat som startpunkter till en djupare analys. Lägg till dina
krav för bidragslämnare för att förklara de förväntningar som framhävs i data.
4. Lägg till fler flikar som behövs för din plan och lägg till åtgärdsknappar som
vägleder användarna igenom de olika flikarna eller till körningen av processer.
5. Lägg till text, bilder och webbsidor som ger mer kontext till planen eller analysen.
Om användarna arbetar på flera språk tar du med textwidgetar och webbsidor
för alla språken.
6. Högerklicka först på arbetsytan och klicka sedan på Lås alla widgetar om du
vill förhindra att användare flyttar widgetar och om du vill dölja widgetverktygsfälten.
7. Publicera arbetsytan.

Resultat
För alla programtyper kan användarna utföra följande åtgärder:
v Analysera data genom att sortera, växla rader och kolumner, undertrycka tomma
celler, ändra storlek på celler och arbeta med diagram.
v Köra skript från åtgärdsknappar, om sådana finns.
v Bidra till den sektor av planen som du har gett dem åtkomst till.
v Använd utforskarpunkter för att analysera data.
För program av central typ kan användarna även utföra följande åtgärder:
v Utforma arbetsytan - du kan navigera, minimera och maximera widgetar som
administratören har gjort i ordning åt dig (om inte administratören har låst widgetarna) men du kan inte lägga till nytt, eget innehåll
v Importera data.
v Omstrukturera data.
För program av godkännande- och ansvarstyp kan användarna inte utföra följande
åtgärder:
v Utforma arbetsytan - användarna kan navigera, minimera och maximera widgetar som du har gjort i ordning åt dem (om inte du har låst widgetarna) men
användarna kan inte lägga till nytt, eget innehåll.
Kapitel 10. För Cognos TM1-administratörer
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v Importera data - om inte du har lagt till en åtgärdsknapp för import.
v Omstrukturera data - om inte du har lagt till en åtgärdsknapp för omstrukturering.

Skapa ett Cognos Planning Service-arkiv i en Cognos TM1-miljö
Du kan skapa ett arkiv för IBM Cognos Insight-datakatalogen och layout när du
ska flytta IBM Cognos TM1-servern.

Den här uppgiften
Följande två arkivfiler skapas när du skapar ett arkiv:
v En datakatalogfil för systemadministratören att överföra till en annan dator och
starta en Cognos TM1-process mot den.
v En programfil som kan importeras till portalen Cognos TM1 Applications.

Arbetsordning
1. Klicka på Åtgärder
, och klicka sedan på Publicera.
2. Klicka på IBM Planning Service Archive.
3. I fältet Målkatalog anger du var arkivet ska lagras.
4. Ange namnet på det program som du vill skapa.
5. Om du ska arkivera ett program av ansvarstyp väljer du den dimension som
ska styra dataåtkomsten. Om du arkiverar ett program av central typ ska du
inte välja någon dimension.
Ett program av ansvarstyp bygger på en rapporteringsstruktur, t.ex. företagets
struktur. Det har inte något fastställt slutdatum, som exempelvis rullande prognoser eller kontinuerliga planeringsprocesser. Du kan inte låsa programmet.
Ett program av central typ används av en liten grupp användare som delar på
uppgiften att utföra central planering eller analys.
Mer information om programtyper finns i Kapitel 10, ”För Cognos
TM1-administratörer”, på sidan 173.
6. Klicka på Nästa och granska det som kommer att arkiveras.
7. Klicka på Slutför när du är redo att skapa de båda arkivfilerna.

Ta bort arbetsytor som Cognos TM1-administratör
Om du inte längre behöver en IBM Cognos Insight-arbetsyta kan du ta bort programmet från IBM Cognos TM1.

Arbetsordning
Utför de av följande åtgärder som är tillämpliga:
v Om du sparade arbetsytan på datorn, tar du bort arbetsytan eller CDD-filen från
datorn. CDD-filen innehåller arbetsytans modell och data samt arbetsytans layout.
v Om du har publicerat arbetsytan till IBM Cognos TM1 tar du bort programmet
och serverinstansen från Cognos TM1.
Mer information finns i dokumentationen om produkten och versionen på IBM
Knowledge Center (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).
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Glöm inte: Användardata för Cognos Insight-arbetsytor lagras separat från arbetsytor själva. Användardata omfattar loggfiler, teman, PNG-filer av nyligen använda arbetsytor, och Cognos TM1-kuber som skapas när du skapar eller ändrar
en arbetsyta. Du kan inte ta bort data för en enda arbetsyta. Du kan bara ta bort
alla användardata på en gång. Om du vill ta bort dessa användardata, som när du
avinstallerar Cognos Insight, tar du bort mappen .CognosInsight för din miljö:
v På ett Microsoft Windows XP-operativsystem: C:\Documents and
Settings\användarnamn\.CognosInsight
v På ett Microsoft Windows 7-operativsystem: C:\Användare\användarnamn\
.CognosInsight

Skapa en modellrapport
Du kan skapa en rapport som innehåller egenskaperna för varje objekt i modellen.
Rapporten sparas som ett Microsoft Excel-kalkylark.

Den här uppgiften
Om du är ansluten till en IBM Cognos TM1-server som innehåller ett eller fler
driftsatta program, inkluderar rapporten även objekten från varje program.

Arbetsordning
1. Klicka på Åtgärder
och sedan på Generera rapport.
2. Skriv namnet på rapporten och klicka på Spara så skapas rapporten.

Kapitel 10. För Cognos TM1-administratörer
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Kapitel 11. För Cognos Express-användare
Du kan dela arbetsytorna du skapar i IBM Cognos Insight med andra personer genom att dela dem på IBM Cognos Express-servern.

Planer på Cognos Express-servrar
När IBM Cognos Express-serveradministratören distribuerar en företagsövergripande plan i en IBM Cognos Insight-arbetsyta kan du granska, analysera och uppdatera den del av planen du har blivit tilldelad.

Lägga till ett bidrag i en Cognos Express-miljö
Du kan bidra med data till din del av en IBM Cognos Insight-plan, t.ex. försäljning, marknadsföring, utveckling eller kostnader.

Den här uppgiften
Varje del av planen kallas för en nod. I uppkopplat eller distribuerat läge kan du ta
över ägandet från valfri nivå.

Arbetsordning
1. Öppna IBM Cognos Insight från IBM Cognos TM1 Applications-portalen i uppkopplat eller distribuerat läge.
2. Klicka på Ta över ägande
3. Utforska och analysera data.
4. Ange eller välj data.

.

Administratören kan ha definierat en lista över värden som du kan välja från.
Administratören kan ha gjort information tillgänglig om de vyer som ingår i
planen i IBM Cognos TM1 Performance Modeler. Klicka på Hjälp och Visa
hjälp om du vill se informationen. Om administratören inte har lagt till någon
hjälptext i Cognos TM1 Performance Modeler är dialogrutan Visa hjälp tom.
Om datorn inte är ansluten till en Cognos TM1-server är alternativet Visa hjälp
inte tillgängligt på menyn Hjälp.

Bekräfta eller återställa data i en Cognos Express-miljö
Om du vill dela bidraget med andra samtidigt som du fortsätter att göra ändringar
i IBM Cognos Insight ska du bekräfta bidraget. Bekräftelsen innebär att dina ändrade data som är markerade med blå färg blir en del av basdata. Dina kolleger
som har åtkomst till planen kan visa ditt bidrag. Om du vill återställa ändringarna
till de senast bekräftade data kan du återställa alla data.

Arbetsordning
1. Klicka på Bekräfta
om du vill dela bidragen med andra medan du fortsätter att göra ändringar.
Ikonen Bekräfta aktiveras bara om du har ändrat eller matat in data.
och sedan på Återställ alla data om du vill
2. Klicka på Widgetåtgärder
återställa senast bekräftade data.
© Copyright IBM Corp 2012, 2016
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Lämna in bidraget till en Cognos Express-miljö
När IBM Cognos Express-administratören har driftsatt ett godkännandeprogram
anger du data i IBM Cognos Insight och skickar sedan bidraget som slutgiltigt. Det
låser data.

Arbetsordning
Klicka på Skicka
.
Ikonen Skicka blir tillgänglig först när alla ändringar har bekräftats.

Resultat
Granskaren kan nu ta över ägandet av bidraget och granska det.

Avvisa en inlämning i en Cognos Express-miljö
En inlämning är tillgänglig för granskning. Som granskare kan du se de senaste bekräftade ändringarna i IBM Cognos Insight. Om du inte godkänner vissa data kan
du avvisa inlämningen. Detta innebär att en annan användare kan ta över ägandet
av inlämningen och göra nödvändiga korrigeringar.

Arbetsordning
1. Öppna inlämningen som ska granskas.
2. Utforska och analysera data som lämnats till dig.
3. Klicka på Avvisa

om du inte godkänner ändringarna.

Arbeta offline från ett Cognos Express-system
När du arbetar i IBM Cognos Insight i distribuerat läge, kopplar du ned från IBM
Cognos Express-system om du vill ändra en arbetsyta på datorn och senare bekräfta ändringarna.

Innan du börjar
Det går endast att arbeta offline när du startar Cognos Insight i distribuerat läge
från IBM Cognos TM1 Applications-portalen.

Den här uppgiften
Om du vet att du inte kommer att kunna bekräfta ändringarna till Cognos Expressservern kan du ta över ägandet av en arbetsyta och sedan ändra inställningarna i
Cognos Insight och arbeta offline.
Exempel: Om du planerar att arbeta där det saknas Internetanslutning kan du
spara en lokal kopia och välja att arbeta med Cognos Insight offline. Du kan arbeta
med den lokala kopian när datorn inte är ansluten till servern. När du sedan ansluter igen kan du bekräfta ändringarna av arbetsytan till Cognos Express-servern.

Arbetsordning
1. Klicka på Åtgärder
, och klicka sedan på Arbeta offline. En markering visas bredvid menyalternativet Arbeta offline.
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2. När du vill ansluta till Cognos Express-servern klickar du på Åtgärder och väljer Arbeta offline. Markeringen bredvid menyalternativet Arbeta offline tas
bort vilket betyder att servern är ansluten.
3. Bekräfta ändringarna genom att klicka på Bekräfta
Data sammanfogas med data på servern.

.

Ta bort arbetsytor som Cognos Express-användare
Om du inte längre behöver en IBM Cognos Insight-arbetsyta kan du ta bort arbetsytan från IBM Cognos Express.

Arbetsordning
Utför de av följande åtgärder som är tillämpliga: Om du sparade arbetsytan på datorn, tar du bort arbetsytan eller CDD-filen från datorn. CDD-filen innehåller arbetsytans modell och data samt arbetsytans layout.
Glöm inte: Användardata för Cognos Insight-arbetsytor lagras separat från arbetsytor själva. Användardata omfattar loggfiler, teman, PNG-filer av nyligen använda arbetsytor, och Cognos TM1-kuber som skapas när du skapar eller ändrar
en arbetsyta. Du kan inte ta bort data för en enda arbetsyta. Du kan bara ta bort
alla användardata på en gång. Om du vill ta bort dessa användardata, som när du
avinstallerar Cognos Insight, tar du bort mappen .CognosInsight för din miljö:
v På ett Microsoft Windows XP-operativsystem: C:\Documents and
Settings\användarnamn\.CognosInsight
v På ett Microsoft Windows 7-operativsystem: C:\Användare\användarnamn\
.CognosInsight

Kapitel 11. För Cognos Express-användare
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Kapitel 12. För Cognos Express-administratörer
IBM Cognos Express-administratörer kan publicera och distribuera arbetsytor som
skapats i IBM Cognos Insight till Cognos Express-servern så att Cognos Expressanvändare kan komma åt dem.

Ansluta till ett Cognos Express-system
IBM Cognos Express-administratörer kan ansluta till ett Cognos Express-system
från IBM Cognos Insight när de vill importera dimensioner eller kuber, publicera
en arbetsyta eller bidra till en plan.

Innan du börjar
Det är endast Cognos Express-administratörer som kan ansluta till ett Cognos Express-system från IBM Cognos Insight.

Den här uppgiften
Alla vyer och program som har skapats i IBM Cognos TM1 Architect and IBM
Cognos TM1 Performance Modeler visas.

Arbetsordning
1. Klicka på Åtgärder
, och sedan på Anslut till IBM Cognos TM1.
2. I fältet IBM Cognos TM1-systemets URL anger du URL-adressen till Cognos
Express-servern. URL-adressen är skiftberoende.
3. Ange inloggningsuppgifterna för systemet.
4. Klicka på Nästa.
5. Välj en planeringsserver och ett program samt om anslutningen ska göras till
vyn för bidragslämnare eller granskare.
6. Klicka på Slutför.

Publicera arbetsytor till Cognos Express
När du publicerar en arbetsyta från IBM Cognos Insight kopieras data i arbetsytan
till Cognos Express-servern och ett program skapas i IBM Cognos TM1 Applications-portalen.

Innan du börjar
Det är endast Cognos Express-administratörer som kan publicera arbetsyteinnehåll
till Cognos Express.
Du kan skapa och spara anslutningar till IBM Cognos Express och IBM Cognos
TM1 in My Preferences. Mer information finns i ”Cognos Insight-inställningar” på
sidan 13.
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Den här uppgiften
När du publicerar arbetsytor och kuber, kan andra användare med åtkomst till
Cognos Express-servern nå dem från IBM Cognos TM1 Applications-portalen och
arbeta med dem i Cognos Insight. Underliggande data lagras på Cognos Expressservern och Cognos Insight används till att ansluta servern.
Begränsning: Som standard sker ingen publicering med Cognos Insight om fler än
tio Cognos TM1-servrar körs samtidigt. Den här konfigurationen förhindrar överbelastning av systemresurserna.
Följande figur visar arbetsflödet publicering från Cognos Insight. När du publicerar en arbetsyta från Cognos Insight till Cognos Express kopieras data i arbetsytan
till Cognos Express-servern, och ett program läggs till i IBM Cognos TM1 Applications-portalen.

Figur 16. Publicera arbetsytor till Cognos Express

Arbetsordning
1. Klicka på Åtgärder
, och klicka sedan på Publicera. Om du publicerar en
ny arbetsyta frågar Cognos Insight om du vill spara arbetsytan innan du fortsätter.
Varning:
När du klickar på Publicera sparas alla ändringar du har gjort av arbetsytan.
2. Klicka på alternativet Publicera.
3. I fältet IBM Cognos TM1-systemets URL anger du det Cognos Express-system
som du ska använda.
4. Ange inloggningsuppgifterna för systemet. Om Cognos TM1 Application-servern använder Cognos Access Manager kan du logga in anonymt eller som en
annan användare.
5. Ange namnet på det Cognos-program som ska skapas.
Obs: Programnamnet måste vara unikt.
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6. Valfritt: Om du publicerar ett program av ansvarstyp, väljer du den dimension
som styr dataåtkomsten. Om du publicerar ett program av central typ ska du
inte välja någon dimension.
Ett program av ansvarstyp bygger på en rapporteringsstruktur, t.ex. företagets
struktur. Det har inte något fastställt slutdatum, som exempelvis rullande prognoser eller kontinuerliga planeringsprocesser. Du kan inte låsa programmet.
Ett centralt programanvänds av en liten grupp användare som delar central
planering eller analys.
Mer information om programtyper finns i Kapitel 12, ”För Cognos
Express-administratörer”, på sidan 187
7. Klicka på Nästa och granska valen.
8. Publicera arbetsytan genom att klicka på Slutför.

Publicera och distribuera arbetsytor till Cognos Express
När du publicerar och distribuerar en arbetsyta från IBM Cognos Insight kopieras
data i arbetsytan till IBM Cognos Express-servern och ett program skapas i IBM
Cognos TM1 Applications-portalen.

Innan du börjar
Du måste ha administratörsbehörighet om du ska kunna publicera och distribuera
en arbetsyta på Cognos Express-servern.
Du kan skapa och spara anslutningar till IBM Cognos Express och IBM Cognos
TM1 in My Preferences. Mer information finns i ”Cognos Insight-inställningar” på
sidan 13.

Den här uppgiften
När du publicerar och distribuerar en arbetsyta kan användare på Cognos Expressservern ansluta till dina data som ett program på Cognos TM1 Applications Portal,
och användare på Cognos Express-servern kan öppna arbetsytor i IBM Cognos
Workspace eller IBM Cognos Workspace Advanced och rapporter i IBM Cognos
Report Studio.
Följande figur visar arbetsflödet publicering och distribution från Cognos Insight.
När du publicerar och distribuerar en arbetsyta från Cognos Insight till Cognos Express kopieras data i arbetsytan till Cognos Express-servern, och ett program läggs
till i IBM Cognos TM1 Applications-portalen.
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Figur 17. Publicera och distribuera arbetsytor till Cognos Express

Varje gång du publicerar och distribuerar en arbetsyta skapar Cognos Insight en
Cognos TM1-servertjänst. Varje ny Cognos TM1-servertjänst påverkar Cognos TM1serverns prestanda. Du kan undvika prestandaproblem genom att arbeta i uppkopplat läge vilket betyder att datorn är ansluten till Cognos TM1-servern så att
du kan bekräfta ändringar till servern utan att publicera om dem. Mer information
om arbete i uppkopplat läge finns i ”Planer på Cognos Express-servrar” på sidan
183.
Som standard sker ingen publicering med Cognos Insight om fler än tio Cognos
TM1-servrar körs samtidigt. Den här konfigurationen förhindrar överbelastning av
systemresurserna.

Arbetsordning
1. Klicka på Åtgärder

och klicka sedan på Publicera.

Varning:
När du klickar på Publicera sparas alla ändringar du har gjort av arbetsytan.
2. Klicka på alternativet Publicera och distribuera.
3. I fältet IBM Cognos TM1-systemets URL anger du det Cognos Express-system som du ska använda.
4. Ange inloggningsuppgifterna för systemet.
Om Cognos TM1-planeringstjänsten använder Cognos Access Manager kan du
logga in anonymt eller som en annan användare.
5. Ange namnet på det Cognos-program som ska skapas.
Obs:
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6. Om du publicerar ett program av ansvarstyp, väljer du den dimension som
styr dataåtkomsten. Om du publicerar ett program av central typ ska du inte
välja någon dimension.
Ett program av ansvarstyp bygger på en rapporteringsstruktur, t.ex. företagets
struktur. Det har inte något fastställt slutdatum, som exempelvis rullande
prognoser eller kontinuerliga planeringsprocesser. Du kan inte låsa programmet.
Ett centralt programanvänds av en liten grupp användare som delar central
planering eller analys.
Mer information om programtyper finns i Kapitel 12, ”För Cognos
Express-administratörer”, på sidan 187.
7. Klicka på Nästa.
8. I fältet IBM Cognos-systemets URL anger du den Cognos Express-server som
du ska använda.
9. Logga in som anonym eller som en annan användare.
10. Klicka på Nästa och granska valen.
v Du kan ändra namnet på rapporterna.
v Du kan ändra namnet på eller platsen för paketen som innehåller rapporterna.
Varning:
Om du väljer ett paket som finns på servern ersätts det ursprungliga paketet.
11. Publicera arbetsytan genom att klicka på Slutför.

Programunderhåll i en Cognos Express-miljö
När du har publicerat ett program från IBM Cognos Insight till en IBM Cognos Express-server finns det ett antal underhållsalternativ.
Om vyer har definierats i IBM Cognos TM1 Performance Modeler eller i IBM Cognos TM1 Architect och du publicerar ett redigerbart program, blir alla vyer på
Cognos Express-servern en del av programmet. Om programmet inte är redigerbart kan du bara ändra layouten.
Mer information om redigerbara program i TM1 Performance Modeler-dokumentationen. Du kan nå det här dokumentet på IBM Knowledge Center (http://
www.ibm.com/support/knowledgecenter).
Du kan arbeta med ett publicerat program genom att utföra följande åtgärder:
v Schemalägg en process som importerar data. Mer information finns i avsnitten
om rutiner i TM1 Perspectives-, TM1 Architect- och TM1 Web-dokumentationen.
Du kan nå det här dokumentet på IBM Knowledge Center (http://
www.ibm.com/support/knowledgecenter).
v Anslut till Cognos Express-servern för att göra ändringar på servern. Ändringarna görs direkt på servern och kan inte ångras. Om du försöker uppdatera en
arbetsyta genom att publicera den igen utan att ansluta till den först, kommer
du att skapa ett andra program med samma kub, och du kommer att få ett felmeddelande som anger att valideringslogiken har misslyckats.
v Lägg till eller ta bort kuber, dimensioner, mått, nivåer eller attribut. Ändringarna
görs direkt på servern och kan inte ångras.
v Lägg till eller ta bort data. Ändringarna görs direkt på servern och kan inte ångras.
Kapitel 12. För Cognos Express-administratörer
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v Gör ändringar av arbetsytans layout. Om du gör ändringar av layouten måste
du publicera arbetsytan på nytt eftersom layoutändringar inte görs omedelbart
på servern.

Utformning av bidragsarbete i en Cognos Express-miljö
När ett program har skapats i IBM Cognos TM1 Performance Modeler, kan du förbättra det i IBM Cognos Insight för bidragslämnarna och granskarna.
Granska de olika programtyperna och utföra sedan ett program för bidragslämnare
med de tillgängliga procedurerna.

Programtyper
Den som utformar programmet i Cognos TM1 Performance Modeler definierar
programtypen.
Ansvar
Ett program av ansvarstyp bygger på en rapporteringsstruktur, t.ex. verksamhetens, avdelningens eller företagets struktur. Ändringar kan göras
utan att behöva skickas in och godkännas. Ansvarsprogramtypen används
för rullande prognoser eller kontinuerliga planeringsprocesser där det inte
finns något bestämt slutdatum.
Central
Ett program av central typ används av en liten grupp användare som delar
på uppgiften att utföra central planering eller analys. Att ta över ägandet
är ett alternativ, inte obligatoriskt som i de andra programtyperna. Ändringar kan inte låsas.
Godkännande
Ett program av godkännandetyp bygger på en rapporteringsstruktur, t.ex.
godkännande- eller rapporteringsstrukturen i verksamheten, avdelningen
eller företaget. När en ändring har skickats, låses programmet för alla nya
ändringar tills godkännaren har avvisat ändringen.
Program som skapas i Cognos Insight kan vara av ansvarstyp eller central typ. Du
kan inte skapa ett program av godkännandetyp i Cognos Insight men du kan använda Cognos Insight till att förbättra ett program som skapats i Cognos TM1 Performance Modeler.

Procedur
1. Anslut till ett IBM Cognos TM1-program och logga på som administratör.
2. Förklara din plan och beskriv i detalj varje persons ansvar på den första fliken
för dem som ska bidra till planen.
Administratören kan ha gjort information tillgänglig om de vyer som ingår i
planen i Cognos TM1 Performance Modeler. Klicka på Hjälp och Visa hjälp om
du vill se informationen. Om administratören inte har lagt till någon hjälptext i
Cognos TM1 Performance Modeler är dialogrutan Visa hjälp tom. Om du är
ansluten till en IBM Cognos Express-server är alternativet Visa hjälp inte tillgängligt från menyn Hjälp.
3. Presentera dina resultat som startpunkter till en djupare analys. Lägg till dina
krav för bidragslämnare för att förklara de förväntningar som framhävs i data.
4. Lägg till fler flikar som behövs för din plan och lägg till åtgärdsknappar som
vägleder användarna igenom de olika flikarna eller till körningen av processer.
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5. Lägg till text, bilder och webbsidor som ger mer kontext till planen eller analysen.
Om användarna arbetar på flera språk tar du med textwidgetar och webbsidor
för alla språken.
6. Högerklicka först på arbetsytan och klicka sedan på Lås alla widgetar om du
vill förhindra att användare flyttar widgetar och om du vill dölja widgetverktygsfälten.
7. Publicera arbetsytan.

Resultat
För alla programtyper kan användarna utföra följande åtgärder:
v Analysera data genom att sortera, växla rader och kolumner, undertrycka tomma
celler, ändra storlek på celler och arbeta med diagram.
v Köra skript från åtgärdsknappar, om sådana finns.
v Bidra till den sektor av planen som du har gett dem åtkomst till.
v Använd utforskarpunkter för att analysera data.
För program av central typ kan användarna även utföra följande åtgärder:
v Utforma arbetsytan - du kan navigera, minimera och maximera widgetar som
administratören har gjort i ordning åt dig (om inte administratören har låst widgetarna) men du kan inte lägga till nytt, eget innehåll
v Importera data.
v Omstrukturera data.
För program av godkännande- och ansvarstyp kan användarna inte utföra följande
åtgärder:
v Utforma arbetsytan - användarna kan navigera, minimera och maximera widgetar som du har gjort i ordning åt dem (om inte du har låst widgetarna) men
användarna kan inte lägga till nytt, eget innehåll.
v Importera data - om inte du har lagt till en åtgärdsknapp för import.
v Omstrukturera data - om inte du har lagt till en åtgärdsknapp för omstrukturering.

Skapa ett Cognos Planning Service-arkiv i en Cognos Express-miljö
Du kan skapa ett arkiv för IBM Cognos Insight-datakatalogen och layout när du
ska flytta IBM Cognos Express-servern.

Den här uppgiften
Följande två arkivfiler skapas när du skapar ett arkiv:
v En datakatalogfil för systemadministratören att överföra till en annan dator och
starta en Cognos TM1-process mot den.
v En programfil som kan importeras till portalen Cognos TM1 Applications.

Arbetsordning
1. Klicka på Åtgärder
, och klicka sedan på Publicera.
2. Klicka på IBM Planning Service Archive.
3. I fältet Målkatalog anger du var arkivet ska lagras.
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4. Ange namnet på det program som du vill skapa.
5. Om du ska arkivera ett program av ansvarstyp väljer du den dimension som
ska styra dataåtkomsten. Om du arkiverar ett program av central typ ska du
inte välja någon dimension.
Ett program av ansvarstyp bygger på en rapporteringsstruktur, t.ex. företagets
struktur. Det har inte något fastställt slutdatum, som exempelvis rullande prognoser eller kontinuerliga planeringsprocesser. Du kan inte låsa programmet.
Ett program av central typ används av en liten grupp användare som delar på
uppgiften att utföra central planering eller analys.
Mer information om programtyper finns i Kapitel 12, ”För Cognos
Express-administratörer”, på sidan 187.
6. Klicka på Nästa och granska det som kommer att arkiveras.
7. Klicka på Slutför så skapas de två arkivfilerna.

Ta bort arbetsytor som Cognos Express-administratör
Om du inte längre behöver en IBM Cognos Insight-arbetsyta kan du ta bort arbetsytan, programmet, servern, datakällan, paketet och rapporten från IBM Cognos
Express-servern.

Arbetsordning
Utför de av följande åtgärder som är tillämpliga:
v Om du sparade arbetsytan på datorn, tar du bort arbetsytan eller CDD-filen från
datorn. CDD-filen innehåller arbetsytans modell och data samt arbetsytans layout.
v Om du publicerade och distribuerade arbetsytan tar du bort programmet från
Cognos TM1 Applications-portalen och tar bort serverförekomsten från Cognos
Express
Mer information finns i dokumentationen om produkten och versionen på IBM
Knowledge Center (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).
Glöm inte: Användardata för Cognos Insight-arbetsytor lagras separat från arbetsytor själva. Användardata omfattar loggfiler, teman, PNG-filer av nyligen använda arbetsytor, och Cognos TM1-kuber som skapas när du skapar eller ändrar
en arbetsyta. Du kan inte ta bort data för en enda arbetsyta. Du kan bara ta bort
alla användardata på en gång. Om du vill ta bort dessa användardata, som när du
avinstallerar Cognos Insight, tar du bort mappen .CognosInsight för din miljö:
v På ett Microsoft Windows XP-operativsystem: C:\Documents and
Settings\användarnamn\.CognosInsight
v På ett Microsoft Windows 7-operativsystem: C:\Användare\användarnamn\
.CognosInsight
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Bilaga A. Hjälpmedelsfunktioner
IBM Cognos Insights hjälpmedelsfunktioner hjälper användare med fysiska funktionshinder som begränsad rörlighet eller syn att använda IT-produkter.
För bästa resultat, använder du följande miljö till att dra nytta av tillgängligheten
hos IBM Cognos Insight:
v Microsoft Windows 7 eller senare
v Internet Explorer 9 eller senare
v Skärmläsaren JAWS 14 eller senare

Kortkommandon
IBM Cognos Insight innehåller kortkommandon så att du kan navigera Cognos
Insight och utföra uppgifter enbart med hjälp av tangentbordet.
Om du väljer att aktivera hög kontrast i operativsystemet så syns linjerna i diagram i programmet tydligare.
Följande kortkommandon bygger på amerikanska standardtangentbord.
v ”Importera data”
v
v

”Allmänt” på sidan 196
”Flikar” på sidan 198

v
v
v
v
v
v

”rityta” på sidan 198
”Programfältet” på sidan 199
”Innehållsrutan” på sidan 200
”Korstabeller och diagramwidgetar” på sidan 201
”Styrkortswidgetar” på sidan 204
”Utforskarpunkter” på sidan 204

v
v
v
v

”Åtgärdsknappswidgetar” på sidan 205
”Textwidgetar” på sidan 205
”Dimensionsredigerare” på sidan 206
”Query Builder” på sidan 206

Importera data
Tabell 18. Tangentbordskommandon för importguiden
Gäller för

Åtgärd

Kortkommandon

Dataavbildningssteg

Avbilda ett element i en dimension.

Att avbilda ett element i en dimension består av flera steg:
1. Tryck på tabbtangenten för att
välja Dimension.
2. Tryck på högerpil för att välja
Nivå och tryck sedan snabbt på
vänsterpil för att välja Dimension.
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Tabell 18. Tangentbordskommandon för importguiden (forts)
Gäller för

Åtgärd

Kortkommandon

Dataavbildningssteg

Avbilda ett element till en nivå.

Att avbilda ett element till en nivå
består av flera steg:
1. Tryck på tabbtangenten för att
välja Dimension.
2. Tryck på högerpil för att välja
Nivå.

Dataavbildningssteg

Avbilda ett element till ett mått.

Att avbilda ett element till ett mått
består av flera steg:
1. Tryck på Tabb för att välja Dimension och tryck sedan snabbt
på högerpil för att välja Mått.

Dataavbildningssteg

Avbilda ett element till ett attribut.

Att avbilda ett element till ett attribut
består av flera steg:
1. Tryck på tabbtangenten för att
komma till fältet Attributsnamn.
2. Tryck på Skift + tabb för att välja
Attribut.
3. Tryck på högerpil för att välja
Mått och tryck sedan snabbt på
vänsterpil för att välja Attribut.

Allmänt
Tabell 19. Allmänna tangentbordskommandon
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Gäller för

Åtgärd

Allmänt

Utföra kommandot för en aktiv kom- Enter
mandoknapp.
Mellanslag

Allmänt

Flytta framåt till nästa objekt i
tabbindexordning. Gå till första
tabbindex efter sista.

Tabb

Allmänt

Flytta bakåt till nästa objekt i
tabbindexordning. Gå till sista
tabbindex efter första.

Skift+Tabb

Kryssrutor

Markera eller avmarkera kryssrutor.

Mellanslag

Alternativknappar

Flytta till nästa alternativknapp och
markera den.

Högerpil och sedan nedåtpil

Alternativknappar

Flytta till föregående alternativknapp
och markera den.

Uppåtpil och sedan vänsterpil

Trädkontroller

Flytta till nästa nod i trädet.

Nedåtpil

Trädkontroller

Flytta till föregående nod i trädet.

Uppåtpil

Trädkontroller

Expandera aktuell trädnod.

Högerpil

Trädkontroller

Komprimera aktuell trädnod.

Vänsterpil
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Kortkommandon

Om Skift + Tabb inte fungerar,
trycker du på tabb för att flytta
framåt tills du kommer fram till det
önskade objektet.

Tabell 19. Allmänna tangentbordskommandon (forts)
Gäller för

Åtgärd

Kortkommandon

Trädkontroller

Flytta till den första noden i en
trädkontroll.

Home

Trädkontroller

Flytta till den sista noden i en
trädkontroll.

End

Menyer

Navigera nedåt i en meny och välja
ett menyalternativ.

Nedåtpil och sedan Enter

Menyer

Navigera uppåt i en meny och välja
ett menyalternativ.

Uppåtpil och sedan Enter

Menyer

Öppna en meny.

Skift+F10

Menyer

Stänga en öppen menyn.

Esc

Bläddra

Bläddra nedåt.

Nedåtpil
PgDn

Bläddra

Bläddra uppåt.

Uppåtpil eller PgUp

Programfält- Aktivera programfältet.
et

F6

Programfält- Navigera till objekt i programfältet.
et

Tabb eller Skift-tabb

Programfält- Öppna programfältets meny
et

Mellanslag

Programfält- Stäng programfältets meny
et

Esc

Innehållsrutan

Öppna och stänga innehållsrutan

Ctrl+F4

Utforskarrutan

Öppna och stänga utforskarrutan

Ctrl+F3

Meny

Visa en fönstermeny

Alt+Mellanslag

Programfönster

Flytta programfönstret.

Att flytta ett programfönster omfattar
flera steg:
1. Om du vill öppna fönstrets meny
trycker du på Alt + Mellanslag.
2. Välj Flytta och tryck på Enter.
3. Flytta fönstret med pilknapparna
och Ctrl+pilknapparna.
4. Stoppa fönsterflyttningen med
Enter.

Programfönster

Ändra storlek på programfönstret.

Att ändra storlek på ett programfönster omfattar flera steg:
1. Om du vill öppna fönstrets meny
trycker du på Alt + Mellanslag.
2. Välj Storlek och tryck på Enter.
3. Ändra storlek på fönstret med
pilknapparna och
Ctrl+pilknapparna.
4. Stoppa storleksändringen med
Enter.
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Flikar
Följande tabell visar kortkommandon som är tillgängliga när flikar är aktiva.
Tabell 20. Tangentbordskommandon för flikar
Gäller för

Åtgärd

Kortkommandon

Bläddra

Flytta framåt till nästa flik.

Ctrl+Skift+högerpil

Bläddra

Flytta bakåt till föregående flik.

Ctrl+Skift+vänsterpil

Bläddra

Flytta till fliken till vänster eller höger.

Vänster- och högerpil

Ändra place- Flytta aktuell flik ett steg åt höger.
ring

Skift+PgUp

Ändra place- Flytta aktuell flik ett steg åt vänster.
ring

Skift+PgDn

Byta namn

F2

Byta namn på aktuell flik.

rityta
Följande tabell visar kortkommandon som är tillgängliga när ritytan är aktiv.
Tabell 21. Tangentbordskommandon för ritytan
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Gäller för

Åtgärd

Kortkommandon

Widgetnavigering

Flytta framåt till nästa widget på
samma nivå inom ritytan och i
tabbindexordning.

Högerpil

Widgetnavigering

Flytta bakåt till föregående widget på Vänsterpil
samma nivå inom ritytan och i
tabbindexordning.

Widgetnavigering

Flytta till den underordnade nivån i
aktuell widget (widgetinnehåll).

Tabb

Widget-kon- Gå till on demand-verktygsfältet för
text-verkvald widget.
tygs-fält

F10

Widgetläge

Skift+F10

Visa widgetens menyalternativ.
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Tabell 21. Tangentbordskommandon för ritytan (forts)
Gäller för

Åtgärd

Kortkommandon

Widgetläge

Flytta vald widget.

Att flytta en widget omfattar flera
steg:
1. Öppna widgetens meny med Alt
+ Mellanslag.
2. Välj Flytta och tryck på Enter.
3. Flytta widgeten med pilknapparna och Ctrl+pilknapparna.
4. Stoppa widgetflyttningen med
Enter.
Tips: Så här flyttar du en widget
utan att justera den automatiskt till
andra widgetar:
1. Klicka på Widgetåtgärder och
klicka sedan på Flytta.
2. Använda piltangenterna på tangentbordet till att flytta widgeten.
3. Ange widgetens position genom
att trycka på Ctrl + Enter.

Widgetläge

Ändra storlek på vald widget.

Att ändra storlek på en widget omfattar flera steg:
1. Öppna widgetens meny med Alt
+ Mellanslag.
2. Välj Storlek och tryck på Enter.
3. Ändra storlek på widgeten med
pilknapparna och
Ctrl+pilknapparna.
4. Stoppa storleksändringen med
Enter.

Widgetläge

Avsluta flyttnings- eller
storleksändringsläget.

Esc

Programfältet
Följande tabell visar kortkommandon som är tillgängliga när programfältet är aktivt.
Tabell 22. Tangentbordskommandon för programfältet
Gäller för

Åtgärd

Kortkommandon

Programfält- Skapa en arbetsyta.
et

Ctrl+N

Programfält- Öppna en arbetsyta.
et

Ctrl+O

Programfält- Stänga en arbetsyta.
et

Ctrl+F4

Programfält- Spara en arbetsyta.
et

Ctrl+S

Programfält- Spara en arbetsyta med ett annan
et
namn eller på en annan plats.

Ctrl+Skift+S
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Tabell 22. Tangentbordskommandon för programfältet (forts)
Gäller för

Åtgärd

Kortkommandon

Programfält- Ångra den senaste åtgärden.
et

Ctrl+Z

Programfält- Göra om den senaste åtgärden.
et

Ctrl+Y

Programfält- Öppna Cognos Insight-dokumentatioet
nen.

F1

Programfält- Aktivera menyn Hjälp.
et

Alt+H

Programfält- Flytta framåt till nästa kontroll i
et
programfältet.

Tabb

Programfält- Flytta bakåt till föregående kontroll i
et
programfältet.

Skift+Tabb

Innehållsrutan
Följande tabell visar kortkommandon som är tillgängliga när innehållsrutan är aktiv.
Tabell 23. Tangentbordskommandon för innehållsrutan
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Gäller för

Åtgärd

Kortkommandon

Navigering

Öppna eller stänga innehållsrutan när Enter
programfältets knapp för innehållsrutan är markerad.

Verktygsfält

flytta mellan Data och Verktygslåda i Tabb eller Skift-tabb
innehållsrutan.

Verktygsfält

Flytta framåt till nästa
verktygskontroll.

Högerpil

Verktygsfält

Flytta bakåt till föregående
verktygskontroll.

Vänsterpil

Verktygsfält

Visa menyalternativen för
verktygsfältskontroller.

Nedåtpil

Trädkontroll Flytta framåt det nästa nod i trädet.

Nedåtpil

Trädkontroll Flytta bakåt till föregående nod i trädet.

Uppåtpil

Trädkontroll Expandera aktuell trädnod.

Högerpil

Trädkontroll Komprimera aktuell trädnod.

Vänsterpil

Trädkontroll Gå till första noden i en trädkontroll.

Home

Trädkontroll Gå till den sista noden i en
trädkontroll.

End

Menyalternativ

Skift+F10

Lista menyalternativen för objekten i
innehållsrutan.
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Tabell 23. Tangentbordskommandon för innehållsrutan (forts)
Gäller för

Åtgärd

Kortkommandon

Menyalternativ

Infoga en utforskarpunkt på ritytan.

Att infoga en utforskarpunkt omfattar flera steg:
1. Navigera till dimensionen med
uppåt- och nedåtpilarna i innehållsrutan.
2. Infoga dimensionen som en utforskarpunkt genom att trycka på
Skift+F10 och sedan Enter.

Menyalternativ

Infoga valt objekt på ritytan.

Att infoga ett objekt omfattar flera
steg:
1. Öppna menyn genom att trycka
på Skift + F10 när objektet är aktivt.
2. Infoga objektet genom att trycka
på Insert.

Korstabeller och diagramwidgetar
Följande tabell visar kortkommandon som är tillgängliga när du arbetar i en korstabell eller diagramwidget.
Tabell 24. Tangentbordskommandon för korstabeller och diagramwidgetar
Gäller för

Åtgärd

Kortkommandon

Visa flikar

Navigera mellan flikarna i en
korstabellwidget.

Vänster- eller högerpil
Tabb eller Skift+tabb

On demand- Flytta fokus till on demandverktygsfält verktygsfältet.

F10

Översiktsområde

Flytta från on demand-verktygsfältet
till översiktsområdet.

Tabb

Översiktsområde

Navigera mellan dimensionerna i
översiktsområdet.

Vänster- och högerpil

Översiktsområde

Lista medlemmarna för en aktiv diAlt+nedåtpil
mension i översiktsområdet. Medlemmarna visas i en listruta.

Översiktsområde

Stänga en listruta i översiktsområdet. Esc

Översiktsområde

Växla kontext för en aktiv dimension
i översiktsområdet.

Uppåt- nedåtpilarna och sedan Enter

Översiktsområde

Flytta den aktiva dimensionen i
översiktsområdet till kolumner.

Ctrl+C

Översiktsområde

Flytta den aktiva dimensionen i
översiktsområdet till rader.

Ctrl+R

Översiktsområde

Flytta den aktiva dimensionen i
översiktsområdet till kontext.

Ctrl+T

Översiktsområde

Flytta vald dimensionen åt vänster.

Ctrl+vänsterpil

Översiktsområde

Flytta vald dimensionen åt höger.

Ctrl+högerpil
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Tabell 24. Tangentbordskommandon för korstabeller och diagramwidgetar (forts)
Gäller för

Åtgärd

Kortkommandon

Korstabell

Flytta från översiktsområdet till en
korstabell.

Tabb

Korstabell

visa menyalternativ för rad- och
kolumnrubriker.

Skift+F10

Korstabell

Lägga till en radbrytning i en cell.

Alt+Enter

Korstabell

Visa menyalternativ för celler.

Skift+F10

Korstabell

Öka kolumnbredden i en korstabell.

Att justera kolumnbredden omfattar
flera steg:
1. Tryck på Skift+F10 när kolumnrubriken är aktiv.
2. Använd uppåt- och nedåtpilarna
för att välja Expandera till.
3. Tryck på Enter.

202

Korstabell

Expandera eller komprimera en nod i Enter
kolumn- eller radrubriker.

Korstabell

Navigera mellan cellerna i en
korstabell.

Pilar eller tabb och Skift+tabb

Korstabell

Ändra objekttexten för medlemmar
(rad- och kolumnrubriker).

F2

Diagram

Flytta till diagrammet från korstabellen.

Ctrl+Tabb
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Tabell 24. Tangentbordskommandon för korstabeller och diagramwidgetar (forts)
Gäller för

Åtgärd

Kortkommandon

Diagram

Ändra diagramtyp.

Att ändra diagramtyp omfattar flera
steg:
1. Öppna widgetåtgärdsmenyn genom att trycka på F10.
2. Om du vill komma åt ikonen
Ändra diagram trycker du på
högerpilen.
3. Om du vill öppna menyn
Diagramtyper trycker du på
nedåtpilen.
4. Om du vill välja en diagramtyp
trycker du på nedåtpilen.
5. Om du vill navigera bland
diagramtyperna använder du
uppåt- och nedåtpilarna.
6. Om du vill välja en diagramtyp
trycker du på Enter.
7. Om du vill komma åt en lista
över diagram för en given
diagramtyp trycker på
tabbtangenten.
8. Om du vill navigera i listan med
diagram trycker på mellanslagstangenten.
9. Om du vill välja ett diagram
trycker du på Enter.
10. Om du vill nå listan med
diagramalternativ trycker du på
Tabb.
11. Om du vill lämna menyn
Diagramtyper trycker du på Esc.

Cell

Skriva ett nytt cellvärde.

Skriv värdet och tryck på Enter.

Cell

Ange värdet som tusental.

K
Exempel: Om du skriver 5K blir resultatet 5 000.

Cell

Ange värdet som miljontal.

M
Exempel: Om du skriver 10M blir resultatet 10 000 000.

Cell

Addera ett tal till cellvärdet.

+, Add
Exempel: +50 adderar 50 till
cellvärdet.

Cell

Subtrahera ett tal från cellvärdet.

-, Sub
Exempel: Sub50 subtraherar 50 från
cellvärdet.

Cell

Öka cellvärdet med procent

Inc, Increase
Exempel: Inc6 ökar cellvärdet med 6
%.
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Tabell 24. Tangentbordskommandon för korstabeller och diagramwidgetar (forts)
Gäller för

Åtgärd

Kortkommandon

Cell

Minska cellvärdet med procent

Dec, Decreases
Exempel: Dec6 minskar cellvärdet
med 6 %.

Cell

Sprida värdet åt höger.

>
Exempel: 1000> sprider värdet 1000
till alla kolumner på höger sida.

Cell

Sprida värdet nedåt.

|
Exempel: 1000| sprider värdet 1000
nedåt på alla rader.

Cell

Spärra cellvärdet från dataspridning.

Hold, Hol

Cell

Frigöra spärrade celler.

Release, Rel

Styrkortswidgetar
Följande tabell visar kortkommandon som är tillgängliga när du arbetar i en styrkortswidget.
Tabell 25. Tangentbordskommandon för nyckeltalswidgetar
Gäller för

Åtgärd

Kortkommandon

On demand- Flytta fokus till on demandverktygsfält verktygsfältet.

F10

Översiktsområde

Flytta från on demand-verktygsfältet
till översiktsområdet.

Tabb

Översiktsområde

Navigera mellan dimensionerna i
översiktsområdet.

Vänster- och högerpil

Översiktsområde

Lista medlemmarna för en aktiv diMellanslag
mension i översiktsområdet. Medlemmarna visas i en listruta.

Översiktsområde

Stänga en listruta i översiktsområdet. Esc

Översiktsområde

Växla kontext för en aktiv dimension
i översiktsområdet.

Uppåt- nedåtpilarna och sedan mellanslag

Översiktsområde

Utöka det valda objektet i en
listmeny.

Högerpil

Översiktsområde

Komprimera det valda objektet i en
listmeny.

Vänsterpil

Översiktsområde

Flytta från översiktsområdet till det
interaktiva diagramgrafikområdet.

Tabb

Utforskarpunkter
Följande tabell visar kortkommandon som är tillgängliga när du arbetar med utforskarpunkter.
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Tabell 26. Tangentbordskommandon för utforskarpunkter
Gäller för

Åtgärd

Kortkommandon

Innehållsrutan

Infoga en utforskarpunkt på ritytan
genom att välja en dimension i innehållsrutan.

Att infoga en utforskarpunkt omfattar flera steg:
1. Välj en dimension i innehållsrutan
med hjälp av uppåt- och
nedåtpilarna.
2. Öppna menyn genom att trycka
på Skift+F10.
3. Tryck på Insert.

Menyalternativ

Visa menyalternativen för en fasett.

Skift+F10

Utforskarpunkt

Navigera i listan över medlemmar
för en utforskarpunkt.

Uppåt- och nedåtpilar

Utforskarpunkt

Markera eller avmarkera en medlem i Ctrl+mellanslag
utforskarpunkten.

Utforskarpunkt

Markera en annan medlem i en utforskarpunkt.

Uppåt- nedåtpilarna och sedan
Ctrl+mellanslag

Utforskarpunkt

Markera en medlem i en utforskarpunkt och avmarkera tidigare val.

Mellanslag

Utforskarpunkt

Visa utforskarpunktsmedlemmar i
hierarkiskt läge.

Tryck på Skift+F10 och välj Visa hierarki

Utforskarpunkt

Komprimera eller expandera en nod i Enter
en fasett i hierarkiskt läge.

Åtgärdsknappswidgetar
Följande tabell visar kortkommandon som är tillgängliga när en åtgärdsknappswidget är aktiv.
Tabell 27. Tangentbordskommandon för åtgärdsknappswidgetar
Gäller för

Åtgärd

Kortkommandon

Åtgärdsknapp

Utföra åtgärden.

Mellanslag

Textwidgetar
Följande tabell visar kortkommandon som är tillgängliga när du arbetar med textwidgetar.
Tabell 28. Tangentbordskommandon för textwidgetar
Gäller för

Åtgärd

Kortkommandon

Text

Markera text för formatering.

Skift+högerpil

Verktygsfält

Aktivera textwidgetsverktygsfält med F10
text markerad.

Verktygsfält

Navigera till huvudområden i
verktygsfältet.

Tabb

Verktygsfält

Navigera till objekt i verktygsfältet
från ett huvudområde.

Höger- eller vänsterpil
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Tabell 28. Tangentbordskommandon för textwidgetar (forts)
Gäller för

Åtgärd

Kortkommandon

Verktygsfält

Välja ett alternativ för teckenstorlek
eller teckensnitt i
textwidgetverktygsfältet.

Uppåt- eller nedåtpil

Verktygsfält

Välja teckensnittsinställning för
teckenstorleks- eller
teckensnittslistorna.

Enter

Dimensionsredigerare
Följande tabell visar kortkommandon som är tillgängliga när du arbetar i dimensionsredigeraren.
Tabell 29. Tangentbordskommandon för dimensionsredigeraren
Gäller för

Åtgärd

Kortkommandon

Trädkontroll Öppna en nod i
dimensionsredigerarens träd.

Ctrl+högerpil

Trädkontroll Stänga en nod i
dimensionsredigerarens träd.

Ctrl+vänsterpil

Starta

Öppna dimensionsredigeraren när en Skift+F10 och välj Ändra
radrubrik eller objekttext är aktiv i
innehållsfältet.

Redigera

Öppna menyn för ett objekt i trädet.

Skift+F10

Redigera

Göra ett objekt till underordnat objekt.

Skift+F10 och välj Flytta ned valda
medlemmar

Redigera

Göra ett objekt till överordnat objekt.

Skift+F10 och välj Flytta upp valda
medlemmar

Query Builder
Följande tabell visar kortkommandon som är tillgängliga när du arbetar med
Query Builder.
Tabell 30. Tangentbordskommandon för Query Builder
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Gäller för

Åtgärd

Kortkommandon

Menyalternativ

Öppna en meny för att navigera till
huvudlandningsområdena.

Ctrl+;

Menyalternativ

Aktivera huvudområdet Frågediagram från ett huvudområde.

Ctrl+;

Datavy

Uppdatera innehållet i datavyn.

Tryck på tabb till uppdateringsknappen och tryck sedan på Enter.
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Tabell 30. Tangentbordskommandon för Query Builder (forts)
Gäller för

Åtgärd

Kortkommandon

Query
Builder

Lägga till en tabell i frågan.

Att lägga till en tabell i en fråga omfattar flera steg:
1. Tryck på Ctrl+; och välj
Metadatautforskare.
2. Använd piltangenterna för att navigera till tabellen.
3. Tryck på Skift+F10 så att
menyalternativen för tabellen visas.
4. Välj Lägg till i fråga.
5. Uppdatera innehållet genom att
trycka på tabb till
uppdateringsknappen och tryck
på Enter.

Frågediagram

Öppna menyn.

Skift+F10

Frågediagram

Göra en tabell aktiv.

Att göra en tabell aktiv omfattar flera
steg:
1. Öppna menyn genom att trycka
på Skift+F10.
2. Välj Välj för diagram och sedan
Välj tabell.

Tabell

Välja tabellkopplingsegenskaper.

Att välja tabellkopplingsegenskaper
omfattar flera steg:
1. Öppna menyn genom att trycka
på Skift+F10.
2. Välj Välj för diagram och sedan
Välj tabell.
3. Tryck på tabb till Tabellrubrikkolumn
4. Tryck på uppåt- och nedåtpilarna
för att aktivera en rad med
kopplingsegenskaper.
5. Tryck på höger- och
vänsterpilarna för att aktivera en
kopplingsegenskap.
6. Tryck på mellanslag för att ändra
tabellkopplingsegenskaperna.
7. Tryck på Enter för att visa en lista
över alternativ.
8. Använd uppåt- och nedåtpilarna
för att navigera i listan.
9. Välj ett alternativ i listan genom
att trycka på Enter.
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Tabell 30. Tangentbordskommandon för Query Builder (forts)
Gäller för

Åtgärd

Kortkommandon

Kopplingsegenskaper

Ändra relationer mellan kolumner.

Att ändra relationer mellan kolumner
omfattar flera steg:
1. Tryck på tabb till Ange relationer
mellan kolumnerna.
2. Tryck på uppåt- och nedåtpilarna
för att aktivera
relationsegenskaperna.
3. Tryck på höger- och
vänsterpilarna för att aktivera en
relationsegenskap.
4. Tryck på mellanslag för att ändra
relationsegenskaperna.
5. Tryck på Enter för att öppna en
lista över alternativ.
6. Använd uppåt- och nedåtpilarna
för att navigera i listan.
7. Välj ett alternativ i listan genom
att trycka på Enter.

Aktivera ytterligare ledtrådar för skärmläsare
När du ändrar innehållet i celler i en korstabell i IBM Cognos Insight, visas cellinnehållet i en annan färg. Du kan ange att färgad text också ska visas med visuella
ledtrådar så att skärmläsare kan visa ledtrådar.

Arbetsordning
1. Klicka på Åtgärder
och klicka sedan på Mina inställningar.
2. Markera kryssrutan Lägg till visuella ledtrådar till färgad text om du vill att
färgad text i korstabellen ska markeras när du använder en korstabell.
3. Klicka på OK.

JAWS-skärmläsarproblem
IBM Cognos Insight innehåller kortkommandon så att du kan navigera Cognos
Insight och utföra uppgifter enbart med hjälp av tangentbordet. Men vissa skärmläsare kan inte användas med vissa kortkommandon. Problem och lösningar har
dokumenterats här.

JAWS tillkännager ett föråldrat celläge eller cellvärde
När du ändrat ett celläge eller cellformat med hjälp av cellens menyalternativ i en
korstabellwidget tillkännager JAWS det gamla celläget eller det formaterade värdet.
Du kan ändra en cells läge genom att välja Spärra eller Frigör i cellens meny. Och
du kan ändra en cells formatvärden genom att välja ett annat dataformat i cellens
menyn, t.ex. en procentandel av summan eller den högsta uppräkningen.
Om du vill att JAWS ska tillkännage det nya celläget eller det formaterade värdet
använder du piltangenten till att flytta bort från den ändrade cellen och sedan tillbaka till cellen. Uppdaterad status och det formaterade värdet tillkännages av
JAWS.
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JAWS tillkännager felaktigt OK-knappen i vissa Query Builderfönster
I vissa fall, när du arbetar i ett Query Builder-fönster, tillkännager JAWS knappen
OK och därefter en annan kontroll. Om detta inträffar kan du ignorera annonseringen av OK-knappen, och bara lyssna på den efterföljande delen av meddelandet.

JAWS tillkännager inte nya cellvärden
När du skriver ett nytt värde i en cell i en korstabell i JAWS och trycker på Enter,
visas inte det nya värdet. När du har angett det nya cellvärde, och du navigerar
med piltangenterna, tillkännages inga cellvärden.
Om du vill tvinga JAWS att tillkännage cellvärden trycker du på Ctrl+Tabb för att
lämna korstabellen. Tryck sedan på Ctrl+Skift+Tabb för att återgå till korstabellen.
JAWS tillkännager cellerna när du navigerar med piltangenterna eller tabbtangenten.

JAWS tillkännager inte element i en relativ proportionell spridning
När du granskar elementen som den relativa proportionella spridningen är baserad
på i fönstret Dataspridning tillkännager JAWS inte elementens namn, när du använder piltangenter för navigering.
Tryck på Tabb för att navigera i elementet, så tillkännager JAWS elementnamnen.
Du kan också klicka på länken Förhandsgranska om du vill granska sammanfattningen av dimensionerna och elementen. Men sammanfattningen är skrivskyddad.
Element kan endast ändras från fönstret Dataspridning.

JAWS tillkännager inte datum eller navigeringskontroller i en kalender
I fönstret Tidsuppräkningar och i korstabellceller, tillkännages inte datum och navigeringskontroller i kalendrarna av JAWS.
Så här ändrar du ett datum i en tidsuppräkning:
1. I fönstret Tidsuppräkningar trycker du på tabb för att markera alternativet fast
datum.
2. Tryck på nedåtpil för att öppna kalendern.
3. Med högerpilen kan du gå framåt en dag i taget (JAWS meddelar när du kommit till en ny månad). Du trycker på Enter för att välja datum. JAWS läser det
nyligen valda datumet och förteckningen över datumintervall uppdateras utifrån det nya referensdatumvalet.
Om du vill ändra ett korstabellcelldatum skriver du det nya datumet i cellen. Formatet för det nya datumet måste matcha det för befintliga datum.

JAWS tillkännager inte frågedefinitionsträdkontroll
När du importerar ett paket till Cognos Insight, i steget Välj datakälla i importguiden, identifierar JAWS inte Query Definition-avsnittet som en trädkontroll.
Om du vill använda trädkontrollen utför följande åtgärder:
Bilaga A. Hjälpmedelsfunktioner
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v Navigera i trädet med uppåt- och nedåtpilarna.
v Expandera och komprimera trädobjektet med höger- och vänsterpilarna.
v Välj ett eller flera trädobjekt med mellanslagstangenten. När ett objekt markeras
fylls den valda objekttabellen i automatiskt.
v

JAWS 13 tillkännager inte objekt som är avmarkerade och avslutade i frågedefinitionsträdet
När du importerar ett paket till Cognos Insight, i steget Välj datakälla i importguiden, i Query Definition-trädetkontrollen, kan du markera objekt i trädet genom att
trycka på mellanslagstangenten.
JAWS 13 anger om öppna trädobjekt rensas eller väljs. JAWS 13 anger också om
stängda lövobjekt rensas eller markeras. Men för poster som rensas och stängs, säger JAWS 13 bara att posten stängs och meddelar inte att posten rensas.

IBM och hjälpmedel
I IBM Accessibility Center finns mer information om IBMs åtagande i fråga om
hjälpmedel.
IBM Accessibility Center (http://www.ibm.com/able) är tillgängligt online.

210

IBM Planning Analytics version 2.0.0: Cognos Insight

Bilaga B. Felsökningsinformation
Felsökning är ett systematiskt sätt att lösa problem. Målet med felsökning är att bestämma varför något inte fungerar som det ska och hur man löser problemet.
Följande tabell är till hjälp vid problemlösning i IBM Cognos Insight.
Tabell 31. Felsökningsåtgärder och beskrivning
Åtgärder

Beskrivning

Det kan finnas en produkträttning som löser Tillämpa alla kända rättningar, servicenivåer
problemet.
och temporära programrättningar (PTF).
Kontrollera att det finns funktioner för konfigurationen.

Granska Cognos Insight-systemkraven i Software Environments for IBM Planning
Analytics 2.0 (http://www.ibm.com/
support/docview.wss?uid=swg27049052).

Sök efter felmeddelanden genom att välja
produkten från IBM Support Portal och sedan skriva medelandekoden i fältet Search
support i det vertikala menyfältet till höger
(http://www.ibm.com/support/entry/
portal/).

Felmeddelanden innehåller viktig information för att kunna identifiera vilken komponent som orsakar problemet.

Återskapa felet för att konstatera att det inte Om produkten innehåller exempeldata kan
endast är ett enkelt fel.
du försöka återskapa felet genom att använda exemplen.
Kontrollera att installationen har slutförts
utan fel.

Installationsplatsen måste innehålla rätt
filstruktur och filbehörigheter.
Om det krävs skrivbehörighet till loggfilen
kontrollerar du att katalogen har rätt behörighet.

Gå igenom all relevant dokumentation, inklusive versionsinformation (release notes),
technotes och Proven Practices-dokumentation.

Sök i IBM-kunskapsbankerna för att se om
problemet är känt, om det finns några sätt
att kringgå det eller om det redan har lösts
och dokumenterats.

Gå igenom eventuella ändringar i
datormiljön.

Ibland kan installation av ny programvara
orsaka kompatibilitetsproblem.

Om åtgärderna i checklistan inte hjälpte till att lösa problemet kan du behöva
samla in diagnostiska data. Diagnostiska data krävs om en representant för IBM
Technical Support effektivt ska kunna felsöka och hjälpa dig att lösa problemet. Du
kan naturligtvis även samla in diagnostiska data och själv analysera dem.

Flerval i en utforskarpunkt visar #N/A i vissa celler
När du väljer två eller fler medlemmar i en utforskarpunkt i IBM Cognos Insight
visar cellerna i widgetar med korstabeller ibland de beräknade värdena och ibland
#N/A.
När du väljer två eller fler objekt i en utforskarpunkt försöker korstabeller i arbetsytan att visa cellvärden som är beräknade baserat på de objekt du valde.
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Celler visar beräknade värden på rätt sätt
Beräknade värden visas när båda nedanstående villkor uppfylls:
v Alla medlemmar i rader, kolumner eller kontext saknar beräkningar eller har
enkla beräkningar som addition, subtraktion, multiplikation, division eller medelvärden.
v Om rader, kolumner eller innehåll har beräknade medlemmar visas inget snitt
för de beräknade medlemmarna. Exempel: Om rader har en beräknad medlem
kan ingen medlem eller kolumn beräknas.
Om korstabellen visar dimensionen Produktlinjer med medlemmar som t.ex. Mikrougnar och Spisar, måttet Intäkt och dimensionen Märken i kontext och som en
utforskarpunkt. När du klickar på ett märke ändras data i korstabellen så att endast intäkten för det märket visas.

Celler visar #N/A
Celler visar texten #N/A när du väljer fler än ett objekt i en utforskarpunkt om följande gäller:
v Korstabellen innehåller en eller fler beräknade medlemmar som baseras på en
komplex beräkning.
v Du väljer fler än ett objekt i en utforskarpunkt och korstabellen innehåller ett
snitt för beräknade medlemmar på kolumner, rader eller kontext.
Celler visar #N/A när du väljer ett eller fler objekt i en utforskarpunkt och korstabellen innehåller en eller fler beräknade medlemmar som baseras på en komplex
beräkning. Komplexa beräkningar är minimum, maximum, jämför eller referenser
till en databas. Vi fortsätter med föregående exempel och du lägger till en summeringsrad i korstabellen för att visa minimivärdet i kolumnen. Minimum är en
beräknad medlem. När du sedan väljer två eller fler märken i utforskarpunkten
ändras värdena i korstabellen till #N/A.
Celler visar #N/A när du väljer fler än ett objekt i en utforskarpunkt och när korstabellen innehåller ett snitt för beräknade medlemmar på kolumner, rader eller
kontext. Vi fortsätter föregående exempel med att du lägger till en medelvärdesberäkning som en ny kolumn och lägger till en medelvärdesberäkning som en ny
rad. När du sedan väljer två eller fler märken i utforskarpunkten ändras värdena i
korstabellen till #N/A.
Närliggande uppgifter:
”Filtrering efter dimensioner och attribut” på sidan 51
Använd utforskarpunkter eller utforskarrutan till att filtrera data som visas i korstabeller och diagram i IBM Cognos Insight-arbetsytan. Utforskarpunkterna och
utforskarrutan anger hur dimensionerna och attribut är relaterade och var de inte
har något samband.

Felsökningsresurser
Felsökningsresurser är informationskällor som kan hjälpa till att lösa problem med
IBM Cognos Insight. Många av resurslänkarna i det här avsnittet finns även i en
kort videodemo.
Om du vill se videoversionen söker du efter ”IBM Cognos troubleshooting” via en
Internetsökmotor eller YouTube-videogemenskapen.
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Supportportalen
IBM Support Portal är en enhetlig, central vy över alla tekniska supportverktyg
och information för alla IBM-system, program och tjänster, inklusive IBM Cognos
Insight.
I IBM Support Portal når du alla IBM Support-resurser från ett och samma ställe.
Det går att skräddarsy sidorna så att de fokuserar på den information och de resurser som behövs för snabbare problemlösning och för att förhindra att problem
uppstår. Bekanta dig med IBM Support Portal genom att titta på demovideorna.
Hitta det Cognos-innehåll du behöver genom att välja produkter från IBM Support
Portal.

Söka och navigera i IBM Cognos Insight-produktinformation
Åtkomst till IBM Cognos-produktinformation kan konfigureras i IBM Support Portal som ger dig möjlighet att se alla länkar på en enskild sida.
Bästa tillvägagångssätt för navigering och sökning efter IBM Cognos-produktinformation finns på sidan IBM Cognos Support Portal and Technote Search Best Practices.

Samla information
Innan du kontaktar IBM Support bör du samla in diagnostiska data (systeminformation, symptom, loggfiler, spårningar osv.) som krävs för att lösa ett problem i
IBM Cognos Insight. Om du gör det lär du känna felsökningsprocessen och sparar
tid.
Information om vad som ska samlas in finns i MustGather technotes.

Problembestämning
Det finns flera IBM Cognos-verktyg för problembestämning som kan användas för
diagnos och felsökning.
Verktygen kan hämtas från sidan Cognos Diagnostic Utilities. IBM Education Assistant tillhandahåller video och andra utbildningsresurser för vissa av diagnostikverktygen på webbplatsen IBM Education Assistant Problem Determination.

Servicebegäran
Servicebegäran kallas även PMR (Problem Management Report). Det finns flera
sätt att skicka diagnostisk information till IBM Software Technical Support.
Information om hur man öppnar en PMR eller utbyter information med teknisk
support finns på sidan IBM Software Support Exchanging information with Technical Support. En PMR kan även skickas direkt via verktyget the Service requests
(PMRs), eller någon av de andra metoderna som beskrivs på sidan för informationsutbyte.

Cognos Customer Center
IBM Cognos Customer Center innehåller Cognos-specifik information, uppdateringar och felsökningsinformation.
Om du vill se felsökningsinformationen om Cognos går du till Cognos Customer
Center väljer informationen under "Contacting Support" eller "Troubleshooting
Tips".
Bilaga B. Felsökningsinformation
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Fix Central
Fix Central tillhandahåller rättningar och uppdateringar för program- och maskinvara samt operativsystem.
Använd listrutan i Fix Central för att hitta produkträttningar. Du kan även läsa Fix
Central-hjälpen.

Kunskapsbanker
Du kan hitta lösningar på problem genom att söka i IBM-kunskapsbaser.
Du kan skriva en söksträng i sökfältet längst upp på alla ibm.com-sidor.

IBM Knowledge Center
IBM Knowledge Center innehåller dokumentation för varje version av en IBM-produkt.
IBM Knowledge Center och översatt dokumentation finns på http://
www.ibm.com/support/knowledgecenter/.
Länkarna till den senaste informationen om kända problem och APAR finns under
Release Notes för respektive produkt och version.

IBM Redbooks
IBM Redbooks utvecklas och publiceras av IBM's International Technical Support
Organization, ITSO.
IBM Redbooks tillhandahåller detaljerade riktlinjer för installation, konfiguration
och lösningsimplementering.

Beprövade tillvägagångssätt
IBM Cognos-experter har utifrån kundernas erfarenheter skapat dokumentation om
beprövade tillvägagångssätt för affärsanalys som innehåller verifierad teknisk information i specifika teknikmiljöer.
Som felsökningsresurs ger dokumentationen om beprövade tillvägagångssätt för
affärsanalys enkel åtkomst till de tio populäraste metoderna för Financial Performance Management, som komplement till videor och annan information: Cognos
Proven Practice documentation.

Programvarusupport och RSS-flöden
IBM Software Support RSS-flöden är ett snabbt, enkelt och lättviktigt sätt att övervaka nytt innehåll på webbsidor.
När du har hämtat en RSS-läsare eller webbläsarinsticksprogram kan du prenumerera på IBM-produktflöden på IBM Software Support RSS feeds.

Forum och gemenskaper
IBM Cognos-produktforumen är en plats d är man kan dela idéer och lösningar
inom IBM Cognos-gemenskapen.
Aktiva Cognos-forum finns på Cognos forums and communities.
AnalyticsZone.com innehåller ytterligare forum för IBM Cognos Insight-användare
samt självstudie- och exempelfiler (https://www.analyticszone.com/wikis/
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home?lang=en_US#/wiki/W688ee50d7e7f_4322_b0bb_006007324321/page/IBM
%20Cognos%20Tutorial%20and%20Samples).
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Meddelanden
Denna information har utvecklats för produkter och tjänster som erbjuds i hela
världen.
Materialet kan finnas tillgänglig från IBM på andra språk. Det kan dock kräva att
du äger en kopia av produkten eller produktversionen på det språket om du ska
kunna använda den.
IBM kanske inte erbjuder de produkter, tjänster eller funktioner som diskuteras i
det här dokumentet i andra länder. Fråga en IBM-representant i ditt land om du
vill ha mer information om produkter och tjänster som för närvarande är tillgängliga i ditt område. Avsikten med hänvisningar till en produkt, ett program eller en
tjänst från IBM är inte att påstå eller antyda att endast produkter, program eller
tjänster från IBM kan användas. Alla funktionellt likvärdiga produkter, program eller tjänster som inte gör intrång i IBMs immateriella äganderätt kan användas i
stället. Det är dock användarens ansvar att utvärdera och verifiera funktionen hos
alla produkter, program eller tjänster som inte kommer från IBM. Dokumentet kan
innehålla beskrivningar av produkter, tjänster eller funktioner som inte ingår i det
program eller de licensrättigheter som du har köpt.
IBM kan ha patent eller ansökt om patent för produkter som beskrivs i detta dokument. Tillhandahållandet av dokumentet ger ingen licens till dessa patent. Licensfrågor kan ställas skriftligen till:
IBM Director of Licensing
IBM Corporation
North Castle Drive
Armonk, NY 10504-1785
USA
För licensförfrågningar angående DBCS-information, var god kontakta IBM Intellectual Property Department i ditt land eller skicka skriftliga frågor till:
Intellectual Property Licensing
Legal and Intellectual Property Law
IBM Japan Ltd.
19-21, Nihonbashi-Hakozakicho, Chuo-ku
Tokyo 103-8510, Japan
Nedanstående stycke är inte tillämpligt i Storbritannien eller andra länder där sådana bestämmelser strider mot gällande lag: INTERNATIONAL BUSINESS
MACHINES CORPORATION TILLHANDAHÅLLER DENNA PUBLIKATION I
BEFINTLIGT SKICK UTAN GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARE SIG UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT
TILL, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER AVSEENDE INTRÅNG I UPPHOVSRÄTT, ALLMÄN BESKAFFENHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL. I vissa länder är det inte tillåtet att undanta vare sig uttalade eller underförstådda garantier, vilket innebär att ovanstående kanske inte gäller.
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Informationen kan innehålla fel av teknisk eller typografisk natur. Informationen
uppdateras regelbundet och ändringarna införs i nya utgåvor. IBM kan när som
helst göra förbättringar eller ändringar i de produkter och program som beskrivs i
publikationen.
Eventuella hänvisningar till andra webbplatser än IBMs egna görs endast i informationssyfte och IBM ger inga som helst garantier beträffande dessa platser. Material som finns på dessa webbplatser ingår inte i materialet som hör till denna IBMprodukt och användning av dessa webbplatser sker på användarens egen risk.
IBM förbehåller sig rätten att fritt använda och distribuera användarnas synpunkter.
Innehavare av licens till programmet som önskar få information om programmet
för att kunna (i) utväxla information mellan program som utvecklats fristående och
andra program (inklusive detta), och (ii) ömsesidigt utnyttja den information som
utväxlas, bör kontakta:
IBM Software Group
Attention: Licensing
3755 Riverside Dr.
Ottawa, ON K1V 1B7
Canada
Sådan information kan vara tillgänglig enligt tillämpliga villkor, inklusive i vissa
fall betalning av en avgift.
Den licensierade programprodukten som beskrivs i det här dokumentet och allt
tillgängligt licensmaterial till den tillhandahålls av IBM enligt villkoren i IBM Generella Avtalsvillkor, IBM Internationellt Programlicensavtal, eller motsvarande avtal.
Alla prestandauppgifter som nämns här har tagits fram i en kontrollerad miljö. Resultaten i andra operativmiljöer kan variera betydligt. Vissa mätningar har gjorts
på system under utveckling och det finns ingen garanti att dessa mätresultat kommer att bli desamma på allmänt tillgängliga system. Vissa mätresultat kan dessutom ha uppskattats genom extrapolering. De faktiska resultaten kan variera. De
som använder dokumentet bör bekräfta de data som gäller den egna miljön.
Information som rör produkter som inte levereras av IBM kommer från leverantörerna av dessa produkter, från deras publikationer eller andra allmänt tillgängliga
källor. IBM har inte testat de produkterna och kan inte bekräfta riktigheten av uppgifter om prestanda, kompatibilitet etc relaterade till produkterna. Frågor om funktionalitet avseende produkter som inte levereras av IBM bör ställas till dem som
levererar produkterna.
Alla utlåtanden om IBMs framtida inriktning eller avsikter ska endast betraktas
som målsättningar, och kan ändras utan att detta meddelas.
Informationen innehåller exempel på data och rapporter som används i daglig affärsverksamhet. För att kunna illustrera exemplen så fullständigt som möjligt innehåller de namn på enskilda personer, företag, varumärken och produkter. Samtliga
namn är fiktiva och varje likhet med namn och adresser som används av verkliga
företag är en ren tillfällighet.
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Om du läser den här informationen på skärmen kan det hända att foton och färgillustrationer inte visas.
Det här programvaruerbjudandet använder inte cookies eller annan teknik för att
samla in identifierbar personlig information.

Varumärken
IBM, IBM-logotypen och ibm.com är varumärken eller registrerad varumärken som
tillhör International Business Machines Corp. och är registrerade i många jurisdiktioner världen över. Andra namn på produkter eller tjänster kan vara varumärken
som tillhör IBM eller andra företag. En aktuell förteckning över IBM-varumärken
finns i ”Copyright and trademark information ” på webbadressen www.ibm.com/
legal/copytrade.shtml.
Följande är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör andra företag:
v Microsoft, Windows, Windows NT och Windows-logotypen är varumärken som
tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.
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