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IBM Cognos TM1 Performance Modeler

Inledning
Använd IBM® Cognos TM1 Performance Modeler till att bygga modeller som använder dimensioner, kuber, länkar och regler. Skapa program från kubvyer, tilldela
arbetsflöde och konfigurera säkerhet. Du kan sedan driftsätta, administrera och underhålla programmen.

Hitta information
Produktdokumentation och all översatt dokumentation finns på IBM Knowledge
Center (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).

Hjälpmedelsfunktioner
Hjälpmedelsfunktioner hjälper användare med fysiska funktionshinder som begränsad rörlighet eller syn att använda IT-produkter. IBM Cognos TM1 har några
komponenter som har stöd för hjälpmedelsfunktioner. IBM Cognos TM1 Performance Modeler, IBM Cognos Insight och Cognos TM1 Operations Console har det.
Se Bilaga A, ”Hjälpmedelsfunktioner”, på sidan 199.

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 och 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 innehålla 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. Komma igång med Cognos TM1 Performance Modeler
Du kan utforma modeller i IBM Cognos TM1 Performance Modeler som sedan används för att skapa program. Programmen kan delas med en bred målgrupp för
olika användningsområden.
En modell utformas som svar på ett affärsbehov. Exempel: Ett företag vill planera
kostnader för kommande 12 månader med kostnadslinjer. Företaget samlar in information från ett antal avdelningar som är spridda över ett stort geografiskt område. En modell består av följande grundläggande byggblock: Dimension, kuber
och länkar. Affärslogik är inbyggt genom användning av kub- och dimensionsberäkningar. Data och metadata skapas och underhålls med hjälp av processer.
Du skapar ett program utifrån modellen. Ett program är gränssnittet som används
för interaktion med modellen. Du kan skapa och administrera program, tilldela behörighet och skapa ett arbetsflöde genom att använda Cognos TM1 Performance
Modeler.
Flerdimensionella kuber utgör en central del av modellen. Du skapar vyer från kuberna för att presentera just den information användarna behöver. En kub kan ha
många olika vyer. Exempel: En regionchef kanske vill granska data på konsoliderad nivå och en avdelningschef kanske vill fylla i detaljerade data för avdelningen.
De använder samma kub men olika vyer.
Dimensioner ger kuberna struktur. En kub måste ha minst två dimensioner men
det total antalet dimensioner en kub kan ha bestäms av användningen. En kub
som lagrar data kan ha många dimensioner. En kub som visas av en användare
ska ha tillräckligt med dimensioner för att definiera data, men inte så många dimensioner att kuben blir svårhanterad.
Om två kuber delar data kan man skapa en länk för att dela data dynamiskt eller
flytta data från en kub till en annan, och sedan bryta länken.
Du kan snabbt lägga till affärslogik och format, t.ex. länkar och beräkningar, med
TM1 Performance Modeler. När du skapar länkar, kubberäkningar och dimensionsberäkningar skapas regler och flöden automatiskt. Du kan skriva regler och flöden
manuellt för att anpassa och utöka modellen men logik som används ofta kan skapas med automatiska beräkningar. Viss logik som används ofta är tillgänglig som
funktioner i beräkningarna.
Du kan läsa in data i program genom att använda vägledd import. Vägledd import
skapar automatiskt TurboIntegrator-processer som kan köras manuellt eller i schemalagda jobb.
Skapa ett program genom att välja vyer från modellen förutom en specifik dimension (godkännandehierarki) som används för att definiera ett arbetsflöde. Du kan
tilldela programmet till användargrupper med hjälp av godkännandehierarkin vilket bestämmer hur bidragslämnare interagerar med programmet. Alla program
kräver inte en godkännandehierarki. Det krävs till exempel inte för centrala program. Du kan dela en godkännandehierarki mellan program genom att använda en
kontrolldimension.
© Copyright IBM Corp 2012, 2017
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Definiera standardpresentationen av programmet, bland annat layout och de språk
som ska användas. Konfigurera gruppbaserade behörigheter som definierar vilka
åtgärder gruppmedlemmarna kan vidta i ett program. Du kan använda antingen
IBM Cognos Access Manager-säkerhet eller Cognos TM1-säkerhet.
Som administratör kan du ändra ett befintligt program. De kan till exempel uppdatera modellobjekt, lägga till och ta bort användare och ändra behörighetsinställningarna. Du kan även hantera uppdateringen av körningskuber, inklusive import
av data och metadata.

Använda Performance Modeler i ett WAN
Användning av Performance Modeler via ett WAN (Wide Area Network) eller ett
nätverk med betydande latens rekommenderas inte.
Även om Performance Modeler kan driftsätta till klientdatorer från TM1 Applications-portalen är syftet främst att förenkla driftsättningen för modellutvecklare som
arbetar i ett lokalt nätverk (LAN). Användare som fjärransluter till TM1-servern
bör använda en Remote Desktop-session (eller liknande tunn klient) på en dator
som är lokal i förhållande till TM1-servern.

Logga in till Cognos TM1 Applications
Innan du kan starta IBM Cognos TM1 Performance Modeler from within IBM Cognos TM1-program måste du ange flera konfigurationsparametrar för den specifika
implementationen.
När parametrarna har angetts behöver du vid efterföljande inloggningar bara ange
ett giltigt användarnamn och lösenord för IBM Cognos TM1 -servern där dina
Cognos TM1-program finns.

Arbetsordning
1. Öppna en webbläsare och ange webbadressen till installationen av Cognos TM1
Applications. Det brukar vara http://server_name:9510/pmpsvc.
2. Skriv ditt användarnamn och lösenord och klicka på OK.
För att skapa och hantera Cognos TM1 Applications måste du vara medlem av
ADMIN-gruppen på Cognos TM1-servern. Om du ska skapa och hantera program på flera Cognos TM1-servrar måste du använda samma administratörsnamn och lösenord på alla servrarna.
3. I rutan Planeringsprogram finns en lista över alla Cognos TM1-servrar som är
registrerade på administrationsservern. Välj den server du vill använda för
Cognos TM1 Applications och klicka på OK.

Starta Cognos TM1 Performance Modeler från TM1 Applications
Du kan starta IBM Cognos TM1 Performance Modeler direkt från IBM Cognos
TM1 Applications-portalen. Du kan sedan använda Performance Modeler för att
skapa och hantera TM1 Applications.

Innan du börjar
Om du ska arbeta med Cognos TM1 Applications måste du vara medlem i gruppen ADMIN på TM1-servern.
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Arbetsordning
1. Logga in till Cognos TM1 Applications.
så startas Cognos TM1 Perfor2. Klicka på ikonen Performance Modeler
mance Modeler.
Om du klickar på ikonen i verktygsfältet får du välja vilken TM1-server som
ska användas.
Anm:
Om Performance Modeler öppnas mot en TM1-server som innehåller skadade
kubvyer visas ett varningsmeddelande och ingen av vyerna (giltiga eller ogiltiga) visas för berörda kuber.

Starta Cognos TM1 Performance Modeler från Windows Start-meny eller från en skrivbordsikon.
Du kan starta IBM Cognos TM1 Performance Modeler från Windows Start-meny
eller från en genväg på skrivbordet. När du gör det autentiseras du mot TM1 Application Server om tillåter att du använder komponenten Programutformning i Performance Modeler.

Innan du börjar
Du måste ansluta Performance Modeler till en server som har samma version av
TM1 som Performance Modeler. Exempel: Om versionen av Performance Modeler
är 10.2.2 måste servern ha TM1 version 10.2.2. Om du inte gör det kanske användare med en tidigare version av Performance Modeler inte kan öppna modellen.

Arbetsordning
1. Starta inloggningsproceduren på något av följande sätt:
v Välj IBM Cognos TM1, IBM Cognos TM1 Performance Modeler från Startmenyn.
v Dubbelklicka på IBM Cognos TM1 Performance Modeler-genvägen på
skrivbordet.
2. Bekräfta URL-adressen till IBM Cognos TM1-systemet i fönstret Anslut till IBM
Cognos TM1-system. URL-adressen anger platsen för TM1 Application Server
för systemet och använder formatet http://<machine_name>:<port>/pmpsvc/
services.
3. Klicka på Logga in som, fyll i ett giltigt Användarnamn och Lösenord och
klicka på Logga in.

Ansluta direkt till en TM1-server
Du kan starta Performance Modeler genom att ansluta direkt till en TM1-server.
När du gör det är komponenten Programdesign inte tillgänglig eftersom TM1-servern ansluts direkt utan inblandning av Application Server. Du ansluter direkt till
Performance Modeler om du vill öppna komponenterna Modellutformning eller
Överföringsdesign.

Arbetsordning
1. Starta inloggningsproceduren på något av följande sätt:
v Välj IBM Cognos TM1, IBM Cognos TM1 Performance Modeler från Startmenyn.
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2.
3.
4.
5.

v Dubbelklicka på IBM Cognos TM1 Performance Modeler-genvägen på
skrivbordet.
Klicka på Anslut direkt i fönstret Anslut till IBM Cognos TM1-system.
Bekräfta TM1 Adminhost och ändra om det behövs.
Välj den TM1-server som ska anslutas.
Fyll i ett giltigt Användarnamn och Lösenord för TM1-servern. När Cognos
TM1 Performance Modeler öppnas tillåts endast åtkomst till komponenterna
Modellutformning och Överföringsdesign.

Ordna innehåll i mappar
Klassificera och ordna innehåll i mappar.
Som standard grupperas befintliga objekt på TM1-servern i mapparna efter innehållstyp enligt följande:
v Dimensioner
v Kuber
v Länkar
v Processer
v
v
v
v

Rutiner
Kontrollobjekt
Modellbehörighet
Styrkort

Nya objekt placeras i roten om du inte skapar dem i en mapp. Du kan sedan arkivera dem i en mapp.
Du kan ändra hur innehållet ordnas så att det passar behoven. Du kan till exempel
namnge mapparna efter de program som du bygger. Allt innehåll för varje program kan sedan lagras i lämplig mapp. Eller så kanske du vill skapa en mapp med
namnet Delade dimensioner som innehåller dimensioner som används av flera program.
Mappstrukturen bör komplettera arbetsmetoderna inom organisationen. En sådan
mappstruktur kan göra det lättare för många samtidiga användare att arbeta effektivt.
Du kan ändra vyn så att objekten grupperas efter dimension, kub, länk, process,
i
rutin och dataflödesdiagram genom att klicka på Byt till modelldesignmapp
rutan Modellutformning.

Skapa mappar
I mapparna kan du lagra innehåll på det sätt som passar dig.

Arbetsordning
1. Gå till listan Ny i rutan Modellutformning

och klicka på Mapp.
2. Skriv ett namn på den nya mappen och klicka på OK.

Visa kontrollobjekt
Kontrollobjekt genereras av IBM Cognos TM1-servern för att utföra särskilda uppgifter. Kontrollobjekten visas i rutan Modellutformning om du gör dem synliga.
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Deras namn börjar alltid med en högervänd klammerparentes (}). Exempel: Du
konfigurerar behörigheter för cellerna i kuben plan_budget. En cellbehörighetskub
med namnet }CellSecurity_plan_budget visas under Kontrollobjekt > Kuber.

Arbetsordning
1. Klicka på ikonen Åtgärdsmeny
och klicka sedan på Visa kontrollobjekt.
En kryssruta visas vid alternativnamnet. Mappen Kontrollobjekt visas med
undermappar som innehåller kontrollobjekt.
2. Dubbelklicka på kontrollkuben om du vill skapa en vy.
3. Klicka på ikonen Åtgärdsmeny
och därefter på Visa kontrollobjekt om
du vill dölja kontrollobjekten. Kryssrutan vid alternativnamnet och mappen
Kontrollobjekt försvinner.

Visa objektdetaljer
Visa objektdetaljer i objektvisningsfunktioner och i rutan Egenskaper.
Ordna objekt i rutan Modellutformning eller i rutan Programutformning. När du
utformar modellen eller programmet kan du visa objekt mer i detalj i rutan genom
att dubbelklicka på dem. När du dubbelklickar på ett objekt visas objektet på två
ställen:
v objektvisningsfunktionen
v egenskapsruta

Objektvisningsfunktionen
Varje objektvisningsfunktion har en flik med objektets namn och en ikon som markerar någon av de objekttyper som visas i följande tabell:
Tabell 1. Objekttypsikoner
Objekttyp

Ikon

Dimension
Delmängd
Kub

Kubvy

Länk

Process

Rutin

Regler
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En visuell representation av objektets struktur visas dessutom. Vyn ser olika ut för
varje objekttyp. Exempel: Kubvisningsfunktioner visar ett rutnät med två dimensioner plus kontextfilter för fler dimensioner. Dimensionsvisningsfunktioner visar
ett rutnät för medlemmar och egenskaper. Och länkvisningsfunktioner visar två objekt som länkas plus riktningspilar som visar hur elementen i objektet länkas till
varandra.

Egenskapsrutan
I rutan Egenskaper visas egenskaperna för det valda objektet, t.ex. namn, objektets
typ, antal element och relaterade objekt. En del av de relaterade objekten innehåller
hyperlänkar. Om du klickar på någon av hyperlänkarna öppnas det länkade objektet i objektvisningsfunktionen.
Ett sätt att använda egenskapsrutan är att jämföra objektet i visningsfunktionen
med ett objekt i rutan Modellutformning. Exempel: En kub visas i objektvisningsfunktionen. Du klickar en gång på den andra kuben i rutan Modellutformning. Då
listas kubens dimensioner i rutan Egenskaper. Nu kan du jämföra dimensionerna i
egenskapsrutan med dimensionerna i objektvisningsfunktionen.

Titta på flera vyer
Titta på flera vyer för att bestämma vilken vy som passar bäst eller skapa en ny vy
som presenterar data på lämpligt sätt.

Arbetsordning
1. Öppna ett objekt. Objektet visas i objektvisningsfunktionen.
2. Upprepa steg 1 för ytterligare objekt. Flikarna för varje visningsfunktion finns i
rutan. Men det är bara för den senast öppnade vyn som allt innehåll visas. När
vyer visas i den här riktningen kan du endast se en vy åt gången.
3. Stapla vyer ovanpå varandra.
a. Klicka på fliken för en vy och dra den tills pekaren ändras från ikonen skiktat objekt

till en nedpil
.
b. Släpp upp musknappen.
c. Upprepa de här stegen om du vill stapla fler vyer.

Modellutformning
I rutan Modellutformning i IBM Cognos TM1 Performance Modeler kan du skapa
dimensioner, kuber och länkar för att definiera affärslogik för ett program.
Fliken Modellutformning visar en sammanfattning av de steg som behövs för att
bygga modeller. Följande steg krävs för att bygga en modell:
Utforma dimensioner
Om data ska göras tillgängliga för indata och analys måste du först skapa
dimensioner. Exempel på dimensioner är Kontoplaner, Produkter, Tid och
Versioner.
Mer information finns i Kapitel 3, ”Skapa och formatera dimensioner”, på
sidan 19.
Bygga kuber
Använd de dimensioner du har skapat för att bygga kuber. En kub är ett
datalager i en modell. Den är flerdimensionell och innehåller rader, kolum-
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ner och valfritt antal sidor. När du skapar ett program använder du en eller flera kuber. Exempel på kuber är Försäljningsplanering och Utgiftsanalys.
Mer information finns i Kapitel 4, ”Skapa kuber”, på sidan 39.
Länka kuber
Länkar upprättar en relation som flyttar data från en kub till en annan. Du
kan skapa länkar för att referera till data i en planeringskub.
Länkar kan implementeras som regler eller processer. Om en länk implementeras som en regel lagras data bara i källkuben men används och visas
i målkuben när det behövs. Om en länk implementeras som en process kopieras data från källkuben till målkuben.
Mer information finns i Kapitel 5, ”Skapa länkar”, på sidan 61.
Skapa kubberäkningar
Kubberäkningar förenklar genereringen av regler för att slutföra vanliga
modelleringsåtgärder, t.ex. hantering och underhåll av modellen. Du kan
lägga till en beräkning som gör modellen meningsfull genom att härleda
mer information från datakällan.
Mer information finns i ”Kubberäkningar” på sidan 51.
Skapa regler och processer
Dimensionsberäkningar, kubberäkningar och länkar genererar regler automatiskt och skapar flöden om den egenskapen inte har avaktiverats för servern. Funktionen är som standard aktiverad. Länkar kan också generera
processer. Om du vill kan du också skapa regler för avancerade beräkningar och processer för hantering och underhåll av modellen. Processer
kan sedan grupperas till rutiner för löpande underhåll.
Mer information finns i Kapitel 6, ”Hantera regler och flöden”, på sidan 71.

Filtrera och söka efter objekt i vyn Modellutformning
Du kan söka efter och filtrera på objekt som matchar specifika kriterier i vyn Modellutformning.
Du kan till exempel söka efter alla objekt som inkluderar sales, inklusive regler,
kuber, processer, delmängder, vyer, dimensioner och rutiner. Du kan även göra en
selektiv sökning där du anger vilka objekt du vill söka efter. Du kanske vill se en
lista över alla regler som innehåller ordet tält.

Arbetsordning
1. Högerklicka på servernamnet i trädet och välj Sök i modell.
2. Välj typ av objekt att söka i: kub, vy, dimension, delmängd, länk, process, diagram eller rutin.
3. Välj om du vill inkludera kontrollobjekt i sökningen.
4. Skriv några tecken du vill söka på och klicka på OK.

Programutformning
När du har modellerat affärsprocessen i rutan Programutformning i IBM Cognos
TM1 Performance Modeler kan du skapa ett program så att användarna kan granska och lämna bidrag.
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Programmet identifierar kubvyer, webbark och andra objekt en granskare eller bidragslämnare behöver för att utföra sitt arbete. När utformningen av programmet
är klar, driftsätts det så att det blir tillgängligt och säkerhet definieras så att endast
behöriga användare har åtkomst till den del av planen som de behöver.
Steg för att skapa ett program:
Definiera vyer och webbark
Du kan utforma olika vyer för granskare och bidragslämnare.
Målgruppsanpassade vyer underlättar också driftsättningen av rapportkuber. Rapportkuber kan ge förbättrade prestanda när ett stort antal noder
måste granskas. För att förbättra prestanda kan en TM1 TurboIntegratorprocess som baseras på en kub med många regler rapportera till en kub
med endast några få regler för granskning.
Mer information finns i ”Definiera kubvyer” på sidan 46 eller ”Webbark i
Cognos TM1 Applications” på sidan 85.
Definiera en godkännandehierarki
En godkännandehierarki bestämmer arbetsflödet för programmet. För godkännande- och ansvarsprogram anger du en dimensionsdelmängd som ska
användas som godkännandehierarki. För andra typer av program behövs
ingen godkännandehierarki.
Mer information finns i ”Definiera godkännandehierarkier” på sidan 87.
Definiera en kontrolldimension
Definiera en kontrolldimension för att dela en godkännandehierarki mellan
program.
Mer information finns i ”Definiera en kontrolldimension” på sidan 87
Driftsätt programmet
Innan granskare och bidragslämnare kan använda programmet måste det
driftsättas till IBM Cognos TM1 Application Service. Driftsätt programmet i
portalen så att det blir tillgängligt för användare på de valda klienterna.
Mer information finns i ”Validera och driftsätta program” på sidan 99.
Ange programbehörighet
När ett TM1-program har driftsatts måste du definiera behörigheter för alla
användargrupper som ska ha åtkomst till programmet.
Mer information finns i ”Hantera behörigheter för program” på sidan 99.
Aktivera programmet
Sista steget är att aktivera programmet iIBM Cognos Applications Portal.
Aktiveringen gör programmet synligt för användare som inte är administratörer.
Mer information finns i ”Aktivera ett program i en portal” på sidan 102.
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Kapitel 2. Importera data
Du kan importera källdata, avbilda dem till måldata och lägga till objekt i rutan
Modellutformning i IBM Cognos TM1 Performance Modeler.
Genom att importera data kan du snabbt skapa och fylla kuber och dimensioner.
När du importerar data sparar guiden Vägledd import dina åtgärder som en TurboIntegrator-process. Processen visas som ett objekt i rutan Modellutformning. Om
du vill upprepa dina åtgärder senare kan du köra processen för att slippa ange
samma inställningar igen.
Du kan även skapa en process som importerar källdata, avbildar dem till måldata
och lägger till de nya objekten i rutan Modellutformning. Processen visas som ett
objekt i rutan Modellutformning men körs inte förrän du startar den. Det gör att
du kan fortsätta ändra processen innan du kör den. Du kan också schemalägga
processer att utföra administrativa uppgifter automatiskt. Mer information finns i
”Hantera processer” på sidan 189.
Du kan också överföra dimensioner mellan IBM Cognos TM1 Performance Modeler och IBM Cognos Business Viewpoint.

Hur Cognos TM1 Performance Modeler avbildar data
Hur IBM Cognos TM1 Performance Modeler avbildar data du importerar beror på
vilken typ av data det gäller. Du kan välja att åsidosätta valfritt avbildningsalternativ under importen.
Om du importerar en Cognos-listrapport eller ett paket används den modell som
har definierats i källan. Data från andra datakällor avbildas som standard på följande sätt:
v Den första kolumnen i källfilen och måtten visas i en korstabell. 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: En kolumn med
namnet Intäkt kan tolkas som ett mått och en kolumn med namnet Telefonnummer kan tolkas som ett attribut.

Importdatakällor
Du kan importera data från ett antal olika källor till IBM Cognos TM1 Performance
Modeler och skapa eller fylla kuber och dimensioner.
Alla datakällor utom relationsdatakällor: Om källdata innehåller decimalvärden
men det inte finns något decimalvärde i de första 100 posterna betraktas värdena
som heltal. Decimalerna behålls dock och du kan lägga till decimaler genom att
ändra formatet.
Du kan importera följande datatyper till Performance Modeler:
Avgränsade textfiler
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Du kan importera filer med följande format: CSV, TAB, CMA, ASC och
TXT.
Cognos TM1 Performance Modeler har inga funktioner för import av TXToch CSV-filer med tidigare teckenkodning om de regionala inställningarna
och systemspråkmiljön i Microsoft Windows inte överensstämmer med filteckenkodningen. Lös problemet genom att spara filen i UTF-8-format eller
ändra de nationella inställningarna Microsoft Windows så att de stämmer
med filens teckenkodning.
Microsoft Excel-filer
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 kolumnen med kommandot Klistra in special. Du kan också spara arbetsboken som en csv-fil
och sedan importera den filen.
Relationsdatakällor (ODBC)
Om du ska importera relationsdata till Cognos TM1 Performance Modeler
är det viktigt att du förstår hur relationsdatakällan fungerar och hur man
definierar frågor. Kontrollera också att ODBC-anslutningarna har konfigurerats för de datakällor som du vill importera från.
IBM SPSS Statistics
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 vid köp av IBM SPSS Statistics eller IBM SPSS Modeler. När du har hämtat ODBC-drivrutinen måste du definiera en ODBC-anslutning till datakällan. Det finns mer information om
hur du definierar ODBC-anslutningar i användarhandboken för ditt operativsystem.
IBM Cognos-rapporter
Det går endast att importera listrapporter som har skapats i IBM Cognos
Report Studio och IBM Cognos Workspace Advanced. Om rapporten innehåller prompter måste du svara på dem innan du kan importera rapporten.
Prompter med standardvärden behöver bara accepteras. En- och flervärdesprompter visar en lista över möjliga svar. För andra prompttyper, t.ex.
text- och dataprompter, måste du svara genom att skriva promptvärdet i
förväntat format.
Om du importerar en Cognos-rapport som innehåller layoutberäkningar
importeras inte layoutberäkningarna. Det beror på att rapporter konverteras till CSV-format under importen och CSV har inga funktioner för layoutberäkningar. Lös det genom att göra dem till frågeberäkningar före importen.
När du importerar en rapport, liknar dataextraheringen den vid export av
en Cognos Report Studio-rapport till en CSV-fil.
IBM Cognos-paket
När du importerar ett paket, liknar dataextraheringen den vid export av en
Cognos Report Studio-rapport till en CSV-fil.
Anm: IBM Cognos-paket är inte tillgängliga som datakällor om du använder en Performance Modeler i en Cloud-miljö.
IBM Cognos TM1-kubvyer
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Det finns två importkällor: IBM Cognos TM1-kubvyer och IBM Cognos
TM1-dimensionsdelmängder. Cognos TM1-kubvyer och dimensionsdelmängder definieras av Cognos TM1-administratören.
Om du importerar en kub som innehåller en dimension i ett driftsatt program måste du först äga godkännandehierarkin eller avaktivera programmet.

Importera data med hjälp av Vägledd import
När källdata innehåller många kolumner, bör du granska källdata och identifiera
vilka kolumner som ska definieras som dimensioner, nivåer, attribut eller mått. Du
kan välja att importera enbart dimensioner eller att importera både dimensioner
och mått i en kub. Källan kan vara en fil, en listrapport, en kubvy, en dimensionsdelmängd eller en relationsdatakälla.

Arbetsordning
1. Högerklicka på modellroten i rutan Modellutformning och välj Vägledd import.
2. Välj Dimension eller Kub.
3. Valfritt: Importen sparas som en TurboIntegrator-process. Skriv ett namn i fältet
Processnamn.
4. Gör något av följande i fönstret Importera data - Välj datakälla:
Tabell 2. Källtyper
Mål

Åtgärd

Importera en Microsoft Excel-fil

Välj Fil i fältet Typ.
Bläddra till den fil som du ska importera.
Expandera Fildetaljer och ange information
om den fil du ska importera.

Importera en avgränsad textfil

Välj Fil i fältet Typ.
Bläddra till den fil som du ska importera.
Expandera Fildetaljer och ange information
om den fil du ska importera.
Om du vill använda decimal- och
tusentalsavgränsare för ett visst språk väljer
du det språket i fältet Format.
Om du arbetar i uppkopplat läge och vill
schemalägga körningen av en process som
återimporterar data anger du platsen för den
fil som ska accessas av IBM Cognos TM1fjärrservern.
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Tabell 2. Källtyper (forts)
Mål

Åtgärd

Importera rapportdata från en enkel tabellista som skapats i IBM Cognos Business
Intelligence och som inte innehåller några
olösta prompter

Välj IBM Cognos-rapportdata i fältet Typ.
Ange anslutningsinformationen för rapporten i fältet IBM Cognos BI-serveradress i
följande format: http://<host>/ibmcognos/
cgi-bin/cognos.cgi. Du kan testa anslutningen.
Ange platsen och namnet på den rapport
som du ska importera i fältet Rapportplats
eller klicka på Välj och välj rapporten.

Importera en Cognos TM1-kubvy

Välj IBM Cognos TM1-kub i fältet Typ.
Välj den kub och den vy du ska importera.

Importera från IBM SPSS Statistics. Det
måste finnas en definierad ODBC-källa på
servern.

Välj IBM SPSS Statistics i fältet Typ.
Ange information om datakällsanslutningen
i fältet Anslutningsdetaljer.
Om du vill ange eller ändra frågor för
datakällan öppnar du Query Builder.

Importera en Cognos TM1dimensionsdelmängd

I fältet Typ väljer du IBM Cognos TM1dimensionsdelmängd.

Det här alternativet är tillgängligt om du
använder kommandot Importera dimensioner.

Välj den dimension och den delmängd som
du ska importera.

Importera från en relationsdatakälla

Se ”Importera data från en
relationsdatakälla” på sidan 17.

5. Som standard väljs alla kolumner i datakällan för import. Avmarkera eller markera kryssrutan Importera i rutan Kolumner så att endast de önskade kolumner
importeras.
6. Kubimport: Om en kolumn felaktigt identifieras som en reguljär dimension eller en måttdimension avmarkerar eller markerar du kryssrutan Mått. När
kryssrutan Mått är markerad behandlas kolumnen som en nyckeltalsdimension
och data i kolumnen används för att fylla kuben. Om kryssrutan Mått inte är
markerad behandlas kolumnen som en basdimension.
7. Om du vill ange avancerad information följer du anvisningarna i ”Välja avancerade importalternativ” på sidan 13.
8. Klicka på Slutför.

Resultat
Cognos TM1 Performance Modeler skapar en ny dimension för varje vald kolumn.
Om källdata inkluderar kolumnetiketter används etiketterna som dimensionsnamn.
Om datakällan inte innehåller kolumnetiketter får dimensionerna namnen Kolumn1, Kolumn2, Kolumn3 och så vidare.
Om du importerade en ny kub fyller Cognos TM1 Performance Modeler kuben
med data och den i kubvyn.
Den vägledda importen sparas som en TurboIntegrator-process med det namn du
angav när du identifierade datakällan.
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Närliggande begrepp:
”Hantera processer” på sidan 189
Hantera processer för att skapa, ändra och schemalägga hur data importeras och
används i IBM Cognos TM1 Performance Modeler.

Välja avancerade importalternativ
Du kan välja avancerade alternativ i guiden Vägledd import i IBM Cognos TM1
Performance Modeler. Med de avancerade alternativen kan du anpassa avbildningar och skapa flera dimensioner, lägga till dimensionsnivåer, identifiera attribut
samt identifiera och skapa mått. Du kan även skapa en kub från avbildningarna du
skapar.

Innan du börjar
Definiera importdatakällan. Mer information finns i ”Importera data med hjälp av
Vägledd import” på sidan 11.

Arbetsordning
1. Klicka på Avancerat i guiden Vägledd import. Fönstret Importera dimensioner
öppnas med följande rutor:
v Förhandsgranska data - Visar kolumnerna och innehållet i datakällan.
v Avbildning - Visar kolumnerna som ska importeras (källobjekt) och du kan
identifiera innehållet av en kolumn som dimension, nivå eller attribut. Rutan
Avbildning visar även hur kolumner i källan (avbildade källobjekt) avbildas
till objekt (målobjekt) på TM1-servern.
Cognos TM1 Performance Modeler skapar avbildningar för kolumner som förmodligen ska importeras. Du kan ändra de avbildningar som skapas.
2. Klicka på Visa egenskaper i den nedre högra sidan av fönstret.
Du kan se och ange egenskaper för valt käll- eller målobjekt i rutan Egenskaper.
3. Gör följande om du vill ändra avbildningar:
v Välj Rensa alla avbildningar om du vill ta bort standardavbildningen.
v Klicka på Återskapa alla avbildningar och sedan Upptäck inte hierarkier
om du vill avbilda data till en enda nivå när du importerar rapporter eller filer.
v Klicka på Återskapa alla avbildningar och sedan på Upptäck hierarkier om
du vill återgå till standardavbildningen när du importerar rapporter eller filer.
v Du kan även ändra avbildningar genom att dra ett objekt från avsnittet Källobjekt i rutan Avbildning till en ny plats i avsnittet Målobjekt. På samma
sätt kan du dra ett objekt från en plats i avsnittet Målobjekt till en ny plats
inom avsnittet. När du drar ett objekt visar markören var och hur objektet
släpps. Du kan släppa det som en ny dimension, som en nivå i en befintlig
dimension eller som ett attribut.
4. Om du vill lägga till en beräknad kolumn utför du följande åtgärder:
a. Klicka på Lägg till beräknad kolumn.
b. Skriv ett namn för kolumnen i fältet Källobjekt i avsnittet Källobjekt i rutan Egenskaper och välj Datatyp för kolumnen.
c. Välj Avbildningstyp för den beräknade kolumnen.
d. Skriv uttrycket som definierar den beräknade kolumnen i fältet Uttryck. Uttryck måste avslutas med ett semikolon (;).
Kapitel 2. Importera data
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Exempel: Om du vill lägga till en beräknad kolumn för Employee Name
som slår ihop för- och efternamn definierar du följande uttryck:
v_Expression = v_Last_Name_0 | ’,’ | v_First_Name_1;
Du kan även använda en beräknad kolumn för att byta namn på medlemmar, t.ex. om ett källnamn ska matcha målnamnet eller för att ta bort överflödiga tecken från källnamnet.
Mer information om uttrycksformler finns i IBM Cognos TM1 Referenshandbok.
e. Klicka på Förhandsgranska om du vill se resultatet av uttrycket.
5. Om du vill anpassa egenskaperna för en dimensionen väljer du dimensionen i
avsnittet Målobjekt i rutan Avbildningar. Mer information finns i ”Anpassa
egenskaperna för dimensioner vid import av data” på sidan 15.
6. Ändra en nivå genom att markera nivån i avsnittet Målobjekt i rutan Avbildningar.
a. Fyll i ett namn på nivån i avsnittet Målobjekt i rutan Egenskaper.
b. Välj Ägardimension för att ange den dimension som nivån tillhör i avsnittet
Avancerat i rutan Egenskaper.
c. Flytta nivån i strukturen genom att ändra värdet Nivåindex.
7. Ändra ett attribut genom att markera attributet i avsnittet Målobjekt i rutan
Avbildningar.
a. Välj Attributtyp i avsnittet Målobjekt i rutan Egenskaper. Om kolumnavbildningen till attributet innehåller numeriska värden måste attributtypen
vara Numerisk.
Om kolumnavbildningen till attributet innehåller text kan attributet ha någon av följande typer:
v Text - Beskrivande information.
v Objekttext - Ett översatt namn för ett objekt enligt beskrivningen i Kapitel 12, ”Översätta modellen”, på sidan 195. En objekttext behöver inte ha
ett unikt namn.
v Alias - Ett alias kan användas som ett alternativt namn. Alla alias måste
vara unika.
b. Välj Språk om du väljer Objekttext. Exempel: Om kolumnavbildningen till
attributet Objekttext innehåller produktnamn på brasiliansk portugisiska
väljer du Portugisiska (Brasilien) som språk.
c. Välj Ägardimension och Ägarnivå som attributet tillhör i avsnittet Avancerat.
8. Om du initierade den vägledda importen genom att välja Vägledd import >
Kub kan du anpassa kubegenskaperna. Mer information finns i ”Anpassa egenskaperna för kuber vid import av data” på sidan 16.
9. Klicka på Slutför.

Resultat
Cognos TM1 Performance Modeler skapar dimensioner, nivåer och attribut som
definieras i den vägledda importen. Om du väljer att skapa en kub, skapas kuben
och fylls med data.
Importdefinitionen sparas som en TurboIntegrator-process genom att använda
namnet du angav när du identifierade datakällan.
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Anpassa egenskaperna för dimensioner vid import av data
När du anger avancerade alternativ i guiden Vägledd import i IBM Cognos TM1
Performance Modeler kan du anpassa egenskaperna för dimensioner.

Innan du börjar
Definiera importdatakällan. Mer information finns i ”Importera data med hjälp av
Vägledd import” på sidan 11.

Arbetsordning
Klicka på Avancerat i guiden Vägledd import.
Klicka på Visa egenskaper.
Välj dimensionen i avsnittet Målobjekt i rutan Avbildningar.
Ändra Dimensionsnamn och Dimensionstyp i avsnittet Målobjekt i rutan
Egenskaper. Exempel: Dimensionen Benefits kan vara en beräkningsdimension. Mer information finns i ”Skapa nya dimensioner” på sidan 19.
5. Välj en åtgärd under Uppdatera dimensionerna. Välj Lägg till de nya elementen för att lägga till nya element i källan i en befintlig dimension. Välj
Fyll i dimension igen för att bygga om dimensionen med de element som
finns i källan. Välj Uppdatera inte om du inte vill att dimensionen ska uppdateras med källdata.

1.
2.
3.
4.

6. Om du importera en dimension med flera nivåer och elementnamnen inte är
unika markerar du Inkludera namn på överordnade element och anger ett
avgränsningstecken. Avgränsningstecknet skiljer det överordnade namnet från
elementnamnet.
Ett exempel på andra än unika element på samma nivå är dimensionen Years.
Varje år innehåller ett första kvartal och varje första kvartal innehåller januari.
Ett exempel på andra än unika element på olika nivåer är dimensionen North
America. Ontario listas som en stad i Kalifornien och som en provins i Kanada.
7. Välj Använd elementnamn som objekttext om de är unika för att skapa standardobjekttexter för alla element.
8. Markera Skapa totalelement om du vill skapa ett element som innehåller en
dimensionssumman.
9. Markera Skapa namngivna nivåer om du vill skapa namngivna nivåer.
10. Om du vill identifiera källdata som en obalanserad hierarki markerar du Obalanserad källdata och väljer om den hierarkin ska balanseras genom att sätta
alla underordnade element på samma djup eller lämna hierarkin obalanserad.
11. 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.
12. Ändra fältet Dimensionsindex om du vill flytta dimensionen i strukturen.
Du kan även dra dimensionen till en ny plats.
13. Ange hur löv eller underordnade element ska sorteras i Elementsortering.
14. Ange hur komponentelementen ska sorteras i Komponentsortering. Mer information finns i ”Element- och komponentsortering i dimensioner” på sidan 16
15. Du kan även ändra nivåer, attribut och kuber i fönstret Egenskaper. Klicka på
Slutför när du är klar med ändringarna.

Kapitel 2. Importera data
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Element- och komponentsortering i dimensioner:
När du importera data med hjälp av vägledd import och väljer Avancerat kan du
ange hur element i en dimension ska sorteras samt hur komponenter i element ska
sorteras.
Elementsortering
Elementsorteringen bestämmer ordningen på överordnade dataobjekt i en dimension. Standardelementsorteringen Ingen behåller datakällans ordning. Sortering efter nivå eller hierarki kan endast 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.
Komponentsortering
Komponentsorteringen bestämmer ordningen på underordnade elementobjekt i en
dimension. Standardkomponentsorteringen Ingen behåller datakällans ordning. Du
kan även sortera komponenter alfabetiskt efter namn. Exempel: Elementet campingutrusning inkluderar följande komponenter: tält, sovsäckar och lanternor. Du
kan sortera de komponenterna alfabetiskt efter namn eller behålla samma ordning.

Anpassa egenskaperna för kuber vid import av data
Du kan anpassa egenskaperna för kuber om du väljer alternativet Vägledd import
> Kub när du initierar vägledd import i IBM Cognos TM1 Performance Modeler.

Innan du börjar
Definiera importdatakällan. Mer information finns i ”Importera data med hjälp av
Vägledd import” på sidan 11.

Arbetsordning
1. Klicka på Avancerat i guiden Vägledd import.
2.
3.
4.
5.

Klicka på Visa egenskaper.
Välj kuben överst i avsnittet Målobjekt i rutan Avbildning.
Fyll i ett namn på kuben. Namnet kan vara ett befintligt eller nytt namn.
Om avbildningarna inte identifierar några måttdimensioner i datakällan
klickar du på Skapa måttdimension. Om datakällan endast innehåller ett mått
kan du ta bort standardmåttdimensionen genom att avmarkera Skapa måttdimension.

Viktigt: Om du väljer att ta bort standardmåttdimensionen under import kan
du inte senare lägga till nya mått till kuben.
6. Välj alternativ för Datauppdatering för importåtgärden.
v Lägg till data lägger till värdena i datakällan i befintliga kubvärden.
v Ersätt data ersätter befintliga kubvärden med värdena i källan.
7. Klicka på Medlemsattribut under Avbildningstyp om du vill ändra måttet för
en dimension. Objektet blir då en dimension i kuben.
8. Klicka på Välj dimensioner i avsnittet Avancerat om du vill lägga till befintliga dimensioner i kuben.
9. Välj de dimensioner du vill lägga till och klicka på Lägg till i kub.
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10. Du kan även ändra dimensioner, nivåer och kuber i fönstret Egenskaper.
Klicka på Slutför när du är klar med ändringarna.

Importera data från en relationsdatakälla
Innan du importerar data från en relationsdatakälla bör du vara säker på att du
förstår relationsdatakällan och hur man bygger SQL-frågor. Kontrollera att ODBCanslutningarna har definierats. När du arbetar i uppkopplat läge kan du använda
de ODBC-relationsdatakällor som är definierade på servern.

Arbetsordning
1. Gå till nästa steg om du skapar en process. Om du kör en vägledd import
slutför du någon av följande åtgärder:
v Om du endast importerar dimensioner högerklickar du på modellroten i rutan Modellutformning och väljer Vägledd import > Dimensioner.
v Om du importerar en ny kub högerklickar du på modellroten i rutan Modellutformning och väljer Vägledd import > Kub.
2. Välj Relationsdatakälla (ODBC) i fältet Typ och ange anslutningsdetaljer.
3. Välj en ODBC-relationsdatakälla från listan som är definierad för ditt system.
4. Öppna Query Builder.
Du kan också skriva SQL-koden för frågan.
5. 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.
6. Klicka på fliken Frågediagram om du vill skapa kopplingar baserat på relationer mellan kolumnerna i tabellerna och utför följande åtgärder:
a. Dra tabellerna från fältet Metadatautforskare till diagrammet.
I frågan används de tabeller som du lägger till till diagrammet för att ansluta till andra tabeller. Kolumnerna i dessa tabeller används inte i frågans
datahämtning.

7.

8.
9.
10.

.
b. Välj objekt för relationen och klicka på Skapa relation
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.
Mer information om relationer och kardinalitet finns i användarhandboken till
IBM Cognos Framework Manager som finns i PDF-avsnittet på välkomstsidan
för IBM Knowledge Center Cognos Business Intelligence (http://
www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSEP7J/welcome).
Klicka på fliken SQL-vy om du vill redigera SQL-frågan manuellt. De åtgärder som du slutför på fliken Datavy eller Frågediagram avspeglas på fliken
SQL-vy.
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.
Klicka på Nästa om du vill avbilda dimensionerna.
Kapitel 2. Importera data
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Mer information om avbildning finns i ”Välja avancerade importalternativ” på
sidan 13.
11. Klicka på Slutför.

Resultat
Datakällan importeras, avbildas till måldata och läggs till i rutan Modellutformning. Dessutom sparas dina åtgärder som en process som visas i rutan Modellutformning.
Om du skapar en process visas den som ett objekt i rutan Modellutformning och
körs inte förrän du uttryckligen anropar den.

Och sedan då?
Du kan ändra processen genom att ändra procedurerna eller schemalägga processen som en del av en rutin. Mer information finns i ”Redigera procedurer” på sidan 192 och ”Schemalägga processer” på sidan 193.
Närliggande begrepp:
”Hantera processer” på sidan 189
Hantera processer för att skapa, ändra och schemalägga hur data importeras och
används i IBM Cognos TM1 Performance Modeler.
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Kapitel 3. Skapa och formatera dimensioner
Om data ska göras tillgängliga för indata och analys måste du först skapa dimensioner.
En dimension är en bred gruppering av relaterade data om en viktig aspekt av
verksamheten, till exempel produkter, datum eller platser. Varje dimension innehåller medlemmar i en eller flera hierarkier och en valfri uppsättning beräknade medlemmar eller specialkategorier. Dimensionerna definierar rutnätet för en flik i IBM
Cognos TM1 Applications och bildar rader, kolumner och kontext. Innan du skapar
en dimension måste du bestämma vilka aspekter av data som är relaterade och bestämma vilka data som krävs på rader och kolumner i dina planer. IBM Cognos
TM1 Performance Modeler vägleder dig genom att tillhandahålla relevanta egenskaper för varje dimensionstyp.

Skapa nya dimensioner
När du skapar en dimension anger du dimensionstyp.

Beräkningsdimensioner
En beräkningsdimension innehåller formler som utför matematiska och andra operationer på data. Du kan till exempel använda beräkningsdimensioner för att sammanställa företagets resultaträkning eller när du använder plocklistor som ger användarna strukturerade data.

Tidsdimensioner
En tidsdimension innehåller tidsmedlemmar som är meningsfulla för användarna,
t.ex. räkenskapsperioder eller datumen för försäljningstransaktioner. De kan vara
följande:
v Konventionella datumperioder, t.ex. år, kvartal, månader och veckor.
v Branschspecifika perioder, t.ex. tillverkningsperioder på 13 veckor.
v Anpassade perioder, t.ex. räkenskapsår.
v Månperioder, t.ex. månår eller månmånader.

Versionsdimensioner
En versionsdimension innehåller data från olika iterationer av en medlem i ett program. Du kanske till exempel vill se skillnaderna i aktuella budgetversioner för
förbrukningsvarukostnaden och jämföra budgeten med kostnaderna för föregående
år. Data i en versionsdimension ska inte aggregeras eftersom de innehåller flera
dataposter för samma objekt.

Hierarkidimensioner
En hierarkidimension innehåller en återgivning av företagets, avdelningens eller
bolagets rapporteringsstruktur. Dimensionen bestämmer arbetsflödet för programmet. Allteftersom arbetet slutförs i lövnoderna i godkännandehierarkin, vägleder
arbetsflödeslogiken inlämningar genom hierarkin tills den översta noden uppnås. I
varje steg i godkännandehierarkin kan användare som har behörighet redigera,
granska eller skicka in vyer i programmet.
© Copyright IBM Corp 2012, 2017
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Generiska dimensioner
En generisk dimension innehåller allmänna medlemmar, t.ex. avdelningar, produkter eller kunder. Du kan använda en generisk dimension när du inte vet vilken dimensionstyp du ska använda. Dimensionstypen kan ändras på ett senare stadium.

Nyckeltalsdimensioner
En nyckeltalsdimension innehåller samlingen av viktiga mått och nyckeltal (KPI)
som du vill övervaka i ditt företag eller din organisation. Nyckeltalsdimensioner
används i Cognos TM1 Scorecarding-lösningar. Mer information finns i
”nyckeltalsdimension” på sidan 145.

Nyckeltalsindikatordimensioner
En nyckeltalsindikatordimension ger mer information om nyckeltalsindikatorer
(KPI) eller nyckeltal. Exempel på nyckeltalsindikatorer är Poäng, Status och Trend.
Nyckeltalsindikatordimensioner används i Cognos TM1 Scorecarding-lösningar. Det
finns mer information i ”nyckeltalsindikatordimension” på sidan 147.

Skapa beräkningsdimensioner
Skapa en beräkningsdimension om du behöver utföra beräkningar och ta fram
mått på numeriska data.
En beräkningsdimension innehåller formler för matematiska dataoperationer. Använd till exempel en beräkningsdimension för att sammanställa företages resultaträkning. En beräkningsdimension kan också vara lämplig att använda för måttdimensioner. En beräkningsdimension har två typer, N och C. En N-beräkning är en
enkel beräkning som utförs på dimensionsnivå mellan två medlemmar i de dimensionen som har indatavärden. En C-beräkning är en beräkning som utförs på aggregerade resultat för att ge en konsoliderad summa. En beräkningsdimension har
följande attribut:
v Namn, medlemsnamnet.
v Format, användardefinierat: tal, datum/klockslag och textformat.
v Plocklista, en länk till en fördefinierad dimension eller delmängd.
v Typ av positiv avvikelse, resultatet av ett positivt värde, antingen gynnsamt eller ogynnsamt. Attributet används enbart tillsammans med en versionsdimension. Exempel: Ett positivt värde för försäljning och pris är gynnsamt, medan ett
positivt värde för försäljningskostnader är ogynnsamt.
v N-beräkning, en enkel beräkning som utförs på lövnivå hämtad från två indatavärden. Exempel: Prognostiserad intäkt = Kvantitet * Pris.
v C-beräkning, en beräkning som utförs på aggregerade resultat. En konsoliderad
beräkning härledd från resultatet av de enkla beräkningarna. Exempel: Genomsnittligt pris = Total intäkt / Total kvantitet. Uttrycksredigeraren hjälper till med
valet av ofta använda aggregeringar för en C-beräkning, Tvinga till noll, Viktat
genomsnitt och Tidsgenomsnitt.
v Vikt är en faktor (oftast minus) som tillämpas för att ändra ett positivt värde till
ett negativt värde. Exempel: Om styckepriset för en produkt är 50 euro och rabatten är 5 euro, förblir additionsresultatet logiskt om vikten -1 tillämpas på rabatten.
v Index, ett numeriskt värde som ger snabb åtkomst till medlemmarna.

20

IBM Cognos TM1 Performance Modeler

Aggregeringstyper för C-beräkning
Uttrycksredigeraren har 3 aggregeringstyper för att lösa summering av löv på konsoliderad nivå med konsoliderade värden.
v Viktat genomsnitt: Det konsoliderade värdet har ytterligare beräkning om värde
som ska konsolideras är A, B är täljare och C är nämnare, så A = B/C.
v Tidsgenomsnitt: Summan av värden för alla personer / antalet perioder.
v Tvinga till noll: Det konsoliderade värdet tvingas till noll.
Exempel 1: Om du har ett fast pris för en produkt som visas på lövnivå vill du
inte att värdet ska aggregeras för alla månader på den konsoliderade nivån. Du får
beräkningen A = B/C, om enhetsförsäljningspriset är A, bruttoförsäljningsvärdet är
B och kvantiteten är C. Enhetsförsäljningspris = Bruttoförsäljningsvärde / kvantitet. Det viktade värdet i det här fallet är kvantitet.
Exempel 2: Om du har Marginal i % för en produkt för varje månad behövs ytterligare beräkning för addition av dessa värden på aggregerad nivå. Tidsgenomsnitt är
ackumulerad bruttomarginal / antalet tidsperioder. En aggregering av 4 kvartalsperioder för Marginal i % ger P1 = 4.5%, P2 = 6.4%, P3 = 3.6%, P4 = 5.2%. Ett tidsgenomsnitt ger 19.7 / 4 = 4.93%.
Exempel 3: Om du inte vill ha ett konsoliderat värde för en dimension kan du
sätta konsolidering till noll.

Skapa beräkningsdimensioner med aritmetisk N-beräkning
En N-beräkning är en enkel beräkning som utförs på dimensionsnivå mellan två
medlemmar i den dimensionen som har indatavärden.

Arbetsordning
1. Gå till rutan Modellutformning, högerklicka på mappen Dimensioner och
klicka på ikonen Ny

.

.
2. Klicka på ikonen Dimension
3. Skriv namnet på den nya dimensionen och välj Beräkning från listan Dimensionstyp.
4. Lägg till medlemmarna i dimensionen till attributet Namn genom att skriva listan eller kopiera och klistra in dem från ett kalkylark. Exempel: Antal, Pris,
Intäkt, Försäljningskostnad, Nettoförsäljning.
5. Spara dimensionen.
6. Öppna den beräkningsdimension som ska ändras. Du kan antingen lägga till en
enkel formel direkt till lämpliga medlemmar eller lägga till formler med uttrycksredigeraren.
7. Exempel: Om du ska lägga till en formel direkt för en enkel beräkning i kolumnen N-beräkning för en medlem skriver du =<medlem1>*<medlem2> där
<medlem1> och <medlem2> är medlemmar med indatavärden. Resultaten ger produkten av medlemmarna på lövnivå.
8. När du ska lägga till en formel med uttrycksredigeraren, klickar du i den cell
där du ska lägga till formeln.
a. Klicka på knappen Mer i den cellen. Uttrycksredigeraren öppnas.
b. Välj Aritmetisk från fältet Operationstyp.
c. Välj operationstypen + (addition)- (subtraktion)* (multiplikation)/
(division)
Kapitel 3. Skapa och formatera dimensioner
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d. Dubbelklicka på operand1 i fältet Uttryck ('<operand1>'*'<operand2>').
Skriv namnet på medlemmen för operand1. Namnet på medlemmen måste
vara identisk med medlemsnamnet i namnattributet. Om namnet består av
två ord visas det inom enkla citattecken. Du kan även dra en eller flera
medlemmar till uttrycksredigeraren.
e. Upprepa föregående steg för <operand2>.
9. Spara dimensionen.

Skapa beräkningsdimensioner med N-beräkningar med hjälp av
dimensionsfunktioner
En N-beräkning är en enkel beräkning med en dimensionsfunktion som utförs på
dimensionsnivå mellan ett indatavärde för en medlem i dimensionen och den
valda funktionen.
Uttrycksredigeraren har inbyggda funktioner som använder medlemsvärden som
indata för beräkningar. Ett funktionsuttryck härleds från dimensionsfunktionen och
ett indatavärde och i vissa fall också ett utfyllnadsvärde. Uttrycksredigeraren underlättar valet av dimensionsfunktioner.

Arbetsordning
1. Gå till rutan Modellutformning, högerklicka på mappen Dimensioner och
klicka på ikonen Nytt

.

.
2. Klicka på ikonen Dimension
3. Skriv namnet på den nya dimensionen och välj Beräkning från listan Dimensionstyp.
4. Lägg till medlemmarna i dimensionen till attributet Namn genom att skriva
listan eller kopiera och klistra in dem från ett kalkylark. Exempel: Antal, Pris,
Intäkt, Försäljningskostnad, Nettoförsäljning.
5. Spara dimensionen.
6. Öppna den beräkningsdimension som ska ändras.
7. När du ska lägga till en funktion med uttrycksredigeraren, klickar du i den
cell där du ska lägga till den.
8. Klicka på knappen Mer i den cellen. Uttrycksredigeraren öppnas.
9. Klicka på fliken Funktioner och expandera trädet Dimensionsfunktioner.
10. Välj funktionstypen och dra funktionen till uttrycksredigeraren. Om du klickar
på fliken Tips visas en detaljerad förklaring av den valda funktionen.
11. Dra medlemmen i fältet Uttryck till uttrycksredigeraren över fältet <Input>.
Du kan också skriva namnet på medlemmen i fältet. Namnet på medlemmen
måste vara identisk med medlemsnamnet i namnattributet. Om namnet består
av två ord visas det inom enkla citattecken.
12. Spara dimensionen.
Närliggande begrepp:
”Funktioner” på sidan 228
De funktioner som är tillgängliga för lövnivåberäkningar och beräkningar på konsoliderad nivå beskrivs.

Skapa beräkningsdimensioner med artitmetiska C-beräkningar
En C-beräkning är en beräkning som utförs på aggregerade resultat för att ge en
konsoliderad summar.
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Arbetsordning
1. Gå till rutan Modellutformning, högerklicka på mappen Dimensioner och
klicka på ikonen Nytt

.

.
2. Klicka på ikonen Dimension
3. Skriv namnet på den nya dimensionen och välj Beräkning från listan Dimensionstyp.
4. Lägg till medlemmarna i dimensionen till attributet Namn genom att skriva listan eller kopiera och klistra in dem från ett kalkylark. Exempel: Kvantitet/år,
Styckepris, Total intäkt, Total försäljningskostnad, Total nettoförsäljning.
5. Spara dimensionen.
6. Öppna beräkningsdimensionen. Du kan antingen lägga till en enkel formel direkt till lämpliga medlemmar eller lägga till formler med uttrycksredigeraren.
7. Exempel: Om du ska lägga till en formel direkt till aggregerade resultat i kolumnen C-beräkning för en medlem, skriver du =<medlem3>/<medlem4> där
<medlem3> och <medlem4> är beräknade värden. Resultaten ger en konsoliderad
beräkning av de aggregerade summorna.
8. När du ska lägga till en formel med uttrycksredigeraren, klickar du i den cell
där du ska lägga till formeln.
a. Klicka på knappen Mer i den cellen. Uttrycksredigeraren öppnas.
b. Välj Aritmetisk från fältet Operationstyp.
c. Välj operationstypen + (addition)- (subtraktion)* (multiplikation)/
(division)
d. Dubbelklicka på operand1 i fältet Uttryck ('<operand1>'*'<operand2>').
Skriv namnet på medlemmen för operand1. Namnet på medlemmen måste
vara identiskt med medlemsnamnet i namnattributet. Om namnet består av
två ord visas det inom apostrofer. Du kan även dra en eller flera medlemmar till uttrycksredigeraren.
e. Upprepa föregående steg för <operand2>.
9. Spara dimensionen.

Skapa tidsdimensioner
En tidsdimension definierar tidsperioderna för arbetsflödet i programmet.
En tidsdimension innehåller tidsmedlemmar, t.ex. räkenskapsperioder eller datumen för försäljningstransaktioner. En tidsdimension behövs i nästan alla program.
Med hjälp av verktyget Tidsdimension kan du lägga till flera nivåer av medlemmar. Du kan till exempel lägga till kvartal, månader och dagar.
Anm: När flera tidsdimensioner används i en kub tillämpas den tidsrelaterade beräkningen enbart på den första tidsdimensionen i kuben.
En tidsdimension har följande attribut:
v
v
v
v
v
v

Namn, medlemsnamnet.
N-beräkning, en enkel beräkning som utförs på lövnivå.
Startdatum, det första datumet i dimensionen.
Slutdatum, det sista datumet i dimensionen.
Sista period, den sista perioden i sekvensen.
Första perioden, den inledande perioden i sekvensen.
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v Föregående period, den föregående perioden i sekvensen.
v Nästa period, nästa period i sekvensen.
v Vikt, en faktor (oftast -1) som tillämpas för att ändra ett positivt värde till ett negativt värde.

Arbetsordning
1. Gå till rutan Modellutformning och högerklicka på mappen Dimensioner och
klicka på ikonen Ny

.

.
2. Klicka på ikonen Dimension
3. Skriv namnet på den nya dimensionen och välj Tid från listan Dimensionstyp.
4. Du kan fylla tidsdimensionen genom att använda verktyget Fyll tidsdimension eller genom att lägga till medlemmar manuellt. Mer information om
verktyget Fyll tidsdimension finns i ”Lägga till medlemmar med verktyget
Fyll i tidsdimension”. Utför följande steg om du ska lägga till medlemmar manuellt:
5. Lägg till medlemmarna i dimensionen till attributet Namn genom att skriva
listan eller kopiera och klistra in dem från ett kalkylark. Exempel: År, K1, K2,
K3, K4
6. Om vi använder exemplen ovan: För medlemmen År välj attributet Första period och skriv K1.
7. Välj attributet Sista period för samma medlem och skriv K4.
8. Välj medlemmen K1 och attributet Startdatum från samma exempel. Välj det
första datumet för K1 från kalendern.
9. Upprepa för attributet Slutdatum och välj slutdatum för K1.
10. Upprepa dessa steg för K2, K3 och K4.
11. Välj attributet Nästa period för medlemmen K1 och skriv K2.
12. Välj attributet Föregående period för medlemmen K2 och skriv K1.
13. Välj attributet Nästa period för samma medlem och skriv K3.
14. Upprepa samma sak för medlemmarna K3 och K4.
15. Spara dimensionen.

Lägga till medlemmar med verktyget Fyll i tidsdimension
Med hjälp av verktyget Fyll i tidsdimension kan du lägga till flera medlemsnivåer
och definiera medlemshierarkin. Verktyget gör det lättare att lägga till medlemmar.
Du kan till exempel lägga till kvartal, månader och dagar.
Innan du kan använda verktyget Lägg till tidsperiod och attribut måste du skapa
en tidsdimension.

Arbetsordning
1. Dubbelklicka på en tidsdimension i rutan Modellutformning.
i verktygsfältet.
2. Klicka på Fyll i tidsdimension
3. 4Klicka på 1. Periodnivå.
4. Välj om år, kvartal, månader och dagar ska ingå i dimensionen genom att
välja önskade nivåer.
5. Om du väljer att inkludera år pekar du på År. Om kalenderår används i din
organisation väljer du Kalenderår med 365 (eller 366) dagar. Om din organisation använder månår väljer du Månår med 52 veckor. De tillgängliga alter-
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6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.

nativen för kvartal, månader och veckor beror på det val du gjorde för år. Om
du väljer att använda kalenderår, kommer kvartal alltid att innehålla tre månader och månaderna kommer alltid att följa kalendern. Om du väljer att använda månår, innehåller kvartalet alltid 13 veckor.
För pekaren över Månader om du har valt att använda månår. Välj hur veckor
ska fördelas över månaderna i ett kvartal.
För pekaren över Veckor om du har valt att använda kalenderår. Välj hur en
vecka som sträcker sig över två veckor ska delas upp mellan månaderna.
Klicka på 2. Längd.
Ange startdatum i rutan Startdatum för den första perioden som ska ingå i dimensionen. Det kan till exempel vara den första dagen i räkenskapsåret.
Ange slutdatum i rutan Slutdatum för den sista perioden som ska ingå i dimensionen. Det kan till exempel vara den sista dagen i räkenskapsåret.
Välj övergångsdatum. Övergångsdatumet kan vara startdatumet eller infalla
mellan start- och slutdatumet. Om övergångsdatumet infaller inom eller före
den definierade tidsperioden behandlas perioden som en period i framtiden.
Om övergångsdatumet infaller efter slutet av den definierade tidsperioden behandlas perioden som historik.
Om du vill tvinga månaden att sluta vid ett kalenderslutdatum klickar du på
Ja i alternativet Justera månadsslut efter kalender.
Klicka på 3. Medlemsnamn. Du kan ange formateringsalternativ för medlemsnivåer som du tar med i dimensionen.

14. Välj den medlemsnivå som ska formateras. Du kan till exempel formatera år.
15. I rutan Format väljer du formatering som ska tillämpas på medlemsnivån.
16. I rutorna Prefix och Suffix kan du (valfritt) ange prefix och suffix som ska
läggas till i visningen av data. Exempel: Lägg till FY som prefix för år för att
indikera räkenskapsår. År 2011-2012 visas då som RÅ 2011-2012.
17. Tillämpa formateringsalternativ på andra medlemsnivåer efter behov. Klicka
på OK.
18. Spara dimensionen.

Skapa versionsdimensioner
Skapa en versionsdimension när du behöver jämföra olika versioner av liknande
data.
En versionsdimension innehåller olika versioner av liknande data för jämförelse.
Till exempel skillnaderna i aktuell budget jämfört med kostnaderna under tidigare
år. Data i versionsdimensionerna brukar inte aggregeras, eftersom det ingår flera
dataposter för samma objekt. En versionsdimension har följande attribut:
v Namn, medlemsnamnet.
v Format, användardefinierat: tal, datum/klockslag och textformat.
v Versionsberäkning

Arbetsordning
1. Gå till rutan Modellutformning och högerklicka på mappen Dimensioner och
klicka på ikonen Ny

.

.
2. Klicka på ikonen Dimension
3. Skriv namnet på den nya dimensionen och välj Versioner från listan Dimensionstyp.
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4. Lägg till medlemmarna i dimensionen till attributet Namn genom att skriva listan eller kopiera och klistra in dem från ett kalkylark. Exempel: BÅ 2004 budget, BÅ 2005 budget, BÅ 2004 prognos, BÅ 2005 bas.
5. Spara dimensionen.

Och sedan då?
När du har skapat en versionsdimension kan du skriva enkla uttryck. Exempel:
=Budget - Forecast för att jämföra liknande datatyper eller använda dimensionsfunktionerna VARIANCE och VARIANCEPERCENT för att använda attributet
”Typ av positiv avvikelse” i en beräkningsdimension.

Skapa hierarkidimensioner
Skapa en hierarkidimension i IBM Cognos TM1 Performance Modeler för att få
medlemslistor i en hierarkisk struktur.
Ett program kan behöva innehålla listor över objekt som kräver en hierarkisk
struktur. Exempel: kontinent, region och stad. Hierarkidimensionen använder funktionerna Uppgradera och Nedgradera. Du kan även dra medlemmar till en överordnad medlem. Du kan skapa flera överordnade hierarkier genom att kopiera och
klistra in eller genom att trycka på Ctrl och dra en medlem till en överordnad
medlem eller grupp av medlemmar. Med kontextmenyalternativen Expandera och
Komprimera kan du visa och dölja medlemmar i hierarkin. En hierarkidimension
har följande attribut:
v Namn, medlemsnamnet.
v Vikt är en faktor (oftast minus) som tillämpas för att ändra ett positivt värde till
ett negativt värde.

Arbetsordning
1. Gå till rutan Modellutformning och högerklicka på mappen Dimensioner och
klicka på ikonen Ny

.

.
2. Klicka på ikonen Dimension
3. Skriv namnet på den nya dimensionen och välj Hierarki från listan Dimensionstyp.
4. Lägg till medlemmarna i dimensionen till attributet Namn genom att skriva listan eller kopiera och klistra in dem från ett kalkylark. Exempel: Afrika, Egypten,Sudan, Uganda.
5. I det här exemplet markerar du medlemmarna Egypten, Sudan, och Uganda
och klickar på Flytta ned markerade medlemmar. De markerade medlemmarna
blir medlemmar av medlemmen Afrika.
6. Spara dimensionen.

Och sedan då?
När du har skapat en hierarkidimension kan du skapa medlemmar manuellt eller
importera medlemmar till dimensionen. Du kan även tillämpa behörighetsinställningar.

Skapa generiska dimensioner
Skapa en generisk version av en dimension i IBM Cognos TM1 Performance Modeler om du inte är säker på vilken dimensionstyp som ska användas.
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När dimensioner används i en kub, ordnas kuben enligt dimensionstyp. Därför är
det en bra praxis att inte ha många dimensioner av generisk typ. En generisk dimension har följande attribut:
v
v
v
v
v
v

Namn, medlemsnamnet.
Format, användardefinierat: tal, datum/tid samt textformat.
Plocklista, en länk till en fördefinierad dimension eller delmängd.
N-beräkning, en enkel beräkning som utförs på lövnivå.
C-beräkning, en beräkning som utförs på aggregerade resultat.
Vikt är en faktor (oftast minus) som tillämpas för att ändra ett positivt värde till
ett negativt värde.

Arbetsordning
1. Gå till rutan Modellutformning och högerklicka på mappen Dimensioner och
klicka på ikonen Ny

.

.
2. Klicka på ikonen Dimension
3. Skriv namnet på den nya dimensionen och välj Generisk från listan Dimensionstyp.
4. Lägg till medlemmarna i dimensionen till attributet Namn genom att skriva listan eller kopiera och klistra in dem från ett kalkylark.
5. Spara dimensionen.

Och sedan då?
Den generiska dimensionstypen bör ändras till nödvändig typ innan den används i
kuben.

Ändra dimensionstypen
När du har skapat en generisk dimension kan du ändra dimensionstypen från generisk till den dimensionstyp du behöver.
Du kan ändra en generisk dimensionstyp innan du använder den i en kub. Den
generiska dimensionstypen är avsedd att användas när den slutliga dimensionstypen inte är känd. När en kub skapas placeras den i följande ordning:
1. Bas
2. Hierarki
3. Generisk
4. Tid
5. Version
6. Beräkning
Ordningen är alltid densamma med versions- och beräkningsdimensioner sist eftersom de kan innehålla element i form av plocklistor eller medlemmar med textformat. Vid normal användning används inte versions- och beräkningsdimensioner
tillsammans.

Arbetsordning
1. Öppna den generiska dimensionen.
2. Högerklicka på dimensionsnamnet och klicka sedan på Ändra dimensionstyp.
3. Välj den nya dimensionstypen från listan. Klicka på OK.
Kapitel 3. Skapa och formatera dimensioner
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4. Spara dimensionen.

Redigera dimensioner
Dimensionsredigeraren i IBM Cognos TM1 Performance Modeler kan användas för
att lägga till, ta bort och ändra attribut och medlemmar för en dimension.
Du kan lägga till flera attribut av typen Numerisk, Text, och Alias till kolumnerna
för tillgängliga attribut.
Du kan lägga till nya medlemmar till en dimension. Du kan dölja eller visa de nya
medlemmarna och du kan ändra deras placering och definiera medlemshierarkin.
Medlemmarna kan läggas till en och en eller klistras in från ett kalkylark.

Skapa numeriska attribut
Skapa ett numeriskt attribut för beräkningar.
Ett numeriskt attribut kan ställas in på medlemmar på lövnivå och konsoliderad
nivå. Värdena på lövnivå kan användas för beräkningar på konsoliderad nivå för
en beräkningsdimension eller en generisk dimension. Textsträngar kan inte användas som numeriska attribut. Du kan använda numeriska attribut för beräkningar i
en beräkningstypsdimension eller generisk dimension.

Arbetsordning
1. Öppna dimensionen.
2. Högerklicka på en medlem under kolumnen Namn och välj Lägg till ett nytt
attribut.
3. Skriv namnet på attributet i fältet Ange namn på det nya attributet.
4. Klicka på Numerisk från Attributtyp.
5. Klicka på OK som bekräftelse. En kolumn med samma namn visas.
6. Du kan nu ange värden för attributet för varje medlem på lövnivå.
7. Spara dimensionen.

Skapa textattribut
Du kan lägga till textattribut för att göra textmarkeringar i dimensionsmedlemmar.
Textattribut används för strängvärden. Det går att använda textattribut för att skilja
medlemmar åt. Du kan till exempel använda ett textattribut för att markera medlemmar som inte är fortlöpande men som ska ingå i konsolideringar.

Arbetsordning
1. Öppna dimensionen.
2. Högerklicka på en medlem under kolumnen Namn och välj Lägg till ett nytt
attribut.
3. Skriv namnet på attributet i fältet Ange namn på det nya attributet.
4. Klicka på Text från Attributtyp.
5. Klicka på OK som bekräftelse.
6. Klicka på cellen för medlemmen under det nya attribut du just har skapat,
skriv en sträng och tryck på Enter för att bekräfta.
7. Spara dimensionen.
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Skapa ett aliasattribut i en dimension
Alias kan användas i uttryck och länkar i stället för medlemsnamn.
Ett alias är ett alternativt namn på objekt i en modell. Både aliasnamnet och objekttextnamnet kan användas i uttrycksredigeraren och när de används refererar
uttrycksredigeraren tillbaka till medlemsnamnet. Om ett misstag görs i användningen av ett aliasnamn, visar uttrycksredigeraren texten understruken med rött.
Du kan skapa ett nytt aliasnamn i dimensionens egenskaper.

Arbetsordning
1.
2.
3.
4.

Öppna dimensionen.
Högerklicka på en medlem i namnkolumnen och välj Lägg till ett nytt attribut.
Skriv namnet Alias i fältet Ange namn på det nya attributet.
Klicka på Alias från Attributtyp.

5. Klicka på OK som bekräftelse. En kolumn med namnet Alias visas.
6. Klicka på cellerna för medlemmarna under det nya attributet, skriv önskat alias
för varje medlem och tryck på Enter för att bekräfta.
7. Spara dimensionen.

Exempel
Om det invarianta medlemsnamnet är Q1 sales blir objekttexten för medlemmen
First quarter sales och aliasnamnet Q1. Samtliga tre namn kan användas i uttrycksredigeraren. Följande uttryck blir därför likvärdiga.
Tabell 3. Medlems-, objekttext- och aliasnamn i ett uttryck
Medlemsnamn

Objekttext

Alias

Q1 sales

Första kvartalets försäljning

Q1

='Q1 sales' * Price

='Första kvartalets
försäljning' * Pris

=Q1 * Price

När du placerar pekaren över objekttexten eller aliasnamnet i uttrycksredigeraren
visas medlemsnamnet.

Redigera visningsalternativ för dimensionen
Dimensionen har visningsalternativ som du kan ändra beroende på hur du vill att
attributen ska visas i dimensionsredigeraren.
Det måste finnas en giltig dimension. Attributen kan ändras i attributdialogrutan.

Arbetsordning
1.
2.
3.
4.

Öppna en dimension.
Högerklicka på Namn och välj Alla visningsalternativ.
Välj de attribut som ska visas i fönstret Dimensioner.
Klicka på OK.

5. Spara dimensionen.
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Lägga till en enstaka medlem till en dimension
Du kan lägga till enstaka medlemmar till en dimension genom att redigera dimensionen. Du kan lägga till en ny medlem, en textmedlem eller underordnad medlem
i dimensionen.

Arbetsordning
1.
2.
3.
4.

Öppna dimensionen.
Dubbelklicka på fältet <Lägg till ny medlem> i kolumnen Namn.
Skriv namnet på den nya medlemmen.
Dra den nya medlemmen till rätt plats i medlemslistan.

5. Placera den nya medlemmen på rätt ställe i hierarkin med hjälp av Flytta ned
markerade medlemmar och Flytta upp markerade medlemmar.
6. Spara dimensionen.

Lägga till flera medlemmar till en dimension
Om du har en lista över medlemmar i ett kalkylark kan du lägga till medlemmarna genom att kopiera och klistra in dem.

Arbetsordning
1. Öppna en dimension.
2. Kopiera medlemmarna från ett öppet kalkylark.
3. Högerklicka på den medlem som ska klistras in.
4. Du kan välja följande alternativ: Klistra in ovanför, Klistra in underordnat
och Klistra in nedanför.
5. Spara dimensionen.

Ta bort en medlem från en konsolidering
Om du har två förekomster av en medlem i samma konsolidering kan du ta bort
en av förekomsterna så att konsolideringen fortsätter att vara korrekt.
När en medlem visas i två olika hierarkier i samma konsolidering, måste en förekomst tas bort så att konsolideringssummorna blir korrekta. När du tar bort en
medlem som har flera överordnade från en konsolidering tas de valda medlemmarna bort. Om medlemmen endast ha en överordnad flyttas medlemmen till den
översta nivån och underordnade till medlemmen behåller sin position i relations
till medlemmen.

Arbetsordning
1. Öppna dimensionen.
2. Högerklicka på medlemmen och välj Ta bort medlemmar från konsolidering.
Du kan markera flera medlemmar.
3. Klicka på OK så tas medlemmen bort.

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.
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När du söker efter deltotaler kan du se den översta nivån av sökresultatet och expandera den så att alla underordnade objekt visas.

Arbetsordning
1. Öppna den dimension eller det mått som du vill ändra i innehållsrutan.
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.

Formatera medlemmar
Format är en användardefinierad egenskap för medlemmar. Du kan definiera format för tal, datum, klockslag och text i formatredigeraren.
Formategenskapen är tillgänglig för versions- och beräkningsdimensionerna. Formategenskapen har dialogrutan Format för där du kan välja önskat format och
ställa in formatparametrar.

Formatera medlemmar
Du kan formatera medlemmar i versions- och beräkningsdimensionerna. Om du
definierar ett format i en medlem som har en plocklista, tas plocklistan bort.

Arbetsordning
1. Öppna dimensionen.
2. Dubbelklicka på medlemscellen för medlemmen från formatattributet.
3.
4.
5.
6.

Klicka på önskat Formattyp.
Ange önskade egenskaper för det format du valde.
Klicka på Tillämpa.
Spara dimensionen.

Anpassade format
Det går att använda anpassade visningsformat i versioner och beräknade dimensioner i IBM Cognos TM1 Performance Modeler.
Obs: Anpassade formatmönster sparas med uppgifterna. När andra användare
ser dessa data ersätts användarinställningarna av det här mönstret. Använd endast
anpassade formatmönster när det format du behöver inte finns tillgängligt i listan
Formattyp list.
Det finns två olika typer av formatsyntax du kan använda: ICU-baserad formatering och MDS-baserad anpassad formatering.
I versioner av Cognos TM1 före version 10.2 användes MDX-baserad anpassad formatering. Från och med version 10.2 kan både ICU- och MDX-formatering användas i Cognos TM1 Performance Modeler och Cognos Insight.
ICU-syntax används som standard i Cognos Performance Modeler och Cognos Insight. Om du ska använda MDX-syntax måste följande flagga sättas i filen
config.ini för Cognos Performance Modeler och för IBM Cognos Insight. Platsen
för filen config.ini beror på installationen. Exempel: C:\Program Files\IBM\
cognos\tm1_64\perfmodeler\configurations\config_version_number\config.ini.
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MDX_FORMAT_EDITOR=true

Om flaggan inte anges eller inkluderas måste ICU-syntax användas.

Ange anpassade format
Formatera en medlem i en dimension med följande steg:
1. Öppna dimensionen och dubbelklicka på cellen Format för medlemmen.
2. Välj Anpassad för Formattyp.
3. Välj Tal eller Datum.
4. Ange det formatuttryck som ska användas i fältet och klicka på Tillämpa.
Under Exempel ser du en förhandsgranskning av det format du har angett.

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 negativt undermönster, använder negativa tal positiv formatering som föregås av det lokalanpassade minustecknet.
Om du till exempel skriver följande mönster i fältet för anpassad formatering:
#,##0.00;(#,##0.00)
v Formateras positiva tal som 123,456,789.00
v Negativa tal formateras som (123,456,789.00)
Semikolonet (;) separerar positiva och negativa undermönster.
Ett annat exempel visar hur du kan ändra var grupperingsavgränsare som används
för att göra större tal mer läsbara visas.
Skriv följande mönster i fältet för anpassat format: #,##,##0
Mönstret formaterar tal som
v Positiva: 12,34,56,789
v Negativa: -12,34,56,789
Gå till följande webbplats om du vill ha mer information: http://icu-project.org/
apiref/icu4c/classDecimalFormat.html och sök efter ”Special Pattern Characters”.
Du kan använda datummönster för anpassade datumformat. I ett datummönster
ersätts teckensträngar med datum och tid.
hh:mm a formateras till exempel som
v 12:00 AM
v 06:00 PM
EEE, MMM d, ’’yy formaterar datumet på följande sätt:
Mon, Oct 30, ’15
Det finns mer information och exempel på följande webbplats: http://
userguide.icu-project.org/formatparse/datetime. Sök efter ”Date/Time Format Syntax”.
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MDX-syntax för anpassade format
Exempel på uttryck som använder MDX-syntax finns i avsnittet ”Numeriska värden” i IBM Cognos TM1 Perspectives-, TM1 Architect- och TM1 Web-dokumentationen.

Skapa delmängder
En delmängd är en begränsad uppsättning objekt från en dimension.
Exempel på hur du kan använda delmängder:
v Skapa en delmängd för användning med en plocklista i en beräkningsdimension
för att begränsa antal objekt i plocklistan.
v Skapa en delmängd från en tidsdimension för att begränsa antal månader en vy
visas för en användare.
v Skapa en delmängd för att dölja en total från en lista över produkter.
En delmängd är ett urval från den överordnade dimensionen. Delmängder kan
vara statiska eller dynamiska. Om dynamiska delmängder från andra IBM Cognos
TM1-gränssnitt, t.ex. Cognos TM1 Architect och Cognos TM1 Perspectives öppnas
med IBM Cognos TM1 Performance Modeler, visas MDX-uttrycket i egenskaperna
och användaren får en varning. Om du ändrar en dynamisk delmängd sparas den
som en statisk delmängd.
Du kan använda filter i delmängder. Exempel: Om du har ett postkodsattribut kan
du söka efter alla egenskaper med en postkod som börjar på ”SW”. Du kan använda filter för att lägga till och ta bort medlemmar från en delmängd.

Arbetsordning
1. Högerklicka på dimensionsnamnet i rutan Modellutformning och välj Nytt >
Delmängd
2. Skriv namnet på delmängden och klicka på OK.
3. Välj de medlemmar som ska ingå i delmängden. Det finns olika metoder att
göra det:
v Dölj medlemmarna som inte ska ingå i delmängden eller
för att välja vilka medlemmar som ska ingå. Mer informav Använd filtret
tion finns i ”Använda ett filter i en delmängd” på sidan 35.
Dölja medlemmar:
a. Högerklicka på en representativ medlem för den nivå som ska tillämpas på
delmängden. Exempel: Om du har År, Månader och Veckor som tidsperioder och du endast vill använda Månader, högerklickar du på en månadsmedlem.
b. Välj lämpligt Dölj-kommando från vallistan.
Anm: När du döljer en medlem i en delmängd tas den inte bort.
4. Välj hur medlemmarna i delmängden ska visas. Du kan till exempel göra följande:
v Sortera medlemmarna i en delmängd genom att högerklicka på en medlem
och välja något av sorteringsalternativen.
v Expandera alla eller komprimera alla medlemmar i en dimension.
v Flytta medlemmar uppåt eller nedåt.
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5. Spara delmängden.

Exempel
Ta en dimension med namnet Land och region och skapa en delmängd med namnet Europa.
Dimensionen Land och region innehåller följande medlemmar:
v Alla dotterbolag
– Amerika
– Asien och Stillahavsområdet
– Europa
- Centraleuropa
- Nordeuropa
- Sydeuropa
Skapa delmängden Europa på följande sätt:
1. Högerklicka på dimensionen Land och region och välj Nytt > Delmängd. Ge
delmängden namnet Europa.
2. Högerklicka på medlemmen Europa och välj Dölj övriga.
3. Expandera medlemmen Europa så att lövmedlemmarna visas och spara delmängden.
Delmängden Europa innehåller följande objekt:
v Europa
– Centraleuropa
– Nordeuropa
– Sydeuropa

Skapa dynamiska delmängder
Medlemmar av en dynamisk delmängd ändras när medlemmarna läggs till eller
tas bort från dimensionen.
En dynamisk delmängd använder ett uttryck för att välja medlemmar för delmängden. När nya medlemmar läggs till i dimensionen har hör till den kategori som definieras i uttrycket, läggs de till i delmängden utan ytterligare redigering. Uttrycket
redigeras i en MDX-redigerare.
Du kan ändra en delmängd från statisk till dynamisk och sedan tillbaka igen genom att markera kryssrutan Dynamisk delmängd. En dynamisk delmängd måste
innehålla ett uttryck. En statisk delmängd kan också definieras med uttrycksredigeraren och sedan sparas som en statisk lista.
Du kan redigera uttrycket direkt och du kan klippa ut och klistra in MDX-uttryck
från andra källor.

Arbetsordning
1. Högerklicka på dimensionen och välj Ny > Delmängd.
2. Skriv ett namn på den nya delmängden och klicka på OK.
3. Klicka på namnet på den nya delmängden i rutan Modellutformning så visas
sidan Egenskaper för delmängden.
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4. Klicka på redigeringsknappen i egenskapen Uttryck. Redigeraren för MDX-uttryck öppnas.
5. Markera kryssrutan Dynamisk. Om kryssrutan Dynamisk inte är markerad blir
delmängden statisk och kommer inte att återspegla kommande ändringar som
görs i medlemslistorna.
6. Du kan skriva eller kopiera och klistra in ett MDX-uttryck direkt i fältet Uttryck. Du kan också välja ett alternativ för Delmängdsbas och använda det
som utgångspunkt för uttrycket:
Alternativ

Beskrivning

Nivå

Nivåer som är tillgängliga för medlemmar.

Alla medlemmar

Alla medlemmar av dimensionen.

Aktuella medlemmar

Aktuella medlemmar av dimensionen.

Valda medlemmar

Urvalet från medlemslistan i kolumnen
Namn.

7. Välj sorteringstypen från Sortering och alternativen Stigande, Fallande eller
Hierarki.
8. Klicka på OK om du vill tillämpa ändringarna och stänga redigeraren. Klicka
på Tillämpa om du vill tillämpa ändringarna och låta redigeraren vara öppen.

Använda ett filter i en delmängd
Med filter kan du skapa en lista över valda medlemmar för en statisk delmängd
baserat på attribut eller kolumnvärden.
Filtret kan tillämpas på en statisk eller en dynamisk delmängd. Om filtret tillämpas
på en dynamisk delmängd blir den statisk när den sparas.
Filtret tillämpas på alla medlemmar i dimensionen och inte bara på delmängden.
Exempel på hur du kan använda filter:
Filterexempel
Avbrutna objekt har textattributet Avbrutet. Generera en delmängd av alla
aktuella objekt tillgängliga för försäljning genom att filtrera bort medlemmar med attributet Avbrutet.
Filter med sortering
Sök efter alla egenskaper med färre än 100 kontorsbaserad personal och leverantörer och sortera dem i fallande ordning efter personalnummer. I det
här exemplet söks efter ett numeriskt attribut med namnet ”Totalt antal
kontorsbaserad personal och leverantörer” med antalet 100 och sorteringsalternativen Mindre än och Fallande. Klicka sedan på Välj alla och Ersätt.
Filtrera med sortering, ta bort
Sök efter alla egenskaper med konstruktionsdatum före 1900, sortera dem i
fallande ordning efter energiförbrukning och ta sedan bort alla medlemmar
med färre än 100 datorer.
Varning:
För stora dimensioner kan borttagningsalternativet ta lång tid. Det gäller
inte Lägg till och Ersätt.

Kapitel 3. Skapa och formatera dimensioner

35

Filtret sorterar medlemmar efter invarianta namn eller attribut men de båda attributen Index och Vikt kan inte användas.

Arbetsordning
1. Öppna delmängden.
2. Om du filtrerar på ett attribut klickar du på en medlem i den attributkolumn
som ska filtreras. I annat fall filtreras det invarianta namnet.
Filtrera efter kolumn.
3. Klicka på
4. Välj villkoret Visa följande eller Visa INTE följande.
5. Skriv nyckelordet eller antalet i fältet Nyckelord eller Antal (om filtreringen
görs på ett numeriskt attribut).
6. Välj filtertyp: Börjar med, Slutar med eller Innehåller för ett textvärde, eller
Större än, Mindre än eller Lika med för ett numeriskt värde.
7. Välj filtreringsordning: Sortera stigande, Sortera fallande, Sortera inte.
8. Klicka på Sök. Resultatet av det första filtret visas i fältet Värden.
9. Klicka på de värden som ska ingå i delmängden. Du kan trycka på CTRL och
klicka eller Skift och klicka för att välja fler värden. Du kan också välja Välj
alla.
10. Klicka på > för att flytta värden till Valda värden och välj sedan ett av följande alternativ:
v Ersätt - ersätter de aktuella medlemmarna i delmängden med valda medlemmar
v Lägg till - lägger till valda medlemmar längst ned i delmängden
v Ta bort - tar bort valda medlemmar från delmängden
v Avbryt
11. Spara delmängden.

Skapa plocklistor
En plocklista innehåller värden som användare kan välja i en cell. En plocklista
innehåller värden som motsvarar alla medlemmar i en dimension eller delmängd
av en dimension. Om medlemmarna i dimensionen eller delmängden ändras, ändras också de värden som är tillgängliga i plocklistan. En plocklista kan också bestå
av en statisk lista över värden som är angivna när du skapar plocklistan.
Plocklistans attribut är tillgängligt i beräkningsdimensioner. Fördelen med att använda en plocklista är att den ger ett strukturerat användargränssnitt så att användarna lättare förstår vilka indata som krävs. Exempel: När personalchefer göra
verksamhetsplanering kan de behöva tilldela en resultatgradering till personalen
genom att använda plocklistor för att välja bland de fasta värdena Låg, Medel
Hög, och Utmärkt, i stället för att skriva en textsträng i fritt format. Om du anger
en plocklista för en medlem med ett befintligt format tas formatet bort.

Arbetsordning
1. Dubbelklicka i kolumnen Plocklista för den medlem för vilken du vill definiera
en plocklista.
2. För att skapa en statisk plocklista väljer du Statisk lista och anger värden i listrutan Statisk lista. Skriv varje värde på en egen rad i rutan.
3. För att skapa en dynamisk plocklista som använder en delmängd eller en dimension av listvärdena väljer du Dimension eller delmängd.
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a. Klicka på Mer om du vill öppna dialogrutan Välj en dimension eller delmängd.
b. Gå till den dimension eller den delmängd som innehåller de element som
ska visas i plocklistan och klickar på OK.
4. 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 läggs till i målkuben.
5. Klicka på OK.
6. Spara dimensionen.
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Kapitel 4. Skapa kuber
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.
Information om hur du skapar en kub genom att importera data finns i ”Importera
data med hjälp av Vägledd import” på sidan 11. Information om hur du skapar en
kub genom att använda dimensioner finns i ”Skapa kuber med dimensioner” på sidan 41.

Dimensionsordning som bestäms av dimensionstypen
När du skapar en kub sorteras dimensionerna efter sin typ. Basdimensionerna listas först och beräkningsdimensionerna listas sist. Som standard listas dimensionerna i följande ordning:
1. Basdimensioner
2. Hierarkidimensioner
3.
4.
5.
6.

Generiska dimensioner
Tidsdimensioner
Versionsdimensioner
Beräkningsdimensioner

Alla strängmedlemmar i kuben måste komma i den sista dimensionen. Eftersom
beräknings- och versionsdimensionstyperna listas sist placeras dimensionen med
ett strängelement ofta sist.
Om kuben innehåller både en versionsdimension och en beräkningsdimension placeras beräkningsdimensionen sist. Om du måste lägga till en strängmedlem till en
dimension som inte placerats sist i en kub kan du ändra ordningen på dimensionerna.

Beräkningsordning som bestäms av dimensionstypen
Om kuben innehåller dimensionsberäkningar utförs beräkningarna enligt dimensionstypen. Versionsdimensioner beräknas först, beräkningsdimensioner beräknas
sist. Som standard utförs beräkningar i följande ordning:
1. versionsdimensionsberäkningar
2. tidsdimensionsberäkningar
3. hierarkidimensionsberäkningar
4. generiska dimensionsberäkningar
5. basdimensionsberäkningar
6. beräkningsdimensionsberäkningar

Exempel på logiken för beräkningsordning
Exemplet visar varför dimensionsberäkningar utförs före beräkningsdimensionsberäkningar.
Du har en beräkningsdimension som beräknas på följande sätt:
© Copyright IBM Corp 2012, 2017
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Intäkt(=styck*pris)
Och du har versionsdimensioner som beräknas på följande sätt:
Avvikelse(=utfall-budget)
Och du har följande data:
Budget

Utfall

Styck

100

110

Pris

5

4

Scenario 1
Om reglerna för beräkningsdimensionen hade kommit före reglerna för versionsdimensionen, skulle beräkningen ha utförts så här:
Budget

Utfall

Avvikelse

Styck

100

110

10

Pris

5

4

-1

Intäkt

500

440

-10

Alltså: { Intäkt , Variance } beräknas som 10 * -1 = -10 = vilket är fel.
Scenario 2
Om reglerna för beräkningsdimensionen kom efter reglerna för versionsdimensionen, skulle beräkningarna ha utförts så här:
Budget

Utfall

Varians

Styck

100

110

10

Pris

5

4

-1

Intäkt

500

440

-60

Nu: { Intäkt , Avvikelse } = { Intäkt, Utfall} - {Intäkt, Budget} = 440 - 500 = -60 , vilket är rätt.

Storleksbegränsningar för kuber
Det finns ingen programbegränsning för hur många celler som en kub kan innehålla. Det finns en maskinvarubaserad begränsning som beror på datorns minne.
Du kan ta reda på storleksgränsen genom att beräkna antalet celler. Det gör du genom att multiplicera antalet rader med antalet kolumner med antalet sidor. Antalet
celler är produkten av antalet objekten i varje dimension. Följande allmänna formel
används för att mäta kubstorleken:
Storlek = (antal objekt i dimension 1) * (antal objekt i dimension 2) * (antal objekt i
dimension 3) * . . . * (antal objekt i dimension n)
Storleksbegränsningar varierar mycket beroende på datorns tillgängliga minne. Kuber som innehåller långa dimensioner med 500 objekt förbrukar mer minne än ku-
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ber av liknande storlek som innehåller dimensioner med 100 objekt. I allmänhet
blir storleksbegränsningar uppenbara i kuber med fyra eller fler dimensioner. Om
du har en tredimensionell kub med 400 sidor ökar minnesanvändningen tjugo
gånger om du lägger till ännu en dimension med 20 objekt. Det vill säga du ökar
data från 400 sidor till 8000 sidor. Om du lägger till en femte dimension med 20
objekt ökar minnesanvändningen tjugo gånger igen till 160 000 sidor med data. Du
kan kringgå minnesbegränsningen genom att skapa en serie av välfyllda kuber
med tre eller fyra dimensioner, i stället för en glest fylld kub med fem dimensioner.

Behandling av vyer under kubomstrukturering
Om en kub har privata vyer förstörs dessa när kuben omstruktureras i Cognos Performance Modeler. Åtgärder som ändrar en kubs struktur är bland annat:
v tillägg av en dimension i en kub
v borttag av en dimension från en kub
v ändring av ordningen på dimensioner i en kub
Om en kub omstruktureras måste alla arbetsarksfunktioner (t.ex. DBRW) som refererar till kuben i Microsoft Excel eller Websheets uppdateras så att de återspeglar
kubens ändrade dimensioner.

Omstrukturering av kuber som används i TM1 Applications
Om du behöver strukturera om en kub som används i ett TM1-program måste du
först avaktivera programmet i TM1 Applications-portalen.
Om kuben används av Cognos Insight i distribuerat läge ska programmet driftsättas på nytt när kuben har strukturerats om. Det säkerställer att datareservationer
som används för att tvinga nodägandet kan tas bort och sedan uppdateras efter
det att kuben har ändrats.
Programmet kan återaktiveras när kubomstruktureringen är klar.

Skapa kuber med dimensioner
Använda dimensioner till att skapa en kub. Med hjälp av dimensioner utför du beräkningar, styr etiketter och formaterar dataposter.
Om flera tidsdimensioner används i en kub, refererar de regler som genererades
från dimensionsberäkningar i den kuben till attribut i den första tidsdimensionen
för tidsrelaterat beteende, t.ex. tidsgenomsnitt. Ytterligare tidsdimensioner som används i kuben (efter den första tidsdimensionen) kommer att fungera som hierarkiska dimensioner på konsoliderad nivå.

Arbetsordning
1. Håll ned Ctrl och klicka på dimensionerna i rutan Modellutformning så öppnas
kuben.
.
2. Klicka på Ny
3. Klick på Kub.
4. Skriv ett namn på den nya kuben i fältet Ny kub. Klicka på OK.
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Tips: Du kan aktivera automatisk omberäkning i kubvyn genom att klicka på
. Om du inte väljer det här alternativet måste du manuellt klicka på Beräkna om när du ändrar kuben eller öppnar den igen.

Släppa dimensioner på en ny kub
Du kan dra och släppa dimensioner från mappen Dimensioner som du ska lägga
till i en ny kub.

Arbetsordning
1. Klicka på en dimension och dra den till området Rader. Dimensionsvärdena listas som radrubriker i Cube Viewer.
2. Klicka på en annan dimension och dra den till området Kolumner. Dimensionsvärdena listas som kolumnrubriker i Cube Viewer.
3. Klicka på ytterligare dimensioner och dra dem till området Kontext.
Anm: Det spelar ingen roll i vilken ordning du arrangerar dimensionerna. Dimensioner ordnas i sekvens efter sin typ. Du kan ändra den standardordning
som dimensionstyperna listas i.

Lägga till dimensioner med hjälp av tangentbordet
Du kan använda tangentbordet när du lägger till dimensioner i din nya kub.

Arbetsordning
1. Gå till rutan Modellutformning i mappen Kuber och dubbelklicka på den
tomma kuben
som en ny flik.

som du har skapat. Cube Viewer för den nya kuben visas

2. Expandera mappen Dimensioner i rutan Modellutformning.
3. Högerklicka på en dimension och välj Lägg till dimension till kub, kubnamn.
Dimensionsmedlemmarna listas som radrubriker i Cube Viewer.
4. Högerklicka på en annan dimension och välj Lägg till dimension i kub, kubnamn. Dimensionsmedlemmarna listas som kolumnrubriker i Cube Viewer.
5. Högerklicka på fler dimensioner och välj Lägg till dimension till kub, kubnamn. Dimensionerna läggs till som kontextfilter i Cube Viewer.
Anm: Det spelar ingen roll i vilken ordning du arrangerar dimensionerna. Dimensioner ordnas i sekvens efter sin typ. Du kan ändra den standardordning
som dimensionstyperna listas i.

Lägga till dimensioner i en befintlig kub
Lägg till en dimension i en kub så att datarelationerna i kuben kan granskas mer i
detalj. Du behöver inte skapa alla kubens dimensioner på samma gång. Du kan
lägga till en dimension senare, till exempel om inga data fanns för dimensionen
när kuben skapades.

Arbetsordning
1. Bestäm vilken dimension som du vill lägga till till kuben.
Anm: Visa rutan Egenskaper så att du ser en lista över dimensioner som redan
ingår i kuben.
2. Expandera mappen Dimensioner i rutan Modellutformning.

42

IBM Cognos TM1 Performance Modeler

3. Klicka och dra en dimension till området Rader, Kolumner eller Kontext i
Cube Viewer.
4. Om det finns data i cellerna som inte beräknas av regler anger du hur du vill
att befintliga data ska fördelas mellan medlemmarna i den nya dimensionen.
5. Klicka på Åtgärdsmeny
och välj Spara eller Spara som. Kuben sparades
och den nya dimensionen visas i rutan Egenskaper och i Cube Viewer.
Anm: Den inledande ordningen för dimensionerna bestäms av dimensionstypen.

Ta bort dimensioner från kuber
Ta bort en dimension från en kub om du inte behöver veta hur dimensionen är relaterad till kubdata.
Exempel: Du utformar en kub som enbart är avsedd för övergripande planering.
Du tar bort en dimension från kuben därför att användarna inte behöver känna till
detaljerna om den dimensionen.

Arbetsordning
1. Bestäm vilken dimension du vill ta bort från kuben.
Anm: Visa rutan Egenskaper som innehåller en lista över de dimensioner som
ingår i kuben.
2. Om du vill summera alla lövnivådata i kuben när dimensionen tas bort, lägger
du till en konsoliderad medlem i den dimension som du planerar att ta bort.
3. Högerklicka på dimensionen i området Rader, Kolumner eller Kontext i Cube
Viewer, högerklicka på dimensionen och välj Ta bort.
4. Om det finns data i cellerna som inte beräknas av regler anger du hur mycket
data från de borttagna medlemmarna som ska behållas i kuben.
a. Välj Behåll bara en sektor och klicka sedan på [dimensionsnamn].[medlemsnamn] så behålls data enbart från den valda medlemmen.
Anm: Om du lagt till en konsoliderad medlem för att summera alla lövnivådata i kuben väljer du det här alternativet och klickar på den konsoliderade medlemmen.
b. Välj Rensa alla data om du inte vill behålla några data från de borttagna
medlemmarna.
och välj Spara eller Spara som. Kuben sparas och
5. Klicka på Åtgärdsmeny
dimensionen tas bort från rutan Egenskaper och Cube Viewer.

Ändra dimensionsordningen
Ändra dimensionsordningen i en kub om du vill ändra kubens logiska struktur.
När du skapar en kub sorteras dimensionerna efter sin typ i följande ordning:
1. Bas
2. Hierarki
3. Generisk
4. Tid
5. Version
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6. Beräkning
Du kan ändra dimensionsordningen i en kub så att den stämmer med andra kuber.
Du kanske vill flytta en dimension till slutet av listan eftersom den innehåller textsträngar som inte kan visas annat än som lövmedlem.
Anm: Att ändra dimensionsordningen med Ändra dimensionsordning
samma sak som att optimera minnesanvändningen med

är inte

.

Innan du börjar
En kub
tionen.

med minst två dimensioner

måste finnas i objektvisningsfunk-

Arbetsordning
1. Klicka på ikonen Ordna om dimensioner
.
2. Klicka på en dimension och flytta den sedan uppåt eller nedåt i listan med
hjälp av knapparna.
3. Klicka på OK.
4. Klicka på Åtgärdsmeny
och välj Spara eller Spara som. Kuben sparas och
dimensionen visas inte länge i rutan Egenskaper eller i Cube Viewer.

Visa regler för kuber
Visa regler för en kub om du vill se hur vissa datavärden beräknas baserat på andra datavärden.
Regler och flöden skapas från dimensionsberäkningar och länkar. Reglerna placeras
i skilda regelblock. Dessa regelblock kan inte redigeras av användarna. Ordningen
mellan dem kan dock ändras. Användare kan skapa sina egna regler som kompletterar de automatiskt genererade reglerna.
Flödesfunktioner genereras automatiskt när du skapar en beräkning för att säkerställa att alla regelhärledda värden konsolideras korrekt.
Anm: Vissa användare, exempelvis verksamhetsanalytiker, behöver inte veta att
regler används för beräkningarna.
De vanligaste beräkningarna i OLAP-program handlar om att aggregera data utmed en dimension. I TM1, skapar du dessa beräkningar genom att använda konsolideringshierarkier. Exempel: I månadsdimensionen kan du definiera totalsumman
för kvartalet som summan av värdena för januari, februari och mars.
I många program behöver du utföra beräkningar som inte innebär aggregering,
t.ex. tilldelningar och växlingsöversättningar. Med hjälp av kubregler kan du skapa
formler som utför dessa beräkningar.
Med kubregler kan du utföra följande uppgifter:
v Multiplicera priserna med enheter för att få fram försäljningsbelopp.
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v Åsidosätta konsolideringar om det krävs. Du kan till exempel förhindra att ett
kvartalspris visar en motsvarighet till enskilda månadspriser.
v Använda data i en kub för att beräkna en annan kub eller dela data mellan kuber. Du kan till exempel ta fram försäljningsdata från en kub som innehåller information om vinst och förlust.
v Tilldela samma värden till flera celler.

Arbetsordning
1. Expandera mappen Kuber i rutan Modellutformning.
2. Expandera den kub

vars regler du vill se.

. Regelredigeraren visas i objektvisnings3. Dubbelklicka på regelobjektet
funktionen. Regelredigeraren innehåller två typer av avsnitt: regelavsnitt och
flödesavsnitt.

Och sedan då?
Du kan skapa ett regelobjekt eller fortsätta med andra modelleringsuppgifter.
Mer information om regler finns i Kapitel 6, ”Hantera regler och flöden”, på sidan
71 och i IBM Cognos TM1 Rules-dokumentationen. Dokumentationen innehåller en
självstudiekurs med steg för steg-anvisningar om utveckling av regler i en verksamhetsmiljö.

Skapa regelobjekt
Skapa ett regelobjekt manuellt om du ska lägga till en kubregel till andra regler
som genereras automatiskt.

Arbetsordning
1. Dubbelklicka på regelobjektet
raren i objektvisningsfunktionen.

för en kub om du vill öppna regelredige-

.
2. Skriv en eller flera regelsatser i regelredigeraren
Det allmänna formatet för regelsatser är: [Område]=Formel;
Variabel

Beskrivning

Område

Anger den del av kuben som påverkas av
regeln.

Formel

Beskriver hur TM1 beräknar cellerna i
kubområdet.

Här är ett exempel på fyra regelsatser:
['Gross Margin%']=['Gross Margin']\['Sales']*100;
['Price']=N:DB('PriceCube',!actvsbud,!region,!model,!month);
C:['Sales']\['Units']*1000;
['Sales']=N:['Price']*['Units']\1000;
Mer information om att skapa regler finns i Kapitel 6, ”Hantera regler och
flöden”, på sidan 71 och i IBM Cognos TM1 Rules-dokumentationen.
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3. Klicka på ikonen Åtgärdsmeny
och sedan på Spara data. Den regel som
du lade till sparas tillsammans med kuben.

Definiera kubvyer
Du kan definiera hur data visas för en granskare eller bidragslämnare. Först definierar du en kubvy i rutan Modellutformning och sedan lägger du till en granskareller bidragslämnarvy i ett program i rutan Programutformning.
Information om hur du lägger till en vy i ett program finns i ”Lägga till bidragslämnar- och granskarvyer i program” på sidan 84.
Du kan ändra en vy på följande sätt:
v Expandera och komprimera konsolideringar
v Vrida dimensioner
v Dölja medlemmar
v Filtrera vydata
v Redigera delmängder

Utforma vyer för granskare och bidragslämnare
Du kan utforma olika vyer för granskare och bidragslämnare.
Exempel: En granskare kan se summeringar på högre nivå och bidragslämnare mer
detaljerade vyer.
På fliken Programutformning i IBM Cognos TM1 Performance Modeler kan du
ange vilka vyer som är utformade för bidragslämnare respektive granskare.
Målgruppsanpassade vyer underlättar också driftsättningen av rapportkuber. Rapportkuber kan ge förbättrade prestanda när ett stort antal noder måste granskas.
För att förbättra prestanda kan en TurboIntegrator-processor som baseras på en
kub med många regler rapportera till en kub med endast några få regler för
granskning.
Om inga granskarvyer har specificerats har alla användare med granskningsåtkomst också åtkomst till vyer som specificerats för bidragslämnare på lövnivå.
Du identifierar en vy som granskar- eller bidragslämnarvy genom att dra vyn från
rutan TM1-objekt till granskar- eller bidragslämnarplatsen.
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Figur 1. Placeringar för vyer

Skapa nya kubvyer
Skapa en ny kubvy för en granskare eller bidragslämnare

Innan du börjar
Kuben måste finnas i rutan Modellutformning.

Den här uppgiften
Du kan endast ändra kubstrukturen från kubredigeraren, inte från kubvyn.

Arbetsordning
1. Expandera mappen Kuber i rutan Modellutformning.
2. Högerklicka på en kub som du vill skapa en vy från och klicka på Ny
Vy.
3. Ange ett namn på kubvyn och klicka på OK. Den nya kubvyn
tan Modellutformning nedanför den ursprungliga kuben.

>

visas i ru-

Och sedan då?
Ändra kubvyn med de metoder som beskrivs i det här avsnittet.

Expandera och komprimera konsolideringar
Genom att klicka på kontrollen vid ett medlemsnamn kan du expandera eller komprimera en konsolidering i Cube Viewer.
Expandera
Ett plustecken bredvid ett medlemsnamn identifierar medlemmen som en
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konsolidering. Klicka på plustecknet om du ska borra nedåt i konsolideringarna i en dimension och visa underliggande detaljinformation. Plustecknet ändras till ett minustecken.
Komprimera
Ett minustecken bredvid ett medlemsnamn betecknar en expanderad konsolidering. Klicka på minustecknet om du vill dölja lövmedlemmarna i en
dimension. Minustecknet ändras till ett plustecken.

Vrida dimensioner
Om du vill ändra presentationen av kubdata, kan du vrida dimensionerna i Cube
Viewer genom att dra och släppa dimensionerna på nya platser.
v Dra en dimension till kolumnläge.
v Dra en dimension till radläge.
v Dra en dimension till titelläge.
v När du drar Dimension1 och placerar markören mitt i Dimension2 och släpper
dimensionen byter de två dimensionerna plats.
v När du drar Dimension1 och placerar markören till vänster om Dimension2,
släpps Dimension1 omedelbart till vänster om Dimension2.
v När du drar Dimension1 och placerar markören till höger om Dimension2,
släpps Dimension1 omedelbart till höger om Dimension2.
Om du drar en dimension och släpper den omedelbart till vänster eller höger om
en befintlig kolumn- eller raddimension, kan du se mer detaljer utmed kolumnerna
eller raderna i en vy. Du kan till exempel dra dimensionen plan_time och placera
den före dimensionen plan_department i kolumnerna i en vy om du vill se mer information om tider och avdelningar i kolumnerna.

Dölja medlemmar
Genom att dölja rader och kolumner i Cube Viewer kan du spara på utrymmet.
Dolda medlemmar tillämpas ändå på de data som visas i vyn, men tar inte upp
skärmutrymme.

Arbetsordning
1. Klicka på en kolumn- eller radrubrik. Raden eller kolumnen markeras.
2. Högerklicka på samma kolumnrubrik eller radrubrik och välj Dölj markerade.

Definiera vyer baserat på delmängder och valda medlemmar
Definiera en kubvy baserat på delmängder eller medlemmar i delmängder som redan är skapade.
Om du eller en kollega tidigare har definierat en delmängd kan du lägga till den i
din kubvy utan att behöva definiera om delmängden.

Arbetsordning
1. Öppna en befintlig kubvy
eller skapa en ny kubvy. Kubvyn visas i objektvisningsfunktionen.
2. Klicka på en delmängd och dra den till objektvisningsfunktionen i en befintlig
dimension eller vy.
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Anm: Du kan dra delmängden till dess överordnade dimension eller till en annan delmängd i den överordnade dimensionen.
Om du drar delmängden till en rad eller kolumn visas alla medlemmar i delmängden. Om du drar den till ett kontextområde, visas den första medlemmen
i delmängden.
3. Gör följande om du vill behålla enbart de markerade medlemmarna i en delmängd som du lagt till till kubvyn:
a. Dra den importerade delmängden till radområdet eller kolumnområdet i
objektvisningsfunktionen, om den inte redan finns där.
b. Ctrl+klicka på radrubrikerna eller kolumnrubrikerna som du vill ha kvar i
kubvyn. De valda raderna eller kolumnerna framhävs.
c. Högerklicka på det markerade området och välj Behåll markerade. De rader eller kolumner som du inte markerade försvinner.
4. Klicka på ikonen Åtgärdsmeny

och klicka sedan på Spara som.

5. Ange ett namn på vyn och klicka på OK. Den nya kubvyn
Modellutformning i mappen Kuber under kubnamn.

visas i rutan

Redigera en aktuell delmängd från en vy
Redigera en vy genom att redigera aktuell delmängd i den dimension som vyn baseras på.

Den här uppgiften
Du kan redigera en definierad delmängd från kubvyn utan att behöva definiera
om delmängden.

Arbetsordning
1. Öppna en befintlig kubvy
. Kubvyn visas i objektvisningsfunktionen.
2. Klicka på menyn för Aktuell delmängd och klicka sedan på Redigera delmängd. Redigeraren för aktuell delmängd öppnas. Alla filtreringsmöjligheter
är tillgängliga för redigering av delmängden.
3. Redigera delmängden efter behov.
a. Klicka på OK för att anropa delmängden i vyn.
b. Klicka på Spara som om du vill spara delmängden för ytterligare återanvändning. Skriv sedan ett nytt namn för delmängden. En ny delmängd skapas i mappen Dimensioner.

Resultat
Redigeraren för aktuell delmängd stängs och i vyn visas data baserat på den redigerade delmängden.

Ändra aktuell delmängd i en vy
Redigera en vy genom att ändra aktuell delmängd i den dimension som vyn baseras på.
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Den här uppgiften
Du kan ändra en definierad delmängd från kubvyn utan att behöva definiera om
delmängden.

Arbetsordning
1. Öppna en befintlig kubvy
. Kubvyn visas i objektvisningsfunktionen.
2. Klicka på menyn för den aktuella delmängdens namn och klicka sedan på Redigera delmängd. Redigeraren för aktuell delmängd öppnas. Alla filtreringsmöjligheter är tillgängliga för redigering av delmängden.
3. Klicka i fältet Delmängd och klicka på den delmängd du ska använda i listan
över tillgängliga delmängder.
4. Redigera delmängden efter behov.
a. Klicka på OK för att anropa delmängden i vyn.
b. Klicka på Spara som om du vill spara delmängden för ytterligare återanvändning. Skriv sedan ett nytt namn för delmängden. En ny delmängd skapas i mappen Dimensioner.

Resultat
Redigeraren för aktuell delmängd stängs och i vyn visas data baserat på den ändrade delmängden.

Sprida data i en kubvy
Du kan använda dataspridningsalternativ för att fördela numeriska data i celler i
en kubvy. Du kan till exempel fördela ett värde över ett cellområde eller öka alla
värden i ett cellområde med en procentsats.
Vissa dataspridningsalternativ kan endast användas i konsoliderade celler för dataspridning över underordnade celler: relativ proportionell, jämna löv och upprepa
löv.

Arbetsordning
1. Högerklicka på en cell och välj Sprid data. Eller skriv ett värde i en konsoliderad cell.
2. Välj lämpligt alternativ:
Relativt proportionell
Sprider värden till löven i en konsolidering proportionellt till löven i en
referenscell. Referenscellen måste ha samma konsolideringar som den
cell där du startar spridningen.
Följande tabell visar det konsoliderade värdet 100 för Brasilien för
Kvartal 1, 10 i januari, 20 i februari och 70 i mars.
Värdena för Kanada är för närvarande 0.
Land eller region

Kvartal 1

Jan

Feb

Mar

Brasilien

100

10

20

70

Kanada

0

0

0

0

Om du initierar relativ proportionell spridning för Kanada för kvartal
1, med uppdateringsåtgärden Ersätt, spridning av värdet 400, med Bra-
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silien, Kvartal 1 som referenscell, får du följande värden för Kanada:
Land eller region

Kvartal 1

Jan

Feb

Mar

Kanada

400

40

80

280

Jämna löv
Fördelar ett angivet värde jämnt över de lägsta underordnade medlemmarna av en konsoliderad cell. Du kan välja om det gäller alla lövceller
eller fyllda lövceller samt ange uppdateringsåtgärd: ersätt, addera eller
subtrahera.
Jämn spridning
Fördelar ett angivet värde jämnt över alla löv för en konsoliderad cell.
Upprepa löv
Upprepar ett angivet värde för alla lövceller. Du kan välja om det gäller
alla lövceller eller fyllda lövceller samt ange uppdateringsåtgärd: ersätt,
addera eller subtrahera.
Upprepa
Ersätter de markerade cellerna med ett värde, lägger till ett värde i de
markerade cellerna eller subtraherar ett värde från de markerade cellerna.
Rak linjär
Fyller cellerna via linjär interpolation mellan två angivna slutpunkter.
Du anger start- och slutvärde, väljer spridningsriktning och uppdateringsåtgärd.
Följande tabell visar effekten av rak linjär spridning över ett område av
sex celler med startvärdet 100 och slutvärdet 200.
Land eller
region

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Argentina

100

120

140

160

180

200

Tillväxt i %
Inkrementerar sekventiellt värdena i ett intervall med en tillväxtprocent. Ange ett värde som gäller aktuell cell. Sedan tillämpas en tillväxtprocent på cellerna i vald riktning, med angiven uppdateringsåtgärd.

Kubberäkningar
Kubberäkningar förenklar genereringen av regler för att slutföra vanliga modelleringsåtgärder, t.ex. hantering och underhåll av modellen. Du kan lägga till en beräkning som gör modellen meningsfull genom att härleda mer information från
datakällan.
Om du vill skapa beräkningar som inte gäller aggregering, t.ex. växelkurser eller
intäkter, kan du bygga formeluttrycket i kubberäkningsredigeraren. 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 om du behöver ändra regelblocket som är
associerat till kubberäkningen.
Kapitel 4. Skapa kuber

51

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 Tillämpa beräkningar på löven på konsoliderad nivå.
v Tillämpa beräkningar på strängelement.
v Referera till elementattribut.
v Använda TM1-standardfunktioner för lövnivå och konsoliderad nivå.
Mer information om TM1-funktioner finns i IBM Cognos TM1 Referenshandbok.
Tänk på följande när du skapar beräkningar:
v Skriv en inledande nolla som prefix om du använder ett tal som är större än noll
men mindre än ett. Exempel: 0.10.
v Använd apostrofer och hakparenteser omkring attribut. Exempel: ['objektnamn'].
v Du kan använda både versaler och gemener. Syntaxen är inte skiftberoende.
v Uttryckssträngen måste börja med likhetstecken (=).
v Regler genereras automatiskt när du skapar en kubberäkning. Flödesfunktioner
genereras även om serveregenskapen Generera flödesfunktioner automatiskt har
värdet Alla regler eller Endast automatiskt genererade regler.

Omfattning av beräkning
En beräkning tillämpas på följande omfattning:
v För en viss cell
v För en viss dimensionsmedlem
v För referenser till en eller flera celler från en annan kub
v För en viss n-dimensionssektor
Omfattningen av beräkningen härleds från urvalet i kuben eller kuvyn. 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.
Modellutvecklaren kan ändra omfattningen av valet genom att lägga till, ta bort
och ändra medlemsurvalet för en dimension på något av följande sätt:
v Använda dimensionkontextområdet i beräkningsredigeraren.
v Lägg till eller ta bort dimensioner genom att dra dem till eller från kontextområdet för den överordnade kuben.

Bibehållande av kubberäkningar
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.
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Skapa en kubberäkning
Du skapar en kubberäkning genom att kombinera operatorer, funktioner, attribut
och värden, t.ex. textsträngar och tal, till ett uttryck som utvärderas till ett enda
värde.

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. För att generera automatiska flödesfunktioner måste du ställa in egenskapen Generera flödesfunktioner
automatiskt på ja för TM1-servern.
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. I rutan Modellutformning expanderar du mappen Kuber och öppnar den kub
eller vy där du vill lägga till en beräkning.
2. Högerklicka på cellen eller cellområdet där du vill beräkna ett värde och klicka
på Skapa kubberäkning.
Ett exempel på ett område är intäkter för Utfall och Budget för alla fyra kvartalen.
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.
3. 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.
4. I beräkningsredigeraren kontrollerar du att de valda medlemmarna visas i kontextområdet och väljer vilken typ av område du vill skapa:
v Om uttrycket ska tillämpas på lövnivå klickar du på fliken Lövnivåuttryck
under Uttryck.
v Om du vill tillämpa uttrycket på konsoliderad nivå klickar du på fliken Uttryck på konsoliderad nivå under Uttryck. En beräkning på en konsoliderad
cell innebär att resultatet av beräkningen visas i cellen, i stället för att konsoliderade värden av dess underordnade visas i cellen.
v Om du vill använda samma uttryck för lövnivå och konsoliderad nivå markerar du kryssrutan Kombinera löv och konsoliderade. Om ett uttryck endast tillämpas på lövnivå, på konsoliderad nivå, visas de konsoliderade värKapitel 4. Skapa kuber
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dena för underordnade i cellen. I vissa fall kanske du inte vill att det ska
inträffa. Om värdena till exempel är procenttal kanske du vill att medelvärdet ska visas i stället för konsoliderade procenttal. Genom att välja alternativet Kombinera löv och konsoliderade tillämpas samma uttryck på både lövoch konsoliderad nivå vilket betyder att värden i den konsoliderade cellen
inte konsolideras.
Anm: Avmarkera i så fall kryssrutan Kombinera löv och konsoliderade.
Uppdatera sedan uttrycket från fliken Lövnivåuttryck eller Uttryck på konsoliderad nivå.
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:
Mål

Åtgärd

Infoga ett dimensionselement

Klicka på fliken Villkor.
Alla dimensionerna i kuben visas i ett träd.
Om det finns en hierarki visas dimensionerna i kuben eller vyn hierarkiskt i trädet.
Dra en dimensionsmedlem till rutan Uttryck
så tas den med i formeluttryck.
Medlemmarna visas som fullständigt kvalificerade medlemmar. Skriv namnet inom hakparenteser om det innehåller ett blanktecken.
Anm: Du kan inte dra en dimension och
alla dess medlemmar i rutan Uttryck. Du
måste ange dimensionen manuellt inom hakparenteser. Exempel: Om du ska ta med en
dimension med namnet Region skriver du
[Region].

Addera, subtrahera, multiplicera eller dividera värden

Klicka på fliken Enkel.
Välj Aritmetisk under Operationstyp.
IBM Cognos TM1 utvärderar aritmetiska
operatorer i följande ordning:
1. Exponentiering
2. Multiplikation
3. Division
4. Addition
5. 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.
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Mål

Åtgärd

Infoga tid eller viktat genomsnitt

Klicka på fliken Enkel.
Välj Genomsnitt under Operationstyp.

Infoga en inbyggd TM1-funktion

Klicka på fliken Funktioner.
Dra funktionen till rutan Uttryck för att ta
med det i formeluttrycket.
En kort beskrivning av varje funktion visas
på fliken Tips i rutan Redigeringsfunktioner.
En fullständig beskrivning av de olika funktionerna finns i IBM Cognos TM1 Referencedokumentationen.

Infoga ett dataobjekt från en annan kub

Klicka på fliken Villkor.
Du kan välja en länk eller skapa 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.

6. 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.
7. 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.

Resultat
Anm: Om du ska ta bort en beräkning högerklickar du först på cellen eller cellområdet och klickar sedan på Ta bort kubberäkning > Ta bort beräkning: beräkningsnamn.
Närliggande uppgifter:
”Ändra kontexten för en kubberäkning” på sidan 59
Du kan ändra en eller flera dimensioner för att snabbt fokusera kubberäkningen på
ett visst dataområde. Filtrera kontexten om du vill styra omfattningen av kubberäkningen inom kuben.
”Skapa en kubberäkning som refererar till data från andra kuber”
Du kan definiera kubberäkningen genom att referera till data som finns i en annan
kub genom att skapa en länk till målkuben.

Skapa en kubberäkning som refererar till data från andra kuber
Du kan definiera kubberäkningen genom att referera till data som finns i en annan
kub genom att skapa en länk till målkuben.
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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 ta fram försäljningsdata från en
kub som innehåller information om vinst och förlust.
Anta att du vill beräkna intäkter som bygger på formeln pris multiplicerat med antal enheter. Prisdata 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 redigera datavärdena som visas i målkuben via regellänkar.

Arbetsordning
1. Expandera mappen Kuber och öppna den kubvy där du vill lägga till en beräkning.
2. 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.
3. 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.
4. 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 både lövuttryck och uttryck
på konsoliderad nivå markerar du kryssrutan Använd samma uttryck för
löv och konsoliderad.
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.
5. Klicka på Importera villkor på fliken Villkor.
6. Skriv ett beskrivande namn för beräkningslänken i fältet Ange ett namn för
beräkningen så att den lätt kan identifieras.
I länkredigeraren anger du var du vill använda data från länken genom att
avbilda externa data till dimensionsmedlemmen i den kub som innehåller beräkningen.
7. I rutan Modellutformning klickar du på den kub som innehåller data som du
vill referera till i beräkningen och drar den till fältet Lägg till källkub.
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Den kub där beräkningen är definierad visas automatiskt som målkub.
Om en dimension används i båda kuberna, avbildas de båda dimensionerna
med automatiska avbildningar mellan alla deras dimensionsmedlemmar. För
alla andra dimensioner måste du fastställa motsvarigheten mellan käll- och
målkuben eller sektorn på valda dimensionsmedlemmar.
8. Valfritt: Om det behövs fastställer du motsvarigheten mellan käll- och målkub
eller sektor på valda dimensionsmedlemmar.
9. 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 villkorsträdet.
10. Dra länken till rutan Uttryck för att lägga till den som ett element i formeln.
11. 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.

Resultat
Refererade data i den externa kuben visas i cellen eller cellerna i kuben där kubberäkningen är definierad.
Anm: Du kan ta bort och byta namn på importtermer som används i en kubberäkning. Kubberäkningen uppdateras dynamiskt för att matcha termer och kontrollerar att beräkningen är giltig.
Närliggande uppgifter:
”Upprätta motsvarigheter och avbildningsdimensioner” på sidan 61
När du först skapar en länk och definierar en källkub och en målkub granskas kuberna för att se om det finns gemensamma dimensioner.

Skapa en kubberäkning i en behörighetskontrollkub
Du kan skapa kubberäkningar mot celler, element, dimensioner och i den underliggande behörighetskontrollkuben i behörighetsredigeraren.

Den här uppgiften
Redigeraren visar endast fliken Stränguttryck eftersom cellerna i behörighetskuben
endast tillåter strängvärden. Ett giltigt uttryck utvärderas till ett strängvärde i cellen. Du kan t.ex. skapa ett uttryck som utvärderar värdet Ingen så att t.ex. cellnivåbehörigheten förhindrar att gruppmedlemmar visar innehållet i cellen.
Cellnivåbehörighet tillämpas på lövnivåmedlemmar men i allmänhet inte på konsolideringar. Behörigheten Ingen och Läsa kan dock finnas för att styra visningen
och redigeringen av konsolideringar.

Arbetsordning
1. I rutan Modellutformning expanderar du först Modellbehörighet och sedan CubeSecurity.
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2. Högerklicka på den kub där du vill tillämpa cellnivåbehörighet och klicka sedan på Konfigurera behörighet > Ange åtkomstbehörigheter för > Kubceller.
3. I rutan Skapa cellbehörighetskub väljer du en delmängd av dimensionerna för
att styra cellbehörighetens dimensioner och klickar sedan på OK.
Cellbehörighetskuben visas som en flik i objektvisningsfunktionen.
4. I behörighetsredigeraren högerklickar du på en cell eller ett cellområde som
åtkomstbehörigheterna ska gälla för. Klicka därefter på Skapa kubberäkning.
5. Skriv ett meningsfullt namn för beräkningen i fältet Ange ett namn för kubberäkningen så att du kan identifiera den senare och klicka därefter på fältet
OK.
Standardnamnet är namnet på kuben, dimensionen på raden, radmedlemmen,
dimensionen på kolumnen och kolumnmedlemmen. Urvalet av dimensionsmedlemmar i kontextområdet är undantaget.
6. I beräkningsredigeraren kontrollerar du att de valda medlemmarna visas i kontextområdet.
7. Skriv formeln som definierar det beräknade objektet i rutan Uttryck. När du
skapar formeln kan du använda en kombination av följande element:
Mål

Åtgärd

Ange ett dimensionselement

Klicka på fliken Villkor.
Alla dimensionerna i kuben visas i ett träd.
Om det finns en hierarki visas dimensionerna i kuben eller vyn hierarkiskt i trädet.
Dra en dimensionsmedlem till rutan Uttryck
så tas den med i formeluttryck.
Medlemmarna visas som fullständigt kvalificerade medlemmar. Skriv namnet inom hakparenteser om det innehåller ett blanktecken.
Anm: Du kan inte dra en dimension och
alla dess medlemmar i rutan Uttryck. Du
måste ange dimensionen manuellt inom hakparenteser. Exempel: Om du ska ta med en
dimension med namnet Region skriver du
[Region].

Infoga en inbyggd funktion

Klicka på fliken Funktioner.
Expandera mappen Text om du vill se en
lista över textbaserade funktioner.
Dra funktionen till rutan Uttryck för att ta
med det i formeluttrycket. Använd
textfunktioner eller logiska funktioner när
du bygger uttrycket.
Mer information om textbaserade funktioner
finns i IBM Cognos TM1 Referenshandbok.

8. När du är klar väljer du om resultaten ska tillämpas eller om beräkningen ska
sparas.
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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Resultat
Gruppmedlemmar kan accessa cellerna enligt den behörighet som du tilldelat som
resultat av kubberäkningen.
Närliggande begrepp:
”Dataåtkomst och säkerhet” på sidan 128
Du kan utöka eller begränsa en användargrupps åtkomst till enskilda kuber, dimensioner, processer, rutiner och medlemmar.

Ändra kontexten för en kubberäkning
Du kan ändra en eller flera dimensioner för att snabbt fokusera kubberäkningen på
ett visst dataområde. Filtrera kontexten om du vill styra omfattningen av kubberäkningen inom kuben.

Den här uppgiften
Du kan ändra kontexten för en beräkning på ett eller flera sätt:
v Lägg till dimensioner i kontextområdet i Cube Viewer.
v Ändra medlemmarna i dimensionen i kontextfiltren i kubberäkningsredigeraren.

Arbetsordning
1. Ändra omfattningen av beräkningen:
a. Klicka på nedpilen för den valda dimensionen i kontextområdet i kubberäkningsredigeraren och klicka sedan på Ändra medlemsval.
b. I dialogrutan Välj omfattning för dimensionsmedlem väljer du att ta bort
eller lägga till en dimensionsmedlem eller delmängd genom att markera eller avmarkera dess kryssruta.
c. Valfritt: Om du vill ta bort omfattningen högerklickar du på dimensionskontextfiltret och klickar på Ta bort.
Anm: Om du tar bort alla dimensioner i kontextområdet i kubberäkningsredigeraren tillämpas beräkningen på alla celler i kuben.
2. Om du ska lägga till dimensionsmedlemmar i omfattningen utför du något av
följande steg:
v Dra dimensionen från rutan Modellutformning till kontextområdet i kubberäkningsredigeraren och väljer de medlemmar som du behöver.
Ingen av dimensionsmedlemmarna är vald i dialogrutan Välj omfattning för
dimensionsmedlem därför att du lagt till en dimension som inte finns i kubvyn. Du måste manuellt lägga till medlemmar genom att markera deras
kryssrutor.
v Dra dimensionen från kuben eller vykontextområdet till kontextområdet i
kubberäkningsredigeraren.
En ny kontextdimension läggs till i redigerarens kontextområde.

Ändra kubberäkningar
Du kan när som helst ändra formeln för en kubberäkning från Cube Viewer.

Arbetsordning
1. Gå till rutan Modellutformning och expandera mappen Kub. Öppna sedan den
kub eller vy som innehåller den beräkning du ska ändra.
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2. Högerklicka på cellen eller cellområdet och klicka på Öppna kubberäkning >
Öppna beräkning: beräkningsnamn.
Tips: För pekaren över cellerna för att bestämma om cellen beräknas.
Formeluttrycket visas i kubberäkningsredigeraren.
3. Gör de ändringar som behövs.
4. När du är klar väljer du om resultaten ska tillämpas eller om beräkningen ska
sparas.
v Klicka på Tillämpa om du vill tillämpa ändringarna och visa resultat.
v Klicka på OK om du vill spara beräkningen och stänga beräkningsredigeraren.
Närliggande uppgifter:
”Skapa en kubberäkning” på sidan 53
Du skapar en kubberäkning genom att kombinera operatorer, funktioner, attribut
och värden, t.ex. textsträngar och tal, till ett uttryck som utvärderas till ett enda
värde.
”Skapa en kubberäkning som refererar till data från andra kuber” på sidan 55
Du kan definiera kubberäkningen genom att referera till data som finns i en annan
kub genom att skapa en länk till målkuben.
”Ändra kontexten för en kubberäkning” på sidan 59
Du kan ändra en eller flera dimensioner för att snabbt fokusera kubberäkningen på
ett visst dataområde. Filtrera kontexten om du vill styra omfattningen av kubberäkningen inom kuben.
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Kapitel 5. Skapa länkar
Länkar upprättar en relation som flyttar data från en kub till en annan.
När du skapar en länk kan du definiera den källkub som data kommer från och
den målkub som ska ta emot datavärdena.
Länkar kan implementeras som regler eller processer. Om en länk implementeras
som en regel lagras data bara i källkuben men används och visas i målkuben när
det behövs. Om data ändras i källkuben, avspeglas ändringarna automatiskt i målkuben. Eftersom data lagras enbart i källkuben måste dock alla redigeringar av datavärden finnas i källkuben och du kan inte redigera datavärdena som visas i målkuben via regellänkar.
Om en länk implementeras som en process kopieras data från källkuben till målkuben. När du har kopierat data från källkuben till målkuben genom att köra processen, finns det inte längre något samband mellan de båda kuberna. Du kan välja
mellan att redigera data i käll- eller målkuben.

Ange käll- och målkuber
När du skapar en länk måste du ange både den källkub som data kommer från
och den målkub som är destinationen för data.

Arbetsordning
1. Högerklicka på mappen Länkar i rutan Modellutformning och klicka sedan på
Ny > Länk
2. Ange ett namn på den nya länken och klicka sedan på OK. Det är en bra idé
att ge länken ett beskrivande namn. Exempel: Om länken flyttar data från en
källkub med namnet Pris till en målkub med namnet Försäljning kan du kalla
länken för Pris till försäljning. I huvudrutan visas två kontroller: Lägg till källkub och Lägg till målkub.
3. Ange källkuben på något av följande sätt:
v Klicka på källkuben i rutan Modellutformning och släpp den på etiketten
Lägg till källkub.
v Högerklicka på källkuben och klicka sedan på Lägg till kub till länkkälla,
<länknamn>.
4. Ange målkuben på något av följande sätt:
v Klicka på målkuben i rutan Modellutformning och släpp den på etiketten
Lägg till målkub.
v Högerklicka på målkuben och klicka sedan på Lägg till kub till länkmål,
<länknamn>.
5. Klicka på Spara så sparas länkdefinitionen fram till den här punkten. Länkdefinitionen behöver inte vara klar när den sparas men den måste vara giltig. Om
länkdefinitionen inte är giltig visas länkikonen som ett rött

Upprätta motsvarigheter och avbildningsdimensioner
När du först skapar en länk och definierar en källkub och en målkub granskas kuberna för att se om det finns gemensamma dimensioner.
© Copyright IBM Corp 2012, 2017
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Om en dimension används i båda kuberna, avbildas de båda dimensionerna med
automatiska avbildningar mellan alla deras dimensionsmedlemmar. För alla andra
dimensioner måste du fastställa motsvarigheten mellan käll- och målkuben eller
sektorn på valda dimensionsmedlemmar.

Arbetsordning
1. Granska både käll- och målkub och bestäm vilka dimensioner som motsvarar
varandra. Bestäm också vilka dimensioner som inte har någon motsvarighet,
utan bör delas upp på en eller flera medlemmar.
2. Gör följande för dimensioner som du ska fastställa motsvarigheten för:
a. Klicka på en dimension i källkuben.
b. Ctrl-klicka på motsvarande dimension i målkuben.
3. Välj den typ av avbildning som är tillämplig på dimensionsmotsvarigheten och
sedan antingen Automatisk eller Manuell.
Om du väljer Automatisk skapas avbildningar automatiskt mellan medlemmar
med samma namn, som visas i rutan Avbildningar på fliken Länkar. Dimensioner som avbildas automatiskt markeras med en heldragen linje som slutar i en
triangelpunkt på fliken Länk.
Om du väljer Manuellt måste du skapa avbildningar mellan medlemmarna i
källdimensionen och måldimensionen. Dimensionerna som är manuellt avbildade markeras med en grön linje som slutar med en rombpunkt på fliken
Länk.
Om du inte väljer en avbildningstyp används en allmän avbildning för motsvarigheten. En allmän avbildning är en platshållare, vilket gör att du kan matcha
en källdimension med en motsvarande måldimension medan du arbetar med
länkdefinitionen. Tills Automatisk eller Manuell avbildning har definierats för
motsvarigheten betraktas motsvarigheten dock som ofullständig och länken är
ogiltig.
Det går att inledningsvis identifiera en avbildning som Automatisk för att förenkla skapandet av motsvarigheter och sedan omvandla den till en manuell avbildning. Genom att göra det kan du snabbt identifiera alla motsvarigheter med
Automatisk avbildning och sedan konvertera avbildningen till Manuell och endast behålla de motsvarigheter som krävs. När du vill konvertera en automatisk avbildning till en manuell avbildning högerklickar du på avbildningen och
klickar sedan på Konvertera till manuell avbildning.
I allmänhet ska automatisk avbildning användas för motsvarigheter med
många medlemmar eftersom det är mer effektivt. Om manuell avbildning används för motsvarigheter med många medlemmar kan det leda till
4. Avbilda medlemmar manuellt mellan käll- och måldimensionerna:
a. Klicka på en medlem i listan Medlemmar under källkuben.
b. Ctrl+klicka på den medlem som du ska avbilda i listan Medlemmar under
målkuben.
Du kan också klicka på en medlem från listan Medlemmar under källkuben
och släppa den på önskad medlem i listan Medlemmar under målkuben.
Du kan avbilda så många eller så få medlemmar mellan käll- och måldimensioner du vill, om minst en medlem i källdimensionen avbildas till en
medlem i måldimensionen. Du kan också avbilda en enda medlem i källdimensionen till flera medlemmar i måldimensionen. I rutan Avbildningar på
fliken Länkar visas alla avbildningar som du skapar.
Du kan också klistra in parade avbildningar från ett kalkylark eller en textfil
direkt i rutan Avbildningar. Om du t.ex. har ett kalkylark med avbildningar
konfigurerat i angränsande kolumner kan du kopiera avbildningarna från
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kalkylarket och klistra in dem direkt i rutan Avbildningar. Du kan också kopiera avbildningar från en tabbavgränsad fil och klistra in dem i rutan Avbildningar. Du måste klistra in parade avbildningar i rutan Avbildningar.
Du kan inte klistra in en enstaka medlemskolumn i rutan.
c. Om du gör ett misstag och vill ta bort en avbildning, väljer du avbildningen
i rutan Avbildningar och klickar på Ta bort vald medlemsavbildning .
När den manuella avbildningen är klar, anges dimensionens motsvarigheter
med manuella avbildningar med en heldragen grön linje som avslutas med
en romb på fliken Länk.
5. För varje dimension som inte har någon motsvarighet och avbildning måste du
ange medlemmen eller medlemmarna som ska delas upp:
a. Klicka på dimensionsnamnet i listan Dimensioner.
b. Klicka på medlemmen eller medlemmarna som ska delas upp i listan Medlemmar.
Om du delar upp flera medlemmar i en källdimension summeras data för
dessa medlemmar innan de flyttas till målkuben. Du kan klicka på Markera
alla överst i listan Medlemmar om du vill välja alla lövnoder i källdimensionen. Om källdimensionen innehåller en enda konsolidering på översta nivån, är det mer effektivt att dela upp den konsolideringen än att summera
alla lövnoder i dimensionen.
Om du delar upp flera medlemmar i en måldimension tar varje medlem
emot data som flyttas från källkuben. Du kan klicka på Välj alla överst i
listan Medlemmar om du vill välja alla lövnoder i måldimensionen men när
flera lövnoder är valda i en måldimension tillämpas ingen summering av
noder eftersom du inte kan skriva data till en konsolidering.
6. Klicka på Spara så sparas ditt arbete.

Resultat
Om du skapar en länk som använder många manuella avbildningar eller har måldimensioner som inte är avbildade men sektoriserade på många medlemmar kan
Performance Modeler generera långa flödesfunktioner. I ett extremfall kanske TM1
Server inte kan bearbeta den volym av flödesfunktioner som genereras av Performance Modeler. För att undvika en situation som förhindrar att server bearbetar
flödesfunktioner gäller följande: När Performance Modeler bearbetar en flödesfunktion som skulle ge över 1000 rader placeras i stället följande kommentar i regelsträngen: WARNING: Unable to create feeder it would produce too many lines.
När du råkar ut för att en länk genererar en ovanligt stor volym av flödesfunktioner bör du konfigurera om länken eller ställa in egenskapen Generera flödesfunktioner? för länken på Nej.

Sektorisera dimensionsmedlemmar
När en motsvarighet har fastställts mellan käll- och måldimensioner, måste en del
av dimensionerna eller alla avbildas till varandra. Om en dimension i en kub inte
motsvarar någon annan dimension i den andra kuben, måste du sektorisera den
genom att välja en eller flera medlemmar.
Exempel: Tänk dig en kub med en versionsdimension som innehåller medlemmarna Utfall och Budget. Det finns två uppsättningar värden i kuben, en för utfallsintäkter och en för budgeterade intäkter. Sektoriseringen får olika effekt beroende på om versionsdimensionen finns i källkuben eller målkuben.
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Om du väljer alla medlemmar för sektorisering för en målkubsdimension flyttas
datavärdena i källan till alla sektoriserade medlemmar. Om versionsdimensionen i
det föregående exemplet finns i målkuben får både Utfall och Budget samma
värdeuppsättningar. Om källkuben bara innehåller budgetsiffror kanske du vill
sektorisera enbart budgetmedlemmen i målkuben.
Om du väljer alla medlemmar som sektorer för en dimension i källkuben summeras de innan de blir tillgängliga i målkuben. Om du i exemplet med versionsdimensionen väljer både Utfall och Budget summeras deras värden, vilket troligen
inte är vad du avsåg. Om det i stället fanns en produktdimension i källkuben utan
någon motsvarande dimension i målet, skulle det däremot vara logiskt att välja att
välja alla produktmedlemmar som sektorer.

Bryta motsvarigheter
Du kan bryta en befintlig dimensionsmotsvarighet. När en motsvarighet är bruten
är både dimensionen i källkuben och dimensionen i målkuben tillgängliga för nya
motsvarighetsdefinitioner.

Arbetsordning
1. Högerklicka i länkredigeraren på den rad som upprättar motsvarigheten mellan
en dimension i källkuben och en dimension i målkuben.
2. Klicka på Bryt anslutning. Motsvarigheten mellan de två dimensionerna bryts.
Du kan nu använda endera dimensionen i en annan motsvarighet.

Ändra avbildningstypen
Du kan ändra en befintlig avbildningstyp för en motsvarighet.

Den här uppgiften
De tillgängliga alternativen när du ändrar avbildningstypen för en motsvarighet
varierar beroende på den aktuella avbildningstypen.
v Om den aktuella avbildningen är Automatisk kan du ändra den till Manuell eller Generisk.
v Om den aktuella avbildningen är Manuell kan du ändra den till Automatisk eller Generisk.
v Om den aktuella avbildningen är Generisk kan du ändra den till Automatisk eller Manuell.

Arbetsordning
1. Högerklicka i länkredigeraren på den rad som upprättar motsvarigheten mellan
en dimension i källkuben och en dimension i målkuben.
2. Klicka på Växla till <ny_avbildningstyp>. Om du ändrar avbildningstypen till
Automatisk eller Generisk krävs inga fler åtgärder.
3. Om du ändrar avbildningstypen till Manuell ska du utföra den manuella avbildningsprocedur som beskrivs i ”Upprätta motsvarigheter och
avbildningsdimensioner” på sidan 61.

Inställningar för länkimplementeringstypen
När du skapar en länk måste du ange om länken ska implementeras som en regel
eller en process.
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Den här uppgiften
Om en länk implementeras som en regel lagras data bara i källkuben men används
och visas i målkuben när det behövs.
Om en länk implementeras som en process kopieras data från källkuben till målkuben när processen genereras och körs.

Arbetsordning
1. Öppna länken om det behövs.
2. Klicka på etiketten vid fältet Länkimplementeringstyp på fliken Egenskaper.
Etiketten visar den aktuella implementeringstypen för länken. När du först skapar länken är standardtypen regler.
3. Välj någon av följande åtgärder:
v Klicka på Regler om du ska implementera länken som en regel.
v Klicka på Process om du ska implementera länken som en process.
4. Klicka på Spara så sparas länken.

Resultat
Om du implementerar länken som en regel och länken är giltig när den sparas,
skapas regeln direkt och tillämpas på målkuben.
Om du väljer att implementera länken som en process måste du generera och köra
processen för att flytta data från källkuben till målkuben.

Generera och köra länkprocesser
När du implementerar en länk som en process, måste du generera processen och
sedan köra den för att flytta data från källkuben till målkuben.

Arbetsordning
1. Högerklicka på länken i rutan Modellutformning och klicka på Generera process.
En ny TurboIntegrator-process genereras och sparas på servern. Den nya processen visas i mappen Processer i rutan Modellutformning.
Dessutom skapas de nya vyer som krävs för processen i både källkuben och
målkuben. Vyn i källkuben tilldelas samma namn som den länk från vilken
processen genereras med (källvy) tillagt till namnet. Vyn i målkuben tilldelas
samma namn som den länk från vilken processen genereras med (målvy) tillagt
till namnet. Vyn i målkuben tar emot data från vyn i källkuben.
2. Högerklicka på processen och välj Utför process.

Ändra en länk som implementerats som en process
Om du ändrar en länk som redan är implementerad som en process måste du generera om processen för att få med dina redigeringar.

Arbetsordning
1. Högerklicka på den ändrade länken i rutan Modellutformning och klicka sedan
på Generera process.
2. Klicka på OK när du blir tillfrågad om du vill skriva över den befintliga processen.
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3. Valfritt: Högerklicka på den nyligen ersatta processen och klicka sedan på Utför
process om du vill utföra processen direkt med dina redigeringar.

Använda plocklistor som virtuella dimensioner i länkar
Du kan använda plocklistor som virtuella dimensioner i länkar. Det gör att du kan
konfigurera en motsvarighet mellan en faktisk dimension i källkuben eller målkuben och en virtuell dimension (plocklista) i motsatt kub.
När en virtuell plocklistdimension används i källkuben för en länk, refereras länken till som en ackumuleringslänk. När en virtuell plocklistdimension används i
målkuben för en länk, refereras länken till som en söklänk.
Virtuella plocklistdimensioner kan användas i källkuben eller målkuben för en länk
och om det behövs kan du använda flera virtuella dimensioner i källkuben eller
målkuben. Du kan dock inte använda virtuella dimensioner samtidigt i både källkuben och målkuben.

Innan du börjar
Plocklistan du väljer som virtuell dimension måste ha elementtypen Text. Om
plocklistan inte har den typen, sker valideringen på rätt sätt men inga data läggs
till i målkuben.

Arbetsordning
1. Definiera käll- och målkuben för länken som beskrivs i Ange käll- och målkuber.
2. Klicka på den dimension som innehåller den plocklista som ska användas som
virtuell dimension i dimensionslistan för källkuben eller målkuben. I medlemslistan för den valda dimensionen visas medlemmarna i dimensionen. Om en
vid medlemsmedlem har en associerad plocklista visas ikonen Plocklista
namnet.
3. Dubbelklicka på den plocklista som ska användas som virtuell dimension i
medlemslistan för den valda dimensionen. Den nya virtuella dimensionen visas
i dimensionslistan.
4. Slutför avbildningarna genom att använda den virtuella plocklistdimensionen.

Använda dimensionsattribut som virtuella dimensioner i länkar
Du kan använda plocklistor som virtuella dimensioner i målkuben för länkar. Det
gör att du kan konfigurera en motsvarighet mellan en faktisk dimension i källkuben och en virtuell attributdimension i målkuben. När en virtuell attributdimension används i målkuben för en länk, refereras länken till som en söklänk.

Den här uppgiften
Du kan använda vilket användardefinierat textdimensionsattribut som helst som
virtuell dimension i din länk. Du kan inte använda något av följande attribut som
virtuella dimensioner:
v systemgenererade attribut
v numeriska attribut
v aliasattribut
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När ett attribut används som virtuell dimension i en länk använder Performance
Modeler en ATTRS-referens i den flödesfunktion som genereras för länken. Därför
utvärderas flödesfunktionen inte på nytt om attributvärdena ändras. Om du vill utvärdera flödesfunktionerna som genereras för attribut, måste du antingen redigera
och spara om länken, eller använda funktionen CubeProcessFeeders i en TurboIntegrator-process till att återbearbeta reglerna i målkuben för länken.
Om du väljer att visa en virtuell dimension i en länk, men den virtuella dimensionen inte används i några mappningar tas den bort från länken när länken sparas.

Arbetsordning
1. Definiera käll- och målkuben för länken så som beskrivs i Ange käll- och målkuber.
2. I dimensionslistan för målkuben klickar du på den dimension som innehåller
det attribut du ska använda som virtuell dimension. I medlemslistan för den
valda dimensionen visas medlemmarna i dimensionen.
3. Högerklicka på huvudregionen där etiketterna Namn och Sektor visas i medlemslistan. En lista över användardefinierade textattribut för dimensionen visas.
4. Klicka på det attribut som du ska använda som virtuell dimension i länken.
Den nya virtuella dimensionen visas i dimensionslistan enligt namnregeln
dimensionsnamn [attributnamn].
5. Slutför avbildningarna genom att använda den virtuella attributdimensionen.
Alla avbildningar mellan en källdimension och en virtuell måldimension måste
genomföras som en automatisk avbildning.

Skapa interna länkar
En intern länk flyttar data mellan medlemmar i samma kub. I en intern länk är
källkuben och målkuben samma kub.

Den här uppgiften
Interna länkar används till att flytta data från en tidsperiod till en annan. Exempel:
Du kanske vill flytta en utgående balans för en tidsperiod till en ingående balans
för följande tidsperiod.

Arbetsordning
1. Ange både käll- och målkub som den kub inom vilken du ska flytta data, enligt
beskrivningen i ”Ange käll- och målkuber” på sidan 61 Eftersom käll- och målkuben är samma skapas automatiska avbildningar för alla dimensionsmotsvarigheter.
2. För dimensionen där du ska flytta data mellan medlemmar bryter motsvarigheten.
3. Avbilda manuellt de medlemmar som du ska flytta data mellan.

Skapa borrobjekt i länkar
Du kan aktivera genomborrningsmöjligheter från en länk som användarna kan
klicka på i en cell i en kubvy och borra ned till relaterade data, som ger mer information eller kontext för cellen.
Borrningsmöjligheterna är beroende av processer och regler som definierar och visar relaterade data. Performance Modeler kan automatiskt generera de borrobjekt
som krävs.
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En fullständig beskrivning av borrningsbegrepp finns i IBM Cognos TM1 Developerdokumentationen.

Arbetsordning
1. I rutan Egenskaper för länken ställer du in egenskapen Generera genomborrningsobjekt på Ja.
2. Klicka på Mer vid egenskapen Genomborrningsalternativ. Dialogrutan Genomborrningsalternativ öppnas.
3. Ange Borrprocessnamn. Namnet visas för användarna som använder borralternativet i Cognos Insight eller TM1 Application Web.
4. Konfigurera den vy som öppnas när en genomborrning utförs genom att flytta
dimensioner till önskad riktning. Om du flyttar en dimension klickar du på dieller Flytta nedåt
.
mensionen och sedan på Flytta uppåt
5. Klicka på OK.

Lägga till en borrprocess i ett program
Du måste lägga till en borrprocess i ett program innan användare kan använda
processen till att borra i relaterade data.

Arbetsordning
1. Öppna fliken Programutformning.
2. Klicka på knappen Åtgärder och aktivera Visa kontrollobjekt.
3. I rutan TM1-objekt klickar du först på Kontrollobjekt och sedan på Processer.
4. Klicka på borrprocessen och dra den till mappen Borrprocess i rutan Utformning.
5. Tilldela behörigheter till borrprocessen.
6. Spara och driftsätt programmet på nytt.

Resultat
Användare som visar data i Cognos Insight eller TM1 Application Web kan använda borralternativet från en cell om de vill borra ned till en detaljerad vy.

Länkvalidering
Länkar valideras kontinuerligt. När du skapar en länk kontrolleras dess validitet i
varje steg medan du definierar länken. Alla objekt som länken är beroende av utlöser också en kontroll i länken.
När en länk identifieras som ogiltig uppdateras länkikonen i rutan Modellutformning för att avspegla att länken är ogiltig

.

Dessutom rapporteras alla valideringsvarningar eller fel i länkens egenskap för valideringsfel.
Du måste rätta alla varningar och fel innan länken kan användas.

Reparera länkar
Om en länk blir ogiltig på grund av att ett objekt har tagits bort eller ändrats som
länken är beroende av kan du använda en metod för att automatiskt reparera
länken.

68

IBM Cognos TM1 Performance Modeler

Arbetsordning
1. Högerklicka på länken i rutan Modellutformning.
2. Klicka på Reparera länk.

Resultat
Länken repareras så långt det är möjligt. Alla referenser till borttagna objekt tas
bort från länken men du måste manuellt avbilda vissa dimensioner eller ändra länken på annat sätt så att den blir giltig igen.

Länkegenskaper
I egenskapsrutan visas egenskaperna för en länk.
De flesta länkegenskaper är skrivskyddade. Det vill säga att de rapporterar egenskapsvärden men de kan inte redigeras direkt i rutan Egenskaper.
Tabell 4. Länkegenskaper
Egenskap

Beskrivning

Namn

Namnet på länken.

Länktyp

Typen av länk. Det finns tre möjliga länktypsvärden.
v Standard - En länk med normala
dimensionsmotsvarigheter och -avbildningar.
v Sök - En länk som använder virtuella dimensioner baserat
på en plocklista eller attribut i målkuben.
v Ackumulering - En länk som använder virtuella dimensioner baserat på en plocklista i källkuben.

Behörighetsägare

Ägaren är den enda som för närvarande redigerar dimensionen eller länken.

Källkub

Kuben som tillhandahåller data för länken. Detta är en
klickbar egenskap. Klicka på källkubens namn så öppnas kuben.

Målkub

Den kub som tar emot data från länken. Detta är en klickbar
egenskap. Klicka på målkubens namn så öppnas kuben.

Motsvarigheter

Anger antalet motsvarigheter som definierats för länken.
Varje motsvarighet listas sekventiellt.

Länkimplementeringstyp

Ange egenskapen som bestämmer om länken implementeras
som en regel eller som en process, enligt beskrivningen i ”Inställningar för länkimplementeringstypen” på sidan 64.

Skapa flöden?

Anger om flödesfunktioner bör genereras för en länk som
implementerats som en regel. Välj Ja om du vill generera
flödesfunktioner, Nej om du vill skapa länken utan
flödesfunktioner.
Egenskapen är endast giltig om värdet för
Länkimplementeringstyp är Regler.
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Tabell 4. Länkegenskaper (forts)
Egenskap

Beskrivning

Generera
genomborrningsobjekt?

Anger om genomborrningsregler och processer ska genereras
för länken.

Valideringsfel

Anger antalet valideringsvarningar och fel för länken. Varningarna och felen listas sekventiellt.
Varningar anger problem som kan lösas genom att utföra
åtgärder direkt i länkdefinitionen. Exempel: En varning kan
ange att du inte har avbildat eller sektoriserat en viss dimension. Lös problemet genom att avbilda eller sektorisera dimensionen i länkredigeraren.
Fel anger problem som inte kan lösas i länkredigeraren. Åtgärda felen genom att reparera länken.
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Kapitel 6. Hantera regler och flöden
Med regelredigeraren kan du skapa och hantera IBM Cognos TM1-regler.
Cognos TM1-regler ger ett sätt att utföra komplexa kubvärdesberäkningar utöver
den normala aggregering som utförs på konsolideringar i en dimensionshierarki.
Du kan till exempel använda regler för att beräkna ett intäktsvärde genom att multiplicera antalet sålda enheter med styckepriset. Du kan också använda regler som
härleder värden i en kub genom att referera till värden i en separat kub.
Regler lagras i mappen Kuber för varje kub i rutan Modellutformning. Exempel:
kuben plan_BudgetPlan cube har en regel med namnet plan_BudgetPlan. Den finns
nederst i varje kubmapp. Dubbelklicka på regeln så öppnas den.
Flödesfunktioner är ett sätt att begränsa mängden beräkningar som kan skapas av
regler. Den här metoden kan vara ett sätt att förbättra prestanda när konsoliderade
beräkningar utförs.
En regel är knuten till en enda kub och beräknar värden enbart för den kuben. En
regel har alltid samma namn som den kub som den hör till. Bilden visar en kub
med tillhörande vy och regel, så som den visas i rutan Modellutformning.

Figur 2. Kub med vy och regel

I ”Avancerade beräkningar för affärsdata” i IBM Cognos TM1 Utvecklarhandbok
finns en allmän introduktion till regelbegrepp. Handboken ger en översikt över
Cognos TM1-regler och dessutom behandlas följande ämnen:
v regelsyntax
v arrangera regelsatser
v beräkningsordningen för regler
En mer utförlig genomgång av Cognos TM1-regler finns i IBM Cognos TM1 Rules
Guide, som vägleder dig genom skapandet av ett komplext affärsprogram som
bygger på regler.

Automatiskt genererade regler och flöden
IBM Cognos TM1 Performance Modeler förenklar programutvecklingen genom att
automatiskt generera en del av de IBM Cognos TM1-regler som krävs för att utföra
beräkningar på affärsdata.
Regler och flöden genereras automatiskt när du slutför någon av följande åtgärder:
v Skapa en kubberäkning enligt beskrivningen i ”Skapa en kubberäkning” på sidan 53.
v Skapa en dimensionsmedlemsberäkning enligt anvisningarna i ”Skapa
beräkningsdimensioner” på sidan 20.
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v Skapa en länk och implementera den som en regel enligt beskrivningen i Kapitel 5, ”Skapa länkar”, på sidan 61.
Automatiskt genererade regler visas med en skuggad bakgrund i regelredigeraren.
Du kan avaktivera automatisk flödesgenerering. Mer information finns i ”Flödesfunktionsgenerering på servernivå”.
Automatiskt genererade regler kan inte redigeras direkt men du kan selektivt aktivera och avaktivera automatiskt genererade regler. Mer information finns i Aktivera och avaktivera regler och flöden. Du kan även ändra ordningen på automatiskt genererade regler. Mer information finns i Ändra ordningen på regelblock och
satser.
Obs: Du bör inte redigera några automatiskt genererade regler utanför Cognos
TM1 Performance Modeler. Automatiskt genererade regler som redigeras med ett
annat verktyg kommer att skrivas över nästa gång automatiskt genererade regler
skrivs över.

Flödesfunktionsgenerering på servernivå
IBM Cognos TM1 Performance Modeler kan generera ett förslag till flöden för alla
kuber på en server automatiskt. Det gäller om reglerna definierades manuellt av
modellutvecklaren eller genererades automatiskt från beräkningar och länkar. Du
kan också exportera en flödesanalysrapport för att se föreslagna modellflöden
innan du bekräftar att flödena ska genereras.

Om flödesfunktionsgenerering
När flödesfunktioner genereras på servernivå, automatiskt eller på begäran, granskar Performance Modeler reglerna i alla kuber och försöker att generera optimala
flödesfunktioner för hela TM1-servern. Flöden genereras för alla regler oberoende
av ursprung, oavsett om det är från dimensionsberäkningar, kubberäkningar, länkar eller manuellt skapade regler.
När flödesfunktioner genereras automatiskt läggs de till som ett enda block i en
kubs regelsträng. Befintliga flödesfunktioner som skapas manuellt ändras inte av
den automatiska flödesgenereringen.
När automatiska flödesfunktioner har genererats kan du inte ta bort dem dem du
kan välja att aktivera eller avaktivera funktionerna.

Aktivera eller avaktivera flödesgenereringen
Performance Modeler kan försöka att generera flödesfunktioner för alla kuber på
en TM1 Server. Som standard genererar Performance Modeler inte automatiskt flödesfunktioner när programmet är anslutet till en TM1 Server. Du kan i stället generera flödesfunktioner på begäran. Detta säkerställer att modellbeteendet inte oväntat ändras av automatiskt genererade flödesfunktioner när du är ansluten till en
TM1-server.
Du kan aktivera automatisk flödesgenerering när du bygger nya modeller, skapar
prototyper eller annars vill att Performance Modeler ska generera flödesfunktioner.
Alla modellåtgärder (t.ex att bygga en länk, skapa en beräkning eller manuellt
skapa en regel) resulterar i att flödesfunktioner genereras, vilket säkerställer att alla
regelhärledda värden konsolideras korrekt.
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Du styr den automatiska genereringen av flödesfunktioner genom att ställa in
egenskapen Generera flödesfunktioner automatiskt för TM1-servern.
1. Klicka på TM1-servern överst i modellutformningsträdet i rutan Modellutformning.
2. Klicka på något av följande egenskapsvärden för Generera flödesfunktioner
automatiskt i rutan Egenskaper:
v Välj Alla regler för automatiskt generera flödesfunktioner för alla regler på
servern.
v Välj Nej om du vill avaktivera den automatiska flödesgenereringen på servern.
v Välj Endast automatiskt genererade regler om du vill att flödesfunktioner
ska genereras för regler som är relaterade till dimensionsberäkningar, kubberäkningar och länkar. Flödesfunktioner genereras inte för manuellt skrivna
regler. Detta är standard.

Generera flödesfunktioner på begäran
När automatisk flödesgenerering är avaktiverad på en TM1-server kan du generera
flödesfunktioner på begäran.
1. Högerklicka på TM1-servern överst i modellutformningsträdet i rutan Modellutformning.
2. Klicka på Generera flödesfunktioner.

Skapa en flödesfunktionsanalysrapport
Du kan generera en rapport som analyserar reglerna i modellen och visar de föreslagna flödesfunktionerna för varje regel. Genereringen av en rapport bekräftar inte
några föreslagna flödesfunktioner i modellen eller ändrar den på något sätt. Du
kan granska föreslagna generade flödesfunktioner i rapporten innan du aktiverar
automatisk generering av flödesfunktioner på servern eller vid behov.
Generera en flödesanalysrapport:
1. Högerklicka på TM1-servern överst i modellutformningsträdet i rutan Modellutformning.
2.
3.
4.
5.

Klicka på Generera rapport.
Välj Regel-/flödesfunktionsanalys.
Ange den mapp där du vill spara analysrapporten.
Klicka på OK.

Granska föreslagna flödesfunktioner genom att gå till den mapp där du sparade
analysrapporten och öppna filen index.html.
Flödesfunktionsanalysrapporten innehåller följande flikar:
Problemregler
Alla regler det inte gick att generera flödesfunktioner för. Regler refereras
till genom en länk som du kan klicka på för att visa regeln i kontext.
Problemflöden
Avsnittet Inefficient feeders visar de flödesfunktioner som genererades
men som inte är effektiva.
I avsnittet Feeders that are not dynamic visas flödesfunktioner som genererades men som inte är dynamiska.
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Föreslagna flöden
Alla kuber som det finns regler för på servern. Klicka på ett kubnamn så
visas de föreslagna flödesfunktionerna. Om du väljer att generera flödesfunktioner i Performance Modeler är flödesfunktionerna som visas på den
här fliken de flödesfunktioner som skrivs till modellen.
Regelanalys
Reglerna för varje kub med en ikon och hyperlänk för visning av föreslagna flödesfunktioner som relaterar till regeln.
Hjälp Detaljerad information om generering av flödesfunktioner.

Dimensionsberäkningsregler
Dimensionsberäkningsregler genereras automatiskt när det finns en lövnivåberäkning eller beräkning på konsoliderad nivå i en dimension.

Numeriska beräkningsregler
Ett numeriskt beräkningsregelblock genereras automatiskt när en eller flera lövnivåberäkningar definieras för en dimension i en given kub. Exempel: Om du har en
kub som innehåller dimensionen account1 och lövnivåberäkningar är definierade
för medlemmarna Units och Price i den dimensionen genereras ett regelblock av
ungefär följande typ:
1 #Region Calculation rules: account1
2 #Autogenerated CALC NUMERIC 6163636F756E7431
3
#Region Calculation rules: Units
4
#Autogenerated MEMBERCALC NUMERIC 5B6163636F756E74315D2E5B556E6974735D
5
#Region{account1 : Units}
6
[’account1’:{’Units’}]=N:100;
7
#EndRegion
8
#EndRegion
9
#Region Calculation rules: Price
10
#Autogenerated MEMBERCALC NUMERIC 5B6163636F756E74315D2E5B50726963655D
11
#Region{account1 : Price}
12
[’account1’:{’Price’}]=N:200;
13
#EndRegion
14
#EndRegion
15 #EndRegion

Observera att alla rader i regelblocket är utkommenterade med nummertecken (#),
utom raderna 6 och 12, som är de verkliga regelsatserna som utför beräkningen.
De utkommenterade raderna hjälper dig att identifiera de områden i kuben som
regelblocket är tillämpligt på.
v Rad 1 identifierar dimensionen som hela beräkningen i regelblocket är tillämpligt på, i detta fall dimensionen account1.
v Rad 2 identifierar alla regler inom blocket som reglerna CALC NUMERIC eller
lövnivåberäkning. Raden innehåller en unik systemgenererad identifierare för
hela regelblocket.
v Rad 3 identifierar den första regeln i blocket som är tillämplig på medlemmen
Units.
v Rad 4 visar den unika systemgenererade identifieraren för den första regeln i
blocket.
v Rad 5 visar det fullständigt kvalificerade område som den första regeln gäller
för, i detta fall account1: Units.
v Rad 6 är den första regelsatsen i blocket. Den beräknar värdet för Units.
v Rad 9 identifierar den andra regeln i blocket som är tillämplig på medlemmen
Price.
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v Rad 10 visar den unika systemgenererade identifieraren för den andra regeln i
blocket.
v Rad 11 visar det fullständigt kvalificerade område som den andra regeln gäller
för, i detta fall account1: Price.
v Rad 12 är den andra regelsatsen i blocket. Den beräknar värdet för Price.

Konsoliderade beräkningsregler
Ett konsoliderat beräkningsregelblock genereras automatiskt när en eller flera beräkningar på konsoliderad nivå definieras för en dimension i en given kub. Exempel: Om du har en kub som innehåller dimensionen account1 och en beräkning på
konsoliderad nivå definieras från medlemmen Gross Margin i den dimensionen genereras ett regelblock av följande typ:
1 #Region Calculation rules: account1
2 #Autogenerated CALC CONSOLIDATED 6163636F756E7431
3
#Region Calculation rules: Gross Margin
4
#Autogenerated MEMBERCALC CONSOLIDATED
5B6163636F756E74315D2E5B47726F7373204D617267696E5D
5
#Region{account1 : Gross Margin}
6
[’account1’:{’Gross Margin’}]=C:([’account1’:’Sales’][’account1’:’Variable Costs’]);
7
#EndRegion
8
#EndRegion
9 #EndRegion

Alla rader i regelblocket är utkommenterade med #-symbolen, utom rad 6, som är
den verkliga regelsatsen som utför beräkningen. De utkommenterade raderna hjälper dig att identifiera de områden i kuben som regelblocket är tillämpligt på.
v Rad 1 identifierar dimensionen som hela beräkningen i regelblocket är tillämpligt på, i detta fall dimensionen account1.
v Rad 2 identifierar alla regler inom blocket som regeln CALC CONSOLIDATED,
eller regler för beräkning på konsoliderad nivå. Raden innehåller en unik systemgenererad identifierare för hela regelblocket.
v Rad 3 identifierar den första och enda regeln i blocket som är tillämplig på medlemmen Gross Margin.
v Rad 4 visar den unika systemgenererade identifieraren för den första regeln i
blocket.
v Rad 5 visar det fullständigt kvalificerade område som den första regeln gäller
för, i detta fall account1: Gross Margin.
v Rad 6 är den enda regelsatsen i blocket. Den beräknar värdet för Gross Margin.

Länkregler
Länkregelblock genereras automatiskt när det finns en länk som implementeras
som en regel i programmet.
För målkuben genereras ett regelblock som beräknar ett värde baserat på dimensionsmotsvarigheten och avbildningen som är definierad för länken. För källkuben
genereras ett regelblock som innehåller de flödessatser som krävs för att säkerställa
optimala prestanda för programmet.

Länkregler för målkuben
De automatiskt genererade reglerna för målkuben beräknar alltid ett värde för en
numerisk medlem, eftersom du inte kan definiera en länk som beräknar värden för
en konsolidering.
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Exempel: Om programmet innehåller en länk med namnet Price to Sales som är
implementerad som en regel och länken flyttar prisdata från källan PriceCube till
målet SalesCube, kommer den genererade regeln för SalesCube att se ut ungefär så
här:
1
2
3
4
5
6

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

v
v
v
v
v

Rad 1 anger att regelblocket är genererat från länken Price to Sales.
Rad 2 visar att källkuben för länken är PriceCube.
Rad 3 visar att målkuben för länken är SalesCube.
Rad 4 visar den systemgenererade unika identifieraren för regeln.
Rad 5 är regelsatsen som beräknar värdet för Price genom att hämta motsvarande värde från PriceCube.

Länkregler för källkuben
De automatiskt genererade reglerna för källkuben inkluderar alltid flöden till den
målkub som länkregeln gäller för.
Flöden är den mekanism som IBM Cognos TM1 använder för att garantera optimala prestanda vid tillämpningen av program som använder regler. Begreppet om
flöden och flödesimplementation beskrivs i ”Improving performance with feeders”
i dokumentationen om IBM Cognos TM1 Rules.
Om programmet innehåller en länk med namnet Price to Sales som är implementerad som en regel och länken flyttar prisdata från källan PriceCube till målet SalesCube, kommer de genererade flödena för PriceCube att se ut ungefär så här:
1
2
3
4
5
6

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

Rad 1 anger att regelblocket är genererat från länken Price to Sales.
Rad 2 visar att källkuben för länken är PriceCube.
Rad 3 visar att målkuben för länken är SalesCube.
Rad 4 visar den systemgenererade unika identifieraren för regelsatsen som anger
att det är en flödessats.
v Rad 5 är flödessatsen som laddar alla platser i SalesCube som identifieras av
prismedlemmen.
v
v
v
v

Manuellt genererade regler och flöden
Du kan manuellt skapa regler som uppfyller kraven för ditt affärsprogram.
I regelredigeraren kan du skapa regelsatser direkt genom att använda någon av de
funktioner som är tillgängliga för TM1-regler. Manuellt genererade regler visas
utan skuggad bakgrund i regelredigeraren och kan redigeras fritt. De är inte skyddade, vilket de automatiskt genererade reglerna är.
Genom att använda Cognos TM1-regelfunktionerna kan du referera till värden i
externa kuber, hämta medlemsinformation, bestämma tidsvärden och tillämpa vill-
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korslogik. Funktionerna, som beskrivs i sin helhet i IBM Cognos TM1 Reference-dokumentationen tillhör följande allmänna kategorier.
v Kubdata
v Datum och klockslag
v Dimensionsinformation
v Medlemsinformation
v Finansiella funktioner
v Logiska funktioner
v Matematiska funktioner
v Textfunktioner

Redigera regler och flöden
I regelredigeraren redigerar du regler och flöden.
Dubbelklicka på en regel eller ett flöde i rutan Utformning som du vill öppna för
redigering.
Regler lagras i mappen Kuber för varje kub i rutan Modellutformning. Exempel:
kuben plan_BudgetPlan cube har en regel med namnet plan_BudgetPlan. Den finns
nederst i varje kubmapp. Dubbelklicka på regeln så öppnas den.
Regelredigeraren öppnas på en ny flik. Du kan redigera eller skapa regler och flöden manuellt genom att skriva dem direkt i redigeraren och genom att använda
funktionen Innehållshjälp. Du kan även hantera automatiskt genererade regler med
funktionerna i regelredigeraren som du kan använda till att aktivera, avaktivera
samt ändra ordningen på regler och flöden.

Expandera och komprimera regel- och flödesblock
Som standard visas automatiskt genererade regel- och flödesblock i komprimerad
form i regelredigeraren. Du kan expandera och komprimera enskilda block eller
expandera/komprimera alla block samtidigt.

Den här uppgiften
Vissa regelblock kan innehålla flera regioner och samtliga visas komprimerade i
regelredigeraren som standard. Du kan expandera/komprimera regioner inom ett
regelblock på samma sätt som regelblocket.

Arbetsordning
1. Om du vill expander ett enskilt regelblock, eller en enskild region inom ett regelblock, klickar du på Expandera
.
2. Om du vill komprimera ett enskilt regelblock, eller en enskilt region inom ett
regelblock, klickar du på Komprimera
.
3. Högerklicka på den vertikala stapeln och klicka sedan på Expandera alla om
du vill expandera alla regelblock och områden.
4. Högerklicka på den vertikala stapeln och klicka sedan på Komprimera alla om
du vill komprimera alla regelblock och områden.
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Ändra ordningen på regelblock och satser
Du kan ändra ordningen mellan automatiskt genererade regelblock och manuellt
skapade satser i regelredigeraren.

Den här uppgiften
Den ordning i vilken regelblock utvärderas har direkt betydelse för beräkningarna
på data. Den första satsen som tillämpas på ett visst område av en kub har företräde framför senare satser som är tillämpliga på samma område. Du bör känna till
dina data och de förväntade resultaten av regelberäkningar innan du försöker
ändra ordningen mellan reglerna.
Mer information om prioritetsordningen för regelberäkningar finns i IBM Cognos
TM1 Rules-dokumentationen.
Du kan flytta regelblock eller satser inom SKIPCHECK-regionen i regelredigeraren,
men du kan inte flytta dem till FEEDERS-regionen. Du kan också flytta flödesblock
eller satser inom FEEDERS-regionen, men du kan inte flytta dem till SKIPCHECKregionen.
Du kan ändra ordningen på flödesblocken men det ger inte några fördelar.

Arbetsordning
1. Markera ett block eller en sats som du ska flytta genom att klicka framför det
första tecknet och dra sedan tvärs över blocket eller satsen.
2. Klicka på det markerade blocket eller den markerade satsen.
3. Dra och släpp blocket eller satsen på en ny plats i regelredigeraren. Målet
måste vara en tom rad. Du kan inte släppa ett block eller en sats på ett befintlig
block eller på en befintlig sats. Om den nya platsen för blocket eller satsen är
giltig visas målet med grå bakgrund.

Kommentera och utkommentera kodrader
Med funktionen Utkommentera/Ta bort utkommentering i regelredigeraren kan du
kommentera eller ta bort kommenteringen av kodrader eller kommentarsrader i
regelredigeraren.

Den här uppgiften
Kommentarsfunktionen infogar ett nummertecken (#) i början på raden, vilket
anger att raden ska ignoreras under regelbearbetningen. Du kan också ta bort kommentarstecknet från en kommenterad rad, så att raden tas med i bearbetningen.
Kommentarer som beskriver regler ska alltid förses med kommentarstecken i regelredigeraren. Om någon annan text i regelredigeraren än beräkningssatser är okommenterad kommer valideringen att misslyckas.
Du kan inte använda funktionen Utkommentera/Ta bort utkommentering på automatiskt genererade regler. Du kan dock selektivt aktivera eller avaktivera automatiskt genererade regler.
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Arbetsordning
1. Om du vill göra en eller flera rader till en kommentar klickar du och drar över
raderna så att de markeras och klickar sedan på ikonen Utkommentera/Ta bort
utkommentering .
2. Om du vill ta bort kommentarstecknet från en eller flera rader till en kommentar klickar du och drar över raderna så att de markeras och klickar sedan på
ikonen Utkommentera/Ta bort utkommentering .

Aktivera/avaktivera regler och flöden
Du kan selektivt aktivera och avaktivera automatiskt genererade regler och flöden i
regelredigeraren.

Den här uppgiften
Du kan inte kommentera eller ta bort automatiskt genererade regler. Om du försöker ta bort en automatiskt genererad regel, visas den först som borttagen från regelredigeraren men regeln kommer automatiskt att genereras om nästa gång regeln
läses in.
Du kan dock selektivt aktivera och avaktivera automatiskt genererade regler och
flöden. När du avaktiverar en automatiskt genererad regel beräknas inte några värden som definierats av den regeln.

Arbetsordning
1. Högerklicka på regeln och klicka sedan på Avaktivera när du vill avaktivera en
automatiskt genererad regel eller ett flöde.
2. Klicka på Aktivera när du ska aktivera en automatiskt genererad regel eller ett
flöde som är avaktiverade.

Kopiera innehåll från automatiskt genererade regler och flöden
Även om du inte kan redigera en automatiskt genererad sats direkt kan du kopiera
en del av satsen. Den kopierade delen kan du sedan klistra in i regelredigeraren
för användning i en manuellt skapad regelsats.

Arbetsordning
1. För pekaren över ikonen Expandera
för en komprimerad regelsats. Hela satsen visas i en dialogruta.
2. Markera önskad del av satsen i dialogrutan.
för att kopiera den markerade texten.
3. Klicka på ikonen Kopiera
4. Klicka vid önskad insättningspunkt i regelredigeraren och klicka sedan på ikoså klistras den kopierade delen in.
nen Klistra in

Använda innehållshjälp
Med hjälp av funktionen Innehållshjälp kan du skapa regelsatser genom att välja
objekt från listor över dimensionsmedlemmar och regelfunktioner medan du skapar eller redigerar regler och flöden manuellt.

Den här uppgiften
Innehållshjälpen visar en lista över regelelement som är lämpliga för en viss kontext inom en regelsats. När du definierar ett område där en beräkningssats eller
Kapitel 6. Hantera regler och flöden
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flödessats är tillämplig, eller refererar till dimensionsmedlemmar på annat sätt, visar Innehållshjälp en lista över tillgängliga dimensionsmedlemmar på servern. När
du infogar funktioner för att utföra regelberäkningar visar Innehållshjälp en lista
över alla tillgängliga regelfunktioner. När du skapar en databasfunktion visar Innehållshjälp en lista över kuber som är tillgängliga på servern.
Innehållshjälpen känner automatiskt igen när du skriver en referens till en dimensionsmedlem. När du skriver [’ (en vänster hakparentes följt av en apostrof), visar
Innehållshjälp en lista över tillgängliga dimensionsmedlemmar på servern. Du kan
klicka på en medlem som du vill infoga vid insättningspunkten i regelredigeraren.
Innehållshjälpen känner också igen när du skriver en referens till en databasfunktion. När du skriver db(’ visar Innehållshjälp en lista över kuber som är tillgängliga på servern. Du kan klicka på ett kubnamn så infogas en giltig databasfunktion
som refererar till den valda kuben.

Arbetsordning
Använda Innehållshjälp:
eller tryck på Ctrl+mellanslag
1. Klicka på Innehållshjälp
2. Klicka på önskat objekt i listan från Innehållshjälp.

Rensa regler och flöden
Det går inte att ta bort regler men innehållet kan rensas.

Arbetsordning
1. Högerklicka på regeln och klicka på Rensa.
2. Bekräfta rensningen i fönstret Bekräfta regelrensning.

Validera regler och flöden
Regler och flöden valideras när de sparas. Om någon del är ogiltig visas ett meddelande som anger platsen för den första ogiltiga satsen tillsammans med en kort
beskrivning av felet.
Du bör rätta alla fel som rapporteras i regeln för att vara säker på att regeln beräknas korrekt.
Du kan välja att spara en regel som är ogiltig. Det ger dig möjlighet att fortsätta att
utveckla modellen eller programmen, och åtgärda felen när tiden tillåter. Även ett
enda fel i avsnittet SKIPCHECK i regeln kommer dock att förhindra att alla regelhärledda värden beräknas. Om det finns ett fel i avsnittet FEEDERS i en regel
kommer beräkningssatserna i avsnittet SKIPCHECK att utföras, men inte flödessatserna.

Regelegenskaper
I egenskapsrutan visas egenskaperna för en regel.
De flesta regelegenskaper är skrivskyddade. Det vill säga att de rapporterar egenskapsvärden men de kan inte redigeras direkt i rutan Egenskaper. Undantaget är
egenskapen Ska regelhärledda celler fyllas i, som kan ställas in direkt i rutan
Egenskaper.
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Tabell 5. Regelegenskaper
Egenskap

Beskrivning

Namn

Namnet på regeln. En regel har alltid namn efter den kub som
den hör till. Exempel: Regeln för kuben RegionalSales får också
namnet RegionalSales.

Typ

Den typ av objekt vars värden visas i rutan Egenskaper. När du
visar en regel är typen alltid Regel.

Manuella avsnitt

Anger om en regel innehåller några manuella avsnitt.
Egenskapsvärdet är Ja om det finns manuellt skapade avsnitt i
regeln.
Egenskapsvärdet är Nej om regeln enbart består av automatiskt
genererade regler.

Regelavsnitt

Anger antalet beräkningar i regeln.
Varje beräkning listas sekventiellt med en indikation av om den
beräknar ett numeriskt eller konsoliderat värde. Om ett avsnitt är
knutet till en länk, visas länkens namn som ett klickbart objekt.
Klicka på länknamnet så öppnas länken.

Flödesavsnitt

Anger antalet flödesavsnitt i regeln.
Varje flödesavsnitt listas sekventiellt med etiketten FEEDER. Om
ett flöde är knutet till en länk, visas länkens namn som en länk.
Klicka på namnet så öppnas länken.

Ska regelhärledda celler Ange egenskapen som bestämmer om regeln ska innehålla avflödas?
snittet FEEDERS.
Om värdet är NEJ innehåller regeln inte något FEEDERS-avsnitt
och du har inte definierade flöden för regelhärledda celler i kuben. Om du ställer in egenskapen på NEJ för en regel som redan
innehåller flöden behålls dessa i regeln.
Om värdet är JA innehåller regeln något FEEDERS-avsnitt och du
ska definiera flöden för regelhärledda celler i kuben.
Obs:
Alla regler för kuber som är knutna till en länk måste ha flöden.
Flödena genereras automatiskt och infogas i regeln oberoende av
inställningen för Ska regelhärledda celler fyllas i.

Generera om regler
Det går att manuellt generera om alla regler i ett projekt på samma gång.

Arbetsordning
Högerklicka på servernamnet i rutan Modellutformning och välj Generera regler.
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Kapitel 7. Utforma och driftsätta program och hantera behörigheter
I IBM Cognos TM1 Performance Modeler definierar du data, grupper och roller
som varje medlem i planeringsarbetsflödet ska bidra till för ekonomiska mål.
Innan ett program kan användas måste du definiera användargrupper och behörigheter med hänsyn till rapporteringsstrukturen och programtypen. Mer information
finns i ”Hantera behörigheter för program” på sidan 99.
Innan en användare kan arbeta med det driftsatta programmet krävs ytterligare
steg i IBM Cognos TM1 Applications Portal. Mer information finns i ”Hantera Cognos TM1-program i portalen” på sidan 102
Det finns tre tillgängliga klienter: Cognos Insight - Connected, Cognos Insight Distributed och and TM1 Application Web.
IBM Cognos Insight erbjuder en flexibel och interaktiv miljö med möjlighet att
välja mellan distribuerat eller uppkopplat läge. I det distribuerade läget ger Cognos Insight en interaktiv arbetsyta för planerings- och analysprogram med snabb
upptäckt och navigering. Eftersom beräknings- och frågebearbetning i en distribuerad arkitektur sker lokalt först efter det att ett dataurval har hämtats, kan administratörer driftsätta Cognos Insight-program till distribuerade användare från
samma centrala serverdator.
IBM Cognos TM1 Application Web är ett bra val när användare behöver bra formateringsmöjligheter eller när de inte vill installera IBM Cognos Insight på sina
datorer.

Utforma och driftsätta program
Du kan skapa och redigera flera program samtidigt och du kan skapa flera typer
av program.
För att kunna bygga ett program måste du ha en giltig kub.
Öppna Programutformning och definiera programtypen och vyerna som ska ingå i
programmet. Du kan också visa och ange egenskaper för program, vyer och programtyp. Huvudstegen för att skapa ett program framgår av följande lista:
v Definiera programtypen.
v Definiera vyerna och webbarken
v Definiera godkännandehierarkin.
v Definiera behörigheter.
Du kan skapa följande programtyper:
Godkännande
En representation av godkännande- eller rapporteringsstrukturen för företaget, avdelningen eller bolaget. Den hierarkiska godkännandetypen hjälper användaren med arbetsflödet.
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Centralt
Ingen godkännandehierarki. Används för en liten grupp användare som
delar uppgiften att utföra central planering och analys. Att ta över ägandet
är ett alternativ, inte obligatoriskt som i de andra programtyperna. Modellutvecklare kan även förhindra att alternativet visas.
Ansvar
Baseras på godkännandehierarki men användaren kan inte skicka en nod
för att låsa den. Avsedd för kunder som använder rullande prognoser eller
kontinuerliga planeringsprocesser utan något definierat slutdatum.

Skapa nya program
Nya program av alla typer kan skapas med IBM Cognos TM1 Performance Modeler.

Arbetsordning
1. Högerklicka på mappen Program i rutan Programutformning och välj Nytt >
Program.
2. Skriv ett namn för programmet.
3. Välj programtypen från listrutan.
Programtyp

Beskrivning

Godkännande

Baseras på en rapporteringsstruktur. När en
ändring har skickats låses rapporten för alla
nya ändringar tills godkännaren har avvisat
ändringen.

Central

Utan rapporteringsstruktur. Alla användare
har samma behörighet kan ändringarna kan
inte låsas.

Ansvar

Baseras på en rapporteringsstruktur. Ändringar kan göras utan att behöva skickas in
och godkännas.

4. Klicka på OK.

Och sedan då?
Du kan lägga till vyer och webbark i programmet samt ange programegenskaper.

Lägga till bidragslämnar- och granskarvyer i program
När du har skapat TM1-programmet kan du definiera vilka vyer som ska användas i det. Du kan utforma olika vyer för granskare och bidragslämnare. Exempel:
En granskare kan se summeringar på högre nivå och bidragslämnare mer detaljerade vyer.
Det måste finnas en vy innan du kan definiera den som en bidragslämnar- eller
granskarvy. Mer information finns i ”Definiera kubvyer” på sidan 46.

Arbetsordning
1. Klicka på mappen Bidragslämnarvyer eller Granskarvyer i rutan Programutformning.
Det går endast att definiera bidragslämnarvyer för ett centralt program.
2. I rutan TM1-objekt expanderar du mappen Kuber och den kub som innehåller
den vy som du ska lägga till i programmet.
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3. Klicka på den vy som du ska lägga till till programmet. Du kan Ctrl-klicka om
du ska välja flera icke-angränsande vyer eller skiftklicka om du ska välja flera
angränsande vyer.
4. Dra vyerna till mappen Bidragslämnarvyer eller Granskarvyer.
Nu kan du göra egenskapsinställningar för vyerna. Det finns mer information i
”Ange programegenskaper i TM1 Performance Modeler” på sidan 90.
5. Om du vill byta namn på en vy högerklickar du på den i mappen Bidragslämnarvyer eller Granskarvyer och väljer Byt namn. Skriv det nya namnet på
vyn.
6. Spara programmet.

Webbark i Cognos TM1 Applications
Du kan använda webbark som ett objekt som är tillgängligt i IBM Cognos TM1
Applications.
Planning Sample innehåller ett antal webbark.
Gör ett webbark tillgängligt för ett Cognos TM1 -program genom att lägga till det i
listan över objekt i Cognos TM1 Performance Modeler. Webbarken ger ytterligare
formateringsmöjligheter och åtgärdsknappar för att köra olika vyer eller starta TurboIntegrator-processer.
När ett webbark finns i TM1-objektlistan kan du dra det till rutan Bidragslämnarvyer eller Granskarvyer för det program som visas på fliken Programutformning.
När du har identifierat det webbark som ska användas, validerar du och driftsätter
programmet på nytt så att det använder webbarket.
I Cognos Insight kan inte webbark användas. Om du försöker validera eller driftsätta i Cognos Insight kommer programmet inte att driftsättas.
När ett webbark har lagts till visas det som en ny flik i programmet med sitt tilldelade namn.
Tills du tar över ägandet är eventuella åtgärdsknappar från webbarket gråtonade
och inte tillgängliga.
IBM Cognos TM1 TurboIntegrator-processer kan köras med åtgärdsknappar i
webbark. Tänk igenom effekterna av att köra en TurboIntegrator-process innan du
tar med den i ett webbark.
Den säkerhet som definierats av godkännandehierarkin följs för ett webbark som
driftsätts som en del av Cognos TM1 Application.
Definiera programwebbark:
När du har skapat programmet kan du definiera vilka webbark som ska användas
i programmet.
Den här uppgiften
När ett webbark tas med i ett program krävs det fler steg för att aktivera datareservationer för noderna och vyerna. De webbark som används i programmet måste
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finnas i rutan TM1-objekt innan du kan börja lägga till vyer i programmet. Se IBM
Cognos TM1 Developer-dokumentationen. Varje webbark har två egenskaper som
hjälper användaren:
Viktigt: Program som innehåller webbark driftsätts endast på den tunna klienten
för IBM Cognos TM1 Applications.
Arbetsordning
1. Dubbelklicka på programmet i rutan Programutformning och välj Aktivera
avancerad modellering i inställningarna.
2. I rutan TM1-objekt expanderar du mappen Webbark och den mapp som innehåller det webbark som du ska lägga till i programvyerna.
3. Klicka på det webbark du ska lägga till i programmet. Ctrl+klicka om du ska
välja flera icke-angränsande webbark eller skiftklicka om du ska välja flera angränsande webbark.
4. Dra webbarket till rutan Bidragslämnarvyer eller Granskarvyer.
5. Fyll i värden för egenskaperna. Det finns mer information i ”Ange programegenskaper i TM1 Performance Modeler” på sidan 90.
6. Spara programmet.
7. Expandera mappen Kuber i rutan TM1-objekt.
8. Klicka på de kuber som refereras till i webbarket. Du kan Ctrl-klicka om du
ska välja flera icke-angränsande objekt eller skiftklicka om du ska välja flera
angränsande objekt.
9. Släpp kuberna på mappen Manuella beroenden för programmet.
10. Spara programmet.

Godkännandehierarkin
Godkännandehierarkin bestämmer arbetsflödet för programmet.
För godkännande- och ansvarsprogram anger du en dimensionsdelmängd som ska
användas som godkännandehierarki. För andra typer av program behövs inte någon godkännandehierarki.
En konsoliderad medlem i en godkännandehierarki måste också använda alla underordnade i godkännandehierarkins delmängd. Här följer ett exempel på en godkännandehierarki:
v Samtliga regioner
– Nord
– Ost
– Syd
– Väst
Godkännandehierarkin med Samtliga regioner som rot måste använda alla fyra
lövnivåregionerna. Om du vill driftsätta ett TM1-program med enbart Nord och
Ost, men inte Syd och Väst, måste du definiera en ny konsolidering ovanför Nord
och Ost, och sedan använda den nya konsolideringen som godkännandehierarki.
Exempel:
v Samtliga regioner
– Nord och Ost
- Nord
- Ost
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– Syd
– Väst
Definiera godkännandehierarkier:
Programtyperna Godkännande och Ansvar måste ha en definierad godkännandehierarki. En godkännandehierarki är en dimensionsdelmängd på IBM Cognos
TM1-servern.
Varje medlem i en delmängd refereras till som en nod i godkännandehierarkin. En
godkännandehierarki har följande begränsningar:
v Dimensionen som innehåller godkännandehierarkins delmängd måste ingå i en
vy i programmet.
v Godkännandehierarkins delmängd får bara innehålla en medlem på översta nivån. Om delmängden innehåller flera medlemmar på översta nivån får du ett
felmeddelande.
v Godkännandehierarkins delmängd får inte innehålla några strängmedlemmar.
v När en delmängd är utsedd som godkännandehierarki styrs all säkerhet för den
överordnade dimensionen av IBM Cognos TM1 Performance Modeler.
Anm: Om delmängden som används som en godkännandehierarki ändras efter att
ett program har driftsatts men inget annat av programmet har ändrats måste behörigheterna sparas igen. På det sättet uppdateras behörigheter och andra programobjekt enligt den nya godkännandehierarkin. Om man sparar behörigheterna igen
sprids ändringar också till nytillagda lövnoder. Du måste spara behörigheter igen
efter en ändring om de aktuella behörigheterna har definierats på granskningsnivå.
Om programmet inte driftsätts på nytt kan användarna inte ta över ägandet av noder.
Arbetsordning
1. Expandera mappen Dimensioner och delmängder i rutan TM1-objekt.
2. Klicka på den dimension som innehåller delmängden som ska användas som
godkännandehierarki.
3. Högerklicka på delmängden och välj Lägg till i program > Godkännandehierarki och välj det program som godkännandehierarkin ska läggas till i.
4. Spara programmet.
Och sedan då?
Administratörer kan ange programegenskaper, definiera en kontrolldimension samt
validera och driftsätta program.
Administratörer kan arbeta med godkännandehierarkin i portalen när programmet
har driftsatts.
v Klicka på Hantera behörigheter
fliken Godkännandehierarki.

i TM1 Applications-portalen och klicka på

Mer information finns i ”Hantera behörigheter för program” på sidan 99.

Definiera en kontrolldimension
Genom att använda en kontrolldimension i IBM Cognos TM1 Performance Modeler kan du dela en godkännandehierarki mellan program. Kontrolldimensionen bestämmer maximalt tillåten åtkomst till programmet för användarna.
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Innan du börjar
En kontrolldimension innehåller vanligen versioner eller månader. Kontrolldimensionen måste finnas innan du kan definiera den. Mer information finns i ”Använda
samma godkännandehierarki i olika program”.

Arbetsordning
1. Expandera mappen Dimensioner och delmängder i rutan TM1-objekt.
2. Klicka på den dimension som innehåller den delmängd du vill använda som
kontrolldimension.
3. Högerklicka på delmängden och välj Lägg till i program > Kontrolldimension
och välj det program som kontrolldimensionen ska läggas till i.
4. Spara programmet.
5. Klicka på Konfigurera behörigheter på fliken Programutformning och klicka
på fliken Kontrolldimension.
6. Ange åtkomst för varje element. Minst ett element måste vara skrivbart.
Anm: Kontrolldimensionens behörigheter åsidosätter inte Cognos TM1-behörigheterna. Kontrolldimensionen styr maximalt tillåten åtkomst till en viss sektor i
programmet.

Och sedan då?
Administratörer kan arbeta med kontrolldimensionen i portalen när programmet
har driftsatts. Du kan ändra åtkomsten till elementen:
1. Klicka på Hantera behörigheter i TM1 Applications-portalen
fliken Kontrolldimension.

och klicka på

2. Klicka i fältet Åtkomst för elementet och välj åtkomstnivå.
3. Klicka på Tillämpa.

Använda samma godkännandehierarki i olika program
Det går att använda en godkännandehierarki i olika program genom att definiera
en kontrolldimension så att data skrivs till olika sektorer av en kub.
Du kan återanvända godkännandehierarkier i flera program eller delar av program
om data inte överlappar.
Du kan t.ex. skapa ett budgetprogram och ett prognosprogram som använder data
från samma kub men tillämpas på olika scheman eller använder olika aggregeringar. Exempel på olika slags aggregeringar är geografiska aggregeringar och
marknadsaggregeringar. Samma godkännandehierarki kan också användas när
prognosprogrammet skriver till prognossektorn och budgetprogrammet skriver till
en budgetsektor. Du kan dessutom kan dela hierarkier när ett program t.ex. använder Europadelen av hierarkin och det andra använder Nordamerikahierarkin.
När du ska dela en godkännandehierarki definierar du en kontrolldimension och
delmängd i programmet som styr omfattningen i kontext för en annan dimension,
t.ex. plan_version. Kontrolldimensionen bestämmer maximalt tillåten åtkomst till
programmet för användarna. För skrivbara medlemmar i kontrolldimensionen bestäms användarens åtkomst av deras godkännandehierarkibehörigheter
Anm: Kontrolldimensionen skapar en delmängd som definierar de synliga sektorerna i kontrolldimensionen. Ändra inte och ta inte bort kontrolldelmängden. Om
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ett program redan har driftsatts med en kontrolldimension går det inte att ta bort
kontrolldimensionen under efterföljande driftsättningar.
Du kan arbeta med flikarna Godkännandehierarki och Kontrolldimension i IBM
Cognos TM1 Performance Modeler eller i Applications-portalen. Programmet måste
först driftsättas. Mer information finns i ”Validera och driftsätta program” på sidan
99.
v Expandera det program i rutan Programutformning i Performance Modeler som
du vill arbeta med och klicka på Behörigheter.
i portalen när du ska arbeta med flikarna
Klicka på Hantera behörigheter
Godkännandehierarki och Kontrolldimension.
På fliken Godkännandehierarki visas nod, grupp, behörighet, granskningsdjup och
vydjup för godkännandehierarkin. I exemplet visa en godkännandehierarki för
2004 års godkännandehierarki Total Business Unit som används till att tilldela
granskningsbehörigheter till användargrupp 1000. Total Business Unit innehåller
hierarkierna Europe, North America, PacRim och ROW.

Figur 3. Fönstret Hantera behörigheter

1. Programnamn
2. Tilldelade behörigheter
3. Godkännandehierarkins namn
4. Godkännandehierarkins innehåll
På fliken Kontrolldimension ställer du in åtkomstbehörigheter för en sektor i programmet. I det här exemplet visar fliken Kontrolldimension att användare som accessar programmet 2004 Budget kan skriva till sektorn FY 2004 Budget. Andra sektorer har läsåtkomst så att data kan visas i programmen men det går inte att skriva
till dem. FY 2004 Forecast för programmet Maturity har inga behörigheter vilket
innebär att inga data är tillgängliga för användare.
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Figur 4. Kontrolldimensionen Budget North America

Anm: Kontrolldimensionens behörigheter åsidosätter inte Cognos TM1-behörigheterna. Kontrolldimensionen ställer in den maximalt tillåtna åtkomsten till en viss
sektor i programmet.
När en medlem av den europeiska användargruppen tar över ägandet och lägger
till data i programmet, är bara programmet FY 2004 Budget tillgängligt för skrivning. Andra sektorer visas därför att läsbehörighet är inställd på andra sektorer.
Enligt definitionen av behörigheten kan användaren inte skriva till sektorn Forecast.

Ange programegenskaper i TM1 Performance Modeler
Om du vill se en översikt över ett program och ange olika egenskaper för det,
klickar du i rutan Programutformning och dubbelklickar på programnamnet så
öppnas fliken Programutformning i Cognos TM1 Performance Modeler.
Du kan utföra följande åtgärder från ett program:
Öppna, ta bort och ändra ordningen på bidragslämnarvyer och granskningsvyer.
Se ”Utforma vyer för granskare och bidragslämnare” på sidan 46.
Öppna godkännandehierarkier och kontrolldimensioner
Högerklicka på godkännandehierarkin eller kontrolldimensionen för att
ändra ordningen på eller ta bort dem. Se ”Definiera
godkännandehierarkier” på sidan 87 och ”Använda samma godkännandehierarki i olika program” på sidan 88.
Konfigurera behörigheter
Se ”Hantera behörigheter för program” på sidan 99.
Anm: Programmet måste driftsättas innan det går att definiera behörigheter. Se ”Validera och driftsätta program” på sidan 99.
Definiera behörighetsmetod som ska användas
Om en godkännandehierarkidimension ska delas mellan TM1-program
måste behörigheterna styras via cellbehörighetsmetoden. Det går inte att
använda en kontrolldimension om elementbehörighet används. Inställningen gäller inte centrala program eftersom de inte har någon godkännandehierarki. Se ”Bestämma tillämpning av behörigheter i ett program”
på sidan 138.
Definiera vad som ska hända när ägaren av en nod ändras
Välj ett objekt från listan Vid ägarbyte. Se ”Konfigurera
ägarskapsegenskaper” på sidan 98.
Ange vilka klienter som är tillgängliga för programmet samt definiera standardklient Se ”Välja standardklientsystem för användning med program” på sidan 92.
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Definiera hjälptext för programmet
Hjälptext visas när en användare väljer Visa > Hjälp i en vy i IBM Cognos-program. Egenskapen visar anvisningar eller information som hjälper
användaren att fylla i uppgifter i vyn. Hjälptexten är även tillgänglig på
arbetsflödessidan.
Definiera tillgängliga typer av kommentarsbilagor.
Se ”Konfigurera ägarskapsegenskaper” på sidan 98.
Konfigurera maximal bilagestorlek för kommentarer
Standardvärdet är 500 KB.
Du kan aktivera vissa inställningar för programmet. Programinställningarna beskrivs i följande tabell:
Tabell 6. Programinställningar
Inställning

Beskrivning

Aktivera
diagramfunktioner

Aktiverar ikonen Diagramtyp i TM1 Applications Web.

Aktivera flera
sandlådearbeten

Gör att användare kan skapa flera sandlådor. Med hjälp av
sandlådor kan användarna arbeta med data i olika versioner
vilket gör att de kan lägga till eller ändra data och se resultatet
i budgeten. Ändringar som görs i en sandlåda blir inte allmänt
tillgängliga förrän data bekräftas. Användare som arbetar med
flera sandlådor måste skicka från IBM Cognos TM1 Application
Web. Det går inte att skicka från Cognos TM1-arbetsflödessidan.

Lås alla widgetar

Widgetar är program som kan låsas i Cognos TM1 Performance
Modeler för att förhindra att andra än administratörer låser upp
dem i IBM Cognos Insight.

Sprid på regelhärledda
konsoliderade celler

Användare kan skriva i celler som innehåller regelhärledda
konsolideringar samt välja dataspridningstyp.

Aktivera sektorexport

Aktiverar exportalternativen i Cognos TM1 Application Web:
v Exportera till Excel. Exporterar data och formler (SUBNMoch DBRW-funktioner) till ett nytt Excel-kalkylark.
Kalkylarket behåller en anslutning till servern. Användarna
måste ha Microsoft Excel installerat.
v Statusbild till Excel. Exporterar data till ett nytt Excelkalkylark, utom formler (SUBNM- och DBRW-funktioner).
Kalkylarkets anslutning till servern bibehålls inte.
v Exportera till PDF. Exporterar data till en PDF-fil. Du måste
installera en PostScript-skrivare om Exportera till PDF ska
fungera.

Aktivera
delmängdsredigerare

Aktiverar den avancerade delmängdsredigeraren i Cognos TM1
Application Web.

Aktivera kubimport

Gör att användare kan lägga till en åtgärdsknapp i Cognos
Insight som kör ett importskript. (Gäller inte IBM Cognos
Insight Personal Edition.)

Aktivera omberäkning
efter Enter

Uppdaterar och beräknar om data i vyn när en användare
trycker på Enter i Cognos TM1 Application Web. Dataändringar
bekräftas inte på servern förrän de bekräftas eller skickas.
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Tabell 6. Programinställningar (forts)
Inställning

Beskrivning

Aktivera CDD-sparande

Gör att IBM Cognos Insight-användare kan spara Cognos
Insight-arbetsytan som en CDD-fil. CDD-filen innehåller modellen och data i arbetsytan samt arbetsytans layout. Användarna
kan skicka CDD-filen till andra användare eller dela filen i
Cognos Connection. Mer information finns i IBM Cognos Insightdokumentationen.

Aktivera avancerad modellering

Du kan manuellt lägga till programobjekt som inte automatiskt
ingår i programmet. Det här alternativet måste väljas om
webbark ska läggas till. Mer information finns i ”Avancerad
modellering” på sidan 93.

Aktivera prompt för bekräftelse vid avslut

Användaren får en fråga om att bekräfta data till servern när de
stänger ett Cognos TM1 Application Web-program.

Välja standardklientsystem för användning med program
Du kan definiera vilka klienter som är tillgängliga för ett program som har skapats
i IBM Cognos TM1 Performance Modeler.
Klienten kan konfigureras på fliken Programutformning eller i fönstret Egenskaper
för det markerade programmet i rutan Programutformning. Följande klienter är
tillgängliga:
v IBM Cognos TM1 Application Web, standardklienten. Arbetar i realtid mot servern.
v IBM Cognos Insight - Connected, för användning med IBM Cognos Insight. Arbetar i realtid mot servern.
v IBM Cognos Insight - Distributed. Bearbetningen av data sker lokalt och servern
uppdateras endast med data som bekräftas.
Beakta följande punkter när du ska bestämma vilken klient som passar bäst för ett
program:
v Både Cognos Insight, i distribuerat och uppkopplat läge, och Cognos TM1 Applications kan användas i program som använder enbart kubvyer och som har
funktionen för flera sandlådor avaktiverade. Användarna kan välja vilken klient
de ska använda för dessa program.
v Program som använder en arbetsytelayout visar en enkel vy med flera flikar när
de används med Cognos TM1 Applications.
v Program som innehåller ett webbark kan endast öppnas med Cognos TM1 Applications Web.

Arbetsordning
1. Dubbelklicka på programnamnet i rutan Programutformning så visas fliken
Programutformning.
2. Välj de Klienter som ska göras tillgängliga.
3. Välj standardklienten för användning med programmet.
4. Spara programmet.

Och sedan då?
Innan du kan redigera användarbehörigheter för programmet måste du först ha
validerat och driftsatt det.
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Avancerad modellering
Med avancerad modellering kan programutformaren manuellt lägga till objekt i
programutformningen.
Med avancerad modellering kan programutformaren ta med objekt som inte automatiskt ingår i ett program. Det kan göra det lättare för den som utformar program att förstå programvyer, dimensioner och godkännandehierarkin. Vissa modelltekniker som använder beroenden, t.ex. villkorsregler, tolkas och upptäcks inte
automatiskt. I det här fallet kan programutformaren se till att dessa objekt ingår i
området för programmet när det driftsätts i den distribuerade klienten. När programmet driftsätts utförs beroendeanalysen på de objekt som ingår i programmet,
medan objekten i mappen Manuella beroenden utesluts. En fullständig lista över
objekt i Vyer, Godkännandehierarki och objekt som lagts till manuellt i mappen
Manuella beroenden kompileras och inkluderas i ett avsnitt av programdefinitionen.
Avancerad modellering måste ha aktiverats om webbark ska läggas till i ett program.
Aktivera avancerad modellering:
Du måste aktivera avancerad modellering innan du kan lägga till beroenden i
mappen för manuella beroenden.
Arbetsordning
1. Dubbelklicka på programnamnet i rutan Programutformning så visas fliken
Programutformning.
2. Välj Aktivera avancerad modellering i Inställningar.
3. Spara programmet.
Lägga till beroenden manuellt:
Beroenden kan läggas till manuellt till programmet för driftsättning.
Innan du börjar
Du måste markera Aktivera avancerad modellering på fliken Programutformning.
Den här uppgiften
Du kan använda mappen Manuella beroenden för att lägga till IBM Cognos TM1objekt, t.ex. regelberoenden, rutiner och processer.
Arbetsordning
1. Klicka på mappen Manuella beroenden i rutan Programutformning.
2. I rutan TM1-objekt expanderar du mappen som innehåller det beroende som
du ska lägga till i programmet.
3. Klicka på det beroende du ska lägga till till programmet. Du kan Ctrl-klicka om
du ska välja flera icke-angränsande beroenden eller skiftklicka om du ska välja
flera angränsande beroenden.
4. Släpp beroenden på mappen Manuella beroenden för programmet.
5. Spara programmet.
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Och sedan då?
Du kan nu validera och driftsätta programmet.

Konfigurera kommentarer i program
Modellutvecklaren kan begränsa filtyperna och storleken för filbilagor i program.

Arbetsordning
1. Öppna fliken Programutformning
2. Standardfiltyperna som kan användas finns i fältet Typer av kommentarbilaga.
Du kan begränsa typen av fil. Du kan till exempel förhindra att exekverbara filer överförs genom att ta bort sådana filtyper från listan över tillåtna filer.
Klicka på ellipsen (...) om du vill lägga till en ny filtyp eller ta bort en befintlig.
3. Om du vill styra volymen på de filer som kan överföras till TM1 Server anger
du maximal filstorlek i fältet Maximal bilagestorlek (KB) för programmet.
Anm: Filstorleken måste vara 500 KB eller mindre.
Rensa kommentarer:
Du kan identifiera kommentarer som ska rensas på olika sätt. Du kan rensa kommentarer för fler än ett program åt gången. Du måste vara administratör om du
ska kunna rensa kommentarer.
Arbetsordning
1. Klicka på valrutan för det programmet i Cognos TM1 Applications-portalen.
Om du väljer fler än ett program kan du endast välja kriteriet Skapades före.
Endast aktiva användare visas i fältet. Om du vill rensa kommentarer för andra
användare använder du Skapades av- eller nod-filtret.
.
2. Klicka på ikonen Kommentarunderhåll
3. Ange vilken kommentar som ska tas bort med hjälp av Skapades före, För nod
och Skapades av. Du kan även välja att ta bort kommentarer och bilagor, eller
bara bilagorna. Noderna och användarna visas i listrutan.

Figur 5. Kommentarunderhåll
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Om du lägger till mer än ett kriterium räknas det som en tilläggsåtgärd. I exemplet tas endast kommentarer som administratören skapade före 2014-02-18 i
den europeiska noden bort.
4. Klicka på OK när du har identifierat rätt kommentar.
Anm: Det går inte att ta bort kommentarer via kommandogränssnittet.

E-postaviseringar i Cognos TM1
Du kan lägga till e-postaviseringar för program genom att använda humanaktivitets-, annoterings- eller postleverantstjänsterna.
Arbetsflödesstyrda aviseringar är endast tillgängligt för IBM Cognos TM1 -servrar
som är CAM-autentiserade med Mode 5-autentisering.
Aviseringar kan bearbetas av humanaktivitets- och annoteringstjänsterna från Cognos-plattformen eller via standardleveranstjänsten för e-post. Humanaktivitets- och
annoteringstjänsterna installeras som en del av Cognos Business Intelligence (BI)
Server-installationen. som BI version 10-kunder har, eller som del av Cognos BI
Runtime-installationen, som Cognos TM1 -kunder utan Cognos BI-licens har rätt
till. Plattformstjänsterna måste ha version 10.1.1 eller senare.
Om ni är Cognos TM1 -kund och installerar Cognos BI Runtime för arbetsflödesaviseringar måste du ange en RDBMS-förekomst, t.ex. DB2, SQL Server eller Oracle
för att använda Content Store. För en testmiljö kan du använda Cognos Content
Store som baseras på Apache Derby. Det följer dock inte med i Cognos BI Runtime
som kunder som har Cognos TM1 kan accessa och bör inte användas för produktionssystem.
Använda standardsystemet för meddelandeleverans (DLS-avisering):
Du kan använda standardsystemet för meddelandeleverans för Cognos TM1 Applications-arbetsflödesåtgärder.
Arbetsordning
Klicka på TM1 Application Server i IBM Cognos Configuration och skriv DLS i fältet Aviseringsleverantör.
Konfigurera humanaktivitets- och annoteringstjänster:
Du kan konfigurera Cognos TM1 Applications att använda humanaktivitets- och
annoteringstjänster för att avisera användare om vidtagna åtgärder. Humanaktivitetstjänsten skapar och hanterar humanaktiviteter som används i IBM® Cognos®
Event Studio och IBM Cognos Workspace. En humanaktivitet är en avisering eller
en åtgärd som ska utföras av en person, t.ex. godkännande av en begäran.
Innan du börjar
Du måste ha följande program på datorn:
v En installerad Cognos BI Server eller Cognos BI Runtime med konfigurerade humanaktivitets- och annoteringstjänster. Det finns mer information i IBM Cognos
Business Intelligence Administration and Security Guide och IBM Cognos Business Intelligence Installation Guide.
v Cognos TM1 Application Server installerad och konfigurerad mot Cognos Access
Management (CAM)-autentiserade Cognos TM1 -servrar.
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v Relevanta TM1 Applications-gatewaykomponenter måste installeras på Cognos
BI Server och konfigureras på rätt sätt . Exempel: Filen planning.html i
BI-installationskatalog\webcontent måste redigeras så att den pekar på platsen för Cognos TM1 Application Server, t.ex. http://datornamn.com:9510).
v Cognos TM1 Application som är driftsatt från Cognos TM1 Performance Modeler med tilldelade behörigheter.
Arbetsordning
1. Kontrollera att Cognos TM1 -förekomsten av Cognos Configuration är inställd
så att den pekar på en giltig Cognos BI-server.
2. Om du vill att arbetsflödesaviseringar ska skickas via e-post förutom de aviseringar som skickas till användarens inkorg i Cognos Connection kontrollerar du
att en e-postservern har konfigurerats i Cognos BI-förekomsten av Cognos Configuration.
3. Ändra <notifications emailProvider tag> i filen pmpsvc_config.xml för Cognos TM1 Application Server:
<service>
<notifications emailProvider="HTS"/>
</service>

4.

Starta om Cognos TM1 Application Server-tjänst.

Ändra aviseringar:
Du kan ändra inställningarna för e-postavisering i IBM Cognos TM1 Applicationsportalen.
Arbetsordning
1. I IBM Cognos TM1 Applications-portalen, t.ex. http://server_name:9510/
pmpsvc klickar du på valrutan för programmet och klickar på Ange egenskaper
.
2. Klicka på fliken Aviseringar.
På sidan Aviseringar visas åtgärder och aktuella värden för varje typ av avisering.
3. Du aktiverar eller avaktiverar aviseringar och åtgärder genom att ange True eller False i kolumnen Aktivera avisering.
4. Om du vill ändra aviseringsmottagarna eller innehållet i aviseringarna klickar
du på motsvarande rad i kolumnen Avancerade aviseringsinställningar:
5. Du kan ändra mottagare, ärende och aviseringstext samt använda förinställda
parametrar i aviseringsinnehållet.
6. Ändringarna börjar gälla när du driftsätter programmet på nytt.
Anm:
E-postadressen kan fyllas i automatiskt av autentiseringskällor som Active Directory eller LDAP. Det går att använda en autentiseringskälla som NTLM, som
inte har ett intern e-postadress från användarinställningarna i Cognos Connection.
Användare utan e-postadresser får ändå aviseringar via inkorgen.
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Ändra språk för aviseringar:
Du kan ändra det språk som används för aviseringar och den översatta texten på
sidan Programegenskaper.
Arbetsordning
1. På sidan Program i Cognos TM1 väljer du det program som du använda.
2. Klicka på Egenskaper.
3. Klicka på den arbetsflödesåtgärd som du ska använda. Det är bara de åtgärder
som kan använda aviseringar som är tillgängliga.
4. På fliken Aviseringar kan du ändra språkinställningen, ärendet och texten i aviseringsmeddelandet så att översatt text används.
Viktigt: Ändra inte eller ta bort metadatamärkord som <Current Owner> eller
<Application Link>. Översätt inte dessa märkord.
Läsa aviseringsmeddelanden:
Du kan läsa aviseringsmeddelandena i inkorgen som kan öppnas både från Cognos Connection och Cognos TM1 Applications-portalen.
Arbetsordning
v Klicka på Min inkorg i verktygsfältet i Cognos TM1 Applications-portalen.
v I Cognos Connection hittar du inkorgen i listmenyn Alternativ för Mitt område.

Hantera användarbehörigheter för widgetar
Widgetar är program som kan låsas i Cognos TM1 Performance Modeler för att
förhindra att andra än administratörer låser upp dem i IBM Cognos Insight.
I Cognos Insight kan alla användare låsta upp widgetar i kontextmenyer. När widgetarna är låsta kan Cognos Insight-användare inte låsa upp dem. När egenskapen
har satts till true, och programmet öppnas av en annan användare än en administratör, är kontextmenyalternativet för både arbetsyta och widget avaktiverade.
Hantera låsbehörigheter för widgetar:
Förhindra att en användare som inte är administratör låser upp widgetar i IBM
Cognos Insight.
Den här uppgiften
I TM1 Performance Modeler går det att välja att alla widgetar ska låsas så att bara
administratörer kan låsa upp dem.
Arbetsordning
1. Öppna Programutformning i TM1 Performance Modeler och dubbelklicka på
programnamnet så öppnas fliken Programutformning.
2. Välj Lås alla widgetar och spara.
3. Driftsätt programmet.

Hantera dataspridningsalternativ i konsoliderade celler
Med den här funktionen kan användare skriva en regelhärledd konsolidering i en
cell och öppna spridningsdialogrutan för att fördela datavärden och välja spridningstyp.
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Alternativen Proportionell spridning, Jämn spridning och Upprepa löv är tillgängliga i dialogrutan Dataspridning i IBM Cognos Insight. Alternativen är aktiverade i IBM Cognos TM1 Performance Modeler.
Hantera dataspridningsalternativ:
Beskriver stegen för att aktivera dataspridningsalternativ i konsoliderade celler.
Arbetsordning
1. Öppna rutan Programutformning i Cognos TM1 Performance Modeler och dubbelklicka på programnamnet så öppnas fliken Programutformning.
2. Välj Sprid på regelhärledda konsoliderade celler och spara inställningarna.
3. Driftsätt programmet.

Konfigurera ägarskapsegenskaper
Om användare försöker överta ägarskapet av en nod som ägs av en annan användare kan systemet skicka ett varningsmeddelande med möjlighet att avbryta eller
förhindra att ägarskapet övertas. Ägarskapsegenskaperna konfigureras av administratören.
En administratör kan se vem som är ägare och bestämma vilket ägarskap som ska
släppas. Ägarbyte kan styras per program.
Du kan definiera varningsmeddelanden genom att dubbelklicka på programnamnet på fliken Programutformning och välja ett alternativ i listan Vid ägarbyte. Du
kan även definiera varningsmeddelanden genom att ange egenskapen Beteende
vid ägarbyte.
Alternativen är följande:
Varna aldrig
Användare kan fritt ta över ägarskapet från en annan användare och inga
varningsmeddelanden genereras.
Varna vid aktiv användare
Visar en varning om den aktiva användaren har noden öppen i en klient.
Ägarbytet tillåts fortsätta om varningen ignoreras.
Förhindra ägarbyte vid aktiv användare
Visar en varning om den aktiva användaren har noden öppen i en klient
och blockerar ägarbytet. Inget ägarbyte tillåts.
Varna alltid
En varning visas om den nod som användaren försöker överta ägandet av
redan ägs av en annan användare, oavsett om användaren finns i systemet
eller inte. Ägarbytet tillåts om användaren fortsätter.
Förhindra alltid ägarbyte
En varning visas om den nod som användaren försöker överta ägandet av
redan ägs av en annan användare, oavsett om användaren finns i systemet
eller inte. Ägarbyte tillåts aldrig. I den här situationen måste den aktiva
användaren släppa sitt ägarskap innan en annan användare kan överta det.
Dessa inställningar är tillgängliga oavsett vilken klient som används. När använpå arbetsflödesdare är ägare kan en administratör klicka på Släpp ägarskap
sidan. Då öppnas ett fönster med en lista över nodägare. Administratören kan
sedan välja vilket ägarskap som ska släppas.
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Validera och driftsätta program
Valideringsprocessen ser till att alla villkor som krävs för driftsättning av programmet är uppfyllda.
Innan ett program kan användas måste det valideras och driftsättas. Processen säkerställer att följande villkor uppfylls:
v Korrekt struktur för godkännandehierarkin.
v Alla objekt i programdefinitionen är tillgängliga på IBM Cognos TM1-servern.
v Rätt klient används för programmet.
v För programtyperna Godkännande och Ansvar inkluderar mappen Godkännandehierarki den dimension som innehåller godkännandehierarkin.

Arbetsordning
1. Högerklicka på programmet i rutan Programutformning och välj Validera program

. Om valideringen misslyckas visas ett felmeddelande med information om
vilka programändringar som måste göras.
2. Högerklicka på programmet och välj Driftsätt program

.
3. Klicka på OK.

Och sedan då?
Användargrupper och behörigheter måste konfigureras för godkännande- och ansvarsprogram innan programmet blir tillgängligt för användning.

Hantera behörigheter för program
När ett IBM Cognos TM1-program har driftsatts måste du definiera behörigheter
för alla användargrupper som ska ha åtkomst till programmet.
För ett program med en godkännandehierarki har varje nod i hierarkin behörigheter tilldelade till användargrupper som finns på den server som är värd för programmet. De behörigheter som du tilldelar bestämmer vilka åtgärder som kan utföras av medlemmarna i användargrupperna.
För program utan en godkännandehierarki kan du tilldela en grupp som har full
åtkomst till programmet. Centrala program kan utformas så att användarna kan
överta ägarskapet eller endast ändra noder.

Tilldela behörigheter till en godkännare
I ett typiskt program tilldelas en granskare antingen åtkomstbehörigheten Granska
eller Skicka för konsolideringsnoderna i godkännandehierarkin. Som programutformare behöver du dessutom tänka igenom följande frågor:
v Behöver godkännaren se alla nivåer nedanför den tilldelade konsolideringen?
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Om ja, kan du bestämma hur många hierarkinivåer som användaren ser genom
att använda alternativen Granskningsdjup och Visningsdjup i fönstret Lägg till
behörigheter.
v Behöver granskaren redigera lövnoder eller bara skicka eller avvisa dem?
Om ja, kan du tillåta att godkännaren redigerar lövnoder genom att aktivera alternativet Tillåt granskaren att redigera i fönstret Behörigheter.
När du tilldelar behörigheter för en konsoliderad nod, tillämpas dessa behörigheter
på alla underordnade noder i den konsoliderade noden. Underordnade noder inkluderar konsoliderade noder och lövnoder under den konsoliderade noden. Arvet
av behörigheter fungerar på följande sätt beroende på vilken åtkomstbehörighet du
tillämpar på den inledande konsoliderade noden:
v Om behörigheten Visa tilldelas till en konsoliderad nod, tilldelas den även till
alla underordnade noder.
v Om behörigheten Granska tilldelats till en konsoliderad nod ställs behörigheten
Visa in för konsolideringen och behörigheten Skicka för alla underordnade.
v Om behörigheten Skicka tilldelas till en konsoliderad nod, ställs behörigheten
Skicka in för den konsolideringen och Skicka för alla underordnade.
Alternativet Tillåt granskarredigering och alternativen Granskningsdjup och Visningsdjup i fönstret Lägg till behörigheter ersätter arvet av behörigheterna Granska och Skicka på följande sätt för en konsoliderad nod:
v Om kryssrutan Tillåt granskarredigering inte är markerad tilldelar programmet
behörigheten Visa enbart om behörigheterna Skicka eller Redigera skulle ha
funnits.
v När du anger talet (n) för alternativen Granskningsdjup och Visningsdjup visar
programmet endast n-nivåer från den ursprungliga noden. Med dessa alternativ
kan du se till att noder på lägre nivåer inte visas för ansvariga på högre nivå
som bör fokusera på högre konsolideringsnivåer.

Tilldela behörigheter för andra än godkännare
För att ge användare som inte är godkännare eller bidragslämnare möjlighet att utföra flernodsredigering måste du tilldela minst behörigheten Visa till den konsoliderade noden. Denna minimibehörighet gör den konsoliderade noden till den
startpunkt varifrån användaren kan accessa, redigera och skicka alla underordnade
noder som de har behörighet till. Användare måste ta över ägandet till den konsoliderade noden innan de kan använda flernodsredigering för att få åtkomst till alla
relaterade lövnoder. Som programutformare behöver du dessutom tänka igenom
följande frågor:
1. Behöver användaren som inte är godkännare ha möjlighet att uppdatera flera
noder samtidigt med hjälp av flernodsredigering?
Om ja, ta ställning till fråga 2.
Om nej, kan du tilldela behörigheten Redigera eller Skicka till enskilda lövnoder för användare som inte är godkännare.
2. Behöver användaren som inte är godkännare behörigheten Skicka på alla noder som rapporterar till en överordnad konsoliderad nod?
Om ja, ta ställning till fråga 3.
Om nej, tilldelar du behörigheten Skicka för underordnade noder.
Anm: När du tilldelar behörigheten Skicka till en lövnod tillåter den underliggande TM1-behörighetskuben även skrivåtkomst till den konsoliderade över-
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ordnade till lövnoden. Detta säkerställer att värden kan spridas från den konsoliderade överordnade till lövnoder som användaren har behörigheten Skicka
för.
3. Är användaren som inte är godkännare ansvarig för inlämningen av den konsoliderade noden?
Om ja, tilldelar du behörigheten Skicka på konsolideringsnoden till användaren som inte är godkännare.
Om nej, ta ställning till fråga 4.
4. Är en annan användare ansvarig för inlämning av den konsoliderade noden?
Om ja, tilldela behörigheten Granska på konsolideringsnoden till användaren
som inte är godkännare.

Hantera användargrupper och behörigheter för program med
en godkännandehierarki
När ett IBM Cognos TM1-program har driftsatts kan du tilldela användargrupper
och åtkomstbehörigheter till godkännandehierarkin.

Den här uppgiften
För programtypen Godkännande och Ansvar kan du definiera användargrupper
och behörigheter för varje nod i godkännandehierarkin. De behörigheter som du
tilldelar bestämmer vilka åtgärder som kan utföras av medlemmarna i användargrupperna.
Användargrupperna måste finnas på IBM Cognos TM1-servern som är värd för
programmet. Om du återställer ett program försvinner inte dataändringarna.

Arbetsordning
1. Dubbelklicka på objektet Behörigheter i rutan Programutformning.

2.
3.
4.

5.

Tips: Du kan även klicka på Konfigurera behörighet på fliken Programutformning.
Klicka på noden i hierarkin från kolumnen Välj nod i rutan Lägg till behörigheter.
Markera användargruppen i kolumnen Välj grupp.
Välj inställningar för Behörighet, Granskningsdjup och Visningsdjup i kolumnen Definiera säkerhet. Klicka på Lägg till för varje uppsättning behörigheter
som du definierar.
Upprepa steg 3 och 4 för varje användargrupp som krävs för programmet. En
användargrupp kan ha flera användarbehörigheter.

6. Klicka på Tillämpa i fönstret Behörigheter.

Hantera användargrupper för centrala program
När ett central program har driftsatts kan du tilldela grupper till programmet.

Den här uppgiften
För programtypen Centralt kan du definiera användargruppen och identifiera om
användargruppen kan ta över ägarskap eller endast ändra noden.

Arbetsordning
1. Dubbelklicka på objektet Behörigheter i rutan Programutformning.
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Tips: Du kan även klicka på Konfigurera behörighet på fliken Programutformning.
2. Välj användargrupp i kolumnen Välj grupp.
3. Om användaren ska kunna överta ägarskapet väljer du Äga i fältet Definiera
behörighet. Välj Redigera om du vill förhindra att en användare tar över ett
ägarskap. I båda fallen kan användaren skriva i de celler modellbehörigheten
tillåter, utan att ta över ägarskapet. Om användaren har behörighet att redigera
är knappen Överta ägarskap inte tillgänglig. Om användaren har behörigheten
Äga är knappen Överta ägarskap aktiv om användaren tillhör en grupp med
behörigheten Äga.

Hantera Cognos TM1-program i portalen
Om du ska kunna arbeta med det driftsatta IBM Cognos TM1 Performance Modeler-programmet måste du aktivera det i portalen.
Alla program är synliga för administratörer i programportalen. Programmet måste
aktiveras innan det kan användas. Efter aktiveringen är programmet klart för användning. Programmet och egenskaperna kan också redigeras.

Aktivera ett program i en portal
IBM Cognos TM1 Performance Modeler-programmet måste vara aktiverat innan
användare kan använda det från Applications Portal.

Arbetsordning
1. Öppna portalen. Programmen listas i kolumnen Namn.
2. Aktivera programmet genom att klicka på Aktivera program
Åtgärder.

i kolumnen

Exportera ett program från portalen
Du kan exportera ett IBM Cognos TM1 Performance Modeler-program för att använda den som mall för ett nytt program eller som säkerhetskopia för ett befintligt
program.
Ett program ska endast exporteras till en server som inte har det programmet eller
använder en annan dimension för godkännandehierarkin för det exporterade programmet. Ett arkiv skapas som innehåller de XML-filer som beskriver strukturen
och säkerheten för programmet.

Arbetsordning
1. Öppna portalen Cognos Applications.
2. Klicka på Exportera program
i kolumnen Åtgärder.
3. Klicka på Spara fil för att hämta filen till datorn.

Importera ett exporterat program till portalen
Du kan importera ett exporterat program till IBM Cognos TM1 Applications Portal
och använda det som bas för ett nytt program.

Arbetsordning
1. Öppna Cognos TM1 Applications Portal.
2. Klicka på Importera program

102

IBM Cognos TM1 Performance Modeler

.

Välj den server som du ska importera programmet till.
Klicka på Välj fil.
Gå till programfilen (.zip) och klicka på Öppna.
Om du vill importera säkerhetsinställningarna med programmet väljer du Importera programsäkerhet.
7. Om du vill importera kommentarer med programmet väljer du Återställ programkommentarer.
8. Klicka på Importera.

3.
4.
5.
6.

Återställa ett program i portalen
Du kan återställa alla noder i godkännandehierarkin till ursprungligt läge när programmet har driftsatts i IBM Cognos TM1 Applications Portal.
När ett program återställs kastas allt som har gjorts i planeringsprocessen och du
kan starta om den från början igen. Sandlådorna tas också bort. Men återställningen av ett program varken återställer eller kastar några dataändringar.

Arbetsordning
1.
2.
3.
4.

Öppna programportalen.
Markera kryssrutan vid programnamnet.
Klicka på Återställ program .
Klicka på OK som bekräftelse för återställningen.

Göra inställningar för arbetsflöde, översättning och text i Applications Portal
Du kan ange egenskaper i BM Cognos TM1 Applications Portal.

Arbetsordning
1. Öppna programportalen.
2. Öppna fönstret Ange egenskaper genom att klicka på Ange egenskaper
3. Ange egenskaper:

.

Arbetsflödesinställningar: Arbetsflödessidans uppdateringsfrekvens
Intervallet (i minuter) för uppdatering av arbetsflödessidan.
Programtext: Språk
Det språk som programmet körs med.
Välj ett språk från menyn.
Programtext: Namn
Programmets namn. Det här namnet identifierar programmet i Applications Portal och på andra ställen.
Ett programnamn får inte bestå av fler än 200 tecken.
Programtext: Hjälp
Egenskapen anger texten i den användaranvisning som visas när användare går till programmet via Applications Portal.
Skriv anvisningen för programanvändare.
Vyer: Namn
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Egenskapen anger namnet som visas på fliken Vy i Applications-klienten.
Vytext: Hjälp
Egenskapen anger den text som visas när en användare som arbetar
med en vy i Applications-klienten klickar på hjälpknappen.
Skriv anvisningar eller information som hjälper användarna när de fyller i data i vyn.
4. Klicka på OK.

Ange konfigurationsalternativ för Cognos TM1 Applications
Du kan konfigurera alternativ som bestämmer vilka servrar som ska vara värd för
dina program och vilka klienter som ska kunna köras mot programmen.

Arbetsordning
1. Klicka på Administrera program
i IBM Cognos TM1 Applications-portalen.
2. Klicka på Lägg till i avsnittet Servernamn om du ska lägga till en ny programvärdserver.
a. Ange namnet på administrationsvärden för den nya servern.
b. Välj servernamnet från listan över tillgängliga servrar. Om listan Servernamn är tom klickar du på Uppdatera.
c. Klicka på OK.
Du kan även välja Avaktiverad för att avaktivera servern.
3. Om du vill ändra eller ta bort en server markerar du servern och klickar på Redigera eller Ta bort.
4. Om du vill lägga till ett nytt klientprogram klickar du på Lägg till i avsnittet
Klienter.
a. Ange ett unikt ID för klienten.
b. Välj en Typ för klienten. En klient kan öppnas i Aktuellt fönster, i ett Nytt
fönster eller vara Spridd och öppnas i ett annat program.
c. Fyll i URL (Universal Resource Locator) för den nya klienten.
d. Välj Språk som ska användas som standard. Språkinställningen bestämmer
vilka språkmiljösträngar som används för klienten. Klientnamnet visas i
kontextmenyn på arbetsflödessidan och översätts baserat på användarens
inställning för innehållsspråk.
e. Ange ett Namn för klienten.
5. Om du vill ändra eller ta bort en klient markerar du klienten i listan Klienter
och klickar på Redigera eller Ta bort.

Definiera underhållsalternativ för Cognos TM1 Applications
Du kan konfigurera underhållsalternativ för en server, t.ex. ändra inställningar för
fel och korrigering av program som har fastnat i körningsläge.
Du kan definiera fler felkoder och associera dem med textsträngar för specifika
språk. Du kan även definiera ett felvillkor som omedelbart stoppar arbetsflödeskörningen.
Om något ovanligt inträffar när ett programunderhållsjobb körs kan programmet
fastna i körningsläge. Det kan hända om en av TM1 Server eller TM1 Applications
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Service-processerna oväntat avbryts. Du kan korrigera det genom att välja alternativet Ta bort flaggan Kör jobb för vald server.

Arbetsordning
1.
2.
3.
4.

Klicka på Administrera program
i IBM Cognos TM1 Applications-portalen.
Klicka på Underhåll.
Välj server.
Definiera en felkod genom att klicka på Ändra anpassade felinställningar för
vald server och välja/ändra felkod.
Exempel: För felkoden CheckPrices, är CheckPrices den kod som används för
parametern pErrorCode i en anpassad process. De strängar som du ser för engelska och franska kan identifieras av systemets språkmiljö. Om korrekta
strängar ska kunna visas måste Cognos TM1-servern konfigureras med objekttextfunktioner, så att relevanta språkkulturer (en, en-GB, en-US, fr, fr-FR
osv.) länkas till relevanta objekttexter på Cognos TM1-server.

5. Du kan korrigera det genom att markera Ta bort flaggan Kör jobb för vald
server
Då uppdateras attributet IsRunningMaintenance i dimensionen }tp_applications.
Värdet sätts till N. Även det globala TM1 Server-attributet
ApplicationMaintenanceRunning för dimensionen }tp_config uppdateras och
värdet sätts till N.

Hantera jobb i TM1 Applications
Du kan övervaka driftsättningen, de behörigheter som initialt sparas samt importen av ett program som kan ta lång tid i TM1 Applications Portal och låta de jobben bearbetas i bakgrunden.
Den här funktionen hindrar också administratörer att utföra åtgärderna om de redan körs för något program som har byggts från samma underliggande TM1-server. Alla som försöker ansluta till ett program medan processerna slutförs blockeras och programmet visar en upptagetikon. Övriga aktivitetsikoner är heller inte
tillgängliga under dessa processer. Väntetiden och maximalt antal trådar kan konfigureras med parametrarna deployment MaxThreads och deployment MaxWaitTime i filen pmpsvc_config.xml.

Arbetsordning
1. Klicka på Hantera jobb
i TM1 Applications Portal. I fönstret Hantera jobb
visas alla jobb som bearbetas.
2. Klicka på Uppdatera

så att samtliga jobb som körs visas.

. Klicka på
3. Om du vill minska antalet jobb som visas klickar du på Filtrera
Definiera filter för att bestämma vilka kriterier som ska användas för filtreringen.
Använd listrutan för varje fält om du vill välja vilka typer av jobb som ska visas.
4. Använd plustecknet

om du vill lägga till fler kriterier.
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5. Om ett jobb körs kan du markera det och klicka på
det.

om du vill ta bort

Konfigurera en TurboIntegrator-process att köra en arbetsflödesåtgärd
Du kan konfigurera körningen av en TurboIntegrator-process från en Cognos TM1
Application Server-arbetsflödesåtgärd.

Arbetsordning
1. Skapa den anpassade TurboIntegrator-process som du vill köra. Mer information finns i ”Att tänka på när du skapar en TurboIntegrator-process som kan
köras från en arbetsflödesåtgärd” på sidan 107.
2. Bestäm vilka felmeddelanden som ska returneras till användaren. Klicka på Adoch klicka på Underhåll. Du kan defiministrera i TM1 Applications Portal
niera flera felkoder i Cognos TM1 Application Portal och associera dem med
textsträngar för specifika språk. Du kan även definiera ett felvillkor som stoppar arbetsflödeskörningen omedelbart.
Exempel: För felkoden CheckPrices, är CheckPrices koden som används för parametern pErrorCode i en anpassad process. De strängar som du ser för engelska och franska kan identifieras av systemets språkmiljö. Om korrekta strängar
ska kunna visas måste Cognos TM1-servern konfigureras med objekttextfunktioner, så att relevanta språkkulturer (en, en-GB, en-US, fr, fr-FR osv.) länkas till
relevanta objekttexter på Cognos TM1-server.
3. Konfigurera den anpassade åtgärden genom att öppna programmet på fliken
Programutformning i Cognos TM1 Performance Modeler.
4. Markera programmet och klicka på fliken Egenskaper.
5. Klicka på ellipsen (...) vid etiketten Anpassade processer så öppnas fönstret. Du
kan ange för- och efterprocessnamn och om processen är aktiverad. Exempel:
Aktiverad

Förprocess

Aktiverad

Skicka

Ja

Övrig
Nej
intäktsvalidering

Avvisa

Nej

Övrig
Nej
intäktsvalidering

Kommentera

Nej

Övrig
Nej
intäktsvalidering

Efterprocess

I exempelet är processen Övrig intäktsvalidering konfigurerad att köras som
en förarbetsflödesåtgärd i händelse av Skicka, Avvisa eller Kommentera. Den är
dock aktiverad enbart för arbetsflödesåtgärden Skicka.
Du kan konfigurera samma åtgärd för för- och efterarbetsflödesåtgärder. Men
du kan bara konfigurera endast en process att köra i varje enskilt fall. Du kan
t.ex. inte namnge tre processer att köra som efterprocessåtgärder för Skicka. Endast en process är tillåten.
Programmet måste vara driftsatt om inställningarna ska gälla.
Testa körningen av den anpassade processen i en utvecklingsmiljö innan du
driftsätter den i ett produktionssystem. Om några problem inträffar med körningen av den anpassad processen använder du flaggan Enabled för att selektivt isolera anpassade processer för att bestämma om arbetsflödesåtgärder fortsätter normalt när anpassade processen inte körs.
6. Klicka på OK.
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Att tänka på när du skapar en TurboIntegrator-process som
kan köras från en arbetsflödesåtgärd
När du skapar en TurboIntegrator-process som kan köras från en arbetsflödesåtgärd finns det några saker du bör tänka på.
Du kan skapa en TurboIntegrator-process i IBM Cognos Performance Modeler. Högerklicka i rutan Modellutformning och välj Ny > Process.
Cognos TM1 Application Server behöver kontext för arbetsflödesåtgärden, godkännandehierarkinoden och det program som arbetsflödesåtgärden utfördes ifrån. TurboIntegrator-processen måste ha följande parametrar i nämnd ordning på fliken
Avancerat i processredigeraren:
pExecutionId
pAppId
pNodeId
pWorkflowAction

pAppId
Motsvarar unik GUID för programmet. GUID identifierar programmet som
utlöste åtgärden. Du kan driftsätta fler än ett program från samma kub så
du måste identifiera vilket program som ska utlösa åtgärden.
pNodeId
Representerar den nod som arbetsflödesåtgärden utfördes från. pNodeId är
alltid ett enkelt värde. Vid flernodsredigering representerar pNodeId den
konsoliderade noden som åtgärden utförs från.
pWorkflowAction
Returnerar något av följande värden:
Tabell 7. pWorkflowAction-värden.
Värde för pWorkflow-åtgärd

Beskrivning

OWN

Ta över ägandet av en nod.

SAVE

Bekräfta data för en nod.

SUBMIT

Skicka en nod.

REJECT

Avvisa en nod.

ANNOTATE

Kommentera en nod.

RELEASE

Släppa ägarskapet för en nod.

OFFLINE

Sätta godkännandehierarkinoden i
offlineläge när Cognos Insight-klienten används i distribuerat läge.

ONLINE

Sätta godkännandehierarkinoden i
onlineläge när Cognos Insight-klienten används i distribuerat läge.

Alla arbetsflödesåtgärder är inte tillgängliga i alla programtyper. Exempel:
Åtgärderna Skicka och Avvisa kan inte utföras i ett ansvarsprogram.
Du kan inte ställa in en TurboIntegrator-förprocess för åtgärden Bekräfta.
För att skicka vissa meddelanden i korrekt språkmiljö för den som använder programmet måste processen anropa en viss systemgenererad TurboIntegrator-process som genererar ett ProcessError. Anropa:

Kapitel 7. Utforma och driftsätta program och hantera behörigheter

107

vReturnValue = ExecuteProcess(’}tp_error_update_error_cube’,
’pGuid’, pExecutionId,
’pProcess’, ’tp_pre_action_validation’,
’pErrorCode’, ’OtherRevWarning’,
’pErrorDetails’, vErrorDetails,
’pControl’, ’Y’);
ProcessError;

Uppdatera endast fält pErrorCode och pErrorDetails i satsen ExecuteProcess(). Ändra inte övriga fält.
pProcess
Namnet på den aktuella processen.
pErrorCode
En kod som representerar felvillkor används till att varna användaren om
(t.ex. OtherRevWarning i det här exemplet). En mer beskrivande sträng som
kan översättas för felkoden kan konfigureras i Cognos TM1 Applications
Portal. Mer information finns i ”Konfigurera en TurboIntegrator-process att
köra en arbetsflödesåtgärd” på sidan 106”Konfigurera en TurboIntegratorprocess att köra en arbetsflödesåtgärd” på sidan 106.
pErrorDetails
Kan vara valfri sträng som returnerar kompletterande information som du
vill skicka till användaren när användaren vidtar arbetsflödesåtgärden. I
det här fallet användes variabeln vErrorDetails men det går också att använda en specifik textsträng. Det går inte att översätta det här värdet. Den
anpassade processen måste visa en ProcessError;-sats om Cognos TM1
Application Server ska kunna visa ett felmeddelande eller en varning för
användaren. De åtgärder som får den anpassade processen att returnera en
varning eller ett felmeddelande loggas också till kuben }tp_process_errors.
Kuben underhålls av Cognos TM1 Application Server och kan inte redigeras.

Automatiseringsuppgifter med underhållsverktyget i Cognos TM1 Application
Underhållsverktyget i Cognos TM1 Application är ett kommandoradsverktyg som
hjälper administratörer att vidta åtgärder som tidigare endast var möjliga från portalen Cognos TM1.
Verktyget kan användas till att driftsätta en version av automatiseringen för användning på en annan dator än Cognos TM1-programservern. Du kan också köra
verktyget inifrån en TurboIntegrator-process som en del av en mer omfattande rutin.
Verktyget installeras som end el av Cognos TM1-programmet i
install_dir/webapps/pmpsvc/WEB-INF/tools/app_maintenance.bat
Använd argumentet -h om du vill se en lista över åtgärder som kan automatiseras
och de parametrar som krävs. Skicka utdata till en tillfällig textfil, t.ex.
app_maintenance.bat -h > automate.txt, om du vill ha en formaterad version.
Hjälpfilen innehåller alla parametrar som behövs för varje åtgärd.
Verktyget kan automatisera följande åtgärder:
v Aktivera/avaktivera ett program
v Driftsätta ett program
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v
v
v
v
v

Importera/exportera/uppdatera behörigheter
Logga in med en CAM-inloggning
Logga in med ett krypterat lösenord
Logga in med ett krypterat lösenord som skapats med TM1crypt.exe
Logga till en fil

v
v
v
v
v

Ställa in loggnivån på ERROR, DEBUG, INFO eller OFF
Utföra en kommandosekvens från en kommandofil
Paketera app_maintenance-verktyget så att det kan installeras på en annan dator
Aktivera/avaktivera en server
Återställa programmet (ingår inte i listan för flaggan -h). Alla befintliga sandlådor för kuber i programmet tas bort. När du väljer Återställ från TM1 Applications-portalen får du verifiera att du vill att sandlådorna ska tas bort.

Verktyget kräver en Java™-körningsmiljö. Som standard använder verktyget JRE
som finns i den vanliga TM1-installationsplatsen. Det använder miljövariabeln JAVA_HOME eller JRE_HOME.
Om du vill driftsätta verktyget på en annan maskin måste en JRE vara tillgänglig
på den maskinen. Variabeln Javahome måste ställas in så att verktyget kan hitta
det.
Du kan också driftsätta verktyget och alla nödvändiga körfilen det behöver på en
och samma plats. Då är det enkelt att importera dem till en annan dator.
Du kan t.ex. skapa en mapp med namnet D:\AppAutomation\utility på den dator
där du vill köra verktyget. På den ursprungliga datorn kör du följande kommando
för att packa upp verktyget och de objekt som krävs för det: app_maintenance.bat
- package "D:\AppAutomation\utility". Åtgärden skapar en komprimerad fil
kallad application_maintenance.zip som kan flyttas till en annan dator där du vill
köra automatiseringen. Den komprimerade filen innehåller verktyget och de objekt
som krävs för det. Extrahera den komprimerade filen på den andra datorn. Kontrollera att det finns en Java-körningsmiljö på den andra datorn och att den identifieras i miljövariabeln javahome eller jrehome.
Följande exempelsyntax används till att avaktivera ett program kallat StorePlan
(radbrytningarna i syntaxen är bara till för formatering. Gör inga radbrytningar i
dina egna kommandon):
D:
cd "D:\Program Files\ibm\cognos\tm1_64\webapps\pmpsvc\WEB-INF\tools"
app_maintenance.bat
-serviceurl voltran.ibm.com:9510/pmpsvc
-username admin -pwd apple
-op deactivate
-app {d06b9060-c3cc-4c4f-ac5d-60276540a9ce}

Tjänstens URL är den URL som används för att bläddra till portalen TM1 Applications. Webbläsaren kan koda "{}" i URL-adressen. Kontrollera att GUID följer webbläsarens regler.
TM1-autentisering används för kommandot. I en produktionsmiljö är det inte tillräckligt säkert att överföra användarnamnet och lösenordet i klartext. Kryptera administatörskreditiven med TM1Crypt-verktyget och överför sedan en krypterad
lösenordsfil till verktyget.
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GUID identifieras av parametern aid i webbläsarlänken när du öppnar programmet i portalen TM1 Applications.
http://localhost:9510/pmpsvc/pmpjs/workflow/workflow.jsp?portal=1
&aid=7cc2f875-281f-4e97-b51c-daf7b772a777

Använda automatiseringsverktyget som en del av en TurboIntegrator-process
Du kan använda verktyget som en del av en TurboIntegrator-process.
Exempel: Anta att du har en modell med följande godkännandehierarki:

Figur 6. Lagra planeringsarbetsflödesmodell

I det här exemplet vill du lägga till en ny lövnod kallad Västeuropa som aggregeras till Europa. Du kan skapa en uppsättning TurboIntegrator-processer som kombineras till en rutin. Kontrollera att rutinprocessen är inställd på att använda flerbekräftelseläge så att TurboIntegrator-processen bekräftas och relevanta lås släpps
innan nästa TurboIntegrator-process körs. Därefter använder du automatiseringsverktyget till att uppdatera programmen i en batchprocess som körs på natten.
TurboIntegrator-processerna vidtar följande åtgärder:
Avaktivera
Gör programmet otillgängligt för användarna medan programmet uppdateras.
Uppdatera land och region
Uppdaterar programmets godkännandehierarkidimension. Kommandot
lägger till Västeuropa som nod under Europa.
Uppdatera godkännandehierarkidelmängden
Uppdaterar godkännandehierarkidelmängden med ny information.
Driftsätta programmet Store Plan
Driftsätter programmet igen. I en produktionsmiljö läggs data till först.
Uppdatera behörigheter för programmet Store Plan
Uppdaterar användarnas behörigheter med granskningsbehörighet för Europa. Användarna ärver behörigheterna till den nya noden.
Aktivera programmet Store Plan
Gör programmet tillgängligt för användarna igen när ändringarna är klara.
Exempelkod för avaktiveringsprocessen:
ExecuteCommand(’D:\AppAutomation\StorePlanDeactivate.bat’, 1);

"1" i kommandot anger att kommandot slutförs innan nästa kommando körs.
När rutinen är klar kan den köras direkt eller schemaläggas att köra nattetid.
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Visa dataflöde i Cognos TM1 Performance Modeler
Du kan se en grafisk representation av programmet genom att använda alternativet
Visa dataflöde i Cognos TM1 Performance Modeler.
Du kan även se en grafisk representation av dataflöde för kuber som visar vilka
kuber som är anslutna.
Se en grafisk representation av ett program:
1. Gör följande:
v Högerklicka på programnamnet.
v Högerklicka på kuben.
v Högerklicka på en mapp som innehåller kuber.
v Högerklicka på serverroten om du vill se alla serverobjekt.
2. Välj Visa dataflöde.
Ett diagram över programmets kuber och regler visas:

Figur 7. Kub- och regelexempel

3. Du kan utföra följande åtgärder på flödesdiagrammet:
v Markera eller avmarkera regellänkar, processlänkar, regler eller flödesfunktioner som styr visningen av dessa element i det aktuella programmet.
v Styra zoomgraden med + och -.
v Använd Återställ Layout om du vill ordna diagram på det mest logiska sättet.
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v Dra elementen till nya platser. Om ett eller flera diagram är öppna i rutan
kan du klicka på objekt som ska läggas till och sedan använda alternativet
Lägg till dataflödesdiagram.
v Dubbelklicka på elementen om du vill visa deras värden i rutan Egenskaper.
v Dubbelklicka på regel- och länkikoner i modellen för att visa länk- och regelredigeringsfönstren.
v Dubbelklicka på objektnamnet så öppnas dimensionen för redigering. Stäng
den nya fliken om du vill återgå till flödesdiagrammet.
v Dra ett objekt från rutan TM1-objekt till diagrammet så läggs det till i modellen och relationerna mellan nya och befintlig objekt visas.
v Högerklicka på diagrammet välja Exportera till fil om du vill spara dataflöden som en PNG-fil.
v Gruppera objekt genom att trycka på Ctrl och högerklicka och sedan välja
Gruppera. Om du vill dela upp objekt högerklickar du på gruppen och väljer
Dela upp grupp. Du kan också skapa ett nytt diagram från grupperade data
v Om du vill ta bort ett objekt från diagrammet högerklickar du på det och
väljer Ta bort
v Om du vill ta bort ett objekt från en grupp högerklickar du på gruppen och
väljer Ta bort från grupp och väljer sedan det objekt som ska tas bort.
Funktionen Visa dataflöde kan inte användas för att ändra modellstrukturen. Den
används enbart för att ge en visuell representation av befintlig struktur.

Analysera objektberoenden
Analysera ett objekts beroenden om du vill se andra objekt som berörs om du tar
bort objektet.

Den här uppgiften
Objekt har relationer till andra objekt. Exempel: En kub kan länkas till en annan
kub. Eller en dimension kan vara en del av en kubs struktur. Om borttagandet av
ett objekt påverkar ett annat objekts egenskaper, kallas det andra objektet ett beroende objekt.
När en kub länkas till en andra kub är båda kuberna beroende av länken mellan
dem. Det beror på att om den första kuben tas bort så får den andra kuben inte
tillgång till alla data. Båda kuberna är beroende av länken mellan dem eftersom
länken bryts om någon av kuberna tas bort. När en dimension ingår i en kub är
kuben det beroende objektet eftersom borttaget av dimensionen skulle påverka
kubstrukturen.
Du kan visa alla beroende objekt för valda objekt. Detta kan hjälpa dig att besluta
om objekt inte ska tas bort. Om du försöker att ta bort ett objekt som har beroende
objekt blir du ombedd att ta bord de beroende objekten först.

Arbetsordning
1. Expandera en mapp i rutan Modellutformning.
2. Välj ett eller flera objekt.
Anm: Ctrl-klicka om du ska markera flera objekt.
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3. Högerklicka på markeringen och sedan på Visa beroenden. På fliken Beroenlistas alla beroende objekt för varje valt objekt.
den
4. Om du öppnade ett beroende objekt i visningsfunktionen klickar du på dess
länk.
5. Gör följande om du vill sortera flera beroenden:
a. Klicka på kolumnrubriken Objekt om du vill sortera valda objekt.
b. Klicka på kolumnen Behövs för så sorteras de beroende objekten.
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Kapitel 8. Överföra modellobjekt och program
Du kan överföra modellelement för att uppdatera t.ex. en befintlig kub eller ett befintligt program. Du kan också överföra dimensioner från IBM Cognos Business
Viewpoint till en IBM Cognos TM1-miljö och vice versa.
Använd överföringsredigeraren när du ska kopiera modellobjekt från en IBM Cognos TM1-miljö till en annan och hanterar ändringar av program eller modellelement. Du kanske vill överföra objekten i en modell när du har en mellanlagringsmiljö, som används för prestandatestning och du vill flytt objekt från den miljön
till en produktionsmiljön. Eller så kanske du vill skapa olika versioner av modellen
för distribuera till affärsanvändare eller analytiker.

Skapa överföringsspecifikationer
Det kan vara svårt för användare som inte är modellutvecklare att förstå relationerna mellan objekt och avgöra vilka objekt som ska flyttas från källmiljön. När du
startar överföringen kan du spara objekturvalet i en överföringsspecifikation så att
du kan upprepa överföringen senare. Andra användare än modellutvecklare kan
köra specifikationen och undvika att upprepa uppgiften att välja samma modellobjekt.

Analysera inverkan av en överföring
Om målmiljön tidigare fyllts med modellobjekt anges skillnaden i modellens struktur i kolumnen Åtgärd i förhandsgranskningen i överföringsredigeraren när du
flyttar ett modellobjekt från källmiljön till målmiljön. Förhandsgranskningen ger en
översikt över hur modellobjekt passar in i IBM Cognos TM1-målmiljön. Du kan
t.ex. snabbt identifiera vilka objekt som lagts till i en dimension eller en kub och
vilka objekt som uppdateras eller flyttas från det ursprungliga urvalet.

Överföring av kubdata
När du överför från en IBM Cognos TM1-miljö kan du välja att överföra enbart objekten i modellerna eller överföra både objekten och relaterade kubdata. Även om
du kan flytta data ska du inte använda överföringsprocessen för att flytta volymer
av data, t.ex. säljtransaktioner, mellan miljöer. Använd i stället en TI-process eller
importguiden när du ska importera källdata till målsystemet. Överför data är bäst
att använda när du vill flytta metadata, t.ex. valutakurser, som används för att härleda andra data i kuben.

Automatisera överföringsprocessen
När ditt objekturval för överföringen sparats till en överföringsspecifikation kan du
skapa en batchfil för att köra specifikationen vid en schemalagd tidpunkt utan ingripande.

Överföra modellobjekt mellan IBM Cognos TM1-miljöer
Använd kommandot Överför ut när du ska kopiera modellelement genom att välja
objekt från en IBM Cognos TM1-källmiljö och kopiera dem till en IBM Cognos
TM1-målmiljö. Du kan styra typen och antalet modellobjekt som överförs till målmiljön.
© Copyright IBM Corp 2012, 2017
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Överföringsspecifikationen inkluderar de valda objekten och de objekt som dessa
kräver.
Om du använder en utvecklingsmiljö till att ändra och testa ett program kan du
överföra ändringarna som du gör till en målkatalog. Innehållet i målkatalogen är
redo att överföras till en produktionsmiljö när ändringarna är klara.
En selektiv överföring ger följande fördelar:
v Servern avbryts inte.
v Du kan välja enbart de objekt som du vet har ändrats. Förståelse för affärslogiken för programmet minskar eventuella fel som kan uppstå under överföringen.

Överföra modellobjekt från en IBM Cognos TM1-miljö
Använd kommandot Överför ut när du ska kopiera valda objekt från en IBM Cognos TM1-utvecklingsmiljö till en målproduktionsmiljö.
Du kan kopiera ändringar som du gör i ett program eller modellelement i en källmiljö till en målkatalog innan ändringarna överförs till en målmiljö.
Du kan överföra följande modellobjekt:
v kuber
v vyer
v dimensioner
v
v
v
v
v

delmängder
länkar
processer
rutiner
styrkort

När du överför kubberäkningar är de inte primära modellobjekt som du kan välja
från TM1-källan. Beräkningen betraktas som metadata och överförs tillsammans
med en kuben eller vyn.
om du vill inkludera obDu kan välja Inkludera beroende objekt vid tillägg
jekt som är relaterade till andra objekt. Exempel: En dimension är en del av strukturen i en kub. Om en dimension läggs till påverkas kubens struktur. Du kan använda kommandot om du inte känner till objekten för att vara säker på att alla
nödvändiga objekt kopieras till målmiljön. Genom att lägga till beroenden ökar du
sannolikheten för att uppdateringen lyckas.

Arbetsordning
1. Välj alla objekt du ska överföra i rutan Modellutformning.
Tips: Tryck på Ctrl och klicka, eller tryck på skift och klicka, om du ska välja
flera objekt.
2. Högerklicka på markeringen och välj Överför ut.
3. Klicka på Filer och OK i fönstret Överför mål om du blir tillfrågad.
4. I fönstret Välj mapp och gå till den katalog där du vill spara överföringsspecifikationen och klicka sedan på OK.
Standardkatalogen är målenhet:\Users\ditt_användarnamn\AppData\Roaming\
IBM\Cognos Performance Modeler\Transfer.
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En förhandsgranskning av överföringen visas i överföringsredigeraren. Åtgärden Överför ut analyserar beroenden för de valda objekten som krävs och visar
dem i rutan Mål. I rutan Källa visas modellobjekt som du kan lägga till det inledande urvalet objekt.
Trädet i rutan Mål innehåller en sammanslagning av nya, uppdaterade och befintligt innehåll. Om målmiljön innehåller befintligt innehåll ger kolumnen Åtgärd detaljer om hur ändringarna påverkar målmiljön. Som standard visas en
översiktsvy. Visa alla modellobjekt genom att klicka på Expandera alla .
5. Klicka på Inkludera beroende objekt vid tillägg
om du vill inkludera beroende objekt.
6. Om du vill lägga till flera objekt från källsystemet markerar du objekten i trädet i rutan Källa och klickar på Lägg till . Objektet och dess beroenden har
lagts till i trädet Mål.
7. Om du vill överföra celldata för vyer eller kuber klickar du på Konfigurera
i verktygsfältet och väljer ett av alternativen.
data
Tips: Om du vill överföra valda data för vyer eller kuber markerar du vyerna
och väljer lämpligt alternativ.
eller kuberna, klickar på Konfigurera data
8. Starta överföringen genom att klicka på Överför.

Och sedan då?
Du kan antingen överföra dessa objekt i en målmiljö från målkatalogen eller så kan
du skapa en överföringsspecifikation för att automatisera överföringsprocessen.
”Överföra modellobjekt till en IBM Cognos TM1-miljö”
När modellobjekten har överförts från en källmiljö till en lagerkatalog kan du
överföra dem från objekten katalogen till en målmiljö. Objekt överförs mellan
miljöerna för att uppdatera befintliga kuber och program.
”Skapa en överföringsspecifikation” på sidan 123
Spara ditt urval av modellobjekt i en överföringsspecifikation så att andra administratörer kan medverka i överföringsprocessen.

Överföra modellobjekt till en IBM Cognos TM1-miljö
När modellobjekten har överförts från en källmiljö till en lagerkatalog kan du överföra dem från objekten katalogen till en målmiljö. Objekt överförs mellan miljöerna
för att uppdatera befintliga kuber och program.
När du överför en överföringsspecifikation från överföringsarkivet, anges de effekter som överföringen kommer att få på målmiljön i kolumnen Åtgärder i rutan
Mål. Exempel: Om objektet redan finns i målmiljön uppdateras det. Om objektet
inte finns i målmiljön läggs det till.

Arbetsordning
och välj Anslut.
1. Anslut till målservern genom att klicka på Åtgärdsmenyn
2. Klicka på målmiljön i fönstret Välj en TM1-server.
3. I rutan Modellutformning högerklickar du på det översta objektet admin_host:servernamn och klickar på Överför in.
4. Klicka på Filer och OK i fönstret Överför källa om du blir tillfrågad.
5. I fönstret Välj mapp går du till den mapp som innehåller överföringsspecifikationen och klickar på OK.
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Tips: Standardkatalogen är målenhet:\Users\ditt_användarnamn\AppData\
Roaming\IBM\Cognos Performance Modeler\Transfer.
En förhandsgranskning av överföringen visas i överföringsredigeraren. Åtgärden Överför in analyserar beroenden för de valda objekten som krävs och visar
dem i rutan Mål. I rutan Källa visas modellobjekt som du kan lägga till det inledande urvalet objekt.
Trädet i rutan Mål innehåller en sammanslagning av nya, uppdaterade och befintligt innehåll. Om målmiljön innehåller befintligt innehåll ger kolumnen Åtgärd detaljer om hur ändringarna påverkar målmiljön. Som standard visas en
översiktsvy. Visa alla modellobjekt genom att klicka på Expandera alla .
6. Om du vill ändra modellobjekt slutför du en eller flera av följande uppgifter:
v Om du vill lägga till fler element från TM1-källmiljön markerar du dem i rutan Källa och klickar på Lägg till .
v Om du vill ta bort valda element markerar du elementen i rutan Mål och
klickar på Ta bort .
Viktigt: Om du ändrade celldata i målmiljön, ändringarna som du gjorde
skrivs över med celldata som ingår i den aktuella överföringsåtgärden.
7. Klicka på Överför när du är nöjd med ändringarna.
De importerade objekten och relaterade uppdateringar visas i rutan Modellutformning.

Överföra program mellan IBM Cognos TM1-miljöer
Överför ett program när du ska flytta det från en miljö till en annan miljö.
När du överför ett program flyttas följande objekt:
v IBM Cognos TM1-serverobjekt
v IBM Cognos TM1 Application-definition
Överföra ett program från IBM Cognos TM1 Performance Modeler är inte samma
sak som att exportera och importera ett program från Cognos TM1 Applications
Portal. När du exporterar ett program från portalen flyttas endast programdefinitionen. Cognos TM1-serverobjekt exporteras inte.
När du överför ett program inkluderas de kubvyer som behövs i överföringen. Om
i verktygsfäldu vill inkludera data för vyerna klickar du på Konfigurera data
tet och väljer Inkludera data för standardvyer, Inkludera data för vyer eller Inkludera data för markerade vyer .

Överföra program från en IBM Cognos TM1-miljö
Överför ett program från en IBM Cognos TM1-miljö till en annan miljö.

Innan du börjar
Innan du kan överföra ett program måste du utforma och driftsätta programmet
genom att utföra följande uppgifter:
v Skapa ett program

.

.
v Definiera programvyerna
v Definiera en godkännandehierarki om tillämpligt.
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v Välj standardklientsystem som ska användas med programmet.
v Validera

och driftsätt

programmet.

v Tilldela användargruppen behörigheter

till programmet.

Arbetsordning
1. Högerklicka på programmet i rutan Programutformning och välj Överför pro-

2.

3.

4.
5.

.
gram
I fönstret Välj mapp väljer du den målkatalog där programdefinitionen ska sparas och klickar på OK.
Överföringsredigeraren visar en förhandsgranskning av programdefinitionen
som är klar för överföring. Du kan fortsätta att förfina definitionen.
Om du vill ändra programdefinitionen utför du en eller flera av följande uppgifter:
v Om du ska lägga till ett objekt från TM1-källmiljön markerar du objektet i
rutan Källa och klickar på Lägg till .
v Om du ska ta bort ett valt objekt som är klart för överföring markerar du objektet i rutan Mål och klickar på Ta bort .
v Om du vill inkludera kubdata i överföringsfilen klickar du på Konfigurera
i verktygsfältet och väljer något av följande alternativ: Inkludera
data
data för standardvyer, Inkludera data för vyer, Inkludera data för markerade vyer eller Inkludera data för kuber.
Starta överföringen genom att klicka på Överför.
Kopiera innehållet i målmappen på datorn till IBM Cognos TM1-målmiljön.

Resultat
Programbehörigheter överförs inte men om du överför till ett system där programmet redan finns sparas de befintliga programbehörigheterna. Det beror på att källoch målsystemet kanske inte har samma användargrupper. Kontrolldimensionsinställningarna överförs.
Objektbehörighet som krävs definieras inte i målmiljön vid överföring från ett program även om befintlig objektbehörighet inte skrivs över. Exempel: Om du överför i ett program där det finns en vy med kub A och kuben A inte redan finns i
målsystemet, måste du ge programanvändarna behörighet till kuben efter överföringen.
Ge programanvändarna behörighet genom att högerklicka på kuben som cellbehörighet ska tillämpas på och välj Konfigurera behörighet > Ange åtkomstbehörigheter för > Kub.

Överföra program till en IBM Cognos TM1-miljö
Överför ett program för att sprida modelländringar från en annan IBM Cognos
TM1-miljö.
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Innan du börjar
Du måste först utforma, driftsätta och till sist överföra ett program från IBM Cognos TM1-miljö. När du överför ett program från en TM1-källmiljö importerar du
modelländringar till miljön utan att behöva stänga av servern. Du måste dock avaktivera program i målmiljön innan du börjar.

Arbetsordning
1. I rutan Modellutformning högerklickar du på det översta objektet admin_host.
:servernamn och klickar sedan på Överför in
2. Klicka på Filer och OK i fönstret Överför källa om du blir tillfrågad.
3. Bläddra efter den överföringsmappen i fönstret Välj mapp och klicka på OK.
Överföringsredigeraren visar en förhandsgranskning av den programdefinition
som är klar för överföring. Du kan fortsätta att förfina definitionen.
4. Om du vill ändra programdefinitionen utför du en eller flera av följande uppgifter:
v Om du ska lägga till ett objekt från TM1-källmiljön markerar du objektet i
rutan Källa och klickar på Lägg till .
v Om du ska ta bort ett valt objekt markerar du det i rutan Mål och klickar på
Ta bort .
i verktygsv Om du ska överföra kubdata klickar du på Konfigurera data
fältet och väljer Inkludera data för kuber.
Viktigt: Om du ändrat celldata i målsystemet skrivs de ändringar som du
gjort över med celldata som ingår i den aktuella överföringen.
5. Klicka på Överför när du är klar med ändringarna.
De importerade objekten och relaterade uppdateringar visas i rutan Modellutformning.

Och sedan då?
När överföringen är klar aktiverar du programmet så att användarna kan börja arbeta med det.

Överföra hierarkier till och från IBM Cognos Business Viewpoint
För dimensioner som uppdateras regelbundet i IBM Cognos Business Viewpoint
kanske du vill hantera vissa av ändringarna i ett externt system, t.ex. ett IBM Cognos TM1-system. Använd överföringsfunktionen i IBM Cognos Performance Modeler till att flytta objekt i dimensionen, t.ex. hierarkier, till och från IBM Cognos Business Viewpoint.

Konfigurera Cognos TM1 Application Service för Cognos Business Viewpoint
För att överföra data från IBM Cognos Business Viewpoint måste du ändra konfigurationsfilen för IBM Cognos TM1 Application Service. När du anger du användning och plats för Cognos Business Viewpoint blir det tillgängligt som överföringskälla och -mål.
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Innan du börjar
Beroende på din version av Windows måste du vara administratörsanvändare eller
användare med administratörsbehörighet för att ändra konfigurationsfilen.

Arbetsordning
1. Öppna konfigurationsfilen fpmsvc_config.xml som finns i katalogen
TM1-installationskatalog\webapps\pmpsvc\WEB-INF\configuration i en textredigerare.
2. Sätt parametern businessViewpoint enabled till true.
3. Ange URL-adressen för IBM Cognos Business Viewpoint i parametern
uri="http://localhost:9410/bv"/ där localhost är namnet på den server där
IBM Cognos Business Viewpoint är installerat.
4. Spara konfigurationsfilen.
5. Starta om tjänsten TM1 Applications.
6. Starta Cognos TM1 Performance Modeler.

Resultat
När du använder du kommandot Överför in eller Överför ut är IBM Cognos Business Viewpoint tillgängligt som käll- eller målsystem.

Överföra hierarkier från IBM Cognos Business Viewpoint
När du överför hierarkier från IBM Cognos Business Viewpoint importeras hierarkierna till befintliga dimensioner i IBM Cognos TM1 Performance Modeler.

Innan du börjar
Du måste använda IBM Cognos Business Viewpoint version 10.1.1 eller senare.
Cognos TM1 Performance Modeler måste kunna ansluta till IBM Cognos Business
Viewpoint-servern. URL-adressen till Cognos Business Viewpoint ställs in i konfigurationsfilen fpmsvc_config.xml.

Arbetsordning
1. I rutan Modellutformning högerklickar du först på den översta mappnivån och
klickar sedan på Överför in.
2. I Överföringskälla klickar du först på IBM Cognos Business Viewpoint och sedan på OK.
Alternativet IBM Cognos Business Viewpoint är tillgängligt bara om URLadressen till systemet har angetts.
3. Ange dina behörighetskreditiv för åtkomst till IBM Cognos Business Viewpoint
om du blir tillfrågad.
En förhandsgranskning av överföringen visas i överföringsredigeraren. I rutan
Källa visas hierarkier som du kan lägga till i målurvalet.
4. Om du vill ändra hierarkiurvalet utför du en eller flera av följande uppgifter:
v Om du vill lägga till fler versioner av hierarkierna från källan IBM Cognos
Business Viewpoint i rutan Källa väljer du en version av en hierarki, inklusive eventuella underordnade delmängder och klickar på Lägg till.
Du kan välja flera hierarkier men du kan bara välja en hierarki per dimension.
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v Om du vill ta bort en version från det urval som är klart för överföring går
du till rutan Mål, markerar versionen och klickar på Ta bort.
5. Granska ditt urval och klicka på Överför för att flytta hierarkier från IBM Cognos Business Viewpoint till en IBM Cognos TM1-målmiljö.

Överföra hierarkier till IBM Cognos Business Viewpoint
Du kan överföra dimensioner till IBM Cognos Business Viewpoint som hierarkier.

Innan du börjar
Du måste använda IBM Cognos Business Viewpoint version 10.1.1 eller senare.
Cognos TM1 Performance Modeler måste kunna ansluta till IBM Cognos Business
Viewpoint-servern. URL-adressen till Cognos Business Viewpoint ställs in i konfigurationsfilen fpmsvc_config.xml.

Arbetsordning
1. I rutan Modellutformning högerklickar du på den översta mappen och klickar
på Överför ut.
2. Klicka på IBM Cognos Business Viewpoint i fönstret Överföringsmål och
klicka på OK.
Alternativet IBM Cognos Business Viewpoint är tillgängligt bara om URLadressen till systemet har angetts.
3. Ange dina behörighetskreditiv för åtkomst till IBM Cognos Business Viewpoint
om du blir tillfrågad.
En förhandsgranskning av överföringen visas i överföringsredigeraren. I rutan
Källa visas hierarkier som du kan lägga till till det inledande urvalet.
4. Om du vill ändra hierarkiurvalet utför du en eller flera av följande uppgifter:
v Om du vill lägga till fler versioner av hierarkier från TM1-källmiljön går du
till rutan Källa och väljer en version av en hierarki, inklusive alla underordnade delmängder och klickar på Lägg till.
Du kan välja flera hierarkier men du kan bara välja en hierarki per dimension.
v Om du vill ta bort en version från det urval som är klart för överföring går
du till rutan Mål, markerar versionen och klickar på Ta bort.
5. Granska urvalet som du gjort och klicka på Överför så överförs hierarkierna
från IBM Cognos TM1-system till IBM Cognos Business Viewpoint.

Och sedan då?
Du kan importera hierarkierna till en ny dimension i IBM Cognos Business Viewpoint.

Överföringsspecifikationer
Överföringsspecifikationen är ett urval modellobjekt, t.ex. modellelement och programdefinitioner, kan användas till att överföra innehåll mellan IBM Cognos TM1system eller IBM Cognos Business Viewpoint. Överföringsspecifikationer sparas för
framtida användning så att andra TM1-administratörer kan köra specifikationen för
att uppdatera kuber eller program i målmiljön.
Användare som inte är administratörer eller modellutvecklare men har behörighet
att köra en överföring kan använda överföringsspecifikationen till att flytta model-
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lobjekt eller dimensioner. Användare som kör specifikationen behöver inte känna
till programmets affärslogik eller beroenderelationerna mellan objekt. Användningen av den arkiverade överföringsspecifikationen underlättar därför överföringen.
När du skapar en överföringsspecifikation utför du följande uppgifter:
v Ändra överföringsspecifikationen så att den avspeglar eventuella uppdateringar
av modellobjekt eller programdefinitioner.
v Skapa en batchfil som automatiserar överföringen som baseras på överföringsspecifikationen.

Skapa en överföringsspecifikation
Spara ditt urval av modellobjekt i en överföringsspecifikation så att andra administratörer kan medverka i överföringsprocessen.

Den här uppgiften
Administratörer kan köra överföringsspecifikationen så att de slipper att gång på
gång välja modellobjekt eller program för att överföra strukturen. Om användarna
använder specifikationen behöver de inte förstå hela affärslogiken i modellen för
att kunna överföra innehåll från ett system till ett annat.

Arbetsordning
1. I rutan Modellutformning väljer du alla objekt som ska överföras, högerklickar
på de valda objekten och klickar sedan på Överför ut.
2. Klicka på Filer i fönstret Överföringsmål om du blir tillfrågad.
3. I fönstret Välj mapp väljer du den katalog där du vill spara överföringsspecifikationen och klickar på OK.
Standardkatalogen är \Users\ditt_användarnamn\AppData\Roaming\IBM\Cognos
Performance Modeler\Transfer.
Åtgärden Överför ut analyserar beroenden för de valda objekten som krävs för
kuben. Den skapar en förhandsgranskning och visar resultaten på en ny flik
med namnet Namnlös överföring. I rutan Källa i förhandsgranskningen av
överföringen visas modellobjekt som du kan lägga till till de tidigare valda objekten.
I rutan Mål visas objekt som är klara att överföra och deras beroenden. Målträdet är en sammanslagning av nytt, uppdaterat och befintligt innehåll. I kolumnen Åtgärd visas hur ändringarna påverkar målkolumnen. Som standard visas
en översiktsvy. Visa alla modellobjekt genom att klicka på Visa alla .
4. Klicka på Spara om du vill spara överföringsspecifikationen.
5. Ange ett namn på överföringsspecifikationen i fönstret Spara överföring till
mapp.
Överföringsspecifikationen visas i rutan Överföringsdesign.

Och sedan då?
Andra administratörer eller modellutvecklare kan använda filen till att köra överföringsprocessen utan att behöva upprepa objekturvalet. Administratörer kan också
schemalägga överföringen att köras med definierade intervall genom att skapa en
batchfil som kör överföringsspecifikationen.
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Ändra en överföringsspecifikation
När du har sparat en överföringsspecifikation för överföringen kan du ändra den
för att avspegla uppdateringar i utformningen av modellelementen och programmen.

Arbetsordning
1. I rutan Överföringsdesign högerklickar du på överföringsspecifikationen som
du ska ändra och klickar sedan på Öppna.
En förhandsgranskning av de modellobjekt som är klara för överföring visas i
överföringsredigeraren.
2. Gör en eller flera av följande ändringar:
a. Om du ska lägga till alla beroende objekt som är relaterade till ett modelovanlobjekt klickar du först på Inkludera beroende objekt vid tillägg
för rutan Källa.
b. Om du vill lägga till fler element från källmiljön klickar du på trädobjektet i
rutan Källa och klickar på Lägg till .
Tips: Klicka på Lägg till bara om du känner till modellstrukturen och vet
exakt vilka objekt som du vill överföra. Om du t.ex. ändrat en delmängdsdefinition i en stor dimension kan du överföra just den ändringen utan att
överföra hela dimensionen.
i
c. Om du ska överföra celldata för vyer klickar du på Konfigurera data
verktygsfältet och väljer Inkludera data för standardvyer, Inkludera data
för vyer eller Inkludera data för markerade vyer.
3. Klicka på Spara när du är nöjd med ändringarna.

Automatisera överföringen genom att använda överföringsspecifikationen
Använd kommandoraden till att automatisera överföringen av modellobjekt mellan
IBM Cognos TM1-miljöer. Den fördefinierade överföringsspecifikationen används
för vägledning av den automatiserade överföringen.
För att kunna köra överföringsprocessen genom att använda kommandoraden
måste du först skapa överföringsspecifikationen.

Den här uppgiften
Performance Modeler-komponenterna kräver en 32-bitars java.exe-fil som finns i
katalogen installationskatalog\tm1_64\bin\jre\versionsnummer\bin för att köra
batchfilen.
Den .jar-fil som krävs för att köra batchfilen finns i installationskatalog\
tm1_64\webapps\pmpsvc\rcp_updates\plugins.
När du använder kommandot Generera batchfil skapas en kommandofil så att du
kan köra den från kommandoraden. Du kan automatisera överföringsprocessen genom att använda ett schemaläggningsverktyg för att köra batchfilen vid angiven
tidpunkt.
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Arbetsordning
1. Skapa batchfilen:
a. Klicka på Åtgärdsmeny

och välj Överföringsdesign.
b. I rutan Överföringsdesign högerklickar du på överföringsspecifikationen
och klickar på Generera batchfil.
En kommandofil genereras och sparas i katalogen målenhet:\Users\
ditt_användarnamn\AppData\Roaming\IBM\Cognos Performance Modeler\
Transfer\överföringsmapp\scripts\.
2. Om du vill åsidosätta käll- eller målparametrar använder du -S för källmiljön
och -T för målmiljön.
Exempel: På följande rad åsidosätts IBM Cognos TM1-källserverdetaljerna:
java.exe -jar com.ibm.mdt.transfer.app_version.jar -Suser=user_ID
-Spwd=password -Sserver="source_server_name" -file
"transfer_specification.json"
Om CAM-säkerhet används måste du även ange flera CAM-specifika parametrar som i följande exempel: java.exe -jar
com.ibm.mdt.transfer.app_version.jar -Suser=user_ID -Spwd=password
-Smode="CAM" -ScamNameSpace="SYD" -ScamUrl="http://
machinename.domain.com:9300/p2pd/servlet/dispatch" -SadminHost=adminhost
-Sserver="source_server_name" -file "transfer_specification.json"
Anm: Parametern ScamNameSpace är skiftberoende. Kontrollera skiftläget för
namnrymden i BI Cognos-konfigurationen.
3. Kör batchfilen genom att dubbelklicka på kommandofilen.
IBM Cognos TM1-målmiljön uppdateras baserat på de objekt som ingår i överföringsspecifikationen.
”Skapa en överföringsspecifikation” på sidan 123
Spara ditt urval av modellobjekt i en överföringsspecifikation så att andra administratörer kan medverka i överföringsprocessen.
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Kapitel 9. Konfigurera behörighet och styra åtkomsten för användargrupper
Innan ett program kan driftsättas måste användargrupper, användargruppernas befogenheter och medlemmar definieras för säker åtkomst.
Arbetsgången är följande när du definierar behörigheter:
v Definiera den nya användargruppen.
v Tilldela befogenheter till användargruppen.
v Definiera användare i användargruppen.
v Definiera användargruppens behörigheter för dataåtkomst och säkerhet.

Befogenheter och säkerhet för användargrupper
Befogenheter och åtkomstbehörigheter måste vara definierade för användargrupperna innan en användargrupp kan börja använda IBM Cognos TM1 Performance
Modeler.
Befogenheter och åtkomstbehörigheter beskrivs genom:
v befogenhetstilldelningar
v dataåtkomst och säkerhet

Befogenhetstilldelningar
Vissa befogenheter för varje användargrupp kan ställas in med alternativen på menyn Befogenhetstilldelning.
Varje befogenhet kan ges eller nekas till respektive användargrupp. Befogenheterna
är följande:
v RunServerExplorer - användargruppen kan köra Server Explorer. Valet att ge
denna befogenhet ger åtkomst till Server Explorer.
v UsePersonalWorkspaceWritebackMode - definierar hur dataändringar hanteras i
användargruppen.
När befogenheten ges kan användare lagra dataändringar i en egen arbetsyta
innan de manuellt bestämmer sig för att bekräfta ändringarna av basdata. Användare kan också namnge och hantera flera privata scenarier som kallas för
sandlådor (se sandlådebefogenhet).
– Användare kan justera datavärdena privat innan de gör dem tillgängliga för
övriga användare. Sandlådan gör det enklare att prova olika dataändringar
utan komplexiteten i namngivna sandlådor.
– Nya data visas i en annan färg än data som ingår i basdata. När dataändringen i den egna arbetsytan bekräftas ändras cellfärgen tillbaka till svart, vilket anger att den ingår i basdata.
– Användarna måste manuellt bekräfta sina dataändringar för att göra dem tillgängliga för andra användare.
– Läget med egen arbetsyta kan förbättra prestanda jämfört med att arbeta med
direkt tillbakaskrivning. Basdata ändras mindre ofta än när varje dataändring
måste infogas i basdata.
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Om befogenheten inte ges måste användarna arbeta direkt i basdata. Detta är
standardinställningen för den här befogenheten. Fördelen med den inställningen
är att dataändringar sker omedelbart.
v UseSandbox - användargruppen kan skapa namngivna sandlådor som används
till att bygga om-så-scenarier.
v ManageDataReservation - en serverrelaterad funktion som gör det möjligt att
konfigurera exklusiv skrivåtkomst till en kub för enskilda användare. När reservationen gjorts kan data i området endast ändras av just den användaren tills reservationen frigörs.
v DataReservationOverride - en serverrelaterad funktion som gör det möjligt för
medlemmar i en användargrupp att åsidosätta datareservationer för sig själva
och andra användare.
v Consolidation TypeIn Spreading - klientanvändare kan utföra spridningsåtgärder från en konsoliderad cell som är målet för en regel. Om befogenheten sätts
till Neka kan användarna inte skriva i en konsoliderad cell som är målet för en
regel. Du kan sätta befogenheten till Neka om det finns en risk för stora spridningsåtgärder som kan orsaka prestandaproblem. Användaren kan fortfarande
manuellt välja en dataspridningsåtgärd från kontextmenyn (högerklicka i en
konsoliderad cell och välja Dataspridning). Det går inte att välja Neka för administratörsanvändare.
v Allow Spreading ger användarna åtkomst till spridningsfunktioner. Befogenheten kan sättas till Neka eller Ge för administratörsanvändaren.
Befogenheterna för UsePersonalWorkspaceWritebackMode och UseSandbox fungerar tillsammans på följande sätt:
använda
tillbakaskrivningsläge för
egen arbetsyta

använda sandlådeläge

Arbeta direkt i basdata med
möjlighet att skapa flera
sandlådor.

Neka

Ge

Arbeta i en enda egen arbetsyta utan namngivna
sandlådor.

Ge

Neka

Arbeta med en egen arbetsyta och en namngiven
sandlåda.

Ge

Ge

Arbeta med direkt
tillbakaskrivning utan sandlåda. Förhindrar användning
av sandlådor och gör att alla
användare arbetar med direkt tillbakaskrivning.

Neka

Neka

Användargruppen får

Närliggande uppgifter:
”Tilldela befogenheter till användargrupper” på sidan 132
Befogenheter kan tilldelas till en användargrupp när den har definierats. Som standard är alla tilldelningar tomma.

Dataåtkomst och säkerhet
Du kan utöka eller begränsa en användargrupps åtkomst till enskilda kuber, dimensioner, processer, rutiner och medlemmar.
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När du utökar eller begränsar åtkomsten för en användargrupp, kan du ange följande behörigheter för att skydda dessa objekt:
v LÄSA - Gruppen kan visa en kub, ett element, en dimension, en process eller en
rutin men kan inte utföra åtgärder på objektet
v SKRIVA - Gruppen kan visa och uppdatera en kub, ett element, en dimension,
eller process eller en rutin.
v LÅSA - Gruppen kan visa och redigera en kub, ett element, en dimension eller
andra objekt och kan låsa objekt permanent för att förhindra att andra användare uppdaterar dem.
v INGET - Gruppen kan inte se en kub, ett element, en dimension, en process eller
en rutin och kan inte utföra åtgärder på objektet.
v RESERVERA - Gruppen kan visa och redigera en kub, ett element, en dimension
eller annat objekt och kan tillfälligt reservera objekt för att förhindra att andra
användare uppdaterar dem.
v ADMIN - Gruppen har full åtkomst till en kub, ett element, en dimension eller
annat objekt.
När du skapar en ny kub har andra grupper till att börja med ingen åtkomst till
den nya kuben. Du måste tilldela behörigheter för andra grupper att visa kuben.
När du skapar en ny dimension blir åtkomstbehörigheterna följande:
v Endast medlemmar av ADMIN- och DataAdmin-grupperna kan skapa och ta
bort dimensioner.
v Grupper med läsåtkomst till en dimension kan du visa dimensions- och medlemsattribut men kan inte redigera attributvärden.
v Andra grupper har inledningsvis inte någon behörighet till nya dimensioner.
v När ingen behörighet har tilldelats till en medlem i en dimension har grupperna
skrivåtkomst till nya element i den dimensionen.
v När du tilldelar behörigheter till minst en medlem i en dimension, har grupperna ingen behörighet till nya medlemmar i den dimensionen. Befintliga medlemmar behåller sin ursprungliga åtkomst (skriva), om du inte ändrar den åtkomsten.
De behörigheter som du tilldelar till processer och rutiner bestämmer vilka möjligheter en grupp har att utföra en process från en rutin. Om användaren inte har någon åtkomst till en process, men läsåtkomst till rutinen, kan gruppen inte utföra
processen från rutinen.
Du kan tilldela behörigheter för flera medlemmar eller flera grupper genom att
välja ett cellområde. Du kan ange olika behörighetsnivåer för en konsoliderat medlem och lövmedlemmarna som tillhör konsolideringen.
I följande tabell beskrivs alla behörigheter som du kan tilldela till grupper.
Tabell 8. Beskrivning av behörigheter för medlemsobjekt
Behörighet

Beskrivning

LÄSA

Gruppmedlemmarna kan se de celler som
identifieras av medlemmen, men de kan inte
ändra data i den.

SKRIVA

Gruppmedlemmarna kan läsa och uppdatera
celler som identifieras av medlemmen och
redigera medlemmens attribut.
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Tabell 8. Beskrivning av behörigheter för medlemsobjekt (forts)
Behörighet

Beskrivning

LÅSA

Gruppmedlemmarna har alla behörigheter
som följer av skrivbehörigheten och kan
även låsa medlemmen. När en medlem är
låst kan ingen uppdatera kubceller som
identifieras av medlemmen. Låset kan tas
bort endast av användare som har
administrationsbehörighet för medlemmen.
Låsen finns kvar efter det att fjärrservern har
avslutats.

INGEN

Gruppmedlemmarna kan inte se medlemmen i delmängdsredigeraren eller
dimensionsredigeraren och kan inte se de
celler som identifieras av medlemmen när
de bläddrar i en kub.

RESERVERA

Gruppmedlemmarna har alla behörigheter
som följer av skrivbehörigheten och kan
också reservera medlemmen för att förhindra att andra användare uppdaterar kubceller som identifieras av medlemmen.
Reservationen kan tas bort av den användare som reserverade medlemmen eller av
användare som har behörighet för medlemmen. En reservation går ut automatiskt när
den användare som reserverade kopplar från
servern eller när servern stängs av.

Tabell 9. Beskrivning av behörigheter för dimensionsobjekt
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Huvud

Huvud

LÄSA

Gruppmedlemmarna kan se medlemmarna i
en dimension, men kan inte lägga till, ta
bort eller ordna om medlemmarna.

SKRIVA

Gruppmedlemmarna kan redigera
medlemsattribut, redigera medlemsformat
och skapa privata delmängder för dimensionen. Medlemmarna kan också redigera attributen för själva dimensionen.

LÅSA

Gruppmedlemmarna har alla behörigheter
som följer av skrivbehörigheten och kan
även låsa dimensionen. När en dimension är
låst kan ingen redigera dimensionsstrukturen. Låset kan tas bort endast av användare som har administrationsbehörighet
för dimensionen. Låsen finns kvar efter det
att fjärrservern har avslutats.

INGEN

Gruppmedlemmarna kan inte se dimensionen i Server Explorer och kan inte bläddra i
en kub som innehåller dimensionen.
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Tabell 9. Beskrivning av behörigheter för dimensionsobjekt (forts)
Huvud

Huvud

RESERVERA

Gruppmedlemmarna har alla behörigheter
som följer av skrivbehörigheten och kan
också reservera dimensionen för att förhindra att andra användare definierar om dimensionen. Reservationen kan tas bort av
den användare som reserverade dimensionen eller av användare som har behörighet
för dimensionen. En reservation går automatiskt ut när den användare som reserverade
kopplar från servern eller när server stänga
av.

Tabell 10. Beskrivning av behörigheter för kubobjekt
Behörighet

Beskrivning

LÄSA

Gruppmedlemmarna kan se cellerna i kuben
men kan inte ändra data i dem.

SKRIVA

Gruppmedlemmarna kan läsa och uppdatera
celler. De kan spara privata kubvyer. Behörigheten gäller inte för celler som identifieras
av konsoliderade medlemmar eller celler
som härleds från regler.

LÅSA

Gruppmedlemmarna har alla behörigheter
som följer av skrivbehörigheten och kan
även låsa kuben. När en kub är låst kan
ingen uppdatera dess data. Låset kan tas
bort endast av användare som har
administrationsbehörighet för kuben. Låsen
finns kvar efter det att fjärrservern har avslutats.

INGEN

Gruppmedlemmarna kan inte se kuben i
Server Explorer och kan inte bläddra i kuben.

RESERVERA

Gruppmedlemmarna har alla behörigheter
som följer av skrivbehörigheten och kan
också reservera kuben för att förhindra att
andra användare gör redigeringar. Reservationen kan tas bort av den användare som
reserverade kuben eller av användare som
har behörigheten för kuben. En reservation
går automatiskt ut när den användare som
reserverade kopplar från servern eller när
server stänga av.

Tabell 11. Beskrivning av behörigheter för processobjekt
Huvud

Huvud

LÄSA

Gruppmedlemmarna kan se processen och
kan köra processen manuellt men inte redigera den. Behörigheter som tilldelats processer ignoreras när en process körs inom en
rutin.

Kapitel 9. Konfigurera behörighet och styra åtkomsten för användargrupper

131

Tabell 11. Beskrivning av behörigheter för processobjekt (forts)
Huvud

Huvud

INGEN

Gruppmedlemmarna kan inte se processen i
Server Explorer och kan alltså inte köra processen. Behörigheter som tilldelats processer
ignoreras när en process körs inom en rutin.

Tabell 12. Beskrivning av behörigheter för rutinobjekt
Huvud

Huvud

LÄSA

Gruppmedlemmarna kan se rutinen och kan
köra rutinen manuellt men inte redigera
den.

INGEN

Gruppmedlemmarna kan inte se rutinen i
Server Explorer och kan alltså inte köra rutinen.

Närliggande uppgifter:
”Göra säkerhets- och åtkomstinställningar” på sidan 133
Du kan definiera behörigheter för en användargrupp för objekten i IBM Cognos
TM1 Performance Modeler.
”Skapa cellbehörighetskuber” på sidan 134
Skapa en cellbehörighetskub som definierar användargruppers åtkomstbehörighet
till olika celler i en kub.

Definiera nya användargrupper
När du ska lägga till en ny användare måste användargruppen först ha definierats
för IBM Cognos TM1 Performance Modeler.

Arbetsordning
1. Välj modellträdet i rutan Modellutformning.
2. Högerklicka på modellträdet och klicka på Konfigurera behörighet > Definiera
användare och grupper > Användare och grupper.
Tabellen ClientGroups öppnas.
3. Högerklicka på tabellen ClientGroups och välj Ny grupp eller klicka på Ny
grupp.
4. Skriv namnet på den nya gruppen. Klicka på OK.
Den nya användargruppen visas som en kolumn i tabellen ClientGroups.
5. Stäng tabellen.
6. Tillämpa behörighetsändringarna genom att högerklicka i rutan Modellutformning och välj Uppdatera behörighet.

Och sedan då?
Du kan tilldela den nya användargruppen befogenheter.

Tilldela befogenheter till användargrupper
Befogenheter kan tilldelas till en användargrupp när den har definierats. Som standard är alla tilldelningar tomma.
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Arbetsordning
1. Välj modellträdet i rutan Modellutformning.
2. Högerklicka i trädet och välj Konfigurera behörighet > Definiera användare
och grupper > Tilldela befogenheter. Befogenhetstabellen öppnas.
3. I fältet Kontext väljer du den användargrupp som du ska tilldela befogenheter
till.
4. Dubbelklicka i cellen för respektive befogenhet i kolumnen UTFÖR och välj GE
eller NEKA.
5. Ändringarna börjar gälla när du har loggat ut från IBM Cognos TM1 och sedan
loggat in igen.
6. Stäng tabellen.
7. Tillämpa behörighetsändringarna genom att högerklicka i rutan Modellutformning och välj Uppdatera behörighet.

Och sedan då?
Nu kan du lägga till användare till användargrupperna.
Närliggande begrepp:
”Befogenhetstilldelningar” på sidan 127
Vissa befogenheter för varje användargrupp kan ställas in med alternativen på menyn Befogenhetstilldelning.

Definiera nya användare för användargrupper
En enstaka användare kan läggas till till behöriga användare och grupper.

Arbetsordning
1. Välj modellträdet i rutan Modellutformning.
2. Högerklicka på trädet och välj Konfigurera behörighet > Definiera användare
och grupper > Användare och grupper. Tabellen ClientGroups öppnas.
3. Klicka på Ny användare .
4. Skriv namnet på den nya användaren, lösenordet för användaren och bekräfta
lösenordet. Klicka på OK.
5. Bläddra till den nya användarposten i tabellen ClientGroups. Välj varje användargrupp som den nya användaren ska ha åtkomst till.
6. Stäng tabellen.
7. Tillämpa behörighetsändringarna genom att högerklicka i rutan Modellutformning och välj Uppdatera behörighet.

Resultat
Nya användare har åtkomst till de användargrupper som de är medlemmar av.

Göra säkerhets- och åtkomstinställningar
Du kan definiera behörigheter för en användargrupp för objekten i IBM Cognos
TM1 Performance Modeler.

Arbetsordning
1. Välj modellträdet i rutan Modellutformning.
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2. Högerklicka på modellträdet och klicka sedan på Konfigurera säkerhet > Ange
åtkomstbehörigheter för och välj något av följande objekt: Dimensioner, Kuber, Processer, Rutiner eller Element.
3. Dubbelklicka på skärningspunkten mellan datatypen och användargruppen för
den objekttyp som du ska tillämpa behörigheten på.
4. Välj ett av följande alternativ i listmenyn:
v LÄSA
v
v
v
v
v

SKRIVA
LÅSA
INGEN
RESERVERA
ADMIN

Mer information finns i ”Dataåtkomst och säkerhet” på sidan 128.
5. Stäng tabellen.
6. Tillämpa behörighetsändringarna genom att högerklicka i rutan Modellutformning och välj Uppdatera behörighet.
Närliggande begrepp:
”Dataåtkomst och säkerhet” på sidan 128
Du kan utöka eller begränsa en användargrupps åtkomst till enskilda kuber, dimensioner, processer, rutiner och medlemmar.

Skapa cellbehörighetskuber
Skapa en cellbehörighetskub som definierar användargruppers åtkomstbehörighet
till olika celler i en kub.

Den här uppgiften
En cellbehörighetskub är en typ av kontrollkub. Kontrollkuber genereras av IBM
Cognos TM1-servern för att utföra särskilda uppgifter.
Du kan tilldela behörighet på cellnivå på följande sätt:
1. Skapa en kontrollkub för cellbehörigheter som innehåller dimensionerna i den
kub vars behörigheter på cellnivå du ska konfigurera. Endast de dimensioner
som behövs för att definiera behörighet läggs till i kontrollkuben.
2. Ange behörighetsinställningen för cellerna i behörighetskontrollkuben genom
att tilldela behörigheter för TM1-behörighetsgrupper.
Använd cellbehörighetskuben till att tilldela behörigheter till varje användargrupp
för specifika celler. Dessa behörigheter kan vara något av följande:
v LÄSA - gruppmedlemmarna kan endast visa cellen
v SKRIVA - gruppmedlemmarna kan läsa och skriva till cellen
v LÅSA - gruppmedlemmar kan visa och redigera cellen och kan permanent låsa
cellen för att förhindra att andra användare uppdaterar den
v INGEN - gruppmedlemmarna får inte se cellen
v RESERVERA - gruppmedlemmarna kan visa och redigera cellen och kan tillfälligt reservera den för att förhindra att andra användare uppdaterar den
v ADMIN - gruppmedlemmarna har full åtkomst till cellen
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Behörighet på cellnivå gäller för lövmedlemmarna och brukar inte gälla för konsolideringar, även om du kan använda behörigheterna Ingen eller Läsa om du vill
styra visningen eller redigeringen av konsolideringar.

Arbetsordning
1. Klicka på Åtgärdsmeny om kontrollkuberna inte redan visas
och klicka
sedan på Visa kontrollobjekt. Mappen Kontrollobjekt visas.
2. Expandera mappen Kuber i rutan Modellutformning.
3. Högerklicka på den kub där du vill tillämpa cellnivåbehörighet och klicka sedan på Konfigurera behörighet > Ange åtkomstbehörigheter för > Kubceller.
Cellbehörighetskuben visas som en flik i objektvisningsfunktionen.
och markera dimensionen om du vill ändra en
4. Klicka på ändra dimension
dimension.
5. Dubbelklicka på en cell och välj sedan den behörighet som du ska tilldela.
6. Upprepa de föregående två stegen om du ska tilldela behörighet till fler celler.

Resultat
Gruppmedlemmarna får åtkomst till celler enligt den cellbehörighet som du har
tilldelat.
Närliggande begrepp:
”Dataåtkomst och säkerhet” på sidan 128
Du kan utöka eller begränsa en användargrupps åtkomst till enskilda kuber, dimensioner, processer, rutiner och medlemmar.

Skapa plocklistkuber
Skapa en plocklistkub som definierar plocklistorna som visas i kubceller.

Den här uppgiften
En plocklista är en typ av kontrollkub. Kontrollkuber genereras av IBM Cognos
TM1-servern för att utföra särskilda uppgifter.
Du kan skapa plocklistor med kontrollkuber. Det ger dig bra kontroll över vilka
kubceller som ska innehålla plocklistor och större flexibilitet i att definiera plocklistor för enskilda celler. Du kan också skapa regler för kontrollkuber för plocklistor,
vilket gör att du kan definiera plocklistor för varje avsnitt i en kub, alltifrån en enstaka cell till hela kuben.
En kontrollkub för plocklistor består av samma dimensioner som den vanliga kuben som den hör till plus en extra dimension med namnet }Picklist. Dimensionen
}Picklist innehåller en enda strängmedlem för värde.
Följ de här stegen när du ska definiera plocklistor för enskilda celler i en kontrollkub. Plocklistorna som definieras i kontrollkuben används till att visa värden i en
plocklista i den vanliga kuben.

Arbetsordning
1. Om kontrollkuberna inte redan visas klickar du på Åtgärdsmeny
dan på Visa kontrollobjekt. Mappen Kontrollobjekt visas.
2. Expandera mappen Kuber i rutan Modellutformning.

och se-
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3. Högerklicka på en kub och klicka sedan på Ställ in kubplocklista.
4. Klicka på Ja i rutan Skapa plocklistkub. Plocklistekuben visas som en flik i
objektvisningsfunktionen.
Anm: Plocklistekubvyn ser ut som vyn för den relaterade kuben med följande
undantag:
v Objektvisningsskillnader
– En ikon för plocklistkub

visas vid Plocklistkub för <kubnamn>.

– Knappen Ordna om dimensioner

visas inte i verktygsfältet

visas inte i verktygsfältet
– Knappen Optimera kubdimensioner
v Skillnader i egenskapsrutan
– Värdet för egenskapen Namn är }PickList_kubnamn
– En ny dimension, }PickList, visas i dimensionslistan.
5. Ställ in visningen av kontrollkuben så att du ser de celler som du ska definiera
plocklistor för.
6. Ange en plocklistdefinition för varje cell som ska ha en plocklista. Du kan ange
valfri typ av plocklista i kontrollkuben: statiska, för delmängder eller för dimensioner.
7. Klicka på ikonen Åtgärdsmeny

och sedan på Spara data.

Resultat
I cellen i den vanliga kuben visas de plocklistvärden som du skapade.

Interaktionsbehörighet och åtkomstkontroll i TM1 Applications
TM1 Application Server tillämpar olika affärsregler som bestämmer om en användare får läsa och redigera data. Dessa regler bestämmer behörighetsuppsättningen
för programmet och styr om en användare är ägare till noden eller programmet
och om noden har skickats.
Det finns tre baskontrollnivåer som används av TM1 Application Server för att begränsa data eller kuber som en viss användare kan nå: TM1-behörighet, Datareservation och TM1 Application Server-överlägg
TM1-behörighet
Den grundläggande nivån.
Datareservation
Styr vem som kan skriva till ett visst cellintervall men gäller endast specifika användare (inte grupper) och används för ägarskap. Se Använda datareservationer för mer information om hur du använder datareservationer.
Behörighetsöverlägg
Den här nivån styr vem som kan skriva till ett visst cellintervall. Behörighetsöverlägg tillämpas på alla användare i TM1-servern, inte bara användare med behörighet till TM1-programmet. Överlägget används för att låsa
data vid inlämning.
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Glöm inte: Datareservation och Behörighetsöverlägg kan aldrig ge mer behörighet
än TM1-behörigheten tillåter. De används endast för att begränsa användarens åtkomst.
Följande tabell beskriver några behörighetsscenarier.
Tabell 13. Teknik som används för TM1 Application Server-arbetsflödeslogik
Begrepp

TM1 Server

Behörigheter Elementoch/eller
cellbehörighet
Ägarskap

Datareservation

Förklaring
När en administratör bestämmer behörighet för ett godkännande- eller ansvarsprogram i godkännandehierarkin och
kontrolldimensionen översätts behörigheterna till element- eller cellbehörighet. Element- eller cellbehörighet bestäms av
programkonfigurationen.
När en kub används i ett godkännande- eller ansvarsprogram
tillämpas läget REQUIREDSHARED för datareservation på
kuben. Det här datareservationsläget kräver att användaren
måste ha en datareservation innan han eller hon kan skriva till
kuben. TM1 Application Server beviljar en datareservation till
en användare som övertar ägarskapet för en godkännandehierarkinod eller noduppsättning. En datareservation
gäller en viss användare, inte en grupp. Endast en användare
kan äga en lövnod. Datareservationen som beviljas av TM1
Application Server gäller relevanta godkännadehierarkinoder.
Om en kontrolldimension används gäller datareservationen de
skrivbara kontrolldimensionssektorerna i programmet.
Glöm inte: Datareservationsmetoden anges av TM1 Application Server med en post i kontrollkuben }CubeProperties som
gäller hela kuben. Eftersom datareservationsläget tillämpas på
hela kuben, även om ett TM1-program endast omfattar en sektor av kuben med kontroldimensionen, krävs en reservation
för att skriva till något av kubens områden.
För centrala program används datareservationsläget ALLOWED. Med det här läget kan du valfritt ta över ägarskapet
om du vill ha exklusiv skrivbehörighet till alla celler i programmets omfattning. Användare av ett centralt program kan
som standard skriva utan att ha vanlig TM1-behörighet.

Skicka

Behörighetsöverlägg
Åtgärden att skicka en nod gäller endast för godkännandeprogram. När en nod skickas, låses den datasektor som
identifieras av godkännandehierarkinoden och
kontrolldimensionen (om en sådan används) vilket förhindrar
ytterligare inmatning av data. Låsningen görs med en
behörighetsöverläggskub.
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Bestämma tillämpning av behörigheter i ett program
Du kan ange den metod som används för att bestämma hur behörigheter till en
kub eller cell ska tillämpas av ett program.
I tidigare versioner av TM1 gick det inte att dela en godkännandehierarki mellan
program. Behörighet att läsa eller ändra en viss datapost styrdes av elementbehörighet för godkännandehierarkin. Arkitekturen ändrades så att behörigheterna styrs
via cellbehörighet. Ändringen gör att godkännandehierarkidimensionen kan användas i flera program. Det gör också att flera program kan driftsättas från samma
kub. Det går nu att välja att använda elementbehörighet eller cellbehörighet för
tillämpning av behörigheter i ett program.
Elementbehörighet standardbehörighetsmetod när man skapar ett program, men
det går att använda Metod för behörighet på fliken Programutformning för att
ange den metod som ska användas för att styra behörighet (element eller cell). Det
finns mer information i Ange programegenskaper i TM1 Performance Modeler.
Om en godkännandehierarkidimension ska delas mellan TM1-program behövs en
cellbehörighet. Med cellbehörighet kan en kontrolldimension användas för att beskriva programmen. När cellbehörighet används skapar TM1 Application Server
cellbehörighetskuber för alla datakuber i programmet som innehåller godkännandehierarkidimensionen. Om det redan finns cellbehörighetskuber utökar TM1 Application Server dimensionerna så att de inkluderar godkännandehierarkidimensionen och kontrolldimensionen om en sådan används.
När behörigheter styrs med elementbehörighet fylls godkännandehierarkidimensionen med elementbehörighet via en TurboIntegrator-process. I det fallet genererar
inte en behörighetsändring någon behörighetsuppdatering.
Det går inte att använda en kontrolldimension om elementbehörighet används för
att styra behörigheter.
Du kan använda parametern Tillämpa elementbehörighet på godkännandehierarkier för att aktivera elementbehörighet för godkännandehierarkier. Den här parametern är en egenskap för alla godkännande- och ansvarsprogram för en given
TM1-server.
Glöm inte: Parametern gäller inte centrala program eftersom de inte har någon
godkännandehierarki. TM1 tillämpar inte någon ytterligare TM1-behörighet för
centrala program.
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Standardvärdet för Tillämpa elementbehörighet på godkännandehierarkier är Nej
för både nya och uppgraderade miljöer. Du sätter parametern i rutan Egenskaper
för mappen Program.
Sätt parametervärdet till Ja så att användare av andra än TM1-programgränssnitt,
t.ex. TM1 Web, Architect eller Cognos Business Intelligence endast ser godkännandehierarkidimensioner som de har behörighet för. Tänk på att en användare kan ha
åtkomst till fler än ett program. Värdet Ja gäller elementbehörighet för alla dimensionen som används som godkännandehierarki.
I tidigare versioner tillämpades inte elementbehörighet på godkännandehierarkidimensioner. I det fallet, och om t.ex. Architect användes, kunde du se alla element i
godkännandehierarkin i delmängdsredigeraren även om du endast kunde se data
för element du hade behörighet för i TM1-programmet.
Om behörigheter tillämpas via cellbehörighet tillämpas cellbehörigheten på godkännandehierarkidimensionen endast om parametern Tillämpa elementbehörighet
på godkännandehierarkier har värdet Ja. När Tillämpa elementbehörighet på
godkännandehierarkier har värdet Ja tillämpas elementbehörighet med hjälp av
en regel som refererar till en kontrollkub som underhålls av TM1 Application Server. Kuben innehåller logik som beräknar och aggregerar behörighet för alla grupper och program som använder samma godkännandehierarkidimension. I det fallet
måste TM1 Application Server göra en behörighetsuppdatering när behörigheter
ändras eftersom elementbehörighet styrs av regler. Behörighetsuppdateringen kan
ta tid för en stor TM1-server. Om det tar för lång tid kan du återgå till att använda
elementbehörighet eller sätta Tillämpa elementbehörighet på godkännandehierarkier till Nej genom att använda en kontrolldimension.
När cellbehörighet används som Behörighetsmetod kan du också ange värdet för
parametern CELLSECURITYMOSTRESTRICTIVE i kuben }CubeSecurityProperties för datakuber i programomfattningen.
När CELLSECURITYMOSTRESTRICTIVE har värdet Ja gäller den mest restriktiva behörigheten för element- och cellbehörighet. Exempel: Om elementbehörigheten för ett visst element är LÄSA för en given grupp och cellbehörigheten för en
cell som refererar till det dimensionselementet är SKRIVA, blir behörigheten LÄSA.
Om värdet för CELLSECURITYMOSTRESTRICTIVE är något annat än Ja gäller
samma sak som i tidigare versioner.
Hur du anger den här parametern beror på om du vill dra nytta av fördelarna
med att sätta CELLSECURITYMOSTRESTRICTIVE till Ja eller om du vill behålla
befintligt TM1 Server-beteende. Om det finns TM1-program som har byggts med
TM1 10.1.1 eller tidigare och där cellbehörighet används, är det troligt att den
gamla funktionen ska behållas varför värdet för parametern CELLSECURITYMOSTRESTRICTIVE inte behöver ändras. Om du bygger nya program och vill
använda möjligheten att dela godkännandehierarkidimensioner och använda elementbehörigheten LÄSA för vissa dimensioner kan du sätta värdet för CELLSECURITYMOSTRESTRICTIVE till Ja.
Om det redan finns driftsatta program i TM1 10.2 kan metoderna som beskrivs i
IBM Technote 'Element Security and TM1 Applications in TM1 10.2 http://www01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21659499 ha använts.
Med parametern CELLSECURITYMOSTRESTRICTIVE kan du enklare modellera
vissa av scenarierna som beskrivs i ovanstående Technote.
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TM1 Application Server använder inte CELLSECURITYMOSTRESTRICTIVE och
värdet är som standard tomt. Det betyder att cellbehörighet med värdet SKRIVA i
TM1-servern åsidosätter elementbehörigheten LÄSA som är samma funktion som i
tidigare versioner. Om du vill tillämpa behörighet med hjälp av cellbehörighet,
t.ex. för att dela godkännandehierarkier, och du även vill använda elementbehörigheten LÄSA ska du sätta värdet för den här parametern till Ja för relevanta kuber.
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Kapitel 10. Cognos TM1 Scorecarding
IBM Cognos TM1 Scorecarding integrerar styrkortspaneler och strategihantering i
Cognos TM1. Använd IBM Cognos TM1 Performance Modeler till att definiera
nyckeltalsindikatorer som ska övervakas. Använd sedan nyckeltalsindikatorerna till
att bygga styrkortsdiagram. Styrkortsobjekt och diagram som du skapar lagras på
Cognos TM1-servern och är tillgängliga som interaktiva kontrollpaneler för användarna. Samlingen av styrkortsfunktioner skapar en nära integration av styrkort och
strategier med planering, analys och kontrollpaneler.
Du kan använda styrkortskuber och -diagram i IBM Cognos Insight, IBM Cognos
Workspace, och IBM Cognos TM1 Web.
I det här avsnittet finns utförlig information om styrkort och diagram och om hur
du bygger och driftsätter en styrkortslösning.

Exempelserver för styrkort
IBM Cognos TM1 innehåller en styrkortsexempeldatabas med namnet GO_Scorecards.
Det här exemplet innehåller en samling styrkortsobjekt som är klara att användas:
nyckeltalskuber, påverkansdiagram, strategikartor och anpassade diagram.

Förstå Cognos TM1 Scorecarding
IBM Cognos TM1 Scorecarding integrerar funktioner för styrkort och strategihantering i IBM Cognos TM1 för att ge bättre integration av resultathantering och planering. Använd IBM Cognos TM1 Performance Modeler när du ska definiera och
bygga styrkortslösningar. Du kan sedan göra dem tillgängliga för interaktion och
övervakning i IBM Cognos Insight, IBM Cognos Workspace och IBM Cognos TM1
Web.
Genom att använda Cognos TM1 Scorecarding kan du utföra följande uppgifter:
v
v
v
v

Visuellt sammanställa och övervaka organisationens strategi och mål
Definiera och övervaka nyckeltal (KPI) med trafikljus- och trendikoner
Jämföra nyckeltal med företagets strategiska mål
Skapa interaktiva styrkortsdiagram och datavisualiseringar

Vad är ett styrkort?
Ett styrkort är en samling nyckeltal som är utformade för att avspegla de strategiska målen i en affärsenhet eller en organisation. Informationen om ett styrkort
identifierar hur väl målen uppfylls genom att jämföra planerade resultat med verkliga. Styrkort kan visa information för olika organisationer inom företaget. Genom
att använda visuella statusindikatorer som trafikljus och trendikoner kan styrkorten hjälpa användare att snabbt utvärdera resultat.
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Vad är en Cognos TM1-styrkortslösning?
En Cognos TM1 Scorecarding-lösning kombinerar dina TM1-data och dimensioner
till interaktiva diagram och datavisualiseringar som du kan dela med andra användare.
Viktiga termer för Cognos TM1 Scorecarding är bland annat följande:
Styrkortslösning
En samling av TM1-objekt som består av en nyckeltalsdimension, en nyckeltalskub samt ett eller flera interaktiva styrkortsdiagram. En styrkortslösning är inbyggd i Cognos TM1 Performance Modeler och används i Cognos Insight.
Nyckeltal
Ett mått eller nyckeltal (KPI) som förmedlar resultatet för ett viktigt område av verksamheten. Exempel: vinst, intäkter och utgifter.
Nyckeltalsindikator
Ett mått på resultat, status och trend för en viktigt område av verksamheten. En nyckeltalsindikator jämför aktuella resultat med målvärden. Exempel: resultat, status och trend.
Du kan skapa styrkort för olika målgrupper med olika detaljnivåer. Bästa sättet att
hantera lösningen är att skapa separata styrkort för varje enhet inom organisationen.

Styrkortsdata
Du bygger styrkortslösningar som baseras på nya eller befintliga data från Cognos
TM1-systemet.

Styrkortsdiagram
Genom att använda Cognos TM1 Scorecarding kan du bygga följande interaktiva
diagram och datavisualiseringar som baseras på dimensionerna i nyckeltalskuben.
v påverkansdiagram
v Strategikarta
v Anpassat diagram
v Historikdiagram

Verktyg för styrkort
Cognos TM1 Scorecarding använder följande användargränssnitt till att skapa, hantera och visa styrkortslösningar.
IBM Cognos TM1 Performance Modeler
Använd Cognos TM1 Performance Modeler till bygga och driftsätta styrkortslösningar.
v Från välkomstsidan för styrkort i Cognos TM1 Performance Modeler
startar du alla nödvändiga uppgifter för att bygga styrkort.
Du öppnar välkomstsidan för styrkort genom att klicka på Skapa styrkort på välkomstsidan för modellutformning i Cognos TM1 Performance Modeler.
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v Med de särskilda redigeringsverktygen för styrkort i Cognos TM1 Performance Modeler definierar och bygger du styrkortsdimensioner, kuber
och diagram.
v Driftsätt styrkortslösningen på en Cognos TM1-server så att den blir tillgänglig för användare i IBM Cognos Insight.
IBM Cognos Insight
Använd kontrollpanelsfunktionerna i Cognos Insight när du ska visa strategikartor och påverkansdiagram som interaktiva visualiseringsdiagram.
Genom att använda Cognos Insight kan du välja värden för olika tidsperioder, nyckeltal och dimensioner samt analysera data direkt i nyckeltalsdiagram.
IBM Cognos Workspace
Visa och interagera med nyckeltalskuber och styrkortsdiagram.
IBM Cognos TM1 Web
Visa och interagera med nyckeltalskuber, påverkansdiagram och strategikartor.

Objekt för styrkort
I Cognos TM1 Scorecarding används följande specialiserade TM1-objekt för att
ordna och lagra styrkortslösningen:
v nyckeltalsdimension
v nyckeltalsindikatordimension
v Nyckeltalskub
v
v
v
v

Påverkansdiagram
Strategikarta
Anpassat diagram
Historikdiagram

styrkortslösning
I en IBM Cognos TM1 Scorecarding-lösning ingår en samling styrkortsobjekt (dimensioner, kubvy och diagram). Använd dessa objekt till att visuellt och interaktiv
dela en affärsenhets eller organisations resultatnyckeltal och strategiska mål.
Användare kan interagera med information i styrkortskubsvyn och -diagrammen.
De kan se hur väl målen är uppfyllda genom att jämföra planerade resultat och utfall. Du kan skapa styrkort för olika målgrupper med olika detaljnivåer. Bästa sättet att hantera lösningen är att skapa separata styrkort för varje enhet inom organisationen.
En Cognos TM1-styrkordslösning bygger på en enda TM1-nyckeltalskub. Du använder dimensionerna i en nyckeltalskub till att bygga de styrkortsdiagram som
du vill ha i styrkortslösningen.
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Figur 8. Cognos TM1-styrkortslösning

Du använder IBM Cognos TM1 Performance Modeler till att skapa styrkortsstrukturen. Du kan använda befintliga IBM Cognos TM1-data till att representera en del
av styrkortsstrukturen.

Krav för styrkortslösningar
Du måste skapa och publicera minst ett styrkort i TM1 Performance Modeler innan
du kan använda dem i Cognos Insight.
Huvudkravet för en Cognos TM1 Scorecarding-lösning är en nyckeltalskub. Som
standard läggs alla styrkortsdiagram som är relaterade till kuben också till i styrkortslösningen. Du behöver inte skapa fler diagram för att publicera en styrkortslösning men styrkortslösningen måste alltid det påverkansdiagram som automatiskt skapas när en nyckeltalskub skapas.
Styrkortslösningen innehåller följande:
v nyckeltalskub
– nyckeltalsdimension
– nyckeltalsindikatordimension
– tidsdimension
– fler dimensioner för geografi, produkt eller kund (valfritt)
v påverkansdiagram (skapas automatiskt för styrkortskuben)
v historikdiagram (skapas automatiskt för styrkortskuben)
v Valfria styrkortsdiagram:
– strategikarta
– anpassade diagram

Nyckeltalskub
En nyckeltalskub är en särskild typ av kub i IBM Cognos TM1 Performance Modeler som lägger grunden för styrkortslösningar och styrkortsdiagram. Du skapar en
nyckeltalskub med alla dimensioner som du vill använda för visning och analys av
styrkortsinformation.
Du kan använda en nyckeltalskub till att övervaka flera nyckeltal och nyckeltalsindikatorer. Nyckeltalskubens primära funktion är att visa aktuell relativ status för
många rader i en tabell. Den visar aktuell trend för många nyckeltal samtidigt.
I följande lista beskrivs en standardstyrkortslayout för en nyckeltalskub:
v Radtiteldimension: Nyckeltalsdimension
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v Kolumntiteldimension: Nyckeltalsindikatordimension
v Kontextdimensioner: Tid, geografi och andra datakontextdimensioner

Figur 9. Exempel på nyckeltalskub

En nyckeltalskub kombinerar nyckeltalsdimensionen och nyckeltalsindikatordimensionen med övriga TM-dimensioner.
Kuberna har samma egenskaper som andra TM1-kuber. Du kan importera dimensioner till dem från andra befintliga dimensioner.
En nyckeltalskub måste ha minst följande dimensioner:
v En nyckeltalsdimension
v En nyckeltalsindikatordimension
v En tidsdimension
Om du vill kan du också lägga till andra befintliga dimensioner, som t.ex. geografi
eller produkter.
Anm: När du skapar en ny nyckeltalskub skapas ett påverkansdiagram automatiskt. En nyckeltalskub kan ha endast ha ett påverkansdiagram.

nyckeltalsdimension
Nyckeltalsdimensionen innehåller samlingen av viktiga mått och nyckeltal (KPI)
som ska övervakas för företaget
Måtten kallas nyckeltal och varje nyckeltal identifierar en aspekt av resultatet, t.ex.
bruttovinst, intäkt eller produktkostnad. Du kan övervaka verkligt resultat för ett
nyckeltal och jämföra det med förväntade värden eller målvärden genom att kombinera det med nyckeltalsindikatorer för ytterligare detaljer om status, poäng och
trend. Nyckeltal visas i radrubriken i en kubvy.
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Figur 10. Nyckeltalsdimensionen i en nyckeltalskub

Utforma nyckeltalsdimensionen
Eftersom definitioner av nyckeltalsdimensioner kanske inte lagras i befintliga TM1data kan du behöva skapa nyckeltalsdimensionen och relaterade nyckeltalsmedlemmar. Du använder nyckeltalsdimensionsredigeraren i Cognos TM1 Performance
Modeler till att bygga nyckeltalsdimensionen.
De som använder styrkortslösningen behöver förstå de förväntade resultatmönstren för varje nyckeltal. Exempel: Intäkt över ett fastställt mål är en positiv indikator som visar att företaget överskrider prognosen medan en produktkostnad över
fastställt mål är en negativ indikator som behöver åtgärdas.

Nyckeltalsdimensionsegenskaper
En nyckeltalsdimension har följande egenskaper som du konfigurerar i dimensionsredigeraren.
Format
Anger det numeriska formatet eller formatet för datum/tid.
Resultatmönster
Hur nyckeltalet tillämpas. Välj mellan:
v Över mål är positivt
v På mål är positivt
v Under mål är positivt
Välj ett resultatmönster för nyckeltalet som ska övervakas. Exempel: Intäkt
ovanför målet är positivt medan produktkostnad under målet är positivt.

146

IBM Cognos TM1 Performance Modeler

Toleranstyp
Toleranstyp anger hur värdet för toleransindikatorn ska tolkas.
v Absolut. Värdet i toleransindikatorn är toleransen och används som det
är.
v Procent. Värdet i toleransindikatorn används för att beräkna tolerans i
procent av målet.

Nyckeltalsdimensionsberäkningar
Du använder TM1-standardfunktioner för att definiera nyckeltalsdimensioner. Exempel:
Profit = Revenue - Expenses
Du kan ange separata beräkningar för celler på lövnivå och celler på konsoliderad
nivå.
Uttryck på lövnivå
En enkel beräkning på lövnivå.
Uttryck på konsoliderad nivå
En beräkning på aggregerade resultat.
Mer information finns i ”Skapa beräkningar för nyckeltals- och
nyckeltalsindikatordimensioner” på sidan 167.

nyckeltalsindikatordimension
I IBM Cognos TM1 Scorecarding, ger en nyckeltalsindikator mer information om
nyckeltalsindikatorer eller nyckeltal. Exempel på nyckeltalsindikatorer är poäng,
status och trend.
Nyckeltalsindikatorer i en styrkortslösning mäter resultat, status och trender inom
viktiga områden av verksamheten genom att jämföra aktuella resultat med målvärden. Exempel: Indikatorerna utfall, mål och tolerans för ett nyckeltal brukar användas för att beräkna de relaterade indikatorerna poäng, status och trend.
Cognos TM1 Scorecarding har en uppsättning fördefinierade nyckeltalsindikatorer.
Du kan använda de fördefinierade nyckeltalsindikatorerna eller skapa egna. Du
kan också använda TM1-standardfunktioner och särskilda styrkortsfunktioner när
du beräknar nyckeltalsindikatorer.
Nyckeltalsindikatorer kan visas som numeriska värden eller visuellt som trafikljus
och trendikoner. Nyckeltalsindikatordimensionen visas vanligen i kolumndimensionstiteln i ett standardstyrkort eller en kubvy.
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Figur 11. Nyckeltalsindikatordimension i en nyckeltalskub

Renderaregenskapen för nyckeltalsindikatorikoner
Renderaregenskapen anger typen av indikatorikon som ska användas som visuell
referens för att visa resultatet för en nyckeltalsindikator. Ikonerna visas i nyckeltalskuber och styrkortsdiagram. Du kan ange olika renderare för varje nyckeltalsindikator.
Följande lista innehåller giltiga alternativ för renderaregenskapen:
v Trafikljus - Ange trafficLight i renderaregenskapen.
v Nyckeltalstrend - Ange metricTrend i renderaregenskapen.
v Numerisk - Lämna cellen tom om du vill visa ett numeriskt värde i stället för en
indikatorikon.
Trafikljus/statusindikator
Trafikljus eller statusindikator är en ikon som visar status för en nyckeltalsindikator. Status anges av ikonens färg och form, vilket beskrivs närmare i
följande tabell.
Tabell 14. Statusikoner för nyckeltalsindikatorns trafikljus
Trafikljus

Beskrivning
En grön cirkel anger godkänd status för den associerade
nyckeltalsindikatorn.
En gul romb anger uppmärksamhet i fråga om status för den associerade nyckeltalsindikatorn.
En röd kvadrat anger varning i fråga om status för den associerade
nyckelsindikatorn.
Bilden representerar ofullständig status för när det inte finns några data
för utfalls- eller målnyckeltalsindikatorerna. Poäng eller status kan inte
beräknas när något av dessa värden saknas.
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Trendindikator
En trendindikator visar hur värdet på en kolumn är jämfört med värdet på
en annan kolumn. Exempel: En trendindikator visas trenden från föregående period i förhållande till den aktuella perioden genom att jämföra värden mellan perioder. Trendindikatorn visar om värdet är större än, oförändrat eller mindre än värdet under föregående period.
Tabell 15. Trendikoner för nyckeltalsindikatorn
Trend

Beskrivning
En grön uppåtriktad triangel anger att trendvärdet är större än under
den föregående perioden.
Exempel: Värdet är större än under den föregående månaden eller kvartalet.
En grå streckikon anger att trendvärdet är oförändrat.
En röd nedåtriktad triangel anger att trendvärdet är mindre än under
den föregående perioden.
Exempel: Värdet är mindre än under den föregående månaden eller
kvartalet.

Tom cell

Anger att trenden är ofullständig för perioden. Trenden kan inte visas
när status är ofullständig. Exempel: En trend kan inte visas för den första tidsperioden, t.ex. kvartal 1. Tidigare data finns inte, även om
nyckeltalet har ett värde för utfall, mål, poäng och status.

Standardnyckeltalsindikatorer
I Cognos TM1 Scorecarding ingår en samling inbyggda nyckeltalsidikatorer som är
klara att användas. När du skapar en nyckeltalsindikatordimension skapas dessa
medlemmar automatiskt och fylls med förslag på indikatornamn och beräkningar.
Varning:
Du kan endast använda inbyggda nyckeltalsindikatorer som de är. Ändra inte
och ta inte bort dem. De behövs för styrkortsfunktionen. Om du behöver egna
nyckeltalsindikatorer kan du lägga till dem utöver de inbyggda.
I Cognos TM1 Scorecarding ingår följande inbyggda nyckeltalsindikatorer:
Tabell 16. Lista över standardnyckeltalsindikatorer
Nyckeltalsindikatornamn
Beskrivning
Status

Ett beräknat värde som representerar poängresultatet för ett nyckeltal.
Det returnerade numeriska värdet visas som en trafikljusikon som visuellt anger status i rutnätsvyer och diagram.
v

1 - utmärkt (som målvärdet eller bättre)

v

0 - genomsnittligt (inom toleransen 1 från målet)

v

1 - dåligt (mer än 1 tolerans från målet)

Använder SCORESTATUS nyckeltalsindikatorfunktionen:
=SCORESTATUS(’Score’)
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Tabell 16. Lista över standardnyckeltalsindikatorer (forts)
Nyckeltalsindikatornamn
Beskrivning
Trend

Ett beräknat värde som motsvarar hur nyckeltalsresultat ändrats sedan
föregående period.
Utvärderar ett nyckeltalspoäng och returnerar ett värde som anger det
aktuella resultatet av nyckeltal
Resultatet avspeglar endast en positiv eller negativ trend om poängen
ändras mer än 5 % av toleransen.
Som standard är indikatorn konfigurerad att visa en trendikon för
nyckeltalsindikatorn som visuellt anger trenden i rutnätsvyer och diagram.
v

1 - trenden blir bättre

v

0 - oförändrad trend

v

1 - trenden blir sämre

Använder SCORETREND nyckeltalsindikatorfunktionen:
=SCORETREND(’Score’)
Utfall

Ett värde för utfallsindikator härleds från driftsdata.
Fyll i värdet från befintliga Cognos TM1-data.

Mål

Ett målvärde definierar en nivå av förväntade resultat.
Fyll i värdet från befintliga Cognos TM1-data.

Tolerans

Ett toleransvärde definierar ett godtagbart intervall för ett resultat som
avviker från ett fastställt mål.
Ange värdet eller fyll i det från befintliga Cognos TM1-data.

Avvikelse

Beräknar skillnaden mellan utfalls- och målindikatorer.
Använder beräkningen: =’Actual’-’Target’

Avvikelse %

Beräknar den procentuella skillnaden mellan utfalls- och
målindikatorer.
Använder beräkningen: =(’Actual’-’Target’)/’Target’

Poäng

Beräknar ett nyckeltals poäng baserat på utfalls-, mål- och
toleransindikatorer.
Värdet anger om ett nyckeltal motsvarar målvärdet eller är högre eller
lägre, och i så fall med hur mycket. Det avspeglar avståndet från målet
mätt som toleransenheter. Värdena rapporteras i intervall om -10 till
10, där värdet 0 anger att nyckeltalet överensstämmer med målvärdet.
En positiv poäng anger ett bra resultat för nyckeltalet. En negativ poäng anger ett dåligt resultat för nyckeltalet.
Använder SCORE nyckeltalsindikatorfunktionen:
SCORE(Actual,Target,Tolerance)

Poängförändring

Beräknar förändringen av poäng genom att jämföra det aktuella värdet
från föregående tidsperiod.
Använder Cognos TM1 LAG-funktionen på följande sätt:
=’Score’-LAG(0,’Score’)
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Tabell 16. Lista över standardnyckeltalsindikatorer (forts)
Nyckeltalsindikatornamn
Beskrivning
Verklig trend

Används inte för närvarande.

Verklig
Beräknar förändringsprocent för den verkliga indikatorn genom att
förändringsprocent jämföra det aktuella värdet med värdet från föregående tidsperiod.
Använder Cognos TM1 LAG-funktionen på följande sätt:
=(’Actual’-LAG(0,’Actual’))/LAG(0,’Actual’)
Status_1_Count

Används enbart internt.

Status_0_Count

Används enbart internt.

Status_-1_Count

Används enbart internt.

Användardefinierade nyckeltalsindikatorer
Skapa egna användardefinierade nyckeltalsindikatorer för att mäta resultaten för
ett nyckeltal mot ett jämförbart nyckeltal, t.ex. en branschstandard.
Du kan t.ex. definiera nyckeltalsindikatorer för att övervaka ett prognosnyckeltal. I
det här scenariot skapar du en samling härledda och beräknade nyckeltalsindikatorer.
Skapa följande härledda nyckeltalsindikatorer och fyll i indikatorerna med befintliga prognosdata.
v Prognosutfall
v Prognosmål
v Prognostolerans
Skapa följande beräknade nyckeltalsindikatorer och fyll i dem genom använda följande nyckeltalsindikatorfunktioner.
v Prognospoäng - Använd SCORE-funktionen till att beräkna värdet.
Exempel: =SCORE(’Forecast Actual’,’Forecast Target’,’Forecast Tolerance’)
v Prognosstatus - Använd SCORESTATUS-funktionen till att beräkna värdet.
Exempel: =SCORESTATUS(’Forecast Score’)
Ange trafficLight för renderaregenskapen så visas för en trafikljusikon för
nyckeltalsindikatorn.
v Prognostrend - Använd SCORETREND-funktionen till att beräkna värdet.
Exempel: =SCORETREND(’Forecast Score’)
Ange metricTrend för renderaregenskapen så visas en trendikon nyckeltalsindikatorn.
Mer information om att skapa och beräkna nyckeltalsindikatorer finns i följande
avsnitt.
v ”Skapa en nyckeltalsindikatordimension” på sidan 165.
v ”nyckeltalsindikatorfunktioner” på sidan 161.

Beräkningar och funktioner för nyckeltalsindikatorer
Du kan använda de vanliga TM1-funktioner och en särskild uppsättning nyckeltalsindikatorfunktioner när du definierar beräkningar för dina nyckeltalsindikatoKapitel 10. Cognos TM1 Scorecarding
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rer. En beräkning för en nyckeltalsindikator kan ge status-, poäng- eller trendvärde
som baseras på andra indikatorer för samma nyckeltal.
Du kan t.ex. använda nyckeltalsindikatorfunktionen SCORE till att beräkna en poäng
för ett nyckeltal beroende på indikatorerna utfall, mål och tolerans för nyckeltalet.
=SCORE(’Actual’,’Target’,’Tolerance’)
Mer information om att använda beräkningar med nyckeltalsindikatorer finns i följande avsnitt:
v ”nyckeltalsindikatorfunktioner” på sidan 161
v IBM Cognos TM1 Reference-dokumentationen, avsnittet ”Regelfunktionen”.
v Dimensionsberäkningar

Härledda nyckeltal
Ett härlett nyckeltal är ett nyckeltal baserat på nyckelresultatindikatorer eller mått
från nyckeltalsdimensionen. Exempel på härledda nyckeltal: Personaltillfredsställelse baserat på personalundersökningsresultat, personalomsättning, anställningskostnad eller kundtillfredsställelse baserat på produktundersökningar, returer och
antal kunder. Dessa två härledda nyckeltal kan även utgöra basen för ytterligare
härlett nyckeltal, gradering av övergripande företagstillfredsställelse.
Du definierar ett härlett nyckeltal genom att skapa en hierarki i nyckeltalsdimensionen. Det överordnade nyckeltatet är det härledda nyckeltalet som beräknas från
de underordnade nyckeltalen. I exemplet är Personalomsättning, Bonus, Lön och
Utbildningskostnad underordnade medlemmar till Personaltillfredsställelse.
Nyckeltalsdimensionen gometric visar det härledda nyckeltalet Personaltillfredsställese med de underordnade nyckeltalen Personalomsättning, Bonus, Lön och Utbildningskostnad.

Beräkningen av status för det härledda nyckeltalet hämtas från status för underordnade nyckeltal. Status bestäms baserat på en av följande härledda beräkningar:
v Mest positiva status. Rapporterar status för det mest positiva underordnade
nyckeltalet.
v Minst positiva status. Rapporterar status för det minst positiva underordnade
nyckeltalet.
v Vanligaste status. Rapporterar vanligast status för alla underordnade nyckeltal.
v Medelstatus. Rapporterar medelstatus för alla underordnade nyckeltal.
Anm: Nyckeltal som inte härleds visas som Ej härlett. Det görs för att skilja mellan beräknade och härledda nyckeltal i samma hierarki.
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Anm: Ett härlett nyckeltal vaseras på en konsolidering av direkt underordnade
nyckeltal som kan ha olika enheter och mått. Nyckeltalsindikatorerna Mål och
Verkligt ger inte trovärdiga värden och visas därför som noll. Personaltillfredsställese baseras till exempel på Personalomsättning i % av headcount, Bonus i %
av lön samt Lön och Utbildningskostnad som monetära värden. Konsolideringen
av de här värdena ger inte något trovärdigt resultat och visas därför inte.
Statusindikatorer för underordnade nyckeltal:
v Utmärkt

- det verkliga värdet är lika med, eller överstiger målvärdet.

- det verkliga värdet understiger målvärdet men inom accepterat tolev Medel
ransvärde.
v Dåligt
värde.

- det verkliga värdet understiger målvärdet och accepterat tolerans-

v Ofullständigt

- det finns inte tillräcklig mängd data att beräkna status från.

Mest positiva status
Det härledda nyckeltalet rapporterar status för det mest positiva av de direkt underordnade nyckeltalen.

Bilden visar det härledda nyckeltalet Övergripande företagsgradering rapporterar
mest positiva status för de underordnade nyckeltalen som i det här fallet är Personaltillfredsställelse.

Minst positiva status
Det härledda nyckeltalet rapporterar status för det minst positiva av de direkt underordnade nyckeltalen.

Bilden visar att det härledda nyckeltalet Övergripande företagsgradering rapporterar minst positiva status för de underordnade nyckeltalen som i det här fallet är
Produkttillfredsställelse.

Vanligaste status
Det härledda nyckeltalet rapporterar vanligaste status för de direkt underordnade
nyckeltalen.

Bilden visar att det härledda nyckeltalet Övergripande företagsgradering rapporterar vanligast status för underordnade nyckeltal som i det här fallet är Personaltillfredsställesel och Utgiftsprofil.
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Anm: Om det finns fler än en status som är vanligast, t.ex. två gröna och två gula
rapporteras den som har företräde. Grön eller Utmärkt har högst, grå eller ofullständig har minst.

Medel
Det härledda nyckeltalet rapporterar medelstatus för direkt underordnade nyckeltal.

Bilden visar att det härledda nyckeltalet Övergripande företagsgradering rapporterar medel för rapporterad status för underordnade nyckeltal.
Närliggande uppgifter:
”Skapa ett härlett nyckeltal” på sidan 176

Styrkortsdiagram
Med styrkortsfunktionen i Cognos TM1 skapar du interaktiva diagram och datavisualiseringar baserat på dimensionerna i en nyckeltalskub. Diagrammen används
för att bygga ihop arbetsytan i Cognos Insight.

Påverkansdiagram
Påverkansdiagram visualiserar positiva och negativa samband mellan nyckeltal i
nyckeltalskuben. Den här typen av diagram visar hur företaget verkligen fungerar
genom att vissa hur ett nyckeltal inverkar på ett annat.
Ett påverkansdiagram kan visa hur intäkt och kostnad påverkar vinst som i sin tur
påverkar bonusar och forskningsfinansiering. .
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Påverkansdiagrammet visar trafikljus- och trendindikatorer för status och trend för
varje nyckeltal i diagrammet. När en användare arbetar med ett påverkansdiagram
kan de filtrera efter olika kontext. Då uppdateras trafikljus och trendindikatorer
med nya värden för den valda dimensionen.

Utforma påverkansdiagram
I påverkansdiagram ordnas nyckeltal i tre kategorier: påverkande, fokuserade och
påverkade nyckeltal.
v Påverkande nyckeltal - Exempel: utgifter och intäkter
v Fokuserade nyckeltal - Exempel: vinst
v Påverkade nyckeltal - Exempel: forskningsfinansiering och personalbonusar

Typ av påverkan
Egenskapen Typ av påverkan konfigurerar linjetypen som ska visa positiva eller
negativa samband mellan nyckeltal i diagrammet.
v Positiv - En heldragen linje i diagrammet visar positiv påverkan från ett nyckeltal till ett annat.
v Negativ - En streckad linje i diagrammet visar en negativ påverkan från ett
nyckeltal till ett annat.
Egenskapen kan ställas in för varje nyckeltal i listorna Påverkande nyckeltal och
Påverkade nyckeltal.

Strategikarta
En strategikarta är en branschstandard för visualisering och uppföljning av affärsresultat genom perspektiv, mål och nyckeltal.
Du kan använda IBM Cognos TM1 Scorecarding för att skapa strategikartor genom
att definiera perspektiv och mål och sedan mappa nyckeltal till dem. En strategikarta visar status för nyckeltal med trafikljus- och trendindikatorikoner. En strategikarta ordnar perspektiv, mål och nyckeltal i följande hierarki:
v En strategikarta kan ha flera perspektiv.
v Varje perspektiv kan ha flera mål.
v Varje mål kan ha flera nyckeltal.
Standardperspektiven för en strategikarta inkluderar följande:
v ekonomiska resultat
v kundkunskap
v interna affärsprocesser
v lärande och tillväxt
När du pekar över nyckeltalsindikatorn för ett mål visas en lista över relaterade
nyckeltalsindikatorer.
När du pekar över indikatorerna för ett perspektiv visas diagrammets och perspektivets namn.
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Figur 12. Exempel på en strategikarta

Strategikartskopplingar
Kopplingarna i en strategikarta visas som riktningspilar som anger en visuell relation eller ett flöde mellan målen i diagrammet. Det krävs inga kopplingar för en
strategikarta men du kan lägga till kopplingar om du vill.

Standardvärden för strategikartor
När du skapar en strategikarta skapas följande perspektiv och mål automatiskt. Du
kan ta dessa perspektiv och mål som utgångspunkt, ändra dem eller skapa egna
kombinationer.
v Ekonomi
– Öka intäkter
– Minska utgifter
v Kund
– Minska klagomål
v Interna processer
v Lärande och innovation

Status och statusberäkningar för strategikartor
Perspektiven och målen i ett strategikartsdiagram visar en summering av status för
underliggande nyckeltal i diagrammet. Du kan ange statusberäkning som styr hur
underliggande nyckeltal summeras eller aggregeras för varje perspektiv och mål i
diagrammet.
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Status för ett nyckeltal är ett beräknat värde som motsvarar resultatet för nyckeltalet. Det returnerade numeriska värdet visas som en trafikljusindikator som visuellt
visar status i diagrammet. Statusvärdena är Utmärkt, Medel, Dåligt och Ofullständigt.
Tabell 17. Status för summering av nyckeltal i strategikartor
Status

Beskrivning

Utmärkt

En grön cirkel anger status Utmärkt.
Nyckeltalet ligger på eller över målet.

Medel

En gul romb anger varningsstatus.
Nyckeltalet ligger inom måltoleransen.

Dåligt

En röd kvadrat anger varning.
Nyckeltalet ligger mer än en tolerans från målet.

Ofullständigt

Ofullständigt indikerar att det inte finns någon information för utfalls- eller målnyckeltalsindikatorer. Poäng eller status kan inte beräknas.

Statusberäkningar som kan användas för att styra hur nyckeltal summeras i strategikartan beskrivs i följande tabell.
Tabell 18. Statusberäkningar för summering av nyckeltal i strategikartor
Statusberäkning

Beskrivning

Ingen status

Visar inte någon status för nyckeltal som är associerade till perspektivet eller målet.

Vanligaste status

Visar statusikon för vanligast förekommande status för alla
nyckeltal som är associerade till perspektivet eller målet.
Exempel: Om associerade nyckeltal är Utmärkt (2), Medel (4), Dåligt (1) och Ofullständigt (0), är Medel det vanligaste.

Mest positiva status

Visar statusikonen för mest positiva status för alla nyckeltal som är
associerade till perspektivet eller målet.
Status väljs i följande prioritetsordning: Utmärkt, Ofullständigt,
Medel, Dåligt.
Exempel: Om associerade nyckeltal är Utmärkt (1), Medel (1), Dåligt (3) och Ofullständigt (1), är Utmärkt mest positivt.
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Tabell 18. Statusberäkningar för summering av nyckeltal i strategikartor (forts)
Statusberäkning

Beskrivning

Minst positiva status

Visar statusikonen för minst positiva status för alla nyckeltal som
är associerade till perspektivet eller målet.
Status väljs i följande prioritetsordning: Dåligt, Ofullständigt,
Medel, Utmärkt.
Exempel:
Om associerade nyckeltal är Utmärkt (1), Medel (1), Dåligt (1) och
Ofullständigt (1), är Dåligt minst positivt.
Om associerade nyckeltal är Utmärkt (1), Medel (1), Dåligt (0) och
Ofullständigt (2) är Ofullständigt minst positivt.
Om associerade nyckeltal är Utmärkt (1), Medel (1), Dåligt (0) och
Ofullständigt (0) är Medel minst positivt.

Anpassat diagram
Ett anpassat diagram är en strategikarta där du importerar en anpassad bild och
visar nyckeltal med dimensionskontext på bilden som datapunkter.
Följande exempel på anpassade diagram är tillgängliga:
Geografiska kartor
Visar företaget ur regionalt perspektiv.
Processdiagram
Visar nyckeltal i processflödeskontext.
Ett anpassat diagram visar nyckeltals- och kontextdimensionsnamn med trafikljusoch trendindikatorikoner som ett överlägg eller skikt på den valda bilden.
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Figur 13. Exempel på ett anpassat diagram

Dimensioner för ett anpassat diagram
Du skapar ett anpassat diagram genom att välja en bild och sedan välja de dimensioner och den dimensionskontext som du vill använda i diagrammet.
v Primär dimension (krävs)
v Sekundär dimension (valfritt)
v Sekundär dimensionskontext (valfritt)

Exempelbilder
Följande bilder är tillgängliga i redigeraren för anpassat diagram:
v Världskarta för geografiska dimensioner
v Processflödesdiagram
v Organisationsdiagram

Bildfiltyper
Du kan använda följande bildfiltyper i ett anpassat diagram:
v PNG
v GIF
v BMP
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v JPEG

Bildegenskaper
Du kan ändra egenskaperna för bildens storlek och genomskinlighet.

Historikdiagram
Ett historikdiagram visar ett stapeldiagram för ett nyckeltal. Som standard jämförs
det verkliga värdet med målvärdet för varje tidsperiod och diagrammet visar om
resultatet ligger inom toleransvärdet. Du kan öka eller minska detaljnivån genom
att flytta fokusfältet.
När du pekar på en stapel visas ytterligare information om värdena, inklusive trafikljus och trendindikatorer. Trafikljus visar status enligt nyckelvärdets resultatmönster. Om resultatmönstret är satt till Över mål är gynnsamt kan status vara
något av följande:
v Utmärkt

- det verkliga värdet är lika med, eller överstiger målvärdet.

- det verkliga värdet understiger målvärdet men inom accepterat tolev Medel
ransvärde.
v Dåligt
värde.

- det verkliga värdet understiger målvärdet och accepterat tolerans-

Det finns mer information om resultatmönster i ”nyckeltalsindikatordimension” på
sidan 147.
Trendindikatorer visar om resultatet förbättrats (

), försämrats (

) eller är oför-

ändrad ( ) 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 januari.
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Figur 14. Exempel på ett historikdiagram

nyckeltalsindikatorfunktioner
I IBM Cognos TM1 Scorecarding ingår en samling särskilda funktioner som är specifika för beräkning av nyckeltalsindikatorer. Exempel på de här funktionerna i
standardnyckeltalsindikatorer är poäng, status och trend. Du kan använda dem tillsammans med egna nyckeltalsindikatorer.
Funktionerna är tillgängliga i uttrycksredigeraren när du arbetar med nyckeltalsindikatorer.

SCORE
Ändamål
SCORE-funktionen beräknar ett nyckeltals poäng för en angiven kontext av utfall-,
mål- och toleransindikatorer.
Funktionen returnerar ett värde som anger om ett nyckeltal motsvarar målvärdet,
eller är högre eller lägre än målet, och i så fall med hur mycket. Det avspeglar avståndet från målet mätt som toleransenheter. Den returnerar värden i intervallet -10
till 10 där värdet 0 anger att nyckeltalet motsvarar målet. En positiv poäng anger
att resultatet stämmer med målet. En negativ poäng anger att resultatet inte stämmer med målet.
Funktionen är endast giltig i en kub som har en nyckeltalsdimension och kan bestämma resultatmönstret för nyckeltalet och toleranstypen.
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=SCORE('<Actual>','<Target>'),'<Tolerance>'

Parametrar
Utfall
Namnet på den nyckeltalsindikator som representerar utfallsindikatorn.
Mål
Namnet på den nyckeltalsindikator som representerar målindikatorn.
Tolerans
Namnet på den nyckeltalsindikator som representerar toleransindikatorn.

Exempel
Exempel: Funktionen används av standardnyckeltalsindikatorn med namnet Poäng.
=SCORE(’Actual’,’Target’,’Tolerance’)

SCORESTATUS
Ändamål
SCORESTATUS-funktionen beräknar ett värde som representerar poängresultatet
för ett nyckeltal.
Funktionen använder en medlem som innehåller nyckeltalspoäng för aktuell kontext.
Det returnerar något av följande numeriska värden som anger hur nyckeltalet ligger till:
v 1 - utmärkt (på eller över målet)
v 0 - genomsnittligt (inom en toleransen för målet)
v -1 - dåligt (mer än 1 tolerans från målet)
=SCORESTATUS('Score')

Parametrar
Parametern Score är namnet på den nyckeltalsindikator som motsvarar poängindikatorn för ett nyckeltal.

Exempel
Exempel: Funktionen används av standardnyckeltalsindikatorn Status.
=SCORESTATUS(’Score’)

SCORETREND
Ändamål
Funktionen SCORETREND beräknar ett värde som motsvarar hur ett nyckeltalsresultat av ändrats sedan föregående period.
Funktionen tar en medlem som innehåller nyckeltalspoäng och returnerar något av
följande värden som anger nyckeltalets aktuella resultat:
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v 1 - förbättring
v 0 - oförändrat
v -1 - försämring
Resultatet avspeglar en positiv eller negativ trend bara om poängen ändras mer än
5 % av toleransen.
Funktionen kan endast tillämpas på en kub som har en tidstrend som definiera
den föregående perioden för varje medlem.
=SCORETREND(Score)

Parametrar
Parametern Score är namnet på den nyckeltalsindikator som motsvarar indikatorn
Poäng.

Exempel
Exempel: Den här funktionen används av standardnyckeltalsindikatorn Trend.
=SCORETREND(’Score’)

Interagera med styrkortsdiagram och visualiseringar
Styrkortsdiagram har interaktiva funktioner för både modellutvecklare och användare när de tittar på diagrammen i olika IBM Cognos-program som hanterar styrkort.
De interaktiva funktionerna i styrkortsdiagram inkluderar funktioner för zoomning, expandering, komprimering och filtrering av data som visas. Funktionerna är
tillgängliga i följande program:
v Cognos TM1 Performance Modeler (i diagramredigeraren och på fliken Förhandsgranska)
v Cognos Insight
v Cognos TM1 Web

Zooma in och ut i styrkortsdiagram
Alla styrkortsdiagram innehåller kontrollera för att zooma in och ut.

Expandera och komprimera påverkansdiagram
Påverkansdiagram har kontroller för interaktiv expandering och komprimering av
enskilda nyckeltal eller alla nyckeltal i diagrammet.
Expandera och komprimera alla nyckeltal
Kontrollerna Expandera alla och Komprimera alla används för att expandera och komprimera alla nyckeltal i hela påverkansdiagrammet.
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Expandera och komprimera enskilda nyckeltal
Expandera och Komprimera visas direkt i diagrammet för varje nyckeltal
som är överordnat andra nyckeltal. Du kan expandera och komprimera enskilda nyckeltal i hela diagrammet.

Filtrera styrkortsarbetsyta genom att välja nyckeltal i en strategikarta
Cognos Insight-användare kan filtrera och uppdatera styrkortswidgetarna i en arbetsyta genom att välja nyckeltal i en strategikarta. När du pekar på ett mål i en
strategikarta visas ett fönster med en lista över relaterade nyckeltal. Klicka på ett
nyckeltal så visas mer information om det. Övriga styrkortswidgetar i arbetsytan
uppdateras och visar information om valt nyckeltal.
Exempel: Arbetsytan innehåller en korstabell (ett datarutnät), en strategikarta, ett
påverkansdiagram och ett anpassat diagram. Alla fyra styrkortswidgetarna synkroniseras med varandra. Om du vill ändra vilka data som visas i varje widget kan
du välja ett av nyckeltalen som visas när du pekar på ett mål i strategikartan.

Skapa en Cognos TM1 Scorecarding-lösning
Det krävs en rad steg för att skapa en Scorecarding-lösning i IBM Cognos TM1
Performance Modeler.
När du ska bygga och publicera en styrkortslösning definierar du först och sammanställer de styrkortsobjekt som krävs. Från välkomstsidan för styrkort i Cognos
TM1 Performance Modeler startar du alla uppgifter som krävs för att bygga styrkortslösningen. När du har sammanställt de objekt som krävs för lösningen publicerar du lösningen så att den blir tillgänglig för interaktion och övervakning i andra IBM Cognos-program.
Använd IBM Cognos Insight för att skapa en kontrollpanel för styrkortslösningen.

Skapa en nyckeltalsdimension
Du måste först skapa en nyckeltalsdimension när du skapar en IBM Cognos TM1
Scorecarding-lösning i IBM Cognos TM1 Performance Modeler.
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Den här uppgiften
En nyckeltalsdimension innehåller listan över nyckeltal som ska användas för att
övervaka affärsresultat.
Det finns mer information om nyckeltalsdimensioner i ”nyckeltalsdimension” på
sidan 145.

Arbetsordning
1. I Cognos TM1 Performance Modeler går du till välkomstsidan Modellutformning och klickar på Skapa styrkort.
2. Klicka på Nyckeltalsdimensioner i den första uppgiften på välkomstsidan
Styrkort.
3. Fyll i ett namn för nyckeltalsdimensionen.
Anm: Dimensionstyp är satt till Nyckeltal och kan inte ändras.
En ny flik öppnas där du kan ändra nyckeltalsdimensionen.
4. Klicka på <Ange ny medlem> i kolumnen Namn och skriv namnet på den
nya medlemmen.
5. Klicka på Mer i kolumnen Uttryck på lövnivå och skapa en beräkning för
data på lövnivå.
6. Klicka på Mer i kolumnen Format och ange format för datum/tid eller ett numeriskt format. Formategenskaperna visas längst ned på skärmen.
7. Klicka på Mer i kolumnen Uttryck på konsoliderad nivå och skapa en beräkning aggregerade resultat.
8. Välj hur nyckeltalet ska tillämpas i kolumnen Resultatmönster.
v Över mål är positivt
v På mål är positivt
v Under mål är positivt
9. Välj hur nyckeltalet ska utvärderas i kolumnen Toleranstyp.
v Välj Absolut om nyckeltalet ska utvärderas baserat på verkligt värde.
v Välj Procent för att utvärdera baserat på en procentandel av målvärdet.
10. Upprepa föregående steg om du vill lägga till fler medlemmar till nyckeltalsdimensionen.
11. Klicka på Spara.

Och sedan då?
När du har skapat en nyckeltalsdimension kan du skapa en nyckeltalsindikatordimension.

Skapa en nyckeltalsindikatordimension
Skapa en nyckeltalsindikatordimension i IBM Cognos TM1 Performance Modeler.

Den här uppgiften
När du skapar en ny nyckeltalsindikatordimension är den fylld med de medlemmar som krävs för att bygga en nyckeltalskub. Du kan lägga till fler om det behövs.
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Varning:
Ändra inte de inbyggda nyckeltalsindikatorerna. De krävs för styrkortsfunktionen. Om du behöver egna nyckeltalsindikatorer kan du lägga till dem utöver de
inbyggda.
Det finns mer information om nyckeltalsindikatordimensioner i
”nyckeltalsindikatordimension” på sidan 147.

Arbetsordning
1. På välkomstsidan för Styrkort går du till uppgiften Skapa nyckeltalsdimensioner och klickar på Nyckeltalsindikatordimensioner.
2. Skriv namnet för den nya nyckeltalsindikatordimensionen och klicka på OK.

3.
4.
5.
6.

Anm: Dimensionstyp är satt till Nyckeltalsindikator och kan inte ändras.
Du kan lägga till och ändra medlemmar för den nya dimensionen på den nya
fliken. Medlemmarna fylls i automatiskt, t.ex. status, poäng och trend.
Klicka på <Ange ny medlem> i kolumnen Namn och skriv namnet på den nya
medlemmen.
Klicka på Mer i kolumnen Format och ange format för datum/tid eller ett numeriskt format. Formategenskaperna visas längst ned på skärmen.
Klicka på Mer i kolumnen Uttryck på lövnivå och skapa en beräkning för data
på lövnivå.
Klicka på Mer i kolumnen Uttryck på konsoliderad nivå och skapa en beräkning aggregerade resultat.

7. Välj den indikator i kolumnen Rendering som ska användas för status eller
trend, trafikljus eller nyckeltalstrend. Lämna cellen tom om du vill visa ett
numeriskt värde i stället för en indikatorikon.
8. Upprepa stegen för att lägga till fler medlemmar i nyckeltalsindikatordimensionen.
9. Klicka på Spara.

Och sedan då?
Nu kan du skapa nyckeltalskuben.

Skapa anpassade nyckeltalsindikatorer för styrkortsdiagram
Du kan skapa anpassade nyckeltalsindikatorer som visas när någon pekar på objekt i ett styrkortsdiagram. Du kan skapa flera uppsättningar och ange vilken som
ska användas för diagrammen.

Den här uppgiften
Använd Skapa delmängd för nyckeltalsindikator för att bygga en uppsättning baserat på nya eller befintliga nyckeltalsindikatorer. Du kan välja i vilken ordning
nyckeltalsindikatorerna ska visas när någon pekar på ett objekt i ett styrkortsdiagram.
När du har skapat nyckeltalsindikatorerna kan du tilldela dem med hjälp av egenskapen Trafikljusdelmängder i diagramredigeraren.
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Arbetsordning
Öppna en nyckeltalsindikatordimension.
Klicka på Skapa delmängd .
Skapa delmängderna genom att följa stegen i guiden.
Skriv namnet på den nya delmängden.
Markera och ordna upp till fem nyckeltalsindikatorer som ska visas när någon
pekar på ett diagramobjekt.
6. Klicka på Exempel så visas ett exempel.
7. Visa en översikt över anpassade nyckeltalsindikatorer.
8. Klicka på OK för att slutföra processen.
1.
2.
3.
4.
5.

De anpassade indikatorer läggs till som en delmängd i den aktuella nyckeltalsindikatordimensionen.
9. Tilldela nyckeltalsdelmängderna på följande sätt:
a. Öppna ett styrkortsdiagram.
b. Använd egenskapen Trafikljusdelmängder i fönstret Egenskaper för att
välja en delmängd.
c. Om du vill se de anpassade nyckeltalsindikatorerna i ett verktygstips
klickar du på fliken Förhandsgranska och pekar på ett nyckeltal.

Skapa beräkningar för nyckeltals- och nyckeltalsindikatordimensioner
Du kan använda TM1-standardfunktioner när du definierar nyckeltals- och nyckeltalsindikatordimensioner. För nyckeltalsindikatorer kan du använda en rad funktioner som är specifika för nyckeltal.

Den här uppgiften
För nyckeltalsdimensioner och nyckeltalsindikatordimensioner används enkla (aritmetiska), dimensions- och TM1-funktioner för uttryck på lövnivå och konsoliderad
nivå. Aggregeringsfunktioner används endast för uttryck på konsoliderad nivå.
I följande avsnitt finns mer information om TM1-standardfunktioner:
v IBM Cognos TM1 Reference -dokumentationen, ”Regelfunktioner”
v ”Skapa beräkningsdimensioner” på sidan 20
Det finns mer information i ”nyckeltalsindikatorfunktioner” på sidan 161.

Arbetsordning
1. Använd uttrycksredigeraren i Cognos TM1 Performance Modeler om du vill
använda TM1-standardberäkningar och funktioner.
2. Klicka på Uttryck på lövnivå eller Uttryck på konsoliderad nivå i den cell du
vill infoga beräkningen.
3. Använd uttrycksredigeraren för att skapa uttrycket.
4. Om du vill använda nyckeltalsindikatorfunktioner med medlemmarna i nyckeltalsindikatordimensionen klickar du på Funktioner i uttrycksredigeraren och
expanderar Nyckeltalsfunktioner.

Skapa en nyckeltalskub från en befintlig dimension
När du har skapat nyckeltals- och nyckeltalsindikatordimensionerna kan du skap
en ny nyckeltalskub i IBM Cognos TM1 Performance Modeler.
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Den här uppgiften
En nyckeltalskub kräver ett nyckeltal, en nyckeltalsindikator och en tidsdimension.
Du kan även lägga till andra dimensioner som t.ex. geografi eller produkt.

Arbetsordning
På välkomstsidan för Styrkort klickar du på Skapa nyckeltalskub.
Skriv ett namn på den nya nyckeltalskuben och klicka sedan på OK.
Klicka och dra en nyckeltalsdimension till radområdet i kuben.
Klicka och dra en nyckeltalsindikatordimension till kolumnområdet i kuben.
Klicka och dra en tidsdimension till kontextområdet av kuben. Du kan lägga till
fler dimensioner för nyckeltalskuben genom att klicka och dra dem till kubens
kontextområde.
6. Klicka på Spara.

1.
2.
3.
4.
5.

Och sedan då?
Du kan skapa ett styrkortsdiagram som baseras på den här nyckeltalskuben.

Skapa en nyckeltalskub baserat på en befintlig standardkub
Du kan skapa en ny nyckeltalskub utifrån en befintlig standardkub. När du använder den här metoden behålls den befintliga standardkuben oförändrad på TM1-servern och en ny nyckeltalskub med nästan identiska dimensioner skapas.

Den här uppgiften
En nyckeltalskub kräver ett nyckeltal, en nyckeltalsindikator och en tidsdimension.
Du kan även lägga till andra dimensioner som t.ex. geografi eller produkt.
Mer information om olika typer av dimensioner finns i ”Skapa nya dimensioner”
på sidan 19.

Arbetsordning
1. Högerklicka på den standardkub du vill använda som bas för nyckeltalskuben i
rutan Modellutformning i Performance Modeler och välj Nytt > Nyckeltalskub.
2. Ge nyckeltalskuben ett namn i fönstret Ny nyckeltalskub.
3. Markera den beräkningsdimension i den befintliga kuben som ska användas
som nyckeltalsdimension i den nya nyckeltalskuben och klicka på OK.
4. Klicka på OK när meddelandet om att nyckeltalskuben har skapats.

Resultat
När du skapar en ny nyckeltalskub skapas en länk som avbildar dimensioner och
data från den befintliga standardkuben till den nya nyckeltalskuben. Länken använder samma namn som du tilldelade den nya nyckeltalskuben.
v Beräkningsdimensionen du valde i steg 3 konverteras till en nyckeltalsdimension.
v Versionsdimensionen i standardkuben avbildas till en ny nyckeltalsindikatordimension. Den nya dimensionen använder samma namn som du tilldelade den
nya nyckeltalskuben.
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Du kan ändra länken så att den uppfyller analysbehoven. Mer information om länkar i Performance Modeler finns i Kapitel 5, ”Skapa länkar”, på sidan 61.

Och sedan då?
När du har skapat en nyckeltalskub kan du sedan skapa ett styrkortsdiagram som
baseras på den kuben.

Redigera påverkansdiagrammet
Som standard skapas ett påverkansdiagram automatiskt när du skapar en nyckeltalskub. En nyckeltalskub kan endast ha en påverkansdiagram. Du kan ändra påverkansdiagrammet för en nyckeltalskub genom att ordna nyckeltalen i diagrammet i tre kategorier: påverkande nyckeltal, fokuserade nyckeltal och påverkade nyckeltal.

Den här uppgiften
Påverkansdiagram visualiserar relationerna mellan medlemmar av dimensionerna i
nyckeltalskuben. Dessa diagram porträtterar hur företaget verkligen fungerar genom att visa hur ett nyckeltal påverkar ett annat nyckeltal.
Det finns mer information om påverkansdiagram i avsnittet ”Påverkansdiagram”
på sidan 154.
Följande bild visar ett exempel på hur nyckeltal kan ordnas för ett påverkansdiagram.

Figur 15. Exempel på redigering av påverkansdiagram

Arbetsordning
1. Klicka på Redigera påverkansdiagram under Arbeta med diagram på välkomstsidan Styrkort.
2. Välj nyckeltalskuben som du ska använda med diagrammet och klicka sedan
på OK.
3. Dra lämpligt nyckeltal till listan Fokuserat nyckeltal.
4. Dra lämpligt nyckeltal till listan Påverkande nyckeltal.
5. Dra lämpligt nyckeltal till listan Påverkade nyckeltal list.
6. Ange Typ av påverkan för varje påverkande och påverkat nyckeltal.
Klicka på cellen Typ av påverkan vid ett nyckeltal och välj ett värde i listan Påverkande nyckeltal eller Påverkade nyckeltal.
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v Positiv Visar en koppling mellan nyckeltal som en heldragen linje i diagrammet.
v Negativ Visar en koppling mellan nyckeltal mellan nyckeltal som en
streckade linje i diagrammet.
7. Klicka på Spara.
8. Klicka på fliken Förhandsgranska om du vill se en interaktiv förhandsgranskning av diagrammet.

Och sedan då?
Du kan skapa ytterligare styrkortsdiagram eller driftsätta styrkortslösningen som
ska användas i IBM Cognos-program.

Upptäcka effekter mellan relationer från nyckeltal i påverkansdiagram
Du kan använda funktionen Upptäck och generera påverkansrelationer från nyckeltal i påverkansdiagrammet. Vilka relationer som genereras bestäms genom att
analysera kubreglerna i nyckeltalsdimensionen. Du kan även granska resultaten,
göra nödvändiga ändringar och använda dem i påverkansdiagrammet.

Innan du börjar
Obs: Upptäcksprocessen kan ändra eller ta bort befintlig automatiskt genererad
påverkan. När du kör processen visas ett varningsmeddelande där du får välja om
du vill fortsätta eller avbryta.

Den här uppgiften
Resultaten av processen visas i diagramredigeraren.
Viktigt: Påverkan som upptäcktes baserat på kubreglerna tar inte hänsyn till regelkontext. Exempel: Om kubreglerna säger att nettovinsten för Nordamerika är lika
med intäkten för USA minus utgifterna för Kanada, är påverkansrelationen som
upptäcks den att vinsten påverkas av intäkts- och kostnadsnyckeltal.
Upptäcksprocessen sätter påverkan till odefinierad för varje genererad relation.
Granska resultaten och sätt alla odefinierade värden till positivt eller negativt.

Arbetsordning
1. Öppna ett påverkansdiagram.
2. Klicka på Upptäck på fliken Kontur.
Glöm inte: Ett varningsmeddelande visas om att föregående automatiskt genererade relationer kan ha ändrats eller tagits bort.
3. Klicka på Ja för att fortsätta.
Påverkansrelationerna bestäms automatiskt och uppdateras i påverkanslistan på
fliken Kontur.
4. Klicka på Definierad påverkan och välj ett nyckeltal i listan Fokuserade nyckeltal.
5. Granska nyckeltalen i listorna Påverkande nyckeltal och Påverkade nyckeltal.
6. Granska Typ av påverkan för varje nyckeltal.
7. Granska påverkansrelationerna som upptäcktes:
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Om du vet typ av påverkan för någon relations som har värdet Odefinierat
sätter du påverkan till Positiv eller Negativ.
8. Spara diagrammet.
9. Klicka på fliken Förhandsgranska om du vill se en interaktiv förhandsgranskning av diagrammet.

Skapa en strategikarta
Du kan skapa strategikartor för att följa upp affärsresultat genom att definiera
perspektiv och mål och sedan mappa nyckeltal till dem.

Den här uppgiften
När du skapar en strategikarta skapas exempel på perspektiv och mål automatiskt.
Du kan ta förslagen som utgångspunkt, ändra dem eller skapa egna kombinationer.
Mer information om strategikartor finns i ”Strategikarta” på sidan 155.

Arbetsordning
1. Klicka på Skapa strategikarta under Skapa strategier på välkomstsidan Styrkort.
2. Välj en nyckeltalskub att använda med strategikartan.
3. Ge strategikartan ett namn.
4. Välj Strategikarta i listan Strategityp. Klicka på OK.
Strategikartsredigeraren öppnas.
5. Skapa ett perspektiv:
Klicka på <Ange namn på nytt perspektiv> under kolumnen Perspektiv och
fyll i namnet på det nya perspektivet. Tryck på Enter.
6. Skapa ett mål:
Klicka på <Ange namn på nytt mål> i cellen bredvid ett perspektiv under kolumnen Mål och skriv ett målnamn. Tryck på Enter.
Det nya målet är nu associerat med det perspektivet.
7. Upprepa föregående steg om du vill skapa fler perspektiv och mål.
8. Lägg till ett nyckeltal till ett mål:
a. Klicka på ett mål i kolumnen Mål.
b. Dra nyckeltalet från listan Källkub till listan Nyckeltal för valt mål.
Det valda nyckeltal är nu associerat till målet.
c. Upprepa om du har fler mål och nyckeltal.
9. Granska statusberäkningen för varje perspektiv och mål i diagrammet.
Standardstatusberäkningen för varje objekt sätts till Status Vanligast. Mer information om statusberäkning finns i ”Strategikarta” på sidan 155
a. I tabellen Strategikarta klickar du på det perspektiv eller mål som du vill
ange statusberäkningen för.
b. Klicka på fältet Värde på fliken Egenskaper för egenskapen Statusberäkning och välj beräkningstyp.
v Ingen status - Ingen status visas för nyckeltal som är associerade till
perspektivet eller målet.
v Status vanligast - Visar statusikonen för vanligaste status för alla nyckeltal som är associerade till perspektivet eller målet.
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v Mest positiva status - Visar statusikonen för mest positiva status för alla
nyckeltal som är associerade till perspektivet eller målet.
v Minst positiva status - Visar minst positiva status för alla nyckeltal som
är associerade till perspektivet eller målet.
c. Upprepa stegen om du vill ändra statusberäkningen för andra perspektiv
eller mål.
10. Lägg till kopplingar i diagrammet:
Kopplingar visas som en pil i diagrammet mellan två mål.
a. Klicka på fliken Kopplingar i strategikartsredigeraren.
Listan över perspektiv och mål visas i tabellen Strategikarta. Listan över
kopplingar för diagrammet visas i tabellen Kopplingar till höger.
b. Du skapar en koppling genom att dra ett mål från tabellen Strategikarta
till kolumnen Från i tabellen Anslutningar.
c. Dra ett annat mål till kolumnen Till.
d. Upprepa stegen om du vill skapa fler kopplingar mellan målpar.
11. Klicka på Spara så sparas strategikartan.
12. Klicka på fliken Förhandsgranska om du vill förhandsgranska strategikartan.

Och sedan då?
När du har skapat en strategikarta kan du skapa fler styrkortsdiagram eller driftsätta styrkortslösningen för användning i IBM Cognos-program.

Skapa ett anpassat diagram för styrkort
Du kan skapa ett anpassat diagram genom att importera en bildfil och lägga på
datapunkter från en nyckeltalsdimension.

Den här uppgiften
Redigeraren för anpassade diagram i Cognos TM1 Performance Modeler innehåller
flikarna Kontur och Förhandsgranska. Du kan använda flikarna för att utforma
anpassade styrkortsdiagram och förhandsgranska interaktiva exempel.
Mer information om anpassade diagram finns i ”Anpassat diagram” på sidan 158.

Arbetsordning
1. Klicka på Skapa anpassat diagram under Arbeta med diagram på välkomstsidan Styrkort.
2. Välj en nyckeltalskub att använda med diagrammet.
3. Skriv ett namn på diagrammet och klicka sedan på OK.
Redigeraren för anpassat diagram öppnas.
4. Välj en bakgrundsbild för diagrammet. Klicka på listan Bakgrundsbild och
välj en exempelbild eller en egen bild.
5. Klicka på listan Primär dimension och välj huvuddimension för diagrammet
(vanligen nyckeltalsdimensionen).
6. Valfritt steg: Välj den sekundära dimensionen och kontexten:
a. Klicka på Sekundär dimension och välj en andra dimension för diagrammet.
b. Klicka på Sekundär dimensionskontext och välj en dimensionsmedlem
från den sekundära dimensionen.
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7. Klicka på och dra dimensionsmedlemmen från listan Källkub och placera den
i bilden. Medlemmen visas med en grå statusikon.
8. Ändra bildegenskaperna och storleksalternativen
9. Klicka på Spara.
10. Klicka på fliken Förhandsgranska om du vill se en interaktiv förhandsgranskning av diagrammet.
Testa och granska diagrammet:
v Peka på datapunkterna så visas mer information.
v Klicka på Zooma in och Zooma ut om du vill titta på diagrammet på olika
zoomnivåer.
v Ändra dimensionskontext för diagrammet.

Anpassa historikdiagram
Ett historikdiagram skapas automatiskt när du skapar en nyckeltalskub. En nyckeltalskub kan endast ha ett historikdiagram.
Om du ska inkludera ett historikdiagram i en nyckeltalskub måste varje lövmedlem i tidsdimensionen ha ett definierat start- och slutdatum. Det finns mer information i ”Skapa tidsdimensioner” på sidan 23.
Det finns mer information om historikdiagram i ”Historikdiagram” på sidan 160.
Ett historikdiagram jämför verkliga värden med målvärden. Du kan anpassa ett
historikdiagram så att det jämför resultatet av olika datamängder. Du kan till exempel jämföra verkliga värden med budgeterade värden. Det gör du med egenskapen Nyckeltalsindikatordelmängder i fönstret Egenskaper.
Information om hur du skapar nyckeltalsindikatordelmängder finns i ”Skapa anpassade nyckeltalsindikatorer för styrkortsdiagram” på sidan 166.

Styra visning och format för toleransvärden
Det finns begränsningar för hur värden visas i olika format inom samma dimension i en kubvy. Därför går det inte att blanda formattyper, t.ex. absolut värde och
ett procentvärde i fältet Tolerans i en kolumn i en nyckeltalskub. Du kan dock
skapa en specialiserad värdekolumn för Tolerans i nyckeltalskuben för att kunna
visa värden som är formaterade för att matcha varje nyckeltal i kuben.

Innan du börjar
Du har skapat en nyckeltalskub för styrkortslösningen.

Den här uppgiften
De övergripande stegen för att skapa en speciell toleransvärdeskolumnen är att
skapa en ny medlem i nyckeltalsindikatordimensionen och lägga till en kubberäkning för den medlemmen.
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Figur 16. Exempel på en nyckeltalskub med kolumnen Toleransvärde. Bilden visar ett exempel på en nyckeltalskub
med en toleransvärdekolumn som visar värden i samma format som det relaterade nyckeltalet för varje rad.

I exemplet används nyckeltalskuben Styrkort, nyckeltalsdimensionen Nyckeltal
och nyckeltalsindikatordimensionen Nyckeltalsindikatorer.

Arbetsordning
1. Skapa medlemmen Toleransvärde i nyckeltalsindikatordimensionen.
a. Öppna nyckeltalsindikatordimensionen för nyckeltalskuben.
b. Lägg till en ny medlem i dimensionen. Lägg till exempel till medlemmen
Toleransvärde.
Det finns information om hur du lägger till medlemmar i en nyckeltalsindikatordimension i avsnittet ”Skapa en nyckeltalsindikatordimension” på sidan 165.
Viktigt: Tillämpa inte någon formatering på den nya medlemmen.
c. Klicka på Spara för att spara dimensionen.
2. Lägg till en kubberäkning i nyckeltalsdimensionen.
I exemplet förutsätts att nyckeltalsindkatordimensionen är definierad som kolumnrubrik för nyckeltalskuben.
Öppna nyckeltalskuben.
Högerklicka på kolumnen Toleransvärde och välj Skapa kubberäkning.
Acceptera standardnamnet för den nya beräkningen eller ange ditt eget.
Klicka på OK.
Fliken Uttrycksredigerare öppnas för den nya beräkningen.
e. Klicka för att markera kryssrutan Kombinera löv och konsoliderad i uttrycksredigeraren.

a.
b.
c.
d.
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Alternativet tillämpar beräkningen på alla celler i kolumnen Toleransvärde.
f. Lägg till följande uttryck på fliken Löv och konsoliderat uttryck.
=ABS(IF [Metrics].tolerancetype = 1
then [Metric Indicators]:Tolerance
else [Metric Indicators]:Tolerance * [Metric Indicators]:Target )

Tips: Du kan använda objektträdet Villkor och dra attribut- och objektnamn
i uttrycket. Dra t.ex. attributet Toleranstyp från dimensionen Nyckeltal och
dra sedan medlemmarna Mål och Tolerans från nyckeltalsindikatordimensionen till uttrycket.
g. Klicka på OK så sparas uttrycket och tillämpas på kuben Nyckeltal.

Resultat
Värdena i kolumnen Toleransvärde i kuben Nyckeltal visas i ett format som
matchar det relaterade nyckeltalsvärdet på varje rad.

Lägga till data i en nyckeltalskub
När du har skapat styrkortsobjekten kan du använda olika metoder för att lägga
till data i nyckeltalskuben.

Den här uppgiften
Använd nyckeltalskuben som det primära sättet att lägga till TM1-data i styrkortslösningen. Det gör du genom att lägga till data i cellerna Utfall, Mål och Tolerans
för varje nyckeltal i kuben.
Beräkna nyckeltalsindikatorvärden för nyckeltalet Intäkt:
1. Du fyller i cellerna för nyckeltalsindikatorn Utfall och Mål med respektive värden för intäkt.
2. Du anger ett toleransvärde som definierar ett acceptabelt intervall för att jämföra verkliga intäkter med målintäkter.
3. Värdena i cellerna Utfall, Mål och Tolerans utgör sedan grunden för beräkning
av andra nyckeltalsindikatorvärden som Status, Trend och Avvikelse.
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Du kan använda någon av standardmetoderna för att ange data i TM1 för att fylla
i cellerna Utfall, Mål och Tolerans i nyckeltalskuben.

Arbetsordning
v Ange data manuellt:
Skriv värden direkt i cellerna i nyckeltalskuben. Manuell dataimatning beskrivs i
IBM TM1 Perspectives-, TM1 Architect- och TM1 Web-dokumentationen, i IBM
Cognos TM1 Applications-dokumentationen samt i IBM Cognos Insight-dokumentationen.
v Använda dataspridning:
Sprid värden över ett cellområde i en vy eller sprid värden till underordnade i
en konsolidering. Det finns mer information i ”Sprida data i en kubvy” på sidan
50.
v Importera data med Cognos TM1 TurboIntegrator:
Skapa en TurboIntegrator-process för att importera data från en hanterad datakälla till en kub, enligt beskrivningen i IBM Cognos TM1 TurboIntegrator-dokumentationen.
v Använda regelbaserade beräkningar:
Skapa manuellt regler som definierar data för en kub enligt beskrivningen i IBM
Cognos TM1 Rules-dokumentationen. Du kan också definiera kubberäkningar eller dimensionsberäkningar som genererar regler som definierar data på kub- eller dimensionsnivå. Du kan t.ex. ange ett globalt värde eller uttryck för tolerans i
nyckeltalsindikatorredigeraren som tillämpar samma toleransnivå på alla nyckeltal i nyckeltalskuben.
Det finns mer information om kubberäkningar i Kubberäkningar.
Det finns mer information om dimensionsberäkningar i Dimensionsberäkningar.

Skapa ett härlett nyckeltal
Den här uppgiften
Ett härlett nyckeltal är ett konceptuellt nyckeltal som används för att indikera resultat med hjälp av underordnade nyckeltal av olika enhetstyper. Härledda nyckeltal är anpassade nyckeltal som definieras av modellutformare baserat på egna krav.
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Arbetsordning
1. Öppna Cognos TM1 Performance Modeler, klicka på Modellutformning och
öppna nyckeltalsdimensionen.
2. Klicka på <Ange ny medlem> i kolumnen Namn och skriv namnet på det nya
härledda nyckeltalet.
3. Klistra in nyckeltalen för det härledda nyckeltalet. Exempel: Ett härlett nyckeltal med namnet Produkteffektivitet kan bestå av Såld mängd, Försäljningsintäkt och Produktutvärdering.
4. Klicka på Mer i kolumnen Härledd beräkning och skapa en härledd beräkning
baserad på status för underordnade nyckeltal.
v Mest positiva status för att rapportera status för det mest positiva nyckeltalet.
v Minst positiva status för att rapportera status för det minst positiva nyckeltalet.
v Vanligaste status för att rapportera vanligaste status för de underordnade
nyckeltalen.
v Medelstatus för att rapportera medelbra status för alla underordnade nyckeltal.
5. Upprepa föregående steg om du vill lägga till fler medlemmar till nyckeltalsdimensionen.
6. Klicka på Spara.

Och sedan då?
När du har skapat ett härlett nyckeltal kan du se resultatet i styrkortskuben.
Närliggande begrepp:
”Härledda nyckeltal” på sidan 152
Ett härlett nyckeltal är ett nyckeltal baserat på nyckelresultatindikatorer eller mått
från nyckeltalsdimensionen. Exempel på härledda nyckeltal: Personaltillfredsställelse baserat på personalundersökningsresultat, personalomsättning, anställningskostnad eller kundtillfredsställelse baserat på produktundersökningar, returer och
antal kunder. Dessa två härledda nyckeltal kan även utgöra basen för ytterligare
härlett nyckeltal, gradering av övergripande företagstillfredsställelse.

Driftsätta en styrkortslösning till en TM1-server
När du slutför en styrkortslösning i IBM Cognos TM1 Performance Modeler kan
du driftsätta den på TM1-servern för att dela med andra användare. Användare
kan sedan visa och interagera med styrkortsdiagram inifrån IBM Cognos-program
för att övervaka affärsresultaten.

Arbetsordning
1. Högerklicka på mappen Program i rutan Modellutformning och välj Nytt >
Program.
Anm: Om TM1-servern är direktansluten när du loggar in till TM1 Performance Modeler visas inte rutan Program. Se ”Ansluta direkt till en
TM1-server” på sidan 3.
2. Skriv ett namn för programmet.
3. Välj Central från menyn Programtyp.
4. Klicka på OK.
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5. Dra kubens vyobjekt från nyckeltalskuben som du vill använda i Bidragslämnarvyer för det nya programmet.

6.

7.
8.
9.

Anm: Du kan bara lägga till visningsobjekt för nyckeltalskuben i ett program.
Det går inte att lägga till enskilda påverkansdiagram eller strategikartor i ett
program. Som standard driftsätts alla diagram som är relaterade till de vyer
som du väljer för program.
Under avsnittet Klienter för det nya programmet:
a. Välj Cognos Insight - Connected eller alternativet Cognos Insight - Distributed och klicka sedan på alternativet Standard för att ställa in det som
standard.
b. Kontrollera att alternativet TM1 Application Web inte är valt.
Spara programmet.
Högerklicka på programmet och välj Driftsätt program.
Använd IBM Cognos TM1 Applications till att aktivera och öppna programmet.
a. Öppna IBM Cognos TM1 Applications och gå till portalsidan.
b. Klicka på Uppdatera i verktygsfältet.
Tillgängliga program listas till kolumnen Namn i tabellen Mina program.
c. Aktivera programmet genom att klicka på ikonen Aktivera program i kolumnen Åtgärder.
d. Öppna programmet genom att klicka på namnet.
När sidan uppdaterats kanske du behöver klicka på programnamnet en andra gång.
Styrkortslösningen öppnas i Cognos Insight.

Och sedan då?
Efter att Cognos Insight öppnats kan du visa och interagera med styrkortsobjekt
och diagram som ingår i styrkortslösningen.

Driftsätta en styrkortslösning med ett distribuerat program
Det krävs en rad specifika steg för att driftsätta ett distribuerat program för IBM
Cognos Insight.

Den här uppgiften
När du utför stegen arbetar du med IBM Cognos TM1 Performance Modeler, IBM
Cognos TM1 Applications och IBM Cognos Insight.

Arbetsordning
1. Konfigurera en särskild katalog för att hantera den lokala kopian av TM1-objekt:
Ange en katalogplats genom att använda parametern
DistributedPlanningOutputDir i Cognos TM1-serverns konfigurationsfil
Tm1s.cfg.
Parametern definierar den katalog där TUnits skrivs när ett distribuerat Cognos
Insight-program driftsätts.
Exempel: DistributedPlanningOutputDir=<location of the tunit directory>
2. Skapa ett program i IBM Cognos TM1 Performance Modeler. Skapa t.ex. ett
program av typen godkännandeprogram.
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a. Använd dimensionen Geography som grund för godkännandehierarkin i
godkännandeprogrammet.
b. Kontrollera att godkännandehierarkidimensionen har en överordnad nod
för dimensionen. Lägg exempelvis till World så att North America, Europe
och övriga element aggregeras till det överordnade elementet.
c. Från den här dimensionen skapar du en ny delmängd som inte är dynamisk
och använder den som delmängd för godkännandehierarkin.
3. Konfigurera programmet för driftsättning i distribuerat läge.
a. Välj Cognos Insight - Distribuerat under avsnittet Klienter.
b. Välj Aktivera avancerad modellering under avsnittet Inställningar.
Med det här alternativet definierar du manuella beroenden för kontrollkuber.
c. Välj Åtgärder > Visa kontrollobjekt så visas TM1-kontrollobjekten.
d. Klicka på Spara och sedan på Uppdatera.
Mappen Manuella beroenden skapas automatiskt under programmet. När
du ser mappen Manuella beroenden i designträdet under programmet kan
du lägga till de nödvändiga kontrollkuberna i mappen.
4. Dra och släpp kontrollkuberna för de relaterade styrkortsdiagrammen till mappen Manuella beroenden:
Du hittar kontrollkuberna för styrkortsdiagram genom att titta efter namn enligt följande namnregler:
v Påverkansdiagram - }MI_metrics_cube_name
v Strategikarta - en kontrollkub med exakt samma namn som strategikartan.
Exempel: Strategy_map_name.
v Anpassat diagram - en kontrollkub med exakt samma namn som det anpassade diagrammet. Exempel: Custom_diagram_name.
5. Spara, validera och driftsätt programmet.
a. Högerklicka på programmet och klicka på Spara program.
b. Högerklicka på programmet och klicka på Validera program.
c. Högerklicka på programmet och klicka sedan på Driftsätt program.
6. I Cognos TM1 Applications Portal letar du reda på programmet i listan och aktiverar det genom att klicka på Aktivera.
7. Öppna Cognos Insight och skapa och publicera kontrollpanelen:
a. Öppna Cognos Insight från verktygsfältet i Cognos TM1 Applications Portal.
b. I Cognos Insight ansluter du till TM1-servern och väljer det program som
du driftsatt.
Klicka på Åtgärder > Anslut till IBM Cognos TM1, logga in, välj den Planning Server där programmet är placerat och klicka sedan på Anslut.
c. Skapa kontrollpanelen genom att använda styrkortsobjekt, inklusive de styrkortsdiagram som du lagt till i mappen Manuella beroenden.
d. Publicera kontrollpanelen men välj inte alternativet Publicera och distribuera.
Välj Åtgärder > Publicera och klicka på alternativet Publicera.
Då uppdateras programmet på TM1-servern.
8. I Cognos TM1 Applications Portal öppnar du programmet för någon av noderna i distribuerat läge.
Du ska nu se den kontrollpanel som du skapat men i distribuerat läge.
Kapitel 10. Cognos TM1 Scorecarding

179

Styrkort och säkerhet
Du kan använda de vanliga stegen för IBM Cognos TM1-säkerhet när du konfigurerar olika typer av säkerhet på objektnivå för resultatanvändare. Du kan konfigurera behörighet på objektnivå för objekt som är baserade på olika användningsfall.
Granska och tillämpa nödvändig säkerhet för styrkortsobjekt innan du publicerar
dem i en styrkortslösning. Du kan tillämpa säkerhet på styrkortsobjekt när du skapar dem eller efteråt.
Beroende på den säkerhet som du tillämpar, får användare meddelanden om de
inte har tillräcklig behörighet när du försöker interagera med styrkortsobjekt. I
vissa fall kanske användarna inte kan se styrkortsobjekten alls.
För att konfigurera behörighetstilldelningar måste du vara medlem av gruppen
TM1 ADMIN eller SecurityAdmin.
Tillämpa behörighetsinställningarna i IBM Cognos TM1 Performance Modeler.

Exempel för styrkortssäkerhet
Du kan använda följande exempel för att bestämma vilken behörighetsnivå som
ska tillämpas på dina styrkortsobjekt. Exemplen sträcker sig från den lägsta till den
högsta säkerheten som krävs för ökad säkerhet för enskilda styrkortsobjekt och dimensionsmedlemmar.

Bevilja minimibehörighet till styrkortsobjekt för icke-administratörsanvändare
Använd följande information till att bestämma och konfigurera icke-administratörsanvändares behörighet att öppna alla styrkortsobjekt i en klient. Klienterna är IBM
Cognos Insight eller IBM Cognos TM1 Web. Stegen gäller för alla styrkortsobjekt:
nyckeltalskuber, påverkansdiagram, strategikartor och anpassade diagram.

Den här uppgiften
De objekt som du kan tillämpa behörighet på i IBM Cognos TM1 är antingen vanliga (användardefinierade) objekt eller kontrollobjekt (systemdefinierade). Objekten
omfattar kuber, dimensioner och dimensionsmedlemmar. När du tillämpar behörighet på styrkortsobjekt kan du behöva tillämpa behörighet på vanliga objekt och
kontrollobjekt för kuber, dimensioner och dimensionsmedlemmar.
Det finns fyra objekt som är aktuella i det här sammanhanget: nyckeltalskub, påverkansdiagram, strategikarta och anpassat diagram. Styrkortskuben är ett vanligt
användardefinierat TM1-objekt, men påverkansdiagram, strategikarta och anpassat
diagram representeras av systemdefinierade kontrollobjekt.
Användaren behöver behörigheten READ till alla dessa styrkortsobjekt för att visa
och interagera med objekten i Cognos Insight eller Cognos TM1 Web.
Anm: Om du vill visa information om vanliga objekt och kontrollobjekt för styrkort öppnar du rutan Modell i IBM Cognos TM1 Performance Modeler och klickar
på ett objekt. Informationen om objektet och dess relaterade objekt visas på fliken
Egenskaper.
Nyckeltalskub
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Nyckeltalskuben, eller styrkortsrutnätet, består av vanliga objekt. Exempel:
En typisk nyckeltalskub med namnet Styrkort består av de fyra dimensionerna Nyckeltal, Indikatorer, Geografi och Tid.
Påverkansdiagram
Påverkansdiagrammet består av en kombination av vanliga objekt och kontrollobjekt. Objektens namn baseras på den relaterade nyckeltalskuben för
diagrammet. Exempel: Ett typiskt påverkansdiagram för en nyckeltalskub
med namnet Styrkort består av en kontrollkub med namnet }MI_Scorecard
och tre dimensioner med namnen Nyckeltal, }MI_Scorecard_I och }MI_Scorecard_D.
Strategikarta
Strategikartan består av en kombination av vanliga objekt och kontrollobjekt. Exempel: En strategikarta med namnet Balanserat styrkort definieras
av en kontrollkub med samma namn. Den består av fyra dimensioner - tre
vanliga dimensioner med namnen Geografi, Tid och Indikatorer och en
kontrolldimension med namnet Balanserat styrkort.
Anpassat diagram
Det anpassade diagrammet består av en kombination av vanliga objekt och
kontrollobjekt. Exempel: Ett anpassat anpassade diagram med namnet Anpassat består av en kontrollkub, även den med namnet Anpassat, och tre
dimensioner. Dimensionerna består av en vanlig dimension, kallad Nyckeltal, och två kontrolldimensioner, }MD_Scorecard}_Custom_I och
}MD_Scorecard}_Custom_D.

Arbetsordning
1. Skapa den inledande konfigurationen för scenariot.
Logga in till Cognos TM1 Performance Modeler som administratörsanvändare
och utför följande steg:
a. Skapa en nyckeltalskub med namnet Styrkort som innehåller dimensionerna
Nyckeltal, Nyckeltalsindikatorer, Geografi och Tid.
Konfigurera ett påverkansdiagram med minst en påverkan.
Skapa en strategikarta med standardvärdena.
Skapa ett anpassat diagram och lägg till en punkt till USA.
Skapa ett centralt program och driftsätt det i Cognos TM1 Applications Portal.
2. Skapa en arbetsyta i Cognos Insight:
a. Från Cognos TM1 Applications Portal loggar du in som administratör och
öppnar programmet/arbetsytan i Cognos Insight.
b. Lägg till följande fyra objekt i Cognos Insight: Nyckeltalskub, strategikarta,
anpassat diagram och påverkansdiagram.
c. Spara arbetsytan.
3. I Cognos TM1 Performance Modeler skapar du en användare med namnet nonadmin och tilldelar den till gruppen nonadmingroup.
Användaren kan öppna och visa alla styrkortsobjekt från Cognos TM1 Applications och Cognos Insight.
b.
c.
d.
e.

4. Konfigurera kubbehörigheten genom att använda kontrollkuben CubeSecurity.
Gruppen nonadmingroup behöver åtkomst till specifika kuber enligt följande:
a. För att se nyckeltalskuben ger du behörigheten READ till gruppen nonadmingroup för kuben Styrkort.
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b. För att se alla styrkortsdiagram ger du behörigheten READ till gruppen nonadmingroup för följande kontrollkuber:
v }MD_Scorecard}_Custom
v }MI_Scorecard
v }MS_Scorecard}_Balanced Strategy
Anm: När du arbetar i kontrollkuben CubeSecurity, visas de fullständiga
namnen på kontrollkuberna för strategikartan och anpassade diagram med
prefixet }MS_metrics_cube_name}_ och }MD_metrics_cube_name}_.
5. Konfigurera dimensionsbehörighet genom att använda kontrollkuben DimensionSecurity.
Gruppen nonadmingroup behöver åtkomst till följande specifika dimensioner:
a. När du beviljat behörigheten READ till kuben Styrkort i föregående steg beviljar TM1 automatiskt användaren behörigheten READ till dimensionerna i
kuben Styrkort. Behörigheterna ärvs nedåt.
b. När du beviljat behörigheten READ till kontrollkuberna
}MD_Scorecard}_Custom, }MI_Scorecard och }MS_Scorecard}_Balanced Strategy i föregående steg beviljar TM1 automatiskt användaren behörigheten
READ till dimensionerna i kontrollkuberna }MD_Scorecard}_Custom,
}MI_Scorecard och }MS_Scorecard}_Balanced Strategy.
c. Bevilja gruppen nonadmingroup behörigheten READ till dimensionen }Cubes.
6. Du kanske också vill konfigurera behörighet på medlemsnivå för alla dimensioner som ingår i nyckeltalskuben.
När du har konfigurerat behörigheten enligt beskrivningen i föregående steg
har gruppen nonadmingroup behörigheten READ till alla medlemmar i alla dimensioner som ingår i nyckeltalskuben. Användare måste ha behörigheten READ
till de dimensioner som ingår i kuben om de ska kunna se en kubsektor. Om
du vill ändra inställningarna kan du ange medlemsbehörighet manuellt eller
skapa regler som gör det.

Spärra åtkomsten till styrkortsobjekt
I det här fallet vill vi spärra användaren åtkomst till olika styrkortsobjekt. Objekten
är nyckeltalskuber, strategikartan, anpassade diagram och påverkansdiagram.

Den här uppgiften
I detta användningsfall skapar administratören en arbetsyta i IBM Cognos Insight
med fyra styrkortsobjekt. Därefter skapar du fyra nya användare och konfigurerar
behörigheten så att varje användare begränsas till att visa ett av styrkortsobjekten.

Arbetsordning
1. Spärra åtkomst till strategikartan:
a. Skapa användaren NA_Ingen_balanserad och tilldela den till NA_Ingen_balanserad_grupp.
b. Ge gruppen NA_Ingen_balanserad_grupp den minibehörighet som krävs för
att se alla styrkortsobjekt.
Mer information finns i ”Bevilja minimibehörighet till styrkortsobjekt för
icke-administratörsanvändare” på sidan 180.
c. Ta bort behörigheten READ för gruppen NA_Ingen_balancerad_grupp till
}MS_Scorecard}_Balanced styrkortskuben.
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d. Logga in till IBM Cognos TM1 Applications-portalen som användaren
NA_Ingen_balanserad och öppna programmet i Cognos Insight.
Användaren kan se, interagera med och dra nya objekt av följande typer:
Nyckeltalskub, anpassat diagram och påverkansdiagram.
Användaren kan se strategikartan men den ska vara tom förutom ett felmeddelande som talar om för användaren att han eller hon inom har åtkomst till widgetinnehållet.
Användaren kan inte se strategikartans ikon i objektträdet.
2. Spärra åtkomst till det anpassade diagrammet:
a. Skapa användaren NA_Ingen_anpassad och tilldela den till NA_Ingen_anpassad_grupp.
b. Be gruppen NA_Ingen_anpassad_grupp den minimibehörighet som krävs för
att se alla styrkortsobjekt.
c. Ta bort behörigheten READ för gruppen NA_Ingen_anpassad_grupp till
}MD_Scorecard}_Custom cube.
d. Logga in till Cognos TM1 Applications-portalen som NA_no_custom och
öppna programmet i Cognos Insight.
Användaren kan se, interagera med och dra nya objekt av följande typer:
Nyckeltalskub, strategikarta och påverkansdiagram.
Användaren kan se det anpassade diagrammet men det ska vara tom förutom ett felmeddelande som talar om för användaren att han eller hon
inom har åtkomst till widgetinnehållet.
Användaren kan inte se det anpassade diagrammets ikon i objektträdet.
3. Spärra åtkomst till påverkansdiagrammet:
a. Skapa användaren NA_Ingen_påverkan och tilldela den till NA_Ingen_påverkan_grupp.
b. Ge gruppen NA_Ingen_påverkan_grupp den minibehörighet som krävs för att
se alla styrkortsobjekt.
c. Ta bort behörigheten READ för NA_Ingen_påverkan_grupp till }MI_Scorecard
cube.
d. Logga in till Cognos TM1 Applications-portalen som användaren NA_Ingen_påverkan och öppna programmet i Cognos Insight.
Användaren kan se, interagera med och dra nya objekt av följande typer:
Nyckeltalskub, strategikarta och anpassat diagram.
Användaren kan se widgeten för påverkansdiagram, men den ska vara tom
förutom ett felmeddelande som förklarar att användaren inte har behörighet
att visa innehållet i widgeten.
Användaren kan inte se det påverkandiagrammets ikon i objektträdet.
4. Spärra åtkomsten till styrkortets nyckeltalskub:
a. Skapa användaren NA_Inget_styrkort och tilldela den till gruppen NA_Inget_styrkort_grupp.
b. Ge gruppen NA_Inget_styrkort_grupp den minimibehörighet som krävs för
att se alla styrkortsobjekt.
c. Ta bort behörigheten READ för NA_Ingen_påverkan_grupp till styrkortskuben.
d. Kontrollera att användaren fortfarande har behörighet till de dimensioner
som styrkortskuben består av: Geografi, Indikatorer, Nyckeltal och Tid.
e. Logga in till Cognos TM1 Applications-portalen som NA_Inget_styrkort och
öppna programmet i Cognos Insight.
Ett felmeddelande visas.
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Begränsa åtkomst till enskilda nyckeltal i en nyckeltalsdimension
I det här fallet spärrar vi användaråtkomst till nyckeltalet Försäljning i nyckeltalsdimensionen. Exemplet visar hur begränsad åtkomst till ett enskild nyckeltal påverkar de fyra huvudstyrkortsobjekten nyckeltalskub, strategikarta, anpassat diagram och påverkansdiagram.

Den här uppgiften
I det här fallet skapar administratören en arbetsyta i IBM Cognos Insight med fyra
styrkortsobjekt som redan finns på arbetsytan.
I exemplet används följande konfiguration av styrkortsobjekt:
v Nyckeltalsdimensionen innehåller fyra nyckeltal: Intäkt, Kostnader, Headcount
och Försäljning.
v Påverkansdiagrammet innehåller Försäljning som påverkande nyckeltal för Intäkt.
v Strategikartan innehåller Försäljning som valt nyckeltal för Öka intäkt.
v I det anpassade diagrammet används den tillhandahållna exempelvärldskartan
som innehåller en punkt för försäljning för Kanada.

Arbetsordning
Spärra nyckeltalet Försäljning:
1. Skapa användaren NA_Inget_nyckeltal och tilldela dem till gruppen NA_Inget_nyckeltal_grupp.
2. Ge gruppen NA_Inget_nyckeltal_grupp den minimibehörighet som krävs för att
se alla styrkortsobjekt.
Mer information finns i ”Bevilja minimibehörighet till styrkortsobjekt för
icke-administratörsanvändare” på sidan 180.
3. Ta bort behörigheten READ för gruppen NA_Inget_nyckeltal_grupp till medlemmen Försäljning i nyckeltalsdimensionen.
4.

En referens till nyckeltalet Försäljning finns också i kontrolldimensionen för
strategikartan. Ta bort behörigheten READ för gruppen
NA_Inget_nyckeltal_grupp till medlemmen Försäljning i styrkortsdimensionen
}MS_Scorecard}_Balanced.

5. Logga in till IBM Cognos TM1 Applications portal-portalen som
NA_Inget_nyckeltal och öppna programmet i Cognos Insight.
Användaren kan se, interagera med och dra nya styrkortsobjekt till arbetsytan:
nyckeltalskub, strategikarta, anpassat diagram och påverkansdiagram
Användaren ser alla fyra styrkortswidgetarna men ser inte några referenser till
nyckeltalet Försäljning i dessa objekt:
v Nyckeltalskub - Nyckeltalet Försäljning visas inte i rutnätet.
v Strategikarta - Nyckeltalet Försäljning visas inte i verktygstipset. Det bidrar
inte heller till statusantalet i Öka tillväxt.
v Anpassat diagram - Försäljningspunkten visas inte i det anpassade diagrammet.
v Påverkansdiagram - När intäkt är det fokuserade nyckeltalet visas ingenting
invid det fokuserade nyckeltalet.
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Begränsa åtkomsten till styrkortsperspektiv och -mål
Exemplet visar vad som händer om en användares åtkomst sätts till NONE för ett av
målen i en strategikarta.

Den här uppgiften
Konfigurera scenariot genom att ge åtkomsten NONE för målet Öka intäkt i en strategikarta med namnet Balanserad strategi.
En kontrolldimensionen innehåller perspektiv och mål för en strategikarta. Exempel: En strategikarta med namnet Balanserad strategi definieras av en kontrollkub med samma namn Balanserad strategi. Perspektiven och målen för strategikartan definieras i en kontrolldimension som också har samma namn Balanserad
strategi.

Arbetsordning
1. Välj Åtgärdsmeny > Visa kontrollobjekt i IBM Cognos TM1 Performance Modeler.
2. Högerklicka på kontroldimensionen Balanserad strategi i rutan Modellutformning i Cognos TM1 Performance Modeler och välj Konfigurera behörighet >
Ange åtkomstbehörighet för > Element.
3. Välj en grupp, t.ex. en grupp med namnet Inget_mål och tilldela behörigheten
WRITE till alla perspektiv och mål utom Ekonomi och Öka intäkterna.
4. För det målet tilldelar du åtkomsten NONE för gruppen Inget_mål.
5. Öppna Cognos Insight som användare i gruppen Inget_mål.
6. Dra strategikartan till arbetsytan.
Strategikartan är tom och ett fel visas.
Fel - Du har inte behörighet till det här perspektivet eller målet.

Överföra styrkortsobjekt
Du kan använda överföringsfunktionen i IBM Cognos TM1 Performance Modeler
och överföra styrkortsobjekt från en IBM Cognos TM1-miljö till en annan.
I följande information beskrivs kraven och beteendet för att överföra ut olika typer
av styrkortsobjekt. Typerna är: nyckeltalskub, påverkansdiagram, strategikartor och
anpassade diagram.
Mer information om överföringsfunktionen finns i Kapitel 8, ”Överföra modellobjekt och program”, på sidan 115.

Allmänna steg för att överföra ett styrkortsobjekt
När du väljer ett styrkortsobjekt att överföra bestämmer TM1 automatiskt de nödvändiga relaterade objekt som måste överföras tillsammans med det.
Överföra styrkortsobjekt:
1. Gå till det styrkortsobjekt som du vill överföra i trädet i rutan Modellutformning i Cognos TM1 Performance Modeler.
2. Högerklicka på objektet och välj Överför.
3. Välj mappen för utdataplatsen och klicka på OK.
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TM1 analyserar automatiskt objektet och bestämmer om några andra objekt
måste ingå i överföringsprocessen. När processen är klar visas fliken Överföring.
4. Om du vill ta med kubdata i överföringsprocessen går du till verktygsfältet
Mål: Filer, klickar på Konfigurera data och väljer alternativet Inkludera data
för kuber.
Alternativet används främst för nyckeltalskuben och andra TM1-kuber som
innehåller utfallsdatavärden.
Som standard är processen för överföring ut inställd på Lägg till utan celldata
för de flesta kuber och inkluderar inte några datavärden i överföringen. Valet
om kubdata ska tas med eller inte beror på vad som är lagrat i målmiljön. När
du överför in kan du också ta bort objekt.
5. Klicka på Transfer för att slutföra överföringen ut.

Överföra nyckeltalskuber
En nyckeltalskub är en TM1-kub, förutom att den är avsedd som en nyckeltalskub
genom att använda ett kubattribut. Denna beteckning upptäcks under överföringsanalysen och alla relaterade objekt för kuben väljs att ta med i överföringen. Detta
gäller alla relaterade styrkortsdiagram för den valda nyckeltalskuben. Exempel är
påverkansdiagram och eventuell strategikarta eller anpassade diagram som bygger
på kuben.
Om du väljer att överföra kubdata fungerar överföringen på samma sätt som andra
TM1-kuber och innehåller faktiska datavärden från nyckeltalskuben.

Överföra påverkansdiagram
När du väljer ett påverkansdiagram för överföring tas den relaterade nyckeltalskuben automatiskt med som ett beroende objekt. Andra objekt som automatiskt väljs
för överföringen är kontrollkuben. Den definierar diagrammet, nyckeltalsdimensionen från nyckeltalskuben och andra kontrolldimensioner som innehåller metadata
om diagrammet. Data i diagrammets kub är också inställda för automatisk överföring.
Glöm inte: En nyckeltalskub kan bara ha ett påverkansdiagram.

Överföra strategikartor
När en strategikarta överförs automatiskt inkluderas relaterad nyckeltalskub som
ett beroende objekt. En strategikarta definieras av en kontrollkub och har samma
dimensioner som den relaterade nyckeltalskuben. Det finns inga data i diagramkuben att överföra eftersom det i huvudsak är en beräknad kub.
Glöm inte: En nyckeltalskub kan innehålla en eller fler strategikartor.

Överföra anpassade diagram
Vid överföring av ett anpassat diagram inkluderas relaterad nyckeltalskub som ett
beroende objekt automatiskt. Alla reglerade obligatoriska dimensioner och kontrolldimensioner och kuber väljs också automatiskt, inklusive användardefinierad bakgrundsbild för diagrammet.
Glöm inte: En nyckeltalskub kan innehålla ett eller flera anpassade diagram.
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Meddelandeloggning för styrkort
Du kan konfigurera IBM Cognos TM1 Performance Modeler och IBM Cognos Insight att registrera styrkortsmeddelanden i loggfilerna för respektive program. Med
hjälp av meddelandena kan du övervaka eller felsöka styrkortsaktiviteten.
Styrkortsmeddelandena registreras med hjälp av log4j-loggningsramverket i Cognos TM1 Performance Modeler och Cognos Insight.
Du kan konfigurera loggfunktioner i loggegenskapsfilen för att logga meddelanden
om följande områden i Scorecarding:
Allmänna meddelanden om styrkortsaktivitet
log4j.logger.Metrics=DEBUG
Meddelanden om styrkortsresultat
log4j.logger.com.ibm.cognos.perf.Metrics=DEBUG
Meddelanden om styrkortsdiagram och visualiseringar
Loggfunktionen gäller endast på påverkansdiagram och strategikartor.
log4j.logger.RAVEMetrics=DEBUG
Som standard är loggningen konfigurerad att logga nödvändiga meddelanden för
vanligt förekommande ändamål och brukar inte behöva ändras. I vissa fall kanske
du behöver samarbeta med IBM:s kundsupport för att ändra loggningsfunktionen
så att mer specifika meddelanden om styrkortsaktiviteten loggas.

Kapitel 10. Cognos TM1 Scorecarding

187

188

IBM Cognos TM1 Performance Modeler

Kapitel 11. Administrera och underhålla IBM Cognos TM1 Performance Modeler
Utför administrations- och underhållsuppgifter i IBM Cognos TM1 Performance
Modeler, t.ex. optimera inställningar, hantera processer och överföra program.

Optimera minnesanvändningen för kuber
Genom att optimera kubens minnesanvändning kan du förbättra dess prestanda.

Den här uppgiften
Du bör optimera minnesanvändningen för en kub bara medan du arbetar i en utvecklingsmiljö av följande skäl:
v Det krävs betydande minnesresurser för att optimera en kubs minnesanvändning. Under optimeringen fördubblas RAM-användningen på IBM Cognos TM1servern för den kub som du optimerar. Exempel: Det krävs 100 MB RAM för att
optimera en kub på 50 MB.
v Servern är låst för alla användarbeställningar medan optimeringen utförs.
Anm: Att optimera en kubs minnesanvändning är inte detsamma som att ändra
dimensionsordningen.

Arbetsordning
1. Öppna kuben och klicka på Optimera kubdimensioner
.
2. Klicka på en dimension i rutan Ny ordning.
3. Ändra dimensionsordningen i listan genom att klicka på knappen Uppåt eller
Nedåt.
4. Notera den procentuella ändringen. Om värdet är negativt förbrukar den nya
dimensionsordningen mindre minne och är alltså mer effektiv.
5. Upprepa steg 2-4 tills du uppnår den mest effektiva dimensionsordningen.
6. Klicka på OK.
och välj Spara eller Spara som. Kuben är konfi7. Klicka på Åtgärdsmeny
gurerad för optimal minnesanvändning.

Hantera processer
Hantera processer för att skapa, ändra och schemalägga hur data importeras och
används i IBM Cognos TM1 Performance Modeler.
Närliggande uppgifter:
”Importera data med hjälp av Vägledd import” på sidan 11
När källdata innehåller många kolumner, bör du granska källdata och identifiera
vilka kolumner som ska definieras som dimensioner, nivåer, attribut eller mått. Du
kan välja att importera enbart dimensioner eller att importera både dimensioner
och mått i en kub. Källan kan vara en fil, en listrapport, en kubvy, en dimensionsdelmängd eller en relationsdatakälla.
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”Importera data från en relationsdatakälla” på sidan 17
Innan du importerar data från en relationsdatakälla bör du vara säker på att du
förstår relationsdatakällan och hur man bygger SQL-frågor. Kontrollera att ODBCanslutningarna har definierats. När du arbetar i uppkopplat läge kan du använda
de ODBC-relationsdatakällor som är definierade på servern.

Skapa processer
Skapa en process som definierar en datakälla som ska importeras, dataavbildningar
samt avancerade procedurer. Du kan köra en process när som helst eller schemalägga en process att köra regelbundet med definierade intervall.

Arbetsordning
1. Gå till rutan Modellutformning och högerklicka på den mapp där processen
> Process.
ska lagras. Klicka sedan på Ny
2. Ange ett namn på processen och klicka på OK. Mappen expanderas och den
nya processen visas i rutan Modellutformning. Du definierar processen i en
processvisningsfunktion.
3. Följ stegen för ”Importera data med hjälp av Vägledd import” på sidan 11 eller
”Importera data från en relationsdatakälla” på sidan 17.

Exempel: Prototyp för ett nytt krav
I vissa situationer, t.ex. när du skapar en prototyp för nya krav, kan du använda
den vägledda importen för att skapa en process som utför tre olika funktioner:
v skapar eller uppdaterar dimensioner
v skapar eller uppdaterar kuber
v läser in data
I en typisk produktionsmiljö bör du dock dela upp dessa funktioner på tre olika
processer. Det ger dig mer flexibilitet att göra ändringar eller utföra underhåll.
Dessutom kan du skapa en rutin som innehåller tre processer. Detta gör att du kan
schemalägga regelbundna datauppdateringar. Du kan till exempel schemalägga rutinen att köra vid midnatt.
Mer information om rutiner finns i ”Schemalägga processer” på sidan 193.

Och sedan då?
Du kan ändra processen genom att redigera dess procedurer eller så kan du schemalägga processen som en del av en rutin.
Du kan köra processen när som helst genom att högerklicka på rutinen i rutan Modellutformning och klicka på Utför process.

Använda processredigeraren
Med hjälp av processredigeraren kan du ändra procedurer som definierats när en
process skapades.

När bör du använda processredigeraren
Använd processredigeraren när du ska utföra följande åtgärder:
v förfina den process som genererats när du körde en vägledd import
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v skapa en process enbart för skript
v hoppa över den vägledda importen
v skapa en process utan att köra den direkt

Jämförelse mellan processredigeraren och TurboIntegrator-redigeraren
Processredigeraren har ett verktygsfält med alternativ för många användbara redigeringsuppgifter. Exempel: Klicka på Kommentera/utkommentera
utkommentera markerad text. Eller klicka på Innehållshjälp
lista över giltiga funktioner.

när du vill
om du vill se en

I IBM Cognos TM1 Performance Modeler innehåller processredigeringsskript både
ett genererat huvud och genererade satser. TurboIntegrator-skript innehåller genererade satser men inget genererat huvud.
Vissa processredigeringskommandon finns inte i TurboIntegrator. I processredigeraren kan du till exempel skapa komprimerbart innehåll genom att omge text med
följande två rader:
#Region region_name
#EndRegion

Följande datatyper hanteras i IBM Cognos TM1 Architect, men inte i Cognos TM1
Performance Modeler:
v ODBO
v SAP
v IBM Cognos-paket

Flytta skript mellan Cognos TM1 Performance Modeler och Cognos TM1 Architect
Processredigeringsskript och TurboIntegrator-skript har liknande format men är
inte helt utbytbara. Du kan dela skript mellan redigerarna så länge som du inte
ändrar avbildningarna. Följande tabell innehåller tre exempel på när skript flyttas
mellan Cognos TM1 Performance Modeler och IBM Cognos TM1 Architect. Skripten förblir giltiga i de första två fallen. Men i det tredje fallet ändras avbildningarna vilket gör skriptet ogiltigt.
Scenario

Skriptets giltighet

Skript som skapas i Cognos TM1 Architect
och öppnas i Cognos TM1 Performance
Modeler.

Giltigt

Skript som skapas i Cognos TM1 Performance Modeler och öppnas i Cognos TM1
Architect.

Giltigt

Skript som skapas i Cognos TM1 Performance Modeler och ändrats i Cognos TM1
Architect och öppnas i Cognos TM1 Performance Modeler.

Ogiltigt.
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Exempel: ViewZeroOut-funktionen
ViewZeroOut-funktionen ställer in alla datapunkter till noll. Syntax:
ViewZeroOut(Cube, ViewName);.
Argument

Beskrivning

Cube

Den överordnade kuben till den vy som du
ska nolla ut.

ViewName

Den vy som du ska nolla ut.

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

I exemplet sätts alla datapunkter i vyn 1st Quarter Actuals till noll.

Redigera procedurer
Redigera procedurer för att ta med processredigeringsfunktioner och TM1-regelfunktioner som utökar kapaciteterna för en process.
Exempel: Du kan redigera dataproceduren så att den innehåller satser som instruerar processen att hoppa över poster som innehåller nollvärden, eller skriva importerade poster till en extern fil.

Innan du börjar
Det finns en process eftersom du kan köra en vägledd import, har skapat en process eller genererat en process från en länk.

Den här uppgiften
En process innehåller fyra procedurer som bygger på de alternativ du valt när du
angav datakällan och avbildade data. Dessa procedurer listas i följande tabell.
Procedur

Beskrivning

Prolog

En rad satser som ska köras innan datakällan bearbetas.

Metadata

En rad satser som uppdaterar eller skapar
kuben, dimensionerna och andra
metadatastrukturer under bearbetningen.

Data

En rad satser som manipulerar värden för
varje post i datakällan.

Epilog

En rad satser som ska köra efter det att
datakällan bearbetats.

En fullständig lista över alla tillgängliga TurboIntegrator- and Cognos TM1-regelfunktioner finns i IBM Cognos TM1 Reference-dokumentationen.
När du redigerar procedurer ska du komma ihåg att varje procedur är avsedd för
exekvering av vissa typer av åtgärder vid särskilda tillfällen i en process. Du bör
därför skapa åtgärder eller satser som är lämpliga för en viss procedur.
Anm: Om källtypen för en process är enbart skript är underflikarna Data och Metadata inte tillgängliga.
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Arbetsordning
1. Klicka på fliken Avancerat.
2. Ange parametervärden:
a. Ange param_destroy = 1, om processen ska skriva över en befintlig kub och
dimensioner.
b. Ange param_createIfNotExist = 1, om processen ska skapa en kub och dimensioner om de inte redan finns.
3. Klicka på underfliken för den procedur som du ska redigera.
4. Ange dina satser i textrutan före en av dessa rader:
v #****GENERERADE SATSER - START****
v #****GENERERAT HUVUD - START****
eller efter dessa rader:
v #****GENERERADE SATSER - KLART****
v #****GENERERAT HUVUD - KLART****
5. Spara processen.

Och sedan då?
Du kan utföra följande åtgärder:
v schemalägga processen
v köra processen när som helst genom att högerklicka på rutinen i rutan Modellutformning och sedan klicka på Utför process

Schemalägga processer
Skapa en rutin för att schemalägga processer att köra med definierade intervall.

Den här uppgiften
En rutin är ett IBM Cognos TM1-objekt som utför en eller flera processer med en
användardefinierad frekvens. En rutin består av följande:
v en lista över processer som ska utföras
v ett startdatum och en starttid för den första körningen av rutinen
v en frekvens för den fortsatta körningen av rutinen

Arbetsordning
1. Gå till rutan Modellutformning och högerklicka på den mapp där rutinen ska
> Rutin.
lagras. Klicka sedan på Ny
2. Ange ett namn på rutinen och klicka på OK. Mappen expanderas och visar
i rutan Modellutformning. En rutinvisningsfunktion viden nya rutinen
sas.
3. I rutan Tillgängliga markerar du önskade processer och klickar på pilikonen
så flyttas de till rutan Valda.
4. Flytta processerna med hjälp av upp- och nedpilarna i den ordning som rutinen ska utföra dem.
5. Ange parametervärden genom att välja en process i rutan Valda och uppdatera värdet.
6. Ange om rutinen ska köras som en enkel transaktion eller som fler transaktioner.
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7.
8.
9.
10.

Anm: Som standard utförs hela processekvensen som en enda bekräftelsetransaktion. Alla lås som förvärvas av den första processen behålls tills den
sista processen är klar. Om du väljer alternativet för flera transaktioner bekräftas varje process som en transaktion. Lås hålls då endast under körningen av
respektive process, inte under hela rutinen.
Klicka på fliken Schemalägg.
I rutan Startdatum och -tid anger du när rutinen ska köras första gången.
Ange med vilket intervall rutinen ska köras
Markera kryssrutan Aktivera rutin. Kryssrutan aktiveras enbart om värden
har angetts i rutan Kör rutin var.
Anm: Låt kryssrutan Aktivera rutin vara avmarkerad om du vill stoppa körningen av rutinen under en viss tid.

11. Spara rutinen.

Och sedan då?
Du kan när som helst köra rutinen genom att högerklicka på den i rutan Modellutformning och sedan klicka på Utför rutin.
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Kapitel 12. Översätta modellen
IBM Cognos TM1 innehåller en metod för att visa objekt på TM1-servern på andra
språk så att användarna kan se objektnamn på det egna språket utan att behöva
ändra någon inställning.
Översättning i Cognos TM1 görs med attributet Objekttext som används för att tilldela översatta namn till kuber, dimensioner, medlemmar och medlemsattribut på
TM1-servern. Du kan tilldela objekttextattributvärden för alla språk som hanteras i
TM1 och som motsvarar medlemmarna i kontrolldimensionen }Cultures.
När en användare startar någon av TM1-klienterna som hanterar översättning, visas Caption-attributvärdet på användarens språk utan användaren behöver ändra
inställningarna. Om du har lagt till översatta värden för kuben visas även de översatta attributvärdena i filterfönstret.
Följande TM1-klienter hanterar översättning:
v IBM Cognos TM1 Web
v IBM Cognos TM1 Application Web
v IBM Cognos Insight
v IBM Planning Analytics for Microsoft Excel
TM1 Web och TM1 Application Web använder webbläsaren språkinställningar för
att bestämma vilket språk som ska visas.
IBM Planning Analytics for Microsoft Excel använder Windows-platsinställningen
för att bestämma vilket språk som ska visas.
Cognos Insight använder Windows-inställningarna för att bestämma språket från
Windows Start-meny. När Cognos Insight öppnas från TM1 Application Web-arbetsflödet används innehållsspråket som har definierats i användarens inställningar
för portalen.
Anm: IBM Cognos Performance Modeler kan visa översatta namn eller invarianta
namn för objekt på TM1-servern. Ett invariant namn är ett namn som tilldelas ett
objekt när det ursprungligen skapas. Visa översatta namn genom att högerklicka
på roten i rutan Modellutformning och välja Visa objekttext. Visa invarianta namn
genom att högerklicka på roten i rutan Modellutformning och välja Visa invariant
namn.

Attributet Caption
Du kan definiera attributet Caption som ett alias eller som text. När Caption har
typen Alias används attributvärdena för att visa översatta objektnamn. TM1 tillämpar unikhet på Caption-attributvärdena och du kan använda Caption-värdet för att
söka efter en associerad dimension, kub eller medlem eller som argument för funktioner som hämtar eller skickar data till/från TM1-servern.
När Caption definieras som text används attributvärdena endast för att visa översatta objektnamn. Unikhet tillämpas inte så du kan använda samma värde för flera
attribut om så önskas.
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Anm: När du definierar attributet Caption för användning i TM1 Web, TM1 Application Web eller IBM Planning Analytics for Microsoft Excel, ska du definiera det
med typen Alias. I TM1 Web och TM1 Application Web, går det endast att ange
kubvydimensioner för visning som alias. När du definierar SUBNM för visning i
ett webbark går det endast att använda alias som ett argument. Det gäller även
IBM Planning Analytics for Microsoft Excel. SUBNM accepterar alias som argument.

Språkkoder och beteende för attributet Caption
TM1 använder internationella språkkoder som definieras av ISO 639-1 för att identifiera stora språk och IETF-språketiketter för att identifiera specifika språk. Exempel: ”fr” betecknar franska medan ”fr-CA” betecknar kanadensisk franska.
Du kan tilldela Caption-attributvärden för huvudspråkskoder, t.ex. ”fr”, samt associerade specifika språk, t.ex. ”fr-FR” eller ” fr-CA”.
Om det inte finns något Caption-attributvärde för ett visst språk hämtar TM1 värdet för huvudspråket automatiskt. Exempel: Om det inte finns något Caption-attributvärde för ”pt-BR” hämtar TM1 värdet för ”pt”.
Om det inte finns några värden för ett Caption-attribut, returneras standardvärdet
för basattributet.
Se listan av element i kontrolldimensionen }Cultures om du vill bekanta dig med
ISO 639-1/IETF-kombinationerna som hanteras i TM1.

Översätta kuber
Du kan visa kubnamn på andra språk genom att skapa en kontrollkub och sedan
tilldela Caption-attributvärden för kuberna på TM1-servern.

Arbetsordning
1. Högerklicka på modellroten i rutan Modell i Performance Modeler och välj
Skapa språkanpassade kubattribut. Den här åtgärden lägger till Caption-attributet till kontrolldimensionen }CubeAttributes och genererar kontrollkuben }LocalizedCubeAttributes.
och välj Visa kontrollobjekt om du vill se
Tips: Klicka på Åtgärdsmeny
kontrollobjekten.
2. Tilldela Caption-attributvärden för kuber på TM1-servern. Du kan tilldela värden på något av följande sätt:
v Dubbelklicka på kontrollkuben }LocalizedCubeAttributes för att skapa en vy.
Tilldela ett Caption-attributvärde för önskade språk för varje kub på TM1servern.
v Skapa en TurboIntegrator-process som använder funktionen CubeAttrPutS
för att tilldela värden till attributet Caption.
Exempel: Tilldela ett Caption-attribut för franska för kuben plan_BudgetPlan
med följande funktion:
CubeAttrPutS( ’Plan Budgetaire’, ’plan_BudgetPlan’, ’fr’ )
TurboIntegrator-funktionen CubeAttrPutS beskrivs i dokumentationen till
IBM Cognos TM1 Reference.
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Resultat
När Caption-attributvärdena har tilldelats för kuberna ser användarna de översatta
kubnamnen när de använder någon av TM1-klienterna som hanterar översättning.

Översätta dimensioner
Du kan visa dimensionsnamn på andra språk genom att skapa en kontrollkub och
sedan tilldela Caption-attributvärden för dimensionerna på TM1-servern.

Arbetsordning
1. Högerklicka på modellroten i rutan Modell i Performance Modeler och välj
Skapa språkanpassade dimensionsattribut. Den här åtgärden lägger till Caption-attributet till kontrolldimensionen }DimensionAttributes och genererar kontrollkuben }LocalizedDimensionAttributes.
2. Tilldela Caption-attributvärden för dimensionsnamn på TM1-servern. Du kan
tilldela värden på något av följande sätt:
v Dubbelklicka på kontrollkuben }LocalizedDimensionAttributes för att skapa
en vy. Tilldela ett Caption-attributvärde för önskade språk för varje dimension på TM1-servern.
v Skapa en TurboIntegrator-process som använder funktionen DimensionAttrPutS för att tilldela värden till attributet Caption.
Exempel: Tilldela ett Caption-attribut för franska för dimensionen Plan Business Unit med följande funktion:
DimensionAttrPutS( ’Des Entités d’Affaires’, ’plan_business_unit’,
’fr’ )
TurboIntegrator-funktionen DimensionAttrPutS beskrivs i dokumentationen
till IBM Cognos TM1 Reference.

Resultat
När Caption-attributvärdena har tilldelats för dimensionerna ser användarna de
översatta dimensionsnamnen när de använder någon av de TM1-klienter som hanterar översättning.

Översätta medlemmar
Du kan välja att medlemsnamn ska visas på andra språk genom att skapa en kontrollkub och sedan tilldela objekttextattributvärden för medlemmarna i en given dimension.

Arbetsordning
1. Högerklicka på den dimension i rutan Modell i Performance Modeler som innehåller de element du vill översätta och klicka sedan på Skapa språkanpassade
medlemsattribut. Den här åtgärden lägger till Caption-attributet till kontrolldimensionen }ElementAttributes_<dimname> och genererar kontrollkuben
}LocalizedElementAttributes_<dim_name>.
2. Tilldela Caption-attributvärden för medlemmarna i dimensionen. Du kan tilldela värden på något av följande sätt:
v Skapa en vy för kontrollkuben <dimensionsnamn> och öppna vyn. Tilldela
ett Caption-attributvärde för önskade språk för varje medlem i dimensionen.
v Skapa en TurboIntegrator-process som använder funktionen AttrPutS för att
tilldela värden till attributet Caption för elementen.
Kapitel 12. Översätta modellen
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Exempel: Tilldela ett Caption-attribut för franska för elementet Total Business
Unit med följande funktion:
AttrPutS( ’ Entités Totale’, ’plan_business_unit’, ’Total Business
Unit’, ’Caption’, ’fr’)
TurboIntegrator-funktionen AttrPutS beskrivs i IBM Cognos TM1 Referenshandbok.

Resultat
När Caption-attributvärdena har tilldelats för elementen ser användarna de översatta elementnamnen när de använder någon av de TM1-klienter som hanterar
översättning.

Kopiera befintliga aliasvärden till Caption-attribut
Om modellen använder alias för att visa översatta strängar kan du använda TurboIntegrator för att konvertera befintliga alias till Caption-attribut.

Arbetsordning
1. Högerklicka på Processer och välj Ny, Process i rutan Modellutformning i Performance Modeler.
Ange ett namn för den nya processen och klicka på OK.
Klicka på fliken Avancerat.
Klicka på fliken Prolog.
Skapa en process som hämtar ett aliasvärde och sedan tilldelar värdet till ett
Caption-attribut.
6. Spara och kör processen.
2.
3.
4.
5.

Exempel
Om du använder Planning Sample-exempeldatabasen som levereras med TM1 kopierar följande process aliasvärden för BusinessUnit_French för elementet Total Business Unit till fr-språkvärdet för BusinessUnit.
vValue = AttrS( ’plan_business_unit’, ’Total Business Unit’, ’BusinessUnit_French’);
AttrPutS( vValue, ’plan_business_unit’, ’Total Business Unit’, ’Caption’, ’fr’);
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Bilaga A. Hjälpmedelsfunktioner
Hjälpmedelsfunktioner hjälper användare med fysiska funktionshinder som begränsad rörlighet eller syn att använda IT-produkter.

Kortkommandon
Standardkortkommandon för Microsoft Windows kan användas förutom de programspecifika kortkommandona.
Med hjälp av kortkommandona kan du navigera genom programmet och utföra
uppgifter. Om du använder en skärmläsare kanske du vill maximera fönstret så att
hela tabellen med kortkommandon visas och är tillgänglig. Du kanske vill aktivera
högkontrast i operativsystemet så att linjerna i diagram i programmet syns tydligare.
Anm. Följande kortkommandon bygger på amerikanska standardtangentbord.
Tabell 19. Kortkommandon
Åtgärd

Kortkommando

Öppna vyn Program

Alt+A

Öppna vyn Modell

Alt+M

Stänga redigeraren

Ctrl+W

Gå till nästa redigerare

Ctrl+F6

Gå till föregående redigerare

Ctrl+Skift+F6

Gå till nästa vy

Ctrl+F7

Gå till föregående vy

Ctrl+Skift+F7

Spara

Ctrl+S

Spara alla

Ctrl+Skift+S

Visa tangenthjälp

Ctrl+Skift+L

Växla till redigeraren

Ctrl+Skift+E

Öppna en kontextmeny

Skift+F10

Navigera i en meny

Upp- och nedpilar

Aktivera ett kommando på en
meny eller kontextmeny

Enter

Gå till och välja nästa aktiverade
menyalternativ eller
kontextmenyalternativ

Nedpil

Välja det först aktiverade alternati- Högerpil
vet på en undermeny till en meny
eller kontextmenyn
Gå till och välja föregående aktive- Uppil
rade menyalternativ eller
kontextmenyalternativ
Stänga en öppnad meny

Esc

Markera eller avmarkera en
kryssruta

Mellanslag
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Tabell 19. Kortkommandon (forts)
Åtgärd

Kortkommando

Gå till nästa alternativ i en dialogruta eller guide

Tabb

Gå till föregående alternativ i en
dialogruta eller guide

Skift+Tabb

Gå till nästa alternativ i en listruta

Nedpil

Gå till föregående alternativ i en
listruta

Uppil

Gå till och välja nästa alternativknapp

Tabb+Mellanslag

Gå till och välja föregående alternativknapp

Skift+Tabb+Mellanslag

Öppna och visa en listruta eller
meny

Alt+Nedpil

Stänga en öppen listruta eller
meny

Alt+Uppil eller Esc

Stänga en dialogruta eller guide

Esc

Välja ett markerat listrutealternativ Enter
Tillämpa ändringar och stänga
dialogrutan eller guiden

Tabba till OK och tryck på Enter

Stänga dialogrutan eller guiden
utan att tillämpa eller spara de
ändringar som du har gjort

Esc

Navigera mellan flikarna

Vänster- och högerpilar eller Tabb eller Skift+Tabb

Flytta den aktuella fliken åt höger

Skift+Page Up

Flytta den aktuella fliken åt vänster

Skift+Page Down

Navigera från ikon till ikon i
verktygsfältet

Vänster- och högerpil

Visa medlemmar i en dimension i
Cube Viewer

Alt+Nedpil

Välja flera rader eller kolumner i
Cube Viewer

Ctrl+Nedpil

Ersätta den befintliga dimensionen Ctrl+R
i raderna med den valda dimensionen
Ersätta den befintliga dimensionen Ctrl+C
i kolumnerna med den valda dimensionen
Ersätta den befintliga dimensionen Ctrl+T
i kontexten med den valda dimensionen
Utöka automatiskt medlemmarna i Tryck på nedpil i kontextmenyn för den markerade
den valda dimensionen
dimensionen tills du kommer till alternativet Expandera till nivå och välj den nivå som du vill visa
Expandera eller komprimera en
överordnad i en dimension
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Enter

Tabell 19. Kortkommandon (forts)
Åtgärd

Kortkommando

Uppdatera modellen med nya data F5
från servern
Avsluta programmet

Alt+F4

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

Bilaga A. Hjälpmedelsfunktioner
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Bilaga B. Modellering och analys - självstudiekurs
Demonstration av metoder för enkel modellering och analys i IBM Cognos TM1
Performance Modeler. Går igenom stegen för att skapa en analys med ett scenario.

Scenario
Företagets VD vill ha en analys av siffror (en intäktsanalys). Han vill ha en uppfattning om rabatter och vilka orter och produkter som har de största rabatterna.
Modellen ska kunna nås via ett webbprogram men det krävs ingen information om
rapporteringstillfällen.

Mål
Din uppgift är att skapa följande analyser (vyer):
Prisavvikelse
En avvikelse är skillnaden mellan två värdeuppsättningar. I det här exemplet jämförs Utfall föregående år (de värden som ändras) med Utfall föregående år -1.
Pristrend
Visar hur priserna för varje produkt ändras över ett år.
Intäktsavvikelse
Visar volym, bruttointäkt, nettointäkt, rabatt i % och rabatt som en avvikelse med avvikelse per ort.
Rabatt i procent per ort
Visar vilken ort som ger den högsta rabatten i procent.
Rabatt i procent per produkt
Visar vilken produkt som har den högsta rabatten i procent.

Affärsmodellen
Du måste först skapa en affärsmodell för vyerna. De olika typerna av objekt som
skapas beskrivs nedan:
Kuber En kub innehåller rader och kolumner och vanligen minst en annan sida,
vilket gör den flerdimensionell. Celler i kuber kan innehålla inmatade data
eller beräkningar.
Dimensioner
Raderna, kolumnerna och sidorna i en kub skapas från dimensioner. Dimensioner är listor över relaterade objekt, t.ex. vinst- och förlustobjekt, produkter, kunder, kostnadsställen, versioner och månader. Dimensioner kan
även innehålla beräkningar. En dimension kan användas av många kuber.
Objekten i en dimension är namngivna medlemmar.
Delmängder
En delmängd är ett urval av en överordnad dimension. Skapa en delmängd för att begränsa antalet objekt en användare ser från en dimension.
Exempel: Du kan begränsa antalet månader en användare ser i en vy.
Vyer
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vill att en granskare bara ska se övergripande (konsoliderade) objekt. Du
kan dölja medlemmar i en dimension.

Uppgifter
Den här fallstudien demonstrerar följande uppgifter:
1. Skapa mappar som objekten ska sparas i.
2. Skapa och fylla dimensioner och kuber med guiden Vägledd import.
3. Ändra dimensioner
4. Skapa kubberäkningar
5. Definiera hur data visas för en granskare eller bidragslämnare genom att skapa
vyer och delmängder.
6. Skapa, driftsätta och aktivera ett program och sedan logga in till Cognos Insight och testa programmet.
7. Sortera vyerna i programmet för att hitta produkten och orten med den största
procentrabatten.

Exempelfiler
Börja med att importera tre exempelfiler till TM1 Performance Modeler samt skapa
och fyll kuber och dimensioner. Du kan hämta exempelfilerna från IBM Supportplatsen: (http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27047004).
Följande filer används:
v list prices.csv som innehåller listpriser för produkter per månad och version
v net revenue.csv som innehåller information om faktisk volym och nettointäkt
per produkt, ort och månad för de senaste två åren
v cities.csv som innehåller en lista över orter och deras hierarkiska struktur

Steg 1: Skapa två kuber och ordna objekten
Skapa några mappar i IBM Cognos TM1 Performance Modeler för att ordna de objekt du ska skapa. Skapa sedan kuben Listpris och fyll den med data genom att använda guiden Vägledd import och importera filen List Prices.csv. Med Vägledd
import skapar du dimensionerna och kuben Listpris samt importerar data till kuben. Skapa sedan kuben Nettointäkt genom att importera filen Net Revenue.csv.
Ordna sedan objekten i de mappar du skapade.

Innan du börjar
Hämta filerna List Prices.csv, Net Revenue.csv och Cities.csv från IBM Support-platsen: (http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27047004).

Arbetsordning
1. Starta TM1 Performance Modeler från Windows Start-meny eller via genvägen
på skrivbordet.
a. Klicka på Logga in som och skriv ditt användarnamn och lösenord.
b. Välj den server du ska använda från listan TM1-server och klicka på OK.
Det kan vara bra att använda en ny TM1-server så att det inte uppstår konflikter med befintliga objekt.
2. Skapa mapparna.
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a. Klicka på namnet på servern i rutan Modellutformning, klicka på serveroch välj Mapp.
namnet, klicka på Nytt
b. Ge mappen namnet Aktiviteter.
och skapa två unc. Högerklicka på mappen Aktiviteter, välj Nytt
dermappar: Intäktsanalys och Gemensamma objekt.
3. Skapa kuben Listpris genom att importera filen list prices.csv.
a. Högerklicka på mappen Gemensamma objekt och välj Vägledd import >
Kub.
b. Bläddra till mappen som innehåller list prices.csv och markera list prices.csv.
En dataförhandsgranskning visas.
c. Expandera avsnittet Fildetaljer. Välj Ja för alternativet Data innehåller kolumnetikett.
d. Klicka på Avancerat.
e. Klicka på kuben Listpriser på sidan Målobjekt i fönstret Importera data Dataavbildning.
f. Klicka på Visa egenskaper längst ned till höger i fönstret.
Ändra Importalternativ på följande sätt:
v Avmarkera Skapa en nyckeltalsdimension. Det gör att ingen nyckeltalsdimension skapas. I stället importeras värdena från filen.
v Sätt Datauppdateringsbeteende till att ersätta data. Då ersätts alla befintliga kubvärden med importerade data.

g. Klicka på Översikt.
Översikten visar att kuben Listpriser skapas med fyra dimensioner: Produkter, Månad, Versioner och Listpris
En total skapas för varje dimension. Du kan ändra den under Avancerat eller när importen är klar.
Alla dimensioner importeras som generiska dimensioner. Du kan ändra dimensionstyperna under Avancerat eller när importen är klar. Vi kommer att
ändra dem efter importen.
h. Klicka på Slutför.
Kuben Listpriser och dimensionerna skapas och data importeras.
Bilaga B. Modellering och analys - självstudiekurs
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i. Klicka på Beräkna om så att data visas.

Tips: Du kan ange att kuben automatiskt ska beräknas om varje gång du
.
ändrar den. Det gör du genom att klicka på Automatisk omberäkning
j. Spara kuben Listpriser.
4. Skapa kuben Nettointäkt genom att använda guiden Vägledd import och importera filen Net Revenue.csv på samma sätt som när du skapade kuben Listpriser.
a. Ändra Importalternativ på följande sätt:
v Skapa inte en nyckeltalsdimension.
v Sätt Datauppdateringsbeteende till att ersätta data.
b. I fönstret Översikt ser du att vissa av dimensionerna redan finns eftersom
de delas med kuben Listpriser. Klicka på Slutför.
c. Klicka på Beräkna om så att data visas.
d. Spara kuben Nettointäkt.
5. Ordna objekten på följande sätt:
a. Öppna mappen Gemensamma objekt i rutan Modellutformning, tryck på
CTRL och klicka på kuberna Listpriser och Nettointäkt. Kuberna indikeras
.
av ikonen
b. Dra kuberna till mappen Intäktsanalys.
c. Tryck på CTRL i mappen Gemensamma objekt, högerklicka på de två nya
processobjekten som skapades och välj Ta bort. Processerna skapades av
guiden Vägledd import. Processer som skapas av importprocessen kan användas för att automatisera importer.

Steg 2: Ändra dimensioner
Ändra dimensionerna som skapades i föregående steg i IBM Cognos TM1 Performance Modeler så att de har rätt dimensionstyp och egenskaper.
Ändra dimensionsegenskaperna baserat på den funktion som utförs. Exempel: Om
en dimension innehåller månader är det en tidsdimension som har specifika egenskaper relaterade till tid.
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Dimensionerna du skapade genom att importera list prices.csv och Net
Revenue.csv är tillgängliga i Modellutformning i mappen Gemensamma objekt i
Aktiviteter.

Beskrivning av dimensionstyper:
Hierarkidimension
En representation av företagets, avdelningens eller bolagets rapporteringsstruktur.
Beräkningsdimension
Innehåller formler som utför matematiska och andra operationer på data.
Tidsdimension
Innehåller tidsmedlemmar, t.ex. räkenskapsperioder eller datum för säljtransaktioner.
Versionsdimension
Innehåller data från olika iterationer av en medlem i ett program.
När du ändrar dimensionstypen ändras ikonen bredvid dimensionsnamnet.

Arbetsordning
1. Visa en dimension genom att dubbelklicka på namnet i mappen Gemensamma
objekt Ändra varje dimension enligt beskrivningen i följande steg.
2. Ändra Orter till en hierarkidimension.
a. Högerklicka på Orter i mappen Gemensamma objekt och klicka på Ändra
dimensionstyp.
b. Välj typen Hierarki och klicka på OK.
3. Ändra dimensionen Orter så att den inkluderar länder som överordnade objekt
till orterna. Du kan ändra dimensionen manuellt i Performance Modeler eller
importera en CSV-fil enligt beskrivningen nedan.
a. Högerklicka på dimensionen Orter i Modellutformning och välj Importera
till dimension Orter.
b. Bläddra till filen cities.csv i fönstret Importera dimensioner - Välj datakälla.
Bilaga B. Modellering och analys - självstudiekurs
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c. Klicka på Avancerat och sedan Visa egenskaper.
d. Klicka på dimensionen Orter under Avbildning, Målobjekt.
e. Välj följande alternativ i rutan Egenskaper:
v Välj Fyll dimension igen i listan Uppdatera dimensioner
v Avmarkera Skapa totalelement eftersom medlemmarna inte ska summeras.
v Markera Överordnad-underordnad som anger att medlemmarna har en
överordnad-underordnad relation.
f. Dra det överordnade objektet i rutan Källobjekt till objektet Överordnade
medlemmar i rutan Målobjekt.
g. Dra det underordnade objektet i rutan Källobjekt till objektet Underordnade medlemmar i rutan Målobjekt.
h. Klicka på Översikt. Ett varningsmeddelande visas. Du kan ignorera varningen eftersom dimensionerna ska fyllas igen.
i. Klicka på Slutför.
j. Stäng dimensionen Orter och öppna den igen så att data uppdateras.
Dimensionen Orter är nu en hierarki.
Centraleuropa
v Belgien
– Heverlee
v Frankrike
– Lyon
– Paris
v Tyskland
– Hamburg
– München
4. Ändra dimensionen Listpris till en beräkningsdimension och ändra egenskaperna enligt följande steg:
a. Visa dimensionen Listpris.
b. Högerklicka på Summa för Listpris och välj Ta bort valda medlemmar.
Det behövs ingen total i en beräkningsdimension.
c. Klicka på Spara och stäng dimensionen.
5. Ändra Månad till en tidsdimension enligt följande steg:
a. Visa dimensionen Månad.
.
b. Klicka på Fyll tidsdimension
c. Välj Startdatum.
d. Välj periodtyp för medlemmar: Klicka i cellerna i kolumnen Period och
välj tidsperiod. Välj År för nivå 0 och Månad för nivå 1.

208

IBM Cognos TM1 Performance Modeler

e. Klicka på OK, Spara och stäng dimensionen.
6. Ändra Nettointäkt till en beräkningsdimension och ändra egenskaperna enligt
följande steg:
a. Visa dimensionen Nettointäkt.
b. Ta bort summa för nettointäkt.
c. Flytta dimensionsmedlemmarna i följande ordning: Volym, Nettointäkt,
Bruttointäkt, Rabatt i % och Procent genom att markera medlemmen och
eller Flytta nedåt .
klicka på Flytta uppåt
d. Klicka på Spara och stäng dimensionen.
7. Ändra Produkter till en hierarkidimension.
8. Ändra Versioner till en versionsdimension och lägg till några nya medlemmar.
a. Ta bort medlemmen Summa för versioner.
b. Lägg till en medlem med namnet Avvikelse föregående år/föregående år
-1 genom att klicka på Ange ny medlem och skriva namnet.
c. Lägg till en medlem med namnet Kommentarer.
d. Klicka på Spara och stäng dimensionen.
Lägg märke till att ikonerna för varje dimension är olika beroende på dimensionstyp.

Steg 3: Ändra kuben Listpriser
Ändra kuben Listpriser i IBM Cognos TM1 Performance Modeler och skapa några
vyer.
Du kommer att utföra följande steg:
v Aktivera text som ska skrivas i kommentarsfältet.
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Lägga till en avvikelseberäkning.
Skapa en prisavvikelsevy för att ta bort Summa för produkter från kuben.
Ändra dimensionen Listpris så att priserna inte summeras.
Skapa vyn Pristrender

Steg 3a: Redigera kommentarsfältet
Redigera fältet Kommentarer i dimensionen versioner så att användarna kan skriva
text.

Arbetsordning
1.

Välj Aktiviteter > Intäktsanalys i Modellutformning, öppna kuben Listpriser
genom att dubbelklicka på den och klicka på Beräkna om om alternativet Automatisk omberäkning inte är markerat.

Data uppdateras och beräknas om i vyn.
2. Öppna dimensionen Versioner och välj Text i fältet Format för kommentarer
och klicka på OK.
3. Spara dimensionen Versioner.
4. Gå till kuben Listpriser och ordna om dimensionen Versioner så att den är den
sista dimensionen i kuben. Om det finns ett textfält i en dimension måste den
dimensionen vara den sista dimensionen i kuben så att den formateras på rätt
sätt.
a. Klicka på Ordna om dimension i kuben Listpriser
Flytta nederst.

och klicka på

b. Klicka på OK.

Steg 3b: Skapa en avvikelseberäkning
Lägg till en avvikelseberäkning för dimensionen Versioner så att du kan se skillnaden mellan värdena för Utfall föregående år och Utfall föregående år -1. Värdena
för Utfall föregående år ändras och värdena för Utfall föregående år -1 är de
värden som Aktuell år jämförs med.

Arbetsordning
1. Dra dimensionen Versionen i kuben Listpriser över dimensionen Månad i avsnittet Kolumner. Kubriktningen ändras så att dimensionen Produkter motsvarar raderna, dimensionen Versioner motsvarar kolumnerna och Månad blir kontext.
2. Öppna dimensionen Versioner.
3. Klicka på fältet Versionsberäkning på raden Avvikelse föregående år/
föregående år -1 och klicka sedan på knappen Bläddra i fältet.
4. Klicka på fliken Funktioner i rutan Versionsberäkning för Avvikelse föregående år/föregående år -1.
5. Klicka på Dimensionsfunktioner och dubbelklicka på AVVIKELSE.
6. Dra medlemmarna Utfall föregående år och Utfall föregående år -1 till rutan
Uttryck och skapa följande uttryck: =VARIANCE(’Actual Last Year’,’Actual
Last Year-1’). Klicka på OK.
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7. Spara dimensionen.
8. Kontrollera värdet för kolumnen Avvikelse föregående år/föregående år -1 i
kuben Listpriser. Det ska vara skillnaden mellan Utfall föregående år och Utfall
föregående år -1. Korrekt värde fås genom att sätt värdet för Typ av positiv avvikelse till Gynnsam. Högerklicka i kolumnen Avvikelse föregående år/
föregående år -1, klicka på Redigera medlem (listpris) och ändra egenskapsvärdet för Typ av positiv avvikelse till Gynnsam.
Ange ett ogynnsamt värde för Typ av positiv avvikelse för försäljningskostnad.
Attributet används endast tillsamman med versionsdimensioner.
9. Spara och stäng dimensionen Listpris.

Resultat
Resultatet blir att för de flesta produkter blir värdet för Utfall föregående år är
mindre än värdet för Utfall föregående år -1, med undantag av produkten Stjärnan
Lättvikt.

Steg 3c: Skapa vyn Prisavvikelse
Skapa en vy som tar bort Summa för produkter från kuben. Vyer används för att
definiera hur data visas för en granskare eller bidragslämnare i ett TM1-program.

Arbetsordning
1. Gå till rutan Modellutformning, högerklicka på kuben Listpriser mappen Aktiviteter > Intäktsanalys och välj Nytt > Vy. Ge vyn namnet Prisavvikelse.
2. Klicka på pilen i listrutan Alla medlemmar, Produkter i vyn Prisavvikelse under Rader och klicka på Redigera delmängd
En delmängd är ett urval objekt från en dimension.
3. Högerklicka på en lövnod, t.ex. Stjärnan Lättvikt och välj Dölj efter nivå >
Dölj konsoliderade medlemmar. Spara och ge delmängden namnet Löv.
4. Ändra dimensionen Månader till Summa för månader under Kontext. Du kan
se att priserna summeras, vilket de inte ska. Det kan du ändra i dimensionen
Listpris.
5. Spara vyn Prisavvikelse.
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Steg 3d: Ändra dimensionen Listpris så att priser inte summeras över året.
Ändra dimensionen Listpris så att priserna för året inte summeras. Det gör du genom att skapa ett uttryck på konsoliderad nivå.

Arbetsordning
1. Öppna kuben Listpriser och dra dimensionen Månad över Versioner i kolumnerna så att du ser Produkter som rader och Månad som kolumner.
2. Högerklicka på en cell och välj Redigera medlem (Listpris).
3. Klicka på fältet Uttryck på konsoliderad nivå på fliken Egenskaper och klicka
på bläddringsknappen i fältet.
4. Sätt Alternativ till Tidsgenomsnitt i rutan Uttryck på konsoliderad nivå. Uttrycket visas som =TimeAverage("Time Average"). Klicka på OK.
I vyn Prisavvikelse ser du att Summa för månader nu är ett genomsnittsvärde.

Figur 17. Prisavvikelse som visar Summa för månader med ett genomsnittsvärde

5. Dra dimensionen Version över dimensionen Månad så att du ser avvikelsen i
vyn.
6. Spara och stäng dimensionen Listpris och spara kuben Listpriser.

Resultat
Vyn Prisavvikelse ska se hur så här:
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Figur 18. Prisavvikelse som visar Produkter som rader och Versioner med avvikelseberäkningen som kolumner

Steg 3e: Skapa vyn Pristrend
Skapa en vy över kuben Listpriser och ge vyn namnet Pristrend. Den visar hur
pristrenden för produkter över året.

Arbetsordning
1. Gå till rutan Modellutformning, högerklicka på kuben Listpriser mappen Aktiviteter > Intäktsanalys och välj Nytt > Vy. Ge vyn namnet Pristrend.
2. Dra dimensionen Månad över dimensionen Versioner i avsnittet Kolumner.
Kubriktningen ändras så att dimensionen Månad utgörs av kolumnerna, Versioner blir kontext och Produkter blir raderna.
3. Du vill förhindra att summan för produkter visas och att priserna i dimensionen Produkter summeras.
a. Klicka på nedpilen i Alla medlemmar, Produkter och välj Redigera delmängd.
b. Välj Löv i listan Delmängd och klicka på OK. (Du skapade delmängden
Löv tidigare.)
c. Spara och stäng vyn.

Resultat
Summa för produkter tas bort.
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Figur 19. Vyn Pristrend

Steg 4: Ändra kuben Nettointäkt
Ändra kuben Nettointäkt i IBM Cognos TM1 Performance Modeler så att du kan
skriva text i fältet Kommentar föregående år/föregående år -1. Ändra sedan dimensionen Nettointäkt så att rätt positiva och negativa värden visas.

Arbetsordning
1.

Välj Aktiviteter > Intäktsanalys i Modellutformning, dubbelklicka på kuben
Nettointäkt så att den visas och klicka på Beräkna om.

Data uppdateras och beräknas om i vyn.
2. Dra dimensionen Versioner över dimensionen i avsnittet Kolumner och dimensionen Nettointäkt över dimensionen i avsnittet Rader.
Kubriktningen ändras så att raderna motsvaras av dimensionen Nettointäkt och
kolumnerna motsvaras av dimensionen Versioner. Dimensionerna Produkter,
Orter och Månad utgör Kontext.

3. Ordna om dimensionerna så att dimensionen Versioner blir den sista dimensionen i kuben Nettointäkt så kan du skriva text i fältet Kommentarer.
Tips: Klicka på Ordna om dimension i kuben Nettointäkt
4. Ändra dimensionen Nettointäkt så att rätt positiva och negativa värden visas.
a. Välj detaljnivå i kuben Nettointäkt i stället för totaler och klicka sedan på
Beräkna om.
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Välj till exempel Stjärnan Lättvikt i dimensionen Produkter, Hamburg för
dimensionen Orter och välj Jan för dimensionen Månader.
b. Öppna dimensionen Nettointäkt.
c. Flytta objektet Bruttointäkt under Volym. Det påverkar bara utseendet.
d. Ändra egenskapen Typ av positiv avvikelse för varje medlem enligt följande:
v Volym, Nettointäkt och Bruttointäkt är gynnsamt.
v Rabatt i % och Rabatt är ogynnsamt (rabatt ska vara ett negativt värde).

e. Spara och stäng dimensionen och spara kuben.

Och sedan då?
Nästa steg är att beräkna bruttointäkt.

Steg 5: Beräkna bruttointäkt
Skapa en kubberäkning i IBM Cognos TM1 Performance Modeler för att beräkna
bruttointäkt.
I kubberäkningen kommer du att skapa en länk som hämtar data från listpriskuben till kuben Nettointäkt. Data multipliceras med volymen för att generera värden
för bruttointäkt.

Arbetsordning
1. Öppna kuben Nettointäkt, tryck på CTRL på bruttointäktsraden och välj både
Utfall föregående år och Utfall föregående år -1.
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2. Högerklicka på urvalet, klicka på Skapa kubberäkning och ge kubberäkningen namnet Bruttointäkt.
3. Expandera Nettointäkt under Importera villkor i kubberäkningsredigeraren
och dra Volym till rutan Uttryck.

4. Klicka på Importera villkor för att skapa en länk mellan kuben Listpriser och
kuben Nettointäkt och namnge länken, t.ex. Listpris.
Tips: Bläddra till toppen av listrutan för att se länken Importera villkor.
5. Dra kuben Listpriser från rutan Modellutformning till fältet Lägg till källkub. Dimensionerna i kuben Listpriser avbildas automatiskt till dimensionerna i kuben Nettointäkt.
6. Ändra versionsavbildningen. Högerklicka på någon av versionsdimensionerna
och välj Konvertera till manuell avbildning.
7. Du vill endast ha Utfall föregående år och Utfall föregående år -1 i rutan Avbildningar så ta bort de två andra objekten (Avvikelse föregående år/
föregående år -1 och Kommentarer).

8. Klicka på Listpris i rutan Dimensioner och markera kryssrutan Listpris under
Medlemmar. Klicka på Orter i rutan Dimensioner för nettointäkt. Du vill
tillämpa länken för alla orter så markera kryssrutan bredvid Medlemmar.
9. Du vill även tillämpa länken på Bruttointäkt i dimensionen Nettointäkt. Klicka
på Nettointäkt i rutan Dimensioner för Nettointäkt, markera kryssrutan Bruttointäkt i rutan Medlemmar och klicka på OK.
10. Expandera Importerade värden i kubberäkningsredigeraren så visas länken
du skapade.
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11. Dra länken till rutan Uttryck och ändra uttrycket på följande sätt: =[Net
Revenue]:Volume*LINK(’List_price’). Klicka på Tillämpa och stäng sedan beräkningen.

Resultat
Nu visas meningsfulla siffror för bruttointäkt.

Figur 20. Kuben Nettointäkt med siffror för bruttointäkt

Steg 6: Beräkna rabatt och rabatt i %
Skapa två kubberäkningar i IBM Cognos TM1 Performance Modeler för att beräkna rabatt och rabatt i % i kuben Nettointäkt. Rabatt beräknas genom att subtrahera nettointäkt från bruttointäkt.

Arbetsordning
1. Öppna kuben Nettointäkt och tryck på CTRL på raden Rabatt och markera
cellerna Utfall föregående år och Utfall föregående år -1.
2. Högerklicka på markeringen och välj Skapa kubberäkning. Ge kubberäkningen namnet Verklig rabatt.
3. Expandera Nettointäkt i kubberäkningsredigeraren och dra Bruttointäkt till
rutan Uttryck.
4. Dra Nettointäkt till rutan Uttryck.
5. Ändra uttrycket så att det ser ut som följer: =[Net Revenue]:[Gross
Revenue]-[Net Revenue]:[Net Revenue]
6. Klicka på Tillämpa och stäng beräkningen. Du har skapat rabattberäkningen.
7. Skapa en kubberäkning med namnet Verklig rabatt i % på raden Rabatt i %
för cellerna Utfall föregående år och Utfall föregående år -1. Uttrycket ska se
ut så här: =[Net Revenue]:Discount/[Net Revenue]:[Gross Revenue]
8. Välj Kombinera löv och konsoliderade i kubberäkningsredigeraren och klicka
på Tillämpa. Det betyder att formeln tillämpas på både lövnivå och konsoliderad nivå så att värdena inte summeras på den konsoliderade nivån.
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Figur 21. Kubberäkningsuttryck med både lövnivå och konsoliderad nivå

9. Ändra cellerna Rabatt i % så att de formateras som procenttal.
a. Högerklicka på en av rabattcellerna och välj Redigera medlem(Rabatt i
%).
b. Dubbelklicka på cellen Format på raden Rabatt i %.
c. Klicka på Procent i rutan Format för Rabatt i % och välj 1 för Antal decimaler.
d. Klicka på Tillämpa.
10. Formatera Volym som Tal och välj Visa tusentalsavgränsare för en avgränsare. Klicka på Tillämpa.
11. Kopiera formatet till övriga objekt utom Rabatt i %.
a. Klicka på Format på raden Volym och klicka på Kopiera.
b. Ctrl-klicka för att markera cellen Format för Bruttointäkt, Nettointäkt och
Rabatt. Högerklicka sedan och välj Klistra in så klistras talformatet in.
c. Klicka på Tillämpa.
d. Spara och stäng dimensionen.

Resultat
Kuben Nettointäkt med rabatt och rabatt i % tillagt:

Figur 22. Kuben Nettointäkt med rabatt och rabatt i %

Steg 7: Skapa nya vyer för kuben Nettointäkt
Skapa några nya vyer för kuben Nettointäkt i IBM Cognos TM1 Performance Modeler. Vyerna visar intäktsavvikelser, rabatt i procent per ort och rabatt i procent
per produkt. Vyerna ska användas i det slutliga program du skapar.
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Arbetsordning
1. Skapa en ny vy för kuben Nettointäkt och ge vyn namnet Intäktsavvikelse.
a. Ändra dimensionsobjekten i kontextfältet så att du ser Summa för produkter, Centraleuropa och Summa för månad.
b. Spara och stäng vyn.

Figur 23. Vyn Intäktsavvikelse

2. Skapa en ny vy för kuben Nettointäkt och ge den namnet Rabatt i procent
per ort.
a. Dra dimensionen Orter över dimensionen Nettointäkt på rader så att Orter
ersätter Nettointäkt.
b. Välj Rabatt i % i dimensionen Nettointäkt. Kontrollera att dimensionen Månad visar summan för alla månader och att dimensionen Produkter visar
summan för produkter.
c. Spara vyn men stäng den inte.

Figur 24. Vyn Rabatt i procent per ort

3. Skapa en annan vy med namnet Rabatt i procent per produkt.
a. Klicka på Spara som

med vyn Rabatt i procent per ort öppen och vald, och ge den namnet
Rabatt i procent per produkt.
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b. Dra dimensionen Produkter till Rader för att ersätta Orter.
c. Klicka på nedpilen i Alla medlemmar, Produkter och klicka på Redigera
delmängd.
d. Välj Löv i listan Delmängd och klicka på OK. (Du skapade delmängden
Löv tidigare.)
e. Spara och stäng vyn.

Figur 25. Rabatt i procent per produkt

Steg 8: Skapa programmet Nettointäkt
Skapa ett program i IBM Cognos TM1 Performance Modeler med hjälp av de vyer
du har skapat. Logga sedan in till IBM Cognos Insight och testa programmet. Använd sorteringsfunktionen i vyerna för att hitta produkten och orten med störst
rabattprocent.

Arbetsordning
1. Öppna Programutformning i TM1 Performance Modeler.
Tips: Tryck på Alt+A.
2. Högerklicka på Program och välj Nytt > Program.
3. Ge programmet namnet Intäktsanalys.
4. Välj programtyp. Välj Central för den här övningen.
Ett centralt program har ingen godkännandehierarki. Det används av en liten
grupp användare som delar på uppgiften att utföra central planering eller
analys.
Om du vill använda en godkännandehierarki väljer du Godkännande som
har en hierarkisk godkännandestruktur, eller Ansvar.
Ett ansvarsprogram liknar ett godkännandeprogram men användarna kan inte
skickar noder för att låsa dem. Ett ansvarsprogram används för rullande prognoser och fortlöpande planeringsprocesser utan definierat slutdatum. En ny
flik med namnet Intäktsanalys skapas.
5. Lägg till de vyer du tidigare skapade i föregående steg i Bidragslämnarvyer.
a. Välj Aktiviteter > Intäktsanalys > Listpriser i rutan TM1-objekt och dra
vyerna Pristrend och Prisavvikelse till bidragslämnarvyn.
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b. Välj Aktiviteter > Intäktsanalys > Nettointäkt i rutan TM1-objekt och dra
vyerna Rabatt i procent per ort, Rabatt i procent per produkt och Intäktsavvikelse till Bidragslämnarvyer.
c. Dra vyerna så att de hamnar i följande ordning:
1) Prisavvikelse
2) Pristrend
3) Intäktsavvikelse
4) Rabatt i procent per ort
5) Rabatt i procent per produkt
Det bestämmer ordningen som vyerna visas för bidragslämnarna.
6. Välj klienten Cognos Insight - Connected under Klienter och gör den till
standardläge.
Tips: Du kan behöva bläddra nedåt i fönstret för att se den.
I anslutet läge görs beräkningarna på servern och i distribuerat läge görs beräkningarna lokalt.
7. Spara programmet.

Figur 26. Fliken Intäktsanalys i Programutformning

8. Högerklicka på programmet Intäktsanalys i rutan Programutformning och
välj Driftsätt program.
9. Öppna IBM Cognos TM1 Applications portal i en webbläsare, t.ex. http://
localhost:9510/pmpsvc/applications.jsp. Programmet Intäktsanalys ska visas i listan.
10. Klicka på ikonen Aktivera för Intäktsanalys.
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Figur 27. Cognos TM1 Applications-portal

11. Klicka på Intäktsanalys och klicka på Intäktsanalys igen så öppnas programmet i Cognos Insight.
Du är inloggat till programmet som administratör eftersom inga behörigheter
har definierats. Det betyder att du ser allt som finns i programmet.
En flik visas för varje vy du har lagt till i programmet.
12. Klicka på fliken Rabatt i procent per ort. Sortera vyn. Expandera varje land så
att orterna visas. Högerklicka på kolumnrubriken Utfall föregående år och välj
Sortera > Sortera efter värde > Fallande.
13. Du vill se rabatt i %. Klicka på Volym (dimensionen Nettointäkt) i området
Kontext och välj Rabatt i %.
Du kan se att Hamburg har den högsta rabatten.

Figur 28. Rabatt i % per ort i Cognos Insight

14. Klicka på fliken Rabatt i % per produkt. Högerklicka på kolumnrubriken Utfall föregående år och välj Sortera > Sortera efter värde > Fallande.
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Du kan se att Packåsnan Kylväska har produkten med den största rabatten.

Figur 29. Rabatt i % i Cognos Insight
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Bilaga C. Cognos TM1 Performance Modeler för Cognos TM1användare
IBM Cognos TM1-användare som går över till IBM Cognos TM1 Performance Modeler bör känna till följande frågor och synpunkter.

Objektskapande och modellhantering
De flesta uppgifter för att skapa objekt och hantera modeller som Cognos TM1användare är vana att utföra i Server Explorer kan utföras i Cognos TM1 Performance Modeler. Du kan behålla dina Cognos TM1-modeller i Cognos TM1 Performance Modeler, med följande undantag.
v Replikering och synkronisering kan inte användas i Cognos TM1 Performance
Modeler. Om replikering och synkronisering används i modellen måste du underhålla den delen av modellen i Cognos TM1 Server Explorer. Fullständig information om replikering och synkronisering finns i IBM Cognos TM1 Operationsdokumentationen.
v Borrprocesser och regler måste skapas och underhållas i Cognos TM1 Architect
eller Perspectives. Information om att skapa borrprocesser och regler finns i IBM
Cognos TM1 Developer-dokumentationen.
v Serveradministrationsuppgifter som att koppla från enskilda användare, skicka
meddelanden till användare och stänga av servern med ett meddelande till användarna, måste utföras från Clients Messaging Center, som är tillgänglig från
Server Explorer. Mer information finns i ”Hantera klientanslutningar” i IBM Cognos TM1 Operations-dokumentationen.
v TurboIntegrator-processer med ODBO-datakällor måste skapas och underhållas i
Architect eller Perspectives. Cognos TM1 Performance Modeler TurboIntegratorredigeraren hanterar inte ODBO-datakällor. Alla andra TurboIntegrator-datakällor kan underhållas i Cognos TM1 Performance Modeler. Information om att
skapa processer med ODBO-källa finns i IBM Cognos TM1 TurboIntegrator-dokumentationen.
v Om du skapar en TurboIntegrator-process via Vägledd import i Cognos TM1
Performance Modeler ska du inte därefter redigera processen i det ursprungliga
Architect- eller Perspectives-programmet.

Skillnader i funktionalitet mellan Cognos TM1 Performance Modeler och Cognos TM1 Architect/Perspectives
Det flesta funktioner för att skapa objekt är likartade i IBM Cognos TM1 Performance Modeler och IBM Cognos TM1 Perspectives/Architect. Det finns dock vissa
skillnader som man bör känna till.
v Jämfört med Cognos TM1 Architect/Perspectives har kubskapandet förenklats
genom ett dra-och-släpp-gränssnitt i Cognos TM1 Performance Modeler. I Cognos TM1 Performance Modeler kan du också dimensionera om en befintlig kub,
antingen genom att lägga till eller ta bort dimensioner från en kub eller ändra
ordningen mellan dimensioner i en kub.
v Funktionerna för dynamiska delmängder i Cognos TM1 Performance Modeler är
begränsade.
v Regelskapandet är starkt förenklat i Cognos TM1 Performance Modeler. Regelredigeraren har funktioner för innehållshjälp som visar element eller information
© Copyright IBM Corp 2012, 2017
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som är relevant i kontexten när användaren skapar en regel. Dessutom genererar
Cognos TM1 Performance Modeler automatiskt regler och tillhörande flöden när
du definierar en beräkningsdimension eller skapar en länk.
v TurboIntegrator-redigeraren i Cognos TM1 Performance Modeler har förbättrade
redigeringsfunktioner på flikarna för avancerade skript (Parametrar, Prolog, Metadata, Data, Epilog).
v Dimensionsredigeraren i Cognos TM1 Performance Modeler är en mer intuitiv
och innehållsrik miljö för hantering av alla aspekter av dimensioner. Du kan till
exempel skapa specifika dimensionstyper som uppfyller unika krav i din modell.
Dessutom utförs all dimensionshantering i ett enda fönster. Det finns inget behov av att öppna ett separat fönster för att hantera attribut eller ställa in elementegenskaper.
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Bilaga D. Dimensionsberäkningar
Dimensionsuttryck och funktioner för beräkningar beskrivs med syntax och exempel.
En uttrycksredigerare är tillgänglig för lövnivåberäkningar och beräkningar på
konsoliderad nivå. Uttrycksredigeraren har en enkel del för att redigera och skapa
aritmetiska beräkningar och beräkningar av genomsnitt och en funktionsredigerare
för att tillämpa förbestämda funktioner både på lövnivåberäkningar och beräkningar på konsoliderad nivå. Uttrycksredigeraren har också en del för aggregeringsuttryck som är tillgängliga för beräkningar på konsoliderad nivå.

Tidsrelaterade funktioner i dimensionsberäkningar
Om du tillämpar en tidsrelaterad funktion, t.ex. CUMULATE, i en dimensionsberäkning och dimensionen sedan används i en kub som inte innehåller någon tidsdimension, genereras ogiltiga regelsatser och en kommentar som beskriver problemet läggs till i regeln för kuben som saknar tidsdimension. Om
beräkningsdimensionen används i många kuber och de flesta men inte alla kuber
innehåller en tidsdimension kan du avaktivera de ogiltiga regelsatserna i regeln för
den kub som inte innehåller någon tidsdimension.

Aritmetiska operationer
IBM Cognos TM1 Performance Modeler hanterar vanliga aritmetiska operationer:
addition, subtraktion, multiplikation och division.

Summa
Summeringsoperand för enkla beräkningar.

Ändamål
Utföra en summering av två cellvärden för lövnivåberäkningar och beräkningar på
konsoliderad nivå.
=(<operand 1> + <operand 2>)

Skillnad
Subtraktionsoperand för enkla beräkningar.

Ändamål
Utföra en subtraktion mellan två cellvärden för lövnivåberäkningar och beräkningar på konsoliderad nivå.
=(<operand 1> - <operand 2>)

Multiplikation
Multiplikationsoperand för enkla beräkningar.
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Ändamål
Utföra en multiplikation mellan två cellvärden för lövnivåberäkningar och beräkningar på konsoliderad nivå.
=(<operand 1> * <operand 2>)

Division
Divisionsoperand för enkla beräkningar.

Ändamål
Utför en division mellan två cellvärden för lövnivåberäkningar och beräkningar på
konsoliderad nivå.
=(<operand 1> / <operand 2>)

Funktioner
De funktioner som är tillgängliga för lövnivåberäkningar och beräkningar på konsoliderad nivå beskrivs.
Information om funktioner som kan användas för styrkort finns i
”nyckeltalsindikatorfunktioner” på sidan 161.
Närliggande uppgifter:
”Skapa beräkningsdimensioner med N-beräkningar med hjälp av
dimensionsfunktioner” på sidan 22
En N-beräkning är en enkel beräkning med en dimensionsfunktion som utförs på
dimensionsnivå mellan ett indatavärde för en medlem i dimensionen och den
valda funktionen.

Konsoliderat genomsnitt (CAVERAGE)
Ändamål
Funktionen beräknar genomsnittet för en konsolidering och returnerar ett enda
värde.
Funktionen är tillgänglig från fliken Aggregering i uttrycksredigeraren när du arbetar med en kubberäkning eller med en C-beräkning i en dimension.
=CAVERAGE(<flag-value>)

Parametrar
Parametern flag-value kan ha följande värden:
v 1 - Använd inte konsolideringsviktning till att beräkna värdet. Om flaggan är på
används det "rena" värdet för konsolideringselementet.
v 2 - Ignorera nollvärden. Om flaggan är angiven används nollvärden inte i beräkningen av ett genomsnittsvärde.
v 3 - Kombinationen av flaggvärdet 1 och 2: Använd inte konsolideringsviktning
till att beräkna värdet och ignorera nollvärden.
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Exempel
Exempel: Funktionen används av nyckeltalsindikatorn Tolerans.
=CAVERAGE(3)

CUMULATE
Ändamål
CUMULATE beräknar ackumulerade summor i en rad baserat på de ursprungliga
talen i en annan rad.
=CUMULATE(<indata>)

Exempel
Funktionen =CUMULATE(vinst) beräknar den ackumulerade vinsten för tidsdimensionen i kuben där CUMULATE-funktionen används.

DECUMULATE
Ändamål
Med utgångspunkt från ackumulerade summor beräknar DECUMULATE den ursprungliga serien.
=DECUMULATE(<indata>)

Exempel
Funktionen =DECUMULATE('Cumulative Sales') bryter ned ackumulerad vinst i
periodförsäljning för tidsdimensionen i den kub där funktionen DECUMULATE
används.

DIFFER
Ändamål
Funktionen beräknar skillnaden mellan aktuell och föregående tidsperiod. Skillnaden kan uttryckas i procent (%), proportion (p) eller vanlig aritmetisk skillnad (a).
Funktionen är tillgänglig på fliken Funktioner i uttrycksredigeraren när du arbetar
med en kubberäkning eller med N- och C-beräkningar i en dimension.
=DIFFER('<Base>','<%/a/p>')

Parametrar
Base
Parametern <Base> anger en dimensionsmedlem.
%/a/p
Anger hur skillnaden uttrycks: I procent (%), proportion (p) eller aritmetisk
standard (a).
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Exempel
Medlemmen Headcountändring kan använda funktionen =DIFFER(Headcount, "a")
för att beräkna skillnaden i Headcount mellan aktuell och föregående tidsperioder.

Tvinga till noll
Ändamål
Tvingar medlemmens värde till noll.
Funktionen är tillgänglig på fliken Aggregering i uttrycksredigeraren vid arbete
med C-beräkningar i en dimension.
=ForceToZero()

Exempel
Exempel: Medlemmen Produktpris kan använda funktionen =ForceToZero() som
uttryck på konsoliderad nivå. Det förhindrar att produktpriserna aggregeras.

GROW
Ändamål
GROW ökar en bassiffra med en viss procentsats för varje period. Tillväxten kan
vara sammansatt (C, compound) eller linjär (L).
Funktionen är tillgänglig på fliken Funktioner i uttrycksredigeraren när du arbetar
med en kubberäkning eller med N- och C-beräkningar i en dimension.
=GROW(<Bas>', '<% tillväxtgrad>', "<L/C>)

Parametrar
Base
Anger den medlem som % tillväxt tillämpas på.
<%Growth Rate>
Parametern anger en medlem som innehåller tillväxtgraderna. Medlemmen
måste finnas i samma dimension som den medlem som anges av parametern
Base. Tillväxtgraderna måste vara heltal, inte decimaltal. Om du ska tillämpa
tillväxtgraden 20 % anger du värdet 20, inte 0,2.
L/C
Det sätt som tillväxtgraden tillämpas på: L (linjär) eller C (sammansatt).
Anm: Om du formaterar en medlem som använder funktionen GROW som ett
procenttal och skriver 20 visas den som 2000 %. Det gäller endast visning. Beräkningen fungerar som den ska. Du kan korrigera visningen genom att tillämpa ett
anpassat format (utan procent) på medlemmen.

Exempel
Medlemmen Försäljningsprognos kan använda funktionen =GROW('basförsäljning
månad','försäljningsökning %',"L") för att beräkna försäljningsprognos baserat på
månadsförsäljning och förväntad ökning i procent.
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LAG
Ändamål
Beräknar ett resultat på en rad genom att senarelägga indata från en annan rad
med 1 period.
=LAG(<Pad>,<Inputs>)

Parametrar
Pad
Argumentet <Pad> anger det värde som returneras av LAG för den första lövmedlemmen i tidsdimensionen. Det kan vara en annan medlem i dimensionen
eller en konstant. Om argumentet utelämnas kan användaren skriva ett värde
för funktionen i den första lövmedlemmen i tidsdimensionen.

Exempel
Medlemmen Opening Balance kan använda funktionen =LAG('Prime value', 'Closing Balance').

LASTNZ
Ändamål
LASTNZ söker bakåt utmed dataserien på indataraden och returnerar det senaste
värdet som inte är noll eller null. LASTNZ kan användas för att slippa att skriva in
data igen i en lång tidsskala om indata sällan ändras mellan perioderna.
=LASTNZ(<indata>)

Parametrar
<indata>
Kan vara ett tal eller en strängmedlem.

PERIODDAYS
Ändamål
Antalet dagar i perioden.
=PERIODDAYS()

PERIODEND
Ändamål
Datum och klockslag vid periodens slut.
=PERIODEND()
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PERIODMIDDLE
Ändamål
Datum och klockslag vid periodens slut.
=PERIODMIDDLE()

PERIODSTART
Ändamål
Datum och klockslag vid periodens början.
=PERIODSTART()

SCORE
Ändamål
SCORE-funktionen beräknar ett nyckeltals poäng för en angiven kontext av utfall-,
mål- och toleransindikatorer.
Funktionen returnerar ett värde som anger om ett nyckeltal motsvarar målvärdet,
eller är högre eller lägre än målet, och i så fall med hur mycket. Det avspeglar avståndet från målet mätt som toleransenheter. Den returnerar värden i intervallet -10
till 10 där värdet 0 anger att nyckeltalet motsvarar målet. En positiv poäng anger
att resultatet stämmer med målet. En negativ poäng anger att resultatet inte stämmer med målet.
Funktionen är endast giltig i en kub som har en nyckeltalsdimension och kan bestämma resultatmönstret för nyckeltalet och toleranstypen.
=SCORE('<Actual>','<Target>'),'<Tolerance>'

Parametrar
Utfall
Namnet på den nyckeltalsindikator som representerar utfallsindikatorn.
Mål
Namnet på den nyckeltalsindikator som representerar målindikatorn.
Tolerans
Namnet på den nyckeltalsindikator som representerar toleransindikatorn.

Exempel
Exempel: Funktionen används av standardnyckeltalsindikatorn med namnet Poäng.
=SCORE(’Actual’,’Target’,’Tolerance’)

SCORESTATUS
Ändamål
SCORESTATUS-funktionen beräknar ett värde som representerar poängresultatet
för ett nyckeltal.
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Funktionen använder en medlem som innehåller nyckeltalspoäng för aktuell kontext.
Det returnerar något av följande numeriska värden som anger hur nyckeltalet ligger till:
v 1 - utmärkt (på eller över målet)
v 0 - genomsnittligt (inom en toleransen för målet)
v -1 - dåligt (mer än 1 tolerans från målet)
=SCORESTATUS('Score')

Parametrar
Parametern Score är namnet på den nyckeltalsindikator som motsvarar poängindikatorn för ett nyckeltal.

Exempel
Exempel: Funktionen används av standardnyckeltalsindikatorn Status.
=SCORESTATUS(’Score’)

SCORETREND
Ändamål
Funktionen SCORETREND beräknar ett värde som motsvarar hur ett nyckeltalsresultat av ändrats sedan föregående period.
Funktionen tar en medlem som innehåller nyckeltalspoäng och returnerar något av
följande värden som anger nyckeltalets aktuella resultat:
v 1 - förbättring
v 0 - oförändrat
v -1 - försämring
Resultatet avspeglar en positiv eller negativ trend bara om poängen ändras mer än
5 % av toleransen.
Funktionen kan endast tillämpas på en kub som har en tidstrend som definiera
den föregående perioden för varje medlem.
=SCORETREND(Score)

Parametrar
Parametern Score är namnet på den nyckeltalsindikator som motsvarar indikatorn
Poäng.

Exempel
Exempel: Den här funktionen används av standardnyckeltalsindikatorn Trend.
=SCORETREND(’Score’)

Bilaga D. Dimensionsberäkningar

233

Time Average
Ändamål
Funktionen returnerar det beräknade medelvärdet för alla tidsperioder, endast den
första perioden eller endast den sista perioden.
Funktionen är tillgänglig från fliken Aggregering i uttrycksredigeraren när du arbetarmed en kubberäkning eller med en C-beräkning i en dimension.
=Time Average(<'Time Average Type'>)

Parametrar
Time Average Type
Den värdetyp som returneras. Giltiga värden:
v Time Average: beräknar medelvärdet som summa/antal perioder
v First Period: använder data endast från den första perioden
v Last Period: använder data endast från den sista perioden
v Zero: returnerar noll
För den första och sista perioden tittar uttrycket på varje konsolideringsmedlem för attributet "last period" eller "first period" och använder det attributet
för att bestämma var tidsgenomsnittsvärdet ska hämtas ifrån.

Exempel
Medlemmen Headcount kan använda funktionen =Time Average("Time Average")
för att beräkna headcountgenomsnitt över tidsperioder.
Om du vill att data endast från den sista tidsperioden ska användas för medlemmen Headcount använder du funktionen =Time Average("Last Period").

VARIANCE
Ändamål
Beräknar avvikelsen mellan två dataserier <utfall> och <budget>.
För en dimensionsmedlem där en positiv avvikelse skulle vara gynnsamt beräknas
resultatet som <utfall> minus <budget>. För en dimensionsmedlem där en positiv
avvikelse skulle vara ogynnsamt beräknas resultatet som <budget> minus <utfall>.
Funktionen är tillgänglig på fliken Funktioner i uttrycksredigeraren när du arbetar
med en versionsberäkning.
=VARIANCE(<utfall>,<budget>)

VARIANCEPERCENT
Ändamål
Beräknar procentuell avvikelse mellan två datauppsättningar: <utfall> och <budget>.
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För en dimensionsmedlem där en positiv avvikelse skulle vara gynnsamt beräknas
resultatet som (<utfall> - <budget>) / <budget> * 100. För en dimensionsmedlem
där en positiv avvikelse skulle vara ogynnsam beräknas resultatet som (<budget> <utfall>) / <budget> * 100.
Funktionen är tillgänglig på fliken Funktioner i uttrycksredigeraren när du arbetar
med en versionsberäkning.
=VARIANCEPERCENT(<utfall>,<budget>)

Syntaxkombinationer
Kombinationer av funktioner och logiska operander beskrivs.
Uttrycksredigeraren validerar i realtid. Det finns inga extra steg för att validera ett
uttryck. Ett ogiltigt uttryck visas i rött med en röd understrykning.
Tolken som validerar dimensionsberäkningstyperna använder Backus–Naur Form
bör att avgöra vad som är ett giltigt uttryck. Följande syntaxkombinationer kan användas i ett uttryck:
v Expression ::= AndExpression { "OR" AndExpression }
v AndExpression ::= CmpExpression { "AND" CmpExpression }
v CmpExpression ::= AddOrSub [ "=" AddOrSub | "<>" AddOrSub |"<" AddOrSub |
">" AddOrSub | ">=" AddOrSub | "!" AddOrSub | "<=" AddOrSub ]
v AddOrSub ::= MultiplyOrDivide { "+" MultiplyOrDivide | "-"
MultiplyOrDivide }
v MultiplyOrDivide ::= Power { "*" Power | "/" Power | "%" Power }
v Power ::= Unary [ "^" power ]
v Unary ::= "+" Unary | "-" Unary | "!" Unary | Operand
v Operand ::= INTEGER | Variable |"(" Expression ")"| Sum | Multiply|
IfExpression | BIFS
v IfExpression ::= "IF" Expression "THEN" Expression [ "ELSE" Expression ]
v BifExpression ::= BIF "(" Expression { ";" Expression } ")"
v SumExpression ::= SUM "(" Expression { "," Expression } ")"
v MultiplyExpression ::= MULTIPLY "(" Expression { "," Expression } ")"
v
v
v
v

WeightedAverageExpression ::= WEIGHTEDAVERAGE "(" Expression ")"
TimeAverageExpression ::= TIMEAVERAGE "(" TIMEAVERAGETYPE ")"
ForceToZeroExpression ::= FORCETOZERO "(" ")"
Condition ::= parseExpression ["AND" parseExpression | "OR"
parseExpression |"NOT" parseExpression
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Bilaga E. Importera Cognos Planning-modeller till Cognos
TM1
Du kan importera Cognos Analyst-objekt från en Cognos Planning-modell till Cognos TM1.
Med alternativet Importera Cognos Planning-modell får du hjälp att bygga Cognos Planning-modellen i IBM Cognos TM1 Performance Modeler. För importalternativet används en .XML-programdefinitionsfil som genereras från Cognos Planning-modellen. Med hjälp av filen kan du komma igång med de dimensioner,
kuber och länkar som behövs för att bygga modellen i Cognos TM1 Performance
Modeler.
Importalternativet installeras som standard i Cognos TM1 10.2 och senare versioner. Alternativet görs tillgängligt genom en uppdaterare och ett anpassat menyalternativ i Cognos Analyst som lägger till alternativet i Cognos Planning-miljön.
Importprocessen består av tre delar:
v I Cognos Analyst lägger du till ett anpassat menyalternativ så att du kan generera en rapport som identifierar potentiella problemobjekt i modellen.
v I Cognos Contributor genererar du en .XML-programdefinition för modellen.
Under importen konverteras .XML-utdata från Cognos Planning till en mapp
med filer av typen .json.
v I Cognos TM1 Performance Modeler importerar du .json-filer till Cognos TM1
Performance Modeler genom att använda alternativet Åtgärd > Import Cognos
Planning-modell.

Importerade element
Importalternativet analyserar Cognos Planning-modellen och ger den lämpligaste
konstruktionen i Cognos TM1. Alla objekt kan inte överföras. Vissa objekt och modellfunktioner i Cognos Planning har ingen motsvarighet i Cognos TM1. I dessa
fall måste du manuellt justera funktionerna i Cognos TM1-modellen. I följande avsnitt beskrivs vad verktyget kan och inte kan överföra.
Data-, säkerhets- och programbehörigheter
Endast dimensioner, kuber och länkar importeras av importalternativet.
Data-, säkerhets- och programbehörigheter beaktas inte.
Cognos Contributor-länkar
De objekt som ska överföras genereras från Cognos Contributor .XML.
Därför inkluderas bara länkar som ingår i Cognos Contributor-programmet. Länkar från externa källor eller länkar som inte ingår i uppdateringssekvensen för målkuben tas inte med.
Ogiltiga tecken
Ogiltiga och reserverade tecken är inte desamma i Cognos Planning och
Cognos TM1. Objekt- och dimensionsobjektnamn importeras därför om
möjligt precis som de är. Om det inte är möjligt att importera ogiltiga
tecken tas de bort.
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Tabell 20. Dimensioner som importeras
Dimension

Beskrivning

Dimensionstyper

I Cognos Planning finns inte
dimensionstyper utan dimensioner tilldelas
till den lämpligaste typen: beräkning, hierarki, tid eller version.

Beräkningar

Alla dimensionsberäkningar, inklusive komplexa nästlade villkor, importeras. Om det
finns en motsvarande funktion för en BiF,
används den av den importerade dimensionen. Om det inte finns någon direkt motsvarighet importeras beräkningen till den nya
modellen som en bruten komponent som
kan läsas som referens. I tabell 22 finns information om beräkningar som involverar
dlist-formaterade eller textformaterade objekt.

Format

Alla format importeras, inklusive datumoch listformat ("plocklistor" i Cognos TM1).
Standardformateringen är annorlunda i
Cognos Planning and Cognos TM1. Oformaterade objekt måste justeras i den importerade modellen för att få samma utseende
som de hade i Cognos Planning.

Tidsgenomsnitt

Första perioden, senaste perioden och
tidsgenomsnitt importeras.

Kuber

Alla dimensioner importeras i den bästa ordning som kan bestämmas, med
beräkningstypen dimensioner placerad sist.

Tabell 21. Länkar som importeras
Länk

Beskrivning

Kub-till-kub-länkar

Importeras som fyllningsläge.

Ackumuleringslänkar

Importeras som fyllningsläge.

Söklänkar

Importeras som ersättningsläge.

Allokeringstabeller

Importeras som manuella allokeringar mellan dimensioner om allokeringstabellen är
länkad till dimensionerna på käll- och
målsidan.

Tabell 22. Objekt som importeras men behöver justeras
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Typ av objekt

Åtgärd som krävs

Viktade genomsnitt

Återställ som c-beräkningar i Cognos TM1
Performance Modeler-dimensioner.

Beräkningar som involverar IIDn för dlistformaterade objekt

Återställ för att inkludera objektnamnet i
stället för IID.

BIF-funktioner som inte finns i Cognos TM1
Performance Modeler

Rätta brutna beräkningar.

Kuber med mer än en
beräkningstypsdimension

Kontrollera att kuberna fungerar som avsett.
Ändra dimensionsordningen manuellt om
det behövs.
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Tabell 22. Objekt som importeras men behöver justeras (forts)
Typ av objekt

Åtgärd som krävs

Kub-till-kub- och ackumuleringslänkar i andra läge än fyllningsläge

Importeras som fyllningsläge. Ändra modellen om det behövs.

Söklänkar i andra lägen än ersättningsläge

Importeras som ersättningsläge. Ändra modellen om det behövs.

Länkar som använder allokeringstabeller eller dcube-allokeringstabeller eller urklippta
underkolumner

Ändra modellen om det behövs med manuella allokeringar eller dimensionsattribut.

Länkar för delsummor eller beräknade objekt

Importeras men breakback genereras inte i
målkuber. Kräver ommodellering.

Tabell 23. Objekt som inte importeras
Objekt

Åtgärd som ska vidtas

Åtkomst till tabeller

Skapa modellbehörighet på nytt.

Allokeringstabeller

Det finns inget motsvarande objekt i Cognos
TM1 men dimensionsattribut kan användas
för att uppnå ett liknande resultat.

Valideringar

Det finns för närvarande ingen motsvarande
funktion i Cognos TM1. Skapa om på den
nya Cognos TM1-servern. Se även ”Konfigurera en TurboIntegrator-process att köra en
arbetsflödesåtgärd” på sidan 106.

Data

Importeras inte. Lägg till dem manuellt.

Dimensionsimportlänkar

Importeras inte. Lägg till dem manuellt.

Varning:
Under importen valideras inte att modelltekniken som används i Cognos Planning kommer att fungera efter migreringen. Slutmodellen optimeras inte heller
för att utnyttja Cognos TM1-funktioner.

Lägga till importalternativet
Gör så här för att förbereda Cognos Analyst and Cognos TM1 Performance Modeler så att du kan importera modeller:
1. Innan du kör Cognos Analyst, kopierar du .up1- och menu.txt-filerna till din
Cognos Analyst install_dir\bin-katalog.
2. Starta Cognos Analyst.
3. Klicka på Hjälp > Uppdateringar för att kontrollera att uppdateringen tillämpats. Nu visas dialogrutan om tillämpade uppdateringar.
Update ID
XPJTM101

Applied
Description
Yes
Migration to TM1

4. Klicka på Verktyg > Alternativ > Anpassat.
5. Bläddra till den plats dit du kopierat menu.txt och välj den filen.
6. Klicka på OK.
7. Starta om Cognos Analyst.
När Cognos Analyst startat om visas Migrering i menyverktygsfältet.
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Undersöka modellen
Innan du utför importen använder du det nytillagda alternativet Migrering till att
undersöka objekt som kräver justering:
1. Du kan undersöka ett enskilt bibliotek eller, om de objekt du behöver är
spridda på flera bibliotek, undersöka en grupp med objekt:
a. Klicka på Migrering > Undersök bibliotek och välj det bibliotek som du
ska analysera om du vill undersöka ett enstaka bibliotek.
b. Klicka på Arkiv > Biblioteks > objekt och välj de inledande objekten från
ett bibliotek om du ska undersöka en grupp med objekt. Använd sedan
funktionen Kontrollera integritet, eller välj objekten manuellt tills gruppen
är komplett.
2. Klicka på OK så genereras rapporten.
I rapporten får du varningar om funktioner i Cognos Analyst-modellen som behöver justeras efter importen. I tabell 22 på sidan 238 finns information om objekten och förslag till åtgärder som du kan vidta på dem.

Generera .XML i Cognos Contributor
Kör Cognos Administration Console i Cognos Contributor för att generera -XML
som behövs för importen:
1. Välj Development > Application Maintenance > Application XML i det program som du ska importera.
2. Bläddra till den plats där .XML-filen ska placeras. Anteckna platsen.
3. Klicka på Save XML to File.

Öppna .XML i Cognos TM1 Performance Modeler
På datorn med Cognos TM1 Performance Modeler:
1. Skapa en mapp där du vill att importen ska utföras på datorn.
2. Kopiera den .XML-fil som du genererat från Cognos Administrator Console
till Cognos TM1 Performance Modeler-datorn.
3. Klicka på Åtgärder > Importera Cognos Planning-modell.
4. Klicka på bläddringsknappen (...) om du vill bläddra till platsen för .XMLfilen och välj den.
5. Klicka på OK.
När json-filer har genererats visas en dialogruta med information om platsen
där de finns:
Import completed - model elements ready to be transferred in from location

Anteckna platsen.
6. Klicka på OK.
7. I Cognos TM1 Performance Modeler högerklickar du på Cognos TM1-servern
i trädet och väljer Överför in.
8. Bläddra till den plats som anges i dialogrutan med överföringsbekräftelsen.
Anm: Filen som behövs finns i den överordnade mapp som innehåller undermappen json
9. Klicka på OK för att starta importen.
En dialogruta visas med en lista över objekt som importeras.
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10. Klicka på Överför och kasta för att importera objekt och slutföra modellimporten. Använd Cognos TM1 Performance Modeler för granska modellen som
blev resultatet. Du kan nu lägga till data för modellen.
Följande exempel beskrivs tre sätt att anpassa de viktade genomsnitt som ofta återfinns i en Cognos Planning-modell.

Viktade genomsnitt Exempel 1
I det här exemplet beräknas intäkter som Units * price. Du vill få fram
Price=Revenue/Units för hela året
I Cognos Planning ställer du in Price att vara ett viktat genomsnitt för Units sold.
För att få samma resultat i Cognos TM1 Performance Modeler ställer du in en
C-beräkning för Price.

Viktade genomsnitt Exempel 2
I det här exemplet känner du till bruttomarginalen och kan beräkna Gross Margin
% = Gross margin *100/Revenue

Använd samma beräkning 2200*100/7200 = 30.56% för en aggregerad post

Bilaga E. Importera Cognos Planning-modeller
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Viktade genomsnitt Exempel 3
I Cognos Planning beräknas en implicit produkt i följande fall: Följande indata leder till följande beräkning:

I Cognos TM1 Performance Modeler måste du skapa ett nytt objekt som ska användas i beräkningen av det viktade genomsnittet. Du kan sedan skapa delmängder och kubvyer för att dölja dummyelementet från användaren.

Modelleringstekniker som kräver en ny utformning
Om du använder följande tekniker i måste du ändra utformningen av modellen för
att få en framgångsrik överföring.
v Länkar som använder allokeringstabeller eller urklippta delkolumner
Det är oftast möjligt att modellera om dem genom att lägga till ett attribut i en
dimension. Matcha sedan attributet i en länk.
v Länkar i additions- eller subtraheringsläge
Skapa extra rader i målkuben som mål för dessa länkar och ange lämpliga beräkningar i måldimensionerna
v Modeller som är beroende av åtkomsttabeller "utan data"
Du kan skapa en modell där det enda objektet i modellen är källkuben för en
länk för vissa elist-objekt. I det här fallet fungerar målkuben annorlunda för
olika elist-objekt. Begreppet "utan data" finns inte i Cognos TM1 och därför
måste modellen i detta fall ändras med hjälp av villkor.
v Flera kopior eller nästintill kopior av samma dimension.
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Ett exempel på denna teknik i Cognos Planning är när en dimension används
som ett dlist-format men också som en verklig dimension i kuber. En kopia av
dlist används för dlist-formatobjektet som kan innehålla enbart detaljobjekten.
Den här strukturen kan också vara nödvändig eftersom användningen av en
dlist som format förhindrar att dimensionen reduceras till en ”förenklad” process. I Cognos TM1 behövs det ingen extra kopia av dimensionen. Den ursprungliga dimensionen i sig eller en lämpligt delmängd kan användas som
plocklista.

Långa elistor
Om det finns en mycket lång elista i modellen skapar du en ny modell med enbart
en kort elista som platshållare att använda vid migreringen. Uppdatera sedan den
dimension som blir resultatet i Cognos TM1 när du har konstruerat om din modell.

Bilaga E. Importera Cognos Planning-modeller
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Meddelanden
Denna information har utvecklats för produkter och tjänster som erbjuds i hela
världen.
Materialet kan finnas tillgängligt från IBM på andra språk. Det kan krävas en ägd
kopia av produkten eller produktversionen på det språket för att vara tillgängligt.
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.
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.
© Copyright IBM Corp 2012, 2017
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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.
Om du läser den här informationen på skärmen kan det hända att foton och färgillustrationer inte visas.
Programerbjudandet använder inte cookier eller andra tekniker för att samla in
identifierbara personuppgifter.
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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.
v Java och alla Java-baserade varumärken och logotyper är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Oracle och/eller dess dotterbolag.
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