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Välkommen
Vad finns i det här dokumentet
Upptäck Impromptu visar hur man skapar olika sorters Impromptu-rapporter och ger dig
nödvändiga baskunskaper i hur man använder Impromptu.

Annan information
I dokumentationen ingår användarhandböcker, självstudiekurser, referenshandböcker och andra
delar, beroende på målgruppen.
All information är tillgänglig genom direkthjälpen. Direkthjälp finns i menyn Hjälp i Windows.
Informationen i varje direkthjälp finns även i online-bokform (PDF). Informationen i ett
hjälpsystem kan vara uppdelad i flera online-böcker. Med online-böckerna kan du skriva ut
dokumentet eller söka i hela dokumentet. Det går att skriva ut valda sidor, ett avsnitt eller en hel
bok. Cognos tillhandahåller en icke-exklusiv, icke överlåtbar licens att använda, kopiera och
återge upphovsrättsskyddat material i såväl tryckt som elektronisk form enbart för internutbildning, drift och underhåll av Cognos programvara.
I operativsystemet Windows hittar du online-böckerna under Cognos i Start-menyn, samt i
programmens Hjälp-menyer (Böcker för utskrift). Alla online-böcker finns på Cognos dokumentations-CD. Du kan även läsa produktens Viktigt-filer och installationshandböckerna direkt från
Cognos CD-skivor.
Endast installationshandböckerna medföljer i tryckt form.
En lista med kommentarer över annan dokumentation, Dokumentationsöversikten, finns
tillgänglig i Windows Start-meny eller i Hjälp-menyn i Impromptu.

Har du några frågor eller kommentarer?
Snabbast får du svar på frågor om hur man använder Impromptu genom att kontakta support.
För information om var du hittar supporten och de alternativ som tillhandahålls, se menyn Hjälp
eller besök Cognos webbplats för support (http://support.cognos.com).
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Välkommen
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Kapitel 1: Baskunskaper
Det här kapitlet behandlar de baskunskaper du behöver för att producera högklassiga rapporter
med Impromptu. Du får lära dig mer om att:
• öppna kataloger
• öppna och skriva ut rapporter
• skapa och filtrera en rapport

Starta Impromptu
Du startar Impromptu genom att dubbelklicka på ikonen Impromptu på skrivbordet eller genom
att klicka på knappen Start.
Dialogrutan Välkommen visas när du startar Impromptu.
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Välja en katalog
Om du vill använda Impromptu för att skapa eller öppna verksamhetsrapporter måste du välja
en befintlig katalog. Kataloger skapas normalt av en administratör. Du kan när som helst öppna
en annan katalog när du befinner dig i Impromptu, men du kan bara öppna en åt gången.

Öppna katalogen Great Outdoors försäljningsdata
För självstudiekurserna i den här boken behövs katalogen med försäljningsdata för The Great
Outdoors (Great Outdoors Sales Data.cat). Du får den här katalogen när du installerar
Impromptu.

Gör så här...
Så här öppnar du katalogen Great Outdoors försäljningsdata:
1. Om du just har startat Impromptu stänger du dialogrutan Välkommen genom att klicka på
Stäng.
2. Har du inte katalogen Great Outdoors försäljningsdata öppen klickar du på Öppna i menyn
Katalog. Då visas dialogrutan Öppna katalog.

Tillgängliga
kataloger markeras
med
den här ikonen.

3. Leta reda på och dubbelklicka på katalogen Great Outdoors försäljningsdata.
4. Om dialogrutan Cognos Common Logon visas klickar du på Avbryt.
5. I dialogrutan Kataloginloggning klickar du på OK. Då godtar du din Användarklass för
katalogen och öppnar den.

Av namnet på
dialogrutan framgår
vilken katalog
du öppnar.

När du arbetar med katalogen Great Outdoors försäljningsdata tilldelas du användarklassen
Användare om du kör användarversionen av Impromptu och Skapare om du använder
administratörsversionen av Impromptu.
Tips! Kontrollera meddelandet på statusraden. När det står "Great Outdoors försäljningsdata" har du rätt katalog öppen.
Obs! Visas dialogrutan Kataloguppgradering väljer du Uppgradera denna katalog och
klickar på OK så stängs dialogrutan.
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Öppna befintliga rapporter
I den här övningen är du säljchef i företaget The Great Outdoors som säljer campingutrustning.
Du håller på att granska säljpersonalens resultat och behöver därför en rapport med alla
säljtransaktioner för respektive säljrepresentant.
Du behöver öppna rapporten Total försäljning per representant, som visar alla säljtransaktioner
för varje representant.

Öppna rapporten
Du kan öppna en Impromptu-rapport genom att:
• använda dialogrutan Välkommen när du startar Impromptu
• klicka på knappen Öppna i verktygsfältet
• klicka på kommandot Öppna i menyn Arkiv.

Gör så här...
Så här öppnar du en befintlig rapport:
1. Välj Öppna i menyn Arkiv.
Dubbelklicka på mappen Rapporter för att öppna den om den inte redan är öppen.

2. Leta reda på och dubbelklicka på rapporten Representantförsäljning totalt.
Du får nu tillfälle att välja en eller flera säljrepresentanter.

Klicka inte på OK ännu.
Obs! Visas dialogrutan Rapportuppgradering väljer du Uppgradera denna rapport och
klickar på OK så stängs dialogrutan.

Svara på ledtexter
Rapporten kan fråga efter information innan data hämtas. Det du väljer eller skriver avgör vad
som tas med i rapporten. Ledtexten fungerar som ett filter så att endast den information du är
intresserad av visas i rapporten.
När du öppnar en rapport kan en eller flera dialogrutor med ledtexter visas. I varje dialogruta
begränsar du ytterligare vad som ska visas i rapporten.
Du kan få välja ett eller flera värden i en lista eller själv skriva ett värde.
I den här rapporten måste du t.ex. välja en säljrepresentant i en lista. Du kan välja ett eller flera
värden i dialogrutan Ledtexter.
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Gör så här...
Så här svarar du på en ledtext:
1. Klicka på OK för att välja Putte Sandström och öppna rapporten.

Alla detaljer om Putte Sandströms försäljning under året visas, bland annat försäljning per
kund samt högsta och lägsta försäljningsresultat. Du kan använda rapporten som underlag
vid utvärderingen av Putte Sandströms säljprestationer.
2. Välj Fråga efter i menyn Rapport. Dialogrutan Ledtexter visas.

3. Klicka på Christer Karlsson, håll ner Ctrl och klicka på Arne Persson och klicka sedan på
OK. Rapporten Total försäljning för representant visas för Arne Persson och Christer
Karlsson.

Klicka här om du vill titta på rapporten för Arne Persson.

Du kan nu skriva ut rapporterna och använda dem som underlag vid utvärderingen.

Skriva ut rapporter
I Impromptu kan du skriva ut dina rapporter.

Gör så här...
Så här skriver du ut en rapport:
1. Klicka på Skriv ut i menyn Arkiv.
2. I dialogrutan Skriv ut väljer du de skrivarinställningar som passar och klickar därefter på OK
för att skicka rapporten till skrivaren.
3. Stäng rapporten genom att välja Stäng i menyn Arkiv.
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Skapa listrapporter med rapportguiden
Med Rapportguiden i Impromptu är det lätt att skapa enkla rapporter.
Anta att du köper flera produkter i serien GO Sport-produkter och företaget har som policy att
sälja produkterna till självkostnadspris plus 50 %. När du tittar närmare på produktkostnaden
och produktpriset för GO Small Waist Pack verkar vinstmarginalen vara ganska låg.
Du kan kontrollera marginalerna genom att skapa en rapport som visar kostnad, pris och vinstmarginal för GO Sport-produkter. Informationen kan hjälpa dig att avgöra om priserna på
produkterna i serien GO Sport-produkter måste höjas för att marginalerna ska stämma överens
med den rådande policyn.

Gör så här...
Så här skapar du en listrapport med hjälp av Rapportguiden
1. När du klickar på knappen Ny visas Rapportguiden.
Obs! Klicka inte på Ny från menyn Arkiv. Då öppnas dialogrutan Ny istället för Rapportguiden.

2. Skriv GO Vinstmarginal och klicka på Nästa. Alternativsidan för lista/korstabell visas.
Du hittar mer information om frågetabellrapporter i "Skapa korsfrågerapporter" (p. 51).
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3. Klicka på Listrapport och sedan på Nästa. Alternativsidan för dataelement visas.

Välja data
På alternativsidan för dataelement väljer du data för rapporten. Alla dataelement presenteras i
en egen kolumn i rapporten.

Gör så här...
Så här väljer du data till listrapporten:
1. Öppna mappen Produkter genom att dubbelklicka på den.
2. Dubbelklicka på dataelementet Prod Linje för att lägga till det i rutan Rapportkolumner.
3. Dubbelklicka på dataelementet Prod för att lägga till det.
4. Dubbelklicka på mappen Pris och kostnad för att öppna den och dubbelklicka därefter på
följande dataelement:
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•

Prod Kost

•

Prod Pris

•

Vinstmarginal (%)

Kapitel 1: Baskunskaper
5. Klicka på knappen Nästa för att gruppera rapportdata.

6. Markera kryssrutan bredvid Prod Linje.
När du grupperar Prod Linje sorterar Impromptu informationen i produktserien och tar bort
eventuella dubblettvärden.
Obs! Kryssrutan Generera summor automatiskt måste vara markerad.
När du markerar Generera summor automatiskt lägger rapportguiden in de numeriska
kolumnernas summor i den övergripande listsidfoten. Om rapporten är grupperad lägger
guiden också in sidfötter vid varje förändring av det grupperade dataelementets värde och
infogar summor för gruppen i gruppsidfötterna.
7. Klicka på knappen Nästa för att visa filtersidan.

Filtrera data
På den här filtersidan filtrerar du de data som finns i rapporten.
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Gör så här...
Så här filtrerar du data i listrapporten:
1. Du kan skapa ett filter som sorterar fram alla produkter vars marginal är mindre än eller lika
med 50 % genom att dubbelklicka på Produkt % marginal i rutan Tillgängliga komponenter.

2. Dubbelklicka på <=.
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3. Dubbelklicka på tal, skriv 50 i dialogrutan Värde och klicka på OK.

4. Klicka på Slutför. Data hämtas och rapporten visas.

Du har nu all information du behöver för att jämföra vinstmarginalerna, och du kan begränsa
rapporten ytterligare så att endast marginalerna för GO-produkter visas.
5. I menyn Arkiv klickar du på Spara som.
6. Skriv Självstudiekurs för GO Vinstmarginal i rutan Filnamn och klicka på Spara.

Förbättra rapporter
Du kan göra ändringar i befintliga rapporter. Du kan t.ex. begränsa dataurvalet i rapporten
genom att lägga till ytterligare ett filter. Du kan också ordna informationen i rapporten så att den
blir mera användbar.

Filtrera data så att du bara får med det som behövs
Med filtrering kan du begränsa rapporten till just den information du behöver. Du kan filtrera
rapporten med avseende på ett eller flera dataelement.
Ett enkelt sätt att göra ytterligare filtrering är att använda verktygsfältsknappen Filter. Du kan
filtrera rapporten på ett eller flera dataelement från kolumner eller rader.
I förra avsnittet använde du rapportguiden för att begränsa rapporten till produkter med en
marginal som är mindre än eller lika med 50 %. Nu vill du filtrera ytterligare så att endast GO
Sport-produkter visas.
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Gör så här...
Så här filtrerar du data med knappen Filter:
1. Klicka på GO Small Waist Pack.
2. Bläddra nedåt i rapporten, håll ner Ctrl och klicka på alla produkter som börjar med "GO."

3. Klicka på knappen Filter.
Tips! Om du av misstag filtrerar bort för mycket eller för lite information från rapporten
klickar du på Filter-knappen en gång till. Impromptu visar ett meddelande om att filtret tas
bort från rapporten. Klicka på OK för att gå tillbaka till den ofiltrerade rapporten.
4. Bläddra uppåt för att visa den filtrerade rapporten.

När du jämför vinstmarginalerna för GO Sport-produkterna kan du se att både ryggsäckar
och matlagningsutrustning har en vinstmarginal på 33,33 % i stället för planerade 50 %. Om
den planerade vinstmarginalen ska hållas måste priserna på GO-produkterna höjas.

Lägga till sidhuvuden
Medan Rapportguiden kan lägga till sidfötter automatiskt kan du själv ordna data och göra
rapporten mera lättläst genom att lägga till sidhuvuden.
Med hjälp av knappen Sidhuvud som finns i verktygsfältet kan du på ett enkelt sätt skapa
sidhuvuden i rapporten. När du markerar en kolumn eller ett dataelement och klickar på
knappen Sidhuvud i verktygsfältet, flyttas kolumnen eller dataelementet från rapporten och
läggs till som ett sidhuvud.
Du kan t.ex. flytta Prod Linje till ett sidhuvud.

16 Impromptu ( R )

Kapitel 1: Baskunskaper

Gör så här...
Så här gör du för att lägga till ett sidhuvud med hjälp av knappen Sidhuvud i verktygsfältet:
1. Placera muspekaren högst upp i kolumnen Prod Linje.
Markören blir en nedåtvänd pil.
2. Klicka på kolumen Prod Linje och klicka på verktygsfältsknappen Sidhuvud.
Prod Linje-kolumnen görs nu om till ett sidhuvud.

Produkterna är nu grupperade under produktlinjesidhuvudet, vilket gör rapporten mera
överskådlig.
3. Klicka på Spara i menyn Arkiv.

Göra rapporter mer överskådliga
Du kan ändra den inbördes ordningen mellan kolumnerna i en rapport och hur rapporten visas
på skärmen.
Du kan t.ex. byta plats på kolumnerna Prod Pris och Prod Kost i rapporten GO Vinstmarginal.

Gör så här...
Så här flyttar du en kolumn:
1. Markera kolumnen Prod Pris.
2. Placera pekaren på det markerade området.
Pekaren blir ett pilkors med fyra spetsar.
3. Klicka och dra kolumnen till vänster om kolumnen Prod Kost.
Pekaren blir en genomskinlig pil med en ruta (som visar att någonting förs med).
Den streckade linjen anger var kolumnen hamnar när du släpper den.
4. Släpp kolumnen (släpp upp musknappen) och tryck på Esc så att
kolumnen avmarkeras.

5. Klicka på Spara i menyn Arkiv.
Vill du jämföra rapporten med vår version öppnar du rapporten GO Vinstmarginal i installationsplats\cern\Samples\Impromptu\Reports.
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Vad kommer sedan?
I det här kapitlet har du lärt dig att öppna befintliga rapporter, ange information vid ledtexter och
skapa rapporter med Rapportguiden.
Du har också lärt dig att skriva ut rapporter, filtrera bort information, lägga till sidhuvuden och
sidfötter samt ordna informationen så att rapporterna blir mer överskådliga.
Mer information om rubrikerna i det här kapitlet finns i direkthjälpen. På fliken Index skriver du
• kataloger
• filtrera
• sidhuvuden, lägga till
• kolumner
• rapportguide
Nästa kapitel beskriver hur man skapar en listrapport utan att använda Rapportguiden och hur
man samlar den väsentliga informationen med hjälp av filteruttryck.
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Kapitel 2: Skapa listrapporter
I en listrapport kan du ta fram detaljerad information från databasen. Med den kan du få hjälp att
besvara särskilda frågor, som om det finns utrymme för att sänka priserna för produkter som
kostar över 100 kr. I det här kapitlet kommer du att lära dig följande:
• skapa listrapporter
• filtrera listrapporter
• lägga till nya dataelement och rubriker till listrapporter
• ändra rapportlägen

Du kan se att vinstmarginalen för produkter över 100 SEK redan är så pass låg som
33 %, och i ett fall under 33 %. Eftersom en vinstmarginal på 33 % är på gränsen till
olönsamt med tanke på försäljningsvolymen, kan du dra slutsatsen att det inte går att
sänka priserna, såvida inte leverantören i sin tur sänker sina priser.

Vad är listrapporter?
En listrapport är en rapport som visar data i rader och kolumner. Den används för att visa
detaljerad information från databasen, t.ex. produktlistor, kundlistor etc. Standardmallen för nya
listrapporter är Enkel lista.
Du kan använda en listrapport som utgångspunkt när du vill gruppera, summera, filtrera och
formatera data. Listrapporten fungerar som en bas som du kan bygga vidare på för att skapa
mer komplexa rapporter.

Skapa listrapporter med hjälp av mallar
Du kan redan:
• öppna kataloger
• skapa rapporter med rapportguiden.
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I det här kapitlet får du lära dig att:
• använda mallen Enkel lista
• välja dataelement för rapporten
• skapa filter som fokuserar rapporten
• lägga till fler dataelement i rapporten
• lägga till en rapportrubrik
• byta visningsläge i rapporten
I det här kapitlet utgår vi ifrån att du har fått tillgång till en marknadsundersökning som förutspår
ökad försäljning av camping- och friluftsprodukter som kostar mindre än 150 kr. Genom att
kontrollera befintlig marginal kan du fastställa om det skulle löna sig att minska marginalen en
aning så att produkterna hamnar under 150 kr.
Tips! Du kan också skapa nya listrapporter med Rapportguiden som i "Kapitel 1: Baskunskaper".

Gör så här...
Så här skapar du en listrapport med mallen Enkel lista:
1. Starta Impromptu och klicka på Skapa en rapport med hjälp av en mall i dialogrutan
Välkommen.
Obs! Visas inte dialogrutan Välkommen klickar du på Ny i menyn Arkiv.
2. Dubbelklicka på mallen Enkel lista.
3. Sök rätt på och dubbelklicka på katalogen Great Outdoors försäljningsdata i dialogrutan
Katalog.
4. Om dialogrutan Cognos Common Logon visas klickar du på Avbryt.
5. Klicka på OK för att godta användarklassen.
Impromptu visar dialogrutan Fråga där du kan lägga till dataelement i frågan.

I katalogmapparna finns i logisk
lista över kolumnerna i
företagets databas.

Dataelementen visas här när du lägger
till dem i frågan.

Det första steget för att skapa rapporten är nu klart.

Välja dataelement för rapporten
Det är mycket enkelt att välja de dataelement i databasen som du vill ha med i frågan. Dataelementen visas som kolumner i katalogen.
Du skapar en fråga genom att dubbelklicka på de dataelement som du vill ta med. I rapporten
visas dataelementen i samma ordning som du väljer dem.
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Du kan t.ex. välja dataelement som listar produkter och vinstmarginaler och skapa ett filter för
rapporten som sorterar bort alla produkter som kostar mer än 165,00 SEK. Du kan använda
165,00 SEK som brytpunkt så att rapporten endast visar produkter med tillräckligt låga priser för
att det ska vara möjligt att sänka priserna utan att vinstmarginalerna faller allt för mycket.

Gör så här...
Så här väljer du dataelement för rapporten:
1. Dubbelklicka på produktmappen i rutan Katalog för att öppna den.
Innehållet i de olika mapparna skiljer sig åt.
Du öppnar en mapp genom att dubbelklicka
på den, och stänger den genom att
dubbelklicka igen.

2. Dubbelklicka på produkten för att lägga till den i rutan Frågedata.
Ikonen anger att det här dataelementet
kommer att tas med i rapporten.

Tips! I stället för att dubbelklicka kan du lägga till dataelement i rutan Frågedata i två steg
genom att klicka på dataelementet och på knappen Lägg till.
3. Dubbelklicka på mappen Pris och kostnad för att öppna den.

4. Dubbelklicka på dataelementet Prod Kost så att det läggs till i rutan Frågedata.

5. Dubbelklicka på produktpriset för att lägga till den i rutan Frågedata.
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6. Dubbelklicka på dataelementet Vinstmarginal så att det läggs till i rutan Frågedata.

Frågedataelementen är de katalogelement som ska hämtas från databasen. Varje
frågedataelement markeras för infogning i rapporten när du lägger till dem i frågan.

Du har nu valt dataelementen.
7. Klicka på OK för att visa rapporten.

Skapa filter som fokuserar rapporten
Listrapporter kan innehålla så mycket detaljinformation att de blir oöverskådliga. Överflödig
information i rapporterna ökar dessutom bearbetningstiden. Om du vill skapa en rapport som
fokuserar på viktig information kan du skapa filter.
Ett effektivt sätt att filtrera information i rapporten är att använda knappen Filter.
I Impromptu är det enkelt att skapa filter genom att det finns en meny med filteroperatorer. Filteroperatorerna som finns på menyn varierar beroende på om du filtrerar ett värde, en sträng, ett
tal, ett datum, en tid eller datum-tid. I Impromptu visas endast det filteroperatorer som skapar ett
logiskt uttryck.
Du kan t.ex. skapa ett enkelt filter för din rapport för att ange att du vill inkludera endast
produkter som kostar mindre än 165,00 kr.

Gör så här...
Så här fokuserar du rapporten med hjälp av ett filter:
1. Klicka på vilket värde som helst i kolumnen Prod Pris.
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2. Klicka på pilen bredvid knappen Filter för att se en lista med filteroperatorer.

De filteroperatorer som finns på
menyn varierar beroende på vilken
kolumnpost som du valt.

3. Klicka på operatorn < och Välj värden för att visa dialogrutan Välj värden.

Impromptu hämtar värdena från databasen. Värdena
ändras beroende på vilket dataelement du har
markerat.

4. Klicka på 165 och OK för att visa rapporten.

Rapporten innehåller endast produkter som säljs för mindre än 165 kr. När du jämför
produktkostnad och vinstmarginal kan du se att om du minskar vinstmarginalen för
MoonBeam, MoonGlow och Dover-2 sänks priserna till under 100 kr. The Great Outdoors
har dock en policy att vinstmarginalerna måste vara mer än 33 %.

Upptäck Impromptu 23

Kapitel 2: Skapa listrapporter

Lägga till nya dataelement i rapporten
Du kan lägga till nya dataelement i rapporten. Du kan således justera rapporten i efterhand om
du kommer på att du behöver mer information än du från början hade tänkt dig.
Du bör dock tänka på att Impromptu skickar hela frågan till databasen varje gång du begär ny
eller modifierad information. Om databasen är stor kan det ta lång tid att hämta data. Det är
mycket bättre att du verkligen får med alla dataelement du kan behöva innan du skickar frågan.
Du kan t.ex. lägga till elementet Vinstmarginal (%) så att du kan kontrollera om MoonBeam,
MoonGlow och Dover-2 har tillräckligt hög vinstmarginalprocent för att det ska vara möjligt att
sänka priserna.

Gör så här...
Så här lägger du till nya dataelement i rapporten:
1. Klicka på Fråga i menyn Rapport och sedan på fliken Data.
2. Öppna mappen Produkter genom att dubbelklicka på den.
3. Dubbelklicka på mappen Pris och kostnad för att öppna den.
4. Dubbelklicka på dataelementet Vinstmarginal (%) så att det läggs till i rutan Frågedata.

Lägg märke till ikonen bredvid dataelementet Vinstmarginal (%). Den anger att
det här nya dataelementet kommer att
tas med i rapporten.

5. Klicka på OK. Nu visas den modifierade rapporten.

Du kan se att vinstmarginalerna för MoonBeam, MoonGlow och Dover-2 redan ligger på
33,33 %. Den enda möjligheten att få ned priserna under 100 SEK med bibehållen vinstmarginal på 33 % är att förmå leverantören att sänka sina priser.

Lägga till en rapportrubrik
I rapporterna finns det ett särskilt område som är reserverat för rapportrubriken. Skriv en rubrik
som beskriver eller på annat sätt identifierar rapportens innehåll.

Gör så här...
Så här lägger du till en rapportrubrik:
1. Dubbelklicka på det markerade rubrikområdet.
En blinkande textmarkör visas i rubrikområdet.
Tips! Om du bara klickar en gång markeras hela textramen där rubriken finns. Du kan då ta
bort markeringen genom att trycka på Esc och sedan dubbelklicka på rubriken igen.
2. Klicka och dra för att markera rubriktexten.
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3. Skriv Produkter under 165,00 kr och tryck på Esc för att godkänna
rubriken.

Obs! När du skriver in rubriken kan delar av texten försvinna. Detta beror på att texten
skrivs i en ram med begränsad storlek. All text visas när du trycker på Esc.
4. Klicka på ett dataelement i kolumnen Prod Kost.
5. Placera pekaren på valfritt dataelement i kolumnen Vinstmarginal, håll ner Skift och klicka.
Markeringen bör se ut ungefär så här:

6. Klicka på knappen Valuta för att lägga till valutaformatering i kolumnerna.

Impromptu formaterar de markerade kolumnerna med valutaformat.

7. Ta bort markeringen från dataelementen genom att trycka på Esc.
8. I menyn Arkiv klickar du på Spara som.
9. Skriv Självstudiekurs för Produktpris under 165 i rutan Filnamn och klicka på Spara.
Vill du jämföra rapporten med vår version öppnar du rapportenProduktpris under 165 i
installationsplats\cern\Samples\Impromptu\Reports.
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Byta visningsläge för att se rapporten på ett annat sätt
Impromptu innehåller två rapportvyer för alla rapporter: Skärmlayout och Sidlayout. Du kan välja
att visa rapporter i Skärmlayout med rapporter som ska visas i datorn eller i Sidlayout med
rapporter som ska skrivas ut.
Impromptu öppnar rapporterna i läget Skärmlayout eller läget Sidlayout, beroende på vilken
mall som används. Eftersom mallen Enkel lista är avsedd för rapporter som ska skrivas ut,
används läget Sidlayout som standard.
När du sparar rapporter sparas även information om visningsläget. När du öppnar en rapport
öppnas den därför automatiskt i det visningsläge som användes då rapporten senast sparades.
De båda visningslägena har både för- och nackdelar.
I det här läget
...
visas ...
Sidlayout

•
•
•
•

Skärmlayout

•
•

all information som får plats på sidan (standardstorleken är 21 x 29,70 cm).
sidmarginaler med hjälp av den definierade
sidstorleken.
knappar för att bläddra igenom informationen.
sidhuvuden och sidfötter för rapporten.
all information i rapporten, oavsett om den får
plats på den utskrivna sidan eller inte.
rullningslister för att bläddra igenom informationen i rapporten.

Du kan t.ex. kontrollera informationen i din nya rapport innan du skriver ut den. Observera att
rapporten är avsedd för utskrift och inte optimerad för att visas på skärmen.

Gör så här...
Så här byter du till läget Skärmlayout:
• Välj Skärmlayout på Visa-menyn.

Med vyn Skärmlayout visar Impromptu bara rapportdata, inte layoutobjekt (som sidmarginaler, rapportrubrik och
så vidare).
Du kan ändra tillbaka till Sidlayout innan du skriver ut
rapporten.

Vad kommer sedan?
I det här kapitlet har du lärt dig att skapa en rapport med hjälp av en mall, lägga till dataelement
i rapporten, filtrera informationen, lägga till en titel och byta visningsläge.
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Mer information om rubrikerna i det här kapitlet finns i direkthjälpen. På fliken Index skriver du
• mallar
• lägga till, data i rapport
• filtrera
I nästa kapitel går vi igenom hur du kan använda mallen Grupperad lista för att jämföra
information kund för kund.
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En grupperad listrapport visar detaljerad information grupperad efter gemensamma värden.
Rapporten kan hjälpa dig att besvara specifika frågor om grupper av data. I det här kapitlet får
du lära dig att:
• skapa grupperade listrapporter
• dölja överflödig information
• filtrera med fördefinierade villkor
• lägga till sidhuvuden och sidfötter
• lägga till beräkningar till rapporter
• lägga till kolumnsummor och gruppsummor.

en grupp med
information

en annan grupp
med information

Vad är grupperade listrapporter?
En grupperad listrapport visar detaljerad information grupperad efter gemensamma värden.
Den används för att visa information ordnad gruppvis. Du kan använda mallen Grupperad lista
för att skapa nya grupperade listrapporter.

Skapa grupperade listrapporter med hjälp av mallar
Du kan redan:
• öppna kataloger
• skapa en rapport
• välja dataelement för rapporten
• lägga till fler dataelement i rapporten
• lägga till sidhuvuden eller sidfötter med hjälp av verktygen Sidhuvud eller Sidfot
• lägga till en rapportrubrik
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Genom att skapa grupperade listrapporter lär du dig även att:
• använda mallen Grupperad lista
• ändra ordningen på informationen
• gruppera och koppla informationen
• filtrera rapporten med ett fördefinierat villkor
• lägga till sidhuvuden och sidfötter utan att ta bort någon rapportkolumn
• skapa beräkningar
• lägga till kolumnsummor.
I det här kapitlet ska du ta reda på om det går att öka vinsten i The Great Outdoors genom att
ändra rabattnivåerna. Du måste därför ta reda på vilken rabatt kunderna får för respektive
produkttyp.

Börja att skapa en rapport
Du kan använda mallen Grupperad lista för att skapa rapporten.

Gör så här...
Så här börjar du att skapa en grupperad listrapport:
1. Har du nyss startat Impromptu klickar du på Stäng för att stänga dialogrutan Välkommen.
Obs! Du är på fel ställe om dialogrutan visar Rapportguide. Klicka på Avbryt och återgå till
den tomma skärmen.
2. Gör följande om du redan arbetar i Impromptu och katalogen Great Outdoors försäljningsdata inte är öppen:
•

I menyn Katalog klickar du på Öppna.

•

I dialogrutan Öppna katalog dubbelklickar du på katalogen Great Outdoors försäljningsdata.

•

Om dialogrutan Cognos Common Logon visas klickar du på Avbryt.

• Klicka på OK för att godta användarklassen.
Tips! Kontrollera meddelandet på statusraden. När det står "Säljdata för The Great
Outdoors" har du rätt katalog öppen.
3. Klicka på Ny i menyn Arkiv.
4. Klicka på mallen Grupperad lista, klicka därefter på OK för att visa dialogrutan Fråga.

Välj dataelement för
rapporten

Välja data
Välj dataelement för rapporten på fliken Data i dialogrutan Fråga. Det första dataelement som du
väljer bestämmer hur rapporten sorteras och grupperas.
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Gör så här...
Så här väljer du data för grupperade listrapporter:
1. Dubbelklicka på mappen Kunder för att öppna den.
2. Dubbelklicka på dataelementet Kundnr så att det läggs till i rutan Frågedata.
Kundnr finns under platshållaren Grupperat objekt i rutan Frågedata. Det innebär att
rapporten kommer att sorteras och grupperas efter Kund Nr
Tips! Du kan också dra dataelement från rutan Katalog till rutan Frågedata.

3. Dubbelklicka på dataelementet Kund så att det läggs till i rutan Frågedata.
4. Dubbelklicka på mappen Produkter och dubbelklicka på Prod Typ och Produkt för att lägga
till dem i rutan Frågedata.
5. Dubbelklicka på mappen Pris och kostnad och dubbelklicka på Prod Pris för att lägga till
dem i rutan Frågedata.
6. Dubbelklicka på mapparna Order och Orderdetaljer för att öppna dem.
7. Dubbelklicka på Kvan och Försäljningsmängd.
I rutan Frågedata finns nu följande dataelement:

Obs! Fliken Data är den enda fliken där du kan expandera platshållaren Grupperat objekt.

Ändra dataelementens ordningsföljd
Dataelementen visas i samma ordning som du valde dem. Om du vill ordna om kolumnerna
med information ändrar du dataelementens ordningsföljd.

Gör så här...
Så här ändrar du dataelementens ordningsföljd:
1. Klicka på dataelementet Kvan i rutan Frågedata.
2. Håll ner musknappen och dra dataelementet Kvan över dataelementet Prod Pris för att
ändra ordningen på rapportens dataelement.
Rutan Frågedata ser nu ut på följande sätt:
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3. Klicka på OK. Den grupperade listrapporten visas.

I en grupperad rapport bildar kolumnrubrikerna et
rapporthuvud som alltid visas överst på skärmen
när du bläddrar i rapporten.

I rapporten finns all information om rabatterna för respektive kund. Rapporten kan dock bli
ännu tydligare med ytterligare gruppering.

Gruppera data i rapporten
Du kan gruppera mer än bara platshållaren Grupperat objekt i den grupperade listrapporten. Du
kan t.ex. ta bort onödiga detaljer från rapporten genom att gruppera efter Prod Typ.

Gör så här...
Så här grupperar du dataelement i rapporten:
1. På Rapport-menyn klickar du på Fråga och därefter på fliken Grupp.
2. Klicka på Prod Typ och på Grupp.
När du grupperar ett
dataelement flyttas det
högst upp i listan. En
svart stapel visas i
överkanten på ikonen för
grupperade dataelement.

Obs! Du märker att Kundnr När du placerade Kundnr under platshållaren Grupperat objekt
grupperades Kundnr automatiskt för rapporten.
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3. Klicka på OK. Rapporten visas.

I kolumnen Prod Typ visas nu produkttypen bara en gång per
kund.

Nu kan du se att Kund Nr 1001 köpte fler av produkttyperna Miljövänliga produkter och
Friluftsprodukter än produkttyperna GO Sportprodukter.

Utelämna överflödiga data med knappen Koppla
Genom att koppla data till grupperade data kan du utelämna överflödig information och få en
mer logiskt uppställd och överskådlig rapport.
När data är grupperade kan du koppla valfri rapportkolumn som har en ett-till-ett-relation till den
grupperade kolumnen. Den kopplade kolumnen visar sedan data endast en gång och andra
nivåer av data tas bort från rapporten.
Du kan t.ex. ta bort upprepade kundnamn från rapporten genom att koppla kundnamn till
kundnummer. Kundnumret har en ett-till-ett-relation till kundnamnet (eftersom det bara finns ett
kundnummer per kundnamn).

Gör så här...
Så här kopplar du kolumner i rapporten:
1. Välj Fråga på Rapport-menyn och klicka sedan på fliken Grupp.
2. Klicka på Kundnamn i rutan Grupperingsordning.
3. Klicka på knappen Koppla.
Impromptu markerar Kundnamn med en hälften vit, hälften svart stapel vilket visar att den är
ett kopplat element.
Kund är ett kopplat
element. På grund av dess
placering i rutan Grupperingsordning är det
kopplat till Prod Typ.

4. Vill du koppla Kundnamn till Kund Nr, klickar du på Kundnamn, håller ner musknappen och
drar namnet under Kund Nr
Impromptu kopplar nu Kundnamn till Kund Nr. Rutan Grupperingsordning ser ut som i
exemplet nedan:
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5. Klicka på OK. Rapporten visas.

Nu kan du se att Kund Nr 1001 är GO Outlet Montreal och att rapporten är lättare att läsa.

Var vill du ha kundnamnen?
Du kan ändra positionen för rapportobjekt för att höja läsbarheten
för rapporten genom att dra och släppa objektet till en ny position. Om du flyttar informationen
från en kolumn tar Impromptu bort kolumnen från rapporten.
Du kan t.ex. flytta kundnamnet så att det hamnar bredvid kundnumret.

Gör så här...
Så här flyttar du objekt i rapporten:
1. Klicka på Kund Nr 1001 för att kontrollera position och storlek.

Lägg märke till att det markerade området går ända ut till skärmens högra kant. Om du drar
kolumnen Kund till det här området utan att först ändra dess storlek kombineras de två
objekten. Du kan undvika detta genom att ändra storlek på den markerade texten.
2. Klicka på handtaget i den högra änden av det markerade området och dra det åt vänster tills
det ser ut ungefär som nedan.

3. Klicka på GO Outlet Montreal.
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4. Dra GO Outlet Montreal till kundnummer 1001 tills den ser ut ungefär som i exemplet nedan,
tryck därefter på Esc för att ta bort markeringen.

Nu är det enkelt att se att Kund Nr 1001 är GO Outlet Montreal.

Filtrera rapporten med ett fördefinierat villkor
I katalogen finns det fördefinierade villkor som du kan använda för att filtrera bort information
som du inte vill ha med i rapporten. Även om det är mer effektivt att använda filter innan data
hämtas kan du filtrera rapporten i efterhand.
Du kan t.ex. använda ett fördefinierat villkor för att endast ta med aktiva kunder i rapporten.

Gör så här...
Så här använder du ett fördefinierat filter i rapporten:
1. På Rapport-menyn klickar du på Fråga, därefter klickar du på fliken Filter.
2. Dubbelklicka på komponenten Katalogkolumner så att dialogrutan Katalog visas.

3. Dubbelklicka först på mappen Kund och sedan på Villkor.

Det här är fördefinierade villkor
med vilka du kan filtrera informationen i rapporten.

4. Dubbelklicka på villkoret Aktiv kund så att det läggs till i rutan Filterdefinition.
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5. Klicka på OK för att filtrera rapporten.

Rapporten filtreras och de inaktiva kunderna tas bort.

Lägga till sidhuvuden och sidfötter för grupperade data
När du har grupperat data kan du lägga till sidhuvuden och sidfötter för varje förändring i den
grupperade kolumnens data. Sidhuvuden och sidfötter används för att ordna informationen i
rapporten i logiska avsnitt och göra rapporten mera överskådlig.
När du lägger till sidhuvud och sidfot med fliken Layout (dialogrutan Listegenskaper) lämnar
Impromptu kolumnen i rapporten.
Du kan t.ex. lägga till ett sidhuvud för Prod Typ i rapporten.
Tips! Du kan också lägga till sidhuvud och sidfot med knapparna Sidhuvud och Sidfot i
verktygsfältet.

Gör så här...
Så här lägger du till ett sidhuvud i rapporten:
1. Markera hela rapporten genom att klicka på den tomma ytan till höger i rapporten.
2. Klicka på Egenskaper i menyn Format och sedan på fliken Layout.

Informationen i
rutan beror på informationen i
rapporten.
Markeringarna visar
om sidhuvud och sidfot
visas i rapporten.

3. Markera kryssrutan Produkttyp sidhuvud.
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4. Lägg till sidhuvuden för Prod Typ genom att klicka på OK och ta sedan bort markeringen i
rapporten genom att trycka på Esc.

Sidhuvud för Miljövänliga.
Du skapade sidhuvudet utifrån
produkttypen Miljövänliga produkter.

Produkttypen Miljövänliga prod. Du
använde den här produkttypen för att
skapa sidhuvudet för Miljövänliga.

5. Klicka på texten Miljövänliga prod. i kolumnen Prod Typ och tryck på Del så att kolumnen tas
bort.

Rapporten är nu bättre strukturerad, men du skulle kunna få plats med mer information om
du minskade höjden på kundnummer- och produkttypsraden.
6. Klicka först på 1001 och tryck sedan på Skift och klicka på
GO Outlet Montreal för att markera det.

Tips! Har du av misstag markerat hela sidhuvudsramen trycker du på Esc
för att ta bort markeringen och försök en gång till.
7. Dra objekten i ramen tills de är i ungefär samma läge som nedan.
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8. Klicka strax under 1001 så att hela sidhuvudområdet markeras.

9. Placera pekaren på det nedre handtaget och dra uppåt tills rutan har ungefär samma storlek
som nedan.

Lägg märke till att alla sidhuvuden för Kund Nr ändras när du ändrar ett enskilt Kund
Nr-huvud.
10. Markera hela ramen genom att klicka på sidhuvudområdet för Miljövänliga prod.
11. Dra det nedre handtaget uppåt till ungefär samma läge som nedan.

12. Ta bort markeringen från sidhuvudramen genom att trycka på Esc.

Kundnummer 1001 (GO Outlet Montreal) har köpt mer Miljövänliga produkter än någon
annan produkt. Men du skulle också vilja veta hur mycket kunden har fått i rabatt på dessa
produkter.

Lägga till nya data med hjälp av beräkningar
Genom beräkningar kan du lägga till nya data som inte redan finns i katalogen.
När du definierar beräkningar har du tillgång till ett antal uttryckskomponenter som du kan
använda i beräkningarna.
Det effektivaste sättet att lägga till nya data i rapporten är att lägga till beräkningarna innan du
skickar frågan till databasen. Du undviker då extra databasbearbetning. Du kan dock lägga till
beräkningar efter att frågan har skickats till databasen.
Du kan t.ex. beräkna försäljningspris genom att multiplicera produktpris med kvantitet. Därefter
kan du dra ifrån försäljningssumman för att få fram hur mycket kunden har fått i rabatt.
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Gör så här...
Så här lägger du till en beräkning i rapporten:
1. Klicka på Fråga i menyn Rapport och sedan på fliken Data.
2. Klicka på Beräkna så att dialogrutan Beräkningsdefinition visas.

Knappen Beräkna

3. Skriv Rabatt i rutan Namn.
4. Dubbelklicka på komponenten (så att den läggs till i rutan Uttryck.

5. Dubbelklicka på Rapportkolumner i rutan Tillgängliga komponenter.

6. Dubbelklicka på komponenten Prod Pris så att den läggs till i rutan Uttryck.

7. Dubbelklicka på komponenten * i rutan Tillgängliga komponenter så att den läggs till i rutan
Uttryck.

8. Dubbelklicka på mappen Rapportkolumner.
9. Dubbelklicka på komponenten Kvant så att den läggs till i rutan Uttryck.

10. Dubbelklicka på komponenten ) så att den läggs till i rutan Uttryck.

Uttrycket beräknar försäljningspriset för en produkt.
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11. Dubbelklicka på komponenten - så att den läggs till i rutan Uttryck.

12. Dubbelklicka på mappen Rapportkolumner.
13. Dubbelklicka på komponenten Försäljningssumma så att den läggs till i rutan Uttryck.

Det här uttrycket beräknar rabatten för varje produkt. Du kan nu jämföra rabatten med
försäljningssumman.
14. Klicka på OK. Beräkningen läggs till i frågan.
15. Klicka på OK. Det beräknade elementet läggs till i rapporten.

Du kan visa rabattkolumnen med två decimaler.

16. Klicka på 7,92 i kolumnen Rabatt.
17. Klicka på Data i menyn Format för att visa dialogrutan Format.
18. Klicka på 0,00 i rutan Positiv för att utforma värden i kolumnen Rabatt med två decimaler.
Klicka på OK för att formatera kolumnen Rabatt och ta sedan bort markeringen genom att
trycka på Esc.

Nu kan du se den rabatt som Kund Nr 1001 har tagit emot för varje produkttyp.
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Lägga till en kolumnsumma
Du kan lägga till en summa i slutet av en numerisk kolumn, eller till varje grupp i en kolumn
genom att använda knappen Summa i verktygsfältet. I Impromptu beräknas summan varje
gång rapportens data hämtas.
Du kan t.ex. lägga till totalt rabattbelopp för varje produkttyp så att du kan se hur mycket rabatt
kunderna har fått inom respektive produkttyp under året.

Gör så här...
Så här lägger du till en summa till gruppkolumner
1. Klicka på 7,92 överst i rabattkolumnen.
2. Klicka på knappen Summa i verktygsfältet.

Rabattsumma
för varje
produkttyp

Du kan se den totala rabatten för varje produkttyp. Det verkar som om rabatterna är
relaterade till kvantiteten och du bör tänka på det när du tittar närmare på rabattnivåerna för
aktiva kunder.
3. Klicka på 1 080,36 överst i rabattkolumnen.
4. Dra 1 080,36 över 7,92 och till sidhuvudet för Miljövänliga produkter.
5. Markera hela rapporten genom att klicka på den tomma ytan till höger i rapporten.
6. Klicka på Egenskaper i menyn Format och sedan på fliken Layout.
7. Avmarkera de tre kryssrutorna för sidfot, klicka på OK för att ta bort alla sidfötter och tryck
sedan på Esc för att ta bort markeringarna.
8. I menyn Arkiv klickar du på Spara som.
9. Skriv Självstudiekurs för kundrabatt i rutan Filnamn och klicka på Spara.
Vill du jämföra rapporten med vår version öppnar du rapporten Kundrabatt i installationsplats\cern\Samples\Impromptu\Reports.

Vad kommer sedan?
I det här kapitlet lärde du dig hur du skapar en grupperad listrapport, använder ett fördefinierat
villkor för att filtrera rapporten, gruppera data, skapa beräkningar, lägga till kolumnsummor och
flytta runt data i rapporten.
Mer information om rubrikerna i det här kapitlet finns i direkthjälpen. På fliken Index skriver du
• mallar
• gruppera
• villkor
• sidhuvuden, lägga till
I nästa kapitel får du lära dig skapa en summeringsrapport, dvs en rapport som endast
innehåller summerade data.

Upptäck Impromptu 41

Kapitel 3: Skapa grupperade listrapporter

42 Impromptu ( R )

Kapitel 4: Skapa summeringsrapporter
Summeringsrapporten visar en sammanfattning av information och är användbar när du vill få
en översikt utan att gå in på detaljerna. Du kan dessutom skräddarsy vilken mängd information
och vilken informationsnivå som ska visas.
Du kan t.ex. använda en summeringsrapport för att få en översiktlig bild av vilka produktserier
som genererar den högsta försäljningen av olika produkttyper. I det här kapitlet får du lära dig
att:
• lägga till summeringskolumner i en listrapport
• ta bort dataelement från en rapport
• ordna information i en rapport
• sortera summeringsdata

Den här summeringskolumnen visar att Vattenrenare genererar den högsta försäljningssumman av produkttypen Miljövänliga produkter.

Vad är summeringsrapporter?
Summeringsrapporterna använder informationen i databasen för att ta fram summerade (eller
"insamlade") siffror.

Skapa summeringsrapporter
Du kan redan:
• öppna kataloger
• skapa listrapporter
• lägga till dataelement i rapporten
• gruppera dataelement
Genom att skapa en summeringsrapport lär du dig också att
• skapa listrapporter
• summera dataelement i listrapporter
• ta bort detaljerad information från rapporter
• ordna återstående summeringskolumner
• sortera informationen.
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I det här kapitlet har den försäljningsansvarige för Great Outdoors bett dig skapa en rapport som

svarar på frågan "Vilka produktlinjer har den högsta totala försäljningen?"

Skapa listrapporter
Du skapar rapporter för att ta reda på vilka produkter som säljer bäst.

Gör så här...
Så här skapar du en listrapport och lägger till försäljningsinformationen:
1. Om du precis har startat Impromptu klickar du på Stäng för att stänga dialogrutan
Välkommen.
Obs! Du är på fel ställe om dialogrutan visar Rapportguide. Klicka på Avbryt och återgå till
den tomma skärmen.
2. Gör följande om du redan befinner dig i Impromptu och inte har försäljningsdatakatalogen
för Great Outdoors öppen:
•

I menyn Katalog klickar du på Öppna.

•

I dialogrutan Öppna katalog dubbelklickar du på katalogen Great Outdoors försäljningsdata.

•

Om dialogrutan Cognos Common Logon visas klickar du på Avbryt.

• Klicka på OK för att godta användarklassen.
Tips! Kontrollera meddelandet på statusraden. Om det står "Great Outdoors försäljningsdata" har du rätt katalog öppen.
3. Klicka på Ny på Arkiv-menyn och klicka sedan på OK för att acceptera Enkel lista som
standardmall.
4. Dubbelklicka på mappen Produkt i rutan Katalog för att öppna mappen och visa innehållet.

5. Dubbelklicka på Prod Linje för att lägga till den i rutan Frågedata.
6. Dubbelklicka på Prod Typ för att lägga till den i rutan Frågedata.
7. Dubbelklicka på på mappen Pris och kostnad för att öppna den.
8. Dubbelklicka på Produktpris för att lägga till det i rutan Frågedata.
I rutan Frågedata finns nu tre dataelement.

Klicka inte på OK än – det finns mer att göra.

Lägga till summeringar i rapporten
Du kan skapa summeringar i Impromptu för att visa information på hög nivå i rapporten.
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Om du vill att rapporten bara ska innehålla summerad information utan detaljer kan du lägga till
en summering när du skapar rapporten. Detta gör du på fliken Data i dialogrutan Fråga.
Impromptu utför summeringen när rapportinformationen hämtas. Eftersom informationen bara
hämtas en gång, är detta ett effektivare sätt, framför allt om du har en stor databas.
Du kan lägga till en eller flera av följande summeringar till en rapport genom att klicka på
knappen Summering på fliken Data:
• summa
• minimum
• maximum
• medelvärde
• antal
• procent av total.
Ytterligare summeringsfunktioner, t.ex. löpande summa och rangordning finns via knappen
Beräkna. Du har lärt dig hur man lägger till beräknade data i "Kapitel 3: Skapa grupperade
listrapporter".
Du kan lägga till en ny summeringskolumn, t.ex. Summa Försäljningssumma, som beräknar
summor för produktserierna.

Gör så här...
Så här lägger du till en summeringskolumn i rapporten:
1. Dubbelklicka på mapparna Order och Orderdetaljer för att öppna dem.
2. Klicka på det dataelement som beräknats som försäljningsbelopp och klicka på knappen
Summering så visas dialogrutan Summering.

Rubriken på dialogrutan
ändras beroende på vilket
dataelement som används
för att skapa en summering.

Knappen Summering

Knappen Summa

3. Klicka på knappen Summa och sedan på OK för att lägga till Summa Försäljningssumma i
rutan Frågedata.

Obs! Impromptu namnger automatiskt summeringsdataelementet genom att kombinera
summeringsfunktionens och dataelementets namn.
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4. Klicka på OK för att visa rapporten med summeringsinformationen.

Obs! Summeringar är kopplade till en plats. Summan ändras beroende på var
summeringen är placerad i rapporten.
5. Dubbelklicka på det < markerade textområdet> för att placera den blinkande markören där.
Tips! Om du klickar på titeln en gång markerar Impromptu hela titeltextramen. Du kan
trycka på Esc för att ta bort markeringen och börja om från början.
6. Klicka på texten och dra markören för att markera hela textraden.
7. Skriv Total försäljning per produktlinje och tryck på Esc för att lägga till rubriken i rapporten.

Som du ser har Miljövänlig hygien en hög total försäljningssumma jämfört med andra
produkter och ett relativt lågt produktpris, Det är en bra idé att koncentrera marknadsföringen på miljövänliga produkter.
Nu kan du finjustera rapporten så att den blir mer användarvänlig och så att endast relevant
information visas.
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Ta bort dataelement från rapporten
Det är enkelt att ta bort onödig information från Impromptu-rapporten med hjälp av
Delete-tangenten. När du trycker på Delete-tangenten tas informationen bort från rapporten.
Frågan du skapade i dialogrutan Fråga innehåller dock fortfarande dataelementet. Om du vill ta
bort dataelementet fullständigt från frågan måste du flytta dataelementet med knappen Ta bort
på fliken Data (dialogrutan Fråga).
Databasinformationsförfrågan

Databasinformationshämtning
Databasrapport
Företagsdatabas
Databasfråga

Eftersom du t.ex. bara vill se det totala försäljningsbeloppet för varje produktlinje, kan du ta bort
Prod Pris från frågan.

Gör så här...
Så här tar du bort ett dataelement från frågan:
1. Klicka på Fråga på Rapport-menyn och se till att fliken Data är vald.
2. I rutan Frågedata klickar du på Produktpris och sedan på knappen Ta bort.

Knappen Ta bort
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3. Klicka på OK för att skapa om rapporten utan kolumnen Prod Pris.

Alla dataelement i frågan används i rapporten.

Ordna information i rapporten
Om du vill ordna om informationen i rapporten så att den blir tydligare och lättare att läsa kan du
ändra kolumnernas ordning och utseende.
Tips! Du kan ändra storlek på kolumnbredden genom att klicka på kolumnrubriken och dra
markeringshandtagen åt höger eller vänster.

Ändra ordning på kolumner
Du kan ändra ordning på kolumnerna i rapporten för att lättare få fram den information du vill ur
rapporten.
Din rapport skulle t.ex. vara mer logiskt uppbyggd om kolumnerna Prod Linje och Prod Typ
bytte plats med varandra. Du kan även ändra grupperingsordning på dataelementen i rapporten.

Gör så här...
Så här flyttar du kolumnen Prod Typ:
1. Klicka på ett dataelement i kolumnen Prod Typ.
2. Dra kolumnen vågrätt till den streckade raden till vänster om kolumnen Prod Linje och släpp
den där.
När du drar kolumnen visas kolumnens nya plats med en vågrätt streckad linje.

En vågrätt streckad linje visar kolumnens nya plats.

Impromptu byter ordning på kolumnerna i rapporten.
Obs! Om du av misstag placerar kolumnen på fel ställe kan du klicka på kommandot Ångra
i menyn Redigera.
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3. Tryck på Esc för att ta bort markeringen från kolumnen.

Nu kan du sortera data så att du enkelt kan jämföra försäljningen för olika produkttyper.
4. På Rapport-menyn klickar du på Fråga och därefter på fliken Grupp.

5. Klicka och dra Prod Typ ovanför Prod Linje.
6. Klicka på OK för att visa den omgrupperade rapporten.

7. Klicka på något värde i kolumnen för total försäljning och klicka sedan på knappen Valuta för
att lägga till valutaformatering i kolumen för total försäljning.

Valutatecken och valutaformatering läggs till värdena.

Om du lägger till valutaformatering förbättras rapporten genom att det blir lättare att läsa
försäljningsbeloppen.
8. Tryck på Esc för att ta bort markeringen.
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Sortera dina summeringsdata
Du kan sortera summeringsinformationen för att få inblick i verksamhetens utvecklingstendenser genom att använda knappen Sortera stigande i verktygsfältet. Impromptu har som
standard att sortera numeriska och alfanumeriska kolumner i stigande ordning.
Om du t.ex. snabbt vill se vilka produktserier som säljer dåligt, kan du sortera kolumnen Summa
Försäljningssumma.

Gör så här...
Så här sorterar du kolumnen Summa Försäljningssumma:
1. Klicka på något värde i kolumnen Summa Försäljningssumma och sedan på knappen
Sortera stigande så visas rapporten med försäljningsbeloppen i stigande ordning per
produkttyp.

Nu ser du att Återvinningsprodukter, Sportutrustning och Ryggsäckar genererar de lägsta
försäljningsbeloppen i alla Prod Typ-grupper.
2. I menyn Arkiv klickar du på Spara som.
3. Skriv in Total försäljning per produkt självstudiekurs i rutan Filnamn och klicka på Spara.
För att jämföra din rapport med vår version kan du öppna rapporten Total försäljning per
produkt i installationsplats\cern\Samples\Impromptu\Reports.

Vad kommer sedan?
I det här kapitlet har du summerat informationen för att visa det totala försäljningsbeloppet per
produktserie.
Mer information om rubrikerna i det här kapitlet finns i direkthjälpen. På indexfliken skriver du
• ta bort, data
• summeringar
• gruppera
• kolumner
• sortera
I nästa kapitel får du lära dig hur du visar informationen ur ett annat perspektiv med en korsfrågerapport. Med en korsfrågerapport kan du utvärdera försäljarnas arbete.
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I korsfrågerapporten visas företagsinformationen ur ett nytt perspektiv. Du kan visa värden i
skärningspunkterna mellan rader och kolumner, vilket är praktiskt när du ska jämföra
information utifrån ett eller flera kriterier i en rapport. I det här kapitlet får du lära dig att:
• skapa korsfrågerapporter
• växla rader och kolumner
• formatera värden och lägga till information
• skapa kapslade korsfrågerapporter
• ändra en rapport från korstabell till lista.

Försäljningssiffrorna för kunden Sportextra 4 visar att Putte Sandström är lämplig att
hantera Sportextras kunder.
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Vad är korsfrågerapporter?
Korsfrågerapporter ger dig en annan bild av informationen. En av fördelarna med korsfrågerapporter är att du kan visa information på olika sätt genom att ändra presentationen. I korsfrågerapporten sammanfattas informationen i en kortfattad tabell med rader och kolumner där värdet
visas i skärningspunkten mellan rad och kolumn.
I listrapporten visar
raderna och kolumnerna
affärsinformationen i olika
kolumner.

I korsfrågerapporten visas
den summerade affärsinformationen i skärningspunkten mellan rader och
kolumner.

En korsfrågerapport består av grupperade dataelement till vänster och högst upp i rapporten,
med summerade dataelement i cellerna.

Skapa en korsfrågerapport med rapportguiden
Du kan redan:
• öppna kataloger
• skapa rapporter med hjälp av en mall
• skapa listrapporter med hjälp av rapportguiden
• lägga till dataelement i rapporten
Genom att skapa en korsfrågerapport får du även lära dig att:
• byta plats på rader och kolumner i en korstabell
• lägga till nya dataelement i korsfrågerapporten
• skapa en kapslad korsfrågerapport
• ändra korsfrågerapporten till en listrapport.
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Du kan skapa tre typer av korsfrågerapporter med Impromptu: enkla, grupperade och kapslade.

Enkla korsfrågerapporter

Grupperade
korsfrågerapporter

Kapslade korsfrågerapporter

Du kan skapa en korsfrågerapport från grunden eller börja utifrån en befintlig rapport, t.ex. en
listrapport. Om du t.ex. ser att en listrapport borde vara en korsfrågerapport behöver du inte
börja om från början. Du kan ändra listrapporten till en korsfrågerapport med hjälp av
kommandot Fråga på Rapport-menyn.
I det här kapitlet lär du dig vilka säljrepresentanter som har den högsta försäljningen per
produktserie.

Gör så här...
Så här skapar du en korsfrågerapport med Rapportguiden
1. Har du nyss startat Impromptu klickar du på Stäng för att stänga dialogrutan Välkommen.
2. Gör följande om du redan arbetar i Impromptu och katalogen Great Outdoors försäljningsdata inte är öppen:
•

I menyn Katalog klickar du på Öppna.

•

I dialogrutan Öppna katalog dubbelklickar du på katalogen Great Outdoors försäljningsdata.

•

Om dialogrutan Cognos Common Logon visas klickar du på Avbryt.

• Klicka på OK för att godta användarklassen.
Tips! Kontrollera meddelandet på statusraden. När det står "Säljdata för The Great
Outdoors" har du rätt katalog öppen.
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3. Klicka på knappen Ny för att visa Rapportguiden.
Obs! Klicka inte på Ny från menyn Arkiv. Då öppnas dialogrutan Ny i stället för Rapportguiden.

4. Skriv Säljrepr. resultat och klicka på Nästa för att visa urvalssidan för lista/korstabell.

5. Klicka på Korsfrågerapport och klicka på Nästa för att visa korstabellsidan.
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Välja data
På korstabellsidan markerar du data för rapporten. Varje dataelement återges som en rad,
kolumn eller cell i rapporten.

Gör så här...
Så här markerar du data till korsfrågerapporten
1. I rutan Tillgängliga data dubbelklickar du på mappen Produkt för att öppna den.
2. Dra Prod Typ till rutan Rader.
Tips! Du kan också flytta produkttypen genom att klicka på den och sedan på knappen
Rader.

Knappen Rader

När du placerar ett objekt i rutan Rader visas
det som en rad i korsfrågerapporten.

3. Dubbelklicka på mapparna Order och Ytterligare information för att öppna dem.
4. Drag Säljrepr. namn till rutan Kolumner.
5. Dubbelklicka på mappen Orderdetaljer.
6. Dra Försäljningsbelopp till rutan Celler.
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7. Avmarkera kryssrutan Summering under rutan Celler.
Dy kan lägga till eller ta bort summan för kolumnerna och raderna genom att markera eller
rensa kryssrutorna för Summa.

Summa – kryssruta för

Summa – kryssruta för
Rader

8. Klicka på Slutför. Data hämtas och rapporten visas.

Som du ser har Putte Sandström den högsta försäljningen av Miljövänliga produkter. Det är
dock svårt att jämföra siffrorna för olika säljare av Miljövänliga produkter, eftersom de flesta
av dem inte syns på skärmen.

Visa informationen på ett annat sätt
Du kan visa informationen i korstabellen på ett annat sätt genom att byta plats på rader och
kolumner eller genom att ändra informationen.

Växla rader och kolumner i korstabellen
Du kan få ut mer av informationen när du ser på den på ett annat sätt. Du kan använda korsfrågerapporter för att hitta bra och dåliga sidor som du inte har sett tidigare.
Du kan t.ex. byta ut Säljrepresentant och Prod Typ för att lättare kunna jämföra säljrepresentanternas prestanda för produkttypen Miljövänliga prod.

Gör så här...
Så här växlar du rader och kolumner i korstabellen:
1. Klicka på Miljövänliga prod. och flytta pekaren över det markerade området.
Pekaren omvandlas till en fyrhövdad pil.
2. Klicka och dra pekaren uppåt mot Prod Typ.
Den streckade linjen ändras från vertikal till horisontell och pivotpekaren visas.
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3. Släpp den streckade linjen längst ner i cellen Prod Typ.

Obs! Du kan också släppa den streckade linjen överst i cellen.
4. Klicka på Putte Sandström och flytta pekaren över det markerade området.
5. Klicka och dra kolumnen till vänster om cellen med beloppen 61959,52 tills pivotpekaren
visas.

Streckad linje

Pivotpekare

Obs! Släpp inte musknappen förrän pivotpekaren visas. Om du råkar släppa musknappen
klickar du på Ångra Dra och släpp på Redigera-menyn och försöker på nytt.
6. Släpp den streckade linjen för att slutföra bytet.

Som du ser har Putte Sandström den högsta försäljningen av Miljövänliga produkter och
kan stå i tur för befordran. Det är dock svårt att jämföra siffrorna eftersom de har olika
format. En del av värdena har en decimal medan andra har två decimaler. De två första
elementen i GO Sportprodukter är "20631,44" och "1912,8."

Formatera värdena i rapporten
Du kan formatera försäljningssiffrorna i rapporten och därmed förbättra läsbarheten.
Beroende på databasvärdena kan du även ange olika format för positiva och negativa siffror
samt för nollor och värden som saknas.
Om du t.ex. vill kunna jämföra värdena i rapporten kan du formatera dem så att de visas med två
decimaler.

Gör så här...
Så här formaterar du värdena i rapporten:
1. Flytta pekaren högst upp i kolumnen Miljövänliga prod.
Pekaren förvandlas till en nedåtriktad pil.
2. Klicka en gång och sedan en gång till för att markera alla tre produkttypkolumnerna.
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3. Klicka på Data i menyn Format för att visa dialogrutan Format.
4. Klicka på 0,00 i rutan Positiv.
5. I rutan Saknas skriver du "0,00" med citattecken och klickar sedan på OK för att formatera
data i rapporten.
Obs! Du kan skriva ett numeriskt värde eller en text i rutan Saknas för att ersätta tomma
celler i korsfrågerapporten.
6. Tryck på Esc för att ta bort markeringen ur rapporten.

Lägga till nya dataelement i korsfrågerapporten
I Impromptu kan du lägga till mer information till korsfrågerapporten för att du ska kunna visa
företagsinformationen på ett annat sätt. Detta gör det enklare att jämföra informationen,
eftersom du använder fler än ett kriterium.
Om du vill lägga till mer information i korsfrågerapporten måste du lägga till dataelementet till
frågan och sedan hämta den nya informationen från databasen.
Du granska t.ex. försäljningen för varje säljrepresentant kund för kund. Detta gör att du kan
identifiera vilka säljrepresentanter som inriktar sig på ett begränsat antal konton eller produkter.

Gör så här...
Så här lägger du till dataelement till en korsfrågerapport:
1. Klicka på Fråga i menyn Rapport och se till att du har markerat fliken Korstabell.
2. Dubbelklicka på kundmappen i rutan Katalog för att öppna den.
3. Dra Kundnamn in i rutan Rader och klicka på OK för att visa rapporten.
4. Klicka på Skärmlayout på Visa-menyn för att visa hela rapporten.

Du kan se att merparten av Putte Sandströms försäljning ligger hos Sportextra 4. Det bör
innebära att Putte Sandström är lämplig som säljrepresentant för Sportextras kunder.
5. I menyn Arkiv klickar du på Spara som.
6. Skriv Självstudiekurs för produkttypdiagram i rutan Filnamn och klicka på Spara.

Skapa en kapslad korsfrågerapport
Du kan även ändra informationen i korsfrågerapporten utan att ta bort någon information från
frågan. Genom att skapa kapslade korsfrågerapporter blir det lättare att jämföra information
med fler än ett dataelement i en kolumn.
Du vet t.ex. att Putte Sandströms försäljning till Sportextra 4 är lönsam. Men du skulle vilja veta
hur stor hans försäljning är av olika produkter till Sportextra. Du kan lägga till produktlinjer i
rapporten och jämföra Puttes försäljning med andra säljrepresentanters.

Gör så här...
Så här skapar du en kapslad korsfrågerapport
1. Klicka på Fråga i menyn Rapport och se till att fliken Korstabell är markerad.
2. Dubbelklicka på mappen Produkt för att öppna den.
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3. Dra Produktlinje till rutan Kolumner och klicka på OK för att visa den kapslade korsfrågerapporten.

Här ser du att Putte Sandström säljer många tält och sovsäcker. Du ser även att Thomas
Klasson verkar ha en jämnare försäljning av alla produktserier till GO Outlet Londen. Den
kapslade korsfrågerapporten visar att Thomas Klassons försäljning av produktlinjen The
Great Outdoors är jämnare än Putte Sandströms.

Ändra korsfrågerapporten till en listrapport
Det finns tillfällen när du vill arbeta mer med rapportinformationen för att lägga till särskild
formatering, fler detaljer och så vidare. Om du lägger till fler dataelement i en korsfrågerapport
kan rapportens fokus ändras, dvs. det blir lättare att arbeta med informationen i en listrapport än
i en korsfrågerapport. I Impromptu kan du enkelt ändra en korsfrågerapport till en listrapport
med hjälp av dialogrutan Fråga.

Gör så här...
Så här ändrar du korsfrågerapporten till en listrapport:
1. Klicka på Fråga i menyn Rapport och se till att du har markerat fliken Korstabell.
2. Klicka på Skapa listrapport.

Dialogrutan Korstabellfråga ersätts av dialogrutan Listfråga.
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3. Klicka på OK för att visa den nya listrapporten.

Nu går det lätt att arbeta med informationen i rapporten.
Obs! Du kan också använda pivotpekaren för att ändra en korsfrågerapport till en
listrapport.
4. Klicka på Spara på Arkiv-menyn.
Vill du jämföra rapporten med vår version öppnar du rapporten Produkttypförsäljning i installationsplats\cern\Samples\Impromptu\Reports.

Vad kommer sedan?
I det här kapitlet har du lärt dig hur du använder korsfrågerapporter för att visa företagets
information ur ett annat perspektiv. Du har lärt dig hur du skapar korsfrågerapporter, byter plats
på rader och kolumner, lägger till information, skapar kapslade korsfrågerapporter och ändrar
korsfrågerapporter till listrapporter.
I nästa kapitel får du lära dig att använda företagsdatabasen för att skapa, formatera och skriva
ut adressetiketter.
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Med mallen för adressetiketter går det snabbare att formatera information som kundens namn
och adress. I det här kapitlet får du lära dig att:
• skapa adressetiketter
• formatera information på en adressetikett
• förhandsgranska etiketter

Du kan använda företagsinformationen för att skapa adressetiketter till din nya produ
broschyr.

Vad är en adressetikettrapport?
Adressetiketter är en annan typ av rapport än frågetabellsrapporter och listrapporter som du
hittills har skapat. En adressetikettrapport består av en uppsättning ramar som innehåller en
adress vardera. Rapporten är utformad så att du snabbt och enkelt ska kunna skriva ut adressetiketter utifrån kundinformationen i en databas. Om du har en adressetikettrapport behöver du
inte längre använda de komplicerade funktioner som finns för kopplade utskrifter i de flesta
ordbehandlingsprogram.

Skapa adressetiketter med mallar
Du kan redan:
• öppna kataloger
• skapa en ny rapport utifrån en mall
• lägga till dataelement i rapporten
• skriva ut en rapport
Genom att skapa adressetiketter får du också lära dig att
• formatera specifika dataelement
• skapa och tillämpa en formatmall
• förhandsgranska adressetiketter innan du skriver ut dem
I det här kapitlet behöver du adressetiketter till alla kunder så att du kan skicka dem den senaste
produktbroschyren.
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Eftersom adressetiketterna ska skrivas ut visas de i läget Sidlayout i stället för i läget
Skärmlayout. De olika vyerna behandlas i "Kapitel 2: Skapa en listrapport".

Gör så här...
Så här skapar du adressetiketter med en mall:
1. Har du nyss startat Impromptu klickar du på Stäng för att stänga dialogrutan Välkommen.
Obs! Du är på fel ställe om dialogrutan visar Impromptu Rapportguide. Klicka på Avbryt
och återgå till den tomma skärmen.
2. Gör följande om du redan arbetar i Impromptu och katalogen Great Outdoors försäljningsdata inte är öppen:
•

I menyn Katalog klickar du på Öppna.

•

I dialogrutan Öppna katalog dubbelklickar du på katalogen Great Outdoors försäljningsdata.

•

Om dialogrutan Cognos Common Logon visas klickar du på Avbryt.

• Klicka på OK för att godta användarklassen.
Tips! Kontrollera meddelandet på statusraden. När det står "Säljdata för The Great
Outdoors" har du rätt katalog öppen.
3. Klicka på Ny i menyn Arkiv och dubbelklicka sedan på mallen Adressetiketter. Då visas
dialogrutan Fråga.

Knapparna Lägg till och Ta
bort

Det här är platshållare för adressetiketternas dataelement.

Obs! Om du placerar fel objekt i en platshållare klickar du på objektet och därefter på
knappen Ta bort.
4. Öppna mapparna Kund och Kundplatser genom att dubbelklicka på dem.
5. Dubbelklicka på Kundkontakt så att detta läggs till i rutan Frågedata.
Notera att Kontakt placeras under platshållaren Namn.

6. Dubbelklicka på Kundnamn. Det placeras då under platshållaren Adressrad 1 i rutan
Frågedata.
7. Öppna mappen Adress genom att dubbelklicka på den.
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8. Dubbelklicka på följande dataelement så att de läggs till i rutan Frågedata:
•

Adress

•

Stad

•

Delstat

•

Postnummer

•

Land

9. Klicka på OK för att visa adressetiketterna.
Adressetiketterna formateras till standardstorlek.

Som du ser innehåller adressetiketterna all information som behövs. Nästa steg är att
framhäva företagets och kontaktpersonens namn.

Markera den viktigaste informationen
Man kan formatera texten så att den viktigaste informationen på adressetiketterna framhävs.
Därigenom blir den lättare att uppfatta samtidigt som etiketterna blir snyggare.
Man kan formatera data direkt eller med hjälp av en mall. En formatmall är en samling data om
bl a teckensnitt, färg, bakgrund, mönster och kantlinjer som kan sparas och tillämpas på ett
textblock, en ram, m m.
Formatmallarna kan användas för att snabbt formatera objekt i rapporten. Man kan använda en
befintlig formatmall eller skapa en egen och tillämpa den på rapporter som ska följa en viss
formatmallkonvention. Man kan även använda formatmallar för att formatera information som
uppfyller vissa villkor.

Markera och ändra flera objekt
Du kan välja fler än ett objekt i rapporten för att det ska gå snabbare att genomföra ändringarna.
Du kan t.ex. ändra storleken på adressraderna i adressetiketterna så att de blir större och lättare
att läsa. Om du har gjort en ändring i en ram i rapporten ändras alla relaterade ramar i
rapporten.
Om du tillämpar olika formatändringar på adressraderna i en etikett, tillämpas dessa ändringar
på alla adressrader i rapporten.
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Gör så här...
Så här ändrar du flera objekt i adressetiketterna:
1. Klicka på den första adressraden på en av adressetiketterna.

Den här adressraden är
markerad.

2. Flytta pekaren till Sydney, NSW och håll ner Ctrl samtidigt som du klickar på adressraden.
3. Flytta pekaren till 2255, Australien och håll ner Ctrl samtidigt som du klickar på
adressraden.

4. Välj Tecken i menyn Format. Dialogrutan Format visas.
Tips! Man kan också ställa in hur texten ska se ut via verktygsfältet med standardalternativen i Windows (teckensnitt, teckenstorlek, teckenformat och färg).
5. Klicka på Times New Roman i rutan Teckensnitt och 11 i rutan Teckenstorlek. Klicka på OK
så att adressetiketterna visas och tryck sedan på Esc för att ta bort markeringen.

Impromptu byter teckensnitt och storlek på alla adressrader i rapporten.

Genom att byta teckensnitt och öka storleken på adressraderna med ett steg blir de lättare
att läsa.

Enhetliga dokument med formatmallar
Du kan definiera formatmallar för adressetikettrapporterna så att rapporterna stämmer överens
med företagets standard. Du kan sedan använda formatmallarna i efterföljande rapporter så att
alla rapporter är utformade på samma sätt i framtiden.
Formatmallarna kan innehålla teckensnitt, kantlinjer, mönster och dataformatering. När man en
gång har definierat formatmallarna är det enkelt att använda dem på markerade objekt i
rapporten. Formatmallarna används för att slå ihop enskilda formatändringar till en enda åtgärd.
Du kan t.ex. lägga till en "Företagsmall" om du vill formatera företagsnamnet på adressetiketterna.
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Gör så här...
Så här tillämpar du formatmallarna på adressetiketterna:
1. Välj företagsnamn i adressetiketterna, t.ex. Backwoods Equipment Pty.
2. Klicka på Formatmall i menyn Format.
3. Klicka på Lägg till. Dialogrutan Definition av formatmall visas.

På fliken

Innehåll
beskrivs formatmallens
komponenter.

4. Skriv Company i rutan Formatmall.
5. Markera kryssrutorna Teckensnitt och Kantlinjer så att flikarna Teckensnitt och Kantlinjer
aktiveras.
6. Klicka på fliken Teckensnitt.
7. Klicka på Fet i rutan Teckenformat.
8. Klicka på 12 i rutan Storlek och sedan på fliken Kantlinjer.

Klicka på de vågräta eller lodräta pilarna för att definiera kantlinjerna.

9. Klicka på de övre vågräta pilarna i rutan Kantlinje.
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10. Klicka på den första linjetypen i rutan Linje.

11. Klicka på de nedre vågräta pilarna i rutan Kantlinjer och klicka sedan på OK. Formatet
Company läggs då till i listan Formatmall i dialogrutan Formatmallar.
12. Klicka på Använd för att använda företagets formatmall till adressetiketter och klicka på
Stäng för att visa rapporten.

Företagets namn syns visserligen bättre, men det är för nära
adressraderna.
Låt markeringen vara kvar, eftersom du inte är klar ännu.
13. Placera pekaren över det valda företagsnamnet. Klicka sedan och dra namnet en bit högre
upp på etiketten tills det ser ut ungefär som i exemplet. Tryck på Esc för att avmarkera
objektet.

Företagsnamnet syns väl och stämmer överens med företagets standard.
14. I menyn Arkiv klickar du på Spara som.
15. Skriv Självstudiekurs Kundetiketter i rutan Filnamn och klicka på Spara. Vill du jämföra
rapporten med vår version kan du öppna rapporten Kundetiketter i installationsplats\cern\Samples\Impromptu\Reports.

Förhandsgranska etiketter
Du befinner dig för närvarande i vyn Sidlayout, som används för att förhandsgranska rapporten
före utskrift. Här kan du se hur informationen är placerad på etiketterna och kontrollera
eventuella mått som måste passa med förtryckta företagsetiketter.
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Om du vill ändra storlek, justering eller antal etiketter per sida klickar du på en av etiketterna
och:
• Väljer Egenskaper i menyn Format och använder de tre flikarna för att redigera etiketterna

Kontrollera måtten på adressetiketterna
I Impromptu kan du kontrollera mått med linjalen.
Anta t.ex. att du har gått igenom adressetiketternas innehåll och vill kontrollera att texten skrivs
ut där den ska på företagets förtryckta etiketter. Du måste lämna en vit fyrkant (3,2 cm gånger
3,2 cm) i övre vänstra hörnet så att Great Outdoors logotyp får plats.

Gör så här...
Så här visar du linjalerna:
• Klicka på Linjal i menyn Visa.

Du har en vit fyrkant (3,2 cm gånger 3,2 cm) i övre vänstra hörnet på etiketterna där
företagets förtryckta logotyp ska vara.
Tips! Du kan ställa in linjalen så att den visar tum eller centimeter. Klicka på Alternativ i
menyn Verktyg och välj Centimeter eller Tum i rutan Avstånd.

Visa hela bilden
Impromptu har en zoomningsfunktion så att du kan få en överblick över hela sidan innan du
skriver ut den.
Du kanske vill beräkna hur många ark med adressetiketter som ska läggas i skrivarfacket.
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Gör så här...
Så här zoomar du in och ut adressetiketterna:
1. Klicka på Zooma i menyn Visa.
2. Klicka på Hel sida och OK för att visa hela sidan med adressetiketter på skärmen.

3. Klicka på knappen Nästa sida om du vill bläddra till slutet av rapporten.
Nästa sida — knappen sitter under den lodräta rullningslisten.
Räkna sidorna. Du behöver 15 ark med etiketter.

Vad kommer sedan?
I det här kapitlet har du använt företagsinformation för att skapa adressetiketter. Du har
formaterat etiketter och förhandsgranskat dem före utskrift.
Mer information om rubrikerna i det här kapitlet finns i direkthjälpen. På fliken Index skriver du
• formatering
• mönster
• kantlinjer
• ändra
• formatmallar
• förhandsgranska rapport
I nästa kapitel visas hur man skapar standardbrev för att annonsera försäljningsaktiviteter och
hur man skapar företagsmallar.
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Att skapa standardbrev i Impromptu kan vara så enkelt som att markera företagets namn och
adress och sedan låta Impromptu sköta resten. I det här kapitlet får du lära dig att:
• skapa standardbrev
• filtrera data för alla standardbrev
• ändra mallen för standardbrev

Det är enkelt att ta med data från företagets databas i standardbreven. Breven kan på
det sättet göras mycket effektiva.

Vad är standardbrev?
Ett standardbrev är ett brev med samma innehåll, men med olika mottagare, dvs. namn, adress,
företag och övrig information. Brevet är ett mycket effektivt marknadsföringsverktyg.
Det är enkelt att skapa standardbrev med hjälp av Impromptus fördefinierade mall Standardbrev.
Du skapar helt enkelt ett brev och anger vilka dataelement som ska visas i brevet. Impromptu
fyller sedan automatiskt i tomrummen.

Skapa standardbrev med mallar
Du kan redan:
• öppna kataloger
• skapa en ny rapport utifrån en mall
• lägga till dataelement i rapporten
• skriva ut en rapport
I det här kapitlet får du även lära dig att:
• använda ett summeringsfilter för att rangordna information
• lägga till ett dataelement i brevets brödtext
• lägga till bilder
• skapa en mall
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I det här kapitlet skickar du brev till alla kunder för att göra reklam för din nya postorderkatalog.
Breven är personligt adresserade och innehåller information om kundens favoritprodukt. I
breven kan du även skicka med en rabattkupong som gäller vid inköp av favoritprodukten.

Gör så här...
Så här skapar du standardbrev med en mall:
1. Har du nyss startat Impromptu klickar du på Stäng för att stänga dialogrutan Välkommen.
Obs! Du är på fel ställe om dialogrutan visar Impromptu Rapportguide. Klicka på Avbryt
och återgå till den tomma skärmen.
2. Gör följande om du redan arbetar i Impromptu och katalogen Great Outdoors försäljningsdata inte är öppen:
•

I menyn Katalog klickar du på Öppna.

•

I dialogrutan Öppna katalog dubbelklickar du på katalogen Great Outdoors försäljningsdata.

•

Om dialogrutan Cognos Common Logon visas klickar du på Avbryt.

• Klicka på OK för att godta användarklassen.
Tips! Kontrollera meddelandet på statusraden. När det står "Säljdata för The Great
Outdoors" har du rätt katalog öppen.
3. Klicka på Ny i menyn Arkiv och dubbelklicka sedan på mallen Standardbrev för att visa
dialogrutan Fråga.

Du ersätter
dessa
platshållare
med
dataelement i
katalogen.

Knapparna Lägg till och Ta bort

Obs! Om du placerar fel objekt i en platshållare klickar du på objektet och därefter på
knappen Ta bort.
4. Öppna mapparna Kunder och Kunder Det genom att dubbelklicka på dem.
5. Dubbelklicka på kundkontakten för att lägga till den i rutan Frågedata.
Observera att Kontakt är placerat under platshållaren Namn.

6. Dubbelklicka på Namn för att placera det under platshållaren Adressrad 1 i rutan Frågedata.
7. Dubbelklicka på mappen Adress för att öppna den.
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8. Dubbelklicka på följande dataobjekt för att lägga till dem till rutan Frågedata:
•

Adress

•

Stad

•

Delstat

•

Postnummer

•

Land

9. Klicka på OK för att visa breven.

Breven innehåller personlig adressinformation. Nu kan du lägga till produktdataelementet i
den fråga som används för att lägga till informationen om favoritprodukten till breven.
10. Klicka på Fråga på Rapport-menyn.
11. Dubbelklicka på produktmappen i rutan Katalog för att öppna den.
12. Dubbelklicka på produkten för att lägga till den i rutan Frågedata.
Rutan Frågedata ser då ut så här:

Rutan Frågedata innehåller all den information du behöver för det egna brevet, samt den
produktinformation du behöver för att hitta kundens favoritprodukt.
13. Klicka på Produkt i rutan Frågedata.
14. Klicka på knappen Markera för infogning.
Pilen försvann nu från dataelementet. Detta innebär att Produkt finns i frågan, men inte i
rapporten.
Klicka inte på OK än – det finns mer att göra.

Filtrera information för att bara visa favoritprodukten
Du kan filtrera rapportinformationen så att endast kundens favoritprodukt tas med i brevet. Du
lärde dig hantera filter i "Kapitel 1: Baskunskaper".
Det filter som du lägger till rangordnar informationen så att bara det första dataelementet visas.
Varje informationsgrupp rangordnas. I databaserna finns exempelvis dessa rader: Kund Nr.
Kund Nr 2123 Fitness Pty Ltd.Tält 4
Kund Nr 2123 Fitness Pty Ltd.Ryggsäckar 6
Kund Nr 2123 Fitness Pty Ltd.Solskydd 16
Kund Nr.
Kund Nr 2123 Fitness Pty Ltd.Solskydd 16
Kund Nr 2123 Fitness Pty Ltd.Ryggsäckar 6
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Kund Nr 2123 Fitness Pty Ltd.Tält 4
Du kan t.ex. lägga till ett filter i frågan som hämtar varje kunds favorit (dvs. högst rangordnad) för
produktinköp och infoga produktnamnen i standardbreven.

Gör så här...
Så här lägger du till ett filter i standardbrevet:
1. Klicka på fliken Filter.

I rutan Tillgängliga
komponenter kan du
ställa in de filteralternativ
som behövs.

Rutan Filterdefinition
visar filtret när du skapar
det.

Med rutan Filteralternativ kan du ställa in de
filteralternativ du
behöver.

2. Klicka på Summering i rutan Filtertyp för att ignorera data från rapporten som baseras på ett
summeringsdataelement.
3. Dubbelklicka på Summeringar i rutan Tillgängliga komponenter.
4. Dubbelklicka på Rangordna för att lägga till det i rutan Filterdefinition.

Tips! Om du markerar fel summering klickar du på Radera för att ta bort allt från rutan
Uttryck.
5. I rutan Tillgängliga komponenter dubbelklickar du på Katalogkolumner för att öppna den.
6. Dubbelklicka på mapparna Order och Orderdetaljer för att öppna dem.
7. Dubbelklicka på Kvant för att lägga till den i rutan Filterdefinition.
8. Dubbelklicka på komponenten För i rutan Tillgängliga komponenter för att lägga till den i
rutan Definition.
9. Dubbelklicka på Rapportkolumner i rutan Tillgängliga komponenter.
10. Dubbelklicka på Kund för att lägga till det i rutan Filterdefinition.

11. I rutan Tillgängliga komponenter dubbelklickar du på komponenten = för att lägga till den i
rutan Filterdefinition.

72 Impromptu ( R )

Kapitel 7: Skapa standardbrev
12. Dubbelklicka på komponenten Tal.
Impromptu placerar 0 i rutan Filterdefinition.
13. Skriv 1 och klicka på OK för att skapa brevet.
Som du ser innehåller brevet kontaktperson och adress till den första kunden i listan. I
rapportfrågan finns nu dataelement och filter för kundens favoritprodukt som du kan lägga
till i brevet.

Gör klart innehållet i standardbrevet
Du kan ändra själva innehållet i standardbrevet så att det överensstämmer med dina krav. När
du ändrar själva innehållet i standardbrevet ändras alla andra standardbrev automatiskt. Den
enda information som förblir unik för varje standardbrev är ditt val av dataelement, t ex kontaktperson, företag och adress.
Du kan ändra texten i ett befintligt standardbrev och lägga till ett stycke som berättar om den nya
postorderkatalogen och rabattkupongen.

Lägga till produkten i brevet
Du kan lägga till produktinformationen i brevet genom att infoga den i brevet.

Gör så här...
Så här lägger du till information om produkten i brevet:
1. I själva brevet dubbelklickar du på
"Acceptera det här brevet... <dubbelklicka för att redigera texten >"
för att placera en blinkande markör i textramen.
Tips! Klickar du bara en gång i textområdet markerar Impromptu hela textramen.
Dubbelklicka på själva brevet för att se den blinkande markören.
2. Klicka på texten och dra markören över hela första raden i brevet och tryck på Del för att ta
bort den.
3. Skriv Vi bifogar en rabattkupong för.
Tryck på Esc för att ta bort den blinkande markören från texten.
4. Klicka på Data på Infoga-menyn.
Muspekaren ändras till följande:
5. Klicka till höger om adressen.
Dialogrutan Fråga visas.
6. I rutan Frågedata klickar du på Produkt, knappen Markera för infogning och därefter på OK.
Produktnamnet infogas nu i brevet.

Obs! Du kan behöva justera ramstorleken som innehåller produktnamnet för att kunna se
hela namntexten. Detta gör du genom att markera produktnamnet och dra i ett av
handtagen så att ramen blir större.

Flytta favoritprodukten till brevets meddelandetext
Du kan lägga till produktnamnet i brevet.

Upptäck Impromptu 73

Kapitel 7: Skapa standardbrev

Gör så här...
Så här lägger du till favoritprodukten i brevet:
1. Klicka på produktnamnet Star Gazer-3.
2. Tryck på Ctrl+X för att klippa ut produktnamnet.
Produktnamnet tas bort från brevet och placeras i urklipp.
3. Dubbelklicka på brevet för att placera den blinkande markören i texten. Placera markören
efter ordet "för" och klicka.
4. Klicka för att placera markören efter ordet "för".
5. Star Gazer-3 i brevet. Placera markören efter Star Gazer-3 och klicka.

6. Klicka för att placera markören efter Star Gazer-3 i brevet och skriv när du beställer via vårt
nya avgiftsfria postordernummer 1-800-555-9999.
7. Rulla nedåt på sidan och ersätt <avsändarnamnet> med ditt namn, tryck på Retur och skriv
Försäljningschef.
8. Tryck på Esc.

Nu innehåller ditt brev skräddarsydd information för varje kund och gör dessutom reklam för
din nya postorderkatalog.

Ändra standardbrevet så att det uppfyller
företagsstandarden
Du kan ändra mallen Standardbrev med Impromptu så att den överensstämmer bättre med
företagets standard.
Du kanske vill lägga till företagets logotyp i brevet.

Gör så här...
Så här lägger du till företagets logotyp i brevet:
1. Klicka på Bildram i menyn Infoga.
Muspekaren ändras till följande:
2. Klicka och dra rutan till höger om adressen i brevet för att visa dialogrutan Bildegenskaper.
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3. Kontrollera att alternativknappen Läs in från fil har markerats och klicka på Bläddra.
4. Sök rätt på installationsplats\cern\Samples\Impromptu\Samples Support på den enhet där
du installerade Impromptu och klicka på Greatout.bmp.
5. Klicka på Öppna.
Tips! Vill du kopiera bilden till standardbrevrapporten i stället för att referera till bitmappfilen
klickar du på rutan Skapa en kopia i rapporten. Vem som helst kan sedan använda brevet,
även om de inte har tillgång till bitmappfilen.
6. Klicka på OK för att ladda in bilden i rapporten.

7. Klicka på bildens ram för att välja bilden, dra i handtagen för att ändra storlek på bilden så
att den passar till utrymmet. Flytta därefter ramen tills den passar i brevet.

8. Välj Kantlinjer på Format-menyn.
9. Klicka på Ingen i rutan Standard och sedan på OK för att ta bort kantlinjerna från bilden.
10. Tryck på Esc för att ta bort markeringen från bilden.

Alla standardbrev har företagets logotyp högst upp och är klara för att skrivas ut och
skickas.
11. I menyn Arkiv klickar du på Spara som.
12. Skriv Självstudiekurs för rabattbrev i rutan Filnamn och klicka på Spara.
Vill du jämföra rapporten med vår version öppnar du rapporten Rabattbrev i installationsplats\cern\Samples\Impromptu\Reports.
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Spara som mall
Rapporterna kan sparas som en mall. Eftersom mallarna bara lagrar formatering och
platshållare kan de bespara dig tid och hjälpa till att framställa rapporter och brev som överensstämmer med företagets standarder.
Mallarna gör det även lättare att skapa nya rapporter. Om det inte finns några mallar i
Impromptu börjar du med en tom rapport och lägger till ramar när du vill skapa en rapport.
Du kan lägga till nya företagsmallar i dialogrutan Ny genom att spara den i en gemensam
katalog i mappen \templates\standard.
Du kanske vet att du kommer att skicka ut uppföljningsbrev till postorderkatalogen under de
kommande två åren. Du planerar att använda brevet som mall för följande månads uppföljningsbrev. Du kan då spara brevet som mall så att det blir lättare att uppdatera brevet följande månad.

Gör så här...
Så här sparar du brevet som mall:
1. Använd Utforskaren för att skapa en ny mapp med namnet Företagsmallar i installationsplats\cern\Samples\Impromptu\Templates\.
2. Klicka på Spara som på Arkivmenyn i Impromptu.
3. Klicka på Mallar (*.IMT) i rutan Filformat.
4. Sök rätt på installationsplats\cern\Samples\Impromptu\Templates\Corporate Templates.
5. Kontrollera att Voucher Letter.imt visas i rutan Filnamn och klicka på Spara.

Den skräddarsydda informationen i breven blir återigen allmän information. Du kan byta ut
den allmänna informationen mot skräddarsydd information från företagets databas när
breven genereras.
6. Klicka på Stäng på Arkivmenyn.
7. Klicka på Ny i menyn Arkiv.
8. Klicka på fliken Företagsmallar för att visa den mall du just har skapat.
9. Klicka på mallen Rabattbrev och på OK för att öppna dialogrutan Fråga för mallen.
10. Klicka på Avbryt för att stänga mallen.

Vad kommer sedan?
I det här kapitlet har du lärt dig att skapa ett standardbrev som innehåller skräddarsydd
information för varje kund. Du har också skapat och sparat en mall.
Mer information om rubrikerna i det här kapitlet finns i direkthjälpen. På fliken Index skriver du
• mallar
• bilder
• rangordningssummering
• beräkningar
• text, ramar
I nästa kapitel visas hur du lägger till diagram i rapporten för att få en grafisk översikt av informationen i rapporten.
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Diagram är grafiska presentationer av information. Du kan använda ett diagram för att se vilka
förhållanden och utvecklingstendenser som finns i verksamheten. I det här kapitlet kommer du
att lära dig följande:
• skapa ett diagram
• visa översiktsinformation i ett diagram
• lägga till ett diagram i en rapport
• ändra ett diagram

Av diagrammen framgår att det mesta av försäljningen för Day Tripper har skett via
Postorder, vilket gjort Day Tripper till en lämplig kandidat för postorderkatalogen.

När används diagram?
Diagram används för att presentera informationen grafiskt. Diagram används bäst med summeringsinformation eftersom detaljer blir svårlästa i diagram. Du kan använda ett diagram för att
visa trender i din verksamhet.

Skapa diagram
Du kan redan:
• öppna kataloger
• skapa en ny rapport med en mall
• lägga till dataelement i rapporten
• skriva ut en rapport
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Genom att skapa ett diagram lär du dig även att:
• lägga till ett diagram i en tom rapport
• ändra diagramtypen
• ändra diagrammets utseende

välja vilka dataelement som ska ingå i diagrammet
I det här kapitlet lanserar företaget The Great Outdoors en postorderkatalog och du beslutar
vilka produkter som ska ingå i katalogen. Du behöver ett diagram som visar det totala försäljningsbeloppet per försäljningskanal för varje produkt och vilken försäljningsandel varje försäljningskanal har genererat.
Den tomma rapporten är en speciell typ av rapport som egentligen är en formulärram.
Formulärramar är mycket mångsidiga. Du kan använda en formulärram för att skapa adressetikettrapporter, vilket du lärde dig i "Kapitel 6: Skapa adressetikettrapporter" eller ett standardbrev, som du lärde dig i "Kapitel 7:

Gör så här...
Så här skapar du en diagramrapport med en tom mall:
1. Har du nyss startat Impromptu klickar du på Stäng för att avbryta dialogrutan Välkommen.
Obs! Du kan inte skapa rapporten med Rapportguiden. Du är på fel ställe om dialogrutan
visar Impromptu Rapportguide. Klicka på Avbryt och återgå till den tomma skärmen.
2. Gör följande om du redan arbetar i Impromptu och katalogen Säljdata för The Great
Outdoors inte är öppen:
•

Klicka på Öppna i menyn Katalog.

•

Sök rätt på och dubbelklicka på katalogen Great Outdoors försäljningsdata i dialogrutan
Öppna katalog.

•

Visas dialogrutan Cognos Common Logon klickar du på Avbryt.

• Klicka på OK för att godta användarklassen.
Tips! Kontrollera meddelandet på statusraden. Om det står "Säljdata för The Great
Outdoors Imp." har du rätt katalog öppen.
3. Klicka på Ny i menyn Arkiv och dubbelklicka sedan på Tom eftersom du vill skapa en
rapport från första början.
4. Dubbelklicka på produktmappen i rutan Katalog för att öppna den.
5. Dubbelklicka på Produkt för att lägga till den i rutan Frågedata.
6. Dubbelklicka på mapparna Order och Ytterligare information för att öppna dem.
7. Dubbelklicka på försäljningskanalen för att lägga till den i rutan Frågedata.
8. Dubbelklicka på mappen Orderdetaljer för att öppna den.
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9. Klicka på Försäljningsmängd och på knappen Summering för att visa dialogrutan
Summering.

Knappen Summering

Knappen Summa

10. Klicka på knappen Summa.
11. Klicka på OK för att stänga dialogrutan Summering och lägga till summeringen Total försäljningsmängd i rutan Frågedata.

Du lade till alla dataelement i frågan.
Klicka inte på OK än – det finns mer att göra.

Gruppera dataelement för att visa översiktsinformation i diagrammet
Diagram är mer användbara om de visar översiktsinformation i stället för detaljer. Du kan t.ex.
gruppera dataelementen Produkt och försäljningskanal så att Försäljningsbeloppet per grupp
visas i diagrammet.

Gör så här...
Så här grupperar du dataelementen i diagrammet:
1. Klicka på fliken Grupp.
2. Klicka på Produkt och på Grupp.
3. Klicka på försäljningskanalen och på Grupp.
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4. Klicka på OK.

Rapporten är tom. Så ska den också vara på det här stadiet. Du kan lägga till rapportobjekten i den tomma rapporten.

Lägga till ett diagram i den tomma rapporten
När dataelementen är markerade kan du lägga till diagrammet i den tomma rapporten. Du kan
t.ex. lägga till ett stapeldiagram för att visa det totala försäljningsbeloppet per kanal för varje
produkt.

Gör så här...
Så här lägger du till ett diagram i rapporten:
1. Klicka på Diagramram i menyn Infoga.
Muspekaren ändras till följande:
2. Placera pekaren ungefär en tredjedel ner på skärmen och klicka och dra en ruta halvvägs in
på skärmen och halvvägs nedåt.
Impromptu visar dialogrutan Diagramegenskaper.
3. Klicka på OK.

Obs! Det första grupperade dataelementet visas i ett diagram. I det här exemplet är det
första grupperade dataelementet Produkt.

Definiera data i diagrammet
I formulärramar visas som standard den första raden i databasen. Du kan ändra standarden och
ställa in formulärramen så att den har flera bilder som visar en rad med information eller
information för en grupp. Du kan t.ex. visa information för varje produkt i en ram.
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Gör så här...
Så här visar du information i en ram:
1. Klicka utanför diagramramen för att markera hela rapporten.
2. Högerklicka, klicka på Egenskaper och sedan på fliken Layout.
3. Klicka på Data i grupp i rutan Definitionsområde för att gruppera data efter valt dataelement.
4. Klicka på OK för att godta produktgruppen och tryck på Esc för att rensa markeringen från
rapporten.
Impromptu visar diagrammet med informationen grupperad efter produkt.

Klicka för att visa diagrammet för nästa
produkt.

Rapporten har nu flera sidor och på varje sida visas det summerade försäljningsbeloppet
per försäljningskanal för alla produkter.
Obs! Försäljningskanalen visas i diagrammet som standard eftersom den innehåller nästa
tillgängliga grupperade data.
Du kan se att försäljningskanalen Post har högre försäljningssumma för den här produkten
vilket innebär att det är en god kandidat för postorderkatalogen. Du kan dock inte säga
vilken produkt detta motsvarar. Det är även svårt att se några exakta siffror och du ser inga
procenttal.

Lägga till en rubrik i rapporten med hjälp av frågedata
Du kan lägga till en text för att identifiera den produkt diagrammet visar. Du kan t.ex. lägga till
produktnamnet i rapporten.

Gör så här...
Så här lägger du till ett produktnamn i rapporten:
1. Klicka på Textram i menyn Infoga.
Muspekaren ändras till följande:
2. Placera pekaren längst upp på skärmen. Klicka och dra en ruta ovanför diagrammet cirka
två tredjedelar in på skärmen.
En blinkande markör visas där du kan börja skriva text.
3. Tryck på Esc för att avmarkera textramen.
Obs! När du tar bort markeringen från ramen ser det ut som om ramen försvinner. Ta det
lugnt – den finns fortfarande kvar.
4. Klicka på textramen.
5. Klicka på Textram i menyn Infoga och klicka sedan innanför textrutan.
6. Klicka på Produkt i rutan Frågedata och sedan på knappen Markera för infogning.
Tips! Knappen Markera för infogning fungerar som växel. Den används för att markera och
avmarkera de objekt som ska infogas i en rapport. Pilen vid dataelementet anger att
objektet ska infogas i rapporten.
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7. Klicka på OK.

Tips! Du kan låta teckensnittet för produktnamnet visas i fetstil och i storlek 14 så att
rapporten blir mer lättläst. Du kan även klicka på bläddringsknapparna för att bläddra
igenom produktlistan. Observera att produkten ändras när du bläddrar.

Lägga till olika typer av diagram
Du kan lägga till olika typer av diagram i rapporten för att framhäva olika slags information.
Du kan t.ex. lägga till ett cirkeldiagram med procenttal för att visa andelen av den totala produktförsäljningen för varje försäljningskanal.

Gör så här...
Så här lägger du till ett cirkeldiagram:
1. Klicka på Diagramram i menyn Infoga.
Muspekaren ändras till följande:
2. Placera pekaren under det andra diagrammet. Klicka och dra sedan rutan cirka två
tredjedelar in på skärmen och längst ner på skärmen.
Impromptu visar dialogrutan Diagramegenskaper.
3. Klicka på fliken Format och på knappen Tvådimensionellt cirkeldiagram.
4. Klicka på kryssrutan Procent.
Impromptu ändrar bildtexterna i rutan Exempel från värdena
till procenttal.
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5. Klicka på OK.

Som du ser utgör Direktförsäljning endast 29,2 % procent av försäljningen för produkten
Day Tripper medan Postorder utgör 35,7 % och Telefonförsäljning 35,2 %. Den relativt höga
försäljningsprocenten för Postorder kan vara ett tecken på att Day Tripper skulle passa att
inkludera i postorderkatalogen.

Ändra diagrammets utseende
Förutom att ändra diagramtyp kan du ändra rapportens utseende så att den blir lättare att läsa.
Du kan även ändra diagramelement, t.ex. skalinställning, färg, rubrik och förklaring.
Du kan t.ex. lägga till en rubrik och en förklaring i diagrammet och markera Postorder i
diagrammet.

Gör så här...
Så här ändrar du utseende på diagrammet:
1. Högerklicka inne i cirkeldiagrammet, klicka på Egenskaper och sedan på fliken Format.
Visar rutan Diagramrubrik.
Visar rutan Diagramförklaring.
Visar rutan X-data (axel).
Visar rutan Diagramtyp.

2. Klicka på avsnittet Diagramrubrik i rutan Markera.
3. Skriv Produktsumma per kanal i rutan Diagramrubrik.
4. Klicka på avsnittet Diagramtyp i rutan Markera.
5. Klicka på kryssrutan Utdrag och välj Postorderförsäljning i listrutan Utdrag.
6. Klicka på rutan Diagramförklaring i rutan Markera.
7. Klicka på rutan Anpassa färg.
8. Klicka på Postorderförsäljning i rutan Förklaringsfärg och klicka sedan på Egen lista.
9. I dialogrutan Palett klickar du på Röd och därefter på OK.
10. Klicka på Röd i listan Förklaringsfärg.
11. Klicka på OK för att göra sektorn Postorderförsäljning i cirkeldiagrammet röd.
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12. Tryck på Esc för att ta bort markeringen i diagrammet.

Nu visas siffrorna för Postorder för varje produkt i cirkeldiagrammet. Den högsta försäljningsprocenten för Day Tripper sker via kanalen postorder. Du bör alltså ta med den i
postorderkatalogen.
13. Klicka på Spara som i menyn Arkiv.
14. Skriv Självstudiekurs för produktförsäljningsdiagram i rutan Filnamn och klicka på Spara.
Vill du jämföra rapporten med vår version öppnar du rapporten Produktförsäljning Diagram i
installationsplats\cern\Samples\Impromptu\Reports.

Vad kommer sedan?
I det här kapitlet har du skapat en diagramrapport med två typer av diagram. Du har även ändrat
utseende på diagrammen för att de ska bli mer användbara.
Mer information om avsnitten i det här kapitlet finns i direkthjälpen. På fliken Index skriver du:
• diagram
• text, infoga
I nästa kapitel får du veta hur du använder diagram och listrapporter för att skapa blandade
rapporter där flera rapportramar kombineras.
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Du kan kombinera flera olika rapporttyper i en blandad rapport. En blandad rapport är en
rapport som kombinerar flera olika typer av ramar, t.ex. listor, diagram och bilder. Du kan t.ex.
skapa en blandad rapport som visar total försäljning per säljkanal i form av en listram, ett stapeldiagram och en bild för varje produkt. I det här kapitlet får du lära dig att:
• skapa en blandad rapport
• lägga till en listram, en formulärram och en bildram
• lägga till ett diagram

Listram – de exakta försäljningssiffrorna per produkt
och säljkanal används för
att visa hur mycket
respektive kanal bidrar till
produktförsäljningen.

Bildram – bilden visar
Diagramram – den grafiska
hur produkten ser ut.
jämförelsen av försäljningen per
säljkanal gör det lättare att avgöra
till vilken säljkanal marknadsföringen bör koncentreras.

Vad är blandade rapporter?
En blandad rapport är en rapport som kombinerar flera olika typer av ramar, t.ex. listor, diagram
och bilder. Du kan framhäva viktig information grafiskt och visa detaljerna på en mängd olika
sätt.
Du kan kombinera ramarna i en och samma rapport. När du infogar ramar i en rapport, eller i
andra ramar, håller Impromptu reda på vilka ramar som hör ihop. En ram som innehåller
underordnade ramar kallas för överordnad ram. När du flyttar eller formaterar den överordnade
ramen flyttas eller formateras också alla underordnade ramar på samma sätt.
I Impromptu finns det sex typer av ramar som innehåller olika typer av information som visas
med olika menyalternativ eller verktygsfältsknappar:
Den här ramen ...

innehåller ...

Diagramram

Ett diagram. En visuell framställning av data
som ofta är mer lättolkade än rena siffror.

formulärram

Valfritt rapportobjekt, inklusive andra ramar.
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Den här ramen ...

innehåller ...

Listram

Dataelement och andra rapportobjekt
uppställda i rader och kolumner (som i ett
kalkylblad).

OLE-objekt

Ett OLE-objekt. Den kan innehålla
information från andra OLE-program.

Bildram

En bild. Det kan röra sig om en statisk grafikfil
(t.ex. en logotyp som inte ändras) eller en
dynamisk grafikfil (t.ex. ett produktfoto som
ändras allt efter produkt).

Textram

Valfri text. Det kan vara text som du själv
skriver eller text från databasen.

Skapa blandade rapporter
Du kan redan:
• öppna kataloger
• skapa rapporter med hjälp av en mall
• lägga till dataelement i rapporten
• gruppera dataelement
• skapa diagramramar.
I det här kapitlet får du lära dig:
• infoga ramar i en formulärram
• lägga till bilddataelement
• lägga till text
• lägga till och ta bort rullningslister
• arbeta med navigeringsknappar i rapporten.
I det här kapitlet kommer du att använda en tom formulärram som grund för en blandad rapport.
Du kan t.ex. skapa en listrapport som visar produktförsäljning per säljkanal. När du bläddrar
igenom produkterna visas hela tiden en bild på aktuell produkt och ett stapeldiagram som visar
att försäljningen per kanal ändras kontinuerligt så att det motsvarar rätt produkt.

Gör så här...
Så här skapar du en blandad rapport:
1. Har du nyss startat Impromptu klickar du på Stäng för att stänga dialogrutan Välkommen.
Obs! Du är på fel ställe om dialogrutan visar Impromptu Rapportguide. Klicka på Avbryt
och återgå till den tomma skärmen.
2. Gör följande om du redan arbetar i Impromptu och katalogen Great Outdoors försäljningsdata inte är öppen:
•

I menyn Katalog klickar du på Öppna.

•

I dialogrutan Öppna katalog dubbelklickar du på katalogen Great Outdoors försäljningsdata.

•

Om dialogrutan Cognos Common Logon visas klickar du på Avbryt.

• Klicka på OK för att godta användarklassen.
Tips! Kontrollera meddelandet på statusraden. Om det står "Säljdata för The Great
Outdoors Imp." har du rätt katalog öppen.
3. Klicka på Ny i menyn Arkiv och dubbelklicka sedan på Tom.
4. Dubbelklicka på produktmappen i rutan Data för att öppna den.
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5. Dubbelklicka på Produkt och produktbilden för att lägga till dem i rutan Frågedata.
Obs! Dataelementet Bild behövs för att du längre fram i kapitlet ska kunna lägga till bilder i
rapporten.
6. Dubbelklicka på mapparna Order och Ytterligare information för att öppna dem.
7. Dubbelklicka på försäljningskanalen för att lägga till den i rutan Frågedata.
8. Dubbelklicka på mappen Orderdetaljer för att öppna den.
9. Klicka på Försäljningsmängd och på knappen Summering för att visa dialogrutan
Summering.

Knappen

Summering

Knappen Summa

10. Klicka på knappen Summa i dialogrutan Summering och sedan på OK för att lägga till Total
försäljningsmängd i rutan Frågedata.
Rutan Frågedata bör se ut så här.

11. Klicka på fliken Grupp, på Produkt och sedan på knappen Grupp för att gruppera rapporten
efter produkt.
12. Klicka på försäljningskanalen och på knappen Grupp.
Fliken Grupp bör se ut så här.
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13. Klicka på OK. Rapporten visas.

Obs! Rapporten är tom. Så ska den också vara på det här stadiet. Du kommer att lägga till
ramar längre fram.

Lägga till nya typer av information i rapporter
När du har valt data för rapporten kan du börja lägga till data i ramar.

Lägga till listramar i rapporter
Du kan lägga till en listram i rapporten som visar detaljerade data.
Du kan t.ex. lägga till en listram som visar den totala försäljningen per produkt och säljkanal.

Gör så här...
Så här lägger du till en listram:
1. Klicka på Listram i menyn Infoga.
Muspekaren ändras till följande:
2. Klicka i skärmens vänstra hörn ungefär 1,25 cm nedanför överkanten (så att det finns plats
för en titel) och dra upp en ruta som sträcker sig ungefär halva skärmen åt höger och en
fjärdedel nedåt. Släpp sedan musknappen.

I läget Skärmlayout visas rullningslister som standard i listrapporter.
3. Klicka i listramen.
4. Klicka på Data på Infoga-menyn.
Pekaren ändras till följande.
5. Klicka i den valda ramen för att visa dialogrutan Fråga med den redan valda frågeinformationen.
6. Dubbelklicka på produktdataelementet i rutan Frågedata.
7. Tryck Ctrl och klicka på följande:
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8. Klicka på knappen Markera för infogning.
De valda dataelementen markeras med en pil, vilket anger att dessa element kommer att
infogas i rapporten.

9. Klicka på OK för att visa informationen i listramen.

Obs! Din listrapport kan se något annorlunda ut beroende på hur stor listram du skapade.

Ändra definitionsområde i formulärramar
En formulärram kan innehålla valfritt rapportobjekt, inklusive andra ramar.
Som standard hämtar en formulärram den första dataraden i databasen. Du kan ändra standardinställningarna och lägga till sidor till en rapport. Du gör detta genom att ställa in definitionsområdet till en enskild datarad eller data i grupp.
Du kan t.ex. ändra definitionsområdet så att data visas för varje produkt som är ett grupperat
dataelement. Dessa datavärden ändras när du bläddrar till en ny produkt.
När du ändrar definitionsområdet i formulärramen till en enskild datarad eller data i grupp, visas
navigeringsknappar som kan användas för att bläddra mellan sidorna.
Återgår till det första datavärdet.
Går till föregående datavärde.
Går till nästa datavärde.
Går till det sista datavärdet.

Du kan t.ex. ändra definitionsområdet i formulärramen så att datavärden visas för varje produkt.

Gör så här...
Så här ändrar du definitionsområdet i formulärramen:
1. Markera formulärramen genom att klicka utanför listrapporten.
2. Klicka på Egenskaper i menyn Format och sedan på fliken Layout.
3. I rutan Definitionsområde klickar du på knappen Data i grupp och markerar sedan
produkten i listan.
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4. Klicka på OK för att visa rapporten med tillagda sidor.

Du har nu ändrat formulärramen i rapporten så att den visar grupperad information i stället
för individuell.
När du lägger till nya data i rapporten grupperar Impromptu dem nu efter produkt, i stället för
att visa en datarad i taget eller alla data på en gång.
5. Klicka på listramens nedre högra hörn så att hela ramen markeras.
6. Högerklicka i cirkeldiagrammet, klicka på Egenskaper och kontrollera att fliken Layout har
markerats.
7. Markera Ingen i rutan Listramsrullningslister och klicka på OK.
8. Dra markeringshandtagen tills ramen får ungefär samma storlek som på bilden, och ta
sedan bort markeringen genom att trycka på Esc.

Du kan nu granska den totala försäljningen per kanal för respektive produkt. När du rullar
igenom produktlistan med navigeringsknapparna i vyn Skärmlayout kan du se att kanalen
Postorderförsäljning genererar den lägsta försäljningsmängden för nästan varje produkt. Du
kan använda informationen för att finputsa försäljningsstrategin för de olika produkterna.
Tips! Du kan ta bort kantlinjen runt listrutan genom att klicka på Kantlinjer i menyn Format
och klicka på Ingen.

Lägga till diagram i rapporter
Ett diagram är en visuell framställning av data som går snabbt och lätt att tolka.
Du kan t.ex. lägga till ett dynamiskt stapeldiagram som visar försäljningen per säljkanal för
produkten i listrapporten.

Gör så här...
Så här lägger du till ett diagram i rapporten:
1. Klicka på Diagramram i menyn Infoga.
Muspekaren ändras till följande:
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2. Klicka i formulärramen och dra upp en ruta som sträcker sig ungefär två tredjedelar över
skärmen och halvvägs nedåt.
Dialogrutan Diagramegenskaper öppnas.

3. Klicka på OK för att generera rapporten med diagrammet.

Du har nu även en grafisk jämförelse av försäljningen per säljkanal för varje produkt. Vissa
produkter säljer betydligt bättre än andra.
Med navigeringsknapparna kan du gå från produkt till produkt. Listan och diagrammet
avspeglar hela tiden den aktuella produkten.

Lägga till bildramar i rapporter
Du kan komplettera rapportdata genom att lägga till bilder i rapporten. Du kan t.ex. lägga till
dynamiskt länkade produktbilder som visar den aktuella produkten i listrapporten.

Gör så här...
Så här lägger du till dynamiska bilder i rapporten
1. Klicka på Bildram i menyn Infoga.
Pekaren ändras till följande.
2. Klicka i formulärramen och dra upp en ruta vid sidan av list- och diagramramen.
Dialogrutan Bildegenskaper öppnas.
3. Klicka på Läs in med filnamnet i kolumnen och markera produktbilden i listan.
4. Markera kryssrutan Prefix med sökväg och klicka på Bläddra för att visa dialogrutan
Bläddra.
5. Sök rätt på installationsplats\cern\Samples\Impromptu\Samples Support på den enhet där
du installerade Impromptu och klicka på OK.

Upptäck Impromptu 91

Kapitel 9: Skapa blandade rapporter
6. Klicka på bildramen och dra markeringshandtagen tills ramen har ungefär samma storlek
som i bilden. Ta bort markeringen genom att trycka på Esc.

Av bilden kan du direkt se att Day Tripper är en ryggsäck i mellanstorlek.

Lägga till textramar i rapporter
Du kan lägga till text i rapporten. Texten kan vara en beskrivande titel eller rapportdata i en
textram.

Gör så här...
Så här lägger du till text i rapporten:
1. Klicka på Textram i menyn Infoga.
Muspekaren ändras till följande:
2. Klicka överst i ramen och dra upp en rektangel som sträcker sig ungefär halvvägs över
skärmen och en åttondel nedåt.
En blinkande markör visas i början av det definierade området.
Obs! Skapar du en textram som är för stor kommer den att täcka alla ramar i rapporten.
Klicka på Ångra i menyn Redigera för att åtgärda detta och slutför steg 2 en gång till.
3. Skriv Försäljning per säljkanal och tryck på Esc.
4. Placera pekaren på textramen och klicka.
5. Välj Tecken i Format-menyn. Dialogrutan Format visas.
6. Välj Arial, Fet, Storlek 18 och klicka på OK för att använda formateringen på rubriken.
7. Justera storleken och placeringen av textramen tills den ungefär motsvarar bilden. Ta bort
markeringen genom att trycka på Esc.
Tips! Om textramen är felaktigt placerad kan du markera den, klicka och dra ramen till
önskat ställe.

Titeln talar om vad rapporten handlar om. Med hjälp av navigeringsknapparna kan du
bläddra fram de olika produkterna.
8. I menyn Arkiv klickar du på Spara som.
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9. Skriv Självstudiekurs för Försäljning per kanal i rutan Filnamn och klicka på Spara.
Vill du jämföra rapporten med vår version öppnar du rapporten Försäljning per kanal i installationsplats\cern\Samples\Impromptu\Reports.

Upptäck Impromptu 93

Kapitel 9: Skapa blandade rapporter

94 Impromptu ( R )

Sakregister
A
adressetikettrapport
använda ram, 61
beskrivning, 61
skapa, 61-64
ändra storlek, 66
använda
den här boken, 5
använda formatmall, 63-64

B
beräkningar
beskrivning, 38
lägga till, 38
beräkningsuttryck
komponentlista, 38
radera, 71
bilder
infoga ram, 74, 91
justera ramstorlek, 74
kopiera till rapport, 74
lägga till dynamiska, 91
lägga till statisk, 74
rambeskrivning, 85
referens i rapport, 74
bildtext, ändra för diagram, 82
blandad rapport
beskrivning, 85
lägga till bild, 91
lägga till textram, 92
skapa, 86-92
blandade rapporter
lägga till diagram, 90
lägga till listram, 88-89

C
centimeter, ställa in på linjal, 67
cirkeldiagram, infoga, 82
copyright, 2

D
dataelement
beskrivning, 20
formatera med formatmall, 63
formatering, 38, 57
gruppera i diagram, 79
infoga i listram, 88
infoga i standardbrev, 73
infoga i textram, 81
infoga under platshållare, 61, 69
koppla, 33
lägga till, 24
lägga till i korstabell, 58
markera för korsfrågerapport, 55
ta bort från fråga, 47

dataelement (forts.)
ta bort från rapport, 47
välja, 20
välja för diagram, 78
ändra i korstabell, 56-58
definiera data
i diagramram, 80
definitionsområde
visa data i ram, 89
ändra i diagramram, 80
ändra i formulärram, 89
diagram, 82
beskrivning, 77, 90
formatera, 83
gruppera data, 79
infoga ram, 80
lägga till, 80, 90
lägga till rubrik, 83
lägga till utdrag, 83
rambeskrivning, 85
skapa, 78-83
välja dataelement, 78
ändra bildtext, 82
ändra förklaring, 83
ändra typ, 82
diagramramar
definiera data, 80
infoga, 90
Dialogrutan Välkommen
Hur du skapar en rapport med hjälp av en mall., 19
dokument
version, 2
dra rapportobjekt till en ny plats, 34
dynamisk bild
beskrivning, 85
lägga till i blandad rapport, 91
dölja överflödig information, 33

E
enkel listmall, 19

F
filter
skapa, 22
filteroperator
beskrivning, 22
filteruttryck
skapa, 71
filtrera
använda villkor, 35
beskrivning, 15, 22
med filterknappar, 15
skapa nya filter, 22
flera rapportobjekt, välja, 63
flytta
kolumner, 17, 48
rapportobjekt, 34, 64
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flytta pekare, 17, 56
formatera
använda formatmall, 81
diagram, 83
rapportvärde i korstabell, 57
formatering
använda formatmall, 63
data, 38
data som valuta, 24, 48
radhöjd, 36
rapportvärde, 24, 38, 48
formatmallar
beskrivning, 63
definiera, 64
formatera data, 63
markera viktig information, 63-64
formulärramar
beskrivning, 80, 85, 89
definitionsområde, 89
flytta, 64
i adressetikettrapport, 61
i blandad rapport, 86
i tom rapport, 78
lägga till listram, 88-89
ändra storlek, 73
fråga
ta bort dataelement, 47
frågedataelement
beskrivning, 19
lägga till rubrik, 81
frågor
lägga till text i rapporter, 73
fördefinierat filter. Se villkor.
förhandsgranska rapport, 66
zooma, 67
förklaring, ändra för diagram, 83

G
gruppera
data i diagram, 79
data i rapporter, 32
grupperad listrapport
beskrivning, 29
skapa, 30-36
gruppkolumn, summor, 41

I
infoga
bildram, 74, 91
cirkeldiagram, 82
data i listram, 88
data i standardbrev, 73
data i textram, 81
diagramramar, 80, 90
listramar, 88
textramar, 81, 92

J
justera
listramstorlek, 89
storlek på bildram, 74
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K
kantlinjer
lägga till, 64
ta bort, 74
kapslad korstabell, skapa, 58
kataloger
välja, 8
öppna, 8
katalogmapp
använda villkor, 35
beskrivning, 19
kolumner
flytta, 17
välja, 16
välja pekare, 16
växla i korstabell, 56
ändra ordning på, 48
ändra storlek på, 48
kolumnsumma, 41
kopiera, bild till rapport, 74
koppla
beskrivning, 33
data i rapporter, 33
korsfrågerapporter
beskrivning, 52
lägga till data, 58
lägga till summa, 55
skapa kapslade korsfrågerapporter, 58
skapa med rapportguiden, 52-55
välja data, 55
växla rader och kolumner, 56
ändra data, 56-58
ändra till listrapport, 59

L
ledtext
beskrivning, 9
ledtexter
välja, 9
linjal
sätta på, 67
ändra skala, 67
listramar, 89
beskrivning, 85
infoga, 88
infoga data, 88
lägga till i blandad rapport, 88-89
ta bort rullningslist, 89
listrapporter
beskrivning, 19
skapa från korstabell, 59
skapa med mallar, 19-20
skapa med Rapportguiden, 11-13
lägga till
beräkningar, 38
bilder, 74, 91
bildram, 74
data i rapporter, 24
data till korstabell, 58
diagram, 80, 90
diagramförklaring, 83
formatera till rapportvärde, 24
kantlinjer, 64
listram till formulärram, 88-89
lägga till frågedata till rapport, 73
rubrik med frågedata, 81

Sakregister
lägga till (forts.)
sidfot, 16, 36
sidhuvud, 16, 36
summa i korstabell, 55
summeringar, 41, 44
summor, 41
textramar, 92
titlar, 24, 83
utdrag till diagramram, 83

M
mallar
Adressetiketter, 61
använda för att skapa listrapport, 19-20
använda för att skapa rapport, 76
beskrivning, 76
enkel lista, 19
grupperad lista, 29
spara en ny, 76
standardbrev, 69
markera för infogning, 81
mäta rapportobjekt, 67

O
OLE-objektbeskrivning, 85

P
pekare
bildram, 74, 91
diagramram, 80, 82, 90
dra-och-släpp, 17
flytta, 17, 56
infoga data, 88
listram, 88
pivot, 56
textram, 81, 92
välja kolumn, 16
pivotpekare, 56
platshållare
infoga data, 61, 69
produkt
version, 2

R
rader
formatera höjd, 36
växla med kolumn i korsfrågerapport, 56
ändra bredd, 34
radera beräkningsuttrycksruta, 71
ramar
bild, 74, 85
diagram, 85
formulär, 78, 85
i adressetikettrapport, 61
infoga diagram, 80
lista, 85
OLE-objekt, 85
ta bort kantlinjer, 74
text, 81, 85
ändra definitionsområde, 89
ändra storlek, 73
rangordningssummering, 71
rapporter
skapa, 11

rapportguide
skapa korsfrågerapporter, 52-55
Rapportguiden
skapa listrapport, 11-13
rapportobjekt
flytta, 34
rapportvy
beskrivning, 26
rapportvyer
byta, 26
rapportvärde
formatering, 48
referensbild i rapport, 74
rullningslist, ta bort från listram, 89

S
sidfot
beskrivning, 36
lägga till, 16, 36
sidhuvud
beskrivning, 36
lägga till, 16, 36
ändra storlek på, 36
skapa
adressetikettrapport, 61-64
beräkningar, 38
blandad rapport, 86-92
diagram, 78-83
filter, 22
formatmallar, 64
grupperad listrapport, 30-36
kapslad korstabell, 58
korsfrågerapport med rapportguiden, 52-55
listrapport från korsfrågerapport, 59
listrapport med rapportguide, 11-13
listrapporter med mallar, 19-20
ny rapport med mall, 76
standardbrevrapporter, 69-74
summeringsrapport, 43-44
skapa rangordningssummering, 71
skriva ut rapporter, 10
skärmlayoutvy, beskrivning, 26
sortera
data i rapporter, 50
spara
rapport som mall, 76
rapporter, 13
standardbrevrapporter
beskrivning, 69
infoga dataelement, 73
skapa, 69-74
statiska bilder
beskrivning, 85
lägga till i rapporter, 74
summa
lägga till i korstabell, 55
summa, kolumn, 41
summa, lägga till, 41
summering
beskrivning, 44
summeringar
lägga till, 41
lägga till i rapporter, 44
summeringsrapport
beskrivning, 43
skapa, 43-44
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T

Ä

ta bort
data från fråga, 47
data från rapport, 47
kantlinjer, 64, 74
rullningslist från listram, 89
summa från korstabell, 55
ta bort data från rapporter, 47
teckensnitt, ändra i formatmall, 64
textramar
beskrivning, 81, 85
formatera text, 81
infoga, 81, 92
infoga data, 81
lägga till i blandad rapport, 92
ändra storlek, 73
titel
lägga till i rapporter, 24
titlar
beskrivning, 24
lägga till diagramram, 83
lägga till frågedata, 81
lägga till i rapporter, 92
tom rapport
beskrivning, 78
lägga till diagram, 78-83
tum, ställa in på linjal, 67

ändra
bildtext i diagram, 82
data i korstabell, 56-58
diagramförklaring, 83
diagramtyp, 82
kantlinjer, 64
korstabell till lista, 59
listramstorlek, 89
radbredd, 34
ramstorlek, 73
skala på linjal, 67
storlek på adressetikett, 66
storlek på bildram, 74
teckensnitt, 64
ändra ordning på kolumn, 48
ändra storlek
sidhuvud, 36
ändra storlek på
kolumner, 48

U
utdrag, lägga till i diagram, 83
uttryckskomponent, för beräkning, 38

V
valutaformatering, 24, 48
version
produkt, 2
villkor
använda för att filtrera rapport, 35
beskrivning, 35
visa linjal, 67
vyer
beskrivning, 26
byta, 26
Sidlayout, 66
Skärmlayout, 26
Vyn Sidlayout
beskrivning, 26
vyn Sidlayout
förhandsgranska rapport, 66
zooma, 67
välja
dataelement, 20
dataelement för korsfrågerapport, 55
flera rapportobjekt, 63
kataloger, 8
kolumner, 16
växla korstabell till lista, 59
växla rad och kolumn, beskrivning, 56

Z
zooma rapport, 67
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öppna
befintliga rapporter, 9
kataloger, 8

