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Exempel

Kataloger
Exempelkatalogerna hanterar alla exempelrapporter och exempelprogram som är tillgängliga för
Impromptu och PowerPrompts.

Beskrivning
GOFörsäljning.cat
Den här katalogen hanterar exempelrapporter som visar nya funktioner i Impromptu. Den är
baserad på databasen för The Great Outdoors, ett påhittat företag som säljer campingutrustning.

Great Outdoors försäljningsdata.cat
Den här katalogen hanterar de flesta självstudiekurser, exempelrapporter och exempel. Den är
baserad på databasen för The Great Outdoors, ett påhittat företag som säljer campingutrustning.

IMP_Granskning.cat
Den här katalogen hanterar exempelrapporten Granskar_Rapport.imr. Katalogen bygger på en
påhittad granskningsdatabas. Den är skapad från databasen IMP_Granskning.mdb.

Plats
Filnamn

Standardplats

GOFörsäljning.cat

\installationsplats\Samples\Impromptu\additional
reports

Great Outdoors försäljningsdata.cat

\installationsplats\Samples\Impromptu\reports

IMP_Granskning.cat

\installationsplats\Samples\Impromptu\audit\
reports

Huvudrapporter
Huvudrapporterna är exempel på olika sätt att använda Impromptu.

Beskrivning
Verklig_försäljning_mot_beräknad_försäljning_(ledtext).imr
Den här rapporten visar ledtexter, sortering, gruppering och filter.
Rapporten visar varje säljares årsförsäljningsuppgifter för de senaste tre åren. När du öppnar
rapporten ombes du välja vilket land som försäljningssiffrorna ska visas för.
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Landsförsäljning.imr
Den här rapporten visar total försäljning, vinstmarginal, kvantitet och orderpris per produkt och
land.

Landsförsäljning (ledtext).imr
Den här rapporten visar överlappande rapportplocklistor.
När du öppnar rapporten väljer du produkttyper, produktlinjer och ett land. Rapporten visar
sedan den totala försäljningsmängden och den totala försäljningsmarginalen för varje produkt
och per land.

Årsförsäljning.imr
Den här rapporten redogör för varje produkts årsresultat.
Rapporten innehåller orderdetaljer, kundinformation och en diagramram med säljhistorik för fyra
år.

Jämförelse årsförsäljning.imr
Den här rapporten visar en olänkad underrapport.
Huvudrapporten består av följande information för 1996:
• total försäljning
• total försäljning per produkttyp
• total försäljning per produkt
Till höger finns en olänkad underrapport som visar samma information för 1997.

Företagets_brev_och_etiketter.imr
Den här rapporten visar hur underrapporten används i en huvudfråga.
Den här rapporten är ett brev till de ansvariga. Det handlar om produktens försäljningsmål för
året och om en kommande försäljningskonferens. I rapporten finns en underrapport med
adressetiketter.

Korstabell underrapport (avancerat).imr
Den här rapporten visar en avancerad korsfrågeunderrapport.
I rapporten jämförs och undersöks produktreturstatistik för två olika år. Rapportens huvudkomponent är ett diagram. Korsfrågeunderrapporten visar returstatistik per produkt.

Korstabell underrapport (enkel).imr
Den här rapporten visar funktionen för korsfrågeunderrapporter.
I rapporten jämförs två års intäkter för företaget Great Outdoors i hela världen. I rapporten visas
intäktsuppgifterna per land. Korsfrågeunderrapporten undersöker intäkterna per produktlinje i
hela världen.

Kundorder detaljvisning.imr
Den här rapporten visar detaljvisning.
I rapporten visas alla order per kund, vem som sålde en viss order och orderns värde. Du kan
detaljvisa på Kundnamn, Säljare, Namn och Ordernr för att visa mer detaljerade uppgifter i
rapporten.

Nöjda_kunder.imr
Den här rapporten visar hur du använder villkorliga format.
Den här rapporten visar det totala antalet returer per produkt. Kvaliteten för varje produkt
rangordnas i en skala från 1 till 5, beroende på hur många gånger produkten returnerades.
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Detaljvisning_miljövänliga produkter.imr
Den här rapporten demonstrerar detaljvisning till Cognos Query. För att du ska kunna använda
den här funktionen måste det finnas en anslutning till en Cognos Query-server.
Rapporten innehåller understrukna dataelement. Precis som på en webbsida kan man klicka på
de understrukna dataelementen för att visa tillgängliga data i en kopplad CQ-fråga. Rapporten
visar försäljningen per land.

Global försäljning.imr
Den här rapporten visar länkade underrapporter.
Rapporten visar försäljningsinformation för varje kund per land. Två grupper med underrapporter – 1996 och 1997 – visar information för varje land per år, halvår och kvartal. Underrapportens frågor är länkade till rapporternas huvudfråga.

Resultat, global försäljning.imr
Den här rapporten demonstrerar detaljvisning, underrapporter och katalogledtexter.
När du öppnar rapporten väljer du land i dialogrutan Ledtexter. Rapporten visar försäljningsinformation för det land du anger. Du kan detaljvisa kolumnen med säljarnamn till en rapport som
visar mer detaljerad försäljningsinformation för varje säljare. En länkad underrapport innehåller
detaljerade försäljningsdata grupperade per produkttyp.

Intäkt_från_kunder.imr
Den här rapporten demonstrerar detaljvisningslänkar till en annan
Intäkt_från_kunder_Detaljvisning.imr-rapport.
Rapporten visar en lista med återförsäljare rangordnade efter intäkt. Du kan detaljvisa återförsäljarnamnen för att visa detaljerade uppgifter om intäkt per produktförsäljning.

Marginal per produkt.imr
I den här rapporten visas kostnad, pris, marginal och produktlinje för varje produkt. Det finns
även en filtrerad kolumn som beräknar vinstmarginalen.

Procent av grupp.imr
Den här rapporten visar den totala försäljningen och den totala försäljningsmarginalen för varje
produkttyp och produktlinje. Den visar också intäkter och marginal i procent av produkttypens
summa och totalsumma.

Produktdetaljer_(ledtext).imr
Den här rapporten visar ledtexter och detaljvisningslänkar.
När du öppnar rapporten ombes du välja vilken produkttyp som ska ingå i den. Rapporten visar
bilder, produktnamn och beskrivningar för alla produkter med en viss produkttyp. Du kan
detaljvisa på produktnamnet för att visa en rapport med beräknad försäljning jämfört med verklig
försäljning.

Produktorder.imr
Den här rapporten visar orderinformation för varje produkt per kund.
När du öppnar rapporten ombes du välja vilka produkter som ska ingå i den. Du kan också välja
vilka kunder som ska ingå genom att ange en textsträng i rutan Ange kundnamn.

Produktkvantitet Försäljning (ledtext).imr
Den här rapporten visar överlappande ledtexter, anpassning till sida, dynamiska kolumnrubriker
samt förbättrade sidhuvuden och sidfötter för listramar.
När du öppnar rapporten ombes du välja vilka produkttyper, produktlinjer och produkter som ska
ingå i den. Rapporten visar kundförsäljningsinformation för varje produkt som du väljer.
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Produkter (publicera som HTML).imr
Den här rapporten visar enklare metoder att publicera som HTML.
Rapporten visar alla Great Outdoors produkter. Du kan visa rapporten både i Impromptu och i
en webbläsare.

Föreslagna representanter Kvoter.imr
Den här rapporten visar kapslade korstabeller och ledtexter.
När du öppnar rapporten väljer du ett värde som ska användas för att beräkna dataelementet Ny
kvot. Rapporten innehåller avdelningar och försäljare i raderna, kanaler i kolumnerna och tre
dataelement i olika celler:
• total försäljning
• ny kvot (total försäljning multiplicerad med den procentsats du angav)
• nettoändring mellan den nya kvoten och den totala försäljningen
Du kan detaljvisa kolumnen med säljarnamn till en rapport som visar mer detaljerad försäljningsinformation för varje säljare.

Rapportsidhuvud och sidfötter.imr
Den här rapporten visar de förbättrade funktionerna för rapportsidhuvuden och sidfötter.

Försäljning per land (publicera som HTML).imr
Den här rapporten visar medelavancerade metoder för att publicera som HTML.
Rapporten visar total försäljning, försäljningsmarginal, kvantitet och orderpris för varje produkt
per land. Du kan visa rapporten både i Impromptu och i en webbläsare.

Försäljning_Jämförelse_per_produkt_(ledtext).imr
Den här rapporten visar ledtexter, korsfrågerapporter och filter.
När du öppnar rapporten ombes du välja vilken produktlinje som ska ingå i den. Rapporten
jämför försäljningssiffrorna för varje produkt i den valda produktlinjen de senaste tre åren.

Resultat per avdelningskontor.imr
Den här rapporten visar kapslade korstabeller.
I rapporten visas
• länder och kapslade avdelningar i rader
• produkttyp och kapslade produktlinjer i kolumnerna
• medel- och totala försäljningssummor i cellerna
Rapporten visar också totalsumman för raderna och kolumnerna.
Du kan detaljvisa landskolumnen till en rapport som visar försäljningen per produkt för varje
land.

Säljarrapport.imr
Den här rapporten visar grupperade listor.
Säljpersonal grupperas efter position och sorteras på efternamn. Dataelementen land, förnamn,
telefonnummer och tillägg ingår i den här rapporten.

Försäljningsvolym_per_land_(ledtext).imr
Den här rapporten visar ledtexter, sortering och gruppering efter dataelement. I rapporten
används ramar, diagram och listrapporter sorterade efter produkttyp.
När du öppnar rapporten ombes du välja vilket land som ska ingå i den. Rapporten visar försäljningsinformation för det land du anger.

Representanternas resultat.imr
I den här rapporten visas varje försäljares totala försäljning, totala försäljning per produkttyp och
medelförsäljning per produkttyp.
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Representantförsäljning totalt.imr
Den här rapporten visar försäljningsinformation för varje försäljare. Informationen grupperas på
varje försäljare och kund.

Represen Totalförsäljning (Publicera som HTML).imr
Den här rapporten visar avancerade metoder för att publicera som HTML.
Rapporten visar detaljerade försäljningsuppgifter för varje försäljare. Uppgifterna är t.ex den
största och den minsta transaktionen och total försäljning för varje kund. Du kan visa rapporten
både i Impromptu och i en webbläsare.

Enkel-korstabell_rapport.imr
Den här rapporten visar en enkel korstabellrapport.
Rapporten visar varje produktlinjes totala årsintäkt.

Total försäljning.imr
Den här rapporten visar en olänkad underrapport.
Rapporten innehåller
• en listram som visar den totala försäljningen för varje kund
• en olänkad underrapport som visar den totala försäljningen för varje produkt

Total försäljning över (ledtext).imr
Den här rapporten demonstrerar katalogledtexter och kapslade korstabeller. När du öppnar
rapporten ombes du välja vilka produktlinjer som ska ingå i den och vilken den minsta försäljningsmängden som visas ska vara. I rapporten visas
• avdelningar och försäljare sammankapslade i raderna
• produkttyper och produktlinjer sammankapslade i kolumnerna
• total kvantitet och total försäljningsmängd i cellerna
Du kan detaljvisa försäljarnas namn för att visa en rapport med mer detaljerad försäljningsinformation.

Integrering av UDF.imr
Den här rapporten är en kopia av Produkter (publicera som HTML). Använd rapporten med
exemplet för HTML User Defined Function (UDF). Det går inte att använda rapporten om man
inte utför åtgärderna i filen html readme.txt. Filen finns i mappen \installationsplats
\bin\udf\Publish To HTML folder.

HTML-text (enkel).imr
Den här rapporten demonstrerar HTML-text.
Rapporten innehåller inbäddad HTML-kod så att du kan visa den i en webbläsare. I
webbläsaren kan du klicka på länkar för att öppna en bild på produkten.

Vinnare och förlorare Produkter.imr
Den här rapporten visar försäljningssiffrorna för 1994 och 1995, och nettoändringen för varje
produkt mellan de två åren. I rapporten finns även ett dataelement som beräknar hur bra en
produkt säljer.
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Plats
Filnamn

Standardplats

Verklig_försäljning_mot_beräknad_förs \installationsplats\Samples\Impromptu\
äljning_
Additional Reports
(ledtext).imr
Landsförsäljning.imr

\installationsplats\Samples\Impromptu\
Reports

Landsförsäljning (ledtext).imr

\installationsplats\Samples\Impromptu\
Reports

Årsförsäljning.imr

\installationsplats\Samples\Impromptu\
Reports

Jämförelse årsförsäljning.imr

\installationsplats\Samples\Impromptu\
Reports

Företagets_brev_och_etiketter.imr

\installationsplats\Samples\Impromptu\
Additional Reports

Korstabell underrapport (avancerat).imr \installationsplats\Samples\Impromptu\
Reports
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Korstabell underrapport (enkel).imr

\installationsplats\Samples\Impromptu\
Reports

Kundorder detaljvisning.imr

\installationsplats\Samples\Impromptu\
Reports

Nöjda_kunder.imr

\installationsplats\Samples\Impromptu\
Additional Reports

Detaljvisning_miljövänliga
produkter.imr

\installationsplats\Samples\Impromptu\
Reports

Global försäljning.imr

\installationsplats\Samples\Impromptu\
Reports

Resultat, global försäljning.imr

\installationsplats\Samples\Impromptu\
Reports

Intäkt_från_kunder.imr

\installationsplats\Samples\Impromptu\
Additional Reports

Marginal per produkt.imr

\installationsplats\Samples\Impromptu\
Reports

Procent av grupp.imr

\installationsplats\Samples\Impromptu\
Reports

Produktdetaljer_(ledtext).imr

\installationsplats\Samples\Impromptu\
Additional Reports

Produktorder.imr

\installationsplats\Samples\Impromptu\
Reports

Produktkvantitet Försäljning
(ledtext).imr

\installationsplats\Samples\Impromptu\
Reports

Exempel

Filnamn

Standardplats

Produkter (publicera som HTML).imr

\installationsplats\Samples\Impromptu\
Reports

Föreslagna representanter Kvoter.imr

\installationsplats\Samples\Impromptu\
Reports

Rapportsidhuvud och sidfötter.imr

\installationsplats\Samples\Impromptu\
Reports

Försäljning per land (publicera som
HTML).imr

\installationsplats\Samples\Impromptu\
Reports

Försäljning_Jämförelse_per_produkt_
(ledtext).imr

\installationsplats\Samples\Impromptu\
Additional Reports

Resultat per avdelningskontor.imr

\installationsplats\Samples\Impromptu\
Reports

Säljarrapport.imr

\installationsplats\Samples\Impromptu\
Additional Reports

Försäljningsvolym_per_land_
(ledtext).imr

\installationsplats\Samples\Impromptu\
Additional Reports

Representanternas resultat.imr

\installationsplats\Samples\Impromptu\
Reports

Representantförsäljning totalt.imr

\installationsplats\Samples\Impromptu\
Reports

Represen Totalförsäljning (Publicera
som HTML).imr

\installationsplats\Samples\Impromptu\
Reports

Enkel-korstabell_rapport.imr

\installationsplats\Samples\Impromptu\
Additional Reports

Total försäljning.imr

\installationsplats\Samples\Impromptu\
Reports

Total försäljning över (ledtext).imr

\installationsplats\Samples\Impromptu\
Reports

Integrering av UDF.imr

\installationsplats\Bin\UDF\Publish To HTML

HTML-text (enkel).imr

\installationsplats\Samples\Impromptu\
Reports

Vinnare och förlorare Produkter.imr

\installationsplats\Samples\Impromptu\
Reports

Sekundärrapporter
De här rapporterna används i huvudrapporterna för att visa Impromptu-funktioner som t.ex.
överlappande ledtexter och detaljvisning. En del av dem används även av makron.
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Beskrivning
Kopiera rader till Anteckningar.imr
Använd den här rapporten med Kopiera rader till Anteckningar.mac. Det är ett makro som
kopierar rader i en rapport till en textfil i Anteckningar. Rapporten innehåller produktinformation
för alla produkter.

Land (ledtext).imr
Landsförsäljning (ledtext).imr använder den här rapporten för att demonstrera överlappande
ledtexter. I den visas länder och produktlinjer.

Kundorder detaljvisning 1.imr
Det här är en detaljvisningsrapport för Kundorder detaljvisning. När du detaljvisar ett kundnamn
visar den här rapporten orderdetaljer för den kunden.

Kundorder detaljvisning 2.imr
Det här är en detaljvisningsrapport för Kundorder detaljvisning. När du detaljvisar namnet på
säljrepresentanten visar den här rapporten orderdetaljer för den representanten.

Kundorder detaljvisning 3.imr
Det här är en detaljvisningsrapport för Kundorder detaljvisning. När du detaljvisar ordernumret
visar den här rapporten orderdetaljer för det numret.

Kundorder detaljvisning 4.imr
Det här är en detaljvisningsrapport för Kundorder detaljvisning. Du kan markera den här
rapporten när du detaljvisar ett kundnamn eller en säljrepresentant. I rapporten visas orderdetaljer för något av följande
• det säljrepresentantnamn som du detaljvisade och tillhörande kund
• det kundnamn som du detaljvisade och tillhörande säljrepresentant. Om det finns fler än en
säljrepresentant visas den första.

Kunder.imr
Använd den här rapporten med Drill-Through Report.mac. Det är ett makro som demonstrerar
metoden OpenDrillDownReport. I rapporten visas alla kundnamn.

Intäkt_från_kunder_detaljvisning.imr
Använd den här rapporten med Intäkt_från_kunder.imr. Det är en rapport som visar detaljvisningslänkar.
Rapporten visar produktförsäljning per kund.

Produktdetaljer_Detaljvisning.imr
Produktdetaljer_(ledtext).imr använder den här rapporten för att visa detaljvisningslänkar.
Rapporten visar detaljerade uppgifter om försäljningsmålsättning och faktisk försäljning för den
produkt som du länkar från.

Produktlinje (ledtext).imr
Landsförsäljning (ledtext).imr och Produktförsäljningskvantitet (ledtext).imr använder den här
rapporten för att visa överlappande rapportplocklistor. När du öppnar rapporten ombes du välja
produkttyper. Rapporten visar produkttyperna som du väljer tillsammans med motsvarande
produktserier.

Produkt (ledtext).imr
Produktförsäljningskvantitet (ledtext).imr använder den här rapporten för att visa överlappande
rapportplocklistor. Rapporten innehåller alla produkter.
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Produktförsäljning per land.imr
Den här rapporten visar detaljvisning. Den visar försäljningsdetaljer grupperade efter produkttyp
och produktlinje för det land som du detaljvisar.

Resultat, produktförsäljning.imr
Den här rapporten visar detaljvisning. Den visar detaljerad information för produkten som du
detaljvisar.

Produkttyp (ledtext).imr
Landsförsäljning (ledtext).imr och Produktförsäljningskvantitet (ledtext).imr använder den här
rapporten för att visa överlappande rapportplocklistor. Rapporten innehåller produkttyper.

Representanter Summor.imr
Den här rapporten visar detaljvisning. Den visar data för alla säljrepresentanter.

Plats
Alla sekundärrapporter finns i \installationsplats\Samples\Impromptu\Reports eller \installationsplats\Samples\Impromptu\Additional Reports.

Upptäck Impromptu-rapporter
De här rapporterna skapar du genom att följa självstudiekurserna i Upptäck Impromptu.

Beskrivning
Kundrabatt.imr
Den här rapporten innehåller kvantitet, pris, försäljningsmängd och rabatt för alla produkter.
Informationen visas i en listram och är grupperad efter kundnummer och produkttyp.

Kundetiketter.imr
Den här rapporten visar hur du skapar adressetiketter med Impromptu.

GO Vinstmarginal.imr
Rapporten innehåller alla produkters produktkostnad, pris och marginal.

Produktförsäljning Diagram.imr
Den här rapporten visar alla produkters totala försäljning per kanal i ett stapeldiagram och hur
produkternas totala försäljningen per kanal förhåller sig till varandra i ett cirkeldiagram.

Produktpris under 165.imr
Den här rapporten innehåller produktpris, kostnad och marginal för alla produkter vars pris är
lägre än 165 dollar.

Försäljning per produkttyp.imr
Den här rapporten innehåller försäljningsmängden för varje kund. Uppgifterna grupperas efter
säljrepresentanternas namn, kundernas namn, produkttyp och produktlinje.

Försäljning per kanal.imr
Den här rapporten innehåller alla produkters totala försäljning per kanal.

Total försäljning per produkt.imr
Den här rapporten innehåller alla produktlinjers totala försäljning, grupperad efter produkttyp.
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Rabattbrev.imr
Den här rapporten visar hur du skapar ett rabattbrev med Impromptu. Rapporten visar adressinformation och den produkt som oftast beställs av varje kund.

Plats
Alla Upptäck Impromptu-rapporter finns i \installationsplats\Samples\Impromptu\Reports.

Standardmallar
Du kan också öppna mallarna med genvägarna i \installationsplats\Bin\User Workspace.

Beskrivning
Crosstab.imt
Det här är en standardmall för korsfrågor.

Standardbrev.imt
Det här är en mall för standardbrev.

Grupperad korstabell.imt
Det här är en standardmall för grupperade korsfrågor.

Grupperad lista.imt
Det här är en standardmall för en grupperad lista.

Adressetiketter.imt
Det här är en standardmall för adressetiketter.

Enkel lista.imt
Det här är en standardlistmall.

Sparad procedur.imt
Med den här mallen anropar du sparade procedurer.

Plats
Alla standardmallar finns i \installationsplats\Samples\Impromptu\Templates\Standard.

Ytterligare mallar
Beskrivning
Ny lista.imt
Den här mallen visar platshållarnas förbättringar. Du kan använda den när du vill skapa en
grupperad eller en enkel listrapport.

Rabattbrev.imt
Den här mallen kan du skapa genom att följa självstudiekursen i kapitel 7 i Upptäck Impromptu.
Den visar adressinformation och den produkt som beställs oftast av kunderna.
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Plats
Alla ytterligare mallar finns i \installationsplats\Samples\Impromptu\Reports.

PowerPrompts-program
PowerPrompts självstudiekurs och exempelprogram är skapade från rapporter som bygger på
katalogen GOFörsäljning.cat.
PowerPrompts-exemplen består av flera olika filtyper. Programfilerna (.xxm) används med
PowerPrompts Developer Studio. Rapportfilerna (.imr) innehåller information för varje program.
Flera av HTML-filerna (.htm) innehåller formaterings- och visningsinformation för PowerPrompts-programmen.

Beskrivning
Kundnöjdhet.xxm och Nöjda_kunder.imr
Den här rapporten och programmet visar överlappande ledtexter. Alla markeringar på en
webbsida påverkar tillgängliga valmöjligheter på nästa sida. Om en användare t.ex. väljer ett
antal produktlinjer kommer nästa ledtext att begränsa visningen till produkter som ingår i de
valda produktlinjerna.
I den slutgiltiga rapporten markeras varje produktrad med en färg som indikerar produktens
relativa resultat beroende på antalet produktreturer. Ljusgrön visar att produkten har sålt mycket
bra, mörkgrön visar att den har sålt medelbra, mörkröd visar att den har sålt ganska dåligt och
ljusröd visar att produkten sålt mycket dåligt.

Valuta.xxm och Valuta.imr
Det här programmet bygger på rapporten valuta.imr som har tillverkats speciellt för det här
exemplet. Exemplet visar valutanamnen och värdet för att konvertera euro till lokal valuta.
Det här exemplet använder en frågefunktion istället för Dynamo eller JavaScript för att hämta
SQL i rapporten valuta.imr från PowerPrompts. Ändringar som görs i rapporten i Impromptu
reflekteras automatiskt när PowerPrompts-programmet körs. Frågefunktionen lägger också till
en kolumn från Impromptu i PowerPrompts-programmet.

Enkelsida.xxm och Enkelsida.imr
Den här rapporten och programmet visar olika sorters ledtexter på en sida.
Exemplet visar ett produktnamn och produktens förväntade försäljningsvolym för en viss
tidsperiod.

Självstudiekurs.xxm och Pwp_självstudiekurs_js.imr
Rapporten och programmet behövs för att göra självstudiekursen i boken Upptäck
PowerPrompts fullständig. Rapporten visar alla säljrepresentanter och deras säljtransaktioner
per återförsäljare.

Säljpersonal.xxm och Säljarrapport.imr
Den här rapporten och programmet visar hur PowerPrompts utseende kan ändras dynamiskt
beroende på vilka teman Upfront-användarna väljer.
Exemplet visar säljpersonalmedlemmarnas namn och deras land, position och annan
information om säljpersonalen. Användaren filtrerar resultaten efter säljpersonalmedlemmarnas
namn och land.
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Plats
Filnamn

Standardplats

Kundnöjdhet.xxm

\installationsplats\samples\powerprompts\cascade

Nöjda_kunder.imr

\installationsplats\samples\Impromptu\Additional Reports

Valuta.xxm

\installationsplats\samples\powerprompts\queryreport

Valuta.imr

\installationsplats \PowerPrompts Apps\queryreport

Enkelsida.xxm

\installationsplats\samples\powerprompts\singlepage

Enkelsida.imr

\installationsplats\PowerPrompts Apps\singlepage

självstudiekurs.xxm

\installationsplats\samples\powerprompts\tutorial

pwp_självstudiekurs_js.imr \installationsplats\samples\Impromptu\Additional Reports
Säljpersonal.xxm

\installationsplats\samples\powerprompts\
upfronttheme

Säljarrapport.imr

\installationsplats\PowerPrompts Apps\upfronttheme

Notering
Om PowerPrompts är installerat på en annan plats än C:\Program\Cognos\cern fungerar inte
.xxm-exempelfilerna. Du måste ange platsen för varje .imr-rapport.

OLE-automatisering (makron)
Beskrivning
Mer information om de makron som ingår i Impromptu finns i avsnittet om exempelmakron i
Impromptus onlinehjälp om makron. Dubbelklicka på imp_mac.hlp i mappen Dokumentation.

Plats
Alla makrofiler finns i \installationsplats\Samples\Impromptu\Macros eller \installationsplats\Samples\CogMac.
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Användardefinierade funktioner (UDF)
Beskrivning
Paket för programutvecklare
De här filerna ingår:
• cogudf.h
• cogudf.mak
• cogudfty.h
• udf.mak
• udf.mdp
• udf.ncb
• udflib.lib
Använd de här filerna i Microsoft Developer Studio med Visual C++ 4.2 för att bygga .dll-filer
som innehåller externa UDF:er (user defined functions).

Databas-UDF:er
De här filerna ingår:
• cogudfxx.sql
• database udf readme.txt
• impfunct update.txt
• informix udf.txt
• oracle udf.txt
• orfunct update.txt
Använd de här filerna för att införa en Oracle- eller Informix-databas-UDF. När du använder
Impromptu för att ansluta till databasen som UDF:en har implementerats för, visas den i
uttrycksredigeraren.

Krypterings-UDF:er
De här filerna ingår:
• cogudf encrypt update.sql
• encrypt readme.txt
• encrypt.c
• encrypt.def
• encrypt.dll
• impfunct encrypt update.txt
Använd de här filerna för att införa krypterings-UDF:er. När du implementerar UDF:er visas de i
uttrycksredigeraren.

HTML-UDF:er
De här filerna ingår:
• cogudf html update.sql
• html readme.txt
• pubhtml.c
• pubhtml.def
• pubhtml.dll
• impfunct html update.txt
Använd de här filerna för att införa HTML-UDF:er. När du implementerar UDF:er visas de i
uttrycksredigeraren.
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Plats
Filnamn

Standardplats

SDK-filer

\installationsplats\Bin\

Databas-UDF-filer

\installationsplats\Bin\UDF\Database UDFs

Krypterings-UDF-filer \installationsplats\Bin\UDF\Encryption
HTML-UDF-filer
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\installationsplats\Bin\UDF\Publish to HTML

