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Kapitel 1: Visa rapporter
Beskrivning
Du kan ha skapat egna Impromptu-rapporter eller någon annan i organisationen kan ha skapat
ett antal rapporter åt dig. När du visar eller öppnar en rapport hämtas data från databasen.

Det här kan du göra
Du kan
• visa en befintlig Impromptu-rapport
• visa rapporten i antingen sid- eller skärmlayoutvy
• Använd detaljvisning för att söka informationen bakom ett värde i rapporten med hjälp av en
detaljvisningsrapport som skapats av administratören.
Du kan t ex visa de detaljerade försäljningstransaktioner som motsvarar den totala försäljningen för en viss kund.

Se även
•
•
•

"Ändra sidlayoutvyn för rapporter" (p. 15)
"Visa en befintlig rapport" (p. 13)
"Visa detaljer för värden i rapporter" (p. 14)

Visa en befintlig rapport
Så här gör du
1. Om du precis startar Impromptu klickar du på Öppna en befintlig rapport i dialogrutan
Välkommen. Annars väljer du Öppna i menyn Arkiv.
2. Sök efter och markera den rapport som du vill öppna och klicka sedan på Öppna.
Om du inte har någon öppen katalog visas dialogrutan Logga in till katalog där du kan
markera en katalog, ange användarklass och klicka på OK.
3. Klicka på OK.
Om katalogen eller rapporten skapades med en tidigare version av Impromptu läser du
"Uppgradera katalog eller rapport" (p. 35).

Mer information
Obs!
•

Dialogrutan Välkommen finns inte tillgänglig om kryssrutan Visa dialogrutan Välkommen till
Impromptu är avmarkerad på fliken Vid start (dialogrutan Alternativ i menyn Verktyg).

Tips!
•

•

Du kan snabbt hitta rapporter i mappen Arbetsyta genom att klicka på knappen Snabb
filsökning (dialogrutan Öppna). Om du vill lägga till en genväg till en av mapparna eller
rapporterna i Arbetsyta klickar du på Lägg till för snabb filsökning (dialogrutan Öppna).
Du kan hämta samma katalog automatiskt varje gång du kör Impromptu. Välj Alternativ i
menyn Verktyg. Klicka sedan på fliken Allmänt.

Se även
•
•

"Visa rapporter" (p. 13)
"Visa detaljer för värden i rapporter" (p. 14)
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Visa detaljer för värden i rapporter
Beskrivning
Administratören kan ha skapat en eller flera rapporter av typen detaljvisning som du kan öppna
från den aktuella rapporten. En detaljvisningsrapport visar information bakom det värde som du
markerar i aktuell rapport.
Kommandot Visa detaljer finns tillgängligt för listrapporter, korsfrågerapporter, underrapporter,
diagram och rapporter som använder HotFile-filer eller ögonblicksbilder.

Exempel

Så här visar du detaljer med hjälp av Rapport-menyn
1. Klicka på och håll ner verktygsknappen Visa detaljer och se vilka värden som kan
detaljvisas.
Dataelement som kan kopplas till en detaljvisningsrapport framhävs.
2. Markera ett framhävt värde.
Obs! Markera inte flera rader och kolumner. Detaljvisningsrapporter finns bara tillgängliga
när du markerar ett enda värde.
3. Välj Visa detaljer i menyn Rapport.
4. Om det finns flera detaljvisningsrapporter för markerat värde väljer du den rapport du vill ha
i listan och klickar på OK.
Om det bara finns en detaljvisningsrapport visas den automatiskt.

Så här snabbvisar du detaljer för värden i rapporter
1. Klicka på och håll ner verktygsknappen Visa detaljer och se vilka värden som kan
detaljvisas.
Dataelement som kan kopplas till en detaljvisningsrapport framhävs.
2. Om du vill öppna standarddetaljvisningsrapporten gör du på något av följande sätt:
•

Välj ett värde som är kopplat till en detaljvisningsrapport och klicka på verktygsknappen
Visa detaljer.
Knappen Visa detaljer
• Dubbelklicka på ett värde som är kopplat till en detaljvisningsrapport.
Standarddetaljvisningsrapporten öppnas, om det finns en koppling. Om det inte finns någon
detaljkoppling visas markören som ett I vilket betyder att du kan ändra texten.
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Mer information
Obs!
•
•

Endast en kopia av en detaljvisningsrapport för aktuellt värde kan vara öppen.
Ett exempel på detaljvisningsrapport medföljer (Kundorder i filen Drill.imr).

Tips!
•
•

•

•
•

Om du vill återgå till huvudrapporten från detaljvisningsrapporten använder du menyn
Fönster.
Om du vill visa alla data i en detaljvisningsrapport klickar du på knappen Ångra i verktygsfältet.
Detaljfiltret tas bort och alla data visas i detaljvisningsrapporten.
Om du snabbt vill öppna en detaljvisningsrapport dubbelklickar du på ett värde som är
kopplat till en detaljvisningsrapport, högerklickar på ett värde och väljer Visa detaljer i
menyn eller markerar ett värde och trycker på Retur.
Du sparar en detaljvisningsrapport genom att välja kommandot Spara som i menyn Arkiv.
Om du vill detaljvisa från ett diagram markerar du hela diagrammet.

Hur gör du om ...
•

•

•

kommandot Visa detaljer eller knappen Visa detaljer inte finns tillgängliga?
Det finns ingen detaljvisningsrapport tillgänglig för markerat värde eller så har du markerat
flera kolumner eller rader. Detaljvisningsrapporter finns bara tillgängliga när du markerar ett
enda värde.
kommandot Detaljvisningsegenskaper i menyn Visa detaljer inte finns tillgängligt?
Kryssrutan Aktivera detaljvisningsegenskaper (dialogrutan Alternativ i menyn Verktyg) är
inte markerad.
detaljvisningsrapporten inte innehåller några data?
Det finns en konflikt mellan huvudrapporten och detaljvisningsrapporten. Kontakta administratören för att få mer information.

Se även
•
•
•
•

"Detaljvisa till Cognos Query" (p. 129)
"Ställa in detaljvisningsåtkomst till Cognos Query" (p. 130)
"Visa rapporter" (p. 13)
"Visa en befintlig rapport" (p. 13)

Ändra sidlayoutvyn för rapporter
Beskrivning
Du har tillgång till två olika vyer när du arbetar i Impromptu. Vilket läge du väljer beror på vilken
sorts arbete du ska utföra.
• Använd vyn Skärmlayout när du vill infoga grafik eller kommentarer. Vyn Skärmlayout
passar bra när du ska redigera och formatera text eller arbeta med rapporter som är
avsedda enbart för skärmen.
• Använd vyn Sidlayout om du vill förminska visningen så att du kan se kanterna på
rapporten. Använd den här vyn om du vill visa sidnummer som du har inkluderat i rapporten.
Du kan också visa layouten för rapportsidan, inklusive sidhuvud och sidfot. I vyn Sidlayout
visas hur rapporten kommer att se ut i utskrift.
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Så här gör du
1. Välj Skärmlayout eller Sidlayout i menyn Visa.

Mer information
Obs!
•
•
•

Sidlayoutvyn finns bara tillgänglig om en standardskrivare har definierats.
Resultatet av alternativen Anpassa till sida och Upprepa denna kolumn på varje sida visas
inte i vyn Skärmlayout.
Resultatet av alternativet Anpassa till sida visas inte i vyn Sidlayout.

Tips!
•

•

•
•
•
•
•

Om du snabbt vill byta mellan vyerna Skärmlayout och Sidlayout använder du verktygsknapparna.
Knappen Skärmlayout
Knappen Sidlayout
Om du vill titta närmare på rapporten klickar du på en av zoomknapparna i verktygsfältet.
Du kan även förminska vyn och se hela sidan, vilket gör det enklare att bestämma hur
layouten ska se ut. Du kan fortsätta att arbeta med rapporten sedan du har förstorat eller
förminskat vyn.
Om du vill förstora vyn i steg om 25 % klickar du på knappen Zooma in.
Om du vill förminska vyn i steg om 25 % klickar du på knappen Zooma ut.
Om du vill fylla hela sidan klickar du på knappen Hel sida.
Om du vill zooma in till 100 % klickar du på knappen 100%.
Om du vill zooma och anpassa till sidbredden klickar du på knappen Sidbredd.

Se även
•
•
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"Visa rapporter" (p. 13)
"Visa en befintlig rapport" (p. 13)

Kapitel 2: Visa rapport med webbläsare
Beskrivning
Alla som har tillgång till en webbläsare kan visa en rapport som är sparad i HTML-format. Du
behöver inte Impromptu för att visa en HTML-rapport.
Beroende på hur HTML-rapporten distribueras kan du visa den
• direkt på en webbsida genom att klicka på den knapp som startar rapporten
• genom att ladda ned de HTML-filer som krävs via e-post eller från en nätverksmapp och
öppna HTML-startsidan i datorn.
Du kan inte uppdatera en HTML-rapport med nya data.

Så här visar du en HTML-rapport på en webbsida
1. Klicka på den knapp på webbsidan som startar rapporten.

Tips!
•

Spara rapporten i en mapp med namnet min rapport så hålls alla relaterade filer samlade.

Så här visar du en HTML-rapport
1. Kopiera alla de HTML-rapportfiler som krävs via e-post eller aktuell nätverksmapp.
2. Öppna HTML-startsidan.
Vilken fil som används som HTML-huvudsida beror på de HTML-återgivningsformat som
väljs när rapporten sparas som HTML.
Layout 1-exempel: C:\Rapport1\MinFil.htm.
Layout 2-exempel: C:\Rapport1\index.htm.
Du kan öppna filen genom att
•

dubbelklicka på den i Utforskaren i Windows

•

använda kommandot Kör.

•

starta din webbläsare och sedan ange namn och sökväg för HTML-sidan, t ex
C:\TMP\MINFIL.HTM.

Mer information
Obs!
•

Hur du kan skriva ut HTML-rapporter beror på vilken webbläsare du använder. Du kan inte
skriva ut flera sidor av en HTML-rapport och, beroende på webbläsaren, om du anger flera
sidor för utskrift kanske en tom sida skrivs ut. Om du vill veta mer om hur du skriver ut
HTML-rapporter från en webbläsare läser du hjälpen om webbläsaren.

Hur gör du om ...
•

jag får en tom sida när jag skriver ut en HTML-rapport?
Du markerade inte rapporten innan du skickade den för utskrift. Öppna HTML-rapporten i
webbläsaren och klicka i mitten av rapporten. Observera att det inte syns att rapporten har
markerats.

Se även
•

"Exportera en rapport till andra program" (p. 26)

•

Information om hur du skapar HTML-rapporter finns i Hantera Impromptu-rapporter.
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Kapitel 3: Skriva ut rapporter
Beskrivning
Med hjälp av kommandot Förhandsgranska, kommandot Utskriftsformat och dialogrutan
Skrivarinställning kan du
• förhandsgranska rapporten sida för sida och kontrollera att den ser ut precis så som du vill
ha utskriften
• ange marginaler, bestämma var sidhuvud och sidfot ska skrivas ut och var sidbrytningar ska
infogas
• välja skrivare, sidorientering, storlek och papperskälla och ett flertal alternativ för
teckensnitt, grafik och minne
• tillfälligt åsidosätta pappersinställningar och inställningar för sidorientering som angivits
med kommandot Utskriftsformat genom att klicka på Inställningar i dialogrutan Skriv ut.
Vilka alternativ som visas i dialogrutan Skrivarinställning när du väljer Inställningar i
dialogrutan Skriv ut beror på vilken skrivare som finns installerad.
Med kommandot Skriv ut kan du göra följande:
• välja om du vill skriva ut alla eller bara vissa rapportsidor
• välja utskriftskvalitet för rapporten
• ange hur många kopior som ska skrivas ut och om de ska sorteras eller inte.

Obs!
•

Förutom att skriva ut en rapport kan du behålla en kopia av aktuella data genom att
använda lokala bilder eller med hjälp av kommandot Spara som i Arkiv-menyn. Du kan
också använda kommandona Kopiera och Klistra in i Redigera-menyn om du vill flytta data
till ett annat program.

Så här gör du
1. Välj Skriv ut i Arkiv-menyn.
2. Gör något av följande:
•

Om du vill skriva ut hela rapporten klickar du på OK.

•

Om du bara vill skriva ut aktuell sida anger du aktuellt sidnummer i rutorna Från och Till
och klickar på OK.

•

Om du vill skriva ut ett intervall med sidor anger du numret på den första sidan du vill
skriva ut i rutan Från och numret på den sista sidan du vill skriva ut i rutan Till. Klicka på
OK.

•

Om du vill skriva ut flera kopior anger du antal kopior i rutan Kopior och klickar på OK.

•

Om du vill skriva till en fil du anger i dialogrutan Skriv till fil klickar du på Skriv till fil och
därefter på OK.
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Mer information
Hur gör du om...
•

•

•

du vill ändra inställningarna för skrivaren?
I dialogrutan Skriv ut klickar du på Inställningar. I rutan Skrivare markerar du skrivaren och
klickar på Egenskaper.
du vill ändra orienteringen på rapporten?
I dialogrutan Skriv ut klickar du på Inställningar. I dialogrutan Skrivarinställning markerar du
Stående eller Liggande i rutan Orientering.
du vill skriva ut en bred listrapport?
Markera kryssrutan Anpassa till sida, i dialogrutan Utskriftsformat, eller kryssrutan Upprepa
denna kolumn på varje sida i dialogrutan Textegenskaper. Mer information finns i "Skriva ut
en lista med upprepade kolumner" (p. 22).

Se även
•
•

"Förhandsgranska rapporter" (p. 20)
"Skriva ut en bred lista på en sida" (p. 21)

Förhandsgranska rapporter
Beskrivning
Du kan förhandsgranska din rapport innan du skriver ut den. Alternativet Förhandsgranska visar
alla delar av rapporten som de är placerade på sidan. Du kan se en hel rapportsida eller aktuell
sidstorlek och gå vidare till nästa eller föregående sida. Du kan också visa en eller två sidor i
taget eller zooma in och ut ur rapporten.

Så här gör du
1. Välj Förhandsgranska i Arkiv-menyn.
Impromptu visar en sidvy av rapporten. Du kan inte redigera rapporten i det här läget.
2. Gör något av följande:
•

Om du vill förhandsgranska nästa eller föregående sida klickar du på Nästa sida om du
vill gå framåt en sida i rapporten. Klicka på Föreg sida om du vill gå bakåt en sida.
Knappen Nästa sida finns inte tillgänglig när du står på sista sidan i rapporten. Knappen
Föreg sida är inte tillgänglig när du står på första rapportsidan.
• Du kan växla mellan att visa en eller två sidor genom att klicka på knappen Två sidor.
Knappens namn ändras till En sida. Du kan klicka på knappen igen när du vill återgå till en
sida.
•

Om du vill växla mellan att visa en hel sida och verklig sidstorlek klickar du på knappen
Zooma in i verktygsfältet. Om du vill zooma in ännu mer klickar du en gång till på Zooma
in. Du kan bara klicka två gånger på Zooma in.

•

Om du vill återgå till att visa en hel sida klickar du på knappen Zooma ut. Du kan
behöva klicka två gånger för att komma tillbaka till en hel sida. Knappen Zooma ut finns
inte längre tillgänglig när du har kommit tillbaka till helsida.

•

När du vill återgå till rapporten klickar du på Stäng.

Se även
•
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Ställa in skrivare
Beskrivning
Du kan byta aktuella skrivare och ange utskriftsalternativ. Du kan
• välja en annan skrivare (om du har tillgång till flera skrivare). I dialogrutan Skrivarinställning
anges vilken skrivare som du är ansluten till för tillfället.
• ändra papperskälla för den valda skrivaren. Alternativen beror på vilken skrivare du har valt
• tillfälligt åsidosätta inställningarna för pappersstorlek och sidorientering med hjälp av
dialogrutan Utskriftsformat. Standardinställningarna för skrivaren påverkas inte.

Så här gör du
1. Välj Skriv ut i Arkiv-menyn.
2. Klicka på Inställningar.
3. Gör något av följande i dialogrutan Skrivarinställning:
• Om du vill välja en skrivare i listan markerar du skrivarnamnet i rutan Namn.
Obs! Det är bara de skrivare som finns installerade som visas i listan.
•

Om du tillfälligt vill åsidosätta angiven pappersstorlek markerar du pappersstorleken i
rutan Storlek.

•

Om du vill ange en papperskälla markerar du papperskällan i rutan Källa.

•

Om du tillfälligt vill åsidosätta angiven sidorientering väljer du något av alternativen
Stående eller Liggande i rutan Orientering.

4. Klicka på OK.
Impromptu sparar de nya skrivarinställningarna (förutom pappersstorlek och sidorientering)
och du kommer tillbaka till dialogrutan Skriv ut.
5. Gör något av följande:
•

Om du vill skriva ut baserat på inställningarna i dialogrutan Skrivarinställningar klickar
du på OK.

•

Om du vill spara de nya skrivarinställningarna i dialogrutan Skrivarinställning, men inte
vill skriva ut, klickar du på Avbryt.

Mer information
Obs!
•
•

•

Standardskrivaren är alltid den skrivare du har markerat som standardskrivare i Windows
skrivarinställningar.
Rapportens storlek kan överskrida den pappersstorlek som kan användas i skrivaren. Mer
information om att skriva en bred listrapport finns i "Skriva ut en bred lista på en
sida" (p. 21).
Listrapporter och frågetabellrapporter skrivs ut på flera sidor. Andra rapporter klipps av. Om
t.ex. en listrapport innehåller flera kolumner än vad som får plats på en sida skrivs övriga
kolumner ut på nästa sida om du inte har valt alternativet Anpassa till sida i dialogrutan
Utskriftsformat.

Se även
•
•

"Skriva ut en lista med upprepade kolumner" (p. 22)
"Skriva ut rapporter" (p. 19)

Skriva ut en bred lista på en sida
Beskrivning
Om du har en bred listrapport med många kolumner kan du automatiskt skala ner den så att
den ryms på en sida. Du kan då få med all information på en sida. Rapporten blir på så sätt mer
överskådlig.
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Så här gör du
1. Välj Utskriftsformat i Arkiv-menyn.
2. I rutan Listram markerar du kryssrutan Anpassa till sida.
3. Klicka på OK.

Mer information
Obs!
•
•
•
•

Anpassa till sida påverkar inte rapportens Sidlayout- eller Skärmlayoutvy.
Anpassa till sida skalar ner en bred listrapport utan att förändra proportionerna.
Anpassa till sida ska inte användas tillsammans med alternativet Upprepa denna kolumn på
varje sida.
Funktionen Anpassa till sida påverkar inte hur Impromptu Web Reports visar rapporten i
PDF-format. Mer information om att sammanställa rapporter för Impromptu Web Reports
finns i "Sammanställa en rapport för Impromptu Web Reports" (p. 131).

Hur gör du om ...
•

•

•

kryssrutan Anpassa till sida inte finns tillgänglig?
Du arbetar inte med en listrapport. Kryssrutan Anpassa till sida finns bara tillgänglig för
listrapporter.
rapporten är svårläst sedan jag har markerat kryssrutan Anpassa till sida?
Rapporten är för bred för alternativet Anpassa till sida. Du kan i stället välja att upprepa en
kolumn på varje sida.
en del av listan är avklippt när jag förhandsgranskar eller skriver ut rapporten?
Bredden på listan överstiger den fysiska pappersstorleken. Markera ett värde i listan. Välj
Markera överordnad i Redigera-menyn. Välj Egenskaper i Format-menyn. Se till att rutan
som anger bredd är inställd på Överordnad eller på en viss bredd som underskrider den
fysiska sidbredden.

Se även
•
•
•

"Förhandsgranska rapporter" (p. 20)
"Skriva ut en lista med upprepade kolumner" (p. 22)
"Skriva ut rapporter" (p. 19)

Skriva ut en lista med upprepade kolumner
Beskrivning
Med kryssrutan Upprepa denna kolumn på varje sida kan du upprepa en eller flera kolumner i
en listrapport på varje utskriven sida (efter den sida där den upprepade kolumnen första gången
visas). Om en rapport är alltför bred för en sida placeras kolumner som inte får plats på nästa
sida till höger. För sidan 1 kallas nästa sida till höger 1b. Om du skapar en kolumn på sidan 1 blir
den upprepade kolumnen den första kolumnen på sidan 1b.
Detta kan vara bra om rapporten är för bred för att få plats på en sida eller för bred för att kunna
läsas när den skalas ned med hjälp av alternativet Anpassa till sida.
När du upprepar kolumner bibehålls informationssammanhanget så att alla sidor i den utskrivna
rapporten är lätta att förstå. Du kan ändra storlek på eller redigera upprepade kolumner.
Ändringarna används automatiskt till den ursprungliga kolumnen på första sidan i rapporten lika
väl som till alla de upprepade kolumnerna på efterföljande sidor.
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Exempel

Så här gör du
1. Markera en eller flera kolumner i rapporten.
2. Välj Egenskaper i Format-menyn och klicka sedan på fliken Utskrift.
3. Markera kryssrutan Upprepa denna kolumn på varje sida.
4. Klicka på OK.

Mer information
Obs!
•
•

Alternativet Upprepa denna kolumn på varje sida påverkar inte en rapports skärmlayoutläge.
Alternativet Upprepa denna kolumn på varje sida kan också användas för radområdet i en
korstabell. Det kan inte användas för celler eller kolumner.

Hur gör du om ...
•

•

jag vill se vilka kolumner som upprepas?
Markera ett värde eller en kolumn i rapporten. Klicka på verktygsknappen Markera
överordnad. Välj Egenskaper i Format-menyn och klicka sedan på fliken Utskrift.
Knappen Markera överordnad
kolumner inte upprepas när du förhandsgranskar eller visar en rapport?
Alternativet Anpassa till sida kan vara aktiverat. Välj Utskriftsformat i Arkiv-menyn och klicka
på fliken Utskriftsformat. Avmarkera alternativet Anpassa till sida i rutan Listram.
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Se även
•
•
•

24 Impromptu ( R )

"Förhandsgranska rapporter" (p. 20)
"Skriva ut rapporter" (p. 19)
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Ett sätt att dela data mellan en Impromptu-rapport och ett annat program är att spara rapporten
i det andra programmets filformat. Att spara data i ett annat filformat är ett sätt att ta en
permanent kopia av aktuella data.

Tillgängliga exportformat
Spara rapporten i formatet ...

för att ...

datafil (.dat)

Analysera data med PowerPlay.

dBASE (.dbf)

Du kan använda rapportdata som
en dBASE-databas.

Du kan använda en ASCII-fil som
källfil för en PowerPlay TransDatum exporteras alltid i
former-modell när du inte behöver
ISO-format ÅÅÅÅ-MM-DD.
ansluta till databasen för att hämta
När du använder det här formatet modelldata.
för en Transformer-modell
identifierar Transformer
automatiskt dataelementen i filen
och tilldelar dem standardnamn.
Standardnamnen baseras på
värdena i dataelementen i den
första posten i filen. Notera vilka
namn på dataelementen du
sparar så att du sedan kan ange
rätt namn i modellen.
avgränsad ASCII (.skv)

Excel (.xls)

Analysera data i kalkylblad.

Excel med format (.xls)

Analysera data på ett kalkylblad
och behåll rapportformatet. Den
arbetsbok du har sparat i Excel
har samma teckensnitt, kantlinjer
och formatmallar som
Impromptu-rapporten

Du kan använda rapportresultatet
HotFile-filer används för att hämta som en databastabell i en annan
katalog.
data från flera databaser.
HotFile (.ims)

Hypertext Markup Language
(.htm)

Visa en rapport i en webbläsare

Lotus 1-2-3 (.wk1)

Analysera data med grafik och
diagram.

PDF (.pdf)

Skapa en rapport i ett utskrivbart
format

Impromptu användarreferens 25

Kapitel 4: Exportera rapporter

Spara rapporten i formatet ...

för att ...

SQL (.sql)

Du kan använda de SQL
(Structured Query
Language)-satser som användes
för att skapa
Impromptu-rapporten.

text (.txt)

Du kan överföra resultatet från en
Impromptu-rapport till andra
program som inte direkt kan
importera Impromptu-rapporter.

Impromptu-frågedefinition (.iqd)

Skapa en källfil för PowerPlay
Transformer-modeller

Transformer använder informationen i IQD-filen för att hämta
data direkt från databasen när
data genereras i modellen. Mer
information om hur du skapar
modeller för PowerPlay finns i
dokumentationen till PowerPlay
Transformer.
Visualizer använder informationen i .iqd-filen för att hämta
data direkt från databasen när en
visning genereras. Mer
information om hur du skapar en
visning för användning i Visualizer
finns i dokumentationen till
programmet.
Sparar du en Impromptu-rapport
som innehåller token för åtkomstsäkerhet som en .iqd-fil behandlar
Impromptu dessa värden enligt
särskilda regler. Information om
detta finns i "Token för
åtkomstsäkerhet" (p. 157). Token
för åtkomstsäkerhet är: 1) kataloganvändarprofil, 2)
användarnamn och 3) användarklasser.
XML (.xml)

Använd Impromptu-rapporten i
XML-program

Exempel
Anta att du har skapat en Impromptu-rapport och vill skicka den till en kund som endast har
tillgång till Excel. Du kan exportera rapporten till Excel (med eller utan rapportformatering).

Se även
•
•
•

"Bifoga en rapport till ett e-postmedelande" (p. 28)
"Exportera en rapport till andra program" (p. 26)
"Filformatet CSV" (p. 28)

Exportera en rapport till andra program
Så här gör du
1. Välj Spara som i menyn Arkiv.
2. Leta reda på den mapp där du vill spara filen.
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3. Ange filnamn i rutan Filnamn.
4. Markera det filformat du vill använda i rutan Spara som.
•

När du sparar som Excel spar du endast data. Rapportformatering och gruppering
förloras.
Fältnamnen i Excel baseras på mappnamnen i Impromptu-rapporten.
• När du sparar som Excel med format sparar du data och rapportformat.
Den arbetsbok du har sparat i Excel har samma teckensnitt, kantlinjer, formatmallar och
gruppering som Impromptu-rapporten
•

När du sparar i Lotus 1-2-3-format eller i HotFile-format sparas endast data.

• När du sparar i dBase-format sparas endast data.
Fältnamnen i dBASE baseras på de dataelement som listas på fliken Data i dialogrutan
Fråga.
•

När du sparar i avgränsat ASCII-format sparas endast data.

•

När du sparar i SQL-format sparas även de SQL-satser som Impromptu använder för att
hämta data.

•

När du sparar i textformat sparas data och kolumnrubriker.

•

När du sparar som en Impromptu frågedefinitionsfil sparas formatering och de
kommandon som behövs för att hämta data från databasen.

5. Om du sparar rapporten som en fil med formatet dBASE (.dbf), Lotus 1-2-3 (.wk1), HTML
(.htm) eller avgränsad ASCII (.csv) klickar du på Alternativ och ställer in hur du vill exportera
filen.
6. Klicka på Spara.
Impromptu kopierar den befintliga filen och sparar den i den markerade mappen med
angivet filnamn och det tillägg som gäller för det nya formatet. Den ursprungliga
Impromptu-versionen av rapporten eller mallen är fortfarande öppen på skärmen.

Mer information
Obs!
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Exportfilerna i Excel sparar bara data från listramar och korstabeller. Data i andra typer av
ramar sparas inte, t.ex. rapporttiteln i en formulärram.
Använder en rapport flera listramar eller korstabeller, visas varje listram eller korstabell på
ett separat ark i Excel-arbetsboken.
En cell i Excel får endast innehålla maximalt 255 tecken. Text som är längre än 255 tecken
klipps bort.
Radgränsen för exportfilen i Excel är 65 536 rader. Innehåller en rapport mer än 65 536
rader, förkortas rapporten och de kvarvarande raderna försvinner.
Exporten för Excel (med format) har ingen radbegränsning. Dock placeras raderna i så
många Excel-kalkylblad som behövs om rapporten är längre än 16 384 rader.
Använder du Excel95 eller tidigare versioner lägger du till posten "excel export max
rows=16384" i sektionen [Startup Options] i filen impromptu.ini.
Bitmappar och diagram hanteras inte. Celler som innehåller bitmappar eller diagram i
Impromptu-rapporten blir tomma.
IQD-filer (Impromptu Query Definition) innehåller ingen säkerhetsinformation. Innehåller
rapporten information som vissa användare inte bör se måste du ställa in lämplig säkerhet i
det Cognos-program som är målet.
Datum exporteras alltid i ISO-format ÅÅÅÅ-MM-DD, i avgränsade ASCII-filer (.csv).
HTML-filer (.htm) kan återges i olika layoutformat. Ange layoutformat i dialogrutan Rapportegenskaper.

Se även
•
•

"Exportera rapporter" (p. 25)
"Filformatet CSV" (p. 28)
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Bifoga en rapport till ett e-postmedelande
Beskrivning
Om du använder Microsoft, Exchange eller Outlook, kan du bifoga en rapport med ett
e-postmeddelande till användare som har tillgång till rapportkatalogen.

Så här gör du
•

Välj Spara i menyn Arkiv.
Rapporten visas som en bilaga till ett nytt Microsoft Mail-, Exchange- eller Outlook-meddelande.

Mer information
Tips!
•

Har användarna inte tillgång till rapportkatalogen spara du rapporten som en ögonblicksbild
och skickar sedan rapporten.

Se även
•

"Exportera rapporter" (p. 25)

Filformatet CSV
Du kan exportera data som avgränsad text i flera av Cognos produkter:
• I PowerPlay för Windows kan du exportera data som en avgränsad ASCII-textfil (.asc).
• I PowerPlay Web, Cognos Query, Impromptu och Impromptu Web Reports kan du exportera
data som en kommaseparerad fil (.csv).
Avgränsat textformat är ett av de vanligaste exportformaten eftersom den resulterande filen kan
användas som importkälla i många program. Det uppdaterade avgränsade textformatet som
används i Series 7 garanterar:
• en hög kompatibilitetsgrad i flerspråksmiljöer
• tillförlitlighet vid import till andra program, t.ex. Microsoft Excel
Alla Cognos produkter exporterar data till ett avgränsat textformat på samma sätt enligt följande
tabell.
Listavgränsare

Listavgränsaren anger vilket tecken som separerar
posterna i en lista. Listavgränsarens standardvärde
hämtas från de lokala inställningarna. Den valda
listavgränsaren behålls inte mellan sessionerna
eller Spara som-åtgärderna.
Obs! I Impromptu kan du ändra tecknet.

Exportera
numeriska data

Decimaltecknet i de lokala inställningarna används
även om talformatet eller talmönstret innehåller ett
visst decimaltecken som skiljer sig från de lokala
inställningarna.
Tusentalsavgränsaren (symbolen som används när
stora tal delas upp) används inte vid CSV-export.
Symbolen för det negativa tecknet men inte det
lokala formatet används. Detta kan också skilja sig
från formatet som används för negativa tal. Den
negativa symbolen placeras alltid före talet.
För t.ex. tyska inställningar, DE_DE, kommer ett tal
som är formaterat som "(765 000.45)" att
exporteras till CSV-format i form av "-765000,45".
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Exportera
valutadata

Valutavärden följer samma regler som tal. Valutasymbolen exporteras inte.
För t.ex. den lokala inställningen EN_US med
talformatet i en PowerPlay-rapport "$123,456.00"
kommer PowerPlay att exportera "123456.00".

Exportera
teckendata

I vissa produkter kan du använda citattecken runt
text. Denna teknik garanterar att textfält som
innehåller listavgränsaren (t.ex. semikolon) inte
tolkas som flera fält i den exporterade filen.

Exportera datum Datum exporteras i ISO-format ÅÅÅÅ-MM-DD
och tid
Tid exporteras i ISO-format hh:mm:ss. Timmarna
(hh) använder 24-timmarsklockan.
Obs! I PowerPlay definieras datumet i Transformer-modellen och exporteras som text.
Obs! Lokala inställningar styr hur tal, datum och valutor formateras för att matcha vyn som
gäller ditt land eller din region. Mer information om hur lokala inställningar anges finns i Installationshandbok för avancerad planering.

Se även
•
•

"Exportera rapporter" (p. 25)
"Exportera en rapport till andra program" (p. 26)
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Beskrivning
Kommentarerna beskriver de katalog- och rapportobjekt som företaget kanske redan lagrar i en
relationsdatabas eller ett datalager för metadata.
Impromptu-administratören skapar kommentarservern, ansluter den till kommentardatabasen
och delar ut servern (kallas AnnotationServer.exe). När du har kopierat servern till datorn och
registrerat den, kan du öppna de kommentarer som beskriver de kolumner, beräkningar,
katalogfilter och katalogledtexter som du använder. Om du inte registrerar kommentarservern till
datorn går det inte att begära kommentarer.
Du kan öppna kommentarer i dialogrutorna Fråga och Mappar samt i en uttrycksredigerare.

Anvisningar för att registrera kommentarservern
1. Kopiera servern (med namnet AnnotationServer.exe) till datorn.
2. Dubbelklicka på AnnotationServer.exe i Windows Utforskaren.
Nu är kommentarservern registrerad för datorn.

Anvisningar för att begära kommentarer
1. Öppna den katalog eller rapport i Impromptu som innehåller kommentarer.
2. Markera ett dataelement och tryck på F1 i dialogrutan Fråga, dialogrutan Mappar eller i en
uttrycksredigerare.
Kommentarservern startas och visar kommentarinformationen.

Tips!
•

Vill du begära kommentarer kan du också markera pilen Förklaring (i dialogrutans övre
högra hörn) och sedan klicka på dataelementet.
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Kapitel 6: Skapa rapporter
Vad är rapporter?
En Impromptu-rapport är ett fokuserat svar på en specifik affärsfråga. Det är en organiserad och
formaterad visning av data som hämtats från företagets databaser.

Vad finns i rapporterna?
Rapporterna består av:
• data
Rapporter visar de data som finns i din databas. Impromptu-katalogen innehåller all
information som behövs för att hämta data från en relationsdatabas.
Varje gång du öppnar rapporten uppdateras den med senaste data.
• formatering
Du kan förbättra utseendet på en rapport genom att ändra eller justera delar av rapporten,
ändra teckensnitt, lägga till kantlinjer och mönster, ange marginaler m.m.
När du sparar en rapport sparar du informationen och instruktioner om vilka data som ska
hämtas från databasen och hur rapporten ska formateras. Du sparar inte själva data.

Så här skapar du rapporter
Du kan skapa rapporter med hjälp av
• rapportguiden
• en mall

Använda dialogrutan Välkommen
Dialogrutan Välkommen visas när du startar Impromptu.
Klicka på ...

för att ...

Skapa en standardrapport

Med hjälp av rapportguiden kan du
snabbt och lätt skapa en list- eller
korstabellsrapport.

Skapa en rapport med hjälp Skapa en ny rapport med hjälp av
av en mall
någon av Impromptu-mallarna.
Öppna befintliga rapporter

Öppna tidigare sparade rapporter.

Få en snabbgenomgång

Få en överblick över vad du kan göra
med Impromptu.

Använda rapportguiden
I rapportguiden uppmanas du att ange vilken typ av rapport du vill skapa, list- eller korstabellsrapport. Guiden ber sedan om rapportrubrik, uppgift om vilka data som ska inkluderas och vilka
dataelement som ska grupperas (om gruppering ska göras) och hur du vill filtrera data. Resten
tar rapportguiden hand om.

Använda mallar
En mall är en ofullständig rapport. Den kan innehålla formatering, beräkningar, makron och
platshållare. Du lägger till lämpliga dataelement i mallen för att skapa rapporten. En mall kan
t.ex. innehålla platshållare för kundadress.
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Det finns mallar för en mängd olika rapporttyper. Du kan också ändra befintliga mallar efter
behov eller skapa helt egna mallar.

Se även
•
•
•
•
•
•
•
•
•

"Skapa en underrapport för en korstabell" (p. 40)
"Skapa tillgängliga rapporter" (p. 41)
"Öppna kataloger" (p. 34)
"Uppgradera katalog eller rapport" (p. 35)
"Använda en rapport i en annan rapport" (p. 40)
"Använda mallar för att snabbt skapa en rapport" (p. 37)
"Snabbt skapa listrapporter med rapportguiden" (p. 36)
"Använda rapportguiden för att snabbt skapa korsfrågerapporter" (p. 36)
"Visa rapporter" (p. 13)

Öppna kataloger
Beskrivning
Om du vill skapa eller köra Impromptu-rapporter, annat än ögonblicksbildrapporter, måste du
först öppna en katalog. Du kan när som helst öppna en annan katalog i Impromptu, men endast
en katalog i taget kan vara öppen.
När du öppnar en annan katalog ansluter Impromptu automatiskt katalogen till rätt databas och
stänger eventuella öppna rapporter.

Exempel
Anta att du har en katalog som heter Försäljningsresultat, som är kopplad till försäljningsdatabasen, och en katalog som heter Kundreskontra, som är kopplad till kundreskontradatabasen.
När du stänger katalogen Försäljningsresultat och öppnar Kundreskontra, ansluts den nya
katalogen automatiskt till kundreskontradatabasen, inte till försäljningsdatabasen.

Så här gör du
Obs! Om det inte finns någon öppen katalog och du öppnar eller skapar en rapport med hjälp
av rapportguiden eller skapar en rapport med hjälp av en mall, blir du ombedd att öppna en
katalog. Fortsätt till steg 2.
1. Välj Öppna i menyn Katalog.
2. I dialogrutan Öppna katalog söker du efter katalogen och klickar på Öppna.
3. Skriv Användar-ID och klicka på Logga in om dialogrutan Cognos Common Logon visas när
du använder Access Manager för säkerhet.
Klicka annars på Avbryt.
4. I dialogrutan Logga in till katalog markerar du användarklassen i rutan Användarklass.
5. Om lösenord behövs för katalogen anger du det i rutan Lösenord.
6. Om du har databasanvändar-ID och lösenord anger du dem i rutorna Databasanvändar-ID
och Lösenord och klickar på OK.
Om du har öppnat katalogen från menyn Katalog är skärmen tom, förutom ett statusmeddelande som visar namnet på den databas som du är ansluten till.

Mer information
Obs!
•
•
•
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Om du inte kan öppna en katalog kanske administratören har öppnat den för underhåll.
Den användarklass som valdes senast blir standardanvändarklass för katalogen för den
användaren.
Om du inte vet vilken användarklass du tillhör kontaktar du administratören.
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Tips!
•
•

Om du vill stänga en katalog klickar du på Stäng i menyn Katalog.
Om du vill få en bättre vy över en lång lista med kataloger ändrar du storlek på dialogrutan
Öppna katalog.

Se även
•
•

"Skapa rapporter utan anslutning till databasen" (p. 125)
"Skapa rapporter" (p. 33)

Uppgradera katalog eller rapport
Beskrivning
Om katalogen eller rapporten skapades med en tidigare version av Impromptu visas någon av
dialogrutorna Kataloguppdatering eller Rapportuppdatering.
När du vill använda, men inte ändra, katalogen och även fortsätta använda tidigare versioner av
Impromptu klickar du på Öppna katalogen som skrivskyddad. Om du vill att alla kataloger från
tidigare versioner automatiskt ska öppnas skrivskyddade klickar du på Öppna katalogen som
skrivskyddad och avmarkerar kryssrutan Visa denna dialogruta vid öppning av kataloger från
tidigare versioner.
När du vill visa, men inte ändra, en rapport och samtidigt vill fortsätta använda tidigare versioner
av Impromptu klickar du på Öppna rapporten som skrivskyddad. Om du vill att alla kataloger
från tidigare versioner automatiskt ska öppnas skrivskyddade klickar du på Öppna rapporten
som skrivskyddad och avmarkerar kryssrutan Visa denna dialog när rapporter från tidigare
versioner öppnas.

Så här uppgraderar du en katalog
1. Om du vill uppgradera en katalog till Impromptu version 7,1 klickar du på Uppgradera denna
katalog.
Obs! Om du vill uppgradera alla kataloger från tidigare versioner automatiskt klickar du på
Uppgradera denna katalog och avmarkerar kryssrutan Visa denna dialogruta vid öppning av
kataloger från tidigare versioner.
2. Klicka på OK.
Den här katalogen kan inte längre öppnas i tidigare versioner av Impromptu.

Så här uppgraderar du en rapport
1. Om du vill uppgradera en rapport till Impromptu version 7,1 klickar du på Uppgradera
rapporten.
Obs! Om du vill uppgradera alla rapporter från tidigare versioner automatiskt klickar du på
Uppgradera rapporten och avmarkerar kryssrutan Visa denna dialog när rapporter från
tidigare versioner öppnas.
2. Klicka på OK.
3. Välj Spara i menyn Arkiv.
Den här rapporten kan inte längre öppnas i tidigare versioner av Impromptu.

Mer information
Hur gör du om ...
•

jag vill visa dialogrutan Kataloguppdatering eller dialogrutan Rapportuppdatering?
Välj Alternativ i menyn Verktyg. Markera någon av kryssrutorna Visa dialogrutan Kataloguppgradering eller Visa dialogrutan Rapportuppgradering.

Se även
•
•

"Skapa rapporter" (p. 33)
"Öppna kataloger" (p. 34)
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Snabbt skapa listrapporter med rapportguiden
Beskrivning
Rapportguiden är det snabbaste och enklaste sättet att skapa en listrapport. När du använder
rapportguiden blir du ombedd att ange den information som behövs för att skapa rapporten

Så här gör du
1. Om du precis har startat Impromptu och dialogrutan Välkommen är öppen klickar du på
Skapa en standardrapport. Du kan annars välja Ny i menyn Arkiv, markera mallen för enkel
lista och klicka på Guide.
2. Om katalogen inte är öppen, öppnar du och loggar på till den katalog du vill ha.
3. Ange rubrik för rapporten och klicka på Nästa.
4. Klicka på alternativet Listrapport och följ anvisningarna i rapportguiden.
Rapportguiden skapar en listrapport baserat på den information du anger.

Mer information
Obs!
•
•
•

Rapportguiden kan hantera alla mallar som har skapats i Impromptu (utom den tomma
mallen).
Skapades katalogen eller rapporten med en tidigare version av Impromptu läser du
"Uppgradera katalog eller rapport" (p. 35).
Du kan bara dra och släppa ett dataelement i taget när du arbetar med mappar i guiden.

Hur gör du om ...
•

•

•

jag vill skapa en ny rapport med hjälp av en annan katalog?
I menyn Katalog väljer du Stäng och skapar sedan en ny rapport. Du blir automatiskt
ombedd att markera en katalog.
jag vill ha summor infogade automatiskt i listrapporten?
Markera kryssrutan Skapa summor automatiskt på sidan Gruppering (rapportguiden). En
Totalsumma infogas på den lägsta detaljnivån i rapporten.
Du snabbt vill spara en rapport i mappen Arbetsyta?
Klicka på knappen Snabb filsökning i dialogrutan Spara som och spara sedan rapporten.

Se även
•
•
•

"Skapa rapporter" (p. 33)
"Öppna kataloger" (p. 34)
"Använda rapportguiden för att snabbt skapa korsfrågerapporter" (p. 36)

Använda rapportguiden för att snabbt skapa korsfrågerapporter
Så här gör du
1. Om du precis har startat Impromptu och dialogrutan Välkommen är öppen klickar du på
Skapa en standardrapport. Välj annars Ny i menyn Arkiv, markera mallen Korstabell och
klicka på Guide.
2. Om katalogen inte är öppen, öppnar du och loggar på till den katalog du vill ha.
3. Ange rubrik för rapporten och klicka på Nästa.
4. Klicka på Korsfrågerapport och följ anvisningarna i rapportguiden.
Rapportguiden skapar en korstabellsrapport med hjälp av angiven information.
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Mer information
Obs!
•
•

•
•
•

Du måste ange ett dataelement i radområdet, ett i kolumnområdet och ett i cellområdet i
korstabellsrapporten.
När du lägger till ett dataelement i cellområdet summeras elementet automatiskt.
Försäljning blir t.ex. Total försäljning och Produkt blir Antal produkter. Om du drar tillbaka
elementet från cellområdet till rad- eller kolumnområdet behålls summeringen. Om du vill
återgå till det ursprungliga dataelementet markerar du elementet och ändrar datadefinitionen.
När du skapar en korsfrågerapport med hjälp av rapportguiden kan bara tre dataelement
anges i cellområdet i korstabellen.
BLOBKolumner med stora binära textobjekt visas inte i korsfrågerapporter.
Du kan bara dra och släppa ett dataelement i taget när du arbetar med mappar i rapportguiden.

Hur gör du om ...
•

•

jag vill skapa en ny rapport med hjälp av en annan katalog?
I menyn Katalog väljer du Stäng och skapar sedan en ny rapport. Du blir ombedd att öppna
en katalog.
Du snabbt vill spara en rapport i mappen Arbetsyta?
Klicka på knappen Snabb filsökning i dialogrutan Spara som och spara sedan rapporten.

Se även
•
•
•
•

"Skapa en underrapport för en korstabell" (p. 40)
"Skapa rapporter" (p. 33)
"Öppna kataloger" (p. 34)
"Snabbt skapa listrapporter med rapportguiden" (p. 36)

Använda mallar för att snabbt skapa en rapport
Beskrivning
Mallar kan spara både tid och arbete när du skapar nya rapporter. Mallar är särskilt arbetsbesparande om du ofta skapar samma typ av rapporter.
Den mall du använder kan innehålla platshållare.
Fyra olika typer av platshållare kan visas i en mall. Det finns platshållare för
• valfri enstaka kolumn
• flera valfria kolumner
• obligatorisk enstaka kolumn
• flera obligatoriska kolumner.
Du kan hoppa över eller fylla i valfria platshållare. Du måste fylla i obligatoriska platshållare.
Du kan fylla i platshållare för en enstaka kolumn med ett dataelement från katalogen och du kan
fylla i en platshållare för flera kolumner med minst ett dataelement från katalogen.

Exempel
Du använder en mall för att skapa adressetiketter. Mallen innehåller platshållare för Kontaktperson, Kontaktpersons titel, Företag, Gatuadress, Postnummer och Ort. Kontaktpersons titel är
en valfri platshållare och Gatuadress är en platshållare för flera kolumner. Du fyller i kontaktpersonens namn men du vet inte titeln, så du hoppar över platshållaren Kontaktpersons titel. Vill du
ta med både gatuadress och postlåda fyller du i platshållaren Gatuadress med två dataelement:
Gatuadress och Postlåda.
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Så här gör du
1. Om du precis har startat Impromptu och dialogrutan Välkommen är öppen klickar du på
Skapa en rapport med hjälp av mall. Välj annars Ny i menyn Arkiv.
2. Markera den mall du vill använda och klicka sedan på OK.
Om den aktuella mappen inte innehåller önskad mall väljer du en annan mapp.
Om du inte redan har öppnat någon katalog visas dialogrutan Öppna katalog där du kan
välja katalog.
3. I rutan Katalog (fliken Data) väljer du ett eller flera dataelement från mapparna.
Ikonen Dataelement
4. Klicka på höger pilknapp när du vill lägga till markerade dataelement i rutan Frågedata.
Knappen Lägg till
5. Upprepa steg 3 och 4 tills du har lagt till de dataelement som du vill ha och klicka sedan på
OK.

Mer information
Obs!
•
•
•

•
•
•
•
•

Alla obligatoriska platshållare visas med fet stil och måste fyllas i.
När du använder en mall för att skapa en korstabellsrapport måste du fylla i minst en
radplatshållare, en kolumnplatshållare och en cellplatshållare.
Platshållaren kan bara använda dataelement som har samma datatyp.

Om en platshållare bara kan godkänna ett dataelement finns platshållaren inte tillgänglig
förrän du fyller i den.
Du kan bara dra och släppa ett dataelement i taget när du arbetar med mappar.
Skapades katalogen med en tidigare version av Impromptu läser du "Uppgradera katalog
eller rapport" (p. 35).
Du kan bara expandera platshållare på fliken Data.
Markerar du mallen Tom (i dialogrutan Ny) kan användaren skapa en rapport utan mall.
Impromptu skapar automatiskt posten Tom i dialogrutan Ny. Det finns ingen fil för tom mall.

Tips!
•

•
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Om du snabbt vill lägga till ett enstaka dataelement i rutan Frågedata dubbelklickar du på
dataelementet i rutan Katalog. Det läggs automatiskt till i nästa tillgängliga platshållare som
har samma datatyp. Om det inte finns några tillgängliga platshållare med samma datatyp
placeras dataelementet sist i listan.
Om du snabbt vill fylla i platshållare drar du ett dataelement från rutan Katalog och släpper
det på en platshållare i rutan Frågedata eller Platshållare (rapportguiden). Platshållaren
godkänner dataelementet om det har samma datatyp. Om platshållaren inte har samma
datatyp som dataelementet sätts detta i stället in i första tillgängliga platshållare som har
samma datatyp. Om det inte finns några platshållare med samma datatyp placeras dataelementet sist i listan.
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Hur gör du om ...
•
•

•

•
•

jag vill använda samma mall med en annan katalog?
Välj Stäng i menyn Katalog och skapa en ny rapport.
inga data visas i rapporten när jag har markerat dataelementen i dialogrutan Fråga?
Du använder mallen Tom. Den här mallen är avsedd för att skapa egna rapporter. Välj en
annan mall.
det dataelement som jag lägger till i rutan Frågedata läggs till i slutet av platshållarlistan i
stället för att sättas in i en platshållare?
Det fanns ingen tillgänglig platshållare med samma datatyp som dataelementet. Dataelementet visas i rapporten.
jag vill ta bort ett dataelement från en platshållare?
Markera dataelementet i platshållaren och klicka på Ta bort.
Du snabbt vill spara en rapport i mappen Arbetsyta?
Klicka på knappen Snabb filsökning i dialogrutan Spara som och spara sedan rapporten.

Se även
•
•

"Skapa rapporter" (p. 33)
"Använda mallar i befintliga rapporter" (p. 81)

Importera en fråga från Cognos Query
Beskrivning
Du kan importera en fråga från Cognos Query med standardmallen som har ställts in på fliken
Sökvägar i dialogrutan Alternativ.
Du kan bara importera frågor från Cognos Query version 6.0 och senare versioner. När du
importerar en fråga skapas en loggfil med namnet CognosQueryImport.log. När du placerar
loggfilen anger du en mapp i rutan Plats för Cognos Query-loggfil i dialogrutan Alternativ.

Tips!
•
•
•

Vill du undvika misstag vid import av filerna från Cognos Query (.cq) väljer du en katalog
som har skapats från samma Architect-paket som frågan skapades med.
När du anger titel på rapporten från den importerade .cq-filen bör du kontrollera att
standardmallen har en textram med namnet "Titel".
Ändra standardmallen för Impromptu eller ändra primärramen för standardmallen för att
ställa in formatet på den rapport som blir resultatet av den importerade .cq filen. Alla
beräkningar och kolumner från standardmallen kommer att läggas till i standardmallens
primärram.

Så här gör du
1. Öppna Impromptu.
2. Klicka på Importera Cognos Query i menyn Verktyg.
Dialogrutan Importera Cognos Query öppnas.
3. Ange Cognos Query-filen (*cq) i rutan Cognos Query-filnamn och klicka på Öppna.
4. Ange filnamnet för katalogen i rutan Katalogplats och klicka på Öppna.
Filnamnet på katalogen måste överensstämma med det namn som har angetts i Cognos
Query-filen. Innehåller frågefilen till exempel posten catalog=salesdb, måste katalogfilen
heta salesdb.cat.
5. Klicka på Importera.
När frågan har importerats visas en dialogruta med antalet och typen informationsmeddelanden som har genererats. Härombeds du öppna importloggfilen.
6. Visa Impromptu-rapporten.

Se även
•

"Detaljvisa till Cognos Query" (p. 129)
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Använda en rapport i en annan rapport
Beskrivning
I likhet med HotFile-filer kan kolumner och tabeller från Impromptu-rapporter läggas till som
dataelement i en annan rapport. Du kan använda alla Impromptu-rapporter (utom korstabeller)
som datakälla för en annan rapport under förutsättning att båda rapporterna finns i samma
katalog.
Återanvändning av rapporter infördes för att hantera sparade procedurer, när en andra rapport
behövs för att tillämpa formatering på de data som returneras från databasen. Återanvändning
av rapporter begränsas inte till sparade procedurer.
Obs! Du kan vara använda en rapport för sparad procedur i en annan rapport om den har körts
minst en gång och returnerar en resultatuppsättning.
Återanvändning av rapporter sparar tid när frågor skapas, men kan innebära längre bearbetningstid eftersom den återanvända rapportens resultatuppsättning cachas lokalt när du kör den
aktuella frågan.

Så här gör du
1. Öppna en ny eller befintlig rapport.
2. Öppna dialogrutan Fråga och klicka på fliken Data.
3. Klicka på HotFile i rutan Datakälla och bläddra sedan till den katalog som innehåller
rapporten du vill återanvända.
4. Klicka på OK.
Rapporten som ska återanvändas visas i rutan Rapportkatalog.
5. Dubbelklicka på rapportmappen för att expandera den och markera sedan dataelementen
för den aktuella rapporten.

Se även
•

"Skapa rapporter" (p. 33)

Skapa en underrapport för en korstabell
Beskrivning
Impromptu kan hantera underrapporter för korstabeller. Du kan ha huvudfrågan och flera
korsfrågeunderrapporter i samma rapport.
Du kan omvandla listramsunderrapporter till korsfrågeunderrapporter på samma sätt som du
omvandlar listramar till korstabeller: pivotera en kolumn och klicka på knappen Skapa korsfråga
i dialogrutan Fråga.
Du kan inte dra kolumnerna i korsfrågeunderrapporten till en annan korstabell. Andra
dra-och-släpp-aktiviteter går att utföra, inklusive dra kolumner i samma korsfrågeunderrapport
eller dra kolumner från en annan ram till korsfrågeunderrapporten.
Du kan bara länka frågan för korsfrågeunderrapporten till huvudfrågan i detalj- och summeringsfiltren för korstabellen.

Så här gör du
1. Öppna en rapport som har minst en fråga.
2. Klicka på Underrapport i menyn Infoga och sedan på Korstabellram för att lägga till en ny
korsfrågeunderrapport.

Se även
•
•
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"Använda rapportguiden för att snabbt skapa korsfrågerapporter" (p. 36)
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Skapa tillgängliga rapporter
Cognos värnar om människor med handikapp och främjar initiativ som gör arbetsplatser och
tekniker mer tillgängliga. I Series 7 version 2 introducerar Cognos en tillgänglighetslösning för
rapportläsning.
Om du vill skapa rapporter som ät tillgängliga för handikappade användare måste du aktivera
hjälpmedel i Configuration Manager. Du måste dessutom göra vissa designöverväganden när
du skapar en hjälpmedelsrapport. Mer information finns i Impromptu Administratörshandbok.

Obs!
•

PDF-dokument som stöder hjälpmedelsriktlinjer i program innehåller mer kodinformation
som ökar storleken på PDF-filen som skapas och kan , som ett resultat av detta, försämra
hastigheten. Mer information om prestanda och hjälpmedel finns i Installationshandbok för
avancerad planering.

Se även
•

"Skapa rapporter" (p. 33)

Hämta data från databasen
När du öppnar en rapport eller lägger till data i en rapport hämtas önskade data automatiskt från
databasen. Du kan öka prestanda genom att avaktivera den automatiska datahämtningen och i
stället hämta data manuellt.

Exempel
Du använder en stor databas. Du vill ändra ordningen på rapportkolumnerna utan att behöva
vänta på att data ska hämtas varje gång du flyttar en kolumn. Avaktivera automatisk
datahämtning och ändra kolumnernas ordningsföljd i rapporten. När du är klar kan du hämta
data manuellt från databasen.

Så här gör du
1. Om autohämtning är aktiverat klickar du på Fråga i menyn Rapport och klickar på fliken
Åtkomst.
2. I rutan Frågealternativ avmarkerar du kryssrutan Hämta data automatiskt och klickar på
OK.)
3. Välj Hämta i menyn Rapport.
Data uppdateras.

Mer information
Obs!
•

Datahämtning görs i en cykel om tre steg. Först förbereds data. Därefter genomsöks data
efter det som passar bäst och till sist skapas rapporten.

Tips!
•
•

Du kan också avaktivera automatisk datahämtning genom att klicka på knappen Autohämtning. När knappen inte är intryckt är autohämtningen avstängd.
Om du vill lägga till knappen Autohämtning i verktygsfältet väljer du Verktygsfält i menyn
Verktyg. I rutan Kategorier väljer du Rapport. Klicka och dra verktygsknappen Autohämtning
till verktygsfältet.

Hur gör du om ...
•

jag vill avbryta datahämtningen?
På statusraden återspeglas den process som pågår under datahämtningen. När det är
möjligt att avbryta en fråga visas en knapp till vänster på statusraden som du kan använda
om du vill avbryta frågan. Ett meddelande visas som säger att du kan avbryta frågan genom
att trycka på Esc.
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Se även
•

"Lägga till och ta bort data" (p. 45)

Flera instanser och versioner av Impromptu
Du kan öppna flera instanser av Impromptu, där var och en är oberoende av de andra. Alla
instanser kan öppna samma katalog (eller olika). Vill du undvika konflikter mellan instanserna
när samma katalog används, gör ändringar i katalogen med den första instansen som har
åtkomst. När du öppnar Impromptu finns de anpassade inställningarna kvar, som verktygsfält
och sökvägar, från den senast stängda instansen.
Du kan också installera flera versioner av Impromptu i datorn samtidigt. Du kan t.ex. installera
Impromptu 7,1 och en tidigare version av Impromptu, eller Impromptu 7,1 och en aktuell eller
tidigare OEM-version av Impromptu. Du kan använda flera versioner av Impromptu när du
behåller den befintliga versionen och testar en nyare version på samma gång.
Följande ändring har utförts för Impromptu så att programmet kan hantera flera versioner.

Konfigurationsinställningar
Impromptu sparar nu information om produktkonfiguration i Cern.ini i mappen Bin där
Impromptu har installerats. Undantaget är information om databasanslutning som finns kvar i
Cognos.ini. I tidigare versioner kunde informationen i filen Cognos.ini ersättas av nyinstallerade
versioner.

Se även
•

"Ändra antalet instanser av Impromptu" (p. 42)

Ändra antalet instanser av Impromptu
Beskrivning
Du kan som standard öppna flera instanser av Impromptu. Du kan ha rapporter från två olika
kataloger öppna samtidigt med Impromptu satt i ett läge med flera instanser. Du också köra fler
än en fråga åt gången.
Du kan dock vilja ställa in Impromptu för en enda instans. Det kan gälla då du kör tidigare
versioner av makron som inte har uppdaterats.
Kontrollera att du har stängt alla instanser av Impromptu innan du ändrar inställningen.

Så här gör du
1. Stäng alla instanser av Impromptu.
2. Klicka påKör i menynStart.
Dialogrutan Kör öppnas.
3. Vill du växla till en enda instans skriver du "<sökvägsnamn>\<programfil>" /SI i rutan
Öppna.
- eller Vill du växla tillbaka till flera instanser skriver du "<sökvägsnamn>\<programfil>" /MI i rutan
Öppna.
Två exempel:
• "C:\Program\Cognos\Cer3\ImpUser.exe" /SI
Växlar till en enda instans av Impromptu User
• "C:\Program\Cognos\Cer3\ImpAdmin.exe" /MI
Växlar till flera instanser av Impromptu Admin
Obs! Installerade du inte programmet på standardplatsen skriver du sökvägen i rutan
Öppna.
4. Klicka på OK.
Nu kan du öppna så många instanser av Impromptu som du vill.
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Se även
•

"Flera instanser och versioner av Impromptu" (p. 42)
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Kapitel 7: Lägga till och ta bort data
Normalt när du lägger till dataelement i en rapport , läggs de till i frågan och markeras
automatiskt för att infogas i den öppna rapporten. Du kan lägga till dataelement i en fråga utan
att de visas i rapporten. På det sättet kan du använda dataelement i beräkningar och filter utan
att visa dem i rapporten.
Varje gång du ändrar en rapport hämtar Impromptu automatiskt nödvändiga data från
databasen. Du kan spara tid när du lägger till eller tar bort data i rapporten om du avaktiverar
automatisk datahämtning. Mer information finns i "Hämta data från databasen" (p. 41).

Det här kan du göra
I en rapport kan du
• lägga till dataelement, beräkningar och summeringar
• sortera, gruppera och använda filter för data för att skapa koncisa och meningsfulla
rapporter
• ändra namn och definitioner för dataelement, beräkningar och summeringar så att de blir
mer relevanta.

Se även
•
•
•

"Lägga till data i befintliga rapporter" (p. 45)
"Ta bort data från rapporter" (p. 46)
"Gruppera, sortera och koppla data i en rapport" (p. 49)

Lägga till data i befintliga rapporter
Beskrivning
Du kan när som helst markera data som ska inkluderas i en rapport.

Exempel
Du har en rapport som innehåller information om kunder. Om du vill inkludera information om
hur de betalar sina inköp, kan du lägga till ett dataelement som heter Betalningssätt.

Så här gör du
1. Välj Data i menyn Infoga.
2. Klicka med musknappen på den plats där du vill infoga data.
Fliken Data i dialogrutan Fråga visas.
3. I rutan Datakälla gör du något av följande:
•

Om du vill infoga data från katalogen klickar du på Katalog.

•

Klicka på HotFile för att infoga data från en HotFile eller en annan rapport.

4. Dubbelklicka på mapparna för att öppna eller stänga dem.
5. Dubbelklicka på varje dataelement som du vill lägga till.
6. Upprepa steg 4 och 5 tills du har lagt till alla önskade dataelement i frågan.
Normalt markeras nya dataelement för att infogas i rapporten. Ett dataelement som är
markerat för att infogas, identifieras med följande ikon i rutan Frågedata:
Ikonen Markerade data
7. Klicka på OK.
De markerade dataelementen infogas i rapporten.
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Mer information
Obs!
•
•
•
•

•
•
•
•

Om du infogar data i en textram läggs de till i början av textramen i den ordning som dataelementen visas i rutan Frågedata.
Infogar du data i en formulärram läggs de till av Impromptu på den plats där du klickar på
musknappen.
Infogar du data i en listram läggs de till av Impromptu på den plats som visas av
markeringen.
Om du infogar data i en diagramram läggs de till i listan över dataelementen för diagramramen.
Du lägger till de nya dataelementen genom att välja Egenskaper i menyn Format och
därefter klicka på fliken Data i dialogrutan Format. Markera ett dataelement i rutan
Frågedata och klicka på Lägg till. Dataelementet visas i rutan Diagramdata.
Om utrymmet mellan två angränsande kolumner eller en datacell markeras, läggs dataelementet till som en ny kolumn.
Om en datacell i grupphuvudet eller gruppfoten markeras, läggs dataelementet till i huvudet
eller foten.
Om du placerar muspekaren över ett sidhuvud eller en sidfot läggs dataelementet till där.
Om du infogar en stor mängd data i en textram bör du ange att ramhöjden ska ändra storlek
dynamiskt så att textramen löper över flera sidor när texten överstiger en sida.

Tips!
•

Klicka på knappen Data och på rapporten för att snabbt lägga till dataelement i en rapport.
Knappen Data

Se även
•

"Lägga till och ta bort data" (p. 45)

Ta bort data från rapporter
Beskrivning
Du kan ta bort dataelement i en rapport eller i en rapportfråga. När du tar bort ett dataelement
från rapporten finns det fortfarande tillgängligt i frågan. Du kan när som helst hämta tillbaka
dataelementet från frågan till rapporten.
Om du tar bort ett dataelement från rapportfrågan måste du lägga tillbaka det i frågan och
hämta data igen om du vill visa data i rapporten vid ett senare tillfälle.

Exempel
Du tar bort enkla beräkningar som t.ex. summor som har blivit överflödiga när du skapar mer
komplexa beräkningar, som t.ex. summa per avdelningskontor och försäljningsrepresentant.

Så här tar du bort data från en rapport
1. Markera dataelementet.
2. Välj Ta bort i menyn Redigera.
Obs! Du kan också ta bort dataelement från en rapport med hjälp av kommandot Klipp ut i
menyn Redigera.

Så här tar du bort data från rapportfrågor
1. Välj Fråga i menyn Rapport och klicka sedan på fliken Data.
2. Markera det dataelement som du vill ta bort i rutan Frågedata.
3. Klicka på vänsterpilknappen Ta bort och klicka på OK.
Knappen Ta bort
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Mer information
Hur gör jag om ...
•

•

du ångrar dig och vill återställa dataelementet i rapporten?
Klicka på Ångra i verktygsfältet.
Knappen Ångra
jag tog bort en kolumn i rapporten men den fortfarande visas i rutan Frågedata i dialogrutan
Fråga?
Kolumnen hämtas från databasen varje gång du öppnar rapporten men den tas inte med i
rapporten. Vill du ta med kolumnen i rapporten läser du informationen i "Lägga till data i
befintliga rapporter" (p. 45).

Se även
•

"Lägga till och ta bort data" (p. 45)
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Kapitel 8: Gruppera, sortera och koppla data i
en rapport
När du grupperar data sorteras det dataelement du grupperar och dubblettvärden tas bort.
Genom att koppla ett grupperat dataelement till ett annat dataelement kan du ta bort repetitiv
information i din rapport .

Det här kan du göra
Du kan
• definiera ett eller flera dataelement i rapporten som grupperade dataelement
• lägga till gruppsidhuvud och gruppsidfot
• ändra grupperingsordningen för de grupperade elementen
• generera summeringar, t.ex. delsummor, på varje gruppnivå
• koppla ett grupperat dataelement till ett annat dataelement
• söka efter ett visst dataelement.

Koppla grupperade dataelement
Du kan koppla ett grupperat dataelement till alla övriga dataelement som har en
ett-till-ett-relation till det grupperade dataelementet.

Exempel
Du öppnar en ogrupperad rapport.

Du grupperar data efter Kundnamn så att du enkelt kan visa data per kund. Kundnamnen
sorteras och samma kundnamn visas bara en gång för alla poster i en grupp.
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Du tar bort dubblerade kundnummer genom att deklarera Kundnummer som ett kopplat
dataelement.

Gruppera och sortera
I Impromptu sorteras grupperade data som standard. Du måste ta bort gruppering innan du kan
ta bort sortering.
Du kan emellertid när som helst sortera på ett kopplat, ogrupperat eller okopplat dataelement
med hjälp av fliken Sortera (dialogrutan Fråga i Rapport-menyn).

Exempel
Du skapar en rapport med två dataelement: Kundnummer och Kundnamn. Du grupperar
Kundnamn. Grupperade data sorteras som standard. Du kopplar sedan Kundnummer till
Kundnamn och sorterar Kundnummer i fallande ordning. Standardsorteringen på Kundnamn
åsidosätts och i stället sorteras Kundnummer i fallande ordning. Standardsorteringen på
Kundnamn förloras.

Om du grupperar efter Kundnamn och dataelementet Ordernummer finns i frågan, kan du
sortera i fallande ordning efter Ordernummer. Ordernummer sorteras i fallande ordning för varje
gruppering av Kundnamn. Kundnamn sorteras som standard alfabetiskt.

Obs!
•

Varje gång du ändrar en rapport hämtar Impromptu automatiskt nödvändiga data från
databasen.

Tips!
•
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Du kan spara tid vid gruppering eller sortering av data genom att avaktivera automatisk
datahämtning. Om du vill veta mer läser du Hämta data från databas.
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Se även
•
•
•

"Koppla data till grupperade dataelement" (p. 53)
"Gruppera data" (p. 51)
"Sortera data" (p. 52)

Gruppera data
Beskrivning
Du kan ordna rapporten genom att gruppera ett eller flera dataelement.

Exempel

Så här gör du
1. Välj Fråga i Rapport-menyn och klicka sedan på fliken Gruppera.
Obs! Fliken Gruppera finns inte tillgänglig för korstabellsrapporter. Frågetabellsrapporter
grupperas automatiskt.
2. Markera de dataelement i rutan Grupperingsordning som du vill gruppera.
3. Klicka på Gruppera.
Ett grupperat dataelement anges med ett svart streck över dataikonens överkant.
Grupperade dataelement
Obs! Dataelementens grupperingsordning bestäms av hur de är ordnade i rutan Grupperingsordning.
4. Klicka på OK.

Mer information
Obs!
•
•

•

När du grupperar data, och grupperingen görs i din dator i stället för av databasen
försvinner stora binära textobjekt i rapporten.
Knappen Gruppera finns inte tillgänglig om du CTRL-klickar på flera underrapportramar.
Om du vill veta vilka ramar i rapporten som är underrapportramar klickar du på Gränslinjer i
Visa-menyn.
Korstabellsrapporter grupperas automatiskt. Alla dataelement i raderna och kolumnerna
grupperas och dataelementen i cellerna kopplas till dataelementet på lägsta nivån i
kolumnerna.
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Tips!
•

•

Om du snabbt vill gruppera ett eller flera dataelement markerar du dataelement i den
ordning du vill gruppera dem och klickar på knappen Gruppera i verktygsfältet.
Knappen Gruppera
Om du vill ändra grupperingsordningen drar du de grupperade dataelementen uppåt eller
nedåt i rutan Grupperingsordning (dialogrutan Fråga) eller klickar på knapparna Gruppera
och Koppla på fliken Gruppera (dialogrutan Fråga i Rapport-menyn).

Hur gör du om ...
•

•

du vill ta bort ett dataelement från gruppen?
Dubbelklicka på det dataelement som du vill ta bort från gruppen i rutan Grupperingsordning och klicka sedan på OK.
du snabbt vill ta bort alla grupper från en rapport?
Tryck på Esc så att du är säker på att ingenting är markerat i rapporten, klicka på knappen
Gruppera i verktygsfältet och bekräfta att du vill ta bort alla grupperingsobjekt.

Se även
•

"Gruppera, sortera och koppla data i en rapport" (p. 49)

Sortera data
Beskrivning
Som standard sorteras inga data om du inte sorterar eller grupperar dataelementet. Du kan
sortera data efter:
• tecken i stigande ordning (a till ö) eller fallande ordning (ö till a)
• tal i stigande ordning (0 till 10) eller fallande ordning (10 till 0)
• datum från äldsta till senaste datum (1995 till 1999) eller från senaste till äldsta datum (1999
till 1995).

Exempel
Om du vill att rapporten ska bli mer lättbegriplig sorterar du efter Kundnamn i stigande ordning
så att kunderna visas i alfabetisk ordning från A till Ö.

Så här gör du
1. Välj Fråga i Rapport-menyn och klicka på fliken Sortera.
2. Markera ett eller flera dataelement.
3. Klicka på Stigande eller Fallande.
En liten ikon för Stigande eller Fallande visas bredvid det dataelement som du vill sortera.
Ikonen Stigande
Ikonen Fallande
Obs! Ordningen på dataelementen i rutan Sorteringsordning bestämmer sorteringsprioritet
för dataelementen.
4. Klicka på OK.

Mer information
Obs!
•
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Knapparna Sortera stigande och Sortera fallande finns inte tillgängliga om du CTRL-klickar
på flera underrapportramar. Om du vill veta vilka ramar i rapporten som är underrapportramar klickar du på Gränslinjer i Visa-menyn.
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Tips!
•

•

Om du snabbt vill sortera data i stigande ordning markerar du ett dataelement och klickar
på knappen Sortera stigande i verktygsfältet.
Knappen Sortera stigande
Om du snabbt vill sortera data i fallande ordning markerar du ett dataelement och klickar på
knappen Sortera fallande i verktygsfältet.
Knappen Sortera fallande

Hur gör du om ...
•

•

•

jag inte vill sortera vissa dataelement?
Välj Fråga i Rapport-menyn och klicka på fliken Sortera. I dialogrutan Sorteringsordning
väljer du de dataelement som du inte vill sortera och klicka på Sortera inte och klicka på OK.
jag snabbt vill ta bort sorteringen för alla sorterade dataelement?
Tryck på Esc så att du är säker på att ingenting i din rapport är markerat, klicka på knappen
Sortera stigande eller på Sortera fallande och bekräfta att du vill ta bort alla sorteringsobjekt.
knappen Sortera stigande eller Sortera fallande inte visas i verktygsfältet?
Om du vill lägga till en knapp i verktygsfältet väljer du Verktygsfält i Verktyg-menyn. I rutan
Kategorier väljer du Rapport. Klicka och dra verktygsknappen till verktygsfältet.

Se även
•

"Gruppera, sortera och koppla data i en rapport" (p. 49)

Koppla data till grupperade dataelement
Beskrivning
Du kan koppla ett eller flera dataelement till ett grupperat dataelement. Ett kopplat dataelement
måste ha en ett-till-ett-relation med det grupperade dataelementet. Ordernummer är exempelvis
ett grupperat dataelement. För varje ordernummer finns det ett orderdatum. Ordernummer och
Orderdatum har en ett-till-ett-relation.
Du kan koppla ett dataelement till ett grupperat dataelement för att undertrycka dubblettinformation om du vet att det kopplade dataelementet upprepas på varje rad i det grupperade
elementet.

Exempel
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Så här gör du
1. Välj Fråga i Rapport-menyn och klicka sedan på fliken Gruppera.
2. Markera det dataelement som du vill koppla till ett grupperat dataelement.
3. Klicka på Koppla.
Med en svart och vit stapel tvärs över överkanten på dataikonen anges att dataelement är
kopplat.
Kopplade dataelement
4. Klicka på OK.

Mer information
Obs!
•
•

När du kopplar ett dataelement sker databearbetningen i din dator.
Du kan även koppla en kolumn till den sista grupperade kolumnen i dialogrutan Grupperingsordning. Om du vill skapa en koppling till en annan kolumn, delar du upp gruppen av
kolumnerna, skapar kopplingen och grupperar dem igen.

Se även
•
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Kapitel 9: Filtrera eller söka data
Filtrera data
Ett filter är en uppsättning villkor som du kan använda för en rapport när du vill ändra inriktning
på rapporten. Du kan använda ett filter för att framhäva viktiga uppgifter genom att filtrera bort
oviktig information

Exempel
Anta att du vill fokusera rapporten på vilka produktlinjer som säljer mest i Mexiko. Du skapar ett
filter för rapporten som visar den totala försäljningen i Mexiko under 1995 ...

... så att bara försäljningssiffror över 100 000 visas.

Det här kan du göra
Hämta data med hjälp av filter
• baserat på ett dataelement i rapporten eller ett annat dataelement i katalogen. Du kan t.ex.
skapa en adresslista som endast innehåller postorderkunder
• hämta data som finns inom ett visst intervall. Du kan t.ex. hämta alla försäljningsdata som
samlades in mellan januari och juni föregående år
• baserat på summeringsinformationen. Du kan t.ex. hämta data för avdelningar som har en
total försäljning över 25 000 kr
• baserat på ett tidigare beräknat dataelement i rapporten eller katalogen. Du kan t.ex. hämta
data om produktförsäljning baserade på en växelkurs som beräknas i katalogen
• hämta data baserade på en ledtext som ber dig välja de värden som ska användas för
filtrering när du öppnar eller kör rapporten.
Varje gång du filtrerar data i en rapport hämtas automatiskt nödvändiga data från databasen. Du
kan spara tid när du filtrerar data i en rapport genom att stänga av den automatiska datahämtningen. Mer information finns i "Hämta data från databasen" (p. 41).

Söka specifika data
Du kan söka efter nästa förekomst av ett angivet värde i rapporten. Du kan t.ex. använda ett
filter för att söka efter nästa förekomst av "Los Angeles" i en kundadresslista, därefter nästa
förekomst osv. Det här är användbart när du vill hitta ett visst värde utan att ta bort data ur
rapporten.
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Se även
•
•
•
•
•

"Filtrera rapporter med hjälp av filter i katalogen" (p. 59)
"Filtrera med korstabelltitlar" (p. 59)
"Söka efter särskilda data i rapporter" (p. 60)
"Snabbfiltrera data med hjälp av knappen Filter" (p. 56)
"Snabbfiltrera data med hjälp av listruteknappen Filter" (p. 57)

Snabbfiltrera data med hjälp av knappen Filter
Beskrivning
Du kan snabbt använda filter för data i en rapport genom att markera ett eller flera värden och
klicka på knappen Filter och i verktygsfältet.
Om du markerar värden på samma rad, t.ex. miljövänliga produkter och telefonförsäljning, visar
rapporten endast data som innehåller båda dessa värden. Om du markerar värden från samma
kolumn, t.ex. telefonförsäljning och postorderförsäljning, visas de data som innehåller något av
de här värdena.

Exempel
Du har en rapport som visar Produkt och Pris. Du markerar tält i produktkolumnen och 2 500 kr
i priskolumnen och klickar på knappen Filter. I rapporten visas bara de tält som har ett pris på 2
500 kr.

Så här gör du
1. Markera minst ett värde i rapporten.
2. Klicka på knappen Filter.
Knappen Filter
Impromptu hämtar bara de data som är baserade på de värden du markerade.

Mer information
Obs!
•
•
•
•
•
•

•

Du kan använda
knappen Filter i verktygsfältet om du vill ta bort rader som baseras på värden som finns i
någon eller några av kolumnerna i rapporten.
knappen Filter i verktygsfältet när du vill definiera ett filter.
ett fördefinierat katalogvillkor som du kommer åt från fliken Filter (dialogrutan Fråga i menyn
Rapport).
Filter-fliken (dialogrutan Fråga i menyn Rapport) när du vill skapa komplexa uttryck.
Du kan också definiera ett filter med hjälp av rapportguiden eller med knappen Filter.
Information om hur du använder knappen Filter finns i "Snabbfiltrera data med hjälp av
listruteknappen Filter" (p. 57).
Knappen Filter finns inte tillgänglig om du CTRL-klickar på mer än en underrapportram. Om
du vill veta vilka ramar i rapporten som är underrapportramar klickar du på Gränslinjer i
menyn Visa.

Hur gör du om ...
•

jag vill ta bort alla filter i en rapport?
Tryck på Esc så att du är säker på att ingenting i rapporten är markerat, klicka på knappen
Filter i verktygsfältet och bekräfta att du vill ta bort befintliga filter.

Se även
•
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Snabbfiltrera data med hjälp av listruteknappen Filter
Beskrivning
Du kan snabbt använda filter för data i en rapport genom att markera ett eller flera värden i en
rapport och använda listruteknappen Filter.

Exempel
Du har en rapport som visar Kundnamn, Orderdatum och Total försäljning. Du klickar på
knappen Filter och markerar Mellan om du vill filtrera rapporten så att bara försäljningen under
de senaste sex månaderna visas.

Så här gör du
1. Markera ett eller flera värden i en kolumn.
2. Klicka på knappen Filter. En meny visas.

3. Välj en filteroperator i menyn.
•

Om du vill filtrera på markerade värden klickar du på I.

•

Om du vill filtrera bort markerade värden klickar du på Inte i.

•

Om du vill filtrera med ett intervall klickar du på Mellan.

•

Om du vill filtrera bort med hjälp av ett intervall klickar du på Inte mellan.

•

Vill du filtrera baserat på ett eller flera värden klickar du på en operator som =, <, < , <=,
, =.
Obs! Innehållet i menyn Filter varierar beroende på vilka markeringar du har gjort i steg 1.
4. Placera markören över den pil som visas till höger om menyn. En extrameny visas.
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5. I extramenyn, som visar tillgängliga alternativ, väljer du något av följande:
•

Om du vill filtrera en rapport på ett eller flera dataelement som är markerade väljer du
Markering.

•

Om du vill ange ett eller flera tal att filtrera på väljer du Tal.

•

Om du vill välja filtervärde i en lista väljer du Val av värden.

•

Om du vill ange en eller flera textsträngar att filtrera på väljer du Sträng.

•

Om du vill ange ett eller flera datum att filtrera på väljer du Datum.

•

Om du vill ange en eller flera tidpunkter att filtrera på väljer du Tid.

•

Om du vill ange en datum-tid-variabel att filtrera på väljer du Datum-tid.

• Om du vill ange ett eller flera intervall att filtrera på väljer du Intervall.
Obs! Innehållet i menyn Filter varierar beroende på vilka markeringar du har gjort i steg 1.
6. Om du väljer
•

Markering används filtret automatiskt i rapporten.

•

Val av värden visas dialogrutan Val av värden där du kan välja något av alla de värden
som finns för det markerade dataelementet.

•

något av övriga alternativ visas dialogrutan Ange värden där du kan ange eller markera
värden och klicka på OK

Mer information
Obs!
•

•

Du kan också definiera ett filter genom att helt enkelt använda knappen Filter. Information
om hur du använder knappen Filter finns i "Snabbfiltrera data med hjälp av knappen
Filter" (p. 56).
knappen Filter finns inte tillgänglig om du CTRL-klickar på mer än en underrapportram. Om
du vill veta vilka ramar i rapporten som är underrapportramar klickar du på Gränslinjer i
menyn Visa.

Tips!
•
•

Om du vill välja två eller flera dataelement som inte står intill varandra markerar du ett
dataelement, håller ner Ctrl och klickar på övriga dataelement.
Om du vill ta bort alla filter från en rapport trycker du först på Esc så att du är säker på att
ingenting är markerat, klickar på knappen Filter i verktygsfältet och bekräftar att du vill ta
bort befintliga filter.

Hur gör du om ...
•

•

bara Filterdefinition visas när jag klickar på knappen Filter?
Ingenting i rapporten har markerats, du har markerat en hel kolumn eller också har du
markerat värden från olika kolumner för filtreringen.
Du kan använda Filterdefinition när du vill skapa ett eget filter.
rapportdata försvinner när jag filtrerar mellan två värden som jag har angett manuellt?
Det första värde du angav i dialogrutan Ange värden är högre än det andra värdet. Se till att
det första värdet är lägre än det andra värdet.

Se även
•
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Filtrera rapporter med hjälp av filter i katalogen
Beskrivning
Du kan använda filter för rapporter med hjälp av fördefinierade filter i katalogen. Ett fördefinierat
filter är ett villkor som har skapats av administratören eller någon annan och sparats i katalogen.
När du använder ett fördefinierat filter hämtas de data som uppfyller villkoren i filtervillkoren.
Med fördefinierade filter sparar du tid när du filtrerar en rapport eftersom de definierar ofta
använda eller komplexa uttryck.
Filtervillkor visas med de andra dataelementen i katalogen. Du känner igen ett filtervillkor på
filtersymbolen framför namnet.
Filtersymbolen

Exempel
Du öppnar en rapport med namnet Orderinformation som visar Kundnamn, Ordernummer,
Orderdatum och Avslutsdatum. Du vill ha en lista över all försäljning som inte avslutats i tid så
att du kan se orsaken till förseningarna. I katalogen väljer du ett fördefinierat filtervillkor som
kallas Sent avslutade försäljningar.

Så här gör du
1. Välj Fråga i menyn Rapport och klicka sedan på fliken Filter.
2. I rutan Tillgängliga komponenter dubbelklickar du på Katalogkolumner.
3. I dialogrutan Katalog dubbelklickar du på mapparna tills du hittar det fördefinierade filtervillkor du behöver.
En filtersymbol före filternamnet innebär att det är ett fördefinierat filtervillkor.
Filtersymbolen
4. Markera filtervillkoret och klicka på OK.
Det markerade filtervillkoret visas i rutan Filterdefinition. Du kan använda filtervillkoret som
det är eller ändra det.
5. Klicka på OK.

Mer information
Obs!
•

•

Du kan hämta unika rader med data genom att markera kryssrutan Ta bort dubblettrader på
fliken Filter (dialogrutan Fråga i menyn Rapport) om du vill filtrera bort repetitiv information i
databasen.
Du kan köra en rapport utan dess filter genom att markera Åsidosätt filter på fliken Filter
(dialogrutan Fråga i menyn Rapport) om du vill hämta data för rapporten utan att använda
ett filter.

Hur gör du om ...
•

jag vill ta bort alla filter i en rapport?
Tryck på Esc så att du är säker på att ingenting i rapporten är markerat, klicka på knappen
Filter i verktygsfältet och bekräfta att du vill ta bort befintliga filter.

Se även
•

"Filtrera eller söka data" (p. 55)

Filtrera med korstabelltitlar
Beskrivning
Du kan markera en rubrik i en korstabell och skapa ett filter för den med hjälp av knappen Filter.
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Valde du en kolumnrubrik i en korstabell när du skapade ett filter, används det filtret som ett
detaljfilter. Valde du en korstabellcell när du skapade filtret används filtret som ett detaljfilter eller
ett summeringsfilter för en korstabell, beroende på om den valda cellen visar detaljerade eller
summerade värden.
Knappen Filter är tillgänglig om alla följande villkor stämmer:
• Alla markerade rubriker är kolumnrubriker som innehåller data från databasen, inte
metadata.
I exemplet nedan kan du använda knappen Filter för rubriken Camping Chain med inte för
Product Type, eftersom kolumnen Camping Chain innehåller data från databasen (från
tabellen Kundtyp) medan kolumnen Product Type är metadata.
• Alla valda titlar tillhör samma skikt bland kolumntitlarna.
I exemplet nedan kan du använda knappen Filter för rubriken Fresh Air Co 1 och 2
samtidigt, men inte för titlarna Camping Chain och Fresh Air Co 1 samtidigt eftersom de inte
tillhör samma skikt.
• Endast korstabellrubriker markeras.

Så här gör du
1. Öppna en korsfrågerapport.
2. Markera önskade korstabellrubriker.
3. Klicka på knappen Filter och skapa filtret.

Se även
•
•

"Skapa en underrapport för en korstabell" (p. 40)
"Filtrera eller söka data" (p. 55)

Söka efter särskilda data i rapporter
Beskrivning
Du kan snabbt söka efter ett visst värde i rapporten när du behöver hitta en viss post.

Exempel
Du har en flersidig rapport som innehåller kundnamn och postadresser. Du vill hitta varje
förekomst av "Los Angeles" utan att ta bort övriga data i rapporten. Du söker efter den första
förekomsten av "Los Angeles" och går sedan vidare till nästa förekomst med hjälp av
kommandot Sök nästa.

Så här gör du
1. Markera ett värde i en lista.
Obs! Om du inte ser det värde du vill ha markerar du ett värde vilket som helst så att
dialogrutan Sök öppnas.
2. Välj Sök i menyn Redigera.
3. Ange det värde du söker i rutan Sök efter.
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4. Gör på något av följande sätt:
•

Om du vill att värdet i rutan Sök efter bara ska matcha hela ord markerar du kryssrutan
Matcha hela ord.

•

Om du vill matcha stora och små bokstäver med det värde som angetts i Sök efter
markerar du kryssrutan Matcha gemener/VERSALER.

5. Klicka på knappen Uppåt eller Nedåt beroende på i vilken riktning du vill söka.
6. Klicka på Sök nästa.
Varje gång du upprepar steg 6 eller använder kommandot Sök nästa (menyn Redigera)
bläddrar Impromptu igenom rapporten och söker efter nästa förekomst av angivet värde.

Mer information
Obs!
•

Du kan inte söka efter ett markerat värde i stora binära textobjekt (BLOB).

Se även
•

"Filtrera eller söka data" (p. 55)

Kopiera, klippa ut och klistra in i Expression Editor
Du kan klippa ut, kopiera och klistra in uttryck från en uttrycksredigerare och klistra in dem i en
annan. Det är ett bekvämt sätt att generera uttryck och är användbart när du skapar filter för
rapporter. Du kan kopiera ett rapportfilter från en källrapport och klistra in det i andra rapporter
med eventuella ändringar. Du kan t.ex. klippa ut ett filter från rutan Filterdefinition på fliken Filter
(dialogrutan Fråga) och klistra in det i rutan Uttryck i dialogrutan Beräkningsdefinition.
Markera ett uttryck och klipp sedan ut, kopiera och klistra in med standardgenvägar i Windows
eller med högerklickningsmenyn.
Du kan kopiera och klistra in text från andra program till en komponent för ett konstant värde,
som teckensträngar eller datum. Alla uttryckskomponenter kan dock inte kopieras och klistras in
i olika uttrycksredigerare. Kommandot Klistra in är inte tillgängligt när det inte går att klistra in.
Obs! Klistrar du in en referens till en kolumn i datadefinitionen av en annan kolumn, med hjälp
av en databas som inte innehåller den första kolumnen, kommer frågan att misslyckas när du
kör den.
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I rapporter krävs ofta en summering av data. Med hjälp av Impromptu kan du lägga till
summeringar i rapporten. Du kan t.ex. lägga till en total försäljningssumma eller en löpande
summa för order.
Även om det är bättre att lägga till en summering när du skapar frågan kan du också lägga till
summeringar när rapporten är klar.

Vad är en summering?
En summering är en fördefinierad beräkning som bearbetar ett eller flera värden, utför en
operation på värdena och returnerar ett värde som summerar ingående data. Summeringen
identifierar alltid typen av summering, t.ex. summan och namnet på det dataelement som du vill
summera. T.ex. Summa (Försäljningsbelopp), Medelvärde (Produktmarginal). Summeringar
kallas också sammanslagningar.

Olika typer av summeringar
Du kan skapa både
• enkla summeringar och
• komplexa summeringar

Enkla summeringar
Du skapar enkla summeringsuttryck med hjälp av knappen Summering.
Knappen Summering
När du klickar på knappen Summering (dialogrutan Fråga) eller Ctrl+klickar på knappen Summa
i verktygsfältet, visas dialogrutan Summering. I den här dialogrutan kan du skapa många olika
summeringar, inklusive
• summa
• medelvärde
• antal
• maximum
• minimum
• procent av total

Exempel
En summering med definitionen Summa (Försäljning) beräknar total försäljning för varje avdelningskontor om du placerar den i sidfoten för Avdelningskontor.
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Den beräknar total försäljning för landet om du flyttar den till sidfoten för Land.

Varför ska jag använda summeringar?
Använd summeringar om du vill visa en översiktsvy av data i rapporten eller för att ytterligare
analysera dina data

Summeringar och kopplingar
En enkel summering, t.ex. summa, medelvärde eller antal, är en dynamisk beräkning som
automatiskt kopplas till placeringen. Om du flyttar en enkel summering ändras summeringen
efter den nya placeringen. Du kan uttryckligen koppla en summering till en grupp så att värdet
inte ändras när du flyttar det från en plats till en annan i rapporten. Detta kallas fast koppling.
Om t.ex. Summa (Försäljning) är kopplad till gruppen Land kan du flytta Summa (Försäljning) till
sidfoten för Stad, men värdet är fortfarande den totala försäljningen för varje land.
Summeringar med fast koppling inkluderar
• löpande medelvärde
• löpande antal
• löpande maximum
• löpande minimum
• löpande summa
• standardavvikelse
Varje gång du summerar rapportdata hämtas data automatiskt från databasen. Du kan spara tid
när du summerar rapportdata genom att avaktivera automatisk hämtning av data. Mer
information finns i "Hämta data från databasen" (p. 41).

Se även
•
•
•
•

"Lägga till summor i listrapporter" (p. 66)
"Skapa en summering" (p. 64)
"Flytta en summering till annan plats" (p. 67)
"Använda en summering från katalogen" (p. 67)

Skapa en summering
Beskrivning
Du kan skapa en summering som är en dynamisk beräkning och som utför vanliga beräkningar,
exempelvis summa, medelvärde, antal, minimum, maximum och procent. Den här typen av
summering är "automatisk" eftersom den har ett värde som förändras med placeringen.

Exempel
Du vill veta total försäljning per avdelningskontor. Öppna en rapport som visar Avdelningskontor
och Försäljning. Kolumnen Avdelningskontor grupperas. Skapa en summering som summerar
summan för varje avdelningskontor.
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Så här gör du
1. Välj Fråga i menyn Rapport.
2. I rutan Katalog på fliken Data markerar du den kolumn som du vill summera.
3. Klicka på knappen Summering.
Knappen Summering
4. Gör något av följande i dialogrutan Summering.
Klicka på ...

för att beräkna ...
summan av markerade dataelement.

Summa
det lägsta värdet av markerade dataelement.
Minimum
det högsta värdet av markerade
dataelement.
Maximum
medelvärdet av markerade dataelement.
Medelvärde
antalet markerade dataelement.
Antal
hur stor procentandel av summan som
dataelementet utgör.
Procent av total
Obs! Vilka knappar som är tillgängliga i dialogrutan Summering beror på den markerade
kolumnens datatyp. Om du t.ex. har markerat en kolumn med teckendata, t.ex. Produkt,
finns inte knapparna Summa, Medelvärde eller Procent av total tillgängliga. Däremot finns
Minimum, Maximum och Antal.
5. Klicka på OK.
Summeringen visas i dialogrutan Frågedata på fliken Data i dialogrutan Fråga.
6. Klicka på OK.
Summeringen visas i rapporten.
•

Om en summering finns i brödtexten för en grupperad lista görs summeringen för den
lägsta gruppen i listan.

•

Om en summering finns i gruppsidhuvud eller gruppsidfot görs summeringen för den
gruppen.

•

Om en summering finns i en formulärram som är definierad för grupp görs
summeringen för den gruppen.

• Om inget av ovanstående gäller görs summeringen för hela rapporten.
Du kan flytta summeringen till olika områden på rapporten. Se "Flytta en summering till
annan plats" (p. 67).

Impromptu användarreferens 65

Kapitel 10: Arbeta med summeringar

Mer information
Tips!
•

Om du vill visa ramtyper klickar du på Gränslinjer i menyn Visa. Läs tabellen på fliken Steg
om du vill veta var summeringen visas i rapporten.

Obs!
•

När du skapar en summeringsrapport direkt görs summeringen på servern. När du skapar
en summeringsrapport från en detaljrapport sker summeringen lokalt i datorn. Du kan också
ställa in balansen klient/server (fliken Åtkomst, dialogrutan Fråga) så att den lokala bearbetningen begränsas genom att summeringen utförs med hjälp av en separat databasfråga.
Det är effektivare än att beräkna summeringar på den egna datorn.

Hur gör du om ...
•
•

jag inte vill ha summor i en rapport jag skapar med hjälp av rapportguiden?
Avmarkera kryssrutan Skapa summor automatiskt på sidan Gruppering i rapportguiden.
jag vill ta bort en summering från rapporten eller frågan?
Du kan ta bort summeringar i rapporter och frågor på samma sätt som du tar bort andra
dataelement. Mer information finns i "Ta bort data från rapporter" (p. 46).

Se även
•
•
•

"Flytta en summering till annan plats" (p. 67)
"Arbeta med summeringar" (p. 63)
"Använda en summering från katalogen" (p. 67)

Lägga till summor i listrapporter
Beskrivning
I rapporter krävs ofta en summering av data. Du kan t.ex. lägga till Summa försäljning per
produkt i listrapporten.

Så här gör du
1. Markera en kolumnrubrik, en kolumn eller ett värde i en befintlig listrapport.
2. Klicka på knappen Summa i verktygsfältet.
Knappen Summa

Mer information
Obs!
•

Om det inte finns någon gruppering i rapporten placeras summan i listfoten. Om det finns
grupperingar skapas automatiskt en gruppfot (om det inte redan finns en) för varje grupp i
rapporten. En gruppsumma infogas i varje gruppfot.

Hur gör du om...
•

jag vill räkna antalet markerade dataelement utan att ta med tomma celler?
Markera en kolumnrubrik, en kolumn eller ett värde i befintlig listrapport och klicka på
knappen Antal i verktygsfältet.
Knappen Antal

Se även
•
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Använda en summering från katalogen
Beskrivning
Du kan använda en befintlig summering, som administratören har sparat i en katalog, i stället för
att skapa en egen summering. Det sparar tid och förenklar rapporteringen. Varje gång du lägger
till en summering i en rapport beräknas värdet baserat på var du lägger till summeringen. Om du
lägger till samma summering på tre olika platser (t.ex. en övergripande listsidfot och två olika
nivåer av gruppfot) beräknas automatiskt en korrekt summa för varje placering.
När du markerar en summering bland tillgängliga katalogkolumner visas den här ikonen:

Det syns att beräkningen är en summering när du visar ikonen på fliken Gruppera i dialogrutan
Fråga i menyn Rapport. Ikonen ser ut så här:

Om du vill infoga en katalogsummering i både en listfot och en gruppfot lägger du till summeringsdataelementet två gånger i Frågedata (en för varje placering i rapporten).

Exempel
Du lägger till en summering för Medelvärde (Försäljning) Frågedata och infogar den i den
övergripande listfoten. Impromptu kopplar summeringen med listrapporten och beräknar det
övergripande medelvärdet.
Du flyttar summeringen för Medelvärde (Försäljning) till gruppfoten Kund. Summeringen
kopplas till Kund-gruppen och genomsnittlig försäljning per kund beräknas.

Så här gör du
1. Välj Fråga i menyn Rapport och klicka sedan på fliken Data.
2. Sök efter den summeringsberäkning du vill använda i rutan Katalog.
3. Dubbelklicka på summeringsberäkningen så att den läggs till i rutan Frågedata och klicka
sedan på OK.
Summeringsberäkningen läggs till i rapporten. Den summering du infogar från katalogen
kopplas automatiskt till placeringen.

Se även
•
•

"Skapa en summering" (p. 64)
"Arbeta med summeringar" (p. 63)

Flytta en summering till annan plats
Beskrivning
Vissa typer av summeringar, t.ex. summa, medelvärde, antal, maximum, minimum, procent,
procentsats och rangordning påverkas av placeringen. När du flyttar någon av de här summeringarna till en annan plats ändras beräkningen av summeringen och aktuell grupp.

Exempel
Du flyttar ett dataelement från kolumnen Summa (Försäljning) till listsidfoten. Flyttningen ändrar
värdet från Summa (Försäljning) för den lägsta gruppen i rapporten till Summa (Försäljning) för
hela rapporten.
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Så här gör du
1. Markera den summering som du vill flytta.
2. Dra och släpp summeringen på den nya platsen.
Obs! Normalt automatkopplas en summering, t.ex. summa, medelvärde, antal, maximum,
minimum, procent, procentsats eller rangordning till aktuell placering och värdet av
summeringen ändras när den flyttas till en ny plats. Om kopplingen inte är automatisk
ändras inte summeringens värde.

Se även
•
•
•
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Kapitel 11: Infoga text, bilder och andra
rapportvariabler
Om du vill förbättra utseendet på din rapport kan du infoga text, bilder och andra rapportvariabler i rapportens sidhuvud eller sidfot.

Det här kan du göra
Du kan
• lägga till kommentarer i en Impromptu-rapport för att förtydliga eller påpeka vissa aspekter i
rapporten
• infoga en bild. En bild kan visas en eller flera gånger i en rapport och kan vara statisk eller
dynamisk. Till skillnad från en statisk bild kopplas en dynamisk bild ihop med ett
dataelement eller en beräkning. databasen måste innehålla ett dataelement som identifierar
den dynamiska bildfilen. Du kan t.ex. infoga en dynamisk bild av varje produkt i rapporten.
Om databasen uppdateras och bilden ändras visas ändringen i rapporten. Du kan också
infoga statiska bilder, t.ex. bitmappar med företagets logotyp, högst upp på varje order. Som
exempel på en rapport som innehåller både en statisk bild (företagslogotypen) och en
dynamisk bild (produktbilden) kan du se exempelrapporten om årlig produktförsäljning som
följer med Impromptu.
• använda rapportvariabler för att förbättra rapporten. En rapportvariabel är ett dynamiskt
element, t.ex. datum, tid, sidnummer eller antal sidor. I Impromptu eller i datorn uppdateras
kontinuerligt rapportens rapportvariabler. Du visar t.ex. systemdatum och -tid när rapporten
skrivs ut. Du vill kanske också inkludera sidnummer och det totala antalet sidor i sidhuvudet
eller sidfoten.

Se även
•
•
•
•

"Formatera rapporter" (p. 81)
"Infoga rapportvariabler" (p. 73)
"Infoga statiska bilder" (p. 70)
"Infoga text" (p. 69)

Infoga text
Beskrivning
Du kan lägga till en kommentar eller en rubrik i din rapport så att den blir lättare att förstå. I en
kommentar kan du förklara var data kommer ifrån så att andra lättare kan förstå innehållet i
rapporten. Med en rubrik kan du förtydliga rapportens syfte och innehåll.

Så här gör du
1. Välj Textram i Infoga-menyn.
2. Placera pekaren där du vill ha textens övre, vänstra hörn.
3. Medan du håller ned musknappen drar du musen diagonalt och ställer in storleken på den
yta där texten ska visas. Släpp sedan musknappen.
En blinkande markör, som ser ut som ett I, visas.
I-markör
4. Skriv eller infoga den text du vill ha i rapporten.
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Mer information
Tips!
•
•
•

Om du snabbt vill infoga text klickar du på knappen Textram i verktygsfältet.
Knappen Textram
Du kan redigera befintlig text genom att dubbelklicka på texten tills den blinkande markören
visas. Ändra texten och klicka sedan utanför textytan.
Ange höjdegenskapen till dynamisk om du vill att en textram i en listram ska löpa över flera
sidor när texten överstiger en sida.

Hur gör du om ...
•
•

jag vill ta bort texten?
Markera texten så att markeringshandtagen visas och tryck sedan på Delete.
infogad text upprepas för varje rad i listan?
Den aktuella rapporten är baserad på en mall för enkel lista eller insättningspunkten var
placerad på listan när du klickade för att infoga texten. När du använder mallen för enkel
lista kan du bara lägga till text i sidhuvud och sidfot eller ändra befintlig text i listan genom
att dubbelklicka på den.

Se även
•

"Infoga text, bilder och andra rapportvariabler" (p. 69)

Infoga statiska bilder
Beskrivning
Du kan infoga en bild och visa något av följande bildfilformat som har sparats på en enhet som
din dator kan använda.
• Windows bitmappsfil (.bmp)
• JPEG- eller JPG-fil (Joint Photographic Experts Group)
• PNG-fil (Portable Network Graphics)
• DIB-fil (Device Independent Bitmap)
En enskild bild kan visas på ett eller flera ställen i samma rapport.
Bilden kan vara statisk eller dynamisk. En dynamisk bild kopplas till ett dataelement eller en
beräkning. databasen måste innehålla ett dataelement som identifierar bildfilerna.
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Exempel

Så här gör du
1. Välj Bildram i menyn Infoga.
2. Placera pekaren på den plats där du vill ha bildens övre vänstra hörn.
Muspekaren ändras till följande:

3. Medan du håller ned musknappen drar du musen diagonalt så att bildens storlek ändras.
Släpp sedan musknappen.
Fliken Källa i dialogrutan Bildegenskaper visas.
4. Välj alternativet Läs in från fil.
5. I rutan Läs in från fil markerar du namnet på den bildfil som du vill visa i bildramen.
6. Markera kryssrutan Skapa en kopia i rapporten.
7. Klicka på OK.

Mer information
Obs!
•

Använd små JPEG- (Joint Photographic Experts Group) och PNG- (Portable Network
Graphics) bildfiler om du vill korta ner nedladdningstiderna för webbaserade program.
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Tips!
•
•

Om du vill klistra in en bild från ett annat program använder du kommandona Kopiera och
Klistra in.
Du kan snabbt infoga en bild genom att klicka på knappen Infoga bildram i verktygsfältet.
Knappen Bildram

Hur gör du om ...
•
•
•

•

jag vill uppdatera bilden?
Avmarkera kryssrutan Skapa en kopia i rapporten i dialogrutan Bildegenskaper.
jag vill ta bort en bild i rapporten?
Markera bilden och tryck på Delete.
jag vill ändra storlek på en bild?
Klicka på bilden och dra, medan du håller ned pekaren över ett av bildens handtag, så att
bildens storlek ändras. Släpp sedan musknappen.
den statiska bild jag infogar upprepas för varje rad i en lista?
Den aktiva rapporten baseras på en mall för enkel lista eller också var pekaren placerad
över listan när du klickade för att infoga bilden. När du använder mallen för en enkel lista kan
statiska bilder bara läggas till i huvud eller fot för sida, lista eller grupp.

Se även
•

"Infoga text, bilder och andra rapportvariabler" (p. 69)

Infoga sidnummer
Beskrivning
Numrera sidorna i dina rapporter så att du har en referenspunkt när du granskar din utskrivna
rapport.
Du kan
• infoga sidnummer i rapporten. Om du t.ex. vill att aktuellt sidnummer ska visas längst ner till
höger på rapporten kan du infoga rapportvariabelns <Sidnummer> i högra hörnet av
sidfoten så att sidnumret upprepas på varje sida
• formatera sidnumren i rapporten. Om du t.ex. vill att sidnumret ska vara lättare att läsa kan
du ange att det ska visas med fet, röd stil på 15 punkter
• ta bort sidnummer i rapporten. Om du t.ex. har lagt in sidnummer, men den slutgiltiga
rapporten endast består av en sida, finns det ingen anledning att visa sidnumret.

Exempel
Du anger aktuellt sidnummer för visning i rapportens nedre, högra hörn. Du infogar rapportvariabeln <Sidnummer> i sidfoten så att sidnumret upprepas på varje sida.

Så här gör du
1. Välj Fler objekt i menyn Infoga.
2. Markera rapportvariabeln Sidnummer och klicka på Infoga.
Muspekaren ändras till följande:

3. I rapporten placerar du pekaren där du vill placera sidnumrets övre, vänstra hörn och dra för
att ange storlek på det område där sidnumret ska visas.
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Mer information
Obs!
•
•

Du bör endast infoga sidnummer i vyn Sidlayout.
Om du infogar sidnummer i en lista infogas sidnumren som en kolumn.

Tips!
•
•

Om du vill formatera sidnumret markerar du det. Välj Teckensnitt i menyn Format och
markera teckensnittstyp, format, storlek, effekter och färg.
Om du vill ta bort sidnummer väljer du sidnummer och trycker på tangenten Delete.

Se även
•

"Infoga text, bilder och andra rapportvariabler" (p. 69)

Infoga rapportvariabler
Beskrivning
Du kan infoga rapportvariabler i rapporten om du vill vara säker på att rapporten innehåller
korrekt dynamisk information som t.ex. datum, tid, sidnummer och sidantal. Rapportvariabler
uppdateras kontinuerligt i rapporten av datorn (exempelvis systemdatum) eller av Impromptu.

Exempel
Du ska skriva ut en flersidig rapport. Om du vill vara säker på att alla sidor skrivs ut och att
sidordningen är tydlig tar du med sidnummer och totalt sidantal i rapportens sidfot.

Så här gör du
1. Välj Fler objekt i menyn Infoga.
2. I rutan Tillgängliga objekt markerar du den rapportvariabel som du vill infoga i rapporten.
3. Klicka på Infoga.
Pekaren ändrar utseende beroende på vilken rapportvariabel som infogas.
4. I rapporten placerar du pekaren på den punkt där du vill placera rapportvariabelns övre,
vänstra hörn och drar sedan för att ändra variabelns storlek.
Obs! När du infogar löpande sidsummor visas dialogrutan Löpande summa för sidor.
Markera den kolumn som du vill använda för löpande sidsumma och klicka på OK.
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Mer information
Obs!
•
•

•

•
•

•

Du kan klippa ut och klistra in, kopiera och klistra in eller dra och släppa rapportvariabler
inom en rapport eller mellan rapporter.
Om du klistrar in en variabel för löpande sidsumma i en textram ändras namnet på
variabeln, som visas på statusraden till namnet på textramen.
Om du t.ex. väljer att infoga variabeln för löpande sidsumma för Försäljning 1996 visar
statusraden "Löpande sidsumma [Försäljning 1996]". Om du klistrar in variabeln för löpande
sidsumma i en textram och markerar variabeln visas namnet på textramen på statusraden,
inte namnet på variabeln.
Så länge du inte har sparat rapporten under något namn som du själv har valt har den
standardnamnet (RAPPORT1). När du sparar rapporten och ger den ett namn uppdateras
rapportens namn.
En variabel för löpande sidsumma kan inte användas i ett uttryck eller en beräkning.
Systemdatumvariabeln uppdateras automatiskt varje gång du öppnar eller skriver ut en
rapport. Formatet <Datum> är baserat på inställningarna på fliken Dataformat (i dialogrutan
Alternativ som du når via menyn Verktyg).
Systemtidsvariabeln uppdateras automatiskt varje gång du öppnar eller skriver ut en
rapport. Formatet <Tid> är baserat på inställningarna på fliken Dataformat (dialogrutan
Alternativ i menyn Verktyg).

Tips!
•

Om du vill formatera en rapportvariabel högerklickar du på den och därefter på Format. I
dialogrutan Format klickar du på fliken Teckensnitt. Välj teckensnittstyp, teckenstorlek,
format, effekter och färg och klicka sedan på OK.

Hur gör du om ...
•
•
•

jag vill ta bort en rapportvariabel?
Markera den och använd kommandot Ta bort i menyn Redigera.
jag tar bort en kolumn som har en variabel för löpande sidsumma?
Variabeln för löpande sidsumma tas också bort.
jag inte kan se löpande summa i en rapport?
Välj Sidlayout i menyn Visa.

Se även
•
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Kapitel 12: Dölja, visa, gruppera eller ändra
storlek på del av rapport
Dölja, visa eller ta fram del av rapport
Du kan dölja, visa eller ta fram delar av en rapport vid olika tillfällen. När du döljer delar av en
rapport tas de inte bort ur rapporten. De dolda delarna av rapporten syns inte men du kan
däremot fortsätta använda dem.
Du kan t.ex. använda värdena för dolda dataelement i filter och beräkningar och dataelementen
visas fortfarande på fliken Data (dialogrutan Fråga).
I en listrapport kan du dölja, ta fram eller visa
• sidhuvud och sidfot. Det här är användbart om du vill koncentrera dig på rapportdetaljerna
och inte visa rubriker och summeringinformation i sidhuvud och sidfot
• enstaka kolumner. Du kan styra vilken information som visas i den färdiga rapporten. Om du
exempelvis vill ha elementet Lön på detaljraderna i en anställningsrapport men inte att
lönerna ska visas när du distribuerar utskrivna kopior av rapporten till andra kan du dölja
dataelementet Lön.

Gruppera delar av rapport
Du kan gruppera delar av en rapport så att de behandlas som en enda enhet. Det gör det lättare
för dig att visa, dölja, ändra storlek på eller formatera hela gruppen på en gång utan att behöva
behandla de olika delarna i rapporten en i taget. Du kan när som helst dela upp en grupperad
del.

Ändra storlek på del av rapport
Du kan ändra storlek på delar av rapporten för att förbättra rapportens utseende. Det finns flera
alternativ för att ändra storlek som du kan använda när du formaterar rapporten. Du kan ändra
storlek på områden i rapporten med hjälp av musen eller använda följande alternativ för att
ändra storlek.
• Fäst mot överordnad. Du kan fästa en del av en rapport så att den matchar storleken på den
överordnade ramen. Om du t.ex. vill skapa en lista som använder hela sidbredden och
-höjden använder du Fäst mot överordnad.
• Dynamisk höjd. Du kan variera höjden på en del av en rapport baserat på data med hjälp av
alternativet Dynamisk höjd. Det här alternativet kan bara användas för text.
• Ange bredd och Ange höjd. Du kan ange exakt bredd och höjd för en markerad del av
rapporten så att den uppfyller dina speciella krav. Du kan t.ex. ange att en yta på 8,75 x 12,5
cm i övre vänstra hörnet ska användas för kundadressen.
• Sök data efter bästa bredd och Sök data efter bästa höjd. Du kan bestämma storlek för en
del av en rapport så att den anpassas till använda data med hjälp av alternativen Sök data
efter bästa bredd eller Höjd.

Se även
•
•
•
•
•
•

"Gruppera delar av rapport" (p. 77)
"Dölja del av rapport" (p. 76)
"Ändra storlek på del av rapport" (p. 78)
"Visa del av rapport" (p. 76)
"Trava delar av rapport" (p. 78)
"Ta fram del av rapport" (p. 76)
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Dölja del av rapport
Beskrivning
Om du döljer delar av en rapport kan du optimera presentationen av rapporten för bästa möjliga
dataanalys.

Exempel
Du har många kolumner i en listrapport och vill jämföra den första kolumnen med den sista. Du
döljer alla mellanliggande kolumner så att första och sista kolumnen visas sida vid sida.

Så här gör du
1. Markera den rad, kolumn, bild eller rapportvariabel som du vill dölja.
2. Välj Dölj i Format-menyn.

Mer information
Obs!
•

Om du döljer någon rad bland detaljraderna i listrapporter döljs alla detaljraderna.

Se även
•
•
•

"Dölja, visa, gruppera eller ändra storlek på del av rapport" (p. 75)
"Visa del av rapport" (p. 76)
"Ta fram del av rapport" (p. 76)

Visa del av rapport
Beskrivning
Om du visar dolda delar av en rapport så blir de tillfälligt synliga men om du tar fram delar av en
rapport visas de permanent.

Exempel
I en listrapport har du flera dolda kolumner. Du visar de dolda kolumnerna så att du kan jämföra
värdena i de dolda kolumnerna.

Så här gör du
•

Välj Visa dolda i Visa-menyn.
Alla dolda delar på rapporten visas nu.

Se även
•
•
•

"Dölja del av rapport" (p. 76)
"Dölja, visa, gruppera eller ändra storlek på del av rapport" (p. 75)
"Ta fram del av rapport" (p. 76)

Ta fram del av rapport
Beskrivning
När du tar fram en rapportdel blir den permanent synlig.

Exempel
I en listrapport har du tre dolda kolumner, men du vill jämföra första kolumnen med en av de
dolda kolumnerna. Du tar fram den dolda kolumnen.
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Så här gör du
1. Välj Visa dolda i Visa-menyn om du vill visa alla dolda delar av rapporten.
2. Markera den dolda raden, kolumnen, bilden eller rapportvariabeln.
3. Välj Visa i Format-menyn.
Den markerade delen av rapporten är inte längre dold.

Mer information
Hur gör du om ...
•

du vill se dolda delar av rapporten?
Om du bara vill visa dolda delar tillfälligt väljer du kommandot Visa dolda i Visa-menyn.

Se även
•
•
•

"Dölja del av rapport" (p. 76)
"Dölja, visa, gruppera eller ändra storlek på del av rapport" (p. 75)
"Visa del av rapport" (p. 76)

Gruppera delar av rapport
Beskrivning
När du grupperar delar av en rapport, justeras och formateras hela gruppen inte bara de
separata delarna av rapporten.
Du kan justera en grupperad del av en rapport. Om du t.ex. vänsterjusterar en grupperad del av
en rapport flyttas hela gruppen till vänstra sidan av rapporten. Vänsterjusteringen bibehålls även
om du ändrar rapportens sidlayout från liggande till stående eller tvärtom. Om du väljer delar av
en rapport och justerar dem utan att gruppera dem först justeras de med varandra. Till exempel:
Ctrl+klicka på två textramar och klicka därefter på Vänsterjustera.
Använd ett mönster eller en kantlinje för en grupp om du vill framhäva viktiga data i rapporten.
Du kan bibehålla avståndet mellan delar av rapporten genom att gruppera dem och flytta
gruppen som en enda enhet.
Du kan ta bort ett eller flera objekt från en grupp eller dela upp hela gruppen när som helst.
Obs! Att gruppera delar av en rapport är inte detsamma som att gruppera data.

Så här gör du
1. Markera de delar av rapporten som du vill gruppera.
2. Välj Gruppera objekt i Format-menyn.

Mer information
Obs!
•

Du kan inte gruppera två grupperade delar tillsammans. Du kan emellerid lägga till ett nytt
objekt i en grupp genom att dra och släppa det i gruppens formulärram och du kan ta bort
objektet från en grupp genom att dra det från formulärramen.

Tips!
•

Om du snabbt vill markera flera delar av rapporten, t.ex. en bild och en kommentar, håller du
ner Ctrl och klickar på varje del.

Hur gör du om ...
•
•

Vill du dela upp ett objekt i en grupp?
Markera objektet och dra det utanför gruppens formulärram.
Vill du dela upp alla objekt i en grupp?
Markera gruppens formulärram och klicka på Dela upp grupp i menyn Format.
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Se även
•

"Dölja, visa, gruppera eller ändra storlek på del av rapport" (p. 75)

Ändra storlek på del av rapport
Beskrivning
Du kan
• ändra storlek på delar av rapporten med hjälp av musen
• fästa en del av rapporten så att den överensstämmer med storleken på överordnad ram
• variera höjden på en del av en rapport baserat på data med hjälp av alternativet Dynamisk
höjd. Det här alternativet kan bara användas för text.
• ange exakt bredd och höjd för en markerad rapportdel för att uppfylla dina speciella krav
• bestämma storlek för en del av en rapport för att passa in data med hjälp av alternativen
Sök data efter bästa bredd och Sökdata efter bästa höjd.
• justera bredden på sidhuvud och sidfot i en listrapport efter bredden på rapportens
kolumner.

Så här gör du
1. Markera den del av rapporten som du vill ändra storlek på.
2. Välj Storlek i Format-menyn.
3. I rutan som visar höjd eller bredd gör du något av följande:
•

Om du vill matcha storleken på den överordnade ramen klickar du på Fäst mot
överordnad.

•

Om du vill variera höjd på textramar beroende på innehållet klickar du på Dynamisk
höjd.

•

Om du vill ange exakt höjd och bredd för en del av en rapport klickar du på Ange bredd
och anger den höjd eller bredd du vill ha.

•

Om du vill ändra storlek på en del av en rapport så att data får plats klickar du på Sök
efter bästa höjd

•

Om du vill justera sidhuvud och sidfot till rapportkolumnens bredd klickar du på Fäst mot
kolumner.
Obs! Tillgängliga storleksalternativ beror på vilken typ av objekt som du har markerat.
4. Klicka på OK.

Mer information
Obs!
•

När du markerar en del av en rapport för att ändra storlek visas en kantlinje med handtag
som du kan dra i och på det sättet ändra storleken.

Se även
•

"Dölja, visa, gruppera eller ändra storlek på del av rapport" (p. 75)

Trava delar av rapport
Beskrivning
Delar av en rapport kan läggas ovanpå varandra.

Exempel
Anta att du använder företagets logotyp som bakgrund i en befintlig rapport . Du infogar
bitmapp-bilden och ändrar storleken så att den fyller sidan och placerar den bakom rapporten.
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Så här gör du
1. Klicka på den del av rapporten där du vill lägga objekt ovanpå varandra.
2. Välj Överlappa i Format-menyn och klicka därefter på något av följande:
•

Klicka på Flytta framåt om du vill flytta ett skikt framåt i traven.

•

Flytta bakåt om du vill flytta ett skikt bakåt i traven.

•

Placera längst fram om du vill flytta skiktet längst fram i traven.

•

Placera längst bak om du vill flytta skiktet längst bak i traven.

Se även
•

"Dölja, visa, gruppera eller ändra storlek på del av rapport" (p. 75)
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Det finns mycket du kan göra om du vill förbättra formateringen av dina rapporter.
Du kan
• tilldela dataformat till tal, tecken, datum, tider, datum-tid och intervall. Ett dataformat
använder förutbestämda egenskaper på markerade dataelement som påverkar hur de visas
i rapporten.
• anpassa dataformat genom att redigera standardformat eller skapa egna format med hjälp
av de tillgängliga formatsymbolerna
• använda villkorliga format
• ändra teckensnitt, stil, färg och storlek.
• lägg till färger, mönster och kantlinjer i delar av rapporten.
• ändra storlek på del av rapporten.
• använda en formatmall för valda delar av rapporten.
• trava text eller grafik ovanpå varandra för att åstadkomma specialeffekter.
• använda rutnätet för att placera in olika delar av rapporten.
Varje gång du ändrar en rapport hämtar Impromptu automatiskt nödvändiga data från
databasen. Du kan spara tid när du formaterar rapporter genom att avaktivera automatisk
datahämtning. Mer information finns i "Hämta data från databasen" (p. 41).

Se även
•
•
•
•
•
•
•

"Lägga till sidhuvud eller sidfot" (p. 82)
"Justera marginaler" (p. 83)
"Justera delar av en rapport" (p. 83)
"Använda mallar i befintliga rapporter" (p. 81)
"Formatera data" (p. 87)
"Infoga text, bilder och andra rapportvariabler" (p. 69)
"Placera del av rapport genom att fästa mot rutnät" (p. 84)

Använda mallar i befintliga rapporter
Beskrivning
En mall innehåller platshållare och sparar formateringsinformation, t.ex. inställning av
marginaler, sidorientering och teckensnitt
Om den mall du använder innehåller platshållare försöker Impromptu matcha varje platshållare
med ett dataelement i rapporten. Om det går att matcha en platshållare med ett dataelement
tillämpas platshållarens datadefinition på dataelementet.
När du använder en mall i en rapport överförs automatiskt all formatering från den valda mallen
till rapporten.

Exempel
Det finns en platshållare i mallen som har valutaformat och ett dataelement i rapporten som är
ett tal. De finns båda i samma position i frågan (de är båda det tredje elementet i rutan
Frågedata på fliken Data i dialogrutan Fråga). Platshållarens formatering tillämpas på dataelementet. Taldataelementet i rapporten visas nu i valutaformat.
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Så här gör du
1. Välj Använd mall i menyn Rapport.
2. Sök efter den mall du vill ha och klicka på i.

Mer information
Obs!
•

I Impromptu används inte någon gruppering, sortering eller filtrering från mallen, utom när
du använder mallen Grupperad lista eller mallen Grupperad korstabell.

Hur gör du om ...
•

jag använder en mall i en rapport som innehåller underrapporter?
Mallarna används bara i huvudrapporten.

Se även
•
•

"Formatera rapporter" (p. 81)
"Använda mallar för att snabbt skapa en rapport" (p. 37)

Lägga till sidhuvud eller sidfot
Beskrivning
Ett sidhuvud visas högst upp på varje sida. En sidfot visas längst ner på varje sida. Områdena
för sidhuvud och sidfot är separata delar av rapporten.
Ett sidhuvud eller sidfot kan innehålla
• text
• bilder
• rapportvariabler
• beräkningar som innehåller summeringar för listans detaljrader.

Exempel
Du lägger till ett sidhuvud för att visa företagets logotyp och en sidfot för att ange sidnummer på
varje sida.

Så här gör du
1. Välj Utskriftsformat i menyn Arkiv. Klicka därefter på fliken Utskriftsformat.
2. Gör något av följande:
•

Om du vill infoga ett sidhuvud högst upp på varje rapportsida klickar du på Sidhuvud.

•

Om du vill infoga en sidfot längst ner på varje rapportsida klickar du på Sidfot.

3. Klicka på OK.

Mer information
Obs!
•
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Tips!
•
•

Om du vill lägga till data i ett sidhuvud eller en sidfot drar och släpper du data från rapporten
i sidhuvudet/sidfoten.
Om du vill ta bort ett sidhuvud eller en sidfot avmarkerar du Sidhuvud eller Sidfot på fliken
Utskriftsformat i dialogrutan Rapportegenskaper i menyn Rapport.

Se även
•
•

"Formatera rapporter" (p. 81)
"Infoga rapportvariabler" (p. 73)

Justera marginaler
Beskrivning
Marginalerna är rapportens ytterkanter. Du kan själv ange hur mycket tomt utrymme som ska
finnas ovanför, under, till vänster och till höger om rapporten.

Exempel
Anta att du vill ha ett tomt utrymme i rapporten där du kan göra noteringar. Du ställer in vänsteroch högermarginalerna till 5 cm för att få utrymme på båda sidorna om rapporten.

Så här gör du
1. Välj Utskriftsformat i menyn Arkiv.
2. Ange värden i rutorna Marginaler.
3. Klicka på OK.

Mer information
Tips!
•

Om du vill visa sidmarginalerna väljer du Sidlayout i menyn Visa.

Se även
•

"Formatera rapporter" (p. 81)

Justera delar av en rapport
Så här gör du
1. Markera de delar av rapporten som du vill justera.
2. Välj Justera i menyn Format.
3. I rutan för lodrät justering gör du något av följande:
•

Klicka på Justera överkant om du vill justera markerade rapportdelar längs överkanten
och ange om du vill justera dem i överkanten av markeringsrutan eller i rapportens
överkant.

•

Klicka på Centrera om du vill centrera markerade rapportdelar och ange om du ska
centrera i mitten av markeringsrutan eller i mitten av rapporten.

•

Klicka på Justera nederkant om du vill justera markerade rapportdelar i nederkant och
ange om du vill justera dem i markeringsrutans nederkant eller i rapportens nederkant.

•

Klicka på Jämna mellanrum om du vill att markerade rapportdelar ska placeras med
jämna mellanrum och ange om du vill att den justeringen ska göras gentemot markeringsrutan eller rapporten.
Det här alternativet finns bara tillgängligt när du har markerat flera delar av en rapport.
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4. Klicka på nedpilen intill rutan för att ange vågrät justering och gör något av följande:
•

Klicka på Vänsterjustera om du vill justera markerade rapportdelar i överkant och ange
om de ska justeras i överkanten på markeringsrutan eller i rapportens överkant.

•

Klicka på Centrera om du vill centrera markerade rapportdelar och ange om du ska
centrera i mitten av markeringsrutan eller i mitten av rapporten.

•

Klicka på Högerjustera om du vill justera markerade rapportdelar nedtill och om de ska
justeras till markeringsrutans nederkant eller till rapportens nederkant.

•

Klicka på Jämna mellanrum om du vill att markerade rapportdelar ska placeras med
jämna mellanrum och ange om du vill att den justeringen ska göras gentemot markeringsrutan eller rapporten.
Det här alternativet finns bara tillgängligt när du har markerat flera delar av en rapport.

5. Klicka på OK.

Mer information
Obs!
•

Du kan inte justera delar av en rapport i olika typer av gruppsidfot. Du kan t.ex. inte justera
en del av en rapport i gruppsidfoten Produkttyp med en del av rapporten i gruppsidfoten
Produktlinje. Du kan däremot justera delar av en rapport i ett sidhuvud eller en sidfot med
rapportdetaljerna.

Tips!
•

Om du snabbt vill justera markerade rapportdelar klickar du på en av följande knappar i
verktygsfältet.
Vänsterjustera
Högerjustera
Centrera (lodrätt)
Centrera (vågrätt)
Justera överkant
Justera nederkant

Hur gör du om ...
•

jag inte vill justera delar av en rapport?
Klicka på Ingen justering i rutan för lodrät eller vågrät justering. Ingen visas i rutan, vilket
betyder att varken lodrät eller vågrät justering används.
Alternativet Ingen visas automatiskt om markerade rapportdelar har motstridiga justeringsalternativ. Om du t.ex. markerar en rektangel och text i en listrapport visas alternativet
Ingen.

Se även
•

"Formatera rapporter" (p. 81)

Placera del av rapport genom att fästa mot rutnät
Beskrivning
Du kan placera delar av en rapport med hjälp av ett dolt rutnät. När Fäst mot rutnät är aktiverat
kan du flytta rapportdelar i steg om ett halvt tecken. Det gör att du kan justera rapportens delar
precis där du vill ha dem. Funktionen Fäst mot rutnät är aktiverad som standard.

Så här gör du
1. Välj Fäst mot rutnät i menyn Verktyg.
Obs! En bockmarkering bredvid kommandot Fäst mot rutnät visar att alternativet har valts.
2. Flytta en del av rapporten.
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Mer information
Tips!
•

Om du vill placera en markerad rapportdel och bibehålla aktuell lodrät och vågrät placering
håller du ner Skift medan du placerar den markerade rapportdelen. Den markerade delen
flyttas lodrätt och vågrätt i en rak linje.

Hur gör du om ...
•

jag vill ändra avstånd mellan linjerna i rutnätet?
Du kan ändra rutnätet genom att ange hur många centimeter det ska vara mellan rutorna.
Välj Alternativ i menyn Verktyg. Klicka sedan på fliken Allmänt. Kontrollera att kryssrutan
Fäst mot rutnät är markerad. Ange ett värde för rutnätets mellanrum i rutan Avstånd.

Se även
•

"Formatera rapporter" (p. 81)
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Beskrivning
Den databas där Impromptu hämtar data för dina rapporter innehåller flera typer av data - siffror,
tecken, datum, tid, datum-tid och intervall. Dessa data kan formateras med hjälp av standardformat eller egna format som du själv skapar. Ett dataformat använder förbestämda egenskaper
för markerade dataelement som påverkar hur de visas.
Du kan skapa nya dataformat genom att redigera standardformaten eller genom att skapa egna
format med hjälp av tillgängliga formatsymboler. En formatsymbol motsvarar ett värde som
kommer från databasen. "MMM" är exempelvis en formatsymbol som representerar månaden
med tre tecken, t.ex. "jan".
Många formatinställningar fastställs när du installerar Windows eller när du ändrar land.
Standardvalutaformatet kan t.ex. vara $ eller £, beroende på dina standardinställningar.

Så här gör du
1. Markera de kolumner eller värden som du vill ändra.
När du formaterar ett värde används det formatet för alla värdena i den kolumnen.
2. Välj Data i menyn Format.
3. Välj ett förbestämt dataformat eller skapa ett eget dataformat med hjälp av tillgängliga
formatsymboler. Om du vill formatera
•

numeriska data, se "Numeriska formatsymboler" (p. 88).

•

teckendata, se "Teckenformatsymboler" (p. 89).

•

datumdata, se "Datumformatsymboler" (p. 90).

•

tidsdata, se "Tidsformatsymboler" (p. 91).

•

datum-tidsdata, se "Datum-tidsformatsymboler" (p. 91).

• intervalldata i dagar eller datum, se "Intervallformatsymboler" (p. 93).
Du kan ange olika format för positiva och negativa numeriska värden, nollvärden och
saknade värden.
4. Klicka på OK.
Om du anger ett ogiltigt format visas #FORMAT# för markerade dataelement.

Mer information
Obs!
•
•
•

Om du använder andra tecken i formatet än dem som dokumenterats som formatsymboler
måste de omges med citattecken eller föregås av ett omvänt snedstreck (\).
Med Allmänt dataformat används dina lokala standardinställningar.
Valutaformat för numeriska data används kolumn för kolumn. Du kan ange att en kolumn
ska använda dollartecken, en annan kolumn euro och att en tredje kolumn ska använda de
lokala inställningarna från användarens dator.
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Tips!
•

•

Om du snabbt vill använda valutaformatet för numeriska data markerar du ett värde eller en
kolumn och klickar sedan på knappen Valuta i verktygsfältet. Formatet används automatiskt
för alla värden i kolumnen i enlighet med standardinställningarna på fliken Dataformat
(dialogrutan Alternativ i menyn Verktyg).
Knappen Valuta
Om du snabbt vill formatera kolumner eller värden högerklickar du på kolumnerna eller
värdena och klickar sedan på Format.

Se även
•
•
•

"Justera data" (p. 94)
"Förbättra visning av data" (p. 94)
"Använda listan Valutasymbol" (p. 95)

Numeriska formatsymboler
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Formatsymbol

Beskrivning

Allmänt

Visar numeriskt värde i allmänt format.

Valuta

Visar de numeriska värdena med valutasymbolen
som du har valt i listan Valutasymbol. Valutaformatet är formatet från dina lokala inställningar.
Om du t.ex. vill visa numeriska värden enligt
användarens inställningar men med valutasymbolen € (euro), väljer du "Valuta" här och "€" i
listan Valutasymbol. Mer information finns i
"Använda listan Valutasymbol" (p. 95).

0

Visar det numeriska värdet med det antal siffror
som anges i formatet och lägger vid behov till
nollor så att talet följer formatet. Talet avrundas
om posten har fler siffror till höger om decimaltecknet än vad formatet anger. #,00 visar t ex 8,9
som 8,90 och 8,912 som 8,91.

#

Visar det numeriska värdet med det antal siffror
som anges i formatet, men begränsar antalet
siffror till höger om decimaltecknet till antalet
#-tecken i formatet. Exempelvis visar ##,###
12,345678 som 12,345 och 123,45 som 123,45.

?

Visar det numeriska värdet med det antal siffror
som anges i formatet, men lägger, om så är
nödvändigt, till blanksteg på båda sidor om
decimaltecknet, så att decimaltecknen justeras
under varandra. visar t ex 1,23 med ett blanksteg
framför siffran 1 och 12,3 med ett blanksteg efter
siffran 3.

. , (komma)

Infogar ett komma.

(blanksteg)

Infogar ett blanksteg.

$

Infogar valutasymbolen från dina lokala inställningar. Exempelvis visar ## ###,##$ med "£" vald
som valutasymbol 12345,67 as 12 345,67£.

%

Visar talet som ett procenttal med procenttecken.
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Formatsymbol

Beskrivning

E-#
E+#
e-#
e+#

Visar talet exponentiellt. Ett minustecken före
exponenten anger ett tal under ett.

_ (understreck)

Hoppar över bredden för nästa formattecken.
Använd den här symbolen när du vill justera
positiva tal i numeriska format där negativa
värden anges med parentes. Exempelvis
dataformatet (0,00_) för positiva tal och
dataformatet (0,00) för negativa tal justerar båda
talen enligt decimalkomma på det sätt som visas.

Antalet siffror i exponenten är inte begränsat av
antalet #. Exempelvis visas 1,25E10 som 12 500
000 00.

(21753.00)
717.00
""

Visar det som finns mellan citattecknen.

' (apostrof)

Visar den symbol som skrivs. När du återgår till
dialogrutan Format visas ett omvänt snedstreck
som anger att apostrofen är en formatsymbol.

\

Visar nästa tecken i formatet. Använd den här
symbolen om du vill behandla en formatsymbol
som ett standardtecken. Skriv därför två
omvända snedstreck om du vill visa ett omvänt
snedstreck i formatet.

Teckenformatsymboler
Formatsymbol

Beskrivning

Allmänt

Visar teckenvärde i allmänt format.

- (bindestreck)
/
:
blanksteg

Visar den symbol som skrivs.

'

Visar den symbol som skrivs. När du återgår till
dataformateringsdialogrutan visas ett omvänt
snedstreck som anger att apostrofen anger
format.

*

Visar återstående tecken i strängen.

\

Visar nästa tecken i formatet. Använd den här
symbolen om du vill behandla en formatsymbol
som ett standardtecken. Skriv därför två
omvända snedstreck om du vill visa ett omvänt
snedstreck i formatet.

_ (understreck)

Hoppar över bredden för nästa formattecken.
Använd den här symbolen när du vill justera
positiva tal i numeriska format där negativa
värden anges med parentes.

A

Visar en enda stor bokstav.
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Formatsymbol

Beskrivning

a

Visar en enda liten bokstav.

@

Visar ett tecken som det är.

@*

Visar resten av strängen som den är.

|

Hoppar över det här tecknet.

""

Visar det som finns mellan citattecknen.

Datumformatsymboler
Formatsymbol

Beskrivning

Allmänt

Visar datumvärde i allmänt format.

D

Visar dag i månaden som en eller två siffror
(1-31).
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DD

Visar dag i månaden som två siffror (01-31).

DDD

Visar veckodagen som en trebokstavsförkortning
(mån).

DDDD

Visar veckodagens fullständiga namn (måndag).

M

Visar månaden som en eller två siffror (1-12).

MM

Visar månaden som två siffror (01-12).

MMM

Visar månaden som en trebokstavsförkortning
(jan).

MMMM

Visar månadens fullständiga namn (januari).

ÅÅ

Visar årtalets två avslutande siffror (00-99).

ÅÅÅÅ

Visar årtalets alla fyra siffror (1900-2100).

- (bindestreck)
/
:
blanksteg

Visar den symbol som skrivs.

'

Visar den symbol som skrivs. När du återgår till
dialogrutan Format visas ett omvänt snedstreck
som anger att apostrofen är en formatsymbol.

\

Visar nästa tecken i formatet. Använd den här
symbolen om du vill behandla en formatsymbol
som ett standardtecken. Skriv därför två omvända
snedstreck om du vill visa ett omvänt snedstreck i
formatet.

""

Visar det som finns mellan citattecknen.
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Tidsformatsymboler
Formatsymbol

Beskrivning

Allmänt

Visar tidsvärde i allmänt format.

H

Visar timmar som en eller två siffror i
24-timmarsformat (0-23).
Om formatet inkluderar formatsymbolerna
FM/EM, fm/em, F/E eller f/e visar H timmen
som en eller två siffror i 12-timmarsformat
(1-12).

HH

Visar timmar som två siffror i 24-timmarsformat
Om formatet inkluderar formatsymbolerna
FM/EM, fm/em, F/E eller f/e visar HH timmen
som två siffror i 12-timmarsformat (01-12).

M

Visar minuter med en eller två siffror (1-59).

MM

Visar minuter som två siffror (01-59).

S

Visar sekunder som en eller två siffror (1-59).

SS

Visar sekunder som två siffror (01-59).

SSS

Visar millisekunder (000-999).

FM/EM
fm/em
F/E
f/e

Visar tiden i 12-timmarsformat, åtföljt av FM
(midnatt till 11:59:59 FM) eller EM (12 på dagen
till 11:59:59 EM).

- (bindestreck)
/
:
blanksteg

Visar den symbol som skrivs.

'

Visar den symbol som skrivs. När du återgår till
dialogrutan Format visas ett omvänt snedstreck
som anger att apostrofen är en formatsymbol.

\

Visar nästa tecken i formatet. Använd den här
symbolen när du vill använda det följande
tecknet som ett tecken i formatet. Skriv därför
två omvända snedstreck om du vill visa ett
omvänt snedstreck i formatet.

""

Visar det som finns mellan citattecknen.

Datum-tidsformatsymboler
Formatsymbol

Beskrivning

Allmänt

Visar datum-tidsvärde i allmänt format.

D

Visar dag i månaden som en eller två siffror
(1-31).

DD

Visar dag i månaden som två siffror (01-31).
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Formatsymbol

Beskrivning

DDD

Visar veckodagen som en trebokstavsförkortning (mån).

DDDD

Visar veckodagens fullständiga namn
(måndag).

M

Visar månaden som en eller två siffror (1-12).

MM

Visar månaden som två siffror (01-12).

MMM

Visar månaden som en trebokstavsförkortning
(jan).

MMMM

Visar månadens fullständiga namn (januari).

ÅÅ

Visar årtalets två avslutande siffror (00-99).

ÅÅÅÅ

Visar årtalets alla fyra siffror (1900-2100).

H

Visar timmar som en eller två siffror i
24-timmarsformat (0-23).
Om formatet inkluderar formatsymbolerna
FM/EM, fm/em, F/E eller f/e visar H timmen som
en eller två siffror i 12-timmarsformat (1-12).

HH

Visar timmar som två siffror i 24-timmarsformat
Om formatet inkluderar formatsymbolerna
FM/EM, fm/em, F/E eller f/e visar HH timmen
som två siffror i 12-timmarsformat (01-12).

92 Impromptu ( R )

M

Visar minuter med en eller två siffror (1-59).

MM

Visar minuter som två siffror (01-59).

S

Visar sekunder som en eller två siffror (1-59).

SS

Visar sekunder som två siffror (01-59).

SSS

Visar millisekunder (000-999).

FM/EM
fm/em
F/E
f/e

Visar tiden i 12-timmarsformat, följt av FM
(12:00 FM till 11:59:59 FM) eller EM (12:00 EM
till 11:59:59 EM).

- (bindestreck)
/
:
blanksteg

Visar den symbol som skrivs.

'

Visar den symbol som skrivs. När du återgår till
dialogrutan Format visas ett omvänt snedstreck
som anger att apostrofen är en formatsymbol.

\

Visar nästa tecken i formatet. Använd den här
symbolen om du vill behandla en formatsymbol
som ett standardtecken. Skriv därför två
omvända snedstreck om du vill visa ett omvänt
snedstreck i formatet.

""

Visar det som finns mellan citattecknen.
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Intervallformatsymboler
Formatsymbol

Beskrivning

D

Visar dag i månaden som en eller två siffror
(1-31).

DD

Visar dag i månaden som två siffror (01-31).

DDD

Visar veckodagen som en trebokstavsförkortning (mån).

DDDD

Visar veckodagens fullständiga namn
(måndag).

M

Visar månaden som en eller två siffror (1-12).

MM

Visar månaden som två siffror (01-12).

MMM

Visar månaden som en trebokstavsförkortning
(jan).

MMMM

Visar månadens fullständiga namn (januari).

ÅÅ

Visar årtalets två avslutande siffror (00-99).

ÅÅÅÅ

Visar årtalets alla fyra siffror (1900-2100).

H

Visar timmar som en eller två siffror i
24-timmarsformat (0-23).

HH

Visar timmar som två siffror i 24-timmarsformat

M

Visar minuter med en eller två siffror (1-59).

MM

Visar minuter som två siffror (01-59).

S

Visar sekunder som en eller två siffror (1-59).

SS

Visar sekunder som två siffror (01-59).

SSS

Visar millisekunder (000-999).

- (bindestreck)
/
:
blanksteg

Visar den symbol som skrivs.

'

Visar den symbol som skrivs. När du återgår
till dialogrutan Format visas ett omvänt
snedstreck som anger att apostrofen är en
formatsymbol.

\

Visar nästa tecken i formatet. Använd den här
symbolen om du vill behandla en
formatsymbol som ett standardtecken. Skriv
därför två omvända snedstreck om du vill visa
ett omvänt snedstreck i formatet.

""

Visar det som finns mellan citattecknen.
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Justera data
Beskrivning
Du kan förbättra utseendet på en rapport genom att centrera eller justera dataelement. Som
standard visas dataelement i numeriska kolumner högerjusterade medan alla andra
dataelement vänsterjusteras.
Du kan också ange att texten ska radbrytas.

Så här gör du
1. Markera ett eller flera dataelement i rapporten.
2. Välj Egenskaper i menyn Format och klicka därefter på fliken Layout.
3. Justera dataelementen åt vänster, höger eller centrera genom att välja lämplig knapp i rutan
Justering.
4. Så här anger du hur texten ska radbrytas:
•

Om du vill visa texten på en enda rad klickar du på alternativet Enkelradig. Text som är
bredare än ramen visas inte.

•

Om du vill visa texten på flera rader klickar du på alternativet Flerradig. Text som är
bredare än ramen visas inte.

•

Om du vill visa text på flera rader och radbryta texten inuti ramen klickar du på
alternativet Flerradig med automatiskt radbyte. Texten radbryts om den överskrider
bredden på ramen.

5. Klicka på OK.

Mer information
Obs!
•

Alla värden i en markerad kolumn justeras. Om du t.ex. markerar ett enda värde i en kolumn
och anger högerjustering kommer alla värdena i den kolumnen att högerjusteras.

Se även
•
•

"Formatera data" (p. 87)
"Förbättra visning av data" (p. 94)

Förbättra visning av data
Beskrivning
Du kan förbättra utseendet på rapporter genom att ändra teckensnitt, teckenstorlek, format och
färg på data i rapporterna.

Så här gör du
1. Markera ett eller flera dataelement i rapporten.
2. Klicka på Teckensnitt i menyn Format.
Dialogrutan Format öppnas.
3. Klicka på ett teckensnitt i rutan Teckensnitt.
4. Klicka på ett teckenformat i rutan Teckenformat.
5. Klicka på en teckenstorlek i rutan Storlek.
6. Klicka på Anpassa om du vill ändra textfärgen.
7. Klicka på en färg bland grundfärgerna eller definiera en egen färg i dialogrutan Färg och
klicka sedan på OK.
8. Klicka på OK i dialogrutan Format.
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Mer information
Tips!
•

Om du snabbt vill lägga till färg i en rapport klickar du på färgverktyget och anger en färg i
dialogrutan Färg som visas.
Färgverktyget

Se även
•
•

"Formatera data" (p. 87)
"Justera data" (p. 94)

Använda listan Valutasymbol
Du har tillgång till en lista med valutasymboler, listan Valutasymbol, som du använder när du
formaterar numeriska data. Valutaformat kan användas oberoende av talformat och används
kolumn för kolumn. Du kan välja en viss valutasymbol som följer med informationen eller välja
alternativet Standard. Alternativet Standard använder de lokala valutainställningarna.
Du kan ändra vilka valutor som ska visas i listan Valutasymbol. Mer information om hur du
redigerar valutasymbolslistan finns i "Underhålla valutasymboler" (p. 95).

Så här använder du en valutasymbol som följer med informationen
1. Klicka på en kolumn med numeriska värden.
2. Välj Data i menyn Format.
3. Klicka på Valuta i rutan Positiv.
Listan Valutasymbol aktiveras.
4. Välj en valutasymbol, t.ex. euro, €, i listan Valutasymbol.
Data i rapporten visar numeriska värden i standardtalformatet med den valda valutasymbolen. Symbolen följer med datavärdena när rapporten distribueras.

Så här använder du en valutasymbol som följer användarens lokala standardinställning
1. Klicka på en kolumn med numeriska värden.
2. Välj Data i menyn Format.
3. Klicka på Valuta i rutan Positiv.
Listan Valutasymbol aktiveras.
4. Välj Standard i listan Valutasymbol.
Alternativet Standard använder de lokala valutainställningarna. Mer information om hur du
ändrar lokala inställningar finns i Configuration Manager Användarhandbok.

Se även
•
•

"Formatera data" (p. 87)
"Underhålla valutasymboler" (p. 95)

Underhålla valutasymboler
Beskrivning
Du har tillgång till en lista med valutasymboler som du använder på numeriska data. Du kan
redigera listan Valutasymbol genom att lägga till, ta bort och ändra ordning på valutasymbolerna.
Om du vill ändra listan Valutasymbol måste du redigera XML-filen i18n_res.xml. Filen finns i
katalogen installationsplats\bin.
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Valutasymbolerna som visas i listan Valutasymbol är element i filen i18n_res.xml. Varje valutaelement börjar med öppningskoden <currency> och avslutas med stängningskoden </currency>.
Kapslat i valutaelementet finns namnelementet. Namnelementet skapar texten som visas till
höger om valutasymbolen. Namnelementet har öppningskoden <name> och stängningskoden
</name>. Både valuta- och namnelementen har attribut. Om du vill lägga till, ta bort eller ändra
ordning på symboler i listan Valutasymbol redigerar du dessa element och attribut.
Här följer ett exempel på ett valutaelement.
<currency code="CAD" symbol="$" ID="CAD">
<name lang="en">Canadian Dollar</name>
</currency>

Valutalistan som visas i Impromptu skapas på följande sätt:
<valutasymbol> - <valutabeskrivning>

Exempelvis € - Euro
Valutaelementets attribut är:
Attribut

Beskrivning

Code

Tre bokstävers valutakod enligt ISO-standarden.
Redigera inte detta värde.

Symbol

Symbolen som visas till vänster i listan. Symbolen
kan ha flera värden , t.ex. $ och US$. Varje
symbolvärde måste dock ha ett unikt id, t.ex. "USD"
för $ och "USD1" för US$.

ID

Intern identifiering. ID-värdet måste vara unikt i filen.

Namnelementet har ett attribut.
Attribut

Beskrivning

Lang

Identifierar ISO-koden på två bokstäver som anger
textens språk. Du kan ange flera namn för en valutasymbol. Exempelvis:
<name lang="en"> South Korea, won</name>
<name lang="se"> Sydkorea, won</name>
<name lang="fr"> Corée du Sud, won</name>

Så här lägger du till en valutasymbol
1. Öppna filen i18n_res.xml i Anteckningar.
2. Lägg till valutaelementet på följande sätt:
<currency code="valutakod" symbol="valutasymbol" ID="valuta-id">
<name lang="språkkod">valutabeskrivning</name>
</currency>

3. Definiera valutaelement genom att lägga till värden i valuta- och namnelementen:
•

byt ut platshållarna inom citattecknen med andra värden: code="valutakod",
symbol="valutasymbol" och ID="valuta-id"

• lägg till en valutabeskrivning
Exempelvis:
<currency code="CAD" symbol="$" ID="CAD">
<name lang="en">Canadian Dollar</name>
</currency>

De flesta valutor finns i filen men har kommenterats ut. Om du vill visa dem tar du bort "<!--"
till vänster.
4. Välj Spara i menyn Arkiv.
Starta om programmet när du vill visa ändringarna i listan Valutasymbol.
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Så här tar du bort en valutasymbol
1. Öppna filen i18n_res.xml i Anteckningar.
2. Ta bort valutaelementet genom att ta bort öppningskoden <currency> och stängningskoden
</currency> samt allt innehåll mellan dessa koder.
Obs! Om du inte vill att ett visst valutaelement ska visas men samtidigt inte vill ta bort
posten från filen kan du infoga en kommentarkod <!-- före öppningskoden, <currency>, och
kommentarkoden --> efter stängningskoden, </currency>. Exempelvis:
<!-- <currency code="ALL" symbol="Lek" ID="ALL"> <name lang="en">Lek</name> -->

3. Välj Spara i menyn Arkiv.
Starta om programmet när du vill visa ändringarna i listan Valutasymbol.

Så här ändrar du ordning på valutasymbolerna
1. Öppna filen i18n_res.xml i Anteckningar.
2. Markera valutaelementet som du vill flytta.
Var noga med att markera öppnings- och stängningskoderna <currency> och </currency>.
3. Klipp ut valutaelementet och klistra in det på en ny plats i valutasymbolslistan.
4. Välj Spara i menyn Arkiv.
Starta om programmet när du vill visa ändringarna i listan Valutasymbol.

Obs!
•
•

XML-syntax är skiftlägeskänslig.
Filen i18n_res.xml är kodad i UTF-8. Kontrollera att du använder ett passande redigeringsprogram.

Tips!
•

Undvik att förlora data genom att säkerhetskopiera valutasymbolsfilen innan du ändrar
XML-koderna.

Se även
•
•
•
•

"Använda listan Valutasymbol" (p. 95)
"Formatera data" (p. 87)
"Justera data" (p. 94)
"Förbättra visning av data" (p. 94)
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Kapitel 15: Lägga till kantlinjer runt en del av
rapporten
Beskrivning
Du kan lägga till kantlinjer runt en del av rapporten om du vill framhäva den, om du vill skapa en
struktur eller om du vill förbättra den övergripande visningen av rapporten.

Exempel
Du lägger till kantlinje runt en del av rapporten och du anger färg på kantlinjen.

Så här gör du
1. Markera vilken del av rapporten som du vill markera med kantlinjer.
2. Välj Kantlinjer i menyn Format.
3. Välj typ av linje i rutan Formatmall.
4. Markera de kantlinjer som du vill ha.
5. Klicka på Anpassa om du vill lägga till en färg på kantenlinjen.
6. Välj kantfärg i dialogrutan Färg och klicka på OK.
Kantfärgen visas i rutan Färg.
7. Klicka på OK.

Mer information
Obs!
•

Information om hur du lägegr till kantlinjer i listrapporter finns i "Dölja eller visa
rutnät" (p. 103).

Tips!
•

•
•

Om du snabbt vill lägga till en enkel kantlinje runt en markerad del av en rapport klickar du
på knappen Kantlinje i verktygsfältet.
Knappen Kantlinjer
Om du vill ta bort en kantlinje från en markerad del av en rapport klickar du på knappen
Kantlinje i verktygsfältet Format.
Om du snabbt vill markera flera delar av rapporten, t.ex. en bild och en kommentar, håller du
ner Ctrl och klickar på varje del.

Se även
•
•
•

"Lägga till färg eller mönster för del av rapport" (p. 99)
"Ändra teckensnitt" (p. 100)
"Använda formatmall för del av rapport" (p. 101)

Lägga till färg eller mönster för del av rapport
Beskrivning
Du kan förbättra visningen av en rapport genom att ändra bakgrundsfärgen för en del av
rapporten.
Du kan också lägga till mönster i markerade delar av rapporten för att framhäva viktiga data.
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Genom att blanda förgrunds- och bakgrundsfärger kan du skapa många olika mönster.

Exempel

Om du vill att en kolumn i rapporten ska framhävas framför de andra kan du förse den med ett
mönster.

Så här gör du
1. Markera den del av rapporten som du vill ändra.
2. Välj Mönster i menyn Format.
3. Välj ett mönster i rutan Mönster.
4. Välj en förgrundsfärg genom att klicka på Anpassa under Förgrundsfärg.
5. Välj färg i dialogrutan Färg och klicka på OK.
6. Välj en bakgrundsfärg genom att klicka på Anpassa under Bakgrund.
7.

Välj färg i rutan Färg och klicka på OK.

Mer information
Tips!
•

•
•
•

Om du snabbt vill ändra färg på en markerad del av en rapport klickar du på knappen
Mönster i verktygsfältet.
Knappen Mönster
En 25-procentig gråskala läggs till i markerad del av rapporten.
Om du snabbt vill ta bort mönster från markerade delar av en rapport klickar du på knappen
Mönster i verktygsfältet.
Om du vill ta bort mönster från markerade delar av en rapport använder du kommandot
Mönster (menyn Format) och klickar sedan på Genomskinlig i rutan Mönster.
När du skriver ut rapporten i svart-vitt använder du mönster i stället för färger.

Se även
•
•
•

"Lägga till kantlinjer runt en del av rapporten" (p. 99)
"Använda formatmall för del av rapport" (p. 101)
Information om villkorlig formatering finns i Hantera Impromptu-rapporter.

Ändra teckensnitt
Beskrivning
När du skapar en ny rapport används standardteckensnittsattributen för text. Du kan åsidosätta
standardvärdena och ändra typ, storlek, format och färg.
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Exempel
Anta att du visar markerade dataelement med fet stil och ökar storleken på markerad text i ett
sidhuvud.

Så här gör du
1. Markera den text som du vill formatera.
2. Klicka på någon formateringsknapp i verktygsfältet.
Du kan välja teckensnitt, teckenstorlek, färg och något av de tre formatalternativen: fet,
kursiv eller understruken.

Mer information
Obs!
•
•

Om du skapar rapporter åt andra använder du standardteckensnitt som finns tillgängliga för
alla användare.
Den minsta teckenstorlek som accepteras i Impromptu är 6 Om du anger ett lägre värde och
klickar på OK ändras inte textstorleken.

Tips!
•
•

Om du vill utnyttja fler teckenattribut eller göra flera ändringar samtidigt använder du
kommandot Teckensnitt i menyn Format.
Om du vill ändra standardteckensnitt för alla nya rapporter använder du fliken Objektformat
(dialogrutan Alternativ i menyn Verktyg.

Se även
•

"Använda formatmall för del av rapport" (p. 101)

Använda formatmall för del av rapport
Beskrivning
Du kan använda en formatmall för en markerad del av en rapport. Det är bekvämt att använda
formatmallar eftersom du kan använda flera fördefinierade format i rapporten i ett enda steg.

Exempel
Anta att du använder formatmallen "Ökad försäljning" för summeringsdata som representerar en
försäljningsökning för en viss månad. Formatmallen använder ett visst teckensnitt, en viss
teckenstorlek och färg för den markerade rapportdelen.

Så här gör du
1. Markera den del av rapporten som du vill använda formatmallen för.
2. Välj Formatmallar i menyn Format.
3. Välj en formatmall i rutan Formatmall.
Rutan Formatmall innehåller flera formatmallar som följer med Impromptu och de
formatmallar som du har skapat.
4. Klicka först på Använd och sedan på Stäng.

Mer information
Obs!
•

Du kan använda flera formatmallar för en del av en rapport.

Hur gör du om ...
•

du ändrar dig när du har använt en formatmall?
Markera Ingen i rutan Formatmall.
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Se även
•
•
•
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"Lägga till kantlinjer runt en del av rapporten" (p. 99)
"Lägga till färg eller mönster för del av rapport" (p. 99)
"Ändra teckensnitt" (p. 100)

Kapitel 16: Formatera listrapporter eller
korsfrågerapporter
Det finns många sätt att formatera en listrapport:
• "Dölja eller visa rutnät" (p. 103)
• "Markera delar av listrapport" (p. 104)
• "Flytta en kolumn" (p. 105)
• "Ändra kolumnrubriker" (p. 106)
• "Ändra kolumnbredd" (p. 106)
• "Ändra radhöjd" (p. 107)
• "Lägga till sidhuvud eller sidfot för grupp eller lista" (p. 108)
• "Ändra höjd eller bredd på listhuvud eller listfot" (p. 109)
• "Hålla samman detaljer och gruppsidhuvud (eller sidfot)" (p. 110)
• "Infoga sidbrytning i listrapport" (p. 110)
Det finns många sätt att formatera en korsfrågerapport:
• "Markera och formatera delar av kapslad korsfrågerapport" (p. 111)
• "Ange standardformat för korsfrågekolumner" (p. 112)

Dölja eller visa rutnät
Beskrivning
Du kan förbättra listrapportens utseende genom att lägga till rutnät. Med hjälp av rutnät kan du
tydligare visa olika områden i en rapport.
Du kan visa eller dölja rutnät:
• runt ytterkanten på ett detaljområde för att visa eller dölja detaljgränslinjerna
• runt enskilda kolumner för att visa eller dölja kolumngränslinjerna
• runt enstaka rader så att detaljraderna tydligt skils från eventuella grupperade kolumner
• ovanför och nedanför grupperade dataelement så att det syns var grupperade datavärden
ändras
• i olika kombinationer av ovanstående rutnätsinställningar.

Så här gör du
1. Markera en cell, rad eller kolumn i listan.
2. Välj Markera överordnad i menyn Redigera.
3. Högerklicka på listan och välj Format.
4. Klicka på fliken Rutnät och gör något av följande:
Klicka på ...

för att lägga till eller ta bort ...
en ramlinje på den markerade listramen.

Ram
kantlinjer ovanför och nedanför respektive grupp.
Grupp
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Klicka på ...

för att lägga till eller ta bort ...
kolumnlinjer.

Kolumner

Kantlinjer läggs till kring varje kolumn utom
kolumnerna längst till vänster och längst till
höger. Om du vill att också kolumnerna längst till
vänster och höger ska ha linjer får du även lägga
till ramlinjer.
Radrutnät.

Rader
5. Om du vill ändra linjeformat för rutnätet markerar du det nya linjeformatet i rutan
Formatmall.
6. Om du vill ändra linjefärg för rutnätet klickar du på Anpassa.
7. Välj en ny färg i dialogrutan Färg och klicka på OK.
8. Klicka på OK i dialogrutan Format.

Se även
•

"Formatera listrapporter eller korsfrågerapporter" (p. 103)

Markera delar av listrapport
Beskrivning
Du kan markera ett värde, en rad, kolumn eller hela listan när du ska utföra åtgärder som
exempelvis att
• ändra format eller egenskaper
• använda en formatmall
• ändra storlek eller placering av element
• infoga ett nytt dataelement
• kopiera element till Urklipp
• flytta element genom att dra dem till ny plats
• sortera
• lägga till en summering

Så här gör du
•

Gör något av följande:

För att markera ... Gör så här:
Ett enskilt värde

Markera det värde du vill ha i listan.

En rad

Placera pekaren över vänsterkanten på den rad
som du vill markera och klicka. Pekaren ändras
till följande:

Pekaren Markera rad
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För att markera ... Gör så här:
En kolumn

Placera pekaren över kolumnens överkant och
klicka med musknappen.
Muspekaren ändras till följande:

Pekaren Markera kolumn
En hel lista

Klicka till höger om kolumnen längst till höger.

Sidhuvud och
sidfot

Klicka på en del i sidhuvudet eller sidfoten som
är tom.

Mer information
Tips!
•

•

Om du vill markera angränsande kolumner markerar du första kolumnen genom att placera
pekaren på markerat sidhuvud för kolumnrubriken. Pekaren ändras till en nedpil.
Klicka så att första kolumnen markeras. Klicka på den sista av de kolumner du vill markera
samtidigt som du håller ned Skift. Alla kolumner däremellan markeras.
Om du vill markera kolumner som inte är angränsande markerar du den första kolumnen
genom att klicka med pekaren på kolumnrubrikens sidhuvud. Klicka (samtidigt som du
håller Ctrl nedtryckt) på varje ytterligare kolumn som du vill markera.

Se även
•
•
•
•

"Ändra radhöjd" (p. 107)
"Ändra kolumnbredd" (p. 106)
"Formatera listrapporter eller korsfrågerapporter" (p. 103)
"Flytta en kolumn" (p. 105)

Flytta en kolumn
Så här gör du
1. Klicka med pekaren på det markerade sidhuvudet för kolumnrubriker.
Muspekaren ändras till följande:

2. Dra den markerade cellen åt höger eller vänster.
När du drar kolumnen markeras kolumnens nya placering. När två lodräta linjer visas mellan
två intilliggande kolumner innebär det att kolumnen kommer att infogas mellan de två
kolumnerna. Om två lodräta linjer visas på den första kolumnens ytterkant infogas kolumnen
till vänster om den första kolumnen. Om två lodräta linjer visas på den sista kolumnens
ytterkant infogas kolumnen till höger om den sista kolumnen.
3. Släpp musknappen när kolumnen är på rätt plats.

Mer information
Obs!
•
•

Du kan också flytta en kolumn genom att markera ett enskilt datavärde i den kolumn som du
vill flytta och dra den markerade cellen åt höger eller vänster.
Om du flyttar en kolumn överst i listan skapas en korstabell.
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Hur gör du om ...
•

pekaren ändras till något av följande när du flyttar den över kolumnsidhuvudena?
Pekaren Kolumn
Du skapar en korstabellrapport om du släpper kolumner i kolumnsidhuvudena.

Se även
•
•
•
•

"Ändra kolumnrubriker" (p. 106)
"Ändra kolumnbredd" (p. 106)
"Formatera listrapporter eller korsfrågerapporter" (p. 103)
"Markera delar av listrapport" (p. 104)

Ändra kolumnrubriker
Beskrivning
Du kan ändra en kolumnrubrik så att den blir mer meningsfull.

Så här gör du
1. Dubbelklicka på den kolumnrubrik som du vill ändra.
2. Ändra texten i rubriken.
3. När du är klar klickar du någonstans utanför kolumnrubriken.

Se även
•
•
•
•

"Ändra kolumnbredd" (p. 106)
"Formatera listrapporter eller korsfrågerapporter" (p. 103)
"Flytta en kolumn" (p. 105)
"Markera delar av listrapport" (p. 104)

Ändra kolumnbredd
Beskrivning
Impromptu ställer in kolumnbredden så att den bäst passar kolumnens data.
Du kan också ändra bredd på kolumnerna i en lista för att uppfylla specifika rapportkrav genom
att
• dra i kolumnkanten med musen
• ange exakta värden för kolumnbredden.

Exempel
Om du vill att en lista ska passa in precis på en viss pappersstorlek ger du varje kolumn i listan
ett exakt värde, t ex 2,5 cm.

Så här gör du
Så här ändrar du bredden på en kolumn
1. Markera en valfri cell i den kolumn som du vill ändra storlek på.
2. Placera pekaren på ett av de handtag som används för att justera cellens storlek i sidled.
3. Håll ned musknappen och dra handtaget tills cellen får rätt storlek.
4. Släpp upp musknappen.

Så här ändrar du kolumnbredd genom att ange specifika värden:
1. Markera en valfri cell i den kolumn som du vill ändra storlek på.
2. Välj Storlek i menyn Format.
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3. I rutan för bredd gör du på något av följande sätt:
• Om du vill visa rutan Breddmått klickar du på Ange bredd.
Du kan ange ett visst värde för kolumnbredden. Vilken måttenhet som gäller beror på inställningarna i datorn.
•

Om du vill bestämma bästa anpassning för kolumnen baserat på angivet antal rader
klickar du på Sök data efter bästa bredd. Skriv det antal rader som du vill att
programmet ska söka igenom i rutan för rader.

4. Klicka på OK.

Mer information
Obs!
•

När du ändrar storlek på en cell för att kunna visa flera textrader radbryts inte texten förrän
du ställer in att radbrytning ska göras. Information om hur du ställer in egenskaper finns i
"Justera data" (p. 94).

Se även
•
•
•
•

"Ändra kolumnrubriker" (p. 106)
"Formatera listrapporter eller korsfrågerapporter" (p. 103)
"Flytta en kolumn" (p. 105)
"Markera delar av listrapport" (p. 104)

Ändra radhöjd
Beskrivning
Som standard ställs radhöjden in efter höjden på den största textsträngen, bilden eller rapportvariabeln i detaljraderna. När du byter teckensnitt i en cell justeras radhöjden automatiskt.
Du kan ändra radhöjd genom att
• dra med musen
• ange exakta mått
Du kan inte ändra höjden på en enskild rad i en lista. När du ändrar höjden på en rad får alla
rapportrader ny höjd.

Exempel
Om du vill att en lista ska passa in precis på en viss pappersstorlek anger du ett exakt värde för
varje rad i listan, t ex 1,25 cm.

Så här ändrar du höjden på en rad
1. Markera den största lodräta textsträngen, bilden eller rapportvariabeln på raden.
2. Placera pekaren på ett av de handtag som används för att ändra lodrät storlek på raden.
3. Medan du håller ner musknappen drar du handtaget lodrätt tills textsträngen, bilden eller
rapportvariabeln har rätt höjd.
4. Släpp upp musknappen.

Så här ändrar du radhöjd genom att ange specifika värden:
1. Markera den största lodräta textsträngen, bilden eller rapportvariabeln som finns på en av
listans detaljrader.
2. Välj Storlek i menyn Format.

Impromptu användarreferens 107

Kapitel 16: Formatera listrapporter eller korsfrågerapporter
3. I rutan för höjd gör du på något av följande sätt:
• Om du vill visa rutan Höjdmått väljer du Ange höjd.
Du kan ange ett exakt värde för radhöjden. Vilken måttenhet som gäller beror på inställningarna i datorn.
•

Du kan bestämma bästa radhöjd baserat på angivet antal rader genom att klicka på Sök
data efter bästa höjd. Skriv det antal rader som du vill att programmet ska söka igenom
i rutan för rader.

•

Du anger höjden på varje rad, baserat på innehållet i den cell du markerade i steg 1
genom att välja Dynamisk.

4. Klicka på OK.

Mer information
Obs!
•

När du ändrar storlek på en cell för att kunna visa flera textrader radbryts inte texten förrän
du ställer in att radbrytning ska göras. Information om hur du ställer in textegenskaper finns
i "Justera data" (p. 94).

Se även
•
•
•

"Ändra kolumnbredd" (p. 106)
"Formatera listrapporter eller korsfrågerapporter" (p. 103)
"Markera delar av listrapport" (p. 104)

Lägga till sidhuvud eller sidfot för grupp eller lista
Beskrivning
Du kan förbättra listans utseende samt markera grupperade data genom att lägga till sidhuvud
och sidfot i en lista.
Följande typer av sidhuvud och sidfot kan du lägga till och ta bort när du vill:
• Visa lista över sidhuvud och sidfot. De visas högst upp och längst ned i en lista och har en
standardhöjd på två rader (ca 9,91 mm). Du kan ändra standardhöjden.
• Grupphuvud och gruppfot (om du har grupperade element). Du kan lägga till ett grupphuvud
och en gruppfot för varje distinkt grupp i listan. Du kan också infoga beräkningar som visar
summeringsvärden som t ex summor, medelvärden eller maximum i grupphuvud eller
gruppfot.

Exempel
Du lägger till ett gruppsidhuvud i rapporten som visar antalet försäljningar som gjorts av varje
försäljningsrepresentant i företaget. Om du vill förtydliga rapporten kan du också lägga till ett
listsidhuvud i rapporten och infoga rubrik samt datum.

Så här lägger du till ett grupphuvud eller en gruppfot
1. Markera ett eller flera dataelement för vilka du vill skapa ett grupphuvud eller en gruppfot.
2. Klicka på knappen Sidhuvud eller Sidfot i verktygsfältet.
Knappen Sidhuvud
Knappen Sidfot
Om de markerade dataelementen inte är grupperade grupperas de av Impromptu, sorteras
och läggs till i respektive grupphuvud eller gruppfot. Dessutom infogas automatiskt de
dataelement som du markerade i steg 1 i grupphuvudet (men inte i gruppfoten).
Obs! Impromptu delar inte på grupper som redan har skapats. De nya gruppelementen
läggs till i eventuella gamla gruppelement.
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Så här lägger du till listhuvud eller listfot
1. Markera en cell i listan där du vill lägga till listhuvud eller listfot.
2. Välj Markera överordnad i menyn Redigera.
3. Välj Egenskaper i menyn Format och klicka därefter på fliken Layout.
4. Klicka i kryssrutan Sidhuvud för lista eller Sidfot för lista för att lägga till den i listan.
5. Klicka på OK.

Mer information
Tips!
•

Om du vill ta bort ett sidhuvud eller en sidfot markerar du den och trycker på Del.

Hur gör jag om ...
•

jag vill lägga till en rubrik i listhuvudet?
Välj Textram i menyn Infoga. Medan du håller ned musknappen drar du musen diagonalt för
att ange storlek på det område i listhuvudet där texten ska visas. Släpp sedan musknappen.

Se även
•
•
•

"Ändra höjd eller bredd på listhuvud eller listfot" (p. 109)
"Formatera listrapporter eller korsfrågerapporter" (p. 103)
"Hålla samman detaljer och gruppsidhuvud (eller sidfot)" (p. 110)

Ändra höjd eller bredd på listhuvud eller listfot
Beskrivning
Standardhöjden på listsidhuvud och -sidfot är två rader (ca 2 cm). Standardbredd på listhuvud
och listfot motsvarar bredden på listkolumnerna. Du kan ändra både höjd och bredd på
sidhuvud och sidfot så att du kan få plats med en annan textsträng, bild, rapportvariabel eller ett
annat värde.

Exempel
Du kan ändra höjd och bredd på listhuvudet så att du kan lägga till företagets logotyp.

Så här gör du
1. Markera det listhuvud eller den listfot som du vill ändra höjd på.
2. Placera pekaren på ett av handtagen så att den ändrar utseende till en dubbelriktad pil.
3. Medan du håller ned musknappen drar du i handtaget tills du får rätt storlek. Släpp sedan
musknappen.

Mer information
Tips!
•

Om du vill justera sidhuvud och sidfot i en listrapport till rapportkolumnernas bredd markerar
du Fäst mot kolumner på fliken Storlek (dialogrutan Egenskaper i menyn Format).

Se även
•
•
•

"Lägga till sidhuvud eller sidfot för grupp eller lista" (p. 108)
"Formatera listrapporter eller korsfrågerapporter" (p. 103)
"Hålla samman detaljer och gruppsidhuvud (eller sidfot)" (p. 110)
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Hålla samman detaljer och gruppsidhuvud (eller sidfot)
Beskrivning
Du kan göra alla listrapporter som visas i Vyn Sidlayout mer lättlästa genom att förhindra att
gruppsidhuvudet eller gruppsidfoten visas separat på en sida, utan den tillhörande informationen.
Använd knappen Håll samman detaljer och sidhuvud för att ange att inget gruppsidhuvud ska
visas längst ner på sidan utan annan text. Använd knappen Håll samman detaljer och sidfotför
att ange att ingen gruppsidfot ska visas högst upp på sidan utan minst en rad ovanför den.

Så här gör du
1. Klicka på en cell i listrapporten.
2. Välj Markera överordnad i menyn Redigera.
3. Välj Egenskaper i menyn Format och klicka därefter på fliken Layout.
4. Klicka på knappen Håll samman detaljer och sidhuvud för att sammanhålla detaljerna med
gruppsidhuvudena.
Klicka annars på knappen Håll samman detaljer och sidhuvud för att sammanhålla
detaljerna med gruppsidfötterna.
5. Klicka på OK.

Se även
•
•
•

"Lägga till sidhuvud eller sidfot för grupp eller lista" (p. 108)
"Ändra höjd eller bredd på listhuvud eller listfot" (p. 109)
"Formatera listrapporter eller korsfrågerapporter" (p. 103)

Infoga sidbrytning i listrapport
Beskrivning
Du kan infoga sidbrytning i listrapporten före eller efter en eller flera grupper med data. Du kan
även ställa om sidnumret till 1 för varje grupp eller efter ett visst antal grupper. Har rapporten
bara några rader information per sida kan du ta bort radbrytningarna innan du skriver ut för att
inte slösa med papper.

Exempel
Anta att du har en lång rapport över försäljningsstatistiken på olika orter. Du kan ställa in
rapporten så att en ny sida påbörjas för varje ort och så att sidnumreringen börjar om på 1 för
varje ort.

Så här gör du
1. Klicka på en cell i listrapporten.
2. Välj Markera överordnad i menyn Redigera.
3. Välj Egenskaper i menyn Format och klicka därefter på fliken Layout.
4. Vill du ange en sidbrytning före eller efter ett grupperat dataelement klickar du på knappen
Sidbrytning före eller Sidbrytning efter som visas bredvid gruppobjektet.
5. Vill du återställa sidnummer för en eller flera grupper, klickar du på den grupp du vill
återställa sidnumreringen för från rutan Återställ sidnumret på.
Du kan inte markera något i listan om det inte finns grupper i rapporten.
6. Klicka på OK.
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Mer information
Hur gör du om ...
•

du vill ta bort sidbrytningarna innan du skriver ut rapporten?
Avmarkera knappen Sidbrytning före eller Sidbrytning efter på fliken Layout (dialogrutan
Listegenskaper).

Se även
•

"Formatera listrapporter eller korsfrågerapporter" (p. 103)

Markera och formatera delar av kapslad korsfrågerapport
Beskrivning
Du kan markera ett värde, en rad, en kolumn eller alla kolumner eller kolumnrubriker på en viss
kapslingsnivå om du vill utföra åtgärder som t.ex. att
• ändra format eller egenskaper
• använda en formatmall
• ändra storlek eller placering av element
• kopiera element till Urklipp
• flytta element genom att dra dem till ny plats
• sortera
• lägga till en summering

Exempel
Du markerar kolumnen Försäljning för varje försäljningskanal så att du kan formatera den.

Så här gör du
•

Gör något av följande:

För att markera ... Gör så här:
Ett enskilt värde

Markera värdet i korsfrågan.

En rad

Placera pekaren över radens vänstra kant och
klicka med musknappen.
Muspekaren ändras till följande:

En kolumn

Placera pekaren över kolumnens överkant och
klicka med musknappen.
Muspekaren ändras till följande:

Pekaren Markera kolumn
Alla kolumnrubriker på en viss
kapslingsnivå

Klicka två gånger med markeringspekaren på
den övre hälften av kolumnrubriken.
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För att markera ... Gör så här:
Alla kolumner på
en viss kapslingsnivå

Placera pekaren över en kolumn på aktuell
kapslingsnivå och klicka med musen.
Muspekaren ändras till följande:

Pekaren Markera kolumn
Klicka en gång till med musknappen så
markeras alla kolumnerna.
En hel korstabell

Klicka på den punkt där den horisontella och den
vertikala rullningslisten möts längst ner i korstabellens nedre högra hörn.

Sidhuvud och
sidfot

Klicka på en tom yta i sidhuvud eller sidfot.

Mer information
Obs!
•
•

Du kan inte ändra de kolumnrubriker som har skapats i korsfrågerapporter.
När du använder formatering för alla kolumnrubriker eller alla kolumner på en viss
kapslingsnivå anger du standard för all formatering på den nivån. Om nya kolumner läggs till
används standardformateringen.

Tips!
•

Om du vill formatera en kapslad korstabell markerar du de delar av korstabellen som du vill
formatera och utför formateringen (menyn Format). Information om rapportformatering finns
i "Formatera rapporter" (p. 81).

Se även
•
•
•

"Skapa en underrapport för en korstabell" (p. 40)
"Ange standardformat för korsfrågekolumner" (p. 112)
"Använda rapportguiden för att snabbt skapa korsfrågerapporter" (p. 36)

Ange standardformat för korsfrågekolumner
Beskrivning
Antalet kolumner i en korsfrågerapport kan ändras när du hämtar data, använder ett nytt filter
eller ändra värdena för ledtexterna. En korsfrågerapport kan därför ha flera kolumner. Du kan
ange om du vill ändra formatet på standardkolumnen eller formatet på bara en enstaka kolumn.
Anger du inte ett standardkolumnformat används de format som ställts in på fliken Dataformat i
dialogrutan Alternativ i rapporten.
Du kan använda villkorsformatering för att formatera rader i korsfrågor. Den villkorsformatering
som anger för en rad ersätter standardkolumnformatet för kolumnceller i den raden.

Så här gör du
1. Markera det kolumnobjekt du vill ange standardformat för.
•

Klicka i den nedre delen av rubriken om du vill markera en kolumnrubrik.

• Klicka i den övre delen av rubriken om du vill markera en kolumn.
Muspekaren ändras till följande:
Pekaren Markera kolumn
•

112 Impromptu (R)

Klicka på summan om du vill markera en kolumnsumma.

Kapitel 16: Formatera listrapporter eller korsfrågerapporter
2. Ange standardformatering för det kolumnobjektet (på den särskilda nivån).
Kolumntitlar och kolumnsummor kan innehålla flera nivåer i en korsfrågerapport.

Obs!
•

Ändringen gäller bara för kolumnobjektet om du markerar en enstaka kolumnrubrik, cell
eller summa och ändrar formatet. Den gäller också bara så länge som kolumnobjektet finns
i rapporten.

Se även
•
•
•
•

"Skapa en underrapport för en korstabell" (p. 40)
"Filtrera med korstabelltitlar" (p. 59)
"Markera och formatera delar av kapslad korsfrågerapport" (p. 111)
"Använda rapportguiden för att snabbt skapa korsfrågerapporter" (p. 36)
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Du kan formatera ett diagram på flera sätt:
• "Lägga till rubriker för diagram, x- och y-axlar" (p. 121)
• "Ändra bakgrundsfärg" (p. 122)
• "Byta diagramtyp" (p. 115)
• "Ändra skalinställningar för diagram" (p. 122)
• "Formatera diagramförklaringar" (p. 123)
• "Dölja eller visa dataetiketter i diagram" (p. 122)

Byta diagramtyp
Beskrivning
Ett diagram är en grafisk representation av data som gör det enklare att snabbt utvärdera
information.

Diagramtyper
Vilken diagramtyp som du ska välja beror på hur du vill presentera informationen.
Klicka på något av följande ämnen om du vill veta mer om det:
• Cirkeldiagram
• Stapeldiagram
• Ytdiagram
• Linjediagram
• Gantt-scheman
• Logaritmiska linjediagram
• Börsdiagram (högsta-lägsta-stängningskurs)
• Polärdiagram
• Punktdiagram

Så här gör du
1. Markera diagrammet genom att klicka på det.
2. Välj Egenskaper på menyn Format och klicka sedan på fliken Formatering.
3. I rutan Markera klickar du i mitten av diagrammet.
4. Markera den typ av diagram du vill ha i rutan Diagramtyp och klicka på OK.
•

Välj ett cirkeldiagram för att jämföra delar med helheten

•

Välj ett stapeldiagram för att jämföra variabler

•

Välj ett ytdiagram för att jämföra trender i data över tid

•

Välj ett linjediagram för att jämföra trender och relationer mellan data

•

Välj ett börsdiagram (HLCO) för att jämföra skillnaden mellan par med värden

•

Välj ett Gantt-schema för att skapa en grafisk vy över ett projektschema

•

Välj ett polärdiagram för att markera trender

•

Vill du hitta ett mönster väljer du ett punktdiagram.
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Mer information
Obs!
•

Du måste välja minst ett diagram innan du kan ändra diagramfunktioner som kantlinjer,
diagramstorlek eller diagramtyp.

Tips!
•

Om du snabbt vill visa diagramegenskaperna högerklickar du på diagrammet och klickar
sedan på Egenskaper.

Hur gör du om ...
•
•

•

jag vill ta bort ett diagram?
Markera diagrammet och tryck på Delete-tangenten
jag vill skapa ett 100 % cirkeldiagram eller ett 100 % travat stapeldiagram?
Markera den typ av diagram du vill ha på fliken Formatering (dialogrutan Diagramegenskaper) och klicka på kryssrutan Procent.
jag vill skapa ett vågrätt stapeldiagram?
Markera den typ av stapeldiagram du vill ha på fliken Formatering (dialogrutan Diagramegenskaper) och markera kryssrutan Byt.

Se även
•
•
•

"Lägga till rubriker för diagram, x- och y-axlar" (p. 121)
"Ändra skalinställningar för diagram" (p. 122)
"Formatera diagram" (p. 115)

Cirkeldiagram
Beskrivning
Med cirkeldiagram visas relationen mellan en del och helheten.
Du kan skapa både två- och tredimensionella cirkeldiagram.

Exempel

Du kan visa årlig försäljning i ett cirkeldiagram.

Obs!
•

Om data är grupperade och om du har ett enda cirkeldiagram, visas gruppsummorna för det
första dataelementet. Om data inte är grupperade och om du har ett enda cirkeldiagram,
visas varje dataelement som en tårtbit i cirkeldiagrammet.

Tips!
•

Om du vill skapa ett två- eller tredimensionellt cirkeldiagram markerar du kryssrutan Procent
på fliken Formatering (dialogrutan Diagramegenskaper).

Stapeldiagram
Beskrivning
I ett stapeldiagram delas data upp i staplar.
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Du kan skapa både två- och tredimensionella stapeldiagram.
Du kan använda stapeldiagram för att:
• visa delarna av en helhet
• visa ändringen över tidsperioder, t.ex. för att följa upp försäljningen kvartal för kvartal
• jämföra summor för att upptäcka trender och avvikelser
• framhäva ett dataelements plats i rangordningen
• framhäva ändrad andel av totalsumman, t.ex. för att hålla reda på försäljningen i olika
regioner
• framhäva ändring över tid och jämföra summor och enskilda värden
• framhäva relativa summor för flera dataelement.

Exempel

Du kan använda stapeldiagram för att hålla reda på årlig försäljning.

Obs!
•

Om data är grupperade skapas en stapel för varje grupp. Om data inte är grupperade
skapas en stapel som summerar varje dataelement. Om diagrammet består av ett enda
dataelement skapas en stapel med olika färg för varje rad.

Tips!
•
•
•
•
•
•
•

Om du vill skapa följande typer av stapeldiagram använder du kryssrutorna Byt och Procent
på fliken Formatering (dialogrutan Diagramegenskaper i Format-menyn):
Tvådimensionella 100 % travade stapeldiagram
Tredimensionella 100 % travade stapeldiagram
Tvådimensionella vågräta stapeldiagram
Tredimensionella vågräta stapeldiagram
Tvådimensionella vågräta 100 % travade stapeldiagram
Tredimensionella vågräta 100 % travade stapeldiagram

Ytdiagram
Beskrivning
Med ett ytdiagram visas trender i data över tid genom att framhäva total kvantitet för flera
dataelement under kurvan.
Du kan skapa både två- och tredimensionella ytdiagram.
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Exempel

Du kan använda ytdiagram för att hålla reda på försäljning per kategori.

Obs!
•

Om data är grupperade visas varje dataelement. På x-axeln visas datagrupperna. Om data
inte är grupperade visas gruppsummorna för det första dataelementet.

Linjediagram
Beskrivning
I ett linjediagram
• framhävs förändringar över några tidsperioder för att jämföra trender och relationer mellan
variabler
• framhävs ett visst dataelement.
Du kan skapa både två- och tredimensionella linjediagram.

Exempel

Du kan använda linjediagram för att hålla reda på försäljning av produkter under en viss tid.

Obs!
•
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Gantt-scheman
Beskrivning
Med ett Gantt-schema visas en grafisk presentation av ett projektschema där varje stapel i
diagrammet representerar starttid, varaktighet och sluttid för en uppgift. Gantt-scheman är
vågräta.
Om du vill skapa ett Gantt-schema måste du gruppera dina data och det andra dataelementet
måste vara större än det första.

Logaritmiska linjediagram
Beskrivning
Med ett logaritmiskt linjediagram visas stora förändringar i värden.

Exempel

Du kan använda ett logaritmiskt linjediagram om du vill framhäva ändringar i försäljning för varje
produkt.

Börsdiagram (högsta-lägsta-stängningskurs)
Beskrivning
I ett börsdiagram visas ändringar över en viss tidsperiod för att kunna jämföra värdepar.

Exempel
Du kan använda börsdiagram för att hålla reda på dagliga börskurser.

Polärdiagram
Beskrivning
I ett polärdiagram visas trender. Polärdiagram kallas också för radardiagram.

Impromptu användarreferens 119

Kapitel 17: Formatera diagram

Exempel

Du kan använda ett polärdiagram när du vill visa trender i försäljningen per produkt.

Punktdiagram
Beskrivning
I ett punktdiagram
• framhävs korrelationerna mellan stora uppsättningar data eller flera dataelement som
förändras
• analyseras data när det inte finns någon tydlig korrelation mellan två uppsättningar data,
som t.ex. mellan intäkt och lagervärde
• försöker man urskilja ett mönster genom att jämföra relationen mellan oberoende variabler.
Du kan skapa både två- och tredimensionella punktdiagram.
Punktdiagram kallas också bubbeldiagram.
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Exempel
Du kan använda ett punktdiagram när du vill framhäva försäljningen för varje produkt.

Lägga till rubriker för diagram, x- och y-axlar
Beskrivning
Du kan lägga till olika rubriker i diagrammen, inklusive en övergripande diagramrubrik, rubrik för
x-axeln och rubrik för y-axeln. Du kan också ändra teckensnitt, format eller storlek på rubrikerna.

Exempel
Du kan lägga till rubriker för diagrammet samt för x- och y-axlarna så att diagrammet blir
tydligare.

Så här gör du
1. Markera diagrammet.
2. Välj Egenskaper på menyn Format och klicka sedan på fliken Formatering.
3. Klicka på rutan Diagramrubrik i rutan Markera.
4. Ange en diagramrubrik i rutan Diagramrubrik.
5. Om du vill formatera rubriken klickar du på Teckensnitt och väljer typsnitt, format och
storlek. Klicka sedan på OK.
Teckenstorleken beror på förhållandet mellan teckenstorleken och diagrammets storlek.
I rutan Exempel visas resultatet av dina val.
6. Upprepa steg 3 till 5 för rubriken för x-axeln och för y-axeln och klicka på OK.

Mer information
Hur gör du om ...
•

jag vill ta bort rubriker?
Avmarkera någon av rutorna Diagramrubrik, X-axelrubrik eller Y-axelrubrik med hjälp av
backstegstangenten.
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Se även
•
•
•

"Ändra skalinställningar för diagram" (p. 122)
"Formatera diagram" (p. 115)
"Formatera diagramförklaringar" (p. 123)

Ändra bakgrundsfärg
Beskrivning
Genom att ändra bakgrundsfärg kan du formatera diagrammet så att det blir lättare att läsa. Det
finns 16 miljoner färger att välja bland.

Så här gör du
1. Markera diagrammet.
2. Välj Egenskaper på menyn Format och klicka sedan på fliken Formatering.
3. Klicka i mitten av diagrammet i rutan Markera.
4. Välj en bakgrundsfärg genom att klicka på Anpassa under Bakgrundsfärg.
5. Välj färg i rutan Färg och klicka på OK.
Bakgrundsfärgen visas i rutan Färg.
6. Klicka på OK.

Se även
•
•

"Byta diagramtyp" (p. 115)
"Formatera diagram" (p. 115)

Ändra skalinställningar för diagram
Beskrivning
Du kan styra skalinställningarna och ange rutnätsavstånd för diagrammets y-axel. Det gäller
emellertid inte för cirkeldiagram.

Så här gör du
1. Markera diagrammet genom att klicka på det.
2. Välj Egenskaper på menyn Format och klicka sedan på fliken Formatering.
3. Klicka på rutan för y-axeln (märkt 1 2 3) i rutan Markera.
4. Markera kryssrutan Anpassa skala.
5. Ange värden i rutorna Minimum och Maximum.
6. Ange ett värde i rutan Antal steg och klicka sedan på OK.

Se även
•
•
•

"Lägga till rubriker för diagram, x- och y-axlar" (p. 121)
"Formatera diagram" (p. 115)
"Formatera diagramförklaringar" (p. 123)

Dölja eller visa dataetiketter i diagram
Beskrivning
Du kan dölja eller visa etiketter för data i ett diagram. Du kan också ange format för etiketterna,
t.ex. fet stil samt typsnitt och teckenstorlek.

Exempel
Du kan visa dataetiketter i ett diagram när du vill göra diagrammet mer överskådligt.
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Så här gör du
1. Markera diagrammet.
2. Välj Egenskaper på menyn Format och klicka sedan på fliken Formatering.
3. Gör något av följande i rutan Markera:
4. Om du vill visa eller dölja dataetiketten för x-axeln markerar du datarutan för x-axeln (märkt
A B C).
5. Om du vill visa eller dölja dataetiketten för y-axeln markerar du datarutan för y-axeln (märkt
1 2 3).
6. Gör något av följande:
•

Om du vill visa dataetiketter markerar du kryssrutan Visa etikett.

•

Om du vill dölja dataetiketter avmarkerar du kryssrutan Visa etikett.

7. Klicka på OK.

Se även
•
•

"Formatera diagram" (p. 115)
"Formatera diagramförklaringar" (p. 123)

Formatera diagramförklaringar
Beskrivning
Som standard visas en förklaring till diagrammet. Du kan ändra teckensnitt, stil och storlek på
texten i förklaringen. Färgen på förklaringstexten kan också ändras. Du kan också formatera
förklaringsposterna med mönster. Om förklaringen inte längre behövs kan du ta bort den.

Så här gör du
1. Markera diagrammet.
2. Välj Egenskaper på menyn Format och klicka sedan på fliken Formatering.
3. Klicka på diagramförklaringen i rutan Markera.
4. Gör något av följande:
Om du vill ändra text,
•

Om du vill ändra formatet på förklaringstexten markerar du kryssrutan Visa förklaring
och klickar på Teckensnitt. I dialogrutan Diagramtecken markerar du teckensnitt, format
och storlek. Klicka sedan på OK.
Teckenstorleken beror på förhållandet mellan teckenstorleken och diagrammets storlek.
Om du vill ändra färger,
•

Om du vill ändra färg på förklaringstexterna markerar du kryssrutan Anpassa färg och
markerar det objekt du vill ändra i rutan Förklaringsfärg. Klicka på Egen lista. Välj färg i
dialogrutan Palett och klicka på OK.

•

Om du vill använda ett mönster på förklaringsposterna markerar du kryssrutan Anpassa
färg och markerar den post du vill ändra i rutan Förklaringsfärg Klicka på Egen lista.
Markera kryssrutan Visa färger som mönster i dialogrutan Palett och klicka på OK. Välj
ett mönster i listan Förklaringsfärg.

5. Klicka på OK.

Mer information
Tips!
•

Om du vill ta bort förklaringen från diagrammet avmarkerar du kryssrutan Visa förklaring.
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Se även
•
•
•
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Kapitel 18: Skapa rapporter utan anslutning till
databasen
När databasen är frånkopplad kan du använda ögonblicksbilder när du arbetar med rapporter.
En ögonblicksbild är en permanent, lokal kopia av informationen i rapporten. En ögonblicksbild
fungerar på samma sätt som ett fotografi och fångar en bild av informationen så som den såg ut
i det ögonblick när ögonblicksbilden skapades.

Ögonblicksbilder
Du kan skapa en rapport som innehåller en ögonblicksbild. När du öppnar ögonblicksbilden
hämtas data, som sparats i en ögonblicksbild i din dator

Varför använda ögonblicksbilder?
Med ögonblicksbilder kan du:
• spara historikdata som annars skulle ha uppdaterats eller förlorats
• komma åt och hantera data när du inte kan ansluta till databasen
• förkorta bearbetningstiden av data när nätverkstrafiken till fjärrdatabasen är hög
• ge en rapport till någon som inte har tillgång till data.
• bifoga en rapport med data i e-post.
Du kan också spara en ögonblicksbild i ett annat filformat. Mer information om tillgängliga
filformat finns i "Exportera rapporter" (p. 25).
Rätt använda kan ögonblicksbilderna ge bättre prestanda i rapporten.
Eftersom varje ögonblicksbild är sin egen, oberoende, statiska datakälla gäller vissa begränsningar.

Det här kan du göra
Du kan
• dra och släppa delar av en rapport om du vill flytta dem inom en ögonblicksbild
• trycka på Ctrl och dra om du vill kopiera delar av en rapport.

Det här kan du inte göra:
Du kan inte:
• lägga till nya data i en ögonblicksbild, t.ex. nya tabeller eller nya filter
• skapa nya beräkningar som baseras på dataelement som inte utgör en del av ögonblicksbilden
• klippa ut och klistra in eller dra och släppa data mellan ögonblicksbilder
• spara en ögonblicksbild av en rapport som innehåller underrapporter.
När du sparar en ögonblicksbild tillsammans med rapporten sparas data och rapporten i samma
fil. Rapportdata är statiska. Om databasen som rapporten bygger på uppdateras när
ögonblicksbilden har skapats, ändras inte data i ögonblicksbilden för att återspegla detta. Om du
vill använda den nya informationen måste du uppdatera ögonblicksbilden.

Obs!
•

Använd inte ögonblicksbilder när du vill skicka känslig och konfidentiell information.
Ögonblicksbilder har ingen inbyggd säkerhet. Ögonblicksbilder kan därför visas av alla som
har Impromptu.
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Jämföra ögonblicksbilder med HotFile-filer
När du använder en ögonblicksbild skiljer du rapporten från dess ursprungliga datakälla. Andra
Impromptu-användare kan visa en rapport med en ögonblicksbild utan att behöva ansluta till
originaldatabasen eller katalogen. Allt du behöver för att köra rapporten är Impromptu.
En HotFile är en datatabell. Du behöver en katalog mellan rapporten och den HotFile-fil som
används. Du behöver Impromptu och katalogen för att kunna visa en rapport som använder en
HotFile-fil.
Du kan spara historiska data i en ögonblicksbild eller i en HotFile-fil. I följande tabell jämförs
ögonblicksbilder med HotFile-filer:
Ögonblicksbilder

HotFile-filer

Integreras i rapporten. Du kan
Separata, lokala datatabeller. Om
inte lägga till nya data i rapporten. du har en HotFile-fil i katalogen
kan du lägga till ytterligare data i
rapporten.
Har många begränsningar vad
gäller att klippa ut och klistra in.

Har inga begränsningar vad gäller
att klippa ut och klistra in.

Kan inte läggas till i katalogen.

Kan läggas till i katalogen.

Kan inte användas för att skapa
en ny rapport med data.

Kan användas för att skapa en ny
rapport med data.

Kan användas fristående.

Kan inte användas fristående.

Kräver inte åtkomst till katalog.

Kräver åtkomst till katalog.

Du kan inte använda filter eller
beräkningar som använder data
som inte finns med i ögonblicksbilden.

Du kan lägga till filter och
beräkningar.

Vad kan jag göra med en ögonblicksbild som jag inte kan göra med en
HotFile-fil?
Med en ögonblicksbild kan du:
• samla alla data du behöver i rapporten i en och samma fil
• skicka rapporten till någon som en bifogad fil
• öppna en rapport utan att ha tillgång till katalogen.

Se även
•
•
•
•

"Hämta data från databasen" (p. 41)
"Skapa lokal kopia av rapportdata" (p. 126)
"Förnya lokal kopia av rapportdata" (p. 127)
"Ta bort lokal kopia av rapportdata" (p. 128)

Skapa lokal kopia av rapportdata
Beskrivning
En Öka kolumnavstånd är en permanent, lokal kopia av informationen i rapporten. Liksom ett
fotografi fångar den data så som de såg ut när du skapade ögonblicksbilden.

Exempel
Du kan skapa och spara en ögonblicksbild över den aktuella månadens försäljningsrapport för
att sedan kunna jämföra den med framtida försäljningsrapporter.
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Så här gör du
1. Välj Fråga i Rapport-menyn och klicka sedan på fliken Åtkomst.
2. I rutan Datakälla klickar du på alternativet Lokal ögonblicksbild och därefter på OK.
I Impromptu-fönstrets nedre högra hörn visas ikonen för ögonblicksbilden.
Ikonen Ögonblicksbild

Mer information
Obs!
•
•

•

Du kan inte spara en ögonblicksbild av en rapport som innehåller underrapporter.
Du kan spara ögonblicksbilden i ett annat filformat. De filformat som finns tillgängliga i
Impromptu är bland andra dBASE, avgränsad ASCII, Excel, Excel med format, HotFile,
Lotus 1-2-3, SQL, HTML och text.
Rutan Visa SQL på fliken Profil i dialogrutan Fråga visar SQL som krävs för att skapa
ögonblicksbilden. Om du lägger till filter eller beräkningar i ögonblicksbilden ändras inte
rutan SQL.

Tips!
•

•

Om du snabbt vill skapa en ögonblicksbild klickar du på knappen Ögonblicksbild i verktygsfältet.
Knappen Ögonblicksbild
Du sparar rapporten som en ögonblicksbild genom att välja Spara som i Arkiv-menyn och
markera kryssrutan Spara ögonblicksbild med rapport.

Hur gör jag om...
•

•

alternativet Spara ögonblicksbild med rapport i dialogrutan Spara som och knappen
Ögonblicksbild inte finns tillgängliga?
Rapporten är redan en ögonblicksbild eller rapporten innehåller underrapporter. Du kan inte
spara en ögonblicksbild av en rapport som innehåller underrapporter.
jag saknar fliken Åtkomst?
Välj Alternativ i Verktyg-menyn. Klicka sedan på fliken Allmänt. Markera kryssrutan Visa
avancerade flikar i dialogrutan Fråga.

Se även
•

"Skapa rapporter utan anslutning till databasen" (p. 125)

Förnya lokal kopia av rapportdata
Beskrivning
Du kan uppdatera en Öka kolumnavstånd med aktuell information för att återspegla de senaste
ändringarna i databasen. När du uppdaterar en ögonblicksbild försvinner den information som
fanns i den ursprungliga ögonblicksbilden och som inte längre finns i den aktuella databasen.

Exempel
Anta att den senaste försäljningsinformationen för det gångna kvartalet har uppdaterats i
databasen. Innan du åker iväg på en affärsresa lägger du till den nya informationen genom att
uppdatera ögonblicksbilden.

Så här gör du
1. Välj Fråga i Rapport-menyn och klicka sedan på fliken Åtkomst.
2. I rutan Datakälla klickar du på alternativet Databas och därefter på OK om du vill
återansluta till databasen.
3. Upprepa steg 1 för att visa fliken Åtkomst i dialogrutan Fråga.
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4. Klicka på alternativet Lokal ögonblicksbild och därefter på OK så hämtas den nya databasinformationen.
Ögonblicksbilden uppdateras med den nya informationen från databasen.

Mer information
Tips!
•

Om du snabbt vill uppdatera en ögonblicksbild med aktuella data klickar du på knappen
Ögonblicksbild i verktygsfältet. Klicka på Uppdatera ögonblicksbilden och sedan på OK i
dialogrutan Ögonblicksbild av rapport.

Hur gör du om ...
•

jag saknar fliken Åtkomst?
Välj Alternativ i Verktyg-menyn. Klicka sedan på fliken Allmänt. Markera kryssrutan Visa
avancerade flikar i dialogrutan Fråga.

Se även
•

"Skapa rapporter utan anslutning till databasen" (p. 125)

Ta bort lokal kopia av rapportdata
Beskrivning
Om du behöver mer data än vad som finns i Öka kolumnavstånden kan du ta bort en
ögonblicksbild från en rapport och i stället hämta data från databasen.

Exempel
Den ögonblicksbild du har skapat över förra månadens skuldrapport innehåller endast
information från Göteborgskontoret. Eftersom du nu behöver information om hela Göteborgsområdet, tar du bort ögonblicksbilden från rapporten och omdirigerar frågan till databasen.

Så här gör du
1. Välj Fråga i Rapport-menyn och klicka sedan på fliken Åtkomst.
2. I rutan Datakälla klickar du på Databas och därefter på OK.
Frågan hämtar data från databasen. I Impromptu-fönstrets nedre högra hörn visas nu
ikonen för databasen.
Ikonen Databas

Mer information
Tips!
•

Om du snabbt vill ta bort en ögonblicksbild från en rapport klickar du på knappen
Ögonblicksbild i verktygsfältet. I dialogrutan Ögonblicksbild av rapport klickar du på Ta bort
ögonblicksbilden och därefter på OK.

Hur gör du om ...
•

jag saknar fliken Åtkomst?
Välj Alternativ i Verktyg-menyn. Klicka sedan på fliken Allmänt. Markera kryssrutan Visa
avancerade flikar i dialogrutan Fråga.

Se även
•
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Kapitel 19: Detaljvisa till Cognos Query
Beskrivning
Använder du Impromptu Web Reports för att fördela rapporterna över webben, kan du ställa i
detaljvisningsåtkomst till Cognos Query. Användare av Impromptu Web Report kan granska
dina Impromptu-rapporter i PDF-format, visa detaljer till Cognos Query, och sedan undersöka
data i sina webbläsare. Innan du publicerar rapporten i Impromptu Web Reports, kan du testa
detaljvisningsåtkomst från Impromptu-rapporten.

Så här gör du
1. Öppna rapporten för att visa detaljer till Cognos Query.
2. Markera ett rapportobjekt som har inställd detaljvisningsåtkomst.
3. Klicka på Visa detaljer i menyn Rapport och klicka sedan på Cognos Query.
Dialogrutan Detaljvisningswebbadresser till Cognos Query öppnas.
4. Klicka på den fråga användarna kommer att visa detaljer för och klicka sedan på Öppna
webbadress.

Se även
•
•
•
•

"Importera en fråga från Cognos Query" (p. 39)
"Markera Cognos Query Server" (p. 129)
"Ställa in detaljvisningsåtkomst till Cognos Query" (p. 130)
"Visa detaljer för värden i rapporter" (p. 14)

Markera Cognos Query Server
Beskrivning
Ange en Cognos Query-server innan du testar detaljvisningsåtkomst från Impromptu-rapporten.

Så här gör du
1. Öppna Impromptu.
2. Välj Alternativ i menyn Verktyg och klicka sedan på fliken Detaljvisning.
3. I rutan Cognos Query Server
•

för en enkel installation, skriver du namnet på webbservern (t.ex. wotalaventus1).

•

för en distribuerad installation, skriver du platsen och namnet på Cognos
Query-gatewayen.

4. Klicka på OK.

Mer information
Obs!
•

Standardprotokollet för detaljvisning till Cognos Query är /cognos/cgi-bin/cqcgi.exe.

Se även
•

"Detaljvisa till Cognos Query" (p. 129)
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Ställa in detaljvisningsåtkomst till Cognos Query
Beskrivning
Du kan använda definitionsfiler för Impromptu Query (*.iqd) för att ställa in detaljvisningsåtkomst
till Cognos Query. Innan du sparar en fråga i Cognos Query markerar du kryssrutan Aktivera
egenskaper för detaljvisning för att spara information om frågan i definitionsfilen för Impromptu
Query (*.iqd).

Så här gör du
1. Öppna Impromptu.
2. Öppna den överordnade rapporten (den som användarna visar detaljer från) och klicka på
ett dataelement.
3. Klicka på Visa detaljer i menyn Rapport och klicka sedan på Egenskaper.
Dialogrutan Detaljvisningsegenskaper öppnas.
Obs! Är inte kommandot Detaljvisningsegenskaper (menyn Rapport) tillgängligt klickar du
på Alternativ (menyn Verktyg), markerar fliken Visa detaljer och markerar sedan kryssrutan
Aktivera egenskaper för detaljvisning.
4. Markera den kolumn från vilken du vill visa detaljer till en fråga från Cognos Query och
klicka på Lägg till.
Dialogrutan Lägg till detaljvisningsfråga/rapport öppnas.
5. Markera de extrakolumner du vill ta med i rapportfiltret för detaljvisningen.
6. Skriv filnamnet för detaljvisningsfrågan (*.iqd) och klicka på Bläddra för att söka efter det.
7. Klicka två gånger på OK.
Impromptu bekräftar filnamnet på frågerapporten men kontrollerar inte om den markerade
kolumnen finns i frågan från Cognos Query.

Se även
•
•
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Kapitel 20: Sammanställa en rapport för
Impromptu Web Reports
Du kan leverera Impromptu-rapporter till webben med antingen Impromptu Web Reports eller
genom att publicera dem direkt till Upfront via en IWR-server. När du ändrar
Impromptu-rapporter för att förbereda dem för Impromptu Web Reports bör du tänka på rapportegenskaperna som beskrivs i det här kapitlet. Information om hur du publicerar rapporter direkt
till Upfront finns i Administratörshandbok.

Bokmärke med odefinierat mål
Om du grupperar data i en rapport med hjälp av ett dataelement, men inte inkluderar dem i
rapporten, skapar Impromptu Web Reports ett bokmärke som inte har något mål i
PDF-rapporten.

CognosScript och makron
Impromptu Web Reports hanterar inte makrona CognosScript eller AutoRun. Om rapporten
använder de funktionerna kan rapportadministratören automatisera rapporter med hjälp av
händelser. Rapportadministratören kanske också behöver skapa HotFile-filer för beroende
rapporter eftersom de rapporterna vanligtvis körs i Impromptu med makron.

Anslutningssträng och flera servrar
Utarbeta en strategi tillsammans med rapportadministratören för att ge alla rapportservrar
samma databasanslutningssträng. Om den aktuella databasanslutningssträngen i katalogen
inte kan användas av rapportservrarna kan du behöva ändra strängen innan katalogen
publiceras på webben.
Mer information får du av rapportadministratören.

Databasens användaridentitet och lösenord
Om du använder Impromptu-katalogen av säkerhetskäl bör du se till att alla användarprofiler har
en användaridentitet och ett lösenord för den Impromptu-katalog som du packar. Om du
använder Access Manager för databasens säkerhet behöver du inte göra detta.
Obs! Kataloger som har skapats i Architect använder alltid Access Manager för databassäkerhet.

Distribuerade kataloger
Du bör skilja egna kataloger i Impromptu Web Reports från huvudkatalogen. Alla ändringar i
huvudkatalogen utförs inte i de egna katalogerna.
Om du packar rapporter som har åtkomst till Impromptus distribuerade katalog och huvudkatalogen uppdateras, måste du packa om rapporterna med den uppdaterade egna katalogen. Se
till att du inte inkluderar huvudkatalogen i de ompackade rapporterna och den egna katalogen.

Tillgång till detaljerad visning av mer än en rapport eller fråga
Du kan ställa in åtkomst till detaljerad visning av mer än en rapport eller fråga från samma
rapportkolumn. Efter du publicerat rapporten i Impromptu Web Reports, beror dock detaljvisningsåtkomst på rapportformatet. Om rapportformatet är HTML kan rapportanvändarna
detaljvisa alla rapporter och frågor som du skapar. Om rapportformatet är PDF kan rapportanvändarna endast detaljvisa den första rapporten eller frågan som du skapat.
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Anpassa till sida
Funktionen Anpassa till sida påverkar endast sättet på vilket Impromptu skriver ut rapporten.
Den påverkar inte sättet som Impromptu Web Reports visas rapporten i PDF-format.

OLE-automation och OLE-objekt
Om en del rapporter har länkar till OLE-objekt behöver du kopiera dem manuellt till Impromptu
Web Reports-servern.
Obs! OLE-objekt kanske inte alltid beter sig som förväntat i webbmiljö och är endast giltiga i
Windows. I webbrapportprogram bör du överväga att använda andra alternativ.

Förbereda HotFile-filer
Om rapportgruppen innehåller HotFile-filer måste du veta vilket operativsystem som rapportgruppen ska publiceras i. Det beror på att HotFile-filer som har skapats i Windows NT inte
fungerar i en Impromptu Web Reports-server i UNIX. De måste skapas i UNIX.
Om rapportgruppen publiceras i Impromptu-rapportservrar som körs
• endast i Windows NT inkluderas HotFile-filerna i rapportgruppen
• både i Windows NT och UNIX måste du packa om HotFile-filen varje gång du uppdaterar
rapportgruppen
• endast i UNIX måste rapportadministratören skapa HotFile-filen i UNIX för att du ska kunna
inkludera den i den slutliga rapportgruppen
Mer information finns i "Packa HotFile-filer" (p. 133).

Upprepade bokmärken i PDF-rapporter
När du skapar rapporter i Impromptu bör du inte infoga ett dataelement i sidhuvudet. Om du gör
det skapar Impromptu Web Reports rapporten med upprepade bokmärken som endast länkar
till den sida där sidhuvudet ändras.

Skärmlayoutsvy
Du måste ändra alla rapporter i vyn Skärmlayout till vyn Sidlayout eftersom Impromptu Web
Reports visar alla rapporter i vyn Sidlayout.

Visa rapporter i Excel
Vissa begränsningar kan gälla för rapporter med stora mängder data. Mer information finns i
"Obs!" (p. 27).
En cell i Excel får endast innehålla maximalt 255 tecken. Text som är längre än 255 tecken
klipps bort. Excel visar endast information från en Impromptu-listram. Om rapporten har viktig
information i andra typer av ramar bör rapportadministratören utesluta Excel från de tillgängliga
visningsformaten.

Se även
•
•

"Skapa spridningsrapporter" (p. 132)
"Meddela rapportadministratören" (p. 134)

Skapa spridningsrapporter
Beskrivning
Du måste lägga till några användarklasser och filter när du skapar en rapport som ska vara en
spridningsrapport i Impromptu Web Reports.
I Impromptu Administratör anger du katalogen och sedan

Så här gör du
I Impromptu Administratör anger du katalogen.
1. Öppna Impromptu.
2. Öppna katalogen som du vill skapa rapporter från.
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3. Klicka på Användarprofiler i menyn Katalog.
4. Klicka på fliken Användarklasser och lägg till de användarklasser som du vill ha i spridningsrapporten.
Mer information om att lägga till användarklasser finns i handboken Hantera
Impromptu-rapporter.
5. Klicka på fliken Filter.
6. Klicka på en av användarklasserna i listan Användarklass och skapa ett särskilt filter för
den.
7. Upprepa steg 6 för alla användarklasser som du vill lägga till ett filter i.
Med antingen Impromptu Användare eller Impromptu Administratör,
8. Skapa en ny rapport som användarklassen Skapare och lägg till de nödvändiga kolumnerna
(de kolumner som har filter eller ledtext).
9. Klicka på Användarklass i menyn Katalog och klicka på en av användarklasserna.
10. Klicka på Hämta i menyn Rapport för att verifiera att användarklassen visar en unik rapport.
11. Upprepa steg 9 och 10 för varje användarklass.
Mer information om att ställa in en spridningsrapport i Impromptu Web Reports finns i
Administratörshandboken för rapporter.

Se även
•

"Sammanställa en rapport för Impromptu Web Reports" (p. 131)

Packa HotFile-filer
Beskrivning
Packa HotFile-filer för både Windows NT och UNIX
Du måste packa både originalrapporten och HotFile-filen som skapas i utskicksmappen för att
försäkra dig om att en rapportgrupp kan publiceras på Impromptu Web Reports-servrar som
körs i Windows NT eller UNIX. På så sätt ser du till att du kan publicera rapportgrupper i båda
operativsystemen med utskicksmappen. När du har publicerat rapportgruppen beror instruktionerna som du ger rapportadministratören på det operativsystem som Impromptu Web
Reports-servern körs i:
• Om rapportgruppen har publicerats på en Impromptu Web Reports-server som körs i
Windows NT behöver du be rapportadministratören att dölja originalrapporten för rapportanvändarna.
• Rapporter som innehåller Hotfile-filer publicerade till UNIX måste köras minst en gång innan
andra IWR-rapporter kan komma åt dem.
Du måste be rapportadministratören att göra detta varje gång du publicerar eller uppdaterar
rapportgruppen.

Packa HotFile-filer för UNIX
HotFile-filer som har skapats i Windows NT fungerar inte på en Impromptu Web Reports-server
i UNIX. De måste skapas i UNIX.

Anvisningar endast för UNIX
1. Leta reda på rapporten som skapar HotFile-filer i rapportgruppen och packa den i en
utskicksmapp.
2. Be rapportadministratören att publicera rapportgruppen på en Impromptu Web
Reports-server som körs i UNIX, kör rapporten (.imr) och spara resultaten som en HotFile-fil
med samma namn som original-HotFile-filen.
3. Be rapportadministratören att skicka tillbaka HotFile-filen till dig med FTP.
4. Lägg till den nya HotFile-filen i utskicksmappen som innehåller alla rapporterna i rapportgruppen.
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5. Be rapportadministratören att publicera rapportgruppen i UNIX.
På så sätt försäkrar du dig om att utskicksmappen alltid har en HotFile-fil som fungerar i
UNIX.

Se även
•

"Sammanställa en rapport för Impromptu Web Reports" (p. 131)

Meddela rapportadministratören
När du har packat rapportgrupperna behöver du meddela rapportadministratören följande:
• sökvägen till databasen och alla anslutningsparametrar
• mängden diskutrymme som rapportgruppen använder
• om katalogen innehåller ett databas-ID och lösenord
• om rapportgruppen är ny eller uppdaterad
• om rapportgruppen har uppdaterats och eventuella ändringar i användarprofiler
• vilka rapporter som ska skapas som HotFile-filer
• vilka rapporter som läser eller skriver i vilka HotFile-filer
• vilka rapporter som är datakälla för andra rapporter
• vilka rapporter som har länkar till OLE-objekt
• vilka rapporter som använder sparade procedurer eller ledtexter
• vilka rapporter som använder PowerPrompts-program eller användardefinierade funktioner
(UDF)
• vilka rapporter som behöver schemaläggas för att ange när de ska köras
• vilka rapporter som är beroende av andra rapporter eller händelser
• om någon av rapporterna har åtkomst till rapporter med detaljerad visning
• vem som behöver se rapporterna
Mer information om vad rapportadministratören behöver få veta när rapportgrupper har packats
finns i Administratörshandboken för rapporter.

Se även
•
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Kapitel 21: PowerPrompts Developer Studio
Ett PowerPrompts-program vägleder rapportanvändare via en rad HTML-sidor där de kan
markera den information som de vill ha i en rapport. Rapportanvändaren ser då rapporten som
har skapats baserat på markeringarna. Med hjälp av ett PowerPrompts-program kan rapportanvändare exempelvis ändra
• kolumner i en rapport
• kolumnformatering
• en rapportmall
• villkorsformatering
• filter
• ledtexter och ledtextvärden
Med PowerPrompts Developer Studio kan du skapa de webbaserade programmen för
Impromptu Web Reports. Programmet är tillgängligt med både administratörs- och användarversionen av Impromptu. PowerPrompts-program påverkar inte användning av rapport- eller
katalogledtexter.
Mer information om PowerPrompts finns i PowerPrompts direkthjälp.
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Attribut

Maximum

bitmapp storlek

Begränsas endast av tillgängligt
minne

Kolumnbredd

Begränsas endast av tillgängligt
minne

Antal grupphuvuden och
gruppfötter

10

Sidhuvud- och sidfotshöjd

Begränsas endast av tillgängligt
minne

Höjd för rapport

Begränsas endast av tillgängligt
minne

Högsta tillåtna negativa tal

Databasberoende

Högsta tillåtna positiva tal

Databasberoende

Antal tecken i kolumnnamn

Ingen känd begränsning

Antal tillgängliga färger

Beror på antalet färger som
hanteras av bildskärmen eller
skrivaren

Antal kolumner i rapport

Begränsas endast av tillgängligt
minne. Databasen kan emellertid
ha en lägre gräns.

Antal tabeller i en fråga

128

Antal teckensnitt per rapport

Begränsas endast av tillgängligt
minne

Antal öppna rapporter

Begränsas endast av tillgängligt
minne

Antal delrapporter i en rapport

Begränsas endast av tillgängligt
minne.

Antal knappar i ett verktygsfält

100

Antal parametrar i ett sparat
proceduranrop

15

Talprecision

Databasberoende

Antal sidor för utskrift

Begränsas endast av tillgängligt
minne
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Attribut

Maximum

Radhöjd

Begränsas endast av tillgängligt
minne

Lägsta tillåtna negativa tal

Databasberoende

Lägsta tillåtna positiva tal

Databasberoende

SQL-teckenlängd

32 766 tecken

Rapportbredd

Begränsas endast av tillgängligt
minne.

Filsökning
Impromptus kataloger och rapporter använder andra filer. En katalog kan exempelvis
• använda en HotFile
• innehålla en ledtext i en rapportplocklista
• vara en distribuerad katalog som pekar på distribuerad huvudkatalog
I rapporter finns hänvisningar till katalogfiler, och de kan även hänvisa till
• plocklisterapporter
• bitmappar
• HotFile-filer
• andra filer
De fullständiga sökvägarna till de filerna lagras i katalogen eller rapporten. För att användare
lätt ska kunna dela kataloger och rapporter har Impromptu inbyggda filsökningsfunktioner för att
söka efter tillhörande filer när en katalog eller rapport är öppnad.
När en användare vill dela en katalog eller rapport kan sökvägarna till åtminstone en del av de
tillhörande filerna vara annorlunda än på den andre användarens dator.

Exempel
Du tar exempelvis emot följande från en annan användare:
• en rapport med en hänvisning till en .bmp-fil på det lokala nätverket (LAN)
• en katalog
När du sparar filerna och öppnar rapporten känner Impromptu av att rapportens sökvägar inte
är aktuella och försöker hitta de tillhörande filerna.

Så här fungerar sökningen
Om du skapar en katalog eller rapport med en tillhörande fil i ett nätverk lagras den tillhörande
filens sökväg i UNC-format (Universal Naming Convention). Sökvägar till filer som ligger lokalt
lagras under den lokala enhetens bokstäver. Om du inte kan hitta en tillhörande fil med hjälp av
den lokala enhetens bokstäver eller UNC-sökvägen som är lagrad i katalogen eller rapporten,
söker Impromptu efter filen i den här ordningen:
1. I den aktuella katalogen.
2. Med hjälp av den lagrade sökvägen, men enhetsbokstaven byts ut mot bokstaven som
tillhör den enhet där katalog- eller rapportfilen för närvarande finns.
Den lagrade sökvägen är exempelvis D:\1998\Reports. Rapporten öppnas på enhet C:
Impromptu söker efter C:\1998\Reports.
3. Genom att få fram en relativ sökväg från de lagrade sökvägarna.
Om en rapport exempelvis låg i C:\1998\Reports, och den tillhörande filen låg i
C:\1998\Reports\Bitmaps, så söker Impromptu efter en mapp som heter \Bitmaps där
rapportfilen ligger nu.
4. Använda den verkliga sökvägen till en katalog eller rapport.
5. Med hjälp av den sökväg till arbetsutrymme som anges i Inställningar.
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6. Med katalogsökvägen som anges i Inställningar (om Impromptu söker efter en katalog).
7. Med rapportsökvägen som anges i Inställningar (om Impromptu söker efter en rapport).
8. Med Windows standardsökning.
Det innefattar sökning i Impromptus huvudmapp, Windows mappar och sökvägsvariabeln.
Om filen inte hittas vid sökningen uppmanar Impromptu dig att hjälpa till med att leta reda
på filen.

Obs!
•
•
•

Du kan lagra både den lokala enhetsbokstaven och UNC-sökvägarna för en fil i ett nätverk.
Impromptu använder inte sökfunktionen när du försöker öppna en fil från den allra senaste
fillistan i menyn Arkiv.
Förbättrad filsökning är ej tillgänglig via OLE-automation.

Kommandoradsväxlar
Beskrivning
När du startar Impromptu kan du använda alternativ från kommandoraden för att
• köra ett makro
• öppna en viss rapport
Den fullständiga syntaxen för kommandoraden ser ut på följande sätt:
IMPADMIN.EXE
[-m makrofilnamn]
[rapportnamn]

eller
IMPUSER.EXE
[-m makofilnamn]
[rapportnamn]

Obs!
•
•

Du kan även köra makron i Impromptu eller använda Cognos Scheduler.
Skriv fil- eller sökvägsnamn som innehåller blanksteg inom dubbla citattecken.

Se även
•
•
•

"-m macro-filename" (p. 139)
"macro-filename" (p. 140)
"report-name" (p. 140)

-m macro-filename
Öppnar MAKRO -textfilen och kör kommandona i filen.

Information
Använd kommandoradsalternativet -m för att starta makron som du har skrivit i makroredigeraren i Impromptu.

Exempel
Följande kommando startar Impromptu och anger vilket makro som ska köras:
C:\Program\Cognos\cer3\bin\IMPADMIN.EXE -m monthly.mac

Begränsning
•

Du kan skriva högst 127 tecken på kommandoraden.

Se även
•

"Kommandoradsväxlar" (p. 139)
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macro-filename
Anger namnet på filen MAKRO.
Du kan också ange sökvägen till makrofilen. Som standard söker Impromptu först i den katalog
där katalogerna finns och sedan i den aktuella katalogen.

Se även
•

"Kommandoradsväxlar" (p. 139)

report-name
Öppnar den rapport som har angetts

Information
Impromptu hämtar data enligt:
• inställningarna på fliken Åtkomst i dialogrutan Fråga som du når från Rapport-menyn.
• inställningarna som du har angett med kommandot Alternativ i menyn Verktyg

Exempel
Följande kommando startar Impromptu och öppnar en sammanfattningsrapport:
C:\Program\Cognos\cer3\bin\IMPADMIN.EXE summary.imr

Begränsning
•

Du kan skriva högst 127 tecken på en kommandorad.

Se även
•
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Beskrivning
Ett uttryck är en kombination av komponenter som utför operationer.
Vissa av de tillgängliga komponenterna är operatorer. En operator anger hur värdena på
vardera sidan av operatorn ska hanteras. Det finns fyra typer av operatorer:
• Logiska operatorer, som definierar en relation mellan två delar av ett uttryck (t.ex. and, not,
or).
• Aritmetiska operatorer, som utför aritmetiska operationer på två delar i ett uttryck (t. ex. +, -,
* och /)
• Strängoperatorn, som sammanfogar två teckensträngar (+)
• Jämförelseoperatorer, som väljer ut vissa data med hjälp av ett filter genom att jämföra ett
eller flera värden som du anger med värdena i databasen (t.ex. lika med, =).
Du markerar de uttryckskomponenter du behöver i det urval som visas i en uttrycksredigerare.
Bara komponenter som passar till den föregående uttryckskomponenten visas. Har du t.ex. valt
ett numeriskt dataelement och additionsoperatorn (t.ex. Kvantitet +), visas bara numeriska
dataelement för infogning i uttrycket.
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När du definierar en beräkning eller ett filteruttryck kan följande komponenter visas i rutan
Komponenter
Logiska operatorer

Aktivitet

And – logisk operator Returnerar sant om villkoren på båda sidor i
uttrycket är sanna.
Or – logisk operator

Returnerar sant om något av villkoren i
uttrycket är sant.

Not – logisk operator

Returnerar sant om villkoret är falskt. I annat
fall returneras falskt.

=
Aritmetiska
operatorer

Aktivitet

Aritmetiska
operatorer (+, -, *, /)

Utför aritmetiska operationer.

Strängoperator

Aktivitet

Strängoperator (+)

Sammanfogar två strängar.

Jämförelseoperatorer

Aktivitet

Is missing – jämförel- Avgör om ett värde är odefinierat i
seoperator
datamängden.
Is not missing –
jämförelseoperator

Avgör om ett värde är definierat i
datamängden.

Between – jämförelseoperator

Avgör om ett värde finns inom ett givet
intervall.

In – jämförelseoperator

Avgör om ett värde finns i en given lista över
dataelement eller i en datamängd.

Like – jämförelseope- Avgör om ett värde överensstämmer med
rator
mönstret hos ett annat värde.
Contains – jämförelseoperator

Avgör om ett värde innehåller ett annat värde.

Starts With – jämförelseoperator

Avgör om ett värde börjar med ett givet värde.

Jämförelseoperatorer Jämför två värden.
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Konstruktioner

Aktivitet

If / Then / Else –
konstruktion

Skapar ett villkorsuttryck.

Lookup – komponent Söker och ersätter data med de data som du
anger. -> ersätter ett värde med ett annat.
Komponent (->)
Standard infogar standardvärdet om villkoren i
Default – komponent uppslagsuttrycket inte uppfylls.

Summeringskomponenter
Aktivitet
For – komponent

Avgör till vilken grupp som föregående
dataelement har länkats.

Report – komponent

Beräknar summeringen för hela rapporten
oavsett var i rapporten summeringen har
placerats.

Prefilter – komponent Summeringar beräknas innan summeringsfiltret används.

Datamängdskomponenter
Aktivitet
Dataset – komponent Innehåller de värden som används för att
filtrera den aktuella frågan.
Exists – komponent

Kontrollerar om datamängden innehåller data.

Any – komponent

Jämför kolumnens värde med ett element i en
datamängd.

All – komponent

Jämför kolumnens värde med alla element i en
datamängd.

Övriga
komponenter.

Aktivitet

Null – komponent

Infogar värdet null om uttrycksvillkoren inte
uppfylls.

Prompt – komponent

Infogar en inmatning eller ledtext i ett filteruttryck.

Kommatecken –
komponent

Avgränsar komponenter i uttryck.

Parentes –
komponent ( )

Ändrar den ordning i vilken uttryck utvärderas.
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Se även
•
•

"Distinct – komponent" (p. 149)
"Funktioner" (p. 171)

And – logisk operator
Beskrivning
"Och", returnerar sant om villkoren på båda sidor i uttrycket är sanna.

Exempel
Lön < 60 000 och Avd = 'Försäljning'

Impromptu hämtar data om lönekostnaden på försäljningsavdelningen underskrider 60 000 kr.
Logiska operatorer ges företräde.

Se även
•
•
•

"Not – logisk operator" (p. 144)
"Operatorer och andra komponenter" (p. 141)
"Or – logisk operator" (p. 144)

Or – logisk operator
Beskrivning
"Eller", returnerar sant om något av villkoren i uttrycket är sant.

Exempel
Namn = 'Svensson' eller Namn = 'Wahlund'

Data hämtas för namnen Svensson och Wahlund.

Se även
•
•
•

"And – logisk operator" (p. 144)
"Not – logisk operator" (p. 144)
"Operatorer och andra komponenter" (p. 141)

Not – logisk operator
Beskrivning
"Icke", returnerar sant om villkor är falsk. I annat fall returneras falskt.

Exempel
Lönen finns inte mellan 40 000 och 50 000

Alla löner, utom de som ligger i intervallet mellan 40 000 och 50 000 kr, hämtas av Impromptu.

Se även
•
•
•
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Aritmetiska operatorer (+, -, *, /)
Beskrivning
Utför aritmetiska operationer. Prioritetsordningen vid bearbetning av aritmetiska operatorer är
denna:
multiplikation (*) och division (/)
addition (+) och subtraktion (-)
I Impromptu utvärderas aritmetiska operatorer på samma nivå från vänster till höger. Du kan
kringgå denna bearbetningsordning genom att använda parenteser.

Se även
•

"Operatorer och andra komponenter" (p. 141)

Strängoperator (+)
Beskrivning
"+"-operator kan användas för att sammanfoga två strängar.

Exempel
Förnamn + Efternamn

Impromptu kombinerar Förnamn och Efternamn utan mellanrum.

Se även
•

"Operatorer och andra komponenter" (p. 141)

Is missing – jämförelseoperator
Beskrivning
Avgör om ett värde är odefinierat i datamängden.

Exempel
Telefonnummer is missing (saknas)

Impromptu hämtar endast data utan telefonnummer.

Se även
•
•

"Is not missing – jämförelseoperator" (p. 145)
"Operatorer och andra komponenter" (p. 141)

Is not missing – jämförelseoperator
Beskrivning
"Saknas inte", avgör om ett värde för icke-null är definierat i datamängden.

Exempel
Telefonnummer is not missing (saknas inte)

Impromptu hämtar endast data med telefonnummer.

Se även
•
•

"Is missing – jämförelseoperator" (p. 145)
"Operatorer och andra komponenter" (p. 141)
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Between – jämförelseoperator
Beskrivning
Avgör om ett värde finns inom ett givet intervall. Jämförelsen måste definieras med ett lågt och
ett högt värde.

Exempel
Lön mellan 40 000 och 50 000

Endast löner mellan 40 000 och 50 000 kr hämtas av Impromptu.

Se även
•

"Operatorer och andra komponenter" (p. 141)

In – jämförelseoperator
Beskrivning
Avgör om ett värde finns i en angiven värdelista eller en datamängd.

Exempel
Avd in ('Försäljning', 'Marknadsföring', 'Utveckling')

Endast data för försäljnings-, marknads- och utvecklingsavdelningarna hämtas.

Obs!
•

Listvärdena måste skiljas åt med kommatecken och inneslutas inom parenteser.

Se även
•
•
•
•

"Contains – jämförelseoperator" (p. 146)
"Like – jämförelseoperator" (p. 146)
"Operatorer och andra komponenter" (p. 141)
"Starts With – jämförelseoperator" (p. 147)

Like – jämförelseoperator
Beskrivning
"Som", avgör om en sträng överensstämmer med mönstret hos en annan sträng. Använd
procenttecknet (%) som ett jokertecken som likställer ett antal tecken.

Exempel
Produktlinje like '%k%är%'

Impromptu hämtar endast de produktlinjedata som innehåller "k" och "är" i nämnd ordning och
som dessutom kan innehålla ett valfritt antal tecken framför "k", efter "k" och efter "är", t ex
"kokkärl".

Se även
•
•
•
•

"Contains – jämförelseoperator" (p. 146)
"In – jämförelseoperator" (p. 146)
"Operatorer och andra komponenter" (p. 141)
"Starts With – jämförelseoperator" (p. 147)

Contains – jämförelseoperator
Beskrivning
"Innehåller", vgör om en sträng innehåller en annan sträng.
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Exempel
Orter contains (innehåller) 'köping'

Endast de orter vars namn innehåller "köping" hämtas.

Se även
•
•
•
•

"In – jämförelseoperator" (p. 146)
"Like – jämförelseoperator" (p. 146)
"Operatorer och andra komponenter" (p. 141)
"Starts With – jämförelseoperator" (p. 147)

Starts With – jämförelseoperator
Beskrivning
"Börjar med", avgör om ett strängvärde börjar med en given sträng.

Exempel
Orter starts with (börjar med)

'Västra'

Alla orter som börjar med "Västra" hämtas.

Se även
•
•
•
•

"Contains – jämförelseoperator" (p. 146)
"In – jämförelseoperator" (p. 146)
"Like – jämförelseoperator" (p. 146)
"Operatorer och andra komponenter" (p. 141)

Jämförelseoperatorer
Beskrivning
Jämför två värden med (= , <, >, <>, <=, >=).

Exempel
Kvantitet < 100
Pris > 1 000 and Kvantitet <= 3
Pris > 1 000 or Kvantitet <= 3

Se även
•

"Operatorer och andra komponenter" (p. 141)

If / Then / Else – konstruktion
Beskrivning
"Om / så / annars", gör det möjligt för dig att skapa ett villkorsuttryck i en beräkning eller ett filter
som utvärderar data innan de visas i rapporten.

Exempel
I följande beräkning konverteras tyska priser till svenska och svenska priser lämnas som de är:
if (Land = 'Tyskland') then (Listpris * 4,30) else (Listpris)

I följande beräkning konverteras procentuella provresultat till en betygsskala med bokstäver:
if (Student Mark > 90) then ('A') else
if (Student Mark > 75) then ('B') else
if (Student Mark > 50) then ('C') else
('Underkänd')
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Med hjälp av följande beräkning kan du dela Lön med Bonus även om bonusvärdena saknas
eller är noll:
if (Bonus saknas eller Bonus = 0) then (0) else (Lön/Bonus)

Följande filter väljer alla kvoter för lön/bonus som är högre än 50 %:
if (Bonus is missing or Bonus = 0) then (0) else (Lön/Bonus) > 0,5

Se även
•

"Operatorer och andra komponenter" (p. 141)

Lookup – komponent
Beskrivning
"Slå upp", söker och ersätter data med ett värde som du anger.

Exempel
lookup (Delstat) in ('NY' -> 'New York', 'NJ' -> 'New Jersey') default (Delstat)

Impromptu ersätter alla instanser med NY och NJ i kolumnen Delstat med New York respektive
New Jersey. Övriga poster förblir oförändrade. I det här exemplet är lookup (Delstat)
Lookup-komponenten.

Se även
•
•
•

"Komponent (->)" (p. 148)
"Default – komponent" (p. 148)
"Operatorer och andra komponenter" (p. 141)

Komponent (->)
Beskrivning
"Ersätt med", söker och ersätter data med ett värde som du anger.

Exempel
lookup (Delstat) in ('NY' -> 'New York', 'NJ' -> 'New Jersey') default (Delstat)

Impromptu ersätter alla instanser med NY och NJ i kolumnen Delstat med New York respektive
New Jersey. Övriga poster förblir oförändrade. I det här exemplet är ('NY' -> 'New York', 'NJ' ->
'New Jersey') Replace With (->)-komponenten.

Se även
•
•
•

"Default – komponent" (p. 148)
"Lookup – komponent" (p. 148)
"Operatorer och andra komponenter" (p. 141)

Default – komponent
Beskrivning
"Standard", infogar ett standardvärde om villkoren inte uppfylls.

Exempel
lookup (Delstat) in ('NY' -> 'New York', 'NJ' -> 'New Jersey') default (Delstat)

Impromptu ersätter alla instanser med NY och NJ i kolumnen Delstat med New York respektive
New Jersey. Övriga poster förblir oförändrade. I det här exemplet är default (Delstat)
Default-komponenten.

Se även
•
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•
•

"Lookup – komponent" (p. 148)
"Operatorer och andra komponenter" (p. 141)

For – komponent
Beskrivning
"För", gör till vilken grupp det föregående dataelementet har länkats.

Exempel
total (Kvantitet) för Avdelning

De sammanlagda kvantiteterna för varje avdelning returneras.

Se även
•

"Operatorer och andra komponenter" (p. 141)

Distinct – komponent
Beskrivning
"Distinkt", tar bara med distinkta förekomster i ett dataelement i en beräkning.

Exempel
count
(Produkt) for
Kundnamn

count (distinct
Produkt) for
Kundnamn

Produkt

Kundnamn

GO Sport Bag

Semesterbutiken 4 6

5

Pocket U.V.
Alert

Semesterbutiken 4 6

5

RiverKind
Shampoo

Semesterbutiken 4 6

5

Star Gazer-2

Semesterbutiken 4 6

5

Star Gazer-2

Semesterbutiken 4 6

5

StarDome

Semesterbutiken 4 6

5

Se även
•

"Operatorer och andra komponenter" (p. 141)

Report – komponent
Beskrivning
"Rapport", beräknar summeringen för hela rapporten oberoende av var du placerar summeringsfilen i rapporten.

Exempel
total (Försäljn95) for report

Impromptu returnerar summan för kolumnen Försäljn95 om dataelementet har placerats i ett
gruppsidhuvud eller i en sidfot för en lista.
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Se även
•

"Operatorer och andra komponenter" (p. 141)

Prefilter – komponent
Beskrivning
"Förfiltrera", anges för att utföra en summeringsberäkning innan summeringsfilter används.

Syntax
summering (kolumn or beräkning) prefilter

Exempel
count (Säljare) prefilter

Returnerar antalet säljare innan ett summeringsfilter, som transaktioner som är större än 100
000 kr, används i rapporten.

Se även
•

"Operatorer och andra komponenter" (p. 141)

Sort on – komponent
Beskrivning
"Sortera efter", anger det element efter vilket informationen ska sorteras. Denna funktion finns
endast med för att ge kompatibilitet med Impromptu 4.0 eller tidigare versioner och bör endast
användas med hjälp från Cognos Support.

Exempel
running-total (Försäljningsmängd) for Kund sort on Försäljningsmängd

Informationen sorteras av Impromptu efter storleken på transaktionerna i fallande ordning
(Försäljningsmängd) i stället för efter elementet i FOR-satsen (Kunder).

Se även
•

"Operatorer och andra komponenter" (p. 141)

Descending – komponent
Beskrivning
Ändrar sorteringsordningen till fallande bara för summeringen.

Exempel
running-total (Försäljningsmängd) for Kund sort-by descending

Se även
•

"Operatorer och andra komponenter" (p. 141)

Dataset – komponent
Beskrivning
En RAPPORT innehåller värden som används för att tillämpa filter på den aktuella frågan.

Exempel
En datamängd kan innehålla landskoderna "KAN," "USA" och "MEX" för länder i Nordamerika.
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Obs! Väljer du en korsfrågerapport som en datamängd kan du få oväntade resultat. Korsfrågerapporter använder en andra fråga för att filtrera informationen men Impromptu använder bara
den första frågan för att skapa datamängden.

Se även
•
•
•
•

"All – komponent" (p. 151)
"Any – komponent" (p. 151)
"Exists – komponent" (p. 151)
"Operatorer och andra komponenter" (p. 141)

Exists – komponent
Beskrivning
"Finns", kontrollerar om datamängden innehåller data.
Du använder funktionen för att ta med ett meddelande i rapporten när datamängden inte
innehåller data.

Exempel
exists [DATAMÄNGD]

Se även
•
•
•
•

"All – komponent" (p. 151)
"Any – komponent" (p. 151)
"Dataset – komponent" (p. 150)
"Operatorer och andra komponenter" (p. 141)

Any – komponent
Beskrivning
"Valfritt", jämför ett kolumnvärde med ett element i en datamängd.
Du använder funktionen för att bara rapportera värden som är högre än ett värde i en viss
datamängd.

Exempel
Försäljn95 > any [DATAMÄNGD]

Impromptu hämtar värden som är större än ett värde i den angivna kolumnen i datamängden.
Om datamängden innehåller värdena 20, 30 och 40 för Försäljn95 hämtas alla värden som är
större än 20.

Se även
•
•
•
•

"All – komponent" (p. 151)
"Dataset – komponent" (p. 150)
"Exists – komponent" (p. 151)
"Operatorer och andra komponenter" (p. 141)

All – komponent
Beskrivning
"Alla", jämför ett kolumnvärde med alla element i en datamängd.
Du använder funktionen för att bara rapportera värden som är större än det högsta värdet eller
mindre än det lägsta värdet i en viss datamängd.
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Exempel
Försäljn95 > all [DATAMÄNGD]

Impromptu hämtar värden som är större än alla värden i den angivna kolumnen i datamängden.
Om datamängden innehåller värdena 20, 30 och 40 för Försäljn95 hämtas värden som är större
än 40.

Se även
•
•
•
•

"Any – komponent" (p. 151)
"Dataset – komponent" (p. 150)
"Exists – komponent" (p. 151)
"Operatorer och andra komponenter" (p. 141)

Null – komponent
Beskrivning
Infogar ett null-värde om uttrycksvillkoren inte uppfylls.

Exempel
if (Land = 'Kanada') then (Listpris * 0,85) else NULL

Impromptu omvandlar kanadensiska priser till 85 % av listpriset. Om landet är något annat än
Kanada infogas ett null-värde.

Se även
•

"Operatorer och andra komponenter" (p. 141)

Prompt – komponent
Beskrivning
Infogar en ledtext som visas när rapporten körs. Ledtexten kan innehålla en uppmaning om att
du ska skriva ett värde eller välja från en värdelista. Det värde som du skriver eller markerar
används i uttrycket.

Se även
•

"Operatorer och andra komponenter" (p. 141)

Kommatecken – komponent
Beskrivning
Särskiljer komponenter i uttrycket.

Exempel
lookup (Delstat) in ('NY' -> 'New York', 'NJ' -> 'New Jersey') default (Delstat)

Impromptu ersätter alla instanser med NY och NJ i kolumnen Delstat med New York och New
Jersey, respektive. Övriga poster förblir oförändrade.
Avd in ('Försäljning', 'Marknadsföring', 'Utveckling')

Endast data för försäljnings-, marknads- och utvecklingsavdelningarna hämtas.

Obs!
•

Skilj listvärden åt med ett kommatecken och sätt värdena inom parentes.

Se även
•
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Parentes – komponent ( )
Beskrivning
Ändrar hur ett uttryck värderas. Det som står inom parentes beräknas först. Det resulterande
värdet används sedan i uttrycket på vanligt sätt.

Exempel
Försäljningsmängd > 5 000 or (Avdelning = 'Mexico' and Försäljningsmängd > 4 000)

Alla värden som är större än 4 000 för det nya avdelningskontoret i Mexiko hämtas. För övriga
avdelningskontor hämtas de värden som är större än 5 000.

Se även
•

"Operatorer och andra komponenter" (p. 141)
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Kapitel 24: Värden

Sträng

Infogar två citattecken och placerar
markören mellan dem.

Tal

Infogar talet noll, som kan ersättas med
ett nytt numeriskt värde.

Val av värden

Visar dialogrutan Val av värden. Du
använder den för att välja bland alla
unika värden för en kolumn i databasen.

Datum

Infogar aktuellt systemdatum och
placerar markören i början av datumet.

Tid

Infogar aktuell systemtid och placerar
markören i början av tiden.

Datum-tid

Infogar aktuellt systemdatum/-tid och
placerar markören i början av
datum-tiden.

Intervall

Infogar ett intervall om noll och placerar
markören i början av intervallet.

Sträng
Infogar två citattecken och placerar markören mellan dem.

Se även
•

"Värden" (p. 155)

Tal
Infogar talet noll, som kan ersättas med ett nytt numeriskt värde.

Se även
•

"Värden" (p. 155)
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Val av värden
Visar dialogrutan Val av värden. Dialogrutan visar alla unika värden för en särskild kolumn i
databasen. Du kan välja ett värde eller ett värdeintervall som du infogar i uttrycket.

Se även
•

"Värden" (p. 155)

Datum
Infogar aktuellt systemdatum och placerar markören i början av datumet.

Se även
•

"Värden" (p. 155)

Tid
Infogar aktuell systemtid och placerar markören i början av tiden.

Se även
•

"Värden" (p. 155)

Datum-tid
Infogar aktuellt systemdatum/-tid och placerar markören i början av datum-tiden.

Se även
•

"Värden" (p. 155)

Intervall
Infogar ett intervall om noll och placerar markören i början av intervallet.
Exempelvis 000 00:00:00:00.000

Se även
•
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Token för åtkomstsäkerhet
Låter dig lägga till säkerhetsinformation som du skapar i uttrycksredigerare. På så sätt kan du
filtrera rapportdata med hjälp av säkerhetskriterier. Du kan lägga till token för kataloganvändarprofil i ett filter, uttryck eller ett villkorsformat, i kataloger som använder Impromptu-baserad
säkerhet. I kataloger som använder Access Manager-baserad säkerhet kan du lägga till token
för användarnamn och användarklasser i samma objekt . Dessa tre token visas i en mapp med
namnet Åtkomstsäkerhet i rutan Tillgängliga komponenter i uttrycksredigeraren.
Namn på token

Beskrivning

kataloganvändarprofil

Infogar namnet på användarklassen
som det har definierats i
Impromptu-katalogen.

användarnamn

Infogar namnet på användaren som det
har definierats i Access Manager.

användarklasser

Infogar listan över användarklasser som
den har definierats i Access Manager.

Obs!
•

•

•

•

Sparar du en Impromptu-rapport som innehåller dessa token som en .iqd-fil, kommer dessa
värden att behandlas enligt särskilda regler. Mer information finns i avsnitten om de
särskilda token.
Du kan få tomma strängvärden för användarnamn- och användarklass-token om du öppnar
rapporten när du inte är ansluten till Access Manager. Detta gäller bara för rapporter som
har skapats i kataloger som använder Access Manager som säkerhet. Öppna fliken Profil i
dialogrutan Fråga om du vill se efter om det finns tomma strängvärden för token, och klicka
på knappen SQL-alternativ.
Impromptu cachar säkerhetsinformationen från Access Manager vid inloggning. Därför
behåller Impromptu värdena för dessa tre token under hela sessionen tills programmet
stängs.
Dessa tre token kan också infogas som en textram i en rapport. Klicka på Fler objekt i
menyn Infoga om du vill göra detta.

kataloganvändarprofil
Infogar namnet på användarklassen som det har angetts i Impromptu-katalogen.
Skapare, t.ex.
Denna token är bara avsedd för användning i Impromptu. Det går inte att nå värden för kataloganvändarprofiler från Impromptu i andra Cognos-produkter.
Obs! Sparar du en rapport som innehåller denna token som en iqd-fil omvandlas token-värdet
till en stränglitteral. I följande exempel ersätts kataloganvändarprofilen-token med stränglitteralen 'Skapare'.
select * from SECURITY_TABLE
where SECURITY_TABLE.SECURITY_COLUMN = 'Skapare'

Se även
•

"Token för åtkomstsäkerhet" (p. 157)

användarnamn
Infogar namnet på användaren som det har angetts i Access Manager.
Lars Larsson, t.ex.
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Obs! Sparar du en rapport som innehåller denna token som en iqd-fil, ersätts token-namnet vid
körtid med användarnamnet på den användare som kör frågan. I följande exempel ersätts
användarnamn-token med token användarnamn()
select * USERNAME_TABLE
where USERNAME_TABLE.NAME_COLUMN = användarnamn()

Se även
•

"Token för åtkomstsäkerhet" (p. 157)

användarklasser
Infogar listan över användarklasser som den har angetts i Access Manager.
Rot, t.ex.
Obs! Sparar du en rapport som innehåller denna token som en iqd-fil, ersätts token-namnet vid
körtid med de användarklasser som hör till den användare som kör frågan. I följande exempel
ersätts användarklass-token med token IN (UserClasses)
select * USERCLASS_TABLE
where USERCLASS_TABLE.USERCLASSNAME_COLUMN = IN (UserClasses)

Se även
•

158 Impromptu (R)

"Token för åtkomstsäkerhet" (p. 157)

Kapitel 25: Summeringar

Medelvärde

Returnerar medelvärdet av markerade
dataelement.

Antal

Returnerar antalet markerade dataelement
förutom NULL-värden.

Antal rader

Genererar SQL-funktionen Antal(*) som
räknar antalet utdatarader i frågan.

Maximum

Returnerar högsta värdet för markerade
dataelement.

Minimum

Returnerar lägsta värdet för markerade
dataelement.

Rörligt medelvärde

Returnerar ett rörligt medelvärde per rad för
en angiven uppsättning värden på ett
angivet antal rader.

Rörlig summa

Returnerar en rörlig summa per rad för en
angiven uppsättning värden på ett angivet
antal rader.

Procent av total

Returnerar procent av det totala värdet av
markerade dataelement.

Procentsats

Returnerar procentvärdet för markerade
dataelement.

Kvantil

Returnerar ett värdes plats i rangordningen
i ett angivet intervall. Funktionen returnerar
heltal som motsvarar ett rangordnat
intervall, exempelvis 1 (högsta) till 100
(lägsta).

Rangordna

Returnerar rangordningen för markerade
dataelement.

Löpande medelvärde

Returnerar löpande medelvärde av
markerade dataelement.

Löpande antal

Returnerar det löpande antalet markerade
dataelement.

Löpande differens

Returnerar en löpande differens per rad
(inklusive den aktuella raden) för en
uppsättning värden.

Löpande maximum

Returnerar det löpande maxvärdet av
markerade dataelement.
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Löpande minimum

Returnerar det löpande minimivärdet av
markerade dataelement.

Löpande summa

Returnerar den löpande summan av
markerade dataelement.

Standardavvikelse

Returnerar standardavvikelsen för
markerade dataelement.

Tertil

Returnerar ett värdes rang som Hög, Medel
eller Låg i förhållande till en grupp värden.

Summa

Returnerar summavärdet för markerade
dataelement.

Varians

Returnerar variansen mellan markerade
dataelement.

Se även
•
•
•
•

"Skapa en summering" (p. 64)
"Funktioner" (p. 171)
"Operatorer och andra komponenter" (p. 141)
"Arbeta med summeringar" (p. 63)

Medelvärde
Returnerar medelvärdet av markerade dataelement.
Klicka på knappen Medelvärde i verktygsfältet.
Knappen Medelvärde

Syntax
medelvärde (numeriskt_uttryck)

Exempel

Resultat

medelvärde (Försäljning)

Medelvärdet av alla försäljningsvärden.

Se även
•
•
•

"Rörligt medelvärde" (p. 162)
"Löpande medelvärde" (p. 165)
"Summeringar" (p. 159)

Antal
Returnerar antalet markerade dataelement förutom NULL-värden.
Klicka på knappen Antal i verktygsfältet.
Knappen Antal

Syntax
antal (numeriskt_uttryck)

Exempel

Resultat

antal (Försäljning)

Totala antalet poster under
Försäljning.
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Se även
•
•
•

Antal rader
Löpande antal
"Summeringar" (p. 159)

Antal rader
Genererar SQL-funktionen Antal(*) som räknar antalet utdatarader i frågan. Summeringen
räknar alla rader, också de med NULL-värden och de som inte är distinkta. Till skillnad från
summeringen Antal räknar denna summering inte enstaka dataelement.

Syntax
antal (rader)

Se även
•
•
•

"Antal" (p. 160)
"Löpande antal" (p. 165)
"Summeringar" (p. 159)

Maximum
Returnerar högsta värdet för markerade dataelement.
Klicka på knappen Maximum i verktygsfältet.
Knappen Maximum

Syntax
maximum (numeriskt_uttryck)

Exempel

Resultat

maximum (Försäljning)

Maxvärdet av alla försäljningsvärden.

Se även
•
•

"Löpande maximum" (p. 167)
"Summeringar" (p. 159)

Minimum
Returnerar lägsta värdet för markerade dataelement.
Klicka på knappen Minimum i verktygsfältet.
Knappen Minimum

Syntax
minimum (numeriskt_uttryck)

Exempel

Resultat

minimum (Försäljning)

Minimivärdet av alla försäljningsvärden.

Se även
•
•

"Löpande minimum" (p. 167)
"Summeringar" (p. 159)
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Rörligt medelvärde
Returnerar ett rörligt medelvärde per rad för en angiven uppsättning värden på ett angivet antal
rader.

Syntax
rörligt medelvärde (numeriskt_uttryck, heltalsuttryck)

Exempel
Följande exempel visar kvantitet och ett rörligt medelvärde för den aktuella raden och de två
föregående raderna.

Kvantitet

Rörligt medelvärde (Kvantitet,
3)

200

NULL

700

NULL

400

433.3333

200

433.3333

200

266.6667

500

300.0000

600

433.3333

400

500.0000

Se även
•
•
•

"Medelvärde" (p. 160)
"Löpande medelvärde" (p. 165)
"Summeringar" (p. 159)

Rörlig summa
Returnerar en rörlig summa per rad för en angiven uppsättning värden på ett angivet antal rader.

Syntax
rörlig summa (numeriskt_uttryck, heltalsuttryck)

Exempel
Följande exempel visar kvantitet och en rörlig summa för den aktuella raden och de två
föregående raderna.
Kvantitet

Rörlig summa (Kvantitet, 3)

200

NULL

700

NULL

400

1300

200

1300

200

800

500

900
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Kvantitet

Rörlig summa (Kvantitet, 3)

600

1300

400

1500

Se även
•
•

"Löpande summa" (p. 168)
"Summeringar" (p. 159)

Procent av total
Returnerar procent av det totala värdet för de markerade dataelementen.
Klicka på knappen Procent av total i verktygsfältet.
Knappen Procent av total

Syntax
procent av total (Försäljning 94)

Försäljare

Försäljning 94

Procent av total

Bror Andersson

60646

7.11%

Björn Eriksson

62523

7.35%

Chris Cornel

22396

2.63%

Conrad Bergsteige

13500

1.59%

Obs!
•

Användare kan utforma procentdata så att de i stället läses som en kvot (exempelvis: .25
och 25 %)

Se även
•
•

"Procentsats" (p. 163)
"Summeringar" (p. 159)

Procentsats
Returnerar procentsatsvärde för markerade dataelement.
Klicka på knappen Procentsats i verktygsfältet.
Knappen Procentsats

Syntax
procentsats (numeriskt_uttryck)

Exempel
procentsats (Försäljning94)

Försäljare

Total försäljning 94

Procentsats
(Försäljning94)

Bror Andersson

$1,424,454.00

75%

Björn Eriksson

$1,980,235.00

100%
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Försäljare

Total försäljning 94

Procentsats
(Försäljning94)

Chris Cornel

$854,277.00

25%

Conrad Bergsteige

$1,092,043.00

50%

Se även
•
•
•
•

"Procent av total" (p. 163)
"Kvantil" (p. 164)
"Summeringar" (p. 159)
"Tertil" (p. 169)

Kvantil
Returnerar ett värdes plats i rangordningen i ett angivet intervall. Funktionen returnerar heltal
som motsvarar ett rangordnat intervall, exempelvis 1 (högsta) till 100 (lägsta).

Syntax
kvantil (numeriskt_uttryck, heltalsuttryck)

Exempel
Följande exempel visar kvantitet, rangordning för kvantitetsvärdet och kvantitetsvärdena
uppdelade i kvantiler.

Kvantitet

Rangordning
(Kvantitet)

Kvantil (Kvantitet, 4)

800

1

1

700

2

1

600

3

2

500

4

2

400

5

3

400

5

3

200

7

4

200

7

4

200

7

4

Se även
•
•
•
•

"Procentsats" (p. 163)
"Rangordna" (p. 164)
"Summeringar" (p. 159)
"Tertil" (p. 169)

Rangordna
Returnerar rangordningen för markerade dataelement.

Syntax
rangordna (numeriskt_uttryck)
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Exempel
rangordna (Försäljning 94)

Försäljare

Försäljning 94

Rangordning

Bror Andersson

60646

2

Björn Eriksson

62523

1

Chris Cornel

22396

17

Conrad Bergsteige

13500

23

Se även
•
•
•

"Kvantil" (p. 164)
"Summeringar" (p. 159)
"Tertil" (p. 169)

Löpande medelvärde
Returnerar löpande medelvärde för markerade dataelement. Du kan använda denna
summering för att utvärdera trender och viktiga värden i grupper av dataelement.

Syntax
löpande medelvärde (numeriskt_uttryck)

Exempel
I exemplet nedan jämförs medelvärde med löpande medelvärde:

Efternamn

Kvantitet

Löpande
medelvärde
Medelvärde
(Kvantitet) för (Kvantitet) för
Efternamn
Efternamn

Svensson

7

5

7

Svensson

3

5

5

Svensson

6

5

5.33

Svensson

4

5

5

Wahlund

3

4

3

Wahlund

5

4

4

Wahlund

4

4

4

Se även
•
•
•

"Medelvärde" (p. 160)
"Rörligt medelvärde" (p. 162)
"Summeringar" (p. 159)

Löpande antal
Returnerar löpande antal för markerade dataelement. Du kan använda denna summering för att
räkna dataelement inom grupper.
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Syntax
löpande antal (numeriskt_uttryck)

Exempel
I exemplet nedan jämförs antal med löpande antal:

Efternamn

Kvantit
et

Antal
(Kvantitet) för
Efternamn

Löpande antal
(Kvantitet) för
Efternamn

Svensson

7

4

1

Svensson

3

4

2

Svensson

6

4

3

Svensson

4

4

4

Wahlund

3

3

1

Wahlund

5

3

2

Wahlund

4

3

3

Se även
•
•

"Antal" (p. 160)
"Summeringar" (p. 159)

Löpande differens
Returnerar en löpande differens per rad (inklusive den aktuella raden) för en uppsättning
värden.

Syntax
löpande differens (numeriskt_uttryck)

Resultat
För varje rad i en uppsättning returnerar funktionen en löpande differens som beräknas som
skillnaden mellan värdet på den aktuella raden och föregående rad.

Exempel
Du vill beräkna den löpande differensen för Kvantitet.
Löpande differens (Kvantitet)

Efternamn

Kvantitet

Löpande differens (Kvantitet)
för Efternamn

Svensson

7

NULL (ingen föregående rad)

Svensson

3

-4

Svensson

6

3

Svensson

4

-2

Wahlund

3

166 Impromptu (R)

Kapitel 25: Summeringar

Efternamn

Kvantitet

Löpande differens (Kvantitet)
för Efternamn

Wahlund

5

2

Wahlund

4

-1

Se även
•

"Summeringar" (p. 159)

Löpande maximum
Returnerar löpande maximum för markerade dataelement. Du kan använda summering för att
bestämma när ett visst maxvärde har uppnåtts i en grupp.

Syntax
löpande maximum (numeriskt_uttryck)

Exempel
I exemplet nedan jämförs maximum och löpande maximum:

Efternamn

Maximum
Kvantit (Kvantitet) för
et
Efternamn

Löpande maximum
(Kvantitet) för
Efternamn

Svensson

2

7

2

Svensson

3

7

3

Svensson

6

7

6

Svensson

7

7

7

Wahlund

3

5

3

Wahlund

5

5

5

Wahlund

4

5

5

Se även
•
•

"Maximum" (p. 161)
"Summeringar" (p. 159)

Löpande minimum
Returnerar löpande minimum för markerade dataelement. Du kan använda summering för att
bestämma när ett visst minimivärde har uppnåtts i en grupp.

Syntax
löpande minimum (numeriskt_uttryck)
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Exempel
I exemplet nedan jämförs minimum med löpande minimum:

Efternamn

Minimum
(Kvantitet) för
Kvantitet Efternamn

Löpande minimum
(Kvantitet) för
Efternamn

Svensson

7

2

7

Svensson

3

2

3

Svensson

6

2

3

Svensson

2

2

2

Wahlund

4

3

4

Wahlund

5

3

4

Wahlund

3

3

3

Se även
•
•

"Minimum" (p. 161)
"Summeringar" (p. 159)

Löpande summa
Returnerar löpande summa för markerade dataelement. Du kan använda summering för att
bestämma när ett visst totalvärde har uppnåtts i en grupp.

Syntax
löpande summa (numeriskt_uttryck)

Exempel
I exemplet nedan jämförs summa med löpande summa:

Efternamn

Kvant Summa (Kvantitet)
itet
för Efternamn

Löpande summa
(Kvantitet) för
Efternamn

Svensson

2

18

2

Svensson

3

18

5

Svensson

6

18

11

Svensson

7

18

18

Wahlund

3

12

3

Wahlund

5

12

8

Wahlund

4

12

12

Se även
•
•
•
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Standardavvikelse
Returnerar standardavvikelse för markerade dataelement.
Med normalt distribuerade värden kan du använda standardavvikelsen för att mäta hur mycket
värdena avviker från ett medelvärde.

Exempel
Om medelbetyget för en tentamen är 63, kommer cirka 68 % av betygen att falla inom en
standardavvikelse och cirka 95 % av betygen att falla inom två standardavvikelser av
medelvärdet. Om standardavvikelsen då är 5, hade ungefär 68 % av provdeltagarna ett resultat
mellan 58 och 68. Ungefär 95 % av gruppen hade ett resultat mellan 53 och 73.
Med följande formel beräknas standardavvikelsen för ett exempel:
upphöjt-till ((summa(x * x) - summa(x) * summa(x) / antal(x)) / (antal(x) - 1), .5)

Syntax
standardavvikelse (numeriskt_uttryck)

Exempel

Resultat

standardavvikelse (Produktionskostnad)

Ett värde som visar avvikelsen
mellan produktkostnaderna och
de genomsnittliga produktkostnaderna.

Se även
•
•

"Summeringar" (p. 159)
"Varians" (p. 170)

Tertil
Returnerar ett värdes rang som Hög, Medel eller Låg i förhållande till en grupp värden.

Syntax
tertil (numeriskt_uttryck)

Exempel
Följande exempel visar kvantitet, kvantilen av kvantitetsvärdet uppdelat i tertiler och kvantitetsvärdena uppdelade i tertiler.
Kvantitet

Kvantil (Kvantitet, 3)

Tertil (Kvantitet)

800

1

H

700

1

H

600

1

H

500

2

M

400

2

M

400

2

M

200

3

L

200

3

L

200

3

L
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Se även
•
•
•
•

"Procentsats" (p. 163)
"Kvantil" (p. 164)
"Rangordna" (p. 164)
"Summeringar" (p. 159)

Summa
Returnerar summavärdet för markerade dataelement.
Klicka på knappen Summa i verktygsfält.
Knappen Summa

Syntax
summa (numeriskt_uttryck)

Exempel

Resultat

summa (Försäljning)

Summan av alla försäljningsvärden.

Se även
•
•
•

"Rörlig summa" (p. 162)
"Löpande summa" (p. 168)
"Summeringar" (p. 159)

Varians
Returnerar variansen mellan markerade dataelement. Avvikelsen är kvadratroten av standardavvikelsen.
Du kan använda varians för att mäta precisionen hos standardavvikelsen.

Syntax
varians (numeriskt_uttryck)

Exempel

Resultat

varians (Produktionskostnad)

Ett värde som anger hur mycket
produktionskostnaden avviker
från den genomsnittliga produktionskostnaden.

Se även
•
•
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Vad är funktioner?
Funktioner är fördefinierade formler som du använder för att definiera en beräkning eller ett
villkorsuttryck i en uttrycksredigerare.

När du skapar ett uttryck hjälper Impromptu dig genom att förse dig med alternativ som passar
tidigare val. När du väljer en funktion visas både syntaxen och definitionen av funktionen i rutan
Tips i en uttrycksredigerare.
Funktionerna i en uttrycksredigerare används i databasn om det går. Kan de inte tillämpas i
databasen, körs de lokalt på datorn.
En lista och beskrivningar över alla Impromptu-funktioner finns i
"Impromptu-funktioner" (p. 173). Hjälp om de funktioner som din databas stödjer finns i
dokumentationen till databasen.

Varför ska man använda funktioner?
Använd funktioner för all ändra data. Du kan t.ex. använda Paket för att visa orten och landet i
en adress, avgränsade av ett kommatecken och ett enkelt blanksteg:
pack (Ort + ',' + Land)

Du kan också använda Lägg-till-dagar för att öka värdet för ett dataelement: för att beräkna
förfallodag för fakturan för levererade varor:
lägg-till-dagar (Leveransdatum, 30)

När kan du använda funktioner?
Du kan använda funktioner i uttrycksredigeraren för att
• skapa en beräkning
• skapa villkor för att använda filter på rapportdata eller formatera en rapport
• skapa ett villkor eller en beräkning för att spara i katalogen

Se även
•
•
•

"Gemensamma databasfunktioner" (p. 205)
"Operatorer och andra komponenter" (p. 141)
"Arbeta med summeringar" (p. 63)
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•

"Summeringar" (p. 159)

Typer av funktioner
Impromptu kan hantera många funktioner som du använder för att ändra datavärden när du
skapar filteruttryck och beräknade dataelement. Vanligtvis är en funktion tillgänglig i en uttrycksredigerare och du kan använda den inom det aktuella uttrycket. Impromptu bestämmer
automatiskt om funktionen ska användas lokalt på datorn eller om databasn ska kunna använda
funktionen på servern.
Funktioner finns i följande tre kategorier:
• "Impromptu-funktioner" (p. 173). Dessa funktioner är alltid tillgängliga. Vissa av
funktionerna i Impromptu används lokalt på datorn, andra inte. Inbyggda funktioner kan
användas lokalt på datorn, under förutsättning att det finns en motsvarande funktion som
stöds av den aktiva databasen. Om den aktiva databasen har en motsvarande funktion
tillåts databasen använda funktionen.
• "Gemensamma databasfunktioner" (p. 205). Endast funktioner som är gemensamma för två
eller flera av de Impromptu-stödda databaserna är dokumenterade Dessa funktioner kan
bara användas i de databaser som kan hantera dem.
Obs! Databasfunktioner har inte alltid samma namn som sina motsvarigheter i Impromptu.
• "Användardefinierade funktioner (UDF)" (p. 173). De är interna funktioner som du skapar för
att anpassa Impromptu.
Ikonerna bredvid funktionsnamnen i rutan Tillgängliga komponenter i en uttrycksredigerare
visar var Impromptu använder dem. Ikonerna ser ut så här:
Ikon

Beskrivning
Endast i Impromptu. Funktionen
bearbetas alltid lokalt på datorn.
Flera funktioner bearbetas
lokalt.
I Impromptu eller databasen.
Ikonen anger att den aktiva
databasen har en motsvarighet
till Impromptu-funktionen.
Funktionen utförs på databasen
om alla parametrar kan
bearbetas av databasen.
Annars bearbetas den lokalt.
Uttrycket "add-months(Date
Column,2)" kan t.ex. bearbetas
av en Oracle-databas. Uttrycket
"lägg-till-månader (lägg-till-år
(Datum Kolumn,1)2)" bearbetas
däremot lokalt eftersom
funktionen lägg-till-år inte finns i
Oracle.
Endast i databas. Dessa
funktioner kan endast
bearbetas i databasen. Detta
gäller för gemensamma
databasfunktioner och databasspecifika funktioner.

Se även
•
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Användardefinierade funktioner (UDF)
Du kan skapa användardefinierade funktioner (UDF) för att anpassa Impromptu till din miljö. Du
kan också lägga till externa UDF eller databas-UDF i Impromptu.
Ett paket för programvaruutvecklare (SDK – Software Developer’s Kit) medföljer Impromptu som
hjälp för att skapa användardefinierade funktioner. SDK ligger i den UDF-mapp där du
installerade Impromptu. En detaljerad beskrivning av hur användardefinierade funktioner
skapas finns i online-boken Skapa User-Defined Functions, som också är del av SDK. Du bör
läsa Skapa User-Defined Functions innan du skapar egna DLL-filer men det är inte nödvändigt
att läsa den innan du använder exempelfilerna.

Exempelfiler för UDF i SDK
Det finns tre grupper av exempel-UDF med var sin readme-fil:
• HTML-UDFer
• UDF:er för kryptering
• Databas-UDF
Filerna finns i mapparna under mappen Bin\User Defined Functions.
Readme-filerna innehåller steg om hur du lägger till funktioner i en uttrycksredigerare.

Se även
•
•

"Gemensamma databasfunktioner" (p. 205)
"Impromptu-funktioner" (p. 173)

Impromptu-funktioner
Du kan alltid använda Impromptu-funktioner oavsett om de hanteras av den aktiva databasen
eller inte. Hanteras de inte av den aktiva databasen använder Impromptu funktionen lokalt i
datorn. Det kan påverka datorprestanda betydligt om det handlar om stora rapporter med
komplexa uttryck. Om möjligt är det bäst att använda funktioner som stöds av databasen du
använder, och låta databasen på servern använda funktionerna.
Abs

Omvandlar tal till deras absoluta värde.

Lägg-till-dagar

Returnerar en datum-tid som erhålls när ett
visst antal dagar adderas till ett datum.

Lägg-till-månader

Returnerar en datum-tid som erhålls när ett
visst antal månader adderas till ett datum.

Lägg-till-år

Returnerar en datum-tid som erhålls när ett
visst antal år adderas till ett datum.

Ålder

Returnerar ålder som ett
dag-månad-år-intervall genom att dra ifrån
ett angivet datum från dagens datum.

Runda-upp

Returnerar ett tal avrundat till närmast
högre heltal.

Teckenlängd

Returnerar antalet tecken i en sträng.

Tecken-till-heltal

Returnerar ett heltalsvärde från fyra tecken
eller mindre, med början i den position som
anges av heltalsuttryck1 för det antal
tecken som anges av heltalsuttryck2.

Datumdagskillnad

Returnerar antalet dagar mellan två
datum-tider.
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Datumtid-till-datum

Returnerar ett datum från en datum-tid.

Datum-till-datumtid

Returnerar en datum-tid från ett datum.
Tidsdelen i det resulterande värdet sätts till
00:00.

Datum-till-dagar-från-19 Returnerar antalet dagar från och med 1
00
januari 1900 .Om datumet är före 1900
returneras ett negativt värde.
Datum-till-sträng

Returnerar en sträng (i formatet
åååå-mm-dd) från ett datum.

Dag

Returnerar ett numeriskt värde för dagen i
månaden från 1 till 31, från ett datum, en
datum-tid eller ett intervall.

Dag-i-åmd-intervall

Returnerar antalet dagar som ett heltal från
0 till 30, från ett år-månad-dag-intervall.

Dagar-från-1900-till-dat
umtid

Omvandlar ett antal dagar från 1 januari
1900 till ett datum.

Dagint-till-åmdint

Returnerar det år-månad-dag-intervall som
erhålls när man konverterar ett intervall
relativt basdatum.

Dagar-till-månadsslut

Returnerar antalet dagar till den sista i
månaden från ett datum eller en datum-tid.

Avkryptera

Returnerar en avkrypterad sträng genom
att använda avkrypteringsnyckeln.

Kryptera

Returnerar en krypterad sträng genom att
använda krypteringsnyckeln.

Första-i-månad

Returnerar den första dagen i månaden
från datum eller datumtid.

Första-ordet

Returnerar det första ordet i en sträng.

Runda-ner

Returnerar ett tal avrundat till närmast lägre
heltal.

Timme

Returnerar timtalet från tid, datumtid eller
intervall. Det returnerade värdet är ett heltal
mellan 0 och 23, där 0 är midnatt och 23 är
kl 23:00.

Heltalsdivision

Returnerar resultatet från en division
avkortat till närmaste lägre heltal.

Sista-i-månad

Returnerar sista dagen i månaden från
datum eller datumtid.

Vänster

Returnerar ett angivet antal tecken ur en
sträng med början från vänster.

Gemener

Omvandlar stora bokstäver till små
bokstäver.
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Datumtid

Returnerar datum-tid från tre heltal som
representerar år, månad och dag. Årtalet
måste vara fyrsiffrigt.

Matcha-mönster

Returnerar sant om en sträng matchar
mönstret som angivits i en annan sträng.
Annars returneras falskt.

Minut

Returnerar minuten som ett heltal mellan 0
och 59 från tid, datum-tid eller intervall.

Rest

Returnerar resten av ett heltal dividerat
med ett annat heltal. Det andra heltalet får
inte vara noll eftersom detta genererar ett
fel.

Månad

Returnerar månadsnumret som ett heltal
från 1 till 12, från ett datum eller en
datum-tid.

Månad-i-åmd-intervall

Returnerar antalet månader som ett heltal
från 0 till 11, från ett år-månad-dag-intervall.

Månader-mellan

Returnerar antalet månader mellan två
datum. Om det första datumet är senare än
det andra datumet blir resultatet ett negativt
tal.

Tal-till-tecken

Returnerar teckenvärdet från ett tal.

Tal-till-datum

Returnerar datumet ett heltal.

Tal-till-datumtid

Returnerar en datum-tid som ett heltal i
formatet åååå-mm-dd från ett numeriskt
datum-tidvärde.

Tal-till-sträng

Returnerar en sträng från ett tal. Om talet
är negativt inleds strängen med ett
minustecken (-).

Tal-till-sträng-utfylld

Returnerar en sträng från ett tal som är
avrundat till närmaste heltal och utfylld med
inledande nollor om så behövs. Om talet är
negativt inleds strängen med ett
minustecken (-).

Antal-byte-i-sträng

Returnerar antalet byte i en sträng.

Paket

Returnerar en sträng där inledande
blanksteg har tagits bort och där dubbla
eller flerdubbla blanksteg mellan ord har
ändrats till enkla blanksteg.

Phdatum-till-datum

Returnerar det datum som erhölls från
omvandling av ett PowerHouse-datum.

Position

Returnerar startpositionen för en sträng i
en annan sträng. Det första tecknet i
strängen befinner sig i position 1.
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Upphöjt-till

Returnerar ett tal upphöjt till ett annat tal.
Om det första talet är negativt måste det
andra talet resultera i ett heltalsvärde.

Före50-månader-mellan Returnerar antalet månader mellan två
datum. Om det första datumet är senare än
det andra datumet blir resultatet ett negativt
tal.
Baklänges

Vänder på tecknen i en sträng.

Höger

Returnerar ett angivet antal tecken ur en
sträng med början från höger.

Avrunda-nedåt

Returnerar ett tal avrundat nedåt.

Avrunda-närmaste

Returnerar ett tal avrundat till närmaste
värde

Avrunda-uppåt

Returnerar ett tal avrundat uppåt.

Avrunda-noll

Returnerar ett tal avrundat mot noll.

Sekund

Returnerar sekunderna som ett heltal
mellan 0 och 59 från tid, datum-tid eller
intervall.

Låter-som

Returnerar en fyra tecken lång strängkod
som erhålls genom att ord och namn i en
sträng förkortas systematiskt enligt
fonetiska regler.

Spärra

Returnerar en sträng med ett blanksteg
inlagt mellan vart och ett av de ursprungliga
tecknen.

Rot

Returnerar kvadratroten ur ett positivt tal.

Sträng-till-heltal

Returnerar ett heltal från en sträng.

Sträng-till-tal

Konverterar en sträng till ett tal.

Byt-ut

Byter ut ett ersättningstecken (^) mot en
sträng i en annan sträng.

Delsträng

Returnerar en delsträng från en sträng.

Tid-till-noll

Returnerar datum-tidvärde med tidsdelen
nollställd, som 95-08-31 00:00.

Idag

Returnerar aktuellt datum enligt datorns
inställning.

Rensa-inledande

Returnerar en sträng med inledande
blanksteg borttagna.

Rensa-efterföljande

Returnerar en sträng med efterföljande
blanksteg borttagna.

Versaler

Omvandlar små bokstäver till stora
bokstäver.

År

Returnerar året från ett datum.

176 Impromptu (R)

Kapitel 26: Funktioner

År-i-åmd-intervall

Returnerar antalet år från
år-månad-dag-intervallet.

År-mellan

Returnerar antalet år från ett datum till ett
annat.

Åmdint-mellan

Returnerar år-månad-dag-intervallet mellan
ett datum och ett annat.

Åmdint-till-dagsint

Returnerar det år-månad-dag-intervall som
erhålls när man konverterar ett intervall
relativt basdatum.

Se även
•
•

"Gemensamma databasfunktioner" (p. 205)
"Funktioner" (p. 171)

Abs
Omvandlar tal till deras absoluta värde.
Används när tal måste vara positiva, eller om du vill räkna ut den absoluta skillnaden mellan
värden i en lista med positiva och negativa värden.
Knappen Absolut värde

Syntax
abs (numeriskt_uttryck**G**)

Exempel

Resultat

abs (-5,3)

5.3

abs (2)

2

Se även
•
•
•
•

"Runda-upp" (p. 179)
"Runda-ner" (p. 185)
"Impromptu-funktioner" (p. 173)
"Upphöjt-till" (p. 194)

Lägg-till-dagar
Returnerar en datum-tid som erhålls när ett visst antal dagar adderas till ett datum.

Syntax
lägg-till-dagar (date_exp | datetime_exp, integer_exp)

Exempel

Resultat

lägg-till-dagar (idag(), 10)

03/30/1998 00:00

lägg-till-dagar (idag(), -10)

03/10/1998 00:00

Obs!
•

Dagens datum antas vara 1998-03-20.

Se även
•

"Lägg-till-månader" (p. 178)
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•
•
•
•
•

"Lägg-till-år" (p. 178)
"Datumdagskillnad" (p. 181)
"Dag" (p. 182)
"Dag-i-åmd-intervall" (p. 182)
"Impromptu-funktioner" (p. 173)

Lägg-till-månader
Returnerar en datum-tid som erhålls när ett visst antal månader adderas till ett datum.

Syntax
lägg-till-månader (date_exp | datetime_exp, integer_exp)

Exempel

Resultat

lägg-till-månader (idag(), 10)

01/20/1999 00:00

lägg-till-månader (idag(), -10)

05/20/1997 00:00

Obs!
•

Dagens datum antas vara 1998-03-20.

Se även
•
•
•
•
•

"Lägg-till-dagar" (p. 177)
"Lägg-till-år" (p. 178)
"Impromptu-funktioner" (p. 173)
"Månad" (p. 190)
"Månad-i-åmd-intervall" (p. 189)

Lägg-till-år
Returnerar en datum-tid som erhålls när ett visst antal år adderas till ett datum.

Syntax
lägg-till-år (date_exp | datetime_exp, integer_exp)

Exempel

Resultat

lägg-till-år (idag(), 10)

03/20/2008 00:00

lägg-till-år (idag(), -10)

03/20/1988 00:00

Obs!
•

Dagens datum antas vara 1998-03-20.

Se även
•
•
•
•
•

"Lägg-till-dagar" (p. 177)
"Lägg-till-månader" (p. 178)
"Impromptu-funktioner" (p. 173)
"År" (p. 203)
"År-i-åmd-intervall" (p. 203)

Ålder
Returnerar ålder som ett dag-månad-år-intervall genom att dra ifrån ett angivet datum från
dagens datum.
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Syntax
ålder (date_exp | datetime_exp)

Exempel

Resultat

ålder (1996-08-15)

17/01/02 00:00

Obs!
•

Dagens datum antas vara 1998-02-10.

Se även
•
•
•
•
•

"Dag-i-åmd-intervall" (p. 182)
"Impromptu-funktioner" (p. 173)
"Månad-i-åmd-intervall" (p. 189)
"Idag" (p. 201)
"År-i-åmd-intervall" (p. 203)

Runda-upp
Returnerar ett tal avrundat till närmast högre heltal.
Knappen Runda-upp

Syntax
runda-upp (numeric_exp)

Exempel

Resultat

runda-upp (-1,23)

-1

runda-upp (1,23)

2

Se även
•
•
•

"Abs" (p. 177)
"Runda-ner" (p. 185)
"Impromptu-funktioner" (p. 173)

Teckenlängd
Returnerar antalet tecken i en sträng.

Syntax
teckenlängd (string_exp)

Exempel

Resultat

teckenlängd ('ABCDEFG')

7

teckenlängd ('')

0

teckenlängd (' ')

1

Se även
•
•
•
•

"Impromptu-funktioner" (p. 173)
"Tal-till-tecken" (p. 191)
"Antal-byte-i-sträng" (p. 193)
"Position" (p. 194)
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•

"Byt-ut" (p. 200)

Tecken-till-heltal
Returnerar ett heltalsvärde från fyra tecken eller mindre, med början i den position som anges
av heltalsuttryck1 för det antal tecken som anges av heltalsuttryck2.

Syntax
tecken-till-heltal (stränguttryck, heltalsuttryck1, heltalsuttryck2)

Exempel

Resultat

tecken-till-heltal ( '5142780993',
1, 4 )

842,281,269

Obs!
Parametrarna '1,4' visar att de fyra första tecknen ("5142") används och att de övriga ignoreras.
ASCII-visningen av tecknet '5' är 0x35, '1' är 0x31, '4' är 0x34 och '2' är 0x32. Dessa fyra tecken
tillsammans är 0x35313432. Intel-processorer tolkar binära värden i omvänd byte-ordning (det
vill säga 0x32343135). 0x32343135 (hex) är lika med 842 281 269 (dec).
• Funktionen Tal-till-tecken är motsatsen till den här funktionen.

Se även
•
•
•

"Teckenlängd" (p. 179)
"Impromptu-funktioner" (p. 173)
"Tal-till-tecken" (p. 191)

Datum-till-datumtid
Returnerar en datum-tid från ett datum. Tidsdelen i det resulterande värdet sätts till 00:00.

Syntax
datum-till-datumtid (date_exp)

Exempel

Resultat

datum-till-datumtid (1998-03-20)

03/20/1998 00:00

Se även
•
•
•

"Datumtid-till-datum" (p. 181)
"Datum-till-sträng" (p. 181)
"Impromptu-funktioner" (p. 173)

Datum-till-dagar-från-1900
Returnerar antalet dagar från och med 1 januari 1900 .Om datumet är före 1900 returneras ett
negativt värde.

Syntax
datum-till-dagar-från-1900 (date_exp | datetime_exp)

Exempel

Resultat

datum-till-dagar-från-1900
(1998-03-20)

35873
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Se även
•
•
•
•

"Dagar-från-1900-till-datumtid" (p. 182)
"Dagar-till-månadsslut" (p. 183)
"Dag" (p. 182)
"Impromptu-funktioner" (p. 173)

Datum-till-sträng
Returnerar en sträng (i formatet åååå-mm-dd) från ett datum.

Syntax
datum-till-sträng (date_exp | datetime_exp)

Exempel

Resultat

datum-till-sträng (1998-03-20)

1998-03-20

Se även
•
•
•

"Impromptu-funktioner" (p. 173)
"Tal-till-datum" (p. 191)
"Tal-till-sträng" (p. 192)

Datumdagskillnad
Returnerar antalet dagar mellan två datum-tider.

Syntax
datumdagskillnad (datumtiduttryck1, datumtiduttryck2)

Exempel

Resultat

datumdagskillnad (1998-05-20
11:26:00.000, 1998-09-30
11:28:00.000)

133

Se även
•
•
•
•
•
•

"Ålder" (p. 178)
"Dag" (p. 182)
"Dagar-till-månadsslut" (p. 183)
"Impromptu-funktioner" (p. 173)
"Månader-mellan" (p. 190)
"År-mellan" (p. 203)

Datumtid-till-datum
Returnerar ett datum från en datum-tid.

Syntax
datumtid-till-datum (datetime_exp)

Exempel

Resultat

datumtid-till-datum (1998-03-20
18:14:00.000)

03/20/1998
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Se även
•
•
•

"Datum-till-datumtid" (p. 180)
"Datum-till-sträng" (p. 181)
"Impromptu-funktioner" (p. 173)

Dag-i-åmd-intervall
Returnerar antalet dagar som ett heltal från 0 till 30, från ett år-månad-dag-intervall.

Syntax
dag-i-åmd-intervall (ymdinterval_exp)

Exempel

Resultat

dag-i-åmd-intervall (1998-03-20
18:24:00.000)

20

Obs!
•

Ett intervall lagrar antalet år, månader och dagar. Ett intervall på ett år och en dag är 1å 0m
1d. Ett intervall på ett år och 364 dagar är 1å 11m 30d. Ett intervall på ett år och 365 dagar
är 2å 0m 0d.

Se även
•
•
•
•

"Datumdagskillnad" (p. 181)
"Impromptu-funktioner" (p. 173)
"Månad-i-åmd-intervall" (p. 189)
"År-i-åmd-intervall" (p. 203)

Dag
Returnerar ett numeriskt värde för dagen i månaden från 1 till 31, från ett datum, en datum-tid
eller ett intervall.

Syntax
dag (date_exp | datetime_exp | interval_exp)

Exempel

Resultat

dag (1998-03-20)

20

dag (1998-03-20 18:22:00.000)

20

dag (20 00:00:00.000)

20

Se även
•
•
•
•
•

"Datumdagskillnad" (p. 181)
"Dagar-till-månadsslut" (p. 183)
"Impromptu-funktioner" (p. 173)
"Månad" (p. 190)
"År" (p. 203)

Dagar-från-1900-till-datumtid
Omvandlar ett antal dagar från 1 januari 1900 till ett datum.
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Syntax
dagar-från-1900-till-datumtid (numeric_exp)

Exempel

Resultat

dagar-från-1900-tilldatumtid (40000)

07/07/2009 00:00

Obs!
•

Dagar-från-1900-till-datumtid (1) returnerar 1 januari 1900.

Se även
•
•
•
•

"Datum-till-dagar-från-1900" (p. 180)
"Dagar-till-månadsslut" (p. 183)
"Dag" (p. 182)
"Impromptu-funktioner" (p. 173)

Dagar-till-månadsslut
Returnerar antalet dagar till den sista i månaden från ett datum eller en datum-tid.

Syntax
dagar-till-månadsslut (date_exp | datetime_exp)

Exempel

Resultat

dagar-till-månadsslut (1998-03-20)

11

Se även
•
•
•
•

"Datumdagskillnad" (p. 181)
"Dag" (p. 182)
"Dagar-från-1900-till-datumtid" (p. 182)
"Impromptu-funktioner" (p. 173)

Dagint-till-åmdint
Returnerar det år-månad-dag-intervall som erhålls när man konverterar ett intervall relativt
basdatum.

Syntax
dagint-till-åmdint (date_exp | datetime_exp, interval_exp)

Exempel

Resultat

dagint-till-åmint (1998-03-20, 030 00/30/0000 00:00
00:00:00.000)

Obs!
•

Ett intervall lagrar antalet år, månader och dagar. Använd endast detta värde med följande
funktioner: år-i-åmd-intervall, månad-i-åmd-intervall samt dag-i-åmd-intervall.

Se även
•
•
•
•

"Dag-i-åmd-intervall" (p. 182)
"Impromptu-funktioner" (p. 173)
"Månad-i-åmd-intervall" (p. 189)
"År-i-åmd-intervall" (p. 203)
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Avkryptera
Returnerar en avkrypterad sträng genom att använda avkrypteringsnyckeln.

Syntax
avkryptera (stränguttryck1, stränguttryck2)

Exempel

Resultat

avkryptera ('HP R1L', 'Ett chiffer')

Det här är vanlig text

Se även
•
•

"Kryptera" (p. 184)
"Impromptu-funktioner" (p. 173)

Kryptera
Returnerar en krypterad sträng genom att använda krypteringsnyckeln.

Syntax
kryptera (stränguttryck1; stränguttryck2)

Exempel

Resultat

kryptera ('Det här är vanlig text',
'Ett chiffer')

HP R1L

Se även
•
•

"Avkryptera" (p. 184)
"Impromptu-funktioner" (p. 173)

Första-i-månad
Returnerar den första dagen i månaden från datum eller datumtid.

Syntax
första-i-månad (date_exp | datetime_exp)

Exempel

Resultat

första-i-månad (1998-03-20)

03/01/1998 00:00

Se även
•
•
•

"Dag" (p. 182)
"Impromptu-funktioner" (p. 173)
"Sista-i-månad" (p. 186)

Första-ordet
Returnerar det första ordet i en sträng.

Syntax
första-ordet (string_exp)

Exempel

Resultat

första-ordet ('Katten satt på mattan') Katten
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Se även
•
•
•
•
•
•
•

"Impromptu-funktioner" (p. 173)
"Vänster" (p. 186)
"Matcha-mönster" (p. 187)
"Höger" (p. 195)
"Låter-som" (p. 198)
"Rensa-inledande" (p. 202)
"Rensa-efterföljande" (p. 202)

Runda-ner
Returnerar ett tal avrundat till närmast lägre heltal.
Knappen Runda-ner

Syntax
runda-ner (numeric_exp)

Exempel

Resultat

runda-ner (-1,23)

-2

runda-ner (3,45)

3

Se även
•
•
•

"Abs" (p. 177)
"Runda-upp" (p. 179)
"Impromptu-funktioner" (p. 173)

Timme
Returnerar timtalet från tid, datumtid eller intervall. Det returnerade värdet är ett heltal mellan 0
och 23, där 0 är midnatt och 23 är kl 23:00.

Syntax
timme (time_exp | datetime_exp | interval_exp)

Exempel

Resultat

timme (09:10:00.000)

9

timme (1998-03-21 09:11:00.000) 9
timme (000 09:00:00.000)

9

Se även
•
•
•

"Impromptu-funktioner" (p. 173)
"Minut" (p. 189)
"Sekund" (p. 198)

Heltalsdivision
Returnerar resultatet från en division avkortat till närmaste lägre heltal.
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Syntax
heltalsdivision (heltalsuttryck1, heltalsuttryck2)

Exempel

Resultat

heltalsdivision (10, 20)

0

heltalsdivision (20, 6)

3

Se även
•
•

"Impromptu-funktioner" (p. 173)
"Rest" (p. 189)

Sista-i-månad
Returnerar sista dagen i månaden från datum eller datumtid.

Syntax
sista-i-månad (date_exp | datetime_exp)

Exempel

Resultat

sista-i-månad (1998-03-21)

03/31/1998 00:00

Se även
•
•
•

"Dag" (p. 182)
"Första-i-månad" (p. 184)
"Impromptu-funktioner" (p. 173)

Vänster
Returnerar ett angivet antal tecken ur en sträng med början från vänster i strängen.

Syntax
vänster (string_exp, integer_exp)

Exempel

Resultat

vänster ('ABCDEFG', 2)

AB

Se även
•
•
•
•

"Första-ordet" (p. 184)
"Impromptu-funktioner" (p. 173)
"Position" (p. 194)
"Höger" (p. 195)

Gemener
Omvandlar stora bokstäver till små bokstäver.
Knappen Gemener
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Syntax
gemener (string_exp)

Exempel

Resultat

gemener ('ABCDEFG')

abcdefg

Se även
•
•

"Impromptu-funktioner" (p. 173)
"Versaler" (p. 202)

Datumtid
Returnerar datum-tid från tre heltal som representerar år, månad och dag. Årtalet måste vara
fyrsiffrigt.

Syntax
datumtid (heltalsuttryck1, heltalsuttryck2, heltalsuttryck3)

Exempel

Resultat

datumtid (1998, 03, 21)

03/21/98 00:00

Se även
•
•
•

"Datum-till-datumtid" (p. 180)
"Dagar-från-1900-till-datumtid" (p. 182)
"Impromptu-funktioner" (p. 173)

Matcha-mönster
Returnerar sant om en sträng matchar det mönster som har angetts i en annan sträng. Annars
returneras falskt.

Syntax
matcha-mönster (stränguttryck1, stränguttryck2)

Exakt matchande tecken
Matchar bara sig själva. Det finns en exakt matchning mellan varje tecken och dess
motsvarande tecken eller siffra i elementets värde.
Om t.ex. mönstret är "a2b" är det endast värdet "a2b" som matchar mönstret.
Alla alfabetiska och numeriska tecken som används i mönstermatchning är exakt matchande
tecken:
Tecken

Resultat

A-Ö

Versala tecken (skrivna med
stora bokstäver) matchar versala
tecken.

a-ö

Gemena tecken (skrivna med
små bokstäver) matchar gemena
tecken.

0-9

En siffra matchar sig själv.

ett blanksteg (mellanslag)

Matchar sig självt.
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Mönstermatchningstecken
Beskriver en klass av tecken eller mönsteregenskaper, i stället för att själv matcha dem.
Standardmönstertecken

Resultat

asterisk ( * )

Matchar noll eller flera förekomster av
de omedelbart föregående tecknen
(eller mönstersträngen inom parentes).
Exempelvis mönstret "a*" accepterar en
tom sträng eller ett valfritt antal a:n.

at-tecken ( @ )

Matchar noll eller flera tecken (alfabetiska, numeriska eller specialtecken)
.Exempelvis mönstret "sk@" matchar
alla värden som börjar med "sk".
Mönstret "@sk" matchar alla värden
som slutar med "sk".

cirkumflex ( ^ )

Matchar alla versala eller gemena
alfabetiska tecken. Exempelvis mönstret
"^^??"matchar värden som "aa22",
"ab23" och "AB23".

utropstecken ( ! )

Avser att tolka tecknet direkt efter
utropstecknet som ett vanligt tecken i
stället för ett mönstertecken.
Exempelvis mönstret "^^^^!?"letar efter
ett frågetecken som femte tecken.

vänster vinkelparentes ( < ) Matchar noll eller flera förekomster av
de omedelbart föregående tecken (eller
mönstersträng inom parentes).
Exempelvis mönstret "a<" accepterar ett
nollvärde eller ett "a".
eller-tecken ( | )

Matchar tecknet (eller tecknen inom
parentes) på var sida om detta mönstertecken. Detta mönstertecken kan
användas för att ange alternativ.
Impromptu accepterar ett värde som
matchar något av alternativen.

parenteser ( () )

Innebär företräde för tolkning av tecknen
i mönstret.

nummertecken ( # )

Matchar en enstaka siffra. Exempelvis
mönstret "??##"matchar värden som
"aa22" och "ab23".

frågetecken ( ? )

Matchar ett enstaka tecken (alfabetiskt,
numeriskt eller specialtecken)
.Exempelvis mönstret "a?b" matchar
värdena "aAb", "aab", "a2b", "a$b".
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Standardmönstertecken

Resultat

höger vinkelparentes ( > )

Matchar noll eller flera förekomster av
de omedelbart föregående tecken (eller
mönstersträng inom parentes).
Exempelvis mönstret "a>" accepterar
valfritt antal a:n.

omvänt snedstreck ( \ )

Underkänner det direkt följande tecknet.
Exempelvis mönstret "###\0" accepterar
alla tresiffriga tal som följs av vilken
siffra som helst utom noll.

Se även
•
•
•

"Första-i-månad" (p. 184)
"Impromptu-funktioner" (p. 173)
"Låter-som" (p. 198)

Minut
Returnerar minuten som ett heltal mellan 0 och 59 från tid, datum-tid eller intervall.

Syntax
minut (time_exp | datetime_exp | interval_exp)

Exempel

Resultat

minut (09:17:00.000)

17

minut (1998-03-21 09:18:00.000) 18
minut (000 00:01:000.00)

1

Se även
•
•
•

"Timme" (p. 185)
"Impromptu-funktioner" (p. 173)
"Sekund" (p. 198)

Rest
Returnerar resten av ett heltal dividerat med ett annat heltal. Om det andra heltalet är noll
genereras ett division med noll-fel i Impromptu.

Syntax
rest (heltalsuttryck1, heltalsuttryck2)

Exempel

Resultat

rest (245,3)

2

Se även
•
•

"Impromptu-funktioner" (p. 173)
"Heltalsdivision" (p. 185)

Månad-i-åmd-intervall
Returnerar antalet månader som ett heltal från 0 till 11, från ett år-månad-dag-intervall.
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Syntax
månad-i-åmd-intervall (ymdinterval_exp)

Exempel

Resultat

månad-i-åmd (1998-03-21
09:21:00.000)

3

Obs!
•

Ett intervall på ett år och 364 dagar är 1å 11m 30d. Ett intervall på ett år och 365 dagar är
2å 0m 0d.

Se även
•
•
•
•

"Dag-i-åmd-intervall" (p. 182)
"Impromptu-funktioner" (p. 173)
"Månad" (p. 190)
"År-i-åmd-intervall" (p. 203)

Månad
Returnerar månadsnumret som ett heltal från 1 till 12, från ett datum eller en datum-tid.

Syntax
månad (date_exp | datetime_exp)

Exempel

Resultat

månad (1998-03-21)

3

månad (1998-03-21
09:21:00.000)

3

Se även
•
•
•
•

"Lägg-till-månader" (p. 178)
"Impromptu-funktioner" (p. 173)
"Månad-i-åmd-intervall" (p. 189)
"Månader-mellan" (p. 190)

Månader-mellan
Returnerar antalet månader mellan två datum. Om det första datumet är senare än det andra
datumet blir resultatet ett negativt tal. Andelen dagar och timmar i skillnaden ignoreras, det vill
säga månaderna avrundas inte.

Syntax
månader-mellan (datumuttryck1 | datumtidsuttryck1, datumuttryck2 | dattumtidsuttryck2)

Exempel

Resultat

månader-mellan (1998-03-21,
4
lägg-till-månader (1998-03-21), 4)
)
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Exempel

Resultat

månader-mellan (1998-01-31,
1998-02-01)

0

månader-mellan (1998-01-31,
1998-03-21)

1

Obs!
Funktionen bearbetas bara i databasen. Vid lokal bearbetning används funktionen
Före50-månader-mellan.

Se även
•
•
•
•

"Impromptu-funktioner" (p. 173)
"Månad" (p. 190)
"Före50-månader-mellan" (p. 195)
"År-mellan" (p. 203)

Tal-till-tecken
Returnerar teckenvärdet från ett tal.

Syntax
tal-till-tecken (numeric_exp)

Exempel

Resultat

tal-till-tecken (842281269)

5142

Obs!
•

Funktionen Tecken-till-heltal är motsatsen till den här funktionen.

Se även
•
•
•
•

"Tecken-till-heltal" (p. 180)
"Impromptu-funktioner" (p. 173)
"Tal-till-datum" (p. 191)
"Tal-till-sträng" (p. 192)

Tal-till-datum
Returnerar datumet ett heltal.

Syntax
tal-till-datum (integer_exp)

Exempel

Resultat

tal-till-datum (19980930)

1998-09-30

Se även
•
•
•
•

"Impromptu-funktioner" (p. 173)
"Tal-till-tecken" (p. 191)
"Tal-till-datumtid" (p. 192)
"Tal-till-sträng" (p. 192)
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Tal-till-datumtid
Returnerar en datum-tid som ett heltal i formatet åååå-mm-dd från ett numeriskt datum-tidvärde.

Syntax
tal-till-datumtid (numeric_exp)

Exempel

Resultat

tal-till-datumtid (19980301)

03/01/1998 00:00

Se även
•
•
•
•

"Impromptu-funktioner" (p. 173)
"Tal-till-tecken" (p. 191)
"Tal-till-datum" (p. 191)
"Tal-till-sträng" (p. 192)

Tal-till-sträng
Returnerar en STRÄNG från ett tal. Om talet är negativt inleds strängen med ett minustecken
(-).

Syntax
tal-till-sträng (numeric_exp)

Exempel

Resultat

tal-till-sträng (12345)

12345

tal-till-sträng (12345,678)

12345

Se även
•
•
•
•
•

"Impromptu-funktioner" (p. 173)
"Tal-till-tecken" (p. 191)
"Tal-till-datum" (p. 191)
"Tal-till-sträng-utfylld" (p. 192)
"Sträng-till-tal" (p. 200)

Tal-till-sträng-utfylld
Returnerar en STRÄNG från ett tal som är avrundat till närmaste heltal och utfyllt med inledande
nollor om så behövs. Om talet är negativt inleds strängen med ett minustecken (-). Heltalet
anger minsta strängstorlek som kommer att returneras.

Syntax
tal-till-sträng-utfylld (numeric_exp, integer_exp)

Exempel

Resultat

tal-till-sträng-utfylld (12345, 8)

00012345

tal-till-sträng-utfylld (12345, 5)

12345

Se även
•
•
•
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•
•
•

"Tal-till-sträng" (p. 192)
"Spärra" (p. 199)
"Sträng-till-tal" (p. 200)

Antal-byte-i-sträng
Returnerar antalet byte i en sträng. För tecken bestående av en byte är denna funktion
densamma som funktionen längd.

Syntax
antal-byte-i-sträng (string_exp)

Exempel

Resultat

antal-byte-i-sträng ('ABCDEFG')

7

antal-byte-i-sträng ('')

0

Se även
•
•
•

"Teckenlängd" (p. 179)
"Impromptu-funktioner" (p. 173)
"Sträng-till-tal" (p. 200)

Paket
Returnerar en STRÄNG där inledande blanksteg har tagits bort och där dubbla eller flerdubbla
blanksteg mellan ord har ändrats till enkla blanksteg. Funktionen tar också bort inledande och
efterföljande kommatecken och semikolon samt inledande blanksteg från ord som börjar med
kommatecken, punkt, kolon eller semikolon. Den sträng som skapas fylls ut med blanksteg till
höger för att behålla sin ursprungliga längd.
Knappen Paket

Syntax
paket (string_exp)

Exempel

Resultat

paket ('ABC DEF GHI JKL')

ABC DEF GHI JKL

Se även
•
•
•
•

"Impromptu-funktioner" (p. 173)
"Spärra" (p. 199)
"Rensa-inledande" (p. 202)
"Rensa-efterföljande" (p. 202)

Phdatum-till-datum
Returnerar det datum som erhålls vid:
• konvertering av PowerHouse-datumet,
• konvertering av ph-datumet (ett två-bytes heltal i formatet ÅÅMMDD, där de 7 mest
signifikanta bitarna är året, de följande 4 bitarna är månader, och de 5 minst signifikanta
bitarna är dagen), och
• tillägg av det århundrade som anges av heltalet.
Ett århundrade är ett heltalsvärde som 19 (innebär 1900).
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Syntax
phdatum-till-datum (integer_exp, phdate column)

Exempel

Resultat

phdatum-till-datum (19, 50317)

04/13/1998

Se även
•
•

"Datumtid-till-datum" (p. 181)
"Impromptu-funktioner" (p. 173)

Position
Returnerar startpositionen för en sträng i en annan sträng. Det första tecknet i en sträng finns
vid första positionen.

Syntax
position (stränguttryck1, stränguttryck2)

Exempel

Resultat

position ('DEF', 'ABCDEF')

4

position ('Z', 'ABCDEFGH')

0

Se även
•
•
•
•

"Teckenlängd" (p. 179)
"Första-ordet" (p. 184)
"Impromptu-funktioner" (p. 173)
"Antal-byte-i-sträng" (p. 193)

Upphöjt-till
Returnerar ett tal upphöjt till ett annat tal. Om det första talet är negativt måste det andra talet
resultera i ett heltalsvärde.

Syntax
upphöjt-till (numeriskt_uttryck1, numeriskt_uttryck2)

Exempel

Resultat

upphöjt-till (5, 2)

25

upphöjt-till (4, 0,5)

2

upphöjt-till (16, -0,5)

-4

Se även
•
•
•
•
•
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"Abs" (p. 177)
"Impromptu-funktioner" (p. 173)
"Heltalsdivision" (p. 185)
"Rest" (p. 189)
"Rot" (p. 199)
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Före50-månader-mellan
Returnerar antalet månader mellan två datum. Om det första datumet är senare än det andra
datumet blir resultatet ett negativt tal. Funktionen Före50-månader-mellan avrundar inte
månader. Andelen dagar och timmar i skillnaden ignoreras.

Syntax
före50-månader-mellan (datumuttryck1 | datumtidsuttryck1, datumuttryck2 |
dattumtidsuttryck2)

Exempel

Resultat

före50-månader-mellan
(1998-03-21, lägg-till-månader
(1998-03-21), 4) )

4

före50-månader-mellan
(1998-01-31, 1998-02-01)

0

före50-månader-mellan
(1998-01-31, 1998-03-21)

1

Obs!
Funktionen är avsedd för användare som vill utföra bearbetningen lokalt. Använd funktionen
Månader-mellan vid bearbetning i databasen.

Se även
•
•
•
•

"Datumdagskillnad" (p. 181)
"Impromptu-funktioner" (p. 173)
"Månader-mellan" (p. 190)
"År-mellan" (p. 203)

Baklänges
Vänder på tecknen i en sträng.

Syntax
baklänges (string_exp)

Exempel

Resultat

baklänges ('ABCDEF')

FEDCBA

Se även
•
•
•
•
•
•
•

"Teckenlängd" (p. 179)
"Första-ordet" (p. 184)
"Impromptu-funktioner" (p. 173)
"Vänster" (p. 186)
"Position" (p. 194)
"Höger" (p. 195)
"Delsträng" (p. 201)

Höger
Returnerar ett angivet antal tecken ur en sträng med början från höger i strängen.
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Syntax
höger (string_exp, integer_exp)

Exempel

Resultat

höger ('ABCDEFG', 3)

EFG

Se även
•
•
•
•
•

"Första-ordet" (p. 184)
"Impromptu-funktioner" (p. 173)
"Vänster" (p. 186)
"Position" (p. 194)
"Baklänges" (p. 195)

Avrunda-nedåt
Returnerar ett tal avrundat nedåt.
Heltalsvärdet avgör vilken position som ska avrundas. Ett positivt heltal påverkar siffrorna till
höger om decimalkommat. Ett negativt heltal påverkar siffrorna till vänster om decimalkommat.
Noll avrundar talet och flyttar decimalerna.

Syntax
avrunda-nedåt (numeric_exp, integer_exp)

Exempel

Resultat

avrunda-nedåt (-113,6667, 0)

-114

avrunda-nedåt (-113,6667, 1)

-113.7

avrunda-nedåt (-113,6667, -1)

-120

avrunda-nedåt (-113,6667, -2)

-200

avrunda-nedåt (366,2162, 0)

366

avrunda-nedåt (366,2162, 1)

366.2

avrunda-nedåt (366,2162, -1)

360

avrunda-nedåt (366,2162, -2)

300

Se även
•
•
•
•

"Impromptu-funktioner" (p. 173)
"Avrunda-närmaste" (p. 196)
"Avrunda-uppåt" (p. 197)
"Avrunda-noll" (p. 198)

Avrunda-närmaste
Returnerar ett tal avrundat till närmaste värde
Heltalsvärdet avgör vilken position som ska avrundas. Ett positivt heltal påverkar siffrorna till
höger om decimalkommat. Ett negativt heltal påverkar siffrorna till vänster om decimalkommat.
Noll avrundar talet och flyttar decimalerna.
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Syntax
avrunda-närmaste (numeric_exp, integer_exp)

Exempel

Resultat

avrunda-närmaste (-113,6667, 0)

-114

avrunda-närmaste (-113,6667, 1)

-113.7

avrunda-närmaste (-113,6667, -1) -110
avrunda-närmaste (-113,6667, -2) -100
avrunda-närmaste (366,2162, 0)

366

avrunda-närmaste (366,2162, 1)

366.2

avrunda-närmaste (366,2162, -1)

370

avrunda-närmaste (366,2162, -2)

400

Se även
•
•
•
•

"Impromptu-funktioner" (p. 173)
"Avrunda-nedåt" (p. 196)
"Avrunda-uppåt" (p. 197)
"Avrunda-noll" (p. 198)

Avrunda-uppåt
Returnerar ett tal avrundat uppåt.
Heltalsvärdet avgör vilken position som ska avrundas. Ett positivt heltal påverkar siffrorna till
höger om decimalkommat. Ett negativt heltal påverkar siffrorna till vänster om decimalkommat.
Noll avrundar talet och flyttar decimalerna.

Syntax
avrunda-uppåt (numeric_exp, integer_exp)

Exempel

Resultat

avrunda-uppåt (-113,6667, 0)

-113

avrunda-uppåt (-113,6667, 1)

-113.6

avrunda-uppåt (-113,6667, -1)

-110

avrunda-uppåt (-113,6667, -2)

-100

avrunda-uppåt (366,2162, 0)

367

avrunda-uppåt (366,2162, 1)

366.3

avrunda-uppåt (366,2162, -1)

370

avrunda-uppåt (366,2162, -2)

400

Se även
•
•

"Impromptu-funktioner" (p. 173)
"Avrunda-nedåt" (p. 196)
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•
•

"Avrunda-närmaste" (p. 196)
"Avrunda-noll" (p. 198)

Avrunda-noll
Returnerar ett tal avrundat mot noll.
Heltalsvärdet avgör vilken position som ska avrundas. Ett positivt heltal påverkar siffrorna till
höger om decimalkommat. Ett negativt heltal påverkar siffrorna till vänster om decimalkommat.
Noll avrundar talet och flyttar decimalerna.

Syntax
avrunda-noll (numeric_exp, integer_exp)

Exempel

Resultat

avrunda-noll (-113,6667, 0)

-113

avrunda-noll (-113,6667, 1)

-113.6

avrunda-noll (-113,6667, -1)

-110

avrunda-noll (-113,6667, -2)

-100

avrunda-noll (366,2162, 0)

366

avrunda-noll (366,2162, 1)

366.2

avrunda-noll (366,2162, -1)

360

avrunda-noll (366,2162, -2)

300

Se även
•
•
•
•

"Impromptu-funktioner" (p. 173)
"Avrunda-nedåt" (p. 196)
"Avrunda-närmaste" (p. 196)
"Avrunda-uppåt" (p. 197)

Sekund
Returnerar sekunderna som ett heltal mellan 0 och 59 från tid, datum-tid eller intervall.

Syntax
sekund (time_exp | datetime_exp | interval_exp)

Exempel

Resultat

sekund (11:35:59)

59

Se även
•
•
•

"Timme" (p. 185)
"Impromptu-funktioner" (p. 173)
"Minut" (p. 189)

Låter-som
Returnerar en kod som en fyra tecken lång STRÄNG med hjälp av fonetik för att systematiskt
förkorta ord och namn i strängen.
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Syntax
låter-som (string_exp)

Exempel

Resultat

låter-som (Namn) = låter-som
(?INMATNING?)

Returnerar alla värden i kolumnen
Namn som ligger fonetiskt nära
det inmatade stränguttrycket,
oavsett hur det stavas.

Se även
•
•
•
•
•
•
•

"Teckenlängd" (p. 179)
"Första-ordet" (p. 184)
"Impromptu-funktioner" (p. 173)
"Matcha-mönster" (p. 187)
"Position" (p. 194)
"Baklänges" (p. 195)
"Delsträng" (p. 201)

Spärra
Returnerar en STRÄNG med ett blanksteg tillagt mellan vart och ett av de ursprungliga tecknen.

Syntax
spärra (string_exp)

Exempel

Resultat

spärra ('ABC')

ABC

Se även
•
•
•
•
•

"Impromptu-funktioner" (p. 173)
"Tal-till-sträng-utfylld" (p. 192)
"Paket" (p. 193)
"Rensa-inledande" (p. 202)
"Rensa-efterföljande" (p. 202)

Rot
Returnerar kvadratroten ur ett positivt tal.

Syntax
rot (numeric_exp)

Exempel

Resultat

rot (2)

1.14142135623731

rot (64)

8

Se även
•
•
•
•
•

"Abs" (p. 177)
"Impromptu-funktioner" (p. 173)
"Heltalsdivision" (p. 185)
"Rest" (p. 189)
"Upphöjt-till" (p. 194)
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Sträng-till-heltal
Returnerar ett heltal från en sträng.

Syntax
sträng-till-heltal (string_exp)

Exempel

Resultat

sträng-till-heltal (' 2')

2

Se även
•
•
•
•

"Tecken-till-heltal" (p. 180)
"Impromptu-funktioner" (p. 173)
"Tal-till-sträng" (p. 192)
"Sträng-till-tal" (p. 200)

Sträng-till-tal
Omvandlar en STRÄNG till ett tal. Strängen kan innehålla inledande blanksteg, plus- eller
minustecken, siffrorna 0-9, ett decimaltecken och efterföljande blanksteg. Minst en siffra måste
anges i strängen. Flyttalsvärden kan också innehålla en exponent i formatet "Esd" där s är ett
valfritt tecken och d är exponenten.
Om strängen inte är ett giltigt tal visas ett felmeddelande.

Syntax
sträng-till-tal (string_exp)

Exempel

Resultat

sträng-till-tal (' 2')

2

Se även
•
•
•

"Impromptu-funktioner" (p. 173)
"Tal-till-sträng" (p. 192)
"Sträng-till-heltal" (p. 200)

Byt-ut
Ersätter ett cirkumflex (^) med en STRÄNG där det används i en annan sträng. Delsträngar i
den andra strängen avgränsas av ersättningstecken (^).

Syntax
byt ut (stränguttryck1, stränguttryck2)

Exempel

Resultat

byt-ut ('Till ^:', Namn)

Om värdet för Namn är "Helga
Ström", blir resultatet:
Till Helga Ström:

Se även
•
•
•
•
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"Teckenlängd" (p. 179)
"Första-ordet" (p. 184)
"Impromptu-funktioner" (p. 173)
"Matcha-mönster" (p. 187)
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•
•
•

"Position" (p. 194)
"Baklänges" (p. 195)
"Delsträng" (p. 201)

Delsträng
Returnerar en delsträng från en sträng. Det första tecknets position i strängen utgör position 1.

Syntax
delsträng (stränguttryck, heltalsuttryck1, heltalsuttryck2)

•
•
•

stränguttryck är den sträng från vilken du hämtar en delsträng
heltalsuttryck1 är positionen för det första tecknet i delsträngen
heltalsuttryck2 är den önskade längden av delsträngen

Exempel

Resultat

delsträng ('abdefg', 3, 2)

de

Se även
•
•
•
•
•
•
•

"Teckenlängd" (p. 179)
"Första-ordet" (p. 184)
"Impromptu-funktioner" (p. 173)
"Matcha-mönster" (p. 187)
"Position" (p. 194)
"Baklänges" (p. 195)
"Byt-ut" (p. 200)

Tid-till-noll
Returnerar datum-tidvärde med tidsdelen nollställd, som 95-08-31 00:00.
Använd funktionen tid-till-noll när du jämför endast datumdelen i två dataelement i datumtidformat så att tidsdelen av dataelementet nollställs.

Syntax
tid-till-noll (datetime_exp)

Exempel

Resultat

tid-till-noll (95-08-31 07:49)

8/31/95 00:00

Se även
•
•

"Datumdagskillnad" (p. 181)
"Impromptu-funktioner" (p. 173)

Idag
Returnerar aktuellt datum enligt datorns inställning.

Syntax
idag ( )

Exempel

Resultat

idag ( )

Dagens datum
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Se även
•
•

"Ålder" (p. 178)
"Impromptu-funktioner" (p. 173)

Rensa-inledande
Returnerar en STRÄNG där de inledande nollorna har tagits bort. Om du t.ex. slår ihop två
dataelement med inledande blanksteg i en formulärram, använder du rensa-inledande för att ta
bort blankstegen mellan dataelementen.

Syntax
rensa-inledande (string_exp)

Exempel

Resultat

rensa-inledande ( ABC)

ABC

Se även
•
•
•
•

"Impromptu-funktioner" (p. 173)
"Paket" (p. 193)
"Spärra" (p. 199)
"Rensa-efterföljande" (p. 202)

Rensa-efterföljande
Returnerar en STRÄNG där de efterföljande blankstegen har tagits bort. Om du exempelvis
sammanfogar två dataelement i ett uttryck och dataelementen har efterföljande blanksteg, tas
de bort med funktionen rensa-efterföljande.
Knappen Rensa-efterföljande

Syntax
rensa-efterföljande (string_exp)

Exempel

Resultat

rensa-efterföljande (XYZ )

XYZ

Se även
•
•
•
•

"Impromptu-funktioner" (p. 173)
"Paket" (p. 193)
"Spärra" (p. 199)
"Rensa-inledande" (p. 202)

Versaler
Omvandlar små bokstäver till stora bokstäver.
Knappen Versaler

Syntax
versaler (string_exp)

Exempel

Resultat

versaler (Auriga)

AURIGA

versaler (DeEr)

DEER
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Se även
•
•

"Impromptu-funktioner" (p. 173)
"Gemener" (p. 186)

År-i-åmd-intervall
Returnerar antalet år från år-månad-dag-intervallet.

Syntax
år-i-åmd-intervall (ymdinterval_exp)

Exempel

Resultat

år-i-åmd-intervall (1998-03-21
14:42:00.000)

1998

Obs!
•

Ett intervall lagrar antalet år, månader och dagar. Ett intervall på ett år och en dag är 1å 0m
1d. Ett intervall på ett år och 364 dagar är 1å 11m 30d. Ett intervall på ett år och 365 dagar
är 2å 0m 0d.

Se även
•
•
•
•

"Dag-i-åmd-intervall" (p. 182)
"Impromptu-funktioner" (p. 173)
"Månad-i-åmd-intervall" (p. 189)
"År" (p. 203)

År
Returnerar året från ett datum.

Syntax
år (date_exp | datetime_exp)

Exempel

Resultat

år (10-DEC-1994)

1994

Se även
•
•
•
•

"Dag" (p. 182)
"Impromptu-funktioner" (p. 173)
"År-mellan" (p. 203)
"Vecka" (p. 214)

År-mellan
Returnerar antalet år från ett datum till ett annat. Om det första datumet är senare än det andra
datumet blir resultatet ett negativt tal. Funktionen År-mellan avrundar inte år. Andelen månader,
dagar och timmar i skillnaden ignoreras.

Impromptu användarreferens 203

Kapitel 26: Funktioner

Syntax
år-mellan (datumuttryck1 | datumtidsuttryck1, datumuttryck2 | dattumtidsuttryck2)

Exempel

Resultat

år-mellan (1996-03-21,
1998-03-21)

2

Se även
•
•
•
•
•

"Datumdagskillnad" (p. 181)
"Impromptu-funktioner" (p. 173)
"Månader-mellan" (p. 190)
"År" (p. 203)
"Åmdint-mellan" (p. 204)

Åmdint-mellan
Returnerar år-månad-dag-intervallet mellan ett datum och ett annat. Om det första datumet är
senare än det andra datumet blir resultatet ett negativt intervall.

Syntax
åmdint-mellan (datumuttryck1 | datumtidsuttryck1, datumuttryck2 | dattumtidsuttryck2)

Exempel

Resultat

åmdint-mellan (1996-03-21,
1998-05-05)

01/14/02 00:00

Obs!
•

Ett intervall lagrar antalet år, månader och dagar. Använd endast detta värde med följande
funktioner: år-i-åmd-intervall, månad-i-åmd-intervall samt dag-i-åmd-intervall.

Se även
•
•
•
•

"Dag-i-åmd-intervall" (p. 182)
"Impromptu-funktioner" (p. 173)
"Månad-i-åmd-intervall" (p. 189)
"Åmdint-till-dagsint" (p. 204)

Åmdint-till-dagsint
Returnerar det år-månad-dag-intervall som erhålls när man konverterar ett intervall relativt
basdatum.

Syntax
åmdint-till-dagsint (date_exp | datetime_exp, ymdinterval_exp)

Exempel

Resultat

åmdint-till-dagsint (1996-03-21,
1998-04-09 17:06:38.000)

729885 17:06:38.000

Se även
•
•
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"Impromptu-funktioner" (p. 173)
"Åmdint-mellan" (p. 204)
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Gemensamma databasfunktioner
Följande databasfunktioner är gemensamma för två eller flera av de databaser som stöds av
Impromptu. Om en funktion inte kan hanteras av den databas du använder, kan du inte använda
funktionen i filteruttryck eller beräkningar.
Arccos

Returnerar arccosinus av ett tal i radianer.

Arcsin

Returnerar arcsinus av ett tal i radianer.

Arctan2

Returnerar arctangens av x- och y-koordinaterna i
radianer.

Arctan

Returnerar arctangens av ett tal i radianer.

Ascii

Returnerar ett tal som motsvarar ASCII-kodvärdet för
tecknet längst till vänster i en sträng.
Exempelvis ASCII ('A') är 65.

Tecken

Returnerar ett tecken som har ASCII-koden angiven
av ett tal mellan 0 och 255.

Sammanfoga

Returnerar en sträng som är resultatet av sammanfogningen av en sträng och en annan sträng.

Cos

Returnerar cosinus av en vinkel uttryckt i radianer.

Cotan

Returnerar cotangens av en vinkel uttryckt i radianer.

Databas

Returnerar namnet på den aktuella databasen som
en sträng.

Namn-på-dag

Returnerar en teckensträng som innehåller
datakällans specifika veckodagsnamn.

Veckodag

Returnerar veckodagen i ett datum som ett heltal.

Dag-på-året

Returnerar dagen på året i ett datum som ett heltal.

Decode

Ändrar innehållet i rapporten.

Grader

Returnerar antalet radianer konverterade till grader.

Skillnad

Returnerar ett heltalsvärde som representerar
skillnaden mellan värdena som returnerades av
funktionen SOUNDEX för två strängar.

Exp

Returnerar det naturliga talet e upphöjt till ett tal.
Konstanten e är basen för den naturliga logaritmen.

Infoga

Returnerar en sträng där ett angivet antal tecken
(längd) har tagits bort från en sträng, med början i
den angivna startpunkten och där den andra
strängen har infogats i den första strängen vid
starten. Det första tecknet i strängen befinner sig i
position 1.

Log

Returnerar den naturliga logaritmen för ett tal.

Log10

Returnerar tiologaritmen för ett tal.
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Månadsnamn

Returnerar en teckensträng som innehåller
datakällans specifika månadsnamn.

Nu

Returnerar ett datumtidvärde som representerar
aktuellt datum och tid på den dator som databasprogrammet körs på.

Pi

Returnerar konstantvärdet pi som ett flyttal.

Kvartal

Returnerar kvartalet i ett datum som ett tal mellan 1
och 4, där 1 representerar 1 januari t.o.m. 31 mars.

Radianer

Returnerar antalet radianer som konverterats från
grader.

Slump

Genererar ett slumptal med ett givet tal som
startvärde.

Upprepa

Returnerar en sträng upprepad ett angivet antal
gånger.

Ersätta

Ersätter alla förekomster av en sträng i en annan
sträng med en angiven teckensträng.

Pos-neg

Returnerar en indikator som anger ett tals tecken: +1
om ett numeriskt uttryck är positivt, 0 om det är noll
och -1 om det är negativt.

Sin

Returnerar sinus av en vinkel uttryckt i radianer.

Banksteg

Returnerar en sträng som består av ett antal
blanksteg.

Tan

Returnerar tangens av en vinkel uttryckt i radianer.

Användare

Returnerar användarens användarnamn.

Vecka

Returnerar veckans nummer i ett datum som ett
heltalsvärde mellan 1 och 53.

Se även
•
•

"Funktioner" (p. 171)
"Impromptu-funktioner" (p. 173)

Arccos
Returnerar arccosinus av ett tal i radianer. Arccosinus är vinkeln vars cosinus utgör det angivna
talet.

Syntax
arccos (numeric_exp)

Se även
•
•
•
•
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Arcsin
Returnerar arcsinus av ett tal i radianer. Arcsinus är vinkeln vars sinus utgör det angivna talet.

Syntax
arcsin (numeric_exp)

Se även
•
•
•
•

"Arccos" (p. 206)
"Arctan" (p. 207)
"Gemensamma databasfunktioner" (p. 205)
"Sin" (p. 213)

Arctan2
Returnerar arctangens av x- och y-koordinaterna i radianer. Arctangens är vinkeln vars tangent
är ett tal delat med ett annat.

Syntax
arctan2 (taluttryck1, taluttryck2)

Se även
•
•
•
•
•
•

"Arccos" (p. 206)
"Arcsin" (p. 207)
"Arctan" (p. 207)
"Gemensamma databasfunktioner" (p. 205)
"Cotan" (p. 208)
"Tan" (p. 214)

Arctan
Returnerar arctangens av ett tal i radianer. Arctangens är vinkeln vars tangent utgör det angivna
talet.

Syntax
arctan (numeric_exp)

Se även
•
•
•
•
•
•

"Arccos" (p. 206)
"Arcsin" (p. 207)
"Arctan2" (p. 207)
"Gemensamma databasfunktioner" (p. 205)
"Cotan" (p. 208)
"Tan" (p. 214)

Ascii
Returnerar ett tal som motsvarar ASCII-kodvärdet för tecknet längst till vänster i en sträng.
Exempelvis är ASCII ('A') lika med 65.

Syntax
ascii (string_exp)

Se även
•
•

"Tecken" (p. 208)
"Gemensamma databasfunktioner" (p. 205)
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Tecken
Returnerar ett tecken som har ASCII-koden angiven av ett tal mellan 0 och 255.

Syntax
tecken (integer_exp)

Se även
•
•

"Ascii" (p. 207)
"Gemensamma databasfunktioner" (p. 205)

Sammanfoga
Returnerar en STRÄNG som är resultatet av sammanfogningen av en sträng med en annan.
Detta är likvärdigt med att använda plustecken (+) som sammanslagningstecken i ett uttryck.

Syntax
sammanfoga (stränguttryck1, stränguttryck2)

Se även
•
•
•
•

"Gemensamma databasfunktioner" (p. 205)
"Infoga" (p. 211)
"Upprepa" (p. 213)
"Ersätta" (p. 213)

Cos
Returnerar cosinus av en vinkel uttryckt i radianer.

Syntax
cos (numeric_exp)

Se även
•
•
•
•
•

"Arccos" (p. 206)
"Gemensamma databasfunktioner" (p. 205)
"Radianer" (p. 212)
"Sin" (p. 213)
"Tan" (p. 214)

Cotan
Returnerar cotangens av en vinkel uttryckt i radianer.

Syntax
cotan (numeric_exp)

Se även
•
•
•
•
•
•
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Databas
Returnerar namnet på den aktuella DATABASN som en sträng.

Syntax
databas ( )

Se även
•
•

"Gemensamma databasfunktioner" (p. 205)
"Användare" (p. 214)

Namn-på-dag
Returnerar en teckenSTRÄNG som innehåller det datakällsspecifika namnet på dagen.
Exempelvis måndag till och med söndag, eller mån till och med sön, för en datakälla som
använder svenska, eller Sunday till och med Saturday för en datakälla som använder engelska.

Syntax
namn-på-dag (date_exp)

Se även
•
•

"Gemensamma databasfunktioner" (p. 205)
"Månadsnamn" (p. 211)

Veckodag
Returnerar veckodagen i ett datum som ett heltal i intervallet 1 till 7, där 1 representerar söndag.

Syntax
veckodag (date_exp)

Se även
•
•
•

"Gemensamma databasfunktioner" (p. 205)
"Dag-på-året" (p. 209)
"Vecka" (p. 214)

Dag-på-året
Returnerar dagen på året i ett datum som ett heltal i intervallet 1 till 366.

Syntax
årsdag (date_exp)

Se även
•
•

"Gemensamma databasfunktioner" (p. 205)
"Veckodag" (p. 209)

Decode
Oraclesdatabasspecifika-funktion Decode ändrar rapportinnehållet. Du kan t.ex. använda
Decode för att ersätta Prod Linje-koder med beskrivningar.
Funktionen Decode söker efter en matchning och ersätter matchande värden med det nya
resultatet. Hittas ingen matchning visas standardvärdet. Null visas om det inte finns något
standardvärde.

Syntax
decode (uttryck, sök1, resultat1 [, sök, resultat2] ...[standard])
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Exempel
decode (Prod Linje, 50101, 'Go skidfodral', 40200, 'Moonbeam', 60100, 'UV-detektor',
'Okänd')

Resultat
Produktlinje

Decode

50101

Go skidfodral

50109

Okänt

40200

Moonbeam

45100

Okänt

50300

Okänt

60100

UV- detektor

Till skillnad från Oracle omvandlar inte Impromptu datatyper i uttryck för att matcha den
etablerade datatypen. När Impromptu har fastslagit datatypen för det första resultatvärdet måste
alla andra resultatvärden vara av samma datatyp. När Impromptu har fastslagit att "Go
skidfodral" är data av teckentyp, måste också de andra resultatvärdena, "Moonbeam" och
"UV-detektor" vara av teckentyp.

Se även
•

"Gemensamma databasfunktioner" (p. 205)

Grader
Returnerar antalet radianer konverterade till grader.

Syntax
grader (numeric_exp)

Se även
•
•
•
•
•

"Gemensamma databasfunktioner" (p. 205)
"Cos" (p. 208)
"Radianer" (p. 212)
"Sin" (p. 213)
"Tan" (p. 214)

Skillnad
Returnerar ett heltalsvärde som representerar skillnaden mellan värdena som returnerades av
funktionen SOUNDEX för två strängar.

Syntax
skillnad (stränguttryck1, stränguttryck2)

Se även
•

"Gemensamma databasfunktioner" (p. 205)

Exp
Returnerar det naturliga talet e upphöjt till ett tal. Konstanten e är basen för den naturliga
logaritmen.
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Syntax
uttryck (numeric_exp)

Se även
•
•
•
•

"Gemensamma databasfunktioner" (p. 205)
"Log" (p. 211)
"Log10" (p. 211)
"Pi" (p. 212)

Infoga
Returnerar en STRÄNG där ett angivet antal tecken (längd) har tagits bort från en sträng, med
början vid den angivna startpositionen och där den andra strängen har infogats i den första
strängen vid denna position. Det första tecknet i strängen befinner sig i position 1.

Syntax
infoga (stränguttryck1, start, längd, stränguttryck2)

Se även
•
•
•
•

"Gemensamma databasfunktioner" (p. 205)
"Sammanfoga" (p. 208)
"Upprepa" (p. 213)
"Ersätta" (p. 213)

Log
Returnerar den naturliga logaritmen för ett tal. Talet måste vara större än noll.

Syntax
log (numeric_exp)

Se även
•
•
•

"Gemensamma databasfunktioner" (p. 205)
"Exp" (p. 210)
"Log10" (p. 211)

Log10
Returnerar tiologaritmen för ett tal. Talet måste vara större än noll.

Syntax
log10 (numeric_exp)

Se även
•
•
•

"Gemensamma databasfunktioner" (p. 205)
"Exp" (p. 210)
"Log" (p. 211)

Månadsnamn
Returnerar en teckenSTRÄNG som innehåller det datakällespecifika namnet på månaden.
Exempelvis januari till och med december, eller jan till och med dec, för en datakälla som
använder svenska, eller January till och med December för en datakälla som använder
engelska.

Syntax
månadsnamn (date_exp)
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Se även
•
•

"Gemensamma databasfunktioner" (p. 205)
"Namn-på-dag" (p. 209)

Nu
Returnerar ett datumtidsvärde som motsvarar det aktuella datumet och den aktuella tiden i
datorn där programmet för DATABASN körs.

Syntax
nu ( )

Se även
•
•
•

"Gemensamma databasfunktioner" (p. 205)
"Kvartal" (p. 212)
"Vecka" (p. 214)

Pi
Returnerar det konstanta talet pi som ett flyttalsvärde.

Syntax
pi ( )

Se även
•
•

"Gemensamma databasfunktioner" (p. 205)
"Slump" (p. 213)

Kvartal
Returnerar kvartalet i ett datum som ett tal mellan 1 och 4, där 1 representerar 1 januari t.o.m.
31 mars.

Syntax
kvartal (date_exp)

Se även
•
•
•

"Gemensamma databasfunktioner" (p. 205)
"Nu" (p. 212)
"Vecka" (p. 214)

Radianer
Returnerar antalet radianer som konverterats från grader.

Syntax
radianer (numeric_exp)

Se även
•
•
•
•
•
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Slump
Genererar ett slumptal med ett givet tal som startvärde.

Syntax
slump (numeric_exp)

Se även
•
•

"Gemensamma databasfunktioner" (p. 205)
"Pi" (p. 212)

Upprepa
Returnerar en STRÄNG som består av en sträng som upprepas ett angivet antal gånger.

Syntax
upprepa (string_exp, integer_exp)

Se även
•
•
•
•
•

"Gemensamma databasfunktioner" (p. 205)
"Sammanfoga" (p. 208)
"Infoga" (p. 211)
"Ersätta" (p. 213)
"Banksteg" (p. 214)

Ersätta
Ersätter alla förekomster av en STRÄNG i en annan sträng med en angiven teckensträng.

Syntax
ersätta (stränguttryck1, stränguttryck2, stränguttryck3)

Se även
•
•
•
•
•

"Gemensamma databasfunktioner" (p. 205)
"Sammanfoga" (p. 208)
"Infoga" (p. 211)
"Upprepa" (p. 213)
"Banksteg" (p. 214)

Pos-neg
Returnerar en indikator som anger ett tals tecken: +1 om ett numeriskt uttryck är positivt, 0 om
det är noll och -1 om det är negativt.

Syntax
pos-neg (numeric_exp)

Se även
•

"Gemensamma databasfunktioner" (p. 205)

Sin
Returnerar sinus av en vinkel uttryckt i radianer.

Syntax
sin (numeric_exp)
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Se även
•
•
•
•
•

"Arcsin" (p. 207)
"Gemensamma databasfunktioner" (p. 205)
"Cos" (p. 208)
"Radianer" (p. 212)
"Tan" (p. 214)

Banksteg
Returnerar en STRÄNG som består av ett antal blanksteg.

Syntax
blanksteg (integer_exp)

Se även
•
•
•
•
•

"Gemensamma databasfunktioner" (p. 205)
"Sammanfoga" (p. 208)
"Infoga" (p. 211)
"Upprepa" (p. 213)
"Ersätta" (p. 213)

Tan
Returnerar tangens av en vinkel uttryckt i radianer.

Syntax
tan (numeric_exp)

Se även
•
•
•
•
•
•
•

"Arctan" (p. 207)
"Arctan2" (p. 207)
"Gemensamma databasfunktioner" (p. 205)
"Cos" (p. 208)
"Cotan" (p. 208)
"Radianer" (p. 212)
"Sin" (p. 213)

Användare
Returnerar användarens användarnamn.

Syntax
användare ( )

Se även
•
•

"Gemensamma databasfunktioner" (p. 205)
"Databas" (p. 209)

Vecka
Returnerar veckans nummer i ett datum som ett heltalsvärde mellan 1 och 53.

Syntax
vecka (date_exp)
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Se även
•
•
•
•

"Gemensamma databasfunktioner" (p. 205)
"Veckodag" (p. 209)
"Nu" (p. 212)
"Kvartal" (p. 212)
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När du installerar Impromptu skapar installationsprogrammet automatiskt flera INI-filer (konfigurationsfiler). Vissa av INI-filerna som skapas på detta sätt är:
• Cognos.ini
• Cern.ini
• Impromptu.ini
Om du uppdaterar från en tidigare version av Impromptu uppdaterar installationsprogrammet
automatiskt INI-filerna med ny information och behåller de inställningar som fortfarande gäller
från en tidigare version. Inaktuella inställningar ignoreras. När Impromptu startas läses
INI-filerna in. Programmet använder de inställningar som gällde när den förra
Impromptu-sessionen avslutades.
Impromptu använder INI-filer för att definiera Impromptu-miljön och konfigurera den enligt dina
önskemål. INI-filerna lagrar inställningar för miljön, exempelvis:
• format och formatmallar för rapportobjekt.
• knappar i verktygsfältet
• alternativ för dataåtkomst
• sökvägar för kataloger och rapporter.

Varning
•

Vanligtvis uppdaterar Impromptu eller installationsprogrammet INI-filerna automatiskt. Om
du redigerar INI-filerna manuellt ska du vara försiktig. Säkerhetskopiera alltid en INI-fil innan
du ändrar den, så att du vid behov kan återställa originalfilen.

Se även
•
•
•
•
•
•

"Cern.ini" (p. 218)
"Cognos.ini" (p. 218)
"FDT-filer (Function Definition Table)" (p. 218)
"Impromptu.ini" (p. 219)
"Filformatet INI" (p. 217)
"Använda typbibliotek" (p. 231)

Filformatet INI
INI-filer innehåller flera avsnitt med relaterade inställningar. Varje avsnitt har följande format:
[avsnittets namn]
nyckelnamn=värde

[avsnittets namn]
Namnet på ett avsnitt. Den vänstra hakparentesen måste finnas i kolumnen längst till vänster på
raden.

nyckelnamn=värde
Definierar och namnger en inställnings värde. Ett nyckelnamn kan bestå av vilken kombination
som helst av versaler och gemener samt siffror och blanksteg. Direkt efter nyckelnamnet måste
ett likhetstecken följa. Värdet kan vara ett heltal, en sträng eller en sträng inom citattecken.
Du kan skriva kommentarer i INI-filer. De måste dock inledas med semikolon (;). Tomma rader
ignoreras.
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Se även
•

"Konfigurationsfiler" (p. 217)

FDT-filer (Function Definition Table)
FDT-filer speglar informationen i databasfunktionens initieringsfiler (.ini) och skapas av
Impromptu för att förbättra programmets prestanda. FDT-filer skapas för nya eller ändrade
INI-filer första gången INI-filen läses när en katalog öppnas.
Om du vill ändra FDT-filerna måste du ha skrivbehörighet i arbetskatalogen. De som använder
lokalt nätverk (LAN) kan sakna den behörighet som krävs för att skapa och ändra FDT-filerna.
Om du vill ge dessa användare åtkomst till FDT-filer ska du öppna en katalog med åtkomst till
den databas som används i företaget när:
• du för första gången kopierar Impromptus installationsfiler till det lokala nätverket
• varje gång du ändrar INI-filen för den hanterade databasen

Se även
•

"Konfigurationsfiler" (p. 217)

Cognos.ini
Filen har skapats av föregående Impromptu-versioner i Windows-mappen i syfte att lagra konfigurationsinformation.
Impromptu sparar nu informationen i Cern.ini i mappen Bin där Impromptu har installerats.
Undantaget är information om databasanslutning som finns kvar i filen Cognos.ini.
Filen Cognos.ini inkluderar [Databases]-inställningar. Varje användare måste ha en
Cognos.ini-fil som innehåller rätt anslutningssträngar till databaserna.

Se även
•

"Konfigurationsfiler" (p. 217)

Cern.ini
Configuration Manager är användargränssnittet där du underhåller dina produktinställningar.
Mer information om dessa inställningar finns i dokumentationen till Configuration Manager.
Inställningen Impromptu state file location är Impromptu-specifik och måste läggas till i produktfilen. Information om inställningen finns i [Cognos Locations].

Se även
•

"Konfigurationsfiler" (p. 217)

[Cognos Locations]
Anger var andra Cognos-program och -komponenter finns.

Impromptu state file location=<sökväg>
Standard
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Beskrivning

Identifierar var du kan skapa eller söka efter filen
Impromptu.ini för en installation av Impromptu
Användare, Administratör eller Workstation. När du
anger inställningen Impromptu state file location
söker Impromptu efter filen Impromptu.ini på den
plats som anges av inställningen i stället för på
standardplatsen. Om filen Impromptu.ini inte finns på
denna plats skapas den. Använd inställningen
Impromptu state file location när du vill ha en
Impromptu.ini-fil för flera användare.
I en Workstation-installation måste filen Cern.ini på
den delade nätverksplatsen innehålla inställningen
Impromptu state file location. Användare anger
denna plats i dialogrutan Programmets målmapp vid
installationen. Inställningen för Impromptu state file
location måste vara samma för varje Workstation-installation.

Exempel

Impromptu state file location=C:\Program\State

Om du vill
utföra
ändringar

Redigera posten Impromptu state file location i filen
Cern.ini.

Se även
•
•

"Cern.ini" (p. 218)
"Konfigurationsfiler" (p. 217)

Impromptu.ini
Anger inställningar för Impromptu. Denna fil skapas eller uppdateras när du startar Impromptu.
Vissa poster i denna fil kan uppdateras i Configuration Manager.
Impromptu.ini har följande inställningar:
[Default Directories]
[Startup Options]
[Query Options]
[Object Attributes]
[Styles]
[Graph Default Colors]
[Query Statistics]
[MRU Files]

Obs!
•

Om du skickar rapporter till användare bör du se till att inställningarna för Impromptu.ini är
konsekventa för alla användare. Om du exempelvis definierar formatmallar i Impromptu.ini,
använder du formatmallarna i standardrapporter och skickar de rapporterna till användarna
utan formatmallarna i deras Impromptu.ini-filer visas inte de användarnas rapporter korrekt.
Du måste ändra deras Impromptu.ini-filer så att de har samma formatmallar som i din
Impromptu.ini-fil.

Se även
•

"Konfigurationsfiler" (p. 217)
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[Default Directories]
Definierar standardkataloger för lagring och placering av följande filer:
• Impromptu-kataloger
• Impromptu-rapporter
• temporära filer (används för sortering och gruppering)

temporary data path=<sökväg>
Standard

temporary data path=C:\TEMP

Beskrivning

Anger var Impromptu skapar temporära filer.

Om du vill
utföra
ändringar

Välj Alternativ i menyn Verktyg och klicka sedan på
fliken Sökvägar eller redigera parameter i Configuration Manager.

catalog path=<sökväg>
Standard

catalog path=C:\Program\
Cognos\cern\Samples\Impromptu\Reports

Beskrivning

Anger var Impromptu letar efter kataloger.

Om du vill
utföra
ändringar

Välj Alternativ i menyn Verktyg och klicka sedan på
fliken Sökvägar eller redigera parameter i Configuration Manager.

report path=<sökväg>
Standard

report path=C:\Program\
Cognos\cern\Samples\Impromptu\Reports

Beskrivning

Anger var Impromptu letar efter rapporter.

Om du vill
utföra
ändringar

Välj Alternativ i menyn Verktyg och klicka sedan på
fliken Sökvägar eller redigera parameter i Configuration Manager.

user template path=<sökväg>

Standard

user templates path=C:\Program\
Cognos\cern\Samples\Impromptu\Templates

Beskrivning

Anger platsen för användarmallfiler. Användarmallfiler
ger användarna tillgång till samma mallar i hela
programmet.

Om du vill
utföra
ändringar

Välj Alternativ i menyn Verktyg och klicka sedan på
fliken Sökvägar eller redigera parameter i Configuration Manager.
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workgroup templates path=<sökväg>
Standard

workgroup templates
path=C:\Program\Cognos\cern\Samples\Impromptu\T
emplates

Beskrivning

Anger platsen för arbetsgruppsmallar. Arbetsgruppmallar ger användarna tillgång till samma mallar i hela
programmet.

Om du vill
utföra
ändringar

Välj Alternativ i menyn Verktyg och klicka sedan på
fliken Sökvägar eller redigera parameter i Configuration Manager.

default template path=<sökväg>
Standard

default template path=C:\Program\
Cognos\cern\Samples\Impromptu\templates\
standard\simple list.imt

Beskrivning Anger platsen för standardmallen du använder när du
skapar en ny rapport.
Om du vill
utföra
ändringar

Välj Alternativ i menyn Verktyg och klicka sedan på
fliken Sökvägar eller redigera parameter i Configuration
Manager.

Se även
•
•

"Impromptu.ini" (p. 219)
"Konfigurationsfiler" (p. 217)

[Startup Options]
Anger Impromptus startattribut.

show QuickHelp=<setting>
Standard

show QuickHelp=1

Beskrivning

Bestämmer om snabbhjälp ska visas när muspekaren
vilar över knappar i verktygsfälten.

Om du vill
utföra
ändringar

I menyn Verktyg klickar du på Verktygsfält och
avmarkera kryssrutan Visa snabbhjälp i verktygsfälten.

connect to database=<inställning>
Standard

connect to database=1

Beskrivning

Ställer in om Impromptu ska ansluta automatiskt till
DATABAS när det öppnar en katalog.
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Om du vill
utföra
ändringar

Välj Alternativ i Verktyg-menyn, klicka på fliken Vid
start och avmarkera kryssrutan Koppla automatiskt till
databas när katalog öppnas .

ruler displayed=<inställning>
Standard

ruler displayed=0

Beskrivning

Bestämmer om linjalen ska visas eller ej.

Om du vill
utföra
ändringar

Klicka på Linjal i menyn Visa.

picklist limit=<n>
Standard

picklist limit=100

Beskrivning

Anger maximala antalet möjliga val i en inmatning
med plocklista. Plocklistans maximala gräns är 65
000.

Om du vill
utföra
ändringar

Använd en textredigerare om du vill redigera filen
Impromptu.ini.

last used catalog=<CatalogName>
Standard

Bestäms när en ny katalog öppnas.

Beskrivning

Anger namn på den senast öppnade katalogen.

Om du vill
utföra
ändringar

Ej tillämpligt Detta alternativ återställs varje gång
katalogen öppnas.

ruler in centimeters=<n>
Standard

ruler in centimeters=1
Linjalen visar mätvärden i centimeter.

Beskrivning

Anger om linjalen visar mätvärden i centimeter eller
tum. Om du vill visa mätvärden i tum använder du
värdet 0.

Om du vill
utföra
ändringar

Öppna en rapport och klicka på Linjal under Visa.
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catalog defrag threshold=<n>
Standard

catalog defrag threshold=66

Beskrivning

Ställer in en gräns för procent av total användbar
information. Om en katalog fragmenteras och faller
utanför gränsen defragmenteras katalogen när den
stängs definifivt. Klicka på Stäng i menyn Katalog för
att stänga en katalog definitivt.
När du defragmenterar en katalog blir den mindre
eftersom onödigt utrymme tas bort.
Defragmentering sker inte om:
katalogen är skrivskyddad.
det inte finns tillräckligt med diskutrymme för defragmentering.

Om du vill
utföra
ändringar

Använd en textredigerare om du vill redigera filen
Impromptu.ini.
Du kan ställa in följande värden:
0 = defragmentera inte katalogen.
100 = katalogen ska alltid defragmenteras.
66 = värdet är inte inställt.

windows maximized=<inställning>
Standard

window maximized=0

Beskrivning

Bestämmer om Impromptu ska maximeras vid start.

Om du vill
utföra
ändringar

Maximera Impromptu-fönstret.

window size=<inställning>
Standard

Bestäms när storleken på Impromptu-fönstret ska
ändras.

Beskrivning

Definierar storleken på Impromptu-fönstret.

Exempel

window size=0, 0, 1020, 690

Om du vill
utföra
ändringar

Stäng Impromptu när du har ändrat storlek på
Impromptu-fönstret.

show invocation dialog=<n>
Standard

Show invocation dialog=1

Beskrivning

Bestämmer om dialogrutan Välkommen ska visas eller
ej.
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Om du vill
utföra
ändringar

Använd kryssrutan Fortsätt att visa den här
dialogrutan i dialogrutan Välkommen eller kryssrutan
Visa dialogrutan Välkommen till Impromptu i
dialogrutan Alternativ.

Visa alltid dialogrutan för kataloginloggning=<inställning>
Standard

Visa alltid dialogrutan för kataloginloggning=1

Beskrivning

Bestämmer om dialogrutan Logga in till katalog ska
visas när Access Manager kan ge all nödvändig
inloggningsinformation.

Om du vill
utföra
ändringar

Använd kryssrutan Visa alltid den här dialogrutan i
dialogrutan Logga in till katalog eller kryssrutan Visa
alltid dialogrutan för kataloginloggning i dialogrutan
Alternativ.

maximize document=<inställning>
Standard

maximize document=1

Beskrivning

Bestämmer om Impromptu-rapporterna ska visas
maximerade.

Om du vill
utföra
ändringar

Maximera eller återställa en rapport.

file picklist delimiter=<c>
Standard

Standard: Nej. Om inte något anges är värdet ett
komma (,).

Beskrivning

Anger vilken avgränsare som används i plocklistefilen.

Om du vill
utföra
ändringar

Använd en textredigerare om du vill lägga till och
sedan redigera posten i filen Impromptu.ini.

export HTML metadata=<n>
Standard

Standard: Nej. Du måste lägga till posten.

Beskrivning Anger att HTML-metadata inkluderas i en rapport som
du spara som HTML. Metadata beskriver innehållet i
rapporten och enskilda värden.
Om du vill
utföra
ändringar
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Använd en textredigerare om du vill lägga till följande i
filen Impromptu.ini:
[Startup Options]
Export HTML Metadata=1
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open lock warning message=<n>
Standard

Standard: Nej. Du måste lägga till posten.

Beskrivning

Anger att ett varningsmeddelande inte ska visas när
du försöker öppna en skrivskyddad rapport eller en
rapport som en annan användare har öppnat.

Om du vill
utföra
ändringar

Använd en textredigerare om du vill lägga till följande i
filen Impromptu.ini:
[Startup Options]
Open Lock Warning Message=0

OverrideDistributed = <n>
Standard

Standard: Nej. Du måste lägga till posten.

Beskrivning

Anger att du kan fortsätta att använda tabell- och
kopplingskommandon när du redigerar egna distribuerade kataloger. I Impromptu 6.0 har du inte tillgång till
kommandona om du inte lägger till posten.
I tidigare versioner av Impromptu Administrator var
katalogmenyns tabell- och kopplingskommandon
tillgängliga vid användning av egna distribuerade
kataloger. De skulle inte ha varit tillgängliga och när de
användes förlorades information.

Om du vill
utföra
ändringar

Använd en textredigerare om du vill lägga till följande i
filen Impromptu.ini:
[Startup Options]
OverrideDistributed=1

Allow Lazy Path Matching=<inställning>
Standard

Standard: Nej. Du måste lägga till posten.

Beskrivning

Lägg till denna inställning när du uppdaterar en
rapport med en ändrad eller annan katalog än den
som rapporten skapades med och när du vill aktivera
matchning på den första mapposten med samma
namn som rapportposten.
Matchning på den första mapposten är som standard
avaktiverat eftersom om alla mapposter i den nya
katalogen inte har unika namn kan matchning på den
första mapposten generera SQL-frågor på fel sätt.

Om du vill
utföra
ändringar

Använd en textredigerare om du vill lägga till följande i
filen Impromptu.ini:
[Startup Options]
Allow Lazy Path Matching=T

Se även
•
•

"Impromptu.ini" (p. 219)
"Konfigurationsfiler" (p. 217)
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[Query Options]
Ställer in frågealternativ, t.ex. minsta värde för ledigt diskutrymme och antalet rader som kan
hämtas i en omgång. Impromptu kan hämta mer än en datarad åt gången i ett och samma
anrop. Eftersom inga av posterna i det här avsnittet visas i Impromptu.ini som standard kan du
behöva lägga till det här avsnittet innan du lägger till en av dess poster.

minFreeDiskSpace=<n>
Standard

Standard: Nej. Om inget anges är värdet 0 (betyder
obegränsat diskutrumme).

Beskrivning

Ställer in den interna växlingsfilens storlek (i byte) där
Impromptu cachar frågeresultat. Standard är
obegränsat diskutrymme. Om du vill reservera ledigt
diskutrymme för andra program kan du ställa in den
här posten på önskad nivå, exempelvis, 100000 (cirka
100 kB). När växlingsfilen har nått maximal storlek kan
det gå långsammare att bläddra mellan flera sidor i en
rapport.

Om du vill
utföra
ändringar

Använd en textredigerare om du vill redigera filen
Impromptu.ini.

bulk fetch rows=<n>
Standard

Standard: Nej. Om inte något anges är värdet 100.

Beskrivning Anger hur många rader per anrop som Impromptu ska
hämta om din databas hanterar funktionen.
Obs! Det kan finnas en begränsning för hur många
rader Impromptu kan hämta. Om gränsen är lägre än
värdet för bulk fetch rows använder Impromptu det
värdet istället. Mer information om att begränsa antalet
hämtade rader finns i Impromptu Administratör.
Om du vill
utföra
ändringar

Använd en textredigerare om du vill redigera filen
Impromptu.ini.

use parameterized query=<n>
Standard

Standard: Nej. Om inget anges är värdet 0 (betyder att
frågeparametrarna inte används).

Beskrivning Anger om SQL-parametrar ska användas för att fråga
efter värden i frågan.
Vid stora förfrågningar där värden efterfrågas kan du
öka prestanda med hjälp av frågor. För att använda
parameterfrågor lägger du till den här posten och
ställa in värdet på 1.
Om du vill
utföra
ändringar
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Använd en textredigerare om du vill redigera filen
Impromptu.ini.
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use automatic ORACLE Decode=<n>
Standard

Standard: Nej. Om inget anges är värdet 1 (betyder att
automatisk ORACLE-kodning är på).

Beskrivning

Anger om kodsatser ska skapas automatiskt när du
kör frågor mot en ORACLE-databas.
Om en Impromptu-fråga innehåller If-satser skrivs en
Case When-sats in i SQL-frågan för databasen.
ORACLE-databaser kan dock inte bearbeta Case
When-satser som måste bearbetas lokalt.
För frågor till ORACLE-databaser kan du öka
prestanda med hjälp av satser för automatisk
ORACLE-kodning. Men om frågorna ger fel resultat
(möjligtvis på grund av null eller flyttal), stänger du av
inställningen för automatisk ORACLE-kodning genom
att lägga till posten och ställa in värdet på 0.

Om du vill
utföra
ändringar

Använd en textredigerare om du vill redigera filen
Impromptu.ini.

generate isnull join=<n>
Standard

Standard: Nej. Om inte något anges är värdet 1.

Beskrivning

Anger om isnull-kopplingar skapas vid förvandling av
SQL-grupp. Om du vill stänga av skapande av
isnull-koppling skapar du posten och ställer in den på
0.

Om du vill
utföra
ändringar

Använd en textredigerare om du vill redigera filen
Impromptu.ini.

Se även
•
•

"Impromptu.ini" (p. 219)
"Konfigurationsfiler" (p. 217)

[Object Attributes]
Anger standardformatering, t.ex. mönster eller kantlinjer, för rapportobjekt.
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<ObjectAttribute>=<inställning>, <inställning>...
Standard

Form Border=1,0,0,0,1,0,0,0,1,0,0,0,1,0,0,0
Report Border=1,0,0,0,1,0,0,0,1,0,0,0,1,0,0,0
List Border=1,0,0,0,1,0,0,0,1,0,0,0,1,0,0,0
Crosstab Border=1,0,0,0,1,0,0,0,1,0,0,0,1,0,0,0
OLE Border=1,0,0,0,1,0,0,0,1,0,0,0,1,0,0,0
Graph Border=1,0,0,0,1,0,0,0,1,0,0,0,1,0,0,0
Bitmap Border=1,0,0,0,1,0,0,0,1,0,0,0,1,0,0,0
ColumnTitle Border=1,0,0,0,1,0,0,0,1,0,0,0,1,0,0,0
Rectangle Border=1,0,0,0,1,0,0,0,1,0,0,0,1,0,0,0
Text Pattern=0,255,255,255,0,0,0
ColumnTitle Pattern=0,255,255,255,0,0,0
Form Pattern=1,255,255,255,0,0,0
Report Pattern=1,255,255,255,0,0,0
List Pattern=0,255,255,255,0,0,0
Rectangle Pattern=0,255,255,255,0,0,0

Beskrivning Bestämmer standardformat för rapportobjekt.
Om du vill
utföra
ändringar

Välj Alternativ i menyn Verktyg och klicka sedan på
fliken Objektformat.

Se även
•
•

"Impromptu.ini" (p. 219)
"Konfigurationsfiler" (p. 217)

[Styles]
Lagrar definierade namn för formatmall som används i rapporter och mallar.

Obs!
•
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Om du skapar rapporter till andra användare, se till att avsnittet [Styles] i deras
Impromptu.ini-filer innehåller <Stylename=> poster för de formatmallar som används i
rapporterna och att posten [Style - <Stylename>] finns med för varje formatmall som
definieras i avsnittet [Styles].
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<StyleName>=
Standard

Light Emboss=
Dark Emboss=
Column Title Emboss=
Light Etch=
Dark Etch=
Transparent=
Heading 1=
Heading 2=
Heading 3=
Heading 4=
Heading 5=
Poor (Color)=
Normal (Color)=
Good (Color)=
Poor (Mono)=
Normal (Mono)=
Good (Mono)=
Blue Sky 1=
Blue Sky 2=
Blue Sky 3=
Blue Sky 4=
Sea Blues 1=
Sea Blues 2=
Sea Blues 3=
Sea Blues 4=
Seeing Red 1=
Seeing Red 2=
Seeing Red 3=
Seeing Red 4=
Mellow Yellow 1=
Mellow Yellow 2=
Mellow Yellow 3=
Mellow Yellow 4=
Grass Green 1=
Grass Green 2=
Grass Green 3=
Grass Green 4=

Beskrivning Lagrar namn för formatmallar.
Exempel

[Styles]
Raised Button=
Lowered Button=
High Risk=

Om du vill
utföra
ändringar

Lägg till nya formatmallar eller ändra befintliga i
dialogrutan Formatmallar. Klicka på Formatmallar på
menyn Format om du vill öppna dialogrutan
Formatmallar när du har en rapport öppen.

För varje formatmall som listas i avsnittet [Styles] följer ett separat avsnitt [Style - <Stylename>]
som ser ut på följande vis:
[Style - Light Emboss]
Border=1,255,255,255,1,128,128,128,1,128,128,128,1,255,255,255
Pattern=1,192,192,192,0,0,0

Posterna i avsnittet Style definierar kantlinjer, mönster, teckensnitt och färg för alla standardmallar och egna formatmallar.
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Se även
•
•

"Impromptu.ini" (p. 219)
"Konfigurationsfiler" (p. 217)

[Graph Default Colors]
Anger standardfärgerna för färgpaletter och mönster.

<ObjectAttribute>=<inställning>, <inställning>...
Standard

Custom Colors=65793,8388608,32768,8421376,
128,8388736,32896,12632256,8421504,16711680
,65280,16776960,255,16711935,65535,16777215
Custom Pattern IDs=1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,
12,13,14,15,16

Beskrivning

Anger standardfärgerna för färgpaletter och
mönster.

Se även
•
•

"Cern.ini" (p. 218)
"Konfigurationsfiler" (p. 217)

[Query Statistics]
Lagrar statistik för Impromptu-frågor.

<ReportName> = <statistik>, <statistik>...
Standard

Skapas eller uppdateras automatiskt när en rapport
körs.

Beskrivning

Lagrar statistisk information om frågor. Posterna i
avsnittet Query Statistics används för ge uppföljning
om frågor. Informationen visas på fliken Profil i
dialogrutan Fråga i form av det genomsnittliga antalet
sekunder som en fråga körs och det genomsnittliga
antalet rader frågan ger. Posterna i avsnittet Query
Statistics uppdateras för en rapport varje gång
rapporten körs, vilket resulterar i mer och mer tillförlitlig statistik.

Exempel

C:\Program\Cognos\cer3\Samples\Impromptu\Report
s\Ppview.imr=793994733,0,0.000000,0.000000,2,54.
000000,1458.000000

Om du vill
utföra
ändringar

Ändra inte dessa poster. Om denna information tas
bort, kommer informationen om frågeprestanda som
visas på fliken Profil i dialogrutan Fråga att gå förlorad.
Obs! Impromptu tar automatiskt bort poster som
baseras på filens befintlighet. Om en post är äldre än
60 dagar, kontrolleras om filen med rapporten finns
kvar. Om filen inte längre finns tas posten bort.
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Se även
•
•

"Impromptu.ini" (p. 219)
"Konfigurationsfiler" (p. 217)

[MRU Files]
Lagrar en lista med senast använda rapporter och mallar.

MRUF<n>=FileName
Standard

Ej tillämpligt Bestäms när du arbetar med rapporter
och mallar.

Beskrivning Lagrar namnen på de senast använda rapporterna och
mallarna. Dessa filnamn visas i senast öppnade-listan
i Arkiv-menyn.
Exempel

[MRU Files]
MRUF1=C:\Program\Cognos\cer3\Samples\Imprompt
u\Reports\Report1.imr
MRUF12=C:\Program\Cognos\cer3\Samples\Impromp
tu\Reports\Xform01.imr

Om du vill
utföra
ändringar

Ändras när du arbetar med en ny rapport eller mall.

Se även
•
•

"Impromptu.ini" (p. 219)
"Konfigurationsfiler" (p. 217)

Använda typbibliotek
Beskrivning
I typbibliotek finns tillgängliga komponenter för OLE automationsserver och information om
komponenter och hur de ska användas. Typbiblioteket kan:
• visa argument och returnera typer för metoderna
• visa egenskaper för objekt som definieras av serverns program
• visa definitioner för anpassade datatyper, t.ex. uppräkningar, föreningar, datastrukturer och
funktioner utan gränssnitt som kan anropas från en .dll-fil.
• användas med C++
Om du använder makron för Impromptu kan du använda typbiblioteksfilen ImpClient.tlb som
levereras med Impromptu.
ImpClient.tlb innehåller information om automationsobjekt och insamlingar med deras
egenskaper och metoder. Istället för att använda Cognos Script Editor kan du bygga
makroskript i Visual Basic med hjälp av informationen i ImpClient.tlb eller skapa sidhuvudsfiler
och implementeringsfiler i Visual C++.
Du kan även använda andra program som Word eller Excel för att öppna typbiblioteket (via en
Visual Basic-kompatibel textredigerare).

Obs!
•
•

Impromptus typbibliotek kan inte användas tillsammans med Visual Basic.
Typbibliotek och OLE-automation fungerar endast i Windows-miljö. De fungerar inte i andra
miljöer som UNIX.
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Så här gör du
1. Öppna Developer's Studio.
2. Öppna ett projekt.
3. I menyn View väljer du guiden Class.
4. Klicka på Add Class och därefter på From a Type Library.
5. Markera ImpClient.tlb.
6. I dialogrutan Confirm Classes klickar du på de klasser som du vill ha och därefter på OK.
7. I arbetsområdet klickar du på Class View för att visa de markerade klasserna och deras
objekt.
Obs! Endast metoder visas för objekt, inte egenskaper.
8. I arbetsfältet klickar du på File Viewer för att visa objektdefinitionerna i filen ImpClient.h.
Nu kan du skapa objekt i implementeringsfiler (*.cpp).
9. Använd båda filtyperna i ett program som du skriver eller redigerar.

Obs!
•
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Titta alltid i direkthjälpen för makron om det är skillnad mellan namn på objekt och
samlingar.

Kapitel 28: Hjälp för grundläggande och
avancerade avsnitt.
Den här hjälpfilen
Den här versionen av Impromptus onlinehjälp har strukturerats om för att bättre uppfylla
behoven hos dem som framför allt använder hjälpen: rapportvisare och rapportskapare.
• Den som tittar på rapporter kan visa, skriva ut eller exportera information som finns i
befintliga rapporter.
• Den som skapar rapporter kan använda rapportguiden eller en mall och sina kunskaper för
att t.ex. sortera, gruppera, formatera och använda basfiltrering.
All information som behövs för att utföra viktiga uppgifter i Impromptu finns i direkthjälpen.
Direkthjälpen har tre olika flikar: Steg, Beskrivning och Mer info.
Den här fliken...

innehåller...

Så här gör du

De steg som behövs för att slutföra en uppgift.
Visas i förgrunden.

Beskrivning

En kort beskrivning av uppgiften och ett exempel
på när och varför du ska använda den.

Mer information

Viktiga anmärkningar, tips och "vad händer
om"-frågor.

Avancerade Impromptu-rapporter
Om du är en avancerad rapportförfattare (du skapar komplexa rapporter åt andra) flyttas alla
avancerade ämnen till direkthjälpfilen Avancerade Impromptu-rapporter som levereras med
Impromptu.

Omfattande index
Ett omfattande index för direkthjälpen som har nyckelord för ämnen i båda hjälpfilerna.
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Kapitel 29: Felsökning
Information om fel under installationen finns i Readme-filen. Du kan åtgärda följande felmeddelanden med hjälp av råden i avsnittet Åtgärd.
Problem

Beskrivning

Det går inte att komma Inträffar om du försöker öppna en katalog
åt datakällan
eller ansluta till databasen via Impromptu.
Det går inte att öppna Inträffar om du försöker öppna en katalog
en katalog som har
som har skapats med Architect.
skapats med Architect
Det går inte att öppna
en katalog med den
aktuella användarklassen eller versionen
av Impromptu

Inträffar om du försöker att öppna en katalog
med användarversionen av Impromptu eller
om din användarklass inte finns i katalogens
säkerhetslista.

Det går inte att ansluta Inträffar om du försöker ansluta till en katalog
till SQL-serverns
eller en SQL-servers databas.
databas
Det går inte att ansluta Inträffar om du försöker ansluta till en MS
till MS SQL-servern
SQL-server.
Det går inte att hitta
rapporten eller någon
av dess komponenter

Inträffar när du försöker att öppna en rapport
genom att dubbelklicka på filen i Utforskaren.

Det går inte att ansluta Inträffar när du installerar en ny version av
till ORACLE 7.3.4
Impromptu som ansluter till ORACLE 7.3.4
med hjälp av Net 8.

Det går inte att komma åt datakällan
Felmeddelande
DMS-E-DBACCESS, Det går inte att nå databasen <logiskt databasnamn>.
[Microsoft][ODBC DLL]-datakällans namn hittas inte och ingen standarddrivrutin har angivits.

Information
Inträffar om du försöker öppna en katalog eller ansluta till databasen via Impromptu. Impromptu
kan inte öppna måldatakällan.

Impromptu användarreferens 235

Kapitel 29: Felsökning

Åtgärd
Kontrollera följande:
• att ODBC-drivrutinen har installerats och konfigurerats korrekt av administratören för
Microsoft ODBC. Kontrollera att posten för din datakälla finns i filen Odbc.ini.
• att Impromptus logiska databasdefinition är korrekt. Kontrollera att korrekt ODBC-datakälla
har angivits. Kontrollera att databasdefinitionen finns i avsnittet [Databases] i filen
Cognos.ini.
• att du använder en 32-bitars ODBC-drivrutin.
• att du har den senaste versionen av ODBC-drivrutinen med alla tillgängliga korrigeringsprogram.
• att Odbc.dll och Odbcint.dll är av version 2.10 eller senare.
• att AS/400 ptf måste vara sf34548 om du använder IBM:s Client Access.
• att du kontrollerar sökvägen med SQL Lib IBM ACE.
• Kör en ODBC Trace för att ta reda på problemet.
• Jämför ODBC-drivrutinens inställningar med en korrekt anslutning från en annan dator.
Om du har kontrollerat allt det ovanstående kan katalogens databasdefinition vara felaktig.
Försök att skapa en databasdefinition.

Så här gör du
1. I Impromptus meny Hjälp väljer du Innehåll och index.
2. I dialogrutan Hjälpavsnitt väljer du fliken Innehåll och dubbelklickar på Database Definition
Manager.
3. Dubbelklicka på Ställ in databasåtkomst och på Skapa en databasdefinition.
Obs! Det här avsnittet är endast tillgängligt i Impromptu Administratör Hjälp.

Det går inte att öppna en katalog som har skapats med Architect
Felmeddelande
Katalogens tillgängliga användarklasser motsvarar inte någon som är definierad av Common
Logon Server.

Information
Felet inträffar om du försöker öppna en katalog som har skapats med Architect. Katalogen
innehåller säkerhetsinformation som har lagrats som autentiseringsdata i Access Manager.
Aktuellt användar-ID har inte behörighet för data i katalogen.

Åtgärd
Du måste logga in i katalogen som Skapare.

Så här gör du
1. I Access Manager lägger du till en användarklass som du kallar Skapare och kopplar
användaren som loggar in på Common Logon Server till den.
2. Stäng Common Logon Server och återanslut till katalogen.
3. Använd användarklassen Skapare i dialogrutan Logga in till katalog.
Obs! Som standard har alla kataloger användarklassen Skapare.

Det går inte att öppna en katalog med den aktuella användarklassen eller
versionen av Impromptu
Felmeddelande
Katalogen har ingen användarklass som gäller för den här versionen. Kontakta katalogens
administratör.
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Eller vid användning av Impromptus användarversion:
Det går inte att öppna en katalog eller fråga en rapport eftersom ett Impromptu-varningsmeddelande visas: Katalogen har ingen användarklass som gäller för den här versionen. Kontakta
katalogens administratör.

Information
Felet inträffar om du försöker öppna en katalog med användarversionen av Impromptu eller om
din användarklass inte finns i katalogens säkerhetslista.

Åtgärd
Aktuellt användar-ID har inte behörighet för data i katalogen med användarversionen av
Impromptu. Den aktuella användarklassen finns inte i katalogen eller också finns det inga
användarklasser definierade i katalogen. En Impromptu-administratör måste skapa och
definiera ytterligare användarklasser för katalogen. Information om hur användarklasser skapas
finns i Impromptu Administratör Hjälp eller i handboken för Impromptu-administratören.
Om du inte kan åtgärda problemet genom att ställa in användarklasserna i katalogen bör du
kontrollera att rapporten har korrekt sökväg till en giltig katalog med definierade användarklasser i dess Användarprofiler:
1. Öppna rapporten
2. Klicka på Allmänt i menyn Rapport och kontrollera katalogens sökväg. Du kan också klicka
på Bläddra för att söka reda på korrekt sökväg till katalogen och filen.
3. Uppgradera katalogen och alla rapporter till samma version av Impromptu. Du bör även
synkronisera versionerna mellan administratörs- och användarversioner.
Obs! Ovanstående anvisningar gäller inte om katalogen har skapats med Architect.

Det går inte att ansluta till SQL-serverns databas
Felmeddelande
Error 53 dms-e-yv_systemerr, ett oväntat Windows-fel (1157) uppstod vid försök att läsa in
gateway.

Information
Felet inträffar om du försöker ansluta till en katalog eller en SQL-servers databas.
Obs! Om du använder Windows NT:s autentisering när du loggar in på SQL-servern kan du
ansluta till SQL-servern utan att logga in igen.

Åtgärd
Kontrollera följande:
• att 32-bitars klientprogramvaran MS SQL är korrekt installerad och konfigurerad i datorn.
• att sökvägsvariabeln visar sökvägen till katalogen \MSSQL\bin
• att du kan ansluta till databasen utanför Impromptu.
• att filerna Dbnmpntw.dll och Ntwdblib.dll finns i katalogerna \MSSQL\bin och
\WinNT\System32.

Det går inte att ansluta till MS SQL-servern
Felmeddelande
Ett oväntat Windows-fel (1157) uppstod vid försök att läsa in gateway 'msdbak.dll'.

Information
Felet inträffar om du försöker ansluta till en MicroSoft SQL-server. Klientprogramvaran för MS
SQL-servern verkar inte vara installerad eller också är den inte korrekt konfigurerad.
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Åtgärd
Om klientprogramvaran för MS SQL-servern verkar vara korrekt konfigurerad bör du kontrollera
att följande DLL-filer finns i katalogen <enhet>:\MSSQLl\bin
• Dbnmpntw.dll
• Ntwdblib.dll
Om du har en server som saknar SQL eller SQL Enterprise Manager måste du kontrollera att de
här DLL-filerna finns i <enhet>:\WinNT.
Om klientprogramvaran för MS SQL-servern inte verkar vara korrekt konfigurerad bör du
installera eller installera om klientprogramvaran för MS SQL-servern.

Det går inte att hitta rapporten eller någon av dess komponenter
Felmeddelande
Det går inte att hitta filen '<sökväg>\<rapport>.imr' eller någon av dess komponenter.

Information
Felet inträffar när du försöker att öppna en rapport genom att dubbelklicka på filen i Utforskaren.
Det finns inget giltigt program kopplat till Impromptu-rapporten.

Åtgärd
Impromptu måste identifieras som kopplat program. Så här gör du:
1. Markera .imr-filen i Utforskaren.
2. Håll ner skifttangenten, högerklicka på .imr-filen och välj Öppna med.
3. I dialogrutan Öppna med letar du reda på ImpAdmin om administratörsversionen är
installerad eller ImpUser om användarversionen är installerad.
4. Markera kryssrutan Använd alltid det här programmet för att öppna filen.
5. Klicka på OK.

Det går inte att ansluta till ORACLE 7.3.4
Felmeddelande
DMS-E-DBDLL_NOTFOUND, det dynamiska länkbiblioteket <okänd ini-fil> kunde inte hittas i
sökvägen.
ERROR # -45
DMS-E-YV_SGINOTSUPP, databastypen 'attach database' som är kopplad till databasnamnet
'2' hanteras inte.

Information
Felet inträffar när du installerar en ny version av Impromptu som ansluter till ORACLE 7.3.4 med
hjälp av Net 8.

Åtgärd
Impromptu-versionen hanterar inte datakällans anslutning till Oracle 7.3.4 med hjälp av Net 8.
Filen cogdmor.ini som ligger i mappen installationsplats\bin måste ändras i en textredigerare,
t.ex. WordPad eller Anteckningar.
• Lägg till följande i avsnittet [DLL Names] i filen COGDMOR.INI
OR815-Win32=ORACLIENT8.DLL,8.1
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alias
Ett annat namn på en tabell. Använd ett alias för att relatera värden inom en tabell till varandra
genom att skapa en självkoppling mellan tabellen och dess alias. Du kan t.ex. avgöra namnet på
varje anställds chef om en tabell över anställda innehåller den anställdes namn, nummer och
chefsnummer. Du kan också skapa en vy med endast vissa av den ursprungliga tabellens data
genom att tillämpa ett filteruttryck på aliaset. Det kan t.ex. vara alla anställda som rapporterar till
en angiven chef.

allmänt format
Ett standardformat som visar data enligt följande:

anpassat villkor
Ett uttryck som har ett värde som är sant eller falskt och som du använder vid villkorlig
formatering av rapportdata. Du kan t.ex. definiera ett villkor som markerar försäljningsmarginaler
som är mindre än 50 %.
Du skapar anpassade villkor i rapporter.

användarklass
En grupp av användare (eller en enskild användare) som behöver ha åtkomst till samma data i
katalogen och som har samma behörighet. Europeiska säljare kan t.ex. behöva all information
om kunder i Europa, medan säljarna i Nordamerika endast behöver information om kunder i
Nordamerika.

användarprofil
All information om en användarklass, t.ex. namnet på klassen, lösenord, åtkomstbehörighet och
uppgift om huruvida användarklassens medlemmar kan skapa rapporter eller inte.
Se även användarklass.

Architect Model
Avser den information som är nödvändig för att skapa en uppsättning Cognos-program som
lagras i en enda fil (.rep). Architect-modellen är en rapport- och frågemodell för ett företag som
använder en eller flera källor med metadata.

automatisering
Se OLE-automatisering.

automatisk koppling
Gruppkopplingen för en nyligen skapad summering. Placeringen av den grupp, där
summeringen skapas, avgör dess automatiska koppling. Om du skapar en summering med
knappen Beräkna på fliken Data (dialogrutan Fråga) visas summeringen längst ner i rutan
Grupperingsordning tills du kör frågan. När du har kört frågan visas summeringen under den
nedersta gruppen i rutan Grupperingsordning. Om du flyttar en summering med automatisk
koppling till en ny plats i rapporten visas den under den grupp som motsvarar den nya
placeringen.
Se även summering.

Impromptu användarreferens 239

Ordlista

beräknat dataelement
Ett dataelement som visar resultatet av ett uttryck som använder lagrade data. Värdet räknas
om varje gång ett värde ändras i uttrycket. Du kan t.ex. använda strängoperatorn (+) för att
kombinera dataelementen Förnamn och Efternamn och skapa det beräknade dataelementet
Fullständigt namn.

bild
Vilken Windows-bitmappsfil (.bmp) eller enhetsoberoende bitmappsfil (.dib) som helst som finns
sparad på en plats som är tillgänglig från datorn.

bildram
En ram som du kan använda för att visa en bitmappsfil (.bmp) eller enhetsoberoende bitmappsfil
(.dib). Du kan förbättra utseendet på rapporterna genom att lägga till bilder, t.ex. företagets
logotyp. Dessutom kan du visa bilder på föränderliga objekt, t.ex. företagets produkter eller
anställda.
Se även underordnad ram, överordnad ram, primärram och rapportobjekt.

bitmapp
En bild som består av bildpunkter på skärmen och som sparas som en samling bitar. Bitmappsfiler i Windows har filtillägget .bmp.

BLOB
Ett Binärt Stort objekt (Binary Large Object), eller m.a.o. ett omfattande ostrukturerat objekt
som lagras i databasen. Det kan bestå av fritext, bilder, digitaliserade bilder eller ljud.

brytpunkt
Inleder en ny grupp med data, vilket möjliggör beräkning av delsummor och liknande.

bädda in
Infogar information, som har skapats i ett program, i ett annat program. När informationen väl
har bäddats in kallas den för ett objekt, och blir en del av det dokument där den har bäddats in.
När du dubbelklickar på ett inbäddat objekt öppnas det program med vilket objektet har skapats
så att du kan redigera det.
Du kan bädda in objekt i en Impromptu-rapport och du kan bädda in Impromptu-rapporter i ett
annat program.
Se även länk och OLE (Object Linking and Embedding).

cache-fråga
Ett tillfälligt cache-minne på datorn som används av Impromptu för att spara rapportresultat. Du
ställer in cachefrågan genom att klicka på Fråga i menyn Rapport och sedan klicka på fliken
Åtkomst.

cell
En skärningspunkt mellan en kolumn och en rad som innehåller ett enskilt värde.

CognosScript
Ett språk som liknar VISUAL BASIC och som ingår i Cognos-program. Du kan använda
CognosScript för att skriva makron.

databas
En samling data som har samlats in för ett visst syfte och som har strukturerats för att underlätta
sökning. Det finns olika typer av databaser. De kan innehålla tabeller, vyer, synonymer eller
sparade procedurer.
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dataelement
En kolumn från en databas, HotFile-tabell eller en ögonblicksbild av en rapport.

datakälla
Den plats varifrån information hämtas till din fråga. Datakällan kan vara en databas, HotFile,
ögonblicksbild eller miniatyr.

datamängd
En Impromptu-rapport som lagrar datavärden som du kan använda när du tillämpar ett filter. En
datamängd är dynamisk, vilket innebär att när du använder en datamängd i ett filter, körs
rapporten som lagrar den datamängden en gång till.

datatyp
En av sex datatyper i Impromptu: tecken, datum, datum-tid, numerisk, tid och intervall.

date_exp
En datumkonstant, ett dataelement för datum eller ett uttryck som resulterar i ett datumvärde.

datetime_exp
En datumkonstant, ett dataelement för datum eller ett uttryck som resulterar i ett
datum-tidsvärde.

definitionsområde
En formulärramsegenskap som avgör vilka data som kan visas. I en formulärram kan en enda
datarad visas, eller alla rader som hör till ett grupperat dataelement eller alla data som formulärramen har tillgång till.

delad katalog
Avsedd för en arbetsgrupp eller ett företag där flera användare måste kunna skapa och redigera
sina egna rapporter. En delad katalog är användbar i ett lokalt nätverk där katalogen kan lagras
på en enhet och i en katalog där alla kan nå den.
Se även katalog, personlig katalog, distribuerad katalog och skyddad katalog.

detaljfilter
Begränsar mängden data som hämtas i en rapport. Ett detaljfilter undanhåller data från en
rapport genom att begränsa den information som hämtas. Du kan t.ex. skapa ett detaljfilter för
att ange att endast säljposter som överskrider 7 000 kr ska inkluderas i rapporten. Detta är det
enda filter du använder såvida du inte har skapat en summeringsberäkning för rapporten.
Se även summeringsfilter.

detaljfilter för korstabeller
Används för att använda filter på detaljerna i de kolumner som skapas i en korsfrågerapport.
Om du t.ex. lägger till dataelementet produkttyp till raderna kan du tillämpa ett detaljfilter på
miljövänliga produkter, GO Sport-produkter eller utomhusprodukter.
Se även detaljfilter och summeringsfilter för korstabeller.

detaljvisning
En åtgärd som gör att användare av Impromptu, PowerPlay och Scenario kan visa uppgifter på
transaktionsnivå i Impromptu-rapporter. Du kan ställa in detaljvisning för alla celler i Impromptu,
alla värden i PowerPlay och alla noder i de tre vyerna i Scenario.

Device Independent Bitmap (DIB)
En bitmapp som innehåller en färgtabell som beskriver hur bildpunktsvärden förhåller sig till
RGB-färgvärden.
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diagramram
En typ av ram som ger en bild av numeriska rapportdata. Diagram kan utformas på flera olika
sätt, t.ex. som stapel-, yt-, cirkel- och bubbeldiagram.
Se även underordnad ram, överordnad ram, primärram och rapportobjekt.

dialogrutan Färg
Visar en färgpalett. Används när du använder färg på rapportobjekt, t.ex. teckensnitt, diagram,
linjer, kantlinjer och rutnät. Bildskärmsinställningarna på datorn bestämmer vilka färger som är
tillgängliga.

Directory Server
Specialiserade databaser som lagrar användarattribut, objektklasser och annan information av
schematyp i ett hierarkiskt format.

distribuerad huvudkatalog
Avsedd för en arbetsgrupp eller ett företag där flera användare behöver kunna skapa och
redigera rapporter utifrån en gemensam informationskälla. Endast den som tillhör användarklassen Skapare kan ändra eller redigera den distribuerade huvudkatalogen.
När användare öppnar den distribuerade huvudkatalogen för första gången skapas en kopia av
den på användarens egen dator. Denna lokala kopia kallas för distribuerad personlig katalog. I
den kan användaren flytta och byta namn på kataloger och arbeta med Impromptu i nedkopplat
läge.
Impromptu upprätthåller länkar mellan den distribuerade huvudkatalogen och de distribuerade
personliga katalogerna, och uppdaterar automatiskt de distribuerade personliga katalogerna när
den distribuerade huvudkatalogen ändras.
Se även katalog, personlig katalog, delad katalog, skyddad katalog och källkatalog.

distribuerad katalog
En katalog som är avsedd för en arbetsgrupp eller ett företag där flera användare behöver
kunna
• skapa och redigera rapporter.
• ändra kataloginnehållet.
Användare kan t.ex. flytta eller byta namn på mappar.
• arbeta med Impromptu i nedkopplat läge.
Användare kan t.ex. ta med sin kopia av katalogen på en affärsresa.
När en användare öppnar en distribuerad katalog skapas en distribuerad personlig katalog på
användarens egen dator. Impromptu behåller däremot en länk till den distribuerade huvudkatalogen så att användarkopiorna uppdateras automatiskt om originalet förändras.

dynamo
Formaterar resultatet av en SQL-fråga mot en ODBC-datakälla. Du använder ett dynamo för att
generera HTML-kontroller som placeras på en sida i programmet PowerPrompts. Du kan t.ex.
skapa ett dynamo som hämtar länder från en datakälla. Samma dynamo kan innehålla olika
länder, beroende på vad som finns i datakällan eller när datakällan uppdateras.

egenskap
Ett namngivet attribut för ett objekt.

fast koppling
En gruppkoppling som anges i definitionen av ett summeringsdataelement. Till skillnad från en
automatisk koppling förblir den fasta kopplingen densamma om du flyttar den till en ny plats.
Se även kopplat dataelement.
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filter
En uppsättning villkor som används för att hämta en delmängd med poster till en rapport. Du
kan använda filter i rapporter för att filtrera bort onödiga data och lyfta fram den viktigaste informationen i rapporterna. Du kan t.ex. använda ett filter som bara visar försäljningsdata för ett
visst distrikt.
Om du använder administratörsversionen av Impromptu kan du skapa ett filter för en viss användarklass som automatiskt tillämpas när en medlem av den användarklassen öppnar en tabell
eller kolumn som anges i filtret. Du kan t.ex. skapa ett filter för tabellen Löner så att endast
användare på personalavdelningen kan öppna tabellen. Medlemmar i övriga användarklasser
kan inte se tabellen.
Se även detaljfilter, summeringsfilter och villkor.

filtillägg
De tre avslutande tecknen efter punkten i ett filnamn. Följande filtillägg används i Impromptu:
• .bmp
Windows bitmappar
• .cat
Impromptu-kataloger
• .cq
Cognos Query-fil
• .csv
Kommaavgränsade ASCII-filer
• .dat
datafil som används som källa till PowerPlay-rapporter
• .dbf
dBASE-filer
• .dib
Enhetsoberoende bitmappar
• .htm
HTML-filer (Hypertext Markup Language)
• .icr
Impromptu-kataloginnehållsrapport
• .imb
Impromptu-mallbitmappar
• .imr
Impromptu-rapporter
• .ims
HotFile-filer
• .imt
Impromptu-rapportmallar
• .idq
Impromptu-frågedefinitionsfil
• .mac
Cognos-makron
• .mcx
Kompilerade Cognos-makron
• .pdf
Adobe Portable Document Format
• .sql
SQL-filer (Structured Query Language)
• .tmp
Temporära filer
• .txt
Textfiler
• .wk1
Lotus 1-2-3-filer
• .wmf
Windows metafilsbilder
• .xls
Microsoft Excel-filer
• .xml
XML-filer (Extensible Markup Language)

formatmall
En definierad grupp med formateringsalternativ som du kan applicera på markerade rapportobjekt.

formatsymbol
Anger hur ett datavärde ska visas i Impromptu. Symbolen # för numeriskt format anger t.ex. att
en enstaka siffra ska visas.

Formatverktygsfält

En rad med knappar och alternativ som du kan använda för att formatera markerade rapportobjekt.
Se även verktygsfält och verktygsfältknapp.
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formulärram
En typ av ram som fungerar som behållare för andra ramar och rapportobjekt. Formulärramar är
mycket användbara när du skapar rapporter som kräver anpassad placering av data, text,
tabeller och andra rapportobjekt. I en formulärram visas en rad eller en post åt gången.
Se även underordnad ram, överordnad ram, primärram och rapportobjekt.

fråga
En fråga kan riktas till en databas, ögonblicksbild eller HotFile som definierar de data du vill
hämta från datakällan.

funktion
En funktion är en fördefinierad beräkning som behandlar ett eller flera värden, utför en åtgärd
och returnerar ett värde. Det finns tre typer av funktioner i Impromptu: Impromptu-funktioner,
databasfunktioner och användardefinierade funktioner.

granskning
Processen för registrering och användning av resultatinformation för att ta reda på hur ändringar
i rapportmiljön påverkar resultattider. Granskning av resultat i Impromptu sker med programmen
Konfigureringsgranskning och Filgranskningsprocessor.

gränslinje
En linje som anger gränsen för ramar och namn på rapportobjekt. Du visar och döljer gränslinjer
med kommandot Gränslinjer (menyn Visa).

grupperat dataelement
Ett kontrolldataelement som används för att gruppera data i rapporter.
Se även kopplat dataelement.

HotFile
En separat lokal datatabell som du kan lägga till i din katalog eller använda i en rapport som en
vanlig databastabell. När du har skapat en HotFile-fil kan den användas i vilken rapport eller
katalog som helst. Du kan använda HotFile-filer för att skapa länkar till databaser. Du kan t.ex.
använda HotFile-filer för att jämföra innevarande månads data med föregående månads data.

HTML
Hypertext Markup Language. HTML är det språk som används för att skapa dokument på
webben, World Wide Web.

icke-likakoppling
En typ av koppling som hämtar alla de rader i en tabell som motsvarar villkoren i en annan
tabell. Du kan t.ex. göra en lista per produkt över alla aktiva konton som inte har köpt en
produkt, med hjälp av operatorn ej lika med (<>).
Se även likakoppling, yttre koppling och självkoppling.

inloggning
Ett användar-ID och lösenord som används för att identifiera användare och styra deras
resursåtkomst.

integer_exp
En heltalskonstant, ett heltalsdataelement eller ett uttryck (inklusive tal) som resulterar i ett
heltalsvärde.

interval_exp
En intervallkonstant, ett intervalldataelement eller ett uttryck som resulterar i ett intervallvärde.
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intranät
Ett datornätverk inom en organisation som tillhandahåller liknande tjänster som de som finns på
Internet men i mindre skala.

källkatalog
En distribuerad katalog i ett lokalt nätverk som underhålls av administratören. När användare
öppnar en distribuerad katalog skapas en kopia av katalogen på användarens egen dator.
Impromptu upprätthåller länken med den ursprungliga källkatalogen, vilket innebär att varje
användarkopia uppdateras automatiskt så snart som originalkatalogen ändras. Kallas också för
en distribuerad huvudkatalog.

kapslad korstabell
En korsfrågerapport med fler än ett dataelement i raderna eller kolumnerna. Du kan t.ex. kapsla
Prod Typ och Prod Linje bredvid varandra i raderna.

katalog
En fil (med filtillägget .cat) som innehåller all information som behövs för att Impromptu ska
kunna nå och hämta information från en relationsdatabas. I katalogerna lagras inga data, men
katalogerna förser Impromptu med en verksamhetsvy över data. Katalogerna innehåller även
information om i vilken databas data ska hämtas, var databasen finns och hur tabellerna i
katalogen är kopplade.
Se även personlig katalog, delad katalog och skyddad katalog.

katalogledtext
En ledtext som du sparar i katalogen och som kan återanvändas i olika rapporter.

katalogvillkor
Ett uttryck som kan användas i alla sammanhang där du behöver ett resultat som är sant eller
falskt. Katalogvillkor sparas i katalogen. Du kan använda villkor i filter, villkorsformatering och
beräkningar. Du kan t.ex. använda ett villkor för att visa data för ett säljdistrikt.

kolumn
En typ av information som ingår i en listram i form av en lodrät lista med data som har
gemensam definition.

kommaavgränsad ASCII-fi (.csv)l
En textfil i vilken datakolumnerna skiljs åt med kommatecken (eller semikolon, beroende på
systemets inställning). Alla data måste vara skrivna med ASCII-standardtecken.

kommandorad
De tecken som används för att starta ett program. Man anger t.ex. kommandoradsparametrar
när man startar Impromptu genom att välja Kör i Start-menyn och skriva ett kommando.

kommentar
Beskrivande information om katalogerna. Du kan skapa ett program som visar kommentarerna
när användaren behöver sammanhangskänslig hjälp om katalogmappar, kolumner, ledtexter,
filer och beräkningar.

komplex koppling
En komplex koppling använder ett uttryck för att koppla två tabeller. Du måste klicka på knappen
Uttryck för att skapa en komplex koppling.
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kopplat dataelement
Ett dataelement som har länkats till ett grupperat dataelement. Kopplade dataelement
utelämnar dubblettvärden, men genererar ingen brytpunkt. Om det t.ex. är kundnumret som är
ett grupperat dataelement kan man utelämna kundnamnet genom att deklarera det som ett
kopplat dataelement. När kundnumret visas i rapporten visas det endast en gång för gruppen.
När man markerar ett dataelement som kopplat påverkar det hur summeringsvärdena beräknas.

koppling
Definierar relationslänkar mellan tabeller i den fysiska databasen. Med dessa kopplingar kan du
relatera data i en tabell till data i en annan tabell i samma databas för att kunna hämta data från
mer än en tabell åt gången. Du kopplar tabeller via kolumnerna i tabellerna. Du kan t.ex. koppla
ihop tabellerna Kunder och Försäljning med kundkolumnen.
Se även likakoppling, icke-likakoppling, yttre koppling och självkoppling.

korsproduktfråga
En typ av rapport som hämtar data från tabeller för vilka det inte har definierats några kopplingar
till andra tabeller.

korstabell
Visar summeringsinformation från en listrapport i en överskådlig tabell med rader och kolumner.
I en korstabell visas det kombinerade värdet för varje rad och kolumn, vilket innebär att data
visas på ett annat sätt och att du kan se mera data utan att behöva bläddra.
Du kan t.ex. ändra en listrapport med tre kolumner (Produkttyp, Säljkanal, Total försäljningssumma) till en korstabell där varje produkttyp visas som en rad, varje säljkanal som en kolumn
och totalbeloppet för varje kombination av produkttyp och säljkanal i tabellens celler.

länk
Anslutningen mellan ett länkat objekt och det program i vilket det har skapats. När informationen
ändras i källfilen reflekteras ändringarna i målfilen. Du kan välja att uppdatera den länkade informationen manuellt eller automatiskt.
Se även bädda in och OLE (Object Linking and Embedding).

layoutverktygsfält
En rad med knappar och alternativ som du kan använda för att arbeta med rapportobjekt.
Se även verktygsfält och verktygsfältknapp.

LDAP (Lightweight Directory Access Protocol)
Ett produktoberoende protokoll som används för att söka rätt på organisationer, personer, filer
och andra resurser på Internet eller ett intranät på ett företag.

ledtext
En dialogruta där användaren blir ombedd att ange information när en rapport öppnas. En
rapport kan innehålla flera ledtexter som används för att filtrera informationen så att du endast
får se de data du är intresserad av. Ledtexter kan innebära att användaren måste skriva
information eller välja objekt från en plocklista. En plocklista kan innehålla dataelement från
katalogen, dataelement från en annan rapport eller data från en fil i avgränsat ASCII-format.
Se även Ledtexthanterare.

Ledtexthanterare
Den dialogruta som du använder för att skapa, redigera, ta bort och spara ledtexter för en aktuell
rapport.

ledtextreferenser
Ledtextreferenser är uttryck som t.ex. detaljfilter, summeringsfilter, beräkningar och villkorliga
formatuttryck som refererar till en ledtext.
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likakoppling
En typ av koppling som hämtar alla de rader i en tabell som motsvarar raderna i en annan tabell.
Se även icke-likakoppling, yttre koppling och självkoppling.

listram
En typ av ram som är utformad för att rapportera data i rader och kolumner i tabeller. Varje
kolumn i en listram visar alla värden för ett dataelement i databasen eller en beräkning som
baseras på dataelement i databasen.
Se även underordnad ram, överordnad ram, primärram och rapportobjekt.

löpande antal
En summering som räknar ett värde i taget i ett markerat dataelement.

löpande maximum
En summering som visar ett nytt maxvärde för varje ytterligare värde i ett markerat dataelement.

löpande medelvärde
En summering som visar ett nytt medelvärde för varje ytterligare värde i ett markerat
dataelement.

löpande minimum
En summering som visar ett nytt minimivärde för varje ytterligare värde i ett markerat
dataelement.

löpande summa
En summering som visar en ny summa för varje ytterligare värde i ett markerat dataelement.

makro
En anpassad följd av instruktioner (makrokommandon) som kan utföras i ett Cognos-program.

mall
En mall är ett mönster som du använder när du skapar rapporter. Mallar kan spara både tid och
arbete när man skapar nya rapporter. Om du ofta skapar samma typ av rapport kan du använda
mallen som en guide.
En mall kan innehålla platshållare och formateringsinformation. Du kan bland annat ange marginalinställningar, sidorientering och teckensnitt för olika rapportobjekt.

markerad för infogning
Ett dataelement som visas i rapporten. Den här ikonen visas bredvid data på fliken Data i
dialogrutan Fråga. Dataelement kan inkluderas i en fråga utan att infogas i rapporten.

masshämtning
Hämtning av fler än en datarad från databasen med ett enda hämtanrop. Masshämtningar kan
sänka bearbetningstiden för omfattande frågor.

mätvärde
De kategorier i vilka du mäter organisationens effektivitet i PowerPlay. Exempel på mätvärden är
intäkt, intäkt/anställd och vinstmarginal-%.

metadata
Information about the catalogs, schemas, tables, and columns in the database.

Impromptu användarreferens 247

Ordlista

metafil
En bild som genereras genom att positionen på skärmen beräknas. Med metafiler kan du skapa
mer komplexa bilder än med bitmappar. Windows-metafiler har filtillägget .wmf.

metatecken
Ett tecken som används i mönstermatchning, t.ex. asterisk (*), snabel-a (@), cirkumflex (^),
utropstecken (!), vänster vinkelparentes (<), lodstreck (|), parentes ( () ), nummertecken (#),
frågetecken (?), höger vinkelparentes (>) eller snedstreck (\).

miniatyr
Ett aktivitetsläge i Impromptu som du kan använda för att skapa en temporär datafil med ett
begränsat antal rader.

namnutrymme
En källa för autentiseringsinformation som används av Access Manager och som antingen finns
som en katalog i en katalogserver eller som en post i en lokal autentiseringsexportfil (.lae),
beroende på den standardsäkerhetsserver som har angetts i systemregistret.
Den säkerhetsinformation som lagras i varje namnutrymme - inloggningsinformation för
användare, användarklasser, applikationsservrar och datakällor, och som skiljer posterna från
alla andra namnutrymmen i lagringsplatsen.

numeric_exp
En numerisk konstant, ett numeriskt dataelement eller ett valfritt uttryck som resulterar i ett
numeriskt värde.

nyckel
Nycklar används för att unikt identifiera varje post i en tabell. Nycklar används också för att
skapa kopplingar mellan tabellerna. Kund-ID kan t.ex. vara nyckel för tabellen Kunder, eftersom
varje kunds ID-nr är unikt.

objekt
En enhet med information som du skapar och redigerar, ofta med ett annat program än
Impromptu, och som sedan infogas och lagras i en Impromptu-rapport.

ODBC (Open Database Connectivity)
Ett leverantörsneutralt gränssnitt från Microsoft som används för kommunikation mellan
databashanteringssystem (DBMS) från olika leverantörer. Det baseras på befintliga standarder
från SQL Access Group (SAG), X\Open och ANSI.

ODBC-drivrutin
En DLL-fil (dynamic-link library) som ett ODBC--kompatibelt program, t.ex. Impromptu, kan
använda för att öppna en viss datakälla. Varje databashanteringssystem (DBMS), t.ex. dBASE,
kräver en särskild drivrutin.

OLE (Object Linking and Embedding)
En funktion i Microsoft Windows som gör det möjligt för olika program att dela data. När du
använder OLE kan två olika program dela data genom en koppling som du upprättar.
Se även länk och bädda in.

OLE-automatisering
En industristandard som gör det möjligt för program att visa OLE-objekt i utvecklingsverktyg,
makrospråk och andra program som stöder standarden. Med OLE-automatisering kan du
arbeta direkt i ett program inifrån ett annat program.

operator
Anger hur värdena på vardera sidan av operatorn ska hanteras.
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Det finns fyra typer av operatorer:
• Logiska: definierar relationer mellan två delar av ett uttryck.
• Aritmetiska: utför räkneoperationer på två delar av ett uttryck.
• Sträng: slår ihop två teckensträngar.
• Jämförelse: jämför det eller de värden som du anger med värden i en databas.

personlig distribuerad katalog
Personliga distribuerade kataloger finns på användarens dator och är kopior av den distribuerade huvudkatalogen. De skapas när användaren försöker använda en distribuerad
huvudkatalog för första gången. Användare kan arbeta i nedkopplat läge med sina distribuerade
personliga kataloger. De kan också redigera dem genom att flytta och byta namn på mappar.
Däremot kan de inte redigera de tabeller, kolumner och kopplingar som har definierats för den
distribuerade katalogen.
Impromptu upprätthåller länkar mellan den distribuerade huvudkatalogen och de distribuerade
personliga katalogerna, och uppdaterar automatiskt de distribuerade personliga katalogerna när
den distribuerade huvudkatalogen ändras.
Se även katalog, personlig katalog, delad katalog, skyddad katalog och källkatalog.

personlig katalog
Är lämplig för småföretagaren som vill lagra data med t.ex. personlig information, kundlistor och
produktpriser. Använd en personlig katalog om det bara är du som använder katalogen och om
du använder administratörversionen av Impromptu.
Se även katalog, distribuerad katalog, delad katalog och skyddad katalog.

pivotera
Ett snabbt sätt att ändra en listrapport till en korsfrågerapport. Vänd (pivotera) rapporten genom
att dra och släppa en eller flera kolumner i radrubriksområdet.

platshållare
Anger en plats där data ska visas. Platshållare anger var och hur data och beräkningar ska
placeras och visas i rapporter som använder den aktuella mallen. Platshållare kan definieras
som valfria eller obligatoriska. Platshållare kan även definieras så att de accepterar en eller flera
kolumner. Du kan lägga till platshållare i en mall som representerar kundens adress i en rapport.
Detta underlättar för andra användare att förstå hur rapporten ska fyllas i.

post
Composed of one data value from each column in the dataset. Kallas också en rad.

PowerCube
En fil som innehåller data strukturerade så att de ska kunna hanteras snabbt och enkelt i
PowerPlay.

PowerPrompts
En serie med HTML-formulär som användare av Impromptu Web Reports kan använda för att
anpassa en rapport innan de kör den. Impromptu-rapportförfattaren skapar ett PowerPrompts-program med hjälp av PowerPrompts Developer Studio, och skickar sedan
programmet tillsammans med rapporten till administratören för Impromptu Web Reports.

primärram
En ram som fungerar som ett standardobjekt i vilket Impromptu infogar rapportobjekt, t.ex.
platshållare och data. Den första formulärram eller listram som skapas i en rapport eller en mall
utformas automatiskt som primärram.
Se även diagramram, underordnad ram, formulärram, listram, överordnad ram, bildram, rapportobjekt och textram.
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procentsats
Det värde mellan 1 och 100 som visar andelen i procent av en fördelningsmängd som är lika
med eller under detta värde.

rad
Sammansatt av ett värde från varje kolumn i databasen. Also known as a record.

ram
Ett rapportobjekt som fungerar som en behållare för andra rapportobjekt. Ramarna utgör den
grundläggande strukturen när du skapar Impromptu-rapporter.
Se även diagramram, underordnad ram, formulärram, listram, överordnad ram, bildram,
primärram och textram.

rapport
En vy över aktuella data i företagets databas som du har strukturerat och formaterat som du vill
ha den. Vilka data som visas i rapporten beror på vilka data du kan hämta från din katalog.
Rapporter kan baseras på mallar.
Se även mall.

rapportdefinition
En definition av de data som ingår i en rapport. Den beskriver hur dessa data ska visas och
formateras. En rapportdefinition är statisk. Den påverkas inte av att rapportdata ändras.
Databasen ger åtkomst till senaste uppdaterade data. När du sparar en rapport sparar du därför
inte de data som ingår i den utan endast själva rapporten. När du sparar rapportdata skapar du
en ögonblicksbild, en HotFile eller använder kommandot Spara som för att flytta data till en
extern fil i angivet format (t.ex. Microsoft Excel eller Lotus 1-2-3). Du kan också skriva ut
rapporten med kommandot Skriv ut för att spara en kopia av dess aktuella data.

rapportförfattare
En Impromptu-användare som skapar komplexa rapporter och vet mycket om de kraftfulla
funktionerna i Impromptu. Direkthjälpfilen Hantera Impromptu-rapporter är avsedd för rapportförfattare.

Rapportnavigatör
En valfri kontroll i en HTML-rapport. Med den kan du hoppa till ett grupperat kolumnvärde eller
ett visst sidnummer i HTML-rapporten.

rapportobjekt
Ett objekt i en rapport. Rapportobjekt kan vara text, bilder, ramar, dataelement eller rapportvariabler som datum och sidnummer osv. Du kan formatera rapportobjekt med kommandona i
menyn Format.

rapportskapare
En Impromptu-användare som skapar grundläggande rapporter med rapportguiden eller en
mall och som kan tillämpa nödvändiga kunskaper, t.ex.. sortering, gruppering, formatering och
grundläggande filtrering. Rapportskapare kan hitta nödvändig information i hjälpen.

rapportvariabel
Ett värde som tillhandahålls av datorn eller Impromptu. Du infogar rapportvariabler i rapporter
med kommandot Fler objekt i menyn Infoga.

rapportvisare
En Impromptu-användare som visar rapporter, skriver ut rapporter och exporterar information
som finns i befintliga rapporter. Rapportvisare kan söka efter nödvändig information i direkthjälpen till Impromptu och boken Upptäck PowerPlay.
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referenssamling
En samling vars element (objekt) inte är beroende av samlingens överordnade element. Den
refereras bara från en samling som objekten är beroende av. Tabellobjekten i samlingen FilteredTables är t.ex. inte beroende av sitt överordnade UserClass-objekt. Tabellobjekten i FilteredTables tas inte bort när objektet UserClass tas bort eftersom samlingen som tabellobjekten är
beroende av fortfarande finns kvar.
Ett objekt kan inte enbart tillhöra en referenssamling utan måste också höra till en ägarsamling.
Däremot kan det tillhöra fler än en referenssamling. It must also belong to an ownership
collection.
Se även ägarsamling.

relationsdatabas
Samlad information som har strukturerats i tabeller.

resultatuppsättning
En kopia av de data som hämtas av en rapport. En rapportuppsättning kan sparas lokalt på en
dator eller centralt på en server.

sammansatt koppling
En sammansatt koppling är en koppling med flera kolumner som kopplar samman två tabeller.
En sammansatt koppling kan vara en likakoppling, icke-likakoppling, yttre koppling, självkoppling eller en komplex koppling.

sammanslagning
En beräkning som innehåller en summeringskomponent och en FOR-sats som anger för vilken
grupp sammanslagningen beräknas. En sammanslagning beräknas oberoende av dess position
i rapporten och koppling till en grupp. Du kan göra följande sammanslagningar: summa,
minimum, maximum, medelvärde, antal, rangordning, procentsats, procent, löpande summa,
löpande minimum, löpande maximum, löpande medelvärde, löpande antal och standardavvikelse. Sammanslagning kallas även summering.

sidfot
Ett område som visas längst ner i en listram eller nedanför ett visst avsnitt i en listram.
Se även sidhuvud.

sidhuvud
Ett område som visas längst upp i en listram eller ovanför ett visst avsnitt i en listram.
Se även sidfot.

självkoppling
En typ av koppling som ger dig möjlighet att lägga till två kopior av samma tabell i en katalog så
att du kan koppla värden inom en och samma tabell.
Se även likakoppling, yttre koppling och icke-likakoppling.

Skapare
Den användarklass vars medlemmar skapar kataloger och vanligtvis även administrerar dem.
Skapare har inga begränsningar i sin behörighet till den skapade katalogen.

skyddad katalog
Avsedd för användare som inte behöver eller vill skapa och redigera sina egna rapporter. En
skyddad katalog kan inte ändras av användarna. De kan köra, exportera och skriva ut rapporter
som administratören har skapat. Den här typen av katalog är användbar för användare som inte
känner till Impromptu så bra och bara vill analysera data i fördefinierade rapporter.
Se även katalog, distribuerad katalog, personlig katalog och delad katalog.
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sparad procedur
En procedur som har definierats och sparats i en värddatabas (t.ex. Oracle eller Sybase) och
som utför åtgärder i databasen.

SQL (Structured Query Language)
SQL (Structured Query Language) är det frågespråk som används för att hämta information från
relationsdatabaser. Du behöver inte behärska SQL för att använda Impromptu. Programmet
genererar automatiskt den SQL-kod som behövs för att data ska kunna hämtas från rapporten.

standardavvikelse
Ett mått på hur mycket data avviker från medelvärdet. Mäts i samma enhet som motsvarande
data, t.ex. centimeter, sekunder, dagar. Kvadratroten ur variansen är standardavvikelsen.

Standardverktygsfält
Ett fält med knappar och alternativ som du kan använda när du skapar nya rapporter, öppnar
befintliga rapporter, klipper ut, klistrar in och kopierar rapportobjekt eller utför andra rutinuppgifter under arbetet med Impromptu-rapporter.
Se även verktygsfält och verktygsfältknapp.

statusrad
En rad som visas längst ned i rapportfönstret. På statusraden visas sammanhangskänslig hjälp.
Statusraden är dynamisk, vilket innebär att du alltid har aktuell information när du arbetar. På
statusraden visas upplysningar om vad som händer, var i programmet du befinner dig och vilka
alternativ du kan välja bland. Om pekaren befinner sig över en verktygsfältknapp eller om du har
markerat ett kommando talar statusraden om vad kommandot gör.
Statusraden är indelad i tre sektioner:
• en katalogsektion som visar aktiv katalog.
• en rapportsektion som visar rapportinformation, t.ex. en förloppsindikator som visar hur data
sparas, hämtas och skrivs ut. Här visas även koordinater för objekt som du drar och släpper.
• en allmän sektion som visar information om minne och på/av-uppgifter för tangentbord och
produkter (som autohämtning).

sträng
En teckensträng inom citattecken. Exempelvis: "Cognos".

string_exp
En strängkonstant, ett strängdataelement eller ett valfritt uttryck som resulterar i ett strängvärde.

summering
En summeringskomponent kombinerad med ett dataelement som antingen har fast eller
automatisk koppling.
En summeringskoppling avgör vilken grupp summeringen beräknas för.
Om man t.ex. placerar Summa (Försäljning) i sidfoten för Avdelning visas totalförsäljningen för
varje avdelning.
En summering kan ha automatisk koppling eller fast koppling till sin placering.
En summering med automatisk koppling ändras beroende på var den placeras. Om du t.ex.
flyttar Summa (Försäljning) från sidfoten för Avdelning till sidfoten för Land kommer den totala
försäljningen per land att visas.
Om en summering har en fast koppling kommer dess värde att spegla gruppen den tillhör
oavsett var i rapporten den är placerad. Om t.ex. summeringen Summa (Försäljning) kopplas till
gruppen Land och du placerar den i sidfoten för Stad kommer summeringen ändå att visa den
totala försäljningen per land.
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summeringsfilter
Begränsar mängden data som hämtas i en rapport och kan innehålla summeringskomponenter.
Ett summeringsfilter utesluter data från rapporter utifrån ett summeringsdataelement. Du kan
t.ex. skapa ett summeringsfilter som döljer alla distributörer vars totalförsäljning underskrider
700 000 kr. Summeringsvärden för dataelement beräknas när summeringsfiltret har tillämpats.
Se även detaljfilter.

summeringsfilter för korstabeller
Används för attanvända filter på de summeringskolumner som skapas i en korsfrågerapport. Du
kan t.ex. filtrera summorna för raderna i en korstabell så att bara de dataelement visas som har
en total produktkostnad som överstiger 2 400.
Se även summeringsfilter och detaljfilter för korstabeller.

summeringskomponent
En åtgärd där du kan hämta summeringsinformation från data på följande sätt: summa,
minimum, maximum, medelvärde, antal, rangordna, procentsats, procent av total, löpande
summa, löpande minimum, löpande maximum, löpande medelvärde och löpande antal.

synonym
Ett alternativt namn på en tabell, en vy, ett alias eller en annan synonym. Synonymer kan
användas i SQL-uttryck när du använder tabeller eller vyer. Använd en synonym som ersättare
för synonymens värde i SQL.

syntax
Särskilda grammatiska regler.

tabell
En del av en databas eller HotFile-fil som innehåller en viss typ av information lagrad i rader och
kolumner. I Impromptu är en tabell en etikett på det objekt som pekar på databastabellen. En
katalog identifierar tabellerna i den databas som du vill öppna i Impromptu.

textobjekt
Ett objekt som innehåller text.

textram
En typ av ram som innehåller text eller data. Textramar är särskilt användbara när du vill skapa
block med statisk text (t.ex. i formulär) eller dynamisk text som baseras på data. All text i
Impromptu-rapporter är placerad inom textramar. Varje gång som du t.ex. visar en datacell i en
listram eller en etikett i en summeringsberäkning visas en textram.
Se även underordnad ram, överordnad ram, rapportobjekt och primärram.

time_exp
En tidskonstant, ett dataelement för tid eller ett uttryck som resulterar i ett tidsvärde.

typbibliotek
En samling av alla åtkomliga Impromptu-objekt, -egenskaper och -metoder. Med typbibliotek blir
det enklare för programmerare att använda Impromptu-automatiseringskomponenter i koden.

underordnad ram
En ram eller ett rapportobjekt som tillhör en överordnad ram.
Se även primärram och rapportobjekt.
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underrapport
En underrapport är en delfråga som vanligtvis kopplas till en huvudfråga. Du kan infoga flera
underrapporter i en rapport. Med underrapporter kan du skicka information i en rapport som
annars bara skulle vara tillgänglig med två eller flera rapporter.

uttryck
En kombination av operatorer, konstanter, funktioner, dataelement och andra komponenter som
beräknas till ett enskilt värde.

uttrycksredigerare
En dialogruta eller en flik där du kan skapa eller ändra ett uttryck, inklusive följande:
• Dialogrutan Beräkningsdefinition (fliken Data i dialogrutan Fråga).
• Dialogrutan Datadefinition (fliken Data i dialogrutan Fråga).
• Dialogrutan Redigera beräkning (dialogrutan Mappar).
• Dialogrutan Redigera villkor (dialogrutan Mappar).
• Fliken Filter (dialogrutan Fråga)
• Dialogrutan Ny beräkning (kommandot Mappar i menyn Katalog).
• Dialogrutan Nytt villkor (kommandot Mappar i menyn Katalog).
• Dialogrutan Användarfilterprofiler (fliken Filter i dialogrutan Användarprofiler).

variabel
Ett värde som tillhandahålls av datorn eller Impromptu. Du infogar variabler i rapporter med
kommandot Fler objekt i menyn Infoga.

varians
Det tal med vilket en enskild uppgift avviker från medelvärdet. Detta beräknas som summan av
kvadraterna på avvikelserna från medelvärdet, delat med antalet observationer minus 1.
Exempelvis:

växla
Byter plats på rader och kolumner i en korsfrågerapport.

verktygsfält
Ett fält med knappar som du kan klicka på för att utföra olika kommandon.
Se även Standardverktygsfält, Formatverktygsfält och layoutverktygsfält.

verktygsfältknapp
En knapp som du klickar på när du vill att en åtgärd ska utföras. Knappar som du använder för
att utföra liknande åtgärder är grupperade i verktygsfältet.

villkor
Ett uttryck som kan användas i alla sammanhang där du behöver ett resultat som är sant eller
falskt. Ett villkor kan lagras i katalogen. Du kan använda villkor i filter, villkorsformatering och
beräkningar. Du kan t.ex. använda villkor om du vill titta på data enbart från ditt eget säljdistrikt.
Se även filter.

villkorligt format
En instruktion som anger att Impromptu ska söka efter data i de markerade rapportobjekten och
formatera de data som motsvarar de fördefinierade villkoren. Använd det här formatet när du vill
identifiera särskilda data i rapporten. Återförsäljare vars kvartalsvinst är större än 500 000 kr
kan markeras med grönt, medan återförsäljare vars kvartalsvinst understiger 250 000 kr kan
markeras med rött.
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vy
En definition som lagras bland databasens metadata och som definierar en "virtuell tabell" som
inte existerar förrän ett SQL-uttryck, t.ex. en SELECT-sats, refererar till den.

Windows Common Logon Server
En server som registrerar information om användare av ett Windows-baserat program så att de
kan logga in en gång och få tillgång till flera datakällor.

ymdinterval_exp
Ett uttryck för ett intervall av år-månad-dag.

yttre koppling
En typ av koppling som hämtar rader i en tabell även om de inte motsvarar raderna i en annan
tabell. Du kan använda följande typer av ytterkopplingar:
• Vänster ytterkoppling: inkluderar alla rader i tabell A, oavsett om de matchar eller inte, plus
alla matchande värden i tabell B.
• Höger ytterkoppling: inkluderar alla rader i tabell B, oavsett om de matchar eller inte, plus
alla matchande värden i tabell A.
• Fullständig ytterkoppling: inkluderar alla rader från båda tabellerna. Alla matchningar slås
samman.
Se även likakoppling, icke-likakoppling och självkoppling.

ägarsamling
En samling vars element (objekt) är beroende av samlingens överordnade element. Kolumnobjekten i samlingen Kolumner är t.ex. beroende av det överordnade tabellobjektet. Kolumnobjekten i samlingen Kolumner tas också bort när tabellobjektet tas bort.
Se även referenssamling.

ögonblicksbild
En permanent lokal kopia av en rapport och de data som hämtats av den. Data på den egna
datorn kan granskas och t.o.m. ändras vid ett senare tillfälle utan anslutning till den ursprungliga
databasen.

Öka kolumnavstånd
Ett kommando som gör att du kan skapa tomrum mellan kolumner i en listram.

överlappande ledtext
En ledtext som använder information från en tidigare ledtext för att avgöra vilka alternativ som
ska visas i en plocklista.

överordnad ram
En ram som innehåller en eller flera underordnade ramar eller rapportobjekt.
Se även underordnad ram, primärram och rapportobjekt.

överordnat filter
Ett filter som har skapats för en användarklass som är överordnad den markerade användarklassen. Användarklassen Anställda är t.ex. baserad på användarklassen Chefer. I det här fallet
är klassen Chefer den överordnade användarklassen. Om du skapar ett filter för användarklassen Chefer tillämpas det automatiskt även på Anställda. Filtret för Chefer är överordnat filtret
för Anställda.
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Symboler
*, aritmetisk operator, 141, 145
+, aritmetisk operator, 141, 145
+, strängoperator, 141, 145
.csv-filer, exportera, 28
.csv-filer, spara rapporter som, 25
.dat-filer, spara rapporter som, 25
.dbf-filer, spara rapporter som, 25
.htm-filer, spara rapporter som, 25
.ims-filer, spara rapporter som, 25
.iqd-filer, spara rapporter som, 25
.pdf-filer, spara rapporter som, 25
.sql-filer, spara rapporter som, 25
.txt-filer, spara rapporter som, 25
.wk1-filer, spara rapporter som, 25
.xls-filer, spara rapporter som, 25
.xml-filer, spara rapporter som, 25
/, aritmetisk operator, 141, 145
=, jämförelseoperator, 147
> jämförelseoperator, 147
- aritmetisk operator, 141, 145

A
abs, funktion, 177
all, komponent, 151
alternativ
fråga, 226
start, 221
and, logisk operator, 141, 144
anpassa
dataformat, 87
anpassa till sida, 21
antal rader, summering, 161
antal, summering, 160
antal-byte-i-sträng, funktion, 193
använda
en rapport som en datakälla, 40
formatmallar, 101
funktion, 171
typbibliotek, 231
användardefinierade funktioner (UDF), 173
användare, funktion, 214
användarklass, token, 158
användarnamn, token, 157
any, komponent, 151
arbeta i nedkopplat läge, 126
arccos, funktion, 206
arcsin, funktion, 207
arctan, funktion, 207
arctan2, funktion, 207
aritmetiska operatorer, 145
ASC-filer, 28
ascii, funktion, 207
automatiskt
uppgradera en rapport eller en katalog, 35
avaktivera
skrivskyddsrapportvarning, 221

Avancerade Impromptu-rapporter, 233
avbryta datahämtning, 41
avgränsade ASCII-filer, 25, 26
avgränsade ASCII-textfiler, 28
avkryptera, funktion, 184
avrunda-nedåt, funktion, 196
avrunda-noll, funktion, 198
avrunda-närmaste, funktion, 196
avrunda-uppåt, funktion, 197

B
bakgrundsfärg, 122
baklänges, funktion, 195
beräkningar
funktion, 171
between, jämförelseoperator, 146
bilder, 69, 70
blanksteg, funktion, 214
bredd, 106, 109
byt-ut, funktion, 200

C
Cer.ini
sökvägar, 218
Cirkeldiagram, 116
Cognos Query, 39, 129, 130
Cognos.ini, 218
contains, jämförelseoperator, 146
copyright, 2
cos, funktion, 208
cotan, funktion, 208
CSV-filer, 28

D
dag, funktion, 182
dagar-från-1900-till-datumtid, funktion, 182
dagar-till-månadsslut, funktion, 183
dagint-till-åmdint, funktion, 183
dag-i-åmd-intervall, funktion, 182
dag-på-året, funktion, 209
data
dölja, 76
etiketter, 122
formatering, 87
gruppera, 49, 51
hämta, 41
i sidhuvud och sidfot, 82
koppla, 49
koppla till grupperat objekt, 53
lägga till, 45
skapa lokal kopia, 125
sortera, 49, 52
söka, 60
ta bort, 45, 46
dataattribut (Impromptu.ini), 226
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databaser
funktion, 205, 209
koppla från, 125
dataset, komponent, 150
datum
infoga, 73
sortera, 52
datumdagskillnad, funktion, 181
datumformat, 90
exportera, 26
datumtid, funktion, 187
datum-tidformat, 91
datumtid-till-datum, funktion, 181
datum-tidvärde, 156
datum-till-dagar-från-1900, funktion, 180
datum-till-datumtid, funktion, 180
datum-till-sträng, funktion, 181
datumvärde, 156
dBASE-filer, 25, 26
decode, funktion, 209
dela upp grupp
data, 51
delar av rapport, 77
delsträng, funktion, 201
descending, komponent, 150
Det går inte att hitta filen ’<sökväg><rapport>.imr’, felmeddelande, 238
Det går inte att nå datakällan, felmeddelande, 235
detaljvisning, 14, 129, 130
diagram
cirkel, 116
förklaringar, 123
Gantt, 119
HLCO, 119
linje, 118
logaritmiskt linjediagram, 119
polär, 119
punkt, 120
stapel, 116
visa dataetiketter, 122
ytdiagram, 117
ändra bakgrundsfärg, 122
ändra skalinställningar, 122
ändra typ, 115
distinct, komponent, 149
DMS-E-DBACCESS, felmeddelande, 235
DMS-E-DBDLL_NOTFOUND, felmeddelande, 238
DMS-E-YV_SGINOTSUPP, felmeddelande, 238
dokument
version, 2
dolda delar av rapport, 76
dölja, 76
dataetiketter i diagram, 122
del av rapport, 75
kolumner, 75
rutnät, 103
sidhuvud och sidfot, 75

E
e-post, 28
Error 53 dms-e-yv_systemerr, felmeddelande, 237
ersätta, funktion, 213
Excel
exportera rapporter, 26
Excel-filer, 25, 26
exists, komponent, 151
exp, funktion, 210
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exportera
rapporter, 25, 26

F
felmeddelanden
det går inte att nå datakällan, 235
DMS-E-DBACCESS, 235
DMS-E-DBDLL_NOTFOUND, 238
DMS-E-YV_SGINOTSUPP, 238
Error 53 dms-e-yv_systemerr, 237
katalogen har ingen användarklass, 236
katalogens tillgängliga användarklasser motsvarar inte,
236
oväntat Windows-fel (1157), 237, 238
felsökning
det går inte att nå databasen, 235
DMS-E-DBACCESS, 235
DMS-E-DBDLL_NOTFOUND, 238
DMS-E-YV_SGINOTSUPP, 238
Error 53 dms-e-yv_systemerr, 237
katalogen har ingen användarklass, 236
katalogens tillgängliga användarklasser motsvarar inte,
236
oväntat Windows-fel (1157), 237, 238
filer
exportera, 25, 26
exportera avgränsad ASCII, 28
ini, 217
lista över senast använda filer i INI-fil, 231
MRU, 231
olika format, 25, 26
senast öppnade fil, 231
öppna, 13
filformat
csv, 28
filsökning, 138
filter
funktion, 171
sparade, 59
upphäva, 59
filtrera
använda katalogvillkor, 59
använda korstabellrubriker, 59
använda listruteknappen Filter, 57
med hjälp av verktygsknapp, 56
flera instanser av Impromptu, 42
flera versioner av Impromptu, 42
flytta
kolumner, 105
summeringar, 67
for, komponent, 149
format
ini-filer, 217
formatera, 111
formatering, 72, 88, 89, 90, 91, 93
data, 87, 94
diagramfärg, 122
diagramförklaring, 123
översikt, 81
formatmallar, 228
använda, 101
frågealternativ (Impromptu.ini), 226
frågor
importera, 39
statistik, 230
ta bort data, 46

Sakregister
funktion
abs, 177
antal-byte-i-sträng, 193
använda, 171
användardefinierade, 173
användare, 214
arccos, 206
arcsin, 207
arctan, 207
arctan2, 207
ascii, 207
avkryptera, 184
avrunda-nedåt, 196
avrunda-noll, 198
avrunda-närmaste, 196
avrunda-uppåt, 197
baklänges, 195
blanksteg, 214
byt-ut, 200
cos, 208
cotan, 208
dag, 182
dagar-från-1900-till-datumtid, 182
dagar-till-månadsslut, 183
dagint-till-åmdint, 183
dag-i-åmd-intervall, 182
dag-på-året, 209
databas, 209
datumdagskillnad, 181
datumtid, 187
datumtid-till-datum, 181
datum-till-dagar-från-1900, 180
datum-till-datumtid, 180
datum-till-sträng, 181
decode, 209
delsträng, 201
ersätta, 213
exp, 210
före50-månader-mellan, 195
första-i-månad, 184
första-ordet, 184
gemener, 186
grader, 210
heltalsdivision, 185
höger, 195
idag, 201
if then else, 147
Impromptu, 172, 173
infoga, 211
kryptera, 184
kvartal, 212
log, 211
log10, 211
låter-som, 198
lägg-till-dagar, 177
lägg-till-månader, 178
lägg-till-år, 178
matcha-mönster, 187
minut, 189
månad, 190
månader-mellan, 190
månad-i-åmd-intervall, 189
månadsnamn, 211
namn-på-dag, 209
nu, 212
paket, 193
phdatum-till-datum, 193
pi, 212

funktion (forts.)
position, 194
pos-neg, 213
radianer, 212
rensa-efterföljande, 202
rensa-inledande, 202
rest, 189
rot, 199
runda-ner, 185
runda-upp, 179
sammanfoga, 208
sekund, 198
sin, 213
sista-i-månad, funktion, 186
skillnad, 210
slump, 213
spärra, 199
sträng-till-heltal, 200
sträng-till-tal, 200
tal-till-datum, 191
tal-till-datumtid, 192
tal-till-sträng, 192
tal-till-sträng-utfylld, 192
tal-till-tecken, 191
tan, 214
tecken, 208
teckenlängd, 179
tecken-till-heltal, 180
tid-till-noll, 201
timme, 185
upphöjt-till, 194
upprepa, 213
vecka, 214
veckodag, 209
versaler, 202
vänster, 186
ålder, 178
åmdint-mellan, 204
åmdint-till-dagsint, 204
år, 203
år-i-åmd-intervall, 203
år-mellan, 203
Färg, dialogruta, 242
färger
lägga till, 99
fäst mot
kolumnbredd, 78
rutnät, 84
överordnad storlek, 78
förbättrad filsökning, 138
före50-månader-mellan, funktion, 195
förhandsgranska rapport, 20
förklaringar, 123
första-i-månad, funktion, 184
första-ordet, funktion, 184

G
Gantt-scheman, 119
gemener, funktion, 186
gemensamma databasfunktioner, 205
grader, funktion, 210
grafik, 70
gruppera
data, 49, 51
delar av rapport, 77
gräns för radhämtning per omgång, 226
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H
heltalsdivision, funktion, 185
hjälpinformation, 233
hjälpmedel
rapporteringslösning, översikt, 41
HLCO-diagram, 119
HotFile-filer, 125, 133
HTML, 17
hämta data, 41
höger, funktion, 195
högerjustering, 94
höjd, 107, 109

I
idag, funktion, 201
if then else
funktion, 147
konstruktion, 147
logisk operator, 141
importera frågor, 39
Impromptu
köra flera instanser, 42
Impromptu Web Reports
meddela rapportadministratören, 134
sammanställa rapporter för, 131
Impromptu.ini, 219
Impromptu-funktioner, 173
in, jämförelseoperator, 146
infoga
bilder, 69, 70
rapportvariabler, 69, 73
sidbrytningar, 110
sidnummer, 72
text, 69
infoga, funktion, 211
information om hjälp, 233
INI-filer
Cer.ini, 218
ini-filer
Cognos.ini, 218
format, 217
Impromptu.ini, 219
översikt, 217
intervallformat, 93
intervallvärde, 156
is missing, jämförelseoperator, 141, 145
is not missing, jämförelseoperator, 141, 145
IWR
meddela rapportadministratören, 134
sammanställa rapporter för, 131

J
justera
delar av rapport, 83
text, 94
justera data, 94
justera marginaler, 83
jämförelseoperatorer, 146, 147
=, 147
>, 147
between, 146
contains, 146
in, 146
is missing, 145
is not missing, 145
like, 146
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jämförelseoperatorer (forts.)
starts-with, 147

K
kantlinjer, 99
kataloganvändarprofil, token, 157
katalogen har ingen användarklass, felmeddelande, 236
Katalogen Impromptu-data, 218
katalogens tillgängliga användarklasser motsvarar inte,
felmeddelande, 236
kataloger
redigera distribuerade personliga, 221
uppgradera, 35
villkor, 59
öppna, 34
kataloger, standard, 220
kolumner
ange exakt bredd, 106
dölja, 76
flytta, 105
markera, 104
upprepa utskrift, 22
visa och dölja, 75
ändra rubriker, 106
kommandoradstartväxel
macro-filename, 139
rapportnamn, 140
översikt, 139
kommaseparerade värdefiler, 28
kommatecken, komponent, 152
komponenter
all, 151
any, 151
datamängd, 150
default, 148
descending, 150
distinct, 149
exists, 151
for, 149
kommatecken, 152
ledtext, 152
lookup, 148
null, 152
parenteser, 153
prefilter, 150
rapport, 149
replace with (->), 148
sort on, 150
koppla
data, 49
data med grupperat objekt, 53
koppla från
från databasen, 125
korsfrågerapporter, 111
ange standardkolumnformat, 112
korstabeller
filtrera, 59
radområde för upprepning, 22
skapa, 36
skapa som underrapporter, 40
kryptera, funktion, 184
kvantil, summering, 164
kvartal, funktion, 212

L
layout, 94

Sakregister
like, jämförelseoperator, 146
linjediagram, 118
listor, 104
listramar, 103, 105
listrapporter
lägga till summor, 66
skapa, 36
skriva ut breda listrapporter, 21
skriva ut med upprepade kolumner, 22
log, funktion, 211
log10, funktion, 211
logaritmiska linjediagram, 119
logiska operatorer
and, 144
not, 144
or, 144
lookup, komponent, 148
Lotus 1-2-3-filer, 25, 26
låst rapport, varning, 221
låter-som, funktion, 198
lägga till
bilder, 70
data i rapporter, 45
färger, 99
kantlinjer, 99
mönster, 99
sidhuvud och sidfot, 82, 108
summa i listrapport, 66
summeringar, 64
text, 69
valutasymboler, 95
lägg-till-dagar, funktion, 177
lägg-till-månader, funktion, 178
lägg-till-år, funktion, 178
löpande antal, summering, 165
löpande differens, summering, 166
löpande maximum, summering, 167
löpande medelvärde, summering, 165
löpande minimum, summering, 167
löpande summa, summering, 168

M
makrofilnamn, kommandoradstartväxel, 139
mallar
använda i rapporter, 81
skapa rapport med, 37
tom, 37
marginaler, 83
markera
delar av en listrapport, 104
delar av korstabellsrapporter, 111
markera dataelement för rapport, 45
markera värden, 57
matcha-mönster, funktion, 187
maximum, summering, 161
medelvärde, 160
minimum, summering, 161
minsta värde för ledigt diskutrymme, 226
minut, funktion, 189
MRU files, 231
månad, funktion, 190
månader-mellan, funktion, 190
månad-i-åmd-intervall, funktion, 189
månadsnamn, funktion, 211
mängder, 63
mönster, 99

N
namn-på-dag, funktion, 209
nollställa sidnummer, 110
not, logisk operator, 141, 144
nu, funktion, 212
null, komponent, 152
numeriska format, 88
numrera sidor, 72

O
objektattribut (Impromptu.ini), 227
online, hjälpinformation, 233
operatorer, 141
<, 147
=, 147
and, 144
aritmetiska, 145
between, 146
contains, 146
in, 146
is missing, 145
is not missing, 145
like, 146
not, 144
or, 144
starts-with, 147
sträng, 145
or, logisk operator, 141, 144
Oracle-funktioner, 209
ordlista, 239
oväntat windowsfel (1157), felmeddelande, 237

P
packa
HotFile-filer för UNIX, 133
HotFile-filer för Windows NT och UNIX, 133
paket, funktion, 193
parentes, komponent, 153
phdatum-till-datum, funktion, 193
pi, funktion, 212
placera del av rapport, 84
plocklistor
begränsning, 221
polärdiagram, 119
position, funktion, 194
pos-neg, funktion, 213
PowerPlay-filer, 25, 26
PowerPrompts, 135
prefilter, komponent, 150
procent av total, summering, 163
procentsats, summering, 163
produkt
version, 2
prompt, komponent, 152
punktdiagram, 120

R
radbredd
dölja, 76
rader
markera i lista, 104
radhöjd, 107
radianer, funktion, 212
rangordna, summering, 164
rapportadministratör, 134
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rapporter
använda mallar, 81
e-post, 28
filtrera med sparat filter, 59
formatering, 81, 83, 87, 99, 100, 101
förhandsgranska, 20
gruppera delar av, 77
hjälpmedel, 41
justera delar, 83
justera text, 94
lägga till data, 45
sammanställa för IWR, 131
Se även tillgängliga rapporter, 41
skapa, 33, 36, 37
skriva ut, 19
spara i olika filformat, 25
specifikationer, 137
ta fram del av, 76
uppgradera, 35
visa, 13, 14, 15
återanvända, 40
ändra storlek på delar av, 78
rapportguide, 33
skapa korstabeller, 36
skapa listrapport, 36
rapportnamn, kommandoradstartväxel, 140
rapportobjekt
dölja, 76
placera, 84
överlappa, 78
rapportvariabler, 69
användarklass, 73
beräkning, 73
bildram, 73
databasanvändar-ID, 73
databasnamn, 73
dataelement, 73
diagramram, 73
formulärram, 73
katalogbeskrivning, 73
katalogfilnamn, 73
kolumnavstånd, 73
kolumnrubriker, 73
ledtextvariabel, 73
listram, 73
löpande summa för sidor, 73
OLE-objekt, 73
radnummer, 73
rapportbeskrivning, 73
rapportfilens namn, 73
rektangel, 73
sidnummer, 73
systemdatum, 73
systemtid, 73
textram, 73
totalt antal sidor, 73
ögonblicksbild, tidsmarkering, 73
redigera
distribuerad personlig katalog, 221
rensa-efterföljande, funktion, 202
rensa-inledande, funktion, 202
replace with, komponent (->), 148
report, komponent, 149
rest, funktion, 189
rot, funktion, 199
runda-ner, funktion, 185
runda-upp, funktion, 179
rutnät, 84, 103
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rörlig summa, summering, 162
rörligt medelvärde, summering, 162

S
sammanfoga, funktion, 208
sammanställa rapporter för IWR, 131
sekund, funktion, 198
sidbrytningar
infoga, 110
ta bort, 110
sidfot, 82
höjd och bredd, 109
lägga till, 108
sammanhålla med detaljer, 110
visa och dölja, 75
sidhuvud, 82
höjd och bredd, 109
lägga till, 108
sammanhålla med detaljer, 110
visa och dölja, 75
sidnummer, 72, 73, 110
sin, funktion, 213
sista-i-månad, funktion, 186
skalinställningar, 122
skapa
formatsymboler, 87
korsfrågerapporter, 36
listrapporter, 36
lokal kopia av rapportdata, 126
rapporter med mallar, 37
spridningsrapporter, 132
summeringar, 64
ögonblicksbilder, 126
skillnad, funktion, 210
skriva ut
breda listrapporter, 21
rapporter, 19
upprepa kolumner, 22
skrivarinställning, 21
skrivskyddsrapportvarning, 221
slump, funktion, 213
sort on, komponent, 150
sortera
data, 49, 52
ta bort, 52
spara som, 25, 26
specifikationer
rapporter, 137
spridningsrapporter
skapa för IWR, 132
spärra, funktion, 199
SQL, 25, 26
standardavvikelse, summering, 169
standardkolumnformat, 112
standardvärden
kataloger, 220
komponent, 148
stapeldiagram, 116
startinställning (Impromptu.ini), 221
starts-with, jämförelseoperator, 147
statistik
fråga, 230
sträng, värden, 155
strängoperator, 145
sträng-till-heltal, funktion, 200
sträng-till-tal, funktion, 200

Sakregister
ställa in
avstånd i rutnät, 122
kolumnbredd, 106
radhöjd, 107
sidbrytningar, 110
skrivare, 21
ställa in detaljvisning till Cognos Query, 130
summa, summering, 170
summeringar, 64, 159
antal, 160
antal rader, 161
flytta, 67
kopplingar, 63
kvantil, 164
löpande antal, 165
löpande differens, 166
löpande maximum, 167
löpande medelvärde, 165
löpande minimum, 167
löpande summa, 168
maximum, 161
medelvärde, 160
minimum, 161
procent av total, 163
procentsats, 163
rangordna, 164
rörlig summa, 162
rörligt medelvärde, 162
skapa, 64
standardavvikelse, 169
summa, 66, 170
tertil, 169
varians, 170
översikt, 63
summor
antal sidor, 73
lägga till i listrapporter, 66
löpande, 73
skapa automatiskt, 64
symboler
datum, 90
datum-tid, 91
intervall, 93
numerisk, 88
tecken, 89
tid, 91
valuta, 95
säkerhet, 157
söka data, 60
söka filer, 138
sökvägar
Cer.ini, 218

T
ta bort
data, 45, 46
filter, 56
förklaring från diagram, 123
grupperade data, 51
kantlinjer, 99
sidbrytningar, 110
sidhuvud och sidfot, 82
sortera, 52
valutasymboler från valutasymbolslistan, 95
ögonblicksbilder, 128
ta fram, del av rapport, 75, 76
Tal, värde, 155

tal-till-datum, funktion, 191
tal-till-datumtid, funktion, 192
tal-till-sträng, funktion, 192
tal-till-sträng-utfylld, funktion, 192
tal-till-tecken, funktion, 191
tan, funktion, 214
tecken, funktion, 208
teckenformat, 89
teckenlängd, funktion, 179
teckensnitt, 100
tecken-till-heltal, funktion, 180
tertil, summering, 169
text
filer, 25, 26
formatering, 100
infoga, 69
justering, 94
radbrytning, 94
ramar, 69
tidsformat, 91
tidsvärde, 156
tid-till-noll, funktion, 201
timme, funktion, 185
token
användarklass, 158
användarnamn, 157
kataloganvändarprofil, 157
tom mall, 37
totalt antal sidor, 73
Transformer-filer, 25, 26
trava delar av rapport, 78
typbibliotek, 231
typer
diagram, 115
typer av diagram, 115, 116, 117, 118, 119, 120
typer av funktioner, 172

U
underrapporter
skapa korstabell, 40
uppdatera ögonblicksbilder, 127
uppgradera
kataloger, 35
rapporter, 35
upphöjt-till, funktion, 194
upprepa, funktion, 213
utskriftsformat, 19
uttrycksredigerare, 61

V
val av värden, 156
valuta
formatera data, 95
valutasymbol, lista
använda, 95
valutasymboler
använda med numeriska data, 95
varians, summering, 170
vecka, funktion, 214
veckodag, funktion, 209
verktygsfält
ini-filer, 230
versaler, funktion, 202
version
produkt, 2
villkor, 59
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Sakregister
visa
dataetiketter i diagram, 122
del av rapport, 75, 76
kolumner, 75
rapporter, 13, 14, 15
rapporter i HTML, 17
rutnät, 103
sidhuvud och sidfot, 75, 82
visning av data
förbättra, 94
vänster, funktion, 186
vänsterjustering, 94
värden, 155
datum, 156
datum-tid, 156
intervall, 156
markera i lista, 104
sträng, 155
söka, 60
tal, 155
tid, 156

W
webbläsare, 17

Y
ytdiagram, 117

Å
ålder, funktion, 178
åmdint-mellan, funktion, 204
åmdint-till-dagsint, funktion, 204
år, funktion, 203
århundrade, inställning, 226
år-i-åmd-intervall, funktion, 203
år-mellan, funktion, 203
återanvända rapporter, 40
åtkomstsäkerhet, 157

Ä
ändra
antalet instanser av Impromptu, 42
bredd, 106, 109
diagram, 122
diagram, skalinställningar, 122
diagramtyp, 115
färger, 99, 122
höjd, 109
kantlinjer, 99
kolumnbredd, 106
kolumnrubriker, 106
marginaler, 83
mönster, 99
ordning på valutasymboler, 95
radhöjd, 107
rapportorientering, 19
sidbrytningar, 110
sidlayout, 15
teckensnitt, 100
text, formatera, 100
vyer, 15
ändra storlek på delar av rapport, 78
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Ö
ögonblicksbilder
jämförelse med HotFile, 125
skapa, 126
spara, 126
ta bort, 128
uppdatera, 127
översikt, 125
öppna
kataloger, 34
rapporter, 13

