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Yeni Özellikler

Giriş
Bu kılavuz, IBM® Cognos TM1 sürüm 10.3.0'daki yeni özellikleri açıklar.
IBM Cognos TM1, şirketlerin iş etkililiklerini ve müşteri etkileşimlerini coğrafi ve yapısal
özelliklerden bağımsız olarak en iyi düzeye çıkarmaları amacıyla iş planlamasını, performans
ölçümünü ve işletim verilerini bütünleştirir. Cognos TM1 anında veri görünürlüğü, işbirliği
süreci içinde sorumluluk ve tutarlı bir bilgi görünümü sağlar.

Bilgi bulma
Çevrilmiş belgeler de içinde olmak üzere ürün belgelerini, web üzerinde IBM Knowledge
Center olanağında bulabilirsiniz (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).

Örnekler için sorumluluk reddi
Sample Outdoors Company, Great Outdoors Company, GO Sales, Sample Outdoors ya da
Great Outdoors adlarının çeşitlemeleri ve Planning Sample, IBM için ve IBM müşterileri için
örnek uygulamalar geliştirmek üzere kullanılan örnek verileri içeren kurgusal işletme
işlemlerini belirtir. Bu kurgusal kayıtlar satış işlemleri, ürün dağıtımı, finans ve insan
kaynakları ile ilgili örnek verileri kapsar. Gerçek adlar, adresler, iletişim bilgileri ya da işlem
değerleri ile olabilecek benzerlikler rastlantısaldır. Diğer örnek dosyalar, örnek uygulamalar
geliştirmek üzere örnek veri olarak kullanmak için manüel ya da makine tarafından
oluşturulan kurgusal verileri, akademik kaynaklardan ya da genel kullanıma açık
kaynaklardan derlenen gerçek verileri ya da telif hakkı sahibinin izniyle kullanılan verileri
içerebilir. Gönderme yapılan ürün adları, ürün sahiplerinin ticari markaları olabilir. İzinsiz
çoğaltılması yasaktır.

Erişilirlik özellikleri
Erişilirlik özellikleri, sınırlı hareket ya da sınırlı görüş gibi bir fiziksel engeli olan
kullanıcıların bilgi teknolojisi ürünlerini kullanmasına yardımcı olur. IBM Cognos TM1
ürününün bazı bileşenleri erişilirlik özelliklerini destekler. IBM Cognos TM1 Performance
Modeler, IBM Cognos Insight ve Cognos TM1 Operations Console erişilirlik özelliklerine
sahiptir.

İleriye dönük bildirimler
Bu belgede, ürünün yürürlükteki işlevleri ele alınmıştır. Henüz kullanıma sunulmayan öğelere
gönderme yapılmış olabilir. Bu başvurulardan, bu öğelerin gelecekte kullanıma sunulacağı
anlamı çıkarılmamalıdır. Bu tür başvurular, herhangi bir malzemenin, kodun ya da işlevin
sağlanacağına ilişkin bir taahhüt, vaat ya da yasal sorumluluk oluşturmaz. Özelliklerin ya da
işlevlerin geliştirilmesi, yayınlanması ve zamanlanması IBM'in takdirine bağlıdır.
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Yeni Özellikler

Bölüm 1. Yeni Planning Analytics Workspace
IBM Planning Analytics Workspace, bulut ortamı için tasarlanmış, yeni bir web tabanlı
arabirimdir. Verileri çözümlemek, planlamak ve yarattığınız içeriğe erişmek için ilgi çekici
yeni yollar sağlar.
Planning Analytics Workspace işiniz için önem taşıyan öğeler üzerinde odaklanmanıza
yardımcı olur. Planning Analytics Workspace ile, verilerdeki örüntüleri ve ilişkileri
saptayabilir ve kavrayabilirsiniz. Bazı şeylerin neden oluştuğunu anlamak ve neler
olabileceğini görmek için bu bilgileri kullanabilirsiniz. Planning Analytics Workspace, tüm iş
kullanıcılarına gelişmiş analitik dünyasının kapılarını açar.
Birden çok sunucudaki verileri, Planning Analytics Workspace içinde tek bir kitapta
bütünleştirebilirsiniz. Web Sayfaları'nı ve görünümleri aynı sayfada birleştirebilirsiniz.
Planning Analytics Workspace'in önemli özelliklerinden bazıları aşağıda açıklanmıştır.
Şunları yapabilirsiniz:
v Çözümlemeler için hızla görünümler ve görseller yaratabilir ve bunları, yalnızca görme
haklarına sahip oldukları şeyleri görebilen iş arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.
v Var olan görünümleri, yeni görünümler, görseller ve Web Sayfaları ile yan yana
kitaplarınızda toplayabilirsiniz.
v Resimleri, metinleri, renkleri, web sayfalarını ve videoları birleştirerek, kitaplarınızda
zorlayıcı tasarımlar yaratabilirsiniz. Ayrıca, görünümleri, görselleri ve Web Sayfaları'nı
uyumlulaştırabilirsiniz. Boyut seçicilerde uyumlulaştırma varsayılan olarak
etkinleştirilmiştir.
v Amaç çubuğunda doğal dili yazarak veri arayabilirsiniz.
v Görünümleri ve görselleri daha sonra kolayca almak üzere kaydedebilir ve dolaşma
ağacında küp ya da boyut gibi öğelere yer işareti koyabilirsiniz.
v Snap komutları gerçekleştirebilirsiniz.
v Düğmeleri kullanarak eylemleri geri alabilir ve yineleyebilirsiniz.
Daha fazla bilgi için IBM Planning Analytics Workspace Guide belgesine bakın.
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Yeni Özellikler

Bölüm 2. Cognos Insight 10.3.0 içindeki yeni özellikler
IBM Cognos Insight 10.3.0 sürümünde yeni özellikler vardır.
Bu özelliklerle ilgili daha fazla bilgi için IBM Cognos Insight Kullanıcı Kılavuzu belgesine
bakın.

Çapraz tablo hücresinde satır sonları için destek
Artık çapraz tablo içindeki bir hücreye satır sonu eklemek için Alt+Enter klavye kısayolunu
kullanabilirsiniz.

Geçmiş grafiği puanlama gereci
Şimdi IBM Cognos Insight çalışma alanına bir geçmiş grafiği puanlama gereci
ekleyebilirsiniz. Geçmiş grafiği, metrik için gerçek verilerin bir sütun grafiğini, hedef ve
tolerans göstergeleri satırıyla birlikte gösterir.

Ölçümler için yeni seçme listesi seçeneği
Bir ölçümü biçimlediğinizde artık kullanıcının seçim yapabileceği bir değer listesi
tanımlayabilirsiniz.

Veri akışı çizgesi
Artık küpler arasındaki verilere gönderme yapan ya da bu verileri taşıyan bağlantıların ya da
işlemlerin görsel gösterimini ortaya koymak için IBM Cognos Insight çalışma alanına bir veri
akışı çizgesi ekleyebilirsiniz.

Model raporu
Bir modelde yer alan her nesnenin özelliklerini içeren bir rapor yaratabilirsiniz.

İçerik bölmesinde ikizleme
Şimdi iki yönlü dilleri desteklemek için içerik bölmesinde ikizlemeyi etkinleştirebilirsiniz.
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Bölüm 3. Cognos TM1 Performance Modeler sürüm 10.3.0'daki
yenilikler
IBM Cognos TM1 Performance Modeler sürüm 10.3.0'daki yeni özellikler aşağıda
açıklanmıştır.
Bu özelliklerle ilgili daha fazla bilgi için IBM Cognos TM1 Performance Modeler Kullanıcı
Kılavuzu belgesine bakın.

Bağlam menüsünden kullanılabilecek veri dağıtma seçenekleri
TM1 Performance Modeler olanağında veri dağıtma seçeneklerini bağlam menüsünden
kullanabilirsiniz. Veri dağıtmayı başlatmak istediğiniz hücreyi farenin sağ düğmesiyle tıklatın
ve Veri Dağıtma'yı seçin . Ya da birleştirilmiş bir hücrede bir değer girin.

Türetilmiş metrikler yaratma
Türetilmiş metrik, anahtar performans göstergelerinize ya da metrik boyutunuzdaki ölçümlere
dayalı olan bir metriktir. Türetilmiş metrik örnekleri şunlardır: Çalışan anketi sonuçlarına
dayalı olarak çalışan memnuniyeti, çalışan cirosu ve işe alma maliyeti ya da ürün anketine
dayalı olarak müşteri memnuniyeti, iadeler ve müşteri sayısı.
Türetilmiş metrik, metrik boyutunda bir sıradüzeni yaratarak tanımlanır. Üst metrik türetilmiş
metriktir ve alt metriklerinden hesaplanır.

Puan kartı küplerinde kullanılabilecek geçmiş grafikleri
Geçmiş grafiği, bir metriğe ilişkin verilerin sütun grafiğini gösterir. Varsayılan olarak, her
zaman dönemi için gerçek değeri hedef değerle karşılaştırır ve sonucun kabul edilebilir bir
tolerans içinde olup olmadığını gösterir. Ayrıntı düzeyini çoğaltmak ya da azaltmak için, odak
çubuğunu kaydırarak görünür zaman dönemi aralığını değiştirebilirsiniz.
Geçmiş grafikleri puan kartı küpü için otomatik olarak yaratılır.
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Bölüm 4. Cognos TM1 Web sürüm 10.3.0'daki yenilikler
IBM Cognos TM1 Web sürüm 10.3.0'daki yeni özellikler aşağıda açıklanmıştır.
Bu özelliklerle ilgili daha fazla bilgi için IBM Cognos TM1 Kullanıcı Kılavuzu belgesine
bakın.

Gelişmiş koşullu biçimleme
TM1 Web artık renk ölçeği ve simge kümesi koşullu biçimlemesini destekler.

Tarih seçici kullanarak tarih seçme
Tarihleri artık bir tarih seçiciyle seçebilirsiniz. Hücre tarih olarak biçimlenmiş olmalıdır.

Microsoft ActiveX denetimleri desteği
Web Sayfaları'ndaki şu Microsoft Excel ActiveX denetimleri için destek eklenmiştir: Onay
kutuları, birleşik giriş kutuları, liste kutuları, radyo düğmeleri, metin kutuları ve etiketler.

İyileştirmeleri dışa aktarma
Web Sayfaları'nı Excel'e ve PDF olarak dışa aktarırken, önceki sürümlere göre, çıkış Web
Sayfası'nın görsel gösterimiyle daha yakından eşleşir.

Yeni Web Sayfası ızgarası performansı yükseltir
Yeni Web Sayfası ızgarası, Web Sayfası yükleme eşiklerini ve kaydırma arabelleklerini
yapılandırma gereğini ortadan kaldırarak TM1 Web'de kaydırma performansını artırır. Yeni
Web Sayfası ızgarası varsayılan olarak etkindir ve tüm kullanıcılar için önerilir; ancak,
tm1web_config.xml dosyasında LegacyWebsheetGrid parametresi kullanılarak
yapılandırılabilir.

X-Frame-Options yanıt üstbilgisiyle tıklatma saldırılarından
korunma
TM1Web'deki tüm .jsp dosyaları artık, yetkisiz URL adreslerinin TM1 Web içeriğini
görüntülemesini önlemek için kullanılabilecek X-Frame-Options yanıt üstbilgisini içerir. Bu
yanıt üstbilgisinin değeri, tm1web_config.xml dosyasındaki X-Frame-Options
parametresiyle ayarlanır. Bu yapılandırma parametresiyle ilgili ayrıntılar için IBM Cognos
TM1 Installation and Configuration Guide belgesine bakın.
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Bölüm 5. Cognos Analysis for Microsoft Excel sürüm 10.3'teki
yeni özellikler
IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel 10.3, önemli birçok alanda geliştirmeler içerir.

Eylem düğmeleri
TurboIntegrator işlemlerini çalıştırmak, çalışma sayfaları arasında dolaşmak ve çalışma
sayfalarını yeniden hesaplamak için eylem düğmelerini kullanabilirsiniz.

Çalışma defterlerini TM1 sunucularında yayınlama
TM1 raporları içeren çalışma defterlerini artık bir TM1 Server sunucusundaki Applications
klasörüne yayınlayabilirsiniz. Bir çalışma defterini yayınlayarak TM1 Web kullanıcıları, IBM
Planning Analytics Workspace kullanıcıları ve diğer IBM Cognos Analysis for Microsoft
Excel kullanıcılarıyla paylaşabilirsiniz. Listeler, çapraz tablolar, esnek görünümler ve formüle
dayalı raporlar yayınlanabilir.

Esnek görünümlerde çift tıklatma eylemini belirtme
Artık esnek görünümlerle çalışırken çift tıklatma eylemini belirtebilirsiniz.

Esnek görünümlerde verileri kesinleştirme
Şimdi, esnek bir görünümde verileri kesinleştirirken daha fazla seçeneğiniz vardır.
Değişiklikleri Kesinleştir iletimin kutusunda yalnızca değiştirilen hücrelerin geçerliliğini
denetlemeyi ve bunları kesinleştirmeyi seçebilir ya da geçerlilik denetimi olmaksızın tüm
hücreleri kesinleştirebilirsiniz. Karşıya yükleme sırasında hata saptanırsa bir hata iletisi
görüntülenir. Rapor hatanın konumunu ve tanımını gösterir.

DBR İşlevi Düzenleyicisi
Artık bir DBR ya da DBRW işlevinde gönderme yapılan üyeleri yeni DBR İşlevi
Düzenleyicisi ile değiştirebilirsiniz. Üyeleri, üye adlarını doğrudan girerek, hücre
başvurularını kullanarak ya da Altküme Düzenleyicisi'nde üyeleri seçerek belirtebilirsiniz.

Çalışma sayfalarını kopyalama ve taşıma
Keşifler, esnek görünümler ve formüle dayalı raporlar gibi IBM Cognos raporları içeren
çalışma sayfalarını taşıyabilir ya da kopyalayabilirsiniz. Çalışma sayfalarını bir çalışma
defteri içinde ya da çalışma defterleri arasında kopyalayabilir ya da taşıyabilirsiniz.
Not: Esnek bir görünümü taşımak ya da kopyalamak için, IBM Cognos Analysis for
Microsoft Excel çalışır durumda olmalıdır.

Tekli oturum açma
Tekli oturum açmayı etkinleştir özelliği artık varsayılan olarak etkinleştirilmiştir. Tekli
oturum açma, IBM Cognos Controller, IBM Cognos Disclosure Management ya da IBM
Cognos Analysis for Microsoft Excel uygulamasında oturum açan kullanıcıların, bu
uygulamalardan bir diğerini başlattıklarında yeniden kimlik doğrulamasından geçmemelerini
güvenceye alır. Bu özelliği kullanmak için, IBM Cognos sunucusunda tekli oturum açma
etkinleştirilmiş olmalıdır.
© Copyright IBM Corp. 2007, 2015
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API işlevleri
Application Programming Interface (API) yeni işlevlerle geliştirilmiştir.
v GetSettings işlevini kullanarak CognosOfficeReportingSettings.xml dosyasındaki
ayarları alabilir, ayarlayabilir ya da kaydedebilirsiniz.
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Bölüm 6. Cognos TM1 Server sürüm 10.3.0'daki yenilikler
IBM Cognos TM1 Server sürüm 10.3.0'daki yeni özellikler aşağıda açıklanmıştır.

Kural istatistiklerini toplama
}StatsByRule adlı yeni denetim küpü, TM1 Server sunucunuzda kurallarla ilgili bilgi ve
istatistik toplar. İstatistik toplama, }CubeProperties denetim küpündeki yeni RULE_STATS
özelliğiyle etkinleştirilir. Ayrıntılar için IBM Cognos TM1 Geliştirici Kılavuzu ya da IBM
Cognos TM1 Rules Guide belgesinde Kural istatistiklerinin izlenmesi başlıklı konuya bakın.

UseExcelSerialDate Tm1s.cfg parametresi
Tm1s.cfg dosyasında UseExcelSerialDate sunucu yapılandırma parametresi
etkinleştirildiğinde, TM1 kural işlevleri ve TurboIntegrator işlevleri TM1 dizisel tarihlerini
değil, Microsoft Excel dizisel tarihlerini kullanır.

TM1 Server yapılandırma parametrelerindeki değişiklikler
Sürüm 10.3, Tm1s.cfg parametrelerinde yapılan değişiklikleri içerir. Daha fazla ayrıntı için
bkz. IBM Cognos TM1'de TM1 Server yapılandırma parametrelerindeki değişiklikler
(http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27047055).
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Özel Notlar
Bu bilgiler, dünya çapında kullanıma sunulan ürünler ve hizmetler için geliştirilmiştir.
IBM bu bilgileri başka dillerde kullanıma sunabilir. Ancak, bu bilgilere erişebilmek için,
ürünün ya da ürün sürümünün o dildeki bir kopyasına sahip olmanız gerekebilir.
IBM, bu belgede sözü edilen ürün, hizmet ya da özellikleri diğer ülkelerde kullanıma
sunmayabilir. Bulunduğunuz yerde kullanıma sunulan ürün ve hizmetleri yerel IBM müşteri
temsilcisinden ya da çözüm ortağından öğrenebilirsiniz. Bir IBM ürün, program ya da
hizmetine gönderme yapılması, açık ya da örtük olarak, yalnızca o IBM ürünü, programı ya
da hizmetinin kullanılabileceğini göstermez. Aynı işlevi gören ve IBM'in fikri mülkiyet
haklarına zarar vermeyen herhangi bir ürün, program ya da hizmet de kullanılabilir. Ancak,
IBM dışı ürün, program ya da hizmetlerle gerçekleştirilen işlemlerin değerlendirilmesi ve
doğrulanması kullanıcının sorumluluğundadır. Bu belgede, satın aldığınız Program'ın ya da
kullanım lisansının kapsamadığı ürünler, hizmetler ya da özelliklerden söz edilebilir.
IBM'in, bu belgedeki konularla ilgili patentleri ya da patent başvuruları olabilir. Bu belgenin
size verilmiş olması, patentlerin izinsiz kullanım hakkının da verildiği anlamına gelmez.
Lisansla ilgili sorularınızı aşağıdaki adrese yazabilirsiniz:
IBM Director of Licensing
IBM Corporation
North Castle Drive
Armonk, NY 10504-1785
U.S.A.
Çift byte (DBCS) bilgilerle ilgili lisans soruları için, ülkenizdeki IBM'in Intellectual Property
(Fikri Haklar) bölümüyle bağlantı kurun ya da sorularınızı aşağıda adrese yazın:
Intellectual Property Licensing
Legal and Intellectual Property Law
IBM Japan Ltd.
19-21, Nihonbashi-Hakozakicho, Chuo-ku
Tokyo 103-8510, Japan
İzleyen paragraf, bu tür kayıt ve koşulların, yasalarıyla bağdaşmadığı ülkeler için geçerli
değildir: IBM BU YAYINI, OLDUĞU GİBİ, HİÇBİR KONUDA AÇIK YA DA ÖRTÜK
GARANTİ VERMEKSİZİN SAĞLAMAKTADIR; TİCARİ KULLANIMA UYGUNLUK
AÇISINDAN HER TÜRLÜ GARANTİ VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK İDDİASI
AÇIKÇA REDDEDİLİR. Bazı ülkeler bazı işlemlerde garantinin açık ya da örtük olarak
reddedilmesine izin vermez; dolayısıyla, bu bildirim sizin için geçerli olmayabilir.
Bu yayın teknik yanlışlar ya da yazım hataları içerebilir. Buradaki bilgiler üzerinde düzenli
olarak değişiklik yapılmaktadır; söz konusu değişiklikler sonraki basımlara yansıtılacaktır.
IBM, önceden bildirimde bulunmaksızın, bu yayında açıklanan ürünler ve/ya da programlar
üzerinde iyileştirmeler ve/ya da değişiklikler yapabilir.
Bu belgede IBM dışı Web sitelerine yapılan göndermeler kullanıcıya kolaylık sağlamak
içindir ve bu Web sitelerinin onaylanması anlamına gelmez. Bu Web sitelerinin içerdiği
malzeme, bu IBM ürününe ilişkin malzemenin bir parçası değildir ve bu tür Web sitelerinin
kullanılmasının sorumluluğu size aittir.

© Copyright IBM Corp. 2007, 2015
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IBM'e bilgi ilettiğinizde, IBM bu bilgileri size karşı hiçbir yükümlülük almaksızın uygun
gördüğü yöntemlerle kullanabilir ya da dağıtabilir.
(i) Bağımsız olarak yaratılan programlarla, bu program da içinde olmak üzere diğer
programlar arasında bilgi değiş tokuşuna ve (ii) değiş tokuş edilen bilginin karşılıklı
kullanımına olanak sağlamak amacıyla bu program hakkında bilgi sahibi olmak isteyen lisans
sahipleri şu adrese yazabilirler:
IBM Software Group
Attention: Licensing
3755 Riverside Dr.
Ottawa, ON
K1V 1B7
Canada
Bu tür bilgiler, ilgili kayıt ve koşullar altında ve bazı durumlarda bedelli olarak edinilebilir.
Bu belgede açıklanan lisanslı program ve bu programla birlikte kullanılabilecek tüm lisanslı
malzeme, IBM tarafından IBM Müşteri Sözleşmesi, IBM Uluslararası Program Lisansı
Sözleşmesi ya da eşdeğer sözleşmelerin kayıt ve koşulları altında sağlanır.
Burada belirtilen başarım verileri denetimli bir ortamda elde edilmiştir. Bu nedenle, başka
işletim ortamlarında çok farklı sonuçlar alınabilir. Bazı ölçümler geliştirilme düzeyindeki
sistemlerde yapılmıştır ve bu ölçümlerin genel kullanıma sunulan sistemlerde de aynı olacağı
garanti edilemez. Ayrıca, bazı sonuçlar öngörü yöntemiyle elde edilmiş olabilir. Dolayısıyla,
gerçek sonuçlar farklı olabilir. Bu belgenin kullanıcıları, kendi ortamları için geçerli verileri
kendileri doğrulamalıdırlar.
IBM dışı ürünlerle ilgili bilgiler, bu ürünleri sağlayan firmalardan, bu firmaların yayın ve
belgelerinden ve genel kullanıma açık diğer kaynaklardan alınmıştır. IBM bu ürünleri
sınamamıştır ve IBM dışı ürünlerle ilgili başarım doğruluğu, uyumluluk gibi iddiaları
doğrulayamaz. IBM dışı ürünlerin yeteneklerine ilişkin sorular, bu ürünleri sağlayan firmalara
yöneltilmelidir.
IBM'in gelecekteki yönelim ve kararlarına ilişkin tüm bildirimler değişebilir ve herhangi bir
duyuruda bulunulmadan bunlardan vazgeçilebilir; bu yönelim ve kararlar yalnızca amaç ve
hedefleri gösterir.
Bu belge, günlük iş ortamında kullanılan veri ve raporlara ilişkin örnekler içerir. Örneklerin
olabildiğince açıklayıcı olması amacıyla kişi, şirket, marka ve ürün adları belirtilmiş olabilir.
Bu adların tümü gerçek dışıdır ve gerçek iş ortamında kullanılan ad ve adreslerle olabilecek
herhangi bir benzerlik tümüyle rastlantıdır.
Bu bilgileri elektronik kopya olarak görüntülediyseniz, fotoğraflar ve renkli resimler
görünmeyebilir.
Bu Yazılım Ürünü, kişisel olarak tanımlanabilir bilgileri toplamak için tanımlama bilgilerini
ya da diğer teknolojileri kullanmaz.
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Ticari Markalar
IBM, IBM logosu ve ibm.com, International Business Machines Corp. firmasının dünyanın
birçok bölgesinde kayıtlı ticari markaları ya da tescilli ticari markalarıdır. Diğer ürün ve
hizmet adları, IBM'in ya da diğer firmaların ticari markaları olabilir. IBM ticari markalarının
güncel bir listesine www.ibm.com/legal/copytrade.shtml adresindeki “Copyright and
trademark information ” (Telif hakkı ve ticari marka bilgileri) başlıklı konudan ulaşılabilir.
Aşağıdaki terimler, diğer firmaların ticari markaları ya da tescilli ticari markalarıdır:
v Java ve Java tabanlı tüm ticari markalar ve logolar, Oracle şirketinin ve/ya da bağlı
şirketlerinin ticari markaları ya da tescilli ticari markalarıdır.

Özel Notlar
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Dizin
Y
yeni özellikler
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