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K A P I T E L  1
Introduktion till Cisco Unified Intelligence Center

• Introduktion till Cisco Unified Intelligence Center, sida 1

Introduktion till Cisco Unified Intelligence Center
Unified Intelligence Center är ett webbaserat program med rapportering av historik och realtidsdata.

Unified Intelligence Center används i huvudsak till följande:

• Hämta data från baslösningens databas. Baslösningen kan vara vilken som helst av
kontaktcenterprodukterna

• Ger dig alternativ att skapa anpassade frågor för hämtning av specifika data

• Anpassa den visuella presentationen av rapporterna

• Anpassa data som presenteras i rapporterna

• Ge alternativ för olika grupper att visa specifika data utifrån deras funktion
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K A P I T E L  2
Instrumentpaneler

• Instrumentpanelsöversikt, sida 3

• Instrumentpanelhanterare, sida 4

• Visa en instrumentpanel, sida 4

• Skapa instrumentpanel, sida 5

• Lägg till objekt på en instrumentpanel, sida 5

• Kör ett bildspel, sida 6

• Visa permanent länk till instrumentpanel, sida 7

Instrumentpanelsöversikt
Instrumentpaneler är webbsidor där du kan visa rapporter, schemalagda rapporter, fästisar samt webbaserade
element som URL:er och widgetar som är relevanta för specifika arbetsflöden och ansvarsområden.

Klicka på lådan Instrumentpaneler i vänster panel om du vill öppna sidan Tillgängliga instrumentpaneler.
(Det är bara användaremed användarrollen instrumentpaneldesigner som kan använda lådan Instrumentpaneler.)
Instrumentpanelerna som du ser när du öppnar lådan Instrumentpaneler är skapade instrumentpaneler, som
du och andra har skapat. Du kan se instrumentpaneler som har skapats av andra om de har gett dig behörighet
att visa dem.

OBS! • Alla instrumentpaneler måste skapas av en instrumentpanelsutformare.

• Unified Intelligence Center installeras inte med någon standardinstrumentpanel.

• Alla åtgärder i instrumentpanelens gränssnitt baseras på användarroller och användarens
objektbehörighet för instrumentbräden och kategorier.
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Instrumentpanelhanterare
Instrumentpanelen är en unik funktion i Cisco Unified Intelligence Center där du kan visa flera objekt, till
exempel en webbsida, några widgetar och en del rapporter, i en konsoliderad vy.

Visa en instrumentpanel

Om du har Kör-behörighet kan du visa instrumentpanelen enligt din behörighet för
instrumentpanelskategorin. (Om du inte kan visa kategorin kan du inte hitta instrumentpanelen, även om
du har Kör- eller Skriv-behörighet till den.)

OBS!

Om du vill visa en instrumentpanel klickar eller högerklickar du på instrumentpanelen och väljer Visa. Du
kan utföra följande uppgifter i instrumentpanelen:

• Lägg till – Öppnar en dialogruta där användare med rätt behörighet kan lägga till objekt på en
instrumentpanel. Som standard är nya instrumentpaneler tomma. En instrumentpanelutformare utan
Skriv-behörighet kan lägga till objekt på en instrumentpanel, men inte spara de tillagda objekten.

• Uppdatera automatiskt – Gör att du kan aktivera eller avaktivera den automatiska uppdateringen för
de data som visas i det här fönstret. OmUppdatera automatiskt har markerats uppdateras data i realtid.
Om den här kryssrutan inte är markerad fortsätter data vara statiska om du inte uppdaterar dem.

Om du gör en manuell uppdatering av widgetar som visar en permanent länk till
instrumentpanelen återställs kryssrutan Uppdatera automatiskt till markerad efter
uppdateringen. Detta gäller bara om du öppnar den permanenta länken till
instrumentpanelen i instrumentpanelvisningsprogrammet.

OBS!

• Spara – Sparar ändringar som du har gjort på instrumentpanelen.

• Uppdatera – Uppdaterar instrumentpanelen för att visa ändringar.

• Popup – Öppnar den permanenta länken till instrumentpanelen i ett nytt webbläsarfönster. Popup-fönstret
har inga redigerings- eller verktygsfältfunktioner från Cisco Unified Intelligence Center. Klicka på x
när du vill stänga popup-fönstret.

Observera att ommotsvarande kryssruta är markerad i det överordnade fönstret markeras
kryssrutan i popup-fönstret också. Om du trycker på F5 i popup-fönstret uppdateras data
i fönstret, men markeringen i kryssrutan Uppdatera automatiskt ändras inte.

OBS!

• Bildspel – Välj det här alternativet om du vill visa instrumentpanelsobjekt som ett bildspel. Den här
funktionen är inaktiverad tills du har lagt till objekt på instrumentpanelen.

• Hjälp – Öppnar onlinehjälpen.

• X – Stänger instrumentpanelen.
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Skapa instrumentpanel
Följ dessa steg om du vill skapa en instrumentpanel.

Procedur

Steg 1 Klicka på fliken Instrumentpanel.
Steg 2 Gå till fliken Instrumentpanel, högerklicka på mappen där du vill placera instrumentpanelen och välj Skapa

instrumentpanel.
Steg 3 Ange namn på instrumentpanelen i fönstret Skapa instrumentpanel.
Steg 4 Tilldela behörigheter till användare och klicka på OK.

Lägg till objekt på en instrumentpanel
Du kan lägga till följande objekt på en instrumentpanel:

• Rapport: Visa en befintlig rapport på instrumentpanelen.

• Schema: Visa en schemalagd rapport på instrumentpanelen.

• URL: Visa en webbsida på instrumentpanelen.

• Fästis Lägg till fästisar på instrumentpanelen.

• Anpassade widgetar: Lägg till anpassade widgetar på instrumentpanelen.

Figur 1: Widgetar på instrumentpanelen

Följ dessa steg om du vill lägga till objekt på instrumentpanelen.
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Procedur

Steg 1 Klicka på lådan Instrumentpaneler.
Steg 2 Klicka på instrumentpanelen där du vill lägga till objekt.

Du kan även skapa en instrumentpanel och lägga till objekt på. Se Skapa instrumentpanel.OBS!

Steg 3 Gå till instrumentpanelen och klicka på Lägg till.
Steg 4 Ange namn på objektet i rutan Rubrik.
Steg 5 Gå till listrutan Typ och välj typen av objekt som du vill lägga till.
Steg 6 Gå till Storlek och ange bredd och höjd på objektet i pixlar.
Steg 7 Gå till Position och ange hur långt bort från vänstersidan och ovansidan i instrumentpanelen objektet ska

placeras.
Steg 8 Gå till Innehåll i instrumentpanelobjekt och ange samma instrumentpanelobjekt som du valde i steg 5.

Så här visar du en rapport:

a) Klicka på pilarna om du vill bläddra genom mapparna fram till rapporten som ska visas på
instrumentpanelen.

b) Välj rapporten.
c) Klicka på OK.
Så här visar du en schemalagd rapport:

a) Välj schema i rutan Schema.
Du kan söka efter schemat i rutan
Sökschema.

OBS!

b) Klicka på OK.
Så här visar du en URL:

a) Ange adressen till webbsidan som ska visas på instrumentpanelen i rutan URL.
b) Klicka på OK.
Så här visar du en anpassad widget:

a) Ange javakoden till widgeten som ska visas på instrumentpanelen i rutan Innehåll.
b) Klicka på OK.
Så här visar du en fästis:

a) Ange innehållet i fästisen i rutan Innehåll. Du kan också lämna rutan tom.
b) Klicka på OK.

Kör ett bildspel
Använd funktionen Bildspel om du vill visa alternativ som du lägger till i instrumentpanelen i ett nytt fönster.

Följ dessa steg om du vill använda bildspelsfunktionen:
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Procedur

Steg 1 Klicka på Bildspel i verktygsfältet. Då startas bildspelet i ett nytt fönster.
Du kan köra ett bildspel även om en instrumentpanel bara har ett alternativ, men då ser du ingen
ändring.

OBS!

Steg 2 Du kan starta, stoppa, pausa och ange intervall för bildspelet med följande åtgärder.

• Spela upp – Startar bildspelet.

• Pausa – Pausar bildspelet tillfälligt.

• Stopp – Stoppar bildspelet och går tillbaka till instrumentpanelen.

• Ange intervall – Öppnar en dialogruta där du kan ange intervall för bildspelet.
Det minsta intervallet 1 och max är 900
sekunder.

OBS!

Visa permanent länk till instrumentpanel

Den permanenta hyperlänken kan bara öppnas från en webbläsare. Den kan inte öppnas med program som
Microsoft Excel för extrahering av data eller visning av en instrumentpanel.

OBS!

Om du vill hämta den permanenta hyperlänken till en instrumentpanel följer du stegen nedan.

Innan du börjar

Den permanenta hyperlänken till en instrumentpanel skapas samtidigt som du skapar instrumentpanelen.

Procedur

Steg 1 Klicka på fliken Instrumentpaneler i den vänstra rutan.
Steg 2 Gå till en instrumentpanel som du vill använda.
Steg 3 Högerklicka på instrumentpanelen och välj Html-länk.
Steg 4 Kopiera Html-länken. Detta är den permanenta hyperlänken till instrumentpanelen.
Steg 5 Markera kryssrutan Aktivera overifierad åtkomst om du vill att hyperlänken ska kunna användas utan

autentisering.
Oavsett om du markerar kryssrutan eller inte måste hyperlänken autentiseras när du använder den
för första gången.

OBS!

Steg 6 Klicka på OK.
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K A P I T E L  3
Rapportdefinitioner

• Rapportdefinitionshanterare, sida 9

• Standardrapportdefinitioner, sida 10

• Skapa eller redigera rapportdefinitioner, sida 10

• Importera en rapportdefinition, sida 10

• Skapa en rapportdefinition av typen Databasfråga, sida 11

• Skapa en rapportdefinition av typen Anonymt block, sida 12

• Skapa en rapportdefinition av typen Lagrad procedur, sida 13

• Skapa en rapportdefinition av typen Realtidsströmning, sida 14

• Skapa eller redigera en detaljgranskning, sida 15

Rapportdefinitionshanterare
Varje rapport har en rapportdefinition som representerar hur data ska hämtas från datakällan för motsvarande
rapportmall.

Förutom att specificera hur data ska hämtas (med hjälp av en enkel MS SQL-fråga, en lagrad procedurfråga,
realtidsströmning eller en anonym blockfråga) innehåller en rapportdefinition den datauppsättning som hämtas.
Detta omfattar fält, filter, formler, uppdateringsintervall och nyckelkriteriefält för rapporten.

I Unified Intelligence Center installeras en standardrapportdefinition för varje rapportmall.OBS!

Åtkomst till gränssnittet för rapportdefinitioner styrs av vilken licenstyp och användarroll du har. Du måste
ha en Premium-licens och användarrollen Rapportdefinitionsdesigner för att kunna öppna den här lådan.

Alla åtgärder i rapportdefinitionsgränssnittet baseras på användarroll och på användarens objektbehörighet
för rapportdefinitioner och för kategorier.

OBS!
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Standardrapportdefinitioner
Unified Intelligence Center levereras med en del förkonfigurerade rapportdefinitioner som du kan använda
direkt.

Du kan skapa en ny rapportdefinition eller ändra en befintlig rapportdefinition och spara den som en ny. Om
du vill göra detta högerklickar du på en standardrapportdefinition och väljer Spara som eller redigerar en
standardrapportdefinition och väljer Spara som. Spara rapportdefinitionen med ett nytt namn så kan du
redigera den.

Alla rapportdefinitioner lagras i lådan Rapportdefinitioner i den vänstra rutan.

Skapa eller redigera rapportdefinitioner
Rapportdefinitionerna lagras i lådan Rapportdefinitioner i den vänstra rutan. Du kan skapa mappar om du
vill kategorisera rapportdefinitionerna.

Rapportdefinitioner baseras på frågetypen som har använts i dem. Frågetyperna visas här:

• Databasfråga – en enkel databasfråga som används ofta i de flesta rapportdefinitioner. Om du vill
konfigurera en rapportdefinition med en databasfråga läser du Skapa en rapportdefinition av typen
Databasfråga, på sidan 11.

• Anonymt block – block av frågor som har skrivits för att hämta utdrag av specifika data. Om du vill
konfigurera en rapportdefinition med ett anonymt block läser du Skapa en rapportdefinition av typen
Anonymt block, på sidan 12.

• Lagrad procedur – en fördefinierad procedur som har skrivits för att hämta specifika data. Om du vill
konfigurera en rapportdefinition med en lagrad procedur läser du Skapa en rapportdefinition av typen
Lagrad procedur, på sidan 13.

• Realtidsströmning – en specialfråga som används för hämtning av data från JMS-datakällor (JavaMessage
Service) där data levereras i realtid. Om du vill konfigurera en rapportdefinition för realtidsströmning
läser du Skapa en rapportdefinition av typen Realtidsströmning, på sidan 14.

Importera en rapportdefinition
Om du redan har en befintlig XML-fil med rapportdefinition i Unified Intelligence Center kan du importera
den till programmet och anpassa den.

Kontrollera att datakällan som används i rapportdefinitionen som importeras har konfigurerats i Unified
Intelligence Center. Om rapportdefinitionen har några definierade värdelistor så kontrollera också att
datakällan som används i värdelistorna även har definierats i Unified Intelligence Center.

OBS!

Följande steg beskriver hur du importerar en rapportdefinition som redan finns i Unified Intelligence Center.
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Procedur

Steg 1 Klicka på lådan Rapportdefinitioner i den vänstra rutan.
Steg 2 Gå till mappen som du vill importera rapportdefinitionen till.

Om du vill skapa en undermapp går du till en mapp, högerklickar på den och väljer Skapa underkategori.

Steg 3 Klicka på Importera definition.
Steg 4 Gå tilI fältet Filnamn (XML-fil) och klicka på Bläddra för att välja XML-filen.
Steg 5 Bläddra till och välj XML-filen med rapportdefinitionen och klicka på Öppna.
Steg 6 Gå till listrutan Datakälla för rapportdefinition och välj den datakälla som används i rapportdefinitionen.
Steg 7 Gå till listrutanDatakälla för värdelista och välj en datakälla som används i värdelistorna som finns definierade

i rapportdefinitionen.
Du behöver bara välja en datakälla för värdelistan om den inte använder samma datakälla som i
rapportdefinitionen. För rapportdefinitioner av typen Realtidsströmning måste en datakälla väljas
för värdelistorna.

OBS!

Steg 8 Gå till fältet Spara till och bläddra fram till mappen där du har placerat den importerade rapportdefinitionen.
Använd pilarna för att expandera mapparna.

Steg 9 Klicka på Importera.

Skapa en rapportdefinition av typen Databasfråga
Om du vill skapa en rapportdefinition med en databasfråga följer du stegen nedan.

Procedur

Steg 1 Klicka på lådan Rapportdefinitioner i den vänstra rutan.
Steg 2 Gå till kategorin du vill skapa rapportdefinitionen.

Om du vill skapa en underkategori går du till en kategori, högerklickar på den och väljer Skapa
underkategori.

OBS!

Steg 3 Högerklicka på kategorin och välj Skapa rapportdefinition.
Steg 4 Ange ett namn på rapportdefinitionen i fältet Namn.
Steg 5 Ange en beskrivning av rapportdefinitionen i fältet Beskrivning.
Steg 6 Tilldela behörigheter och klicka på OK.
Steg 7 Gå till listrutan Frågetyp och välj Databasfråga.
Steg 8 Gå till listrutan Datakälla och välj en datakälla.

Kontrollera att Status för datakälla ärOnline för den valda datakällan.OBS!
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Steg 9 Ange databasfrågan i fältet Fråga.
Steg 10 Klicka på Skapa fält för att validera frågan och hämta fält från databasen.
Steg 11 Konfigurera befintliga fält på fliken Fält eller lägg till nya fält för rapportdefinitionen.
Steg 12 Klicka på Egenskaper.
Steg 13 Ange nummer för Version och namn för Författare.
Steg 14 Gå till listrutan Fält för nyckelkriterier och välj ett fält som ska ha nyckelkriterier.
Steg 15 Markera kryssrutan Historik om du vill hålla en uppdateringshastighet på över 900 millisekunder.
Steg 16 Gå till listrutan Fält för historiknyckel och välj ett fält som ska ha historiknyckelkriterier.

Det här fältet är endast tillgängligt om kryssrutanHistorik har markerats.OBS!

Steg 17 Klicka på Spara.

Skapa en rapportdefinition av typen Anonymt block
Omdu vill skapa en rapportdefinitionmed frågetypenAnonymt block så kontrollera att platsen där det anonyma
blocket finns kan nås från Unified Intelligence Center.

Om du vill skapa en rapportdefinition med en lagrad procedur följer du stegen nedan.

Procedur

Steg 1 Klicka på lådan Rapportdefinitioner i den vänstra rutan.
Steg 2 Gå till kategorin du vill skapa rapportdefinitionen.

Om du vill skapa en underkategori går du till en kategori, högerklickar på den och väljer Skapa
underkategori.

OBS!

Steg 3 Högerklicka på kategorin och välj Skapa rapportdefinition.
Steg 4 Ange ett namn på rapportdefinitionen i fältet Namn.
Steg 5 Ange en beskrivning av rapportdefinitionen i fältet Beskrivning.
Steg 6 Tilldela behörigheter och klicka på OK.
Steg 7 Gå till listrutan Frågetyp och välj Anonymt block.
Steg 8 Gå till listrutan Datakälla och välj en datakälla.

Kontrollera att Status för datakälla ärOnline för den valda datakällan.OBS!

Steg 9 Ange databasfrågan och en parameter i fältet Anonymt block.
Steg 10 Klicka på Skapa parametrar så visas parameterlistan.
Steg 11 Gå till Parametrar och kolumnen Värde, där du anger ett värde för varje parameter som ska ersättas med

parametervariabeln i frågan.
Steg 12 Klicka på Skapa fält för att validera frågan och hämta fält från databasen.

Om du vill redigera egenskaper för någon av parametrarna klickar du på fliken Parametrar.OBS!
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Steg 13 Konfigurera befintliga fält på fliken Fält eller lägg till nya fält för rapportdefinitionen.
Steg 14 Klicka på Egenskaper.
Steg 15 Ange nummer för Version och namn för Författare.
Steg 16 Markera kryssrutan Historik om du vill hålla en uppdateringshastighet på över 900 millisekunder.
Steg 17 Gå till listrutan Fält för historiknyckel och välj ett fält som ska ha historiknyckelkriterier.

Det här fältet är endast tillgängligt om kryssrutanHistorik har markerats.OBS!

Steg 18 Klicka på Spara.

Skapa en rapportdefinition av typen Lagrad procedur
Om du vill skapa en rapportdefinition med frågetypen Lagrad procedur så kontrollera att platsen där den
lagrade proceduren finns kan nås från Unified Intelligence Center.

Om du vill skapa en rapportdefinition med en lagrad procedur följer du stegen nedan.

Procedur

Steg 1 Klicka på lådan Rapportdefinitioner i den vänstra rutan.
Steg 2 Gå till kategorin du vill skapa rapportdefinitionen.

Om du vill skapa en underkategori går du till en kategori, högerklickar på den och väljer Skapa
underkategori.

OBS!

Steg 3 Högerklicka på kategorin och välj Skapa rapportdefinition.
Steg 4 Ange ett namn på rapportdefinitionen i fältet Namn.
Steg 5 Ange en beskrivning av rapportdefinitionen i fältet Beskrivning.
Steg 6 Tilldela behörigheter och klicka på OK.
Steg 7 Gå till listrutan Frågetyp och välj Lagrad procedur.
Steg 8 Gå till listrutan Datakälla och välj en datakälla.

Kontrollera att Status för datakälla ärOnline för den valda datakällan.OBS!

Steg 9 I fältet Lagrad procedur anger du namn på den lagrade proceduren.
Steg 10 Klicka på Skapa parametrar så visas parameterlistan.
Steg 11 Gå till kolumnen Värde och ange ett värde för varje parameter som ska ersättas med parametervariabeln i

frågan.
Steg 12 Klicka på Skapa fält för att validera frågan och hämta fält från databasen.

Om du vill redigera egenskaper för någon av parametrarna klickar du på fliken Parametrar.OBS!

Steg 13 Konfigurera befintliga fält på fliken Fält eller lägg till nya fält för rapportdefinitionen.
Steg 14 Klicka på Egenskaper.
Steg 15 Ange nummer för Version och namn för Författare.
Steg 16 Gå till listrutan Fält för nyckelkriterier och välj ett fält som ska ha nyckelkriterier.
Steg 17 Markera kryssrutan Historik om du vill hålla en uppdateringshastighet på över 900 millisekunder.
Steg 18 Gå till listrutan Fält för historiknyckel och välj ett fält som ska ha historiknyckelkriterier.

Det här fältet är endast tillgängligt om kryssrutanHistorik har markerats.OBS!
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Steg 19 Klicka på Spara.

Skapa en rapportdefinition av typen Realtidsströmning
Om du vill skapa en rapportdefinition med frågetypen Realtidsströmning måste det finnas en förkonfigurerad
JMS-baserad datakälla i Cisco Unified Intelligence Center.

Om du vill skapa en rapportdefinition med en JMS-baserad datakälla följer du stegen nedan.

Procedur

Steg 1 Klicka på lådan Rapportdefinitioner i den vänstra rutan.
Steg 2 Gå till kategorin du vill skapa rapportdefinitionen.

Om du vill skapa en underkategori går du till en kategori, högerklickar på den och väljer Skapa
underkategori.

OBS!

Steg 3 Högerklicka på kategorin och välj Skapa rapportdefinition.
Steg 4 Ange ett namn på rapportdefinitionen i fältet Namn.
Steg 5 Ange en beskrivning av rapportdefinitionen i fältet Beskrivning.
Steg 6 Tilldela behörigheter och klicka på OK.
Steg 7 Gå till listrutan Frågetyp och välj Realtidsströmning.
Steg 8 Gå till listrutan Datakälla och välj en JMS-baserad datakälla.

Kontrollera att Status för datakälla ärOnline för den valda datakällan.OBS!

Steg 9 Klicka på Hämta ämne så visas listan med objekt.
Steg 10 Välj ett ämne och tillhörande fält.

Endast ett ämne kan väljas för
rapportdefinitionen.

OBS!

En asterisk (*) vid ett fält betyder att det är ett ämnesnyckelfält.

Ett plustecken (+) vid ett fält betyder att det är ett objektnyckelfält.

OBS!

Steg 11 Konfigurera befintliga fält på fliken Fält eller lägg till nya fält för rapportdefinitionen.
Filterfältet är inte tillgängligt för
live-datarapporter.

OBS!

Steg 12 Klicka på Egenskaper.
Steg 13 Ange nummer för Version och namn för Författare.
Steg 14 Klicka på Spara.
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Skapa eller redigera en detaljgranskning
Procedur

Steg 1 Klicka på lådan Rapportdefinitioner i den vänstra rutan.
Steg 2 Öppna rapportdefinitionen för den rapport i vilken du vill skapa en detaljgranskning.
Steg 3 Klicka på fliken Fält och välj fält som detaljgranskas.
Steg 4 Klicka på Nedbrytningar.

Då visas panelen Alla nedbrytningar. Där visas alla detaljgranskningar som redan finns för det fältet.
Om du vill redigera en befintlig detaljgranskning väljer du en detaljgranskning och klickar på
Redigera.

OBS!

Steg 5 Klicka på Skapa.
Steg 6 Ange ett namn för detaljgranskningen.

Du kan inte detaljgranska till eller från en rapport som bygger på ett anonymt block eller en lagrad
procedur.

OBS!

Steg 7 Välj en rapport genom att klicka på alternativknappen bredvid rapportnamnet.
Då öppnas en panel som visar alla fält i den aktuella rapporten.

Steg 8 Markera ett fält och klicka på Redigera.
Steg 9 Redigera filtervärdena och klicka på OK.
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Rapportöversikt
Rapporter visar data som returnerats av rapportdefinitioner. Dessa data har extraherats via databasfrågor och
kan visas i olika rapportvyer – som rutnät, som diagram och som mätare.

Cisco tillhandahåller standardmallar för användning med Unified Intelligence Center. Du kan importera de
standardrapporter från Ciscos webbplats och anpassa dem så att de passar företagets behov. Standardrapporter
har en standardrutnätsvy. En del standardrapporter har även en diagramvy.

Användare med användarrollen Rapportdesigner kan klicka på lådan Rapporter för att öppna sidan Tillgängliga
rapporter.

Alla åtgärder i rapportgränssnittet baseras på användarrollen och på användarens objektbehörighet till
rapporter och kategorier.

OBS!

Rapporthanteraren
Med Rapporthanteraren i Unified Intelligence Center kan du visa lagringsplatser för rapporter i hierarkin i
mapparna där de lagras. Du kan även skapa nya mappar och undermappar (så kallade underkategorier i
användargränssnittet) om du vill organisera rapporterna. Du kan även exportera en hel mapp tillsammans med
alla rapporterna i den.

Du kan utföra följande i Rapporthanteraren:

Tabell 1: Rapporthanteraren

BeskrivningÅtgärder

Åtgärder på rapportnivå

Generera en rapport.Kör

Dirigerar dig till sidan Rapportschemaläggare (Skapa ett schema för en rapport,
på sidan 62) där du kan schemalägga rapporten för körning vid ett senare tillfälle
eller i regelbundna intervall.

Schema

Visar Rapportredigeraren. Mer information om rapportredigeraren finns i
användarhandboken om rapportanpassning i Cisco Unified Intelligence Center,
version 10.0(1) här: http://www.cisco.com/en/US/products/ps9755/products_user_
guide_list.html.

Redigera

Spara en kopia av rapporten på en annan plats och med ett annat namn.

Rapporteringsanvändare har ingen standardbehörighet att skapa
underkategorier under kategorin Rapporter i Cisco Unified Intelligence
Center. Kontakta administratören om du behöver behörighet.

OBS!

Spara som
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BeskrivningÅtgärder

Visa de tillgängliga vyerna. Du kan antingen skapa en ny vy eller redigera en
befintlig.

Du kan bara redigera vyer om du har behörighet. Mer information om
redigering av vyer finns i användarhandboken om rapportanpassning i
Cisco Unified Intelligence Center här: http://www.cisco.com/en/US/
products/ps9755/products_user_guide_list.html.

OBS!

Redigera vyer

Exportera en mapp eller rapport till datorn.

Om du exporterar en mapp exporteras alla rapporter i
mappen.

OBS!

Exportera

Ta bort en mapp eller rapport.

Du kan inte ta bort en standardmapp eller
standardrapport.

OBS!

Ta bort

Åtgärder på underkategorinivå

Skapa en undermapp.

Detta gäller även för mappen på
rotnivå.

OBS!

Skapa underkategori

Ta bort en mapp eller rapport.

Du kan inte ta bort en standardmapp eller
standardrapport.

OBS!

Ta bort

Ändra namn på en mapp eller rapport.

Du kan inte ändra namn på en standardmapp eller standardrapport.OBS!

Detta gäller även för mappen på
rotnivå.

OBS!

Byt namn

Skapa en ny rapport i den valda mappen.

Standardrapporter är förkonfigurerade rapporter som du kan använda direkt. Du
kan skapa en kopia av en sådan rapport och redigera. Det finns mer information
i respektive rapportkapitel.

Detta gäller även för mappen på
rotnivå.

OBS!

Skapa rapport

Ange läs-/skrivbehörighet till mappen.Behörigheter

Exportera en mapp eller rapport till datorn.

Om du exporterar en mapp exporteras alla rapporter i
mappen.

OBS!

Exportera

Importera en befintlig Unified Intelligence Center-rapport och lagra i den här
instansen av Unified Intelligence Center.

Gäller för alla mappnivåer (rot, underkategori och
rapport).

OBS!

Importera rapport
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BeskrivningÅtgärder

Uppdatera Rapporthanteraren.

Gäller för alla mappnivåer (rot, underkategori och
rapport).

OBS!

Uppdatera

Generera en rapport
Procedur

Steg 1 Gå till fliken Rapporter och välj rapporten som du vill köra.
Steg 2 Välj filter för din rapport.

Om rapporten har konfigurerats för att kringgå filtren genereras rapporten. Du kan fortfarande
konfigurera tillgängliga filter med knappen Filter.

OBS!

Steg 3 Klicka på Kör.
Den genererade rapporten visas på en rapportgranskningssida. Se Rapportgranskaren.

Rapportgranskaren
När du kör en rapport visas den i Rapportgranskaren. Dess innehåll varierar, beroende på vilken vy
(datapresentation) som visas: ett rutnät, ett diagram eller en mätare. Du kan ändra rapportvyn på den här sidan.

Nedan visas två typer av Rapportgranskare:

Historikrapportgranskare
Med historikrapportgranskaren i Cisco Unified Intelligence Center kan du göra följande:

• Filtrera data i en rapport

• Ändra vy för en rapport från rutnät till diagram

Du kan bara välja vyer som redan finns tillgängliga för en rapport.OBS!

• Redigera den aktuella vyn

Om du vill redigera den aktuella vyn eller skapa en ny vy för en rapport läser du
användarhandboken om rapportanpassning i Cisco Unified Intelligence Center, version
10.0(1) som finns här: http://www.cisco.com/en/US/products/ps9755/products_user_
guide_list.html.

OBS!

   Onlinehjälp med programmet Cisco Unified Intelligence Center
20

Rapporter
Generera en rapport

http://www.cisco.com/en/US/products/ps9755/products_user_guide_list.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps9755/products_user_guide_list.html


• Uppdatera en rapport

• Skriva ut en rapport

• Exportera en rapport

• Visa SQL-frågan som har använts för att generera en rapport

• Visa hjälp som har skapats särskilt för rapporten

I följande figur visas ett exempel på historikrapportgranskaren.

Figur 2: Historikrapportgranskare

Live-datarapportgranskare
Live-datarapporter är strömmar av data som uppdateras i realtid. Med live-datarapportgranskaren i Cisco
Unified Intelligence Center kan du göra följande:

• Du kan visa flera rutnätsvyer av samma rapport. Du kan även ändra storlek dynamiskt på kolumner i
tabellrapporterna.

Live-datarapporter stöder endast rutnätsvy.OBS!

• Du kan lägga till eller ta bort kolumner i rutnätsvyn med ikonen (GEAR).

• Uppdatera automatiskt – Om kryssrutan Uppdatera automatiskt har markerats uppdateras data i
rapporten dynamiskt när och om realtidsdata fylls i. Om den här kryssrutan är avmarkerad får du ett
varningsmeddelande om att nya uppdateringar finns tillgängliga när det finns nya data i rapporten.
Live-datarapporter levererar realtidsdata var tredje sekund.
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• Visa endast trösklar – Om kryssrutan Visa endast trösklar har markerats visas endast data som har
konfigurerats med tröskelvärden i rapporten. Som standard är den här kryssrutan avmarkerad för varje
rapport.

• Popup –Öppnar rapporten i ett nytt webbläsarfönster. I popupen visas alternativenUppdatera automatiskt
och Visa endast trösklar.

• Hjälp – Öppnar en meny där du kan välja att få hjälp med rapporteringen i Unified Intelligence Center
eller med fälten i rapportmallen.

Figur 3: Live-datarapportgranskare

Standardrapporter
Unified Intelligence Center levereras med en del förkonfigurerade rapporter som du kan använda direkt. Eller
så kan du skapa en kopia av en sådan rapport och redigera.

Cisco levererar nya standardrapporter ibland, som kan användas som mallar för nya funktioner. De här
rapporterna kan hämtas från Cisco.com.

Alla rapporter lagras i lådan Rapporter i den vänstra rutan.

Mer information om hur du skapar eller redigerar en rapport finns i Skapa eller redigera rapporter, på sidan
22.

Skapa eller redigera rapporter
Följande steg beskriver hur du skapar en ny rapport eller redigerar en befintlig rapport.

Innan du börjar

Alla rapporter lagras i lådan Rapporter i den vänstra rutan.
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Du kan kategorisera rapporterna genom att skapa olika mappar i mappen Rapporter.

Procedur

Steg 1 Klicka på fliken Rapporter i den vänstra rutan.
Steg 2 Gå till mappen där du vill skapa rapporten.

Om du vill skapa en undermapp går du till en mapp, högerklickar på den och väljer Skapa underkategori.

Steg 3 Högerklicka på mappen där du vill skapa rapporten och välj Skapa rapport.
OBS!

Om du vill redigera en befintlig rapport går du till rapporten, högerklickar på den och väljer Redigera.

Om du vill konfigurera en hjälpsida för en rapport läser du Konfigurera onlinehjälp för en rapport, på sidan
24.

Steg 4 I fönstret Skapa rapport ska du ange namn på rapporten, fältet Namn.
Rapportnamnet måste vara unikt i Unified Intelligence
Center.

OBS!

Steg 5 Ange en kort beskrivning av rapporten i fältet Beskrivning.
Steg 6 Välj en rapportdefinition i avsnittet Rapportdefinition. Använd pilarna för att expandera mappen.
Steg 7 Tilldela lämpliga behörigheter under Behörigheter.
Steg 8 Klicka på OK.

Importera rapporter
Om du har en befintlig rapport kan du importera rapporten och relaterade hjälpfiler till Unified Intelligence
Center. Du måste zippa ihop rapporten innan du importerar den.

Live-data kan importeras till Unified Intelligence Center även om JMS-datakällans mål är offline.
Kontrollera att anslutningen till JMS-datakällan är online.

OBS!

För anpassade rapporter bör du uppdatera versionerna av värdelistan och rapportdefinitionen innan du
importerar rapporten. Annars skriver importen inte över befintliga standardrapporter.

OBS!

Om du vill importera en rapport följer du stegen nedan.

Procedur

Steg 1 Klicka på lådan Rapporter i den vänstra rutan.
Steg 2 Gå till mappen som du vill importera rapporten till.

Om du vill skapa en undermapp går du till en mapp, högerklickar på den och väljer Skapa
underkategori.

OBS!
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Steg 3 Klicka på Importera rapport.
Steg 4 Gå tilI fältet Filnamn (XML eller ZIP) och klicka på Bläddra.
Steg 5 Bläddra till och välj XML-filen eller den komprimerade rapportfilen och klicka på Öppna.

Om rapportdefinitionen för rapporten som importeras inte redan är definierad i Unified Intelligence
Center så kontrollera att rapportdefinitionens XML-fil inkluderas i rapportpaketet innan du importerar
det.

OBS!

Steg 6 Gå till listrutan Datakälla för rapportdefinition och välj en datakälla som används i rapportdefinitionen.
Det här fältet visas bara om rapportdefinitionen för rapporten som importeras inte redan har definierats
i Unified Intelligence Center.

OBS!

Steg 7 Gå till listrutanDatakälla för värdelista och välj en datakälla som används i värdelistorna som finns definierade
i rapportdefinitionen.

Du behöver bara välja en datakälla för värdelistan om den inte använder samma datakälla som i
rapportdefinitionen. För rapportdefinitioner av typen Realtidsströmning måste en datakälla väljas
för värdelistorna.

OBS!

Steg 8 Gå till fältet Spara till och bläddra fram till mappen där du har placerat den importerade rapporten. Använd
pilknapparna för att expandera mapparna.

Steg 9 Klicka på Importera.

Konfigurera onlinehjälp för en rapport
Varje rapport i Unified Intelligence Center kan ha en egen hjälpsida. Hjälpsidan kan lagras på en separat värd
och rapporten kan peka på den, eller så kan den skapas och överföras samtidigt som rapporten.

Om du överför en hjälpsida ska den ha HTML-format och får bara innehålla en HTML-sida. Innehållet på
HTML-sidan kan vara oformaterad text och bilder. Videor och annat interaktivt innehåll stöds inte för
närvarande.

Om du vill konfigurera en hjälpsida för en rapport följer du stegen nedan.

Procedur

Steg 1 Klicka på lådan Rapporter i den vänstra rutan.
Steg 2 Gå till fliken Rapporter, högerklicka på rapporten som du vill ange onlinehjälp för och välj Redigera.
Steg 3 Gå till Onlinehjälp och välj Välj hjälpfil.

Om hjälpinnehållet lagras på en separat värd kan du välja URL och ange värdplatsen där
hjälpinnehållet lagras. Gå sedan till steg 6.

OBS!

Steg 4 Klicka på Överför hjälpfil.
Steg 5 Välj HTML- eller ZIP-filen i fönstret Välj en HTML- eller ZIP-fil att överföra och klicka på Öppna.
Steg 6 Klicka på Spara.
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Exportera rapporter, rapportdefinitioner och kategorier
Varje anpassad rapporter, rapportdefinition eller kategori av rapporter i Unified Intelligence Center kan
exporteras. Rapporter och kategorier av rapporter exporteras i zippat format och rapportdefinitioner exporteras
som en XML-fil.

När du exporterar en kategori grupperas rapporterna i kategorin och samlas i ZIP-filer. Grupperingen görs
baserat på datakällan som används i rapportdefinitionen och i värdelistorna.

Om du vill exportera en kategori högerklickar du på kategorin och klickar på Exportera. Välj att spara eller
öppna ZIP-filen, beroende på vad du vill.

Rapportdefinitioner som har flera värdelistor och där varje värdelista pekar på en egen datakälla exporteras
inte.

Om du vill exportera rapportdefinitioner med värdelistor så kontrollera att alla värdelistor i
rapportdefinitionen pekar på samma datakälla.

Samma sak gäller för kategorier. När du exporterar en kategori så kontrollera att alla värdelistor i kategorin
pekar på samma datakälla.

OBS!

När du exporterar en rapport exporteras följande objekt:

• Rapport

• Rapportdefinition

• Värdelistor

• Vyer

• Inställningar som definieras i Rapportredigeraren

• Tröskelvärden

• Behörigheter

• Onlinehjälp (om hjälpen inte är komprimerad skapas en tom mapp i ZIP-filen)

Följande objekt exporteras inte med rapporten:

• Rapportfilter

• Samlingar

Följ stegen nedan om du vill exportera en rapport eller en rapportdefinition.
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Procedur

Steg 1 Klicka på lådan Rapporter eller Rapportdefinitioner i den vänstra rutan.
Steg 2 Bläddra till rapporten eller rapportdefinitionen som du vill exportera.
Steg 3 Högerklicka på rapporten eller rapportdefinitionen och välj Exportera.
Steg 4 Ändra namn på rapporten eller rapportdefinitionen om det behövs, men ändra inte filnamnstillägget.
Steg 5 Klicka på OK.
Steg 6 I fönstret Hämtning av filer kan du klicka på Spara och ange en plats som du vill exportera rapporten eller

rapportdefinitionen till.
Steg 7 Bläddra till mappen där du vill spara rapporten eller rapportdefinitionen.
Steg 8 Klicka på Spara.

Visa permanent rapportlänk
Den permanenta länken till en rapport skapas samtidigt som du skapar rapporten. Om du vill hämta den
permanenta länken till en rapport följer du stegen nedan.

Procedur

Steg 1 Klicka på lådan Rapporter i den vänstra rutan.
Steg 2 Gå till en rapport som du vill använda.
Steg 3 Högerklicka på rapporten och välj Redigera vyer.
Steg 4 Välj en vy och klicka på Länkar.
Steg 5 Markera kryssrutanAktivera overifierad åtkomst om du vill att den permanenta länken ska kunna användas

utan autentisering.
OBS! • Oavsett om du markerar kryssrutan eller inte måste den permanenta länken autentiseras när du

använder den för första gången.

• För live-datarapporter är kryssrutan Aktivera overifierad åtkomst inaktiverad.

Steg 6 Välj hyperlänken som du vill använda.
Steg 7 Klicka på OK.

Typer av filter
Du kan välja mellan två typer av filter: Grundläggande filter och Avancerade filter.

• Grundläggande filter – På fliken Grundläggande filter kan du filtrera rapportdata för ett valt antal fält
som har definierats med standardfiltret.

• Avancerade filter – På fliken Avancerade filter kan du filtrera rapportdata för alla fält som finns
tillgängliga i rapporten.
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I användarhandboken om rapportanpassning i Cisco Unified Intelligence Center finns
det mer information om hur du använder filterkriterier för nya filter med anpassning
efter egna behov.

OBS!

Mer information om hur du konfigurerar ett filter med datumintervall, en värdelista eller en samling finns här:

• Konfigurera ett filter med datumintervall, på sidan 27

• Konfigurera en värdelista eller ett samlingsfilter, på sidan 28

• Konfigurera ett filter för oformaterad text eller ett decimalfält, på sidan 29

Konfigurera ett filter med datumintervall
Om du vill visa sidan Filter klickar du på en rapport.

Figur 4: Filter med datumintervall

Procedur

Steg 1 Välj typen av datumintervall. De alternativ som finns är:

• Relativt datumintervall –Alternativen här är fördefinierade. PåmenynRelativt datumintervall väljer
du bland Idag, Igår, Den här veckan, Föregående vecka, Den här månaden, Föregående månad,
Innevarande år eller Föregående år.

• Absolut datumintervall – Klicka på kalenderikonen för att välja Startdatum och Slutdatum.

Steg 2 Markera kryssrutan Visa endast resultat för en viss tidsperiod om du vill visa data som är tillgängliga en
viss tidsperiod. Det här tidsintervallet tillämpas för varje dag som du valde i föregående steg.
Standardtidsintervallet är 12:00 till 23:59.
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För rapporter som bygger på frågetypen Anonymt block visas alternativet Visa endast resultat för
en viss tidsperiod som standard. Det visas inte som en kryssruta. Steg 3 i proceduren är dessutom
inte valbar för sådan rapporter. Mer information om frågetyper finns i användarhandboken om
rapportanpassning i Cisco Unified Intelligence Center, version 10.0(1) här: http://www.cisco.com/
en/US/products/ps9755/products_user_guide_list.html.

OBS!

Steg 3 Markera kryssrutan Visa endast resultat för vissa veckodagar om du vill välja veckodagar för hämtning av
data.

Det här alternativet är endast tillgängligt om tidsintervallet som du valde i steg 1 är längre än en
dag.

OBS!

Steg 4 Klicka på Kör.

Konfigurera en värdelista eller ett samlingsfilter
Om du vill visa sidan Filter klickar du på en rapport.

Listan Uppdatera på sidan Filter aktiveras bara om användaren har behörighet att hämta definierade
värdelistor.

OBS!

Figur 5: Samlingsfilter

Procedur

Steg 1 Välj samling eller värdelista i rutan Välj samling eller Välj värdelista.
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Sök efter en värdelista eller samling med rutan
Sök.

Tips

Alternativen i samlingen eller värdelistan visas i listan Tillgängliga.

Steg 2 Välj ett alternativ i listan Tillgängliga och flytta det till listan Markerade.
Steg 3 Du kan upprepa sökningen och göra fler tillägg i listan med valda alternativ. Du kan också lägga till alternativ

från flera samlingar eller värdelistor i listan Markerade.

Konfigurera ett filter för oformaterad text eller ett decimalfält
Om du vill visa sidan Filter klickar du på en rapport och klickar sedan på Filter.

Du kan följa samma steg när du ska redigera ett standardfilter.OBS!

Figur 6: Advanced Filters (Avancerade filter)

Procedur

Steg 1 På sidan Filter klickar du på fliken Avancerade filter.
Steg 2 Välj ett filter.
Steg 3 Klicka på Redigera om du vill se filteralternativen.
Steg 4 Markera Filtrera enligt följande kriterier.
Steg 5 Gå till listrutan Operator och välj kriterier.

Om du väljer operatornMatchar mönstret kan du använda ett mönster med Microsoft
SQL-jokertecken för filtrering av data. Jokertecknet% läggs till i början och slutet av varje sträng
som ska användas för filtrering av data.

OBS!
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Steg 6 I fältet Värde anger du värdet som data i fältet ska filtreras mot.
Steg 7 Klicka på Kör.

Tillgängliga vyer
Tillgängliga vyer visas när du högerklickar på en rapport och väljer Redigera vyer. Här visas tillgängliga
vyer, med tillhörande beskrivningar, som för närvarande är associerade med en rapport och du kan skapa nya
vyer eller redigera befintliga vyer.

I Cisco Unified Intelligence Center stöds tre vytyper:

• Rutnät

• Diagram

• Mätare

Om du tar bort en vy tas även den permanenta länken som skapades för vyn bort, inklusive alla
variabelparametrar som har skapats med filtret. Cisco Unified Intelligence Center returnerar ett fel vid
körning av permanent länk, ”Rapporten togs bort. Stäng den här sidan.”

Du kan utföra följande på sidan med vyredigeraren:

OBS!

• Skapa eller redigera följande: Diagram, mätare eller rutnät

• Ta bort – Du uppmanas att bekräfta borttagningen och sedan tas vyn bort. Du bör inte ta bort alla
vyer för en rapport. Du kan inte köra en rapport som inte har någon vy.

• Uppdatera – Updaterar sidan för att visa eventuella ändringar som andra användare har gjort i vyer
för den här rapportdatauppsättningen.

• Länkar – Markera kryssrutan Aktivera overifierad åtkomst om användare som har den permanenta
länken ska få åtkomst till rapporter utan autentisering. Som standard är kryssrutan Aktivera overifierad
åtkomst avmarkerad.

Om du vill hämta den permanenta länken till en rapport läser du Visa permanent rapportlänk, på
sidan 26.

• Hjälp – Öppnar onlinehjälpen för sidan.

Skapa en rutnätsvy
I rutnät presenteras data i tabeller, med rader och kolumner. Som standard innehåller alla Ciscos
standardrapporter en rutnätsvy. Du kan skapa ytterligare rutnätsvyer för standardrapporterna. För anpassa
rapporter skapas ett standardrutnät av SQL-frågan i rapportdefinitionen.

Gruppering stöds inte i rapporter med live-data.OBS!

Stegen nedan beskriver hur du skapar en rutnätsvy:
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Procedur

Steg 1 Gå till Rapporter.
Steg 2 Klicka på Rapporter så visas Tillgängliga rapporter.
Steg 3 Expandera mappen Rapporter.
Steg 4 Leta upp rapporten i rätt mapp.
Steg 5 Högerklicka på rapporten och välj Redigera vyer. Nu öppnas en ny flik med alla vyer i rapporten.
Steg 6 Under Skapa väljer du Rutnät i listrutan. En ny sida öppnas.
Steg 7 Ange namn och teckenstorlek i motsvarande fält.
Steg 8 Ange en beskrivning av rutnätsvyn.
Steg 9 Välj fälten som behövs för rutnätsvyn i Tillgängliga fält.
Steg 10 Klicka påVälj så att de valda fälten läggs till i Sidhuvuden för rutnät i rutanAktuell fältordning i rutnätet.
Steg 11 Klicka på Välj alla så läggs alla tillgängliga fält till i Sidhuvuden för rutnät.
Steg 12 Klicka på Lägg till sidhuvud om du vill lägga till en ny mapp i Sidhuvuden för rutnät.
Steg 13 Klicka på Ta bort markerade om du vill ta bort ett objekt i Sidhuvuden för rutnät.
Steg 14 Klicka på knappen Gruppering om du vill öppna en ny sida.
Steg 15 Ange ett värde för Antal grupper.
Steg 16 Välj värde för Unikt värde för vertikal justering.
Steg 17 Klicka i listrutan som motsvarar Sorterad efter och välj ett fält.
Steg 18 Klicka på OK. Det föregående fönstret öppnas.
Steg 19 Klicka på Spara om du vill spara den nya vyn som du har skapat.
Steg 20 Klicka på Spara som om du vill ändra namn på vyn.
Steg 21 Klicka på Avbryt om du ångrar ändringarna och vill avsluta Redigerare för rutnät.

Skapa en mätarvy
Mätare visar status för en enskilt rapportmått (ett tal). De är inte avsedda att visa flera olika mått eller invecklade
relationer. En mätare i Unified Intelligence Center liknar, både till utseende och funktion, hastighetsmätaren
i en bil. De mätare som du kan utforma i Unified Intelligence Center är halvcirkelformade bilder med en nål
som rör sig. Mätare visar en visuell indikator på att ett värde är inom sitt normala intervall.

Mätarvyn är endast tillgänglig för historikrapporter och inte live-datarapporter.OBS!

Stegen nedan beskriver hur du skapar en mätarvy:
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Procedur

Steg 1 Gå till Rapporter.
Steg 2 Klicka på Rapporter så visas Tillgängliga rapporter.
Steg 3 Expandera mappen Rapporter.
Steg 4 Leta upp rapporten i rätt mapp.
Steg 5 Högerklicka på rapporten och välj Redigera vyer. Nu öppnas en ny flik med alla vyer i rapporten.
Steg 6 Under Skapa väljer duMätare i listrutan. En ny sida öppnas.
Steg 7 Klicka i listrutan som motsvarar Fält och välj ett fält.
Steg 8 Ange namn, beskrivning, intervall och antal skalmarkörer i motsvarande fält.
Steg 9 Välj skalalternativ.
Steg 10 Under Trösklar ska du ange ett värde för varje tröskelnivå.
Steg 11 Markera kryssrutan för en nivå när du ska ställa in tröskelnivåer.
Steg 12 Markera kryssrutan för Nivå om du vill ställa in alla fyra tröskelnivåerna.

De fyra fördefinierade tröskelnivåerna är Varning, Del, Huvud och Kritisk. Du ser en grafisk
förhandsgranskningsbild av mätaren när du väljer tröskelnivåer med kryssrutorna.

OBS!

Steg 13 Klicka på Spara som om du vill spara mätarvyn med ett annat namn.
Steg 14 Klicka på Spara och stäng om du vill spara och stänga mätarvyn.
Steg 15 Klicka på Spara om du vill spara den nya mätarvyn.
Steg 16 Klicka på Uppdatera om du vill återställa värdena på sidan.
Steg 17 Klicka på Avbryt om du ångrar ändringarna och vill avsluta redigeraren för mätarvyn.

Skapa en diagramvy
I Unified Intelligence Center finns det tre typer av diagram. Cirkeldiagram, stapeldiagram och linjediagram.
I cirkeldiagram presenteras kvantiteter som andelar av en helhet. Cirkeln representerar 100 % av data, där
varje kvantitet representeras i form av en tårtbit med proportionsenlig storlek. Cirkeldiagram använder bara
decimalfält/numeriska fält. Ett cirkeldiagram kan inte ha fler än 50 tårtbitar. Om datauppsättningen och
diagramredigeraren som du väljer genererar ett cirkeldiagrammed fler än 50 tårtbitar visas ett felmeddelande.
I stapeldiagram visas icke-sammanhängande händelser, där skillnaderna mellan händelserna snarare än
trenderna visas. Stapeldiagram kan visas lodrätt eller vågrätt, och kan staplas lodrätt eller grupperas sida vid
sida. Linjediagram visar kontinuerliga kvantiteter som utvecklas med tiden mot en gemensam skala. De är
praktiska när du vill åskådliggöra trender.

Diagramvyn är endast tillgänglig för historikrapporter och inte live-datarapporter.OBS!

Med kyrilliska tecken kanske dataetiketter i fältet Horisontell axel inte visas för vertikalt orienterade
diagram, eller de kan vara förvrängda. Detta är en känd begränsning. Cisco rekommenderar att du använder
horisontellt orienterade diagram för kyrilliska tecken.

OBS!
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Stegen nedan beskriver hur du skapar en diagramvy:

Procedur

Steg 1 Gå till Rapporter.
Steg 2 Klicka på Rapporter så visas Tillgängliga rapporter.
Steg 3 Expandera mappen Rapporter.
Steg 4 Leta upp rapporten i rätt mapp.
Steg 5 Högerklicka på rapporten och välj Redigera vyer. Nu öppnas en ny flik med alla vyer i rapporten.
Steg 6 Under Skapa väljer du Diagram i listrutan. Sidan Allmänna inställningar öppnas.
Steg 7 Klicka i listrutan som motsvarar diagramtypen och välj ett fält.
Steg 8 Ange diagrammets namn och teckenstorlek i motsvarande fält.
Steg 9 Markera kryssrutor förTillgängligt läge, Dynamisk datamängd,Använd rapportsidfot ochVisa förklaring

efter behov.
Steg 10 Klicka i listrutan bredvid Förklaringens placering och välj Höger eller Nederst.
Steg 11 Ange ett värde förMaximal längd för förklaringsetikett.
Steg 12 Under Effekt av dataändring kan du klicka i listrutan bredvid Typ och välja ett fält.

Fälten under Inställningar för stapeldiagram och Inställningar för linjediagram aktiveras när
diagramtyperna Stapeldiagram respektive Linjediagram har valts.

OBS!

Steg 13 Klicka på Nästa så öppnas sidan Inställningar för serie.
Steg 14 Under Serie kan du klicka i listrutorna bredvid Datafält och Etikettfält och välja fält.
Steg 15 Under Etiketter kan du klicka i listrutorna bredvid Etikettposition och Etikettformat och välja fält.
Steg 16 Klicka på Nästa så öppnas sidan Summering.
Steg 17 Klicka på knappen Spara och förhandsgranska om du vill förhandsgranska diagrammet.
Steg 18 Klicka på Spara och stäng om du vill spara diagrammet och stänga sidan.
Steg 19 Klicka på Avbryt om du ångrar ändringarna och vill avsluta Diagramredigerare.

Gruppering
Följ dessa steg om du vill formatera rapportgrupperna:

Procedur

Steg 1 Välj lådan Rapporter i den vänstra rutan.
Steg 2 Högerklicka på rapporten där du vill formatera grupperingen och välj Redigera vyer.
Steg 3 Välj vyn där du vill formatera grupperingen och klicka på Redigera.
Steg 4 Klicka på knappen Gruppering om du vill öppna en ny sida.
Steg 5 Ange ett värde för Antal grupper. Du kan välja noll, en, två eller tre grupper i rapporten.
Steg 6 Gå till Unikt värde för vertikal justering och välj Överst,Mitten eller Nederst för att ange var namnet på

gruppen ska visas i rapportkolumnen.
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Markera kryssrutanVisa endast sammanfattning om du bara vill se en sammanfattning. Kryssrutan
Visa endast sammanfattning visas för alla fält.

OBS!

Steg 7 Välj ett värde i listrutan Grupperad efter. Rapportdata grupperas efter det här värdet.
Om du väljer ett datum eller datum och tid i listrutan ska du ange ett av följande alternativ:

• Ingen – Rapportdata grupperas efter värdet och inte efter dag, vecka eller månad.

• Varje dag – Rapportdata grupperas efter dag.

• Varje vecka – Rapportdata grupperas efter vecka.

• Varje månad – Rapportdata grupperas efter månad.

Steg 8 Markera kryssrutanVisa sammanfattning om du vill ha en sammanfattningsrad i rapporten för grupperingen.
Till exempel om du grupperar efter agentteam och markerar kryssrutan Visa sammanfattning visas en rad
med sammanfattningsdata för varje team.

Om du markerar kryssrutan Visa endast sammanfattning inaktiveras kryssrutan Visa
sammanfattning.

OBS!

Steg 9 Välj ett värde i listrutan Sorterad efter. Rapportdata sorteras efter det här värdet.
Steg 10 Klicka på OK.

Ange tröskelindikatorer för fält
Du kan ställa in tröskelindikatorer för fält om du vill visa när ett fältvärde överskrider eller underskrider ett
visst värde. Tröskelindikatorer kan endast ställas in för vyer av typen Rutnät ochMätare.

Inställningen av tröskelvärden för enmätarvy beskrivs i proceduren för att skapa mätarvyn. Mer information
om hur du skapar enmätarvy finns i Skapa en mätarvy, på sidan 31.

Mer information om hur du skapar en rutnätsvy finns i Skapa en rutnätsvy, på sidan 30. Om du vill ställa
in fälttröskelindikatorer för en rutnätsvy följer du stegen nedan.

Procedur

Steg 1 Välj lådan Rapporter i den vänstra rutan.
Steg 2 Högerklicka på rapporten där du vill ställa in fälttrösklar och välj Redigera vyer.
Steg 3 Välj vyn där du vill ställa in fälttrösklar och klicka på Redigera.
Steg 4 Gå till rutanAktuell fältordning i rutnätet, högerklicka i fältet där du vill ställa in trösklar och väljTrösklar.
Steg 5 Klicka på Lägg till i tröskelfönstret om du vill lägga till en ny tröskel.

Om du vill redigera en befintlig tröskel väljer du tröskeln och klickar påRedigera.OBS!

Steg 6 Gå till listrutan Typ och välj villkor för kontroll av tröskelvärdena mot det aktuella värdet i fältet. I fältet som
visas sedan anger du ett värde eller uttryck, efter eget val.

Om du använder uttryckmarkerar du kryssrutanReguljärt uttryck.OBS!

Steg 7 Formatera texten i fältet som ska visas när det matchar tröskelvillkoret. Använd följande alternativ:
a) Fetstil – Markera kryssrutan om texten ska vara fetstilt.
b) Textfärg – Välj en färg för texten i fältet.
c) Bakgrundsfärg – Välj bakgrundsfärg för fältet.
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d) Ersättning för text – Ange en ny sträng om du vill att texten i fältet ska ersättas med denna vid matchning
mot ett tröskelvillkor.

e) Bildplats – Ange sökvägen till bilden om du vill att texten i fältet ska ersättas med en bild vid matchning
mot ett tröskelvillkor. Du kan använda bilder som redan har överförts till bildkatalogen eller ange en URL
till en plats som Unified Intelligence Center har åtkomst till.

Steg 8 Klicka på OK.

Lägg till och redigera trösklar
Procedur

Steg 1 Öppna sidan Rapporter och högerklicka på den rapport som du vill ange ett tröskelvärde för.
Steg 2 Välj Redigera vyer.
Steg 3 Välj en vy av typen Rutnät och klicka sedan på Redigera. Nu öppnas rutnätsvisningsprogrammet i

rutnätsredigeringsprogrammet.
Steg 4 Välj Trösklar och klicka på Lägg till.
Steg 5 Välj en typ i listrutan.
Steg 6 Markera kryssrutan Fetstil eller lämna den omarkerad.
Steg 7 Klicka på Textfärg så öppnas en färgpalett. När du klickar på en färg väljs den som textfärg och paletten

stängs.
Steg 8 Klicka påBakgrundsfärg så öppnas en färgpalett. När du klickar på en färg väljs den som textfärg och paletten

stängs.
Steg 9 I fältet Ersättning för text kan du ange en text som fyller i fältvärdet med en annan text än standard när

tröskelvillkoret uppfylls. Om du t.ex. har valtMindre än som typ vill du kanske visa texten Varning!
Steg 10 I fältet Bildersättnings-URL anger du den bild-URL eller sökvägen till en bild om du vill fylla i fältet med

en bild istället för text.
Steg 11 Klicka på OK.
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K A P I T E L  5
Datakällor

• Datakällöversikt, sida 37

• Datakällor, sida 37

• Skapa eller redigera en frågebaserad datakälla, sida 39

• Skapa eller redigera en JMS-baserad datakälla, sida 40

• Byt nod för en datakälla, sida 41

Datakällöversikt
En datakälla representerar en databas. Varje rapportserver kräver en datakälla för varje databas som rapporterna
fylls i från.

Klicka på lådan Datakällor i vänsterpanelen om du vill öppna sidan Datakällor. Endast användare med
behörighet som systemkonfigurationsadministratör kan använda alla funktioner i lådan.

Alla åtgärder i gränssnittet för datakällan baseras på användarroller och på användarens objektbehörighet
till datakällor.

OBS!

Datakällor
En datakälla representerar en databas. Varje rapportserver kräver en datakälla för varje databas som rapporterna
fylls i från.
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Sidan Datakälla öppnas när du klickar på lådan Datakällor i vänsterpanelen. (Endast användare med behörighet
som systemkonfigurationsadministratör kan använda alla funktioner i lådan.)

Figur 7: Datakällor

Klicka på alternativknappen till vänster om varje rad för att markera och redigera den aktuella datakällan.

Tabell 2: Fält på sidan med datakällor

BeskrivningFält

Datakällans namn.Namn

Visar statusen på den anslutna datakällan. En grön bock indikerar en
fungerande anslutning. Ett rött kryss indikerar att anslutningen inte fungerar.
Primär indikerar att det är den primära datakällan. Sekundär indikerar att det
är den sekundära datakällan.

Ansluten nod

Visar statusen på datakällan som är standby. En grön bock indikerar en
fungerande anslutning. Ett rött kryss indikerar att anslutningen inte fungerar.
Primär indikerar att det är den primära datakällan. Sekundär indikerar att det
är den sekundära datakällan.

Standby-nod

Databastypen (MS SQL Server, Informix och JMS).Typ

Databasserverns DNS-namn eller IP-adress.

Databasens namnmåste vara AWDB-namnet och inte HDS-namnet.
Vyerna från AW-databasen används för att hämta information från
HDS-databasen.

OBS!

Databasvärd

Databasens namn.Databasnamn

Den teckenuppsättning som datakällan använder.Teckenuppsättning

Du kan utföra följande för varje datakälla:

• Skapa – Öppnar sidan Skapa/redigera datakälla med tomma fält, där du kan definiera en ny datakälla.
(Bara tillgängligt för användare som är systemkonfigurationsadministratörer.)

• Redigera – Aktiveras när du markerar en rad. Öppnar sidan Skapa/redigera datakälla så att du kan
granska eller ändra fälten. (Inaktiverat för de flesta användare.)
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• Ta bort – Aktiveras när du markerar en rad. Du uppmanas att bekräfta åtgärden och sedan tas datakällan
bort. (Endast tillgängligt för användare som är systemkonfigurationsadministratörer med
SKRIV-behörighet för datakällan.)

• Uppdatera – uppdaterar datakällsidan för att visa eventuella ändringar.

• Byt nod – Visar en prompt för byte till den alternativa databasvärden. Den här knappen aktiveras om
den valda datakällan har en konfigurerad sekundär databasvärd och användaren har redigeringsbehörighet
till datakällan. Om du vill byta nod för en datakälla läser du Byt nod för en datakälla, på sidan 41.

• Hjälp – Öppnar onlinehjälpen.

• X – Stänger sidan.

Skapa eller redigera en frågebaserad datakälla
En datakälla kan bara skapas eller redigeras av användare med rollen Systemkonfigurationsadministratör.

Om du vill skapa en datakälla följer du stegen nedan.

Procedur

Steg 1 Klicka på lådan Datakällor.
Steg 2 På fliken Datakällor klickar du på Skapa.

Om du vill redigera en datakälla markerar du den och klickar på
Redigera.

OBS!

Steg 3 På fliken Primärt anger du datakällans namn i fältet Namn.
Steg 4 I fältet Beskrivning anger du en beskrivning av datakällan.
Steg 5 Gå till listrutan Typ och välj typen av databas som datakällan innehåller.

Om du vill konfigurera en datakälla av typen Java Message Service (JMS) läser du Skapa eller
redigera en JMS-baserad datakälla, på sidan 40.

OBS!

Steg 6 Gå till fältet Datakällvärd och ange värdnamn eller IP-adress till platsen där databasen finns.
Steg 7 I fältet Port anger du portnumret för kommunikation mellan Unified Intelligence Center och databasen.

Portnummer måste anges för Informix-databaser. FörMicrosoft SQL Server-databaser kan du lämna
fältet tomt.

OBS!

Steg 8 I fältet Databasnamn anger du databasnamnens namn.
Steg 9 I fältet Instans anger du instans av databasen som ska användas som datakälla.

Namnet på databasinstansenmåste anges för Informix-databaser. FörMicrosoft SQL Server-databaser
kan du lämna fältet tomt.

OBS!

Steg 10 Gå till listrutan Tidszon och välj tidszonen där databasen finns.
Steg 11 I fältet Användar-ID för databas anger du det användar-ID som krävs för att få åtkomst till databasen.
Steg 12 I fältet Lösenord anger du lösenordet som krävs för att få åtkomst till databasen.
Steg 13 Skriv lösenordet en gång till i fältet Bekräfta lösenord.
Steg 14 Gå till listrutan Teckenuppsättning och välj den teckenuppsättning som används i databasen.
Steg 15 Tilldela lämpliga behörigheter för åtkomst och hantering av datakällan.

Behörigheter anges bara för Alla användare och Min grupp. För specifika behörigheter använder du
sidan Tilldelade användarbehörigheter och Tilldelade gruppbehörigheter när du har skapat datakällan.

OBS!
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Steg 16 Klicka på Testa anslutning och kontrollera att URL:n till databasen kan öppnas och de angivna
inloggningsuppgifterna är rätt.

Steg 17 Klicka på fliken Sekundärt om du vill konfigurera växling för datakällan.
Om du inte vill konfigurera växling för datakällan går du direkt till steg
18.

OBS!

Steg 18 Markera kryssrutan Växling har aktiverats.
Steg 19 Ange de uppgifter som behövs för växlingsdatakällan på det sätt som beskrivs i steg 6 till 16.
Steg 20 Klicka på Spara.

Skapa eller redigera en JMS-baserad datakälla
Om du vill skapa en rapportdefinition med frågetypen Realtidsströmning måste det finnas en förkonfigurerad
JMS-baserad datakälla. En JMS-baserad datakälla har inte fliken Sekundärt för val av en andra datakälla.
Men JMS-baserade datakällor stöder växling vid ogiltig URL med nyckelordet växling: som visat nedan.

Syntaxen för URL till JMS Broker med växlingsadresserna är

failover:(tcp://primär:61616,tcp://sekundär:61616)

Kontrollera att du har följande information tillhanda:

• URL till JMS Broker och eventuell växlings-URL

• URL till schemat med listan över publicerade ämnen

• Användarnamn och lösenord för åtkomst till schemats URL

Om du vill skapa en JMS-baserad datakälla följer du stegen nedan.

Procedur

Steg 1 Klicka på lådan Datakällor.
Steg 2 På fliken Datakällor klickar du på Skapa.
Steg 3 I fältet Namn anger du datakällans namn.
Steg 4 I fältet Beskrivning anger du en beskrivning av datakällan.
Steg 5 Gå till listrutan Typ och välj Java Message Service (JMS).
Steg 6 Skriv in hela webbadressen till JMS Broker i fältet URL till Broker. Det enda protokoll som stöds för URL

till JMS Broker är tcp.
Syntaxen för URL till JMS Broker är tcp://värdnamn:port, som i exemplet nedan. Värdnamnet

kan ersättas med en IP-adress. Om du vill konfigurera URL:r för växling vid ogiltiga

webbadresser använder du syntaxen:(tcp://primär värd:port, tcp://sekundär värd:port)

Exempel:
tcp://11,111.11,111:61616
failover:(tcp://11,111.11,111:61616, tcp://22,222.22,222:61616)

Tidszonen ärUTC som standard förr JMS-baserade datakällor och kan inte ändras.OBS!
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Steg 7 Gå till avsnittetRESTURL-parametrar i fältetURL till ämnesschema och ange schema-URL:nmed listan
över ämnen du prenumererar på. De enda protokoll som stöds är http och https.
Syntaxen för ämnesschema-URL:n är protocol://värde:port/sökväg där schemat lagras. Värdnamnet

kan ersättas med en IP-adress.

Exempel:
http://11,111.11,111:8088/schema/rest/rapportdefinition/schema/

Steg 8 I fältet Användarnamn anger du det REST-användarnamn som krävs för att få åtkomst till ämnes-URL:n.
Steg 9 I fältet Lösenord anger du det REST-lösenord som krävs för att få åtkomst till ämnes-URL:n.
Steg 10 I fältet Bekräfta lösenord ska du bekräfta REST-lösenordet.

OBS! • Kontrollera att administratören har validerat URL:n till ämnesschemat innan du använder det
i JMS-datakällan. Om du vill använda inloggningsuppgifter för validering av URL:n till
ämnesschemat anger du användarnamn och lösenord på sidan Datakälla.

• REST-ämnesschemat valideras när du skapar en rapportdefinition för den här rapporten.

Steg 11 Tilldela lämpliga behörigheter för åtkomst och hantering av datakällan.
Behörigheter anges bara för Alla användare och Min grupp. För specifika behörigheter använder du
sidan Tilldelade användarbehörigheter och Tilldelade gruppbehörigheter när du har skapat datakällan.

OBS!

Steg 12 Klicka på Testa anslutning och kontrollera att URL:n till JMS Broker kan öppnas.
För datakällan valideras bara URL:n till JMS Broker med Testa anslutning, och inte URL:n till
REST-ämnesschemat.

OBS!

Steg 13 Klicka på Spara.

Byt nod för en datakälla
En datakälla kan växlas över till den sekundära noden manuellt om det behövs. Men en sekundär nod måste
vara konfigurerad. Mer information om hur du konfigurerar datakällor finns i Skapa eller redigera en
frågebaserad datakälla, på sidan 39.

Om du vill byta nod för en datakälla manuellt följer du stegen nedan:

Procedur

Steg 1 Klicka på lådan Datakällor.
Steg 2 Välj datakällan som ska byta nod.
Steg 3 Klicka på Byt nod.

Nodbyte är inte tillgängligt för JMS-baserade
datakällor.

OBS!
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K A P I T E L  6
Värdelistor

• Översikt över värdelistor och samlingar, sida 43

• Värdelistor, sida 43

• Skapa eller redigera en värdelista, sida 45

• Skapa eller redigera samlingar, sida 46

Översikt över värdelistor och samlingar
Värdelistor baseras på databasfrågor och innehåller alla rapporterbara poster av samma typ, t.ex. alla agenter
eller alla kunskapsgrupper.

Samlingar är deluppsättningar i värdelistor som du kan skapa för att styra mängden data som visas för specifika
användare och användargrupper. Du kan till exempel skapa en samling kunskapsgrupper som endast visar
kunskapsgrupperna i en viss region eller ett visst affärsområde. Inga standardsamlingar följer med vid
installationen av Unified Intelligence Center. Användare med rätt behörighet kan skapa anpassade samlingar.

När användare kör rapporter tillhandahålls värdelistor och samlingar som de kan använda för att filtrera
rapporter. Möjligheten att filtrera efter värdelistor eller samlingar bestäms av grupp-/användarbehörigheter.

Värdelistor
Värdelistor innehåller alla rapporterbara poster av samma typ, t.ex. alla agenter eller alla kunskapsgrupper.
Unified Intelligence Center installeras med standardvärdelistor och användare med användarrollen Designer
för samlingar av värdelistor kan skapa anpassade värdelistor.

Du kan associera en värdelista med ett fält och en parameter för en rapport. När den har associerats med en
rapport fungerar värdelistan som ett filter för den rapporten.

Möjligheten att filtrera med hjälp av värdelistor eller samlingar bestäms av användarroller och
grupp-/användarbehörigheter.
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Tabell 3: Rader på sidan med värdelistor

BeskrivningFält

Namn på värdelistan.Namn

Den datakälla som värdena hämtas från.Datakälla

Datakällans status. En grön kryssruta betyder att datakällan är online. Ett rött kryss
betyder att den är offline.

Status

Typer av värdelistor: Standard eller Anpassad. Standardlistor läggs till under
installationen. Anpassade listor skapas av användare som har rollen Designer för
samlingar av värdelistor.

Standardvärdelistor:

• Agent

• Agentteam

• Samtalstyp

• Företagstjänster

• Kunskapsgrupper på företaget

• Tjänster

• Kunskapsgrupp

• Huvudgrupper

Typ

Den beskrivning som har angetts för värdelistan.Beskrivning

Du kan utföra följande på sidan med värdelistor:

• Filter – Skriv ett eller flera tecken och klicka på Filter om du vill förfina listan.

• Radera – Klicka på Radera om du vill ta bort filtret.

• Skapa – Öppnar sidan Skapa/redigera en värdelista där du kan definiera en ny anpassad värdelista.

• Redigera – Aktiveras när alternativknappen för någon rad markeras. Öppnar sidan Skapa/redigera en
värdelista, där du kan granska och redigera egenskaperna för en anpassad värdelista. För en
standardvärdelista kan du bara redigera behörigheterna.

• Värden – Aktiveras när alternativknappen för någon rad markeras. Öppnar en ruta som visar värden i
en lista med knappen Uppdatera värdelista.

• Samlingar – Aktiveras när alternativknappen för någon rad markeras. Uppdaterar värdelistesidan för
att visa alla samlingar för den aktuella värdelistan.

• Ta bort – Aktiveras när alternativknappen för någon rad markeras. Du uppmanas att bekräfta åtgärden.
När du gör det tas den anpassade värdelistan bort.
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OBS! • Du kan inte ta bort en standardvärdelista.

• Du kan inte ta bort en anpassad värdelista om det hänvisas till den från ett fält i
rapportdefinitionen.

• Du kan inte ta bort en anpassad värdelista som innehåller samlingar.

• Uppdatera – Uppdaterar sidan för att visa ändringar som andra användare har gjort, t.ex. om de har
skapat eller tagit bort en värdelista.

• Hjälp – Öppnar onlinehjälpen.

• [X] – Stänger sidan.

Skapa eller redigera en värdelista
Värdelistor används för att hämta data utöver de data som hämtas med frågan i rapportdefinitionen. Med
värdelistor kan du hämta data från två olika databaser eller köra två olika frågor.

Följ stegen nedan om du vill skapa en värdelista.

Procedur

Steg 1 Välj lådan Värdelistor i den vänstra rutan.
Steg 2 Klicka på Skapa.

Om du vill redigera en värdelista markerar du den och klickar påRedigera.OBS!

Steg 3 Ange följande information:
a) Värdelistans namn – Ange ett namn på värdelistan.
b) Version – Ange versionsnummer för värdelistan.
c) Typ – Det här fältet genereras automatiskt. För alla värdelistor du skapar har detta fält värdetANPASSAD.
d) Datakälla – Välj datakälla i listrutan.
e) Beskrivning – Ange en beskrivning av värdelistan.
f) Fråga för värdelista – Ange databasfrågan för att hämta värden till värdelistan. Klicka på Validera för

att kontrollera om frågan är giltig direkt.
g) Samlingsfråga –Ange en fråga för att hämta data från värdelistan som genereras med frågan till värdelistan.

Den här frågan måste bara ställas om du tänker skapa en samling av typen Identifierare. Mer information
om samlingar finns i Skapa eller redigera samlingar, på sidan 46.

Steg 4 Välj behörighet.
Steg 5 Klicka på Spara.
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Skapa eller redigera samlingar
En samling är en undergrupp av data som hämtas med hjälp av en värdelista. Du kan skapa en samling för
valfri befintlig värdelista och en värdelista kan ha flera samlingar.

Procedur

Steg 1 Klicka på lådan Värdelistor i den vänstra rutan.
Steg 2 Välj värdelistan som du vill skapa eller redigera en samling för.
Steg 3 Klicka på Samlingar.
Steg 4 Under Alla samlingar klickar du på Skapa.

Om du vill redigera en befintlig samling går du till Alla samlingar, väljer en samling och klickar
på Redigera.

OBS!

Steg 5 Ange ett namn på samlingen i fältet Samlingens namn.
Steg 6 Ange en beskrivning av samlingen i fältet Beskrivning.
Steg 7 Gå till listrutan Samlingstyp och välj typ av samling. De olika typerna beskrivs nedan.

• Identifierare – Ange ID som ska användas i samlingsfrågan du har definierat i den associerade
värdelistan.

• Jokertecken –Ange en strängmed jokertecken för en sökning efter datamellan värden som har genererats
från värdelistan.

• Värden – Du kan välja en undergrupp från värdelistan som har genereras med frågan till värdelistan.

Steg 8 Välj behörighet.
Steg 9 Klicka på Spara.
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K A P I T E L  7
Säkerhet

• Administratörsöversikt, sida 47

• Säkerhetsöversikt, sida 48

• Användarlista, sida 48

• Skapa en användare, sida 49

• Användargrupper, sida 50

• Skapa en användargrupp, sida 51

• Hantera användarbehörigheter, sida 52

• Om behörigheter, sida 54

• Om användargrupper, sida 56

• Kör som, sida 57

• Loggning av redovisningsspår i Cisco Unified Intelligence Center, sida 57

• Redovisningsspårrapport, sida 58

• Exempel på redovisningsspårsrapport, sida 59

• Säkerhetsrekommendationer, sida 59

Administratörsöversikt
Åtkomst till funktionerna i rapporteringsprogrammet i Unified Intelligence Center styrs av de få användare
med användarroll som säkerhetsadministratör.

Den första standardsäkerhetsadministratören är den användare som definierats som Systemprogramanvändare
vid installationen.

Säkerhetsadministratörer kan:

• Skapa och underhålla användare.

• Tilldela användarroller – Användarroller tilldelas till användare för att styra åtkomst till lådor och vilka
objekt användaren kan skapa.
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• Tilldela användare till användargrupper.

• Skapa och underhålla användargrupper.

• Användarbehörigheter – Medan användarroller associeras med personer är behörigheter associerade
med objekt (instrumentpaneler, rapporter, rapportdefinitioner, datakällor, värdelistor och samlingar).

• Använd funktionen Kör som när du vill verifiera andra användares behörigheter.

Säkerhetsöversikt
Säkerheten i Unified Intelligence Center bygger på en flexibel flerskiktsfunktionalitet med vilken en
säkerhetsadministratör kan skapa en platt eller nivåindelad struktur för åtkomst till funktionerna i Unified IC,
baserat på organisationens behov.

En användares åtkoms till funktionerna i Unified Intelligence Center baseras på:

• Autentisering med inloggning.

• Licenstypen som används i användarens företag för körning Unified Intelligence Center. Organisationer
som t.ex. kör en Standard-licens kan inte komma åt funktionerna för rapportdefinitioner.

• Användarroll (en användare kan ha en, några eller samtliga sju användarroller).

• Användargrupper som användaren är medlem i.

• För varje objekt som användaren kan komma åt gäller de behörigheter på objektnivå som detta objekt
tilldelats av personen som skapade det.

Användarlista
Sidan Användarlista öppnas från lådan Säkerhet. Om en användare som inte har användarrollen
säkerhetsadministratör går till den här sidan visas bara användarens namn, och användaren kan öppna sin sida
för att ändra vissa parametrar, till exempel e-postadress och telefonnummer. Användaren kan inte ändra sin
roll eller sitt gruppmedlemskap.

När säkerhetsadministratörer går till den här sidan kan de se alla befintliga användare, skapa användare, ändra
eller ta bort användare, granska eller redigera användarinformation och använda funktionen Kör som för att
arbeta i Cisco Unified Intelligence Center som användare själva.

Tabell 4: Fält på sidan Användarlista

FörklaringFält

Markera kryssrutan om du vill visa användare som aktuellt är aktiva.Visa endast aktiva användare

Använd det här filtret när du vill minska listan över namn eller gå till ett
visst namn.

Namnet innehåller

Domänen och användarnamnet (domän\namn).Användarnamn

Användarens förnamn.Förnamn
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FörklaringFält

Användarens efternamn.Efternamn

Du kan utföra följande på sidan med användarlistan:

• Skapa – Öppnar sidan Felinformation.

• Redigera –Markera ett användarnamn och klicka påRedigera om du vill redigera sidan Felinformation.

• Ta bort – Markera ett användarnamn och klicka på Ta bort om du vill ta bort användaren.

• Kör som –Markera en användare och klicka påKör som om du vill uppdatera rapporteringsgränssnittet
i Unified Intelligence Center.

• Uppdatera – Uppdaterar sidan med de senaste ändringarna som har gjorts i användarlistan.

• Sida – Klicka på pilen om du vill gå till nästa sida i användarlistan.

• Hjälp – Öppnar onlinehjälpen.

• X – Stänger sidan.

Skapa en användare
Skapa en användare så här:

Procedur

Steg 1 Gå till Säkerhet > Användarlista.
Steg 2 På fliken Allmänt gör du följande:

a) I fältet Användarnamn anger du domän och användarnamn (domän\namn).
b) I fältet Alias anger du alias på den här användaren.
c) Markera kryssrutan Användaren är aktiv så att användaren kan logga in och vara aktiv.

Om kryssrutan är avmarkerad kan användare inte logga
in.

OBS!

d) I fältet Förnamn anger du användarens förnamn.
e) I fältet Efternamn anger du användarens efternamn.
f) I fältet Organisation anger du företagsnamn eller en annan beskrivande text som ska kopplas till

användaren, som region eller verksamhetsområde.
g) Ange användarens e-postadress i fältet E-post.
h) I fältet Telefon anger du telefonnummer till användaren. Detta kan vara användarens personliga

telefonnummer eller ett kontaktnummer vid nödfall.
i) Ange en beskrivning av användaren i fältet Beskrivning.
j) Gå till fältet Tidszon och välj tidszonen du vill använda i rapporten från listrutan.

Den här tidszonen används också för användarens schemalagda rapporter och ersätter den tidszon som
används på rapportservern.

Om det här fältet är tomt används tidszonen från rapportservern som standard i systemet.OBS!
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k) För Startdag i veckan gör du så här:

• Välj Språkbaserat om du vill välja startveckodag baserat på nationella inställningar.

• Välj Anpassad inställning om du vill välja en av de sju veckodagarna i listrutan.

Startveckodagen används i schemalagda rapporter, rapportvyer och permanenta länkar. I
schemalagda rapporter och rapportvyer används startveckodagen på det sätt som definierats av
författaren och justeraren av rapporten på sidan där du redigerar användarlistan och sidan där du
skapar användarlistan. I permantenta länkar används söndag som startveckodag.

OBS!

l) Gå till fältet Roller och välj en eller flera roller som ska tilldelas till användaren.
Om säkerhetsadministratören lägger till eller ändrar användarroller tillämpas inte dessa ändringar förrän
användaren loggar ut och sedan in igen.

m) Gå till fältet Behörigheter och välj användarens behörighetsinställning för Min grupp när nya objekt ska
skapas. Min grupp är standardgruppen för objektägaren.

Inställningarna för Min grupp avgör om andra användare som tillhör användarens standadgrupp
kan skriva eller köra objekten. Högre behörigheter fortsätter gälla och åsidosätter andra
behörigheter.

OBS!

Steg 3 På fliken Grupper kan du välja vilka grupper den här användaren ska vara medlem i och hur gruppmedlemskap
ska läggas till för en användare. Du kan visa följande information:

•Min grupp: I det här fältet visas standardgruppen för användaren. Säkerhetsadministratören kan ändra
den. För användaren visas gruppen som ”Min grupp”.

• Tillgängliga grupper: I den listan kolumnen visas alla grupper som har skapats och som användaren
ännu inte är medlem i. Använd pilarna om du vill flytta grupper mellan kolumner.

•Markerade grupper: I den här kolumnen visas alla de grupper som användaren är medlem i. Använd
pilarna om du vill flytta grupper mellan kolumner.

Som standard har varje användare gruppen Alla användare i sin kolumn Markerade grupper.
Du kan inte ta bort gruppen Alla användare från kolumnen Markerade grupper.

OBS!

Användargrupper
Sidan Användargrupper öppnas från lådan Säkerhet. Du kan använda den här sidan när du vill visa befintliga
grupper, skapa eller ta bort grupper samt granska eller redigera gruppinformation.

Följande två standardgrupper genereras automatiskt i systemet:

• Gruppen Alla användaremedföljer i Unified Intelligence Center. Alla användare tillhör den här gruppen
som standard.

• Gruppen Administratörer består av administratörer.
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Tabell 5: Fält på sidan Användargrupper

FörklaringFält

Använd det här filtret när du vill minska listan över gruppnamn eller gå till
ett visst namn.

Namnet innehåller

Namn på gruppen.Namn

Det fullständiga namnet visar en grupps eventuella relationer
överordnad-underordnad genom att använda en punkt som avgränsare.

Om standardgruppen för Grupp3 är Grupp1 och Grupp1 är en toppnivågrupp
(dvs. inte har en överordnad grupp) kommer det fullständiga namnet för Grupp1
att vara Grupp1. Det fullständiga namnet för grupp 3 är Grupp1.Grupp3.

Fullständigt namn

En text som beskriver gruppen.Beskrivning

Du kan utföra följande på sidan med användargrupper:

• Skapa – Öppnar sidan Gruppinformation.

• Redigera – Markera gruppnamnet och klicka på Redigera så öppnas sidan Gruppinformation.

• Ta bort – Markera gruppnamnet och klicka på Ta bort.

• Uppdatera – Uppdaterar sidan med ändringar som har gjorts i grupplistan.

• Hjälp – Öppnar onlinehjälpen.

• X – Stänger sidan.

Skapa en användargrupp
Skapa en användargrupp så här:

Procedur

Steg 1 Gå till Säkerhet > Användargrupper.
Steg 2 På fliken Allmänt gör du följande:

a) I fältetGruppnamn anger du den nya gruppens namn. Det här fältet blir endast tillgängligt när du skapar
en ny grupp.

b) I fältet Beskrivning anger du text som beskriver gruppen.

Steg 3 På fliken Grupper gör du följande:
a) Standardgrupp – Välj standardgrupp i listrutan.
b) Tillgängliga grupper – Visar grupper som har skapats och som är tillgängliga för den här gruppen att

underordnas i. Klicka på > eller < för att flytta gruppen/grupperna.
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c) Markerade grupper – Visar grupper som den här gruppen är underordnad i. Klicka på > eller < för att
flytta gruppen/grupperna.

Steg 4 På fliken Gruppmedlemmar gör du följande:
a) På fliken Användare:

• Tillgängliga användare – Visar alla användare som har skapats och som är tillgängliga för att bli
underordnade den här gruppen. Klicka på > eller < för att flytta gruppen/grupperna.

•Markerade användare (medlemmar) – Visar användare som för närvarande är underordnade den
här gruppen. Klicka på > eller < för att flytta gruppen/grupperna.

b) På fliken Grupper:

• Tillgängliga grupper – Visar alla grupper som har skapats och som är tillgängliga för att bli
underordnade den här gruppen. Klicka på > eller < för att flytta gruppen/grupperna.

•Markerade gruppmedlemmar –Visar grupper som för närvarande är underordnade den här gruppen.
Klicka på > eller < för att flytta gruppen/grupperna.

Steg 5 Klicka på Spara om du vill uppdatera en ny post eller ändringar i fälten.
Steg 6 Klicka på Avbryt om du vill avbryta eller stänga sidan.

Hantera användarbehörigheter
Använd den här sidan om du vill ställa in extra behörigheter för grupper eller enskilda användare.

På sidan med användarbehörigheter finns följande flikar:

Tilldelade gruppbehörigheter

Procedur

Steg 1 Markera objekttypen i panelen Permissions For (Behörigheter för). För typerna Dashboard (Instrumentpanel),
Report (Rapport) och Report Definition (Rapportdefinition) kan du välja en kategori eller ett objekt inom en
kategori. För alla andra objekttyper väljer du ett objekt i listan. Alla grupper som redan tilldelats behörighet
för objektet visas i gruppbehörigheterna på panelen för det valda objektet.

Steg 2 Markera en grupp i panelen All Groups (Alla grupper). Alla användarmedlemmar i den här gruppen visas i
All Users (Alla användare) på panelen för den valda gruppen.

Steg 3 Klicka på Set Permissions (Ställ in behörigheter). Klicka på den nivå du vill ha för gruppen – Execute (Kör)
eller Write (Skriv) – och klicka sedan på OK.

Steg 4 PanelenGruppbehörigheter förmarkerat objekt uppdateras så att den innehåller gruppen och den behörighet
du tilldelade den i steg 3.
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Om säkerhetsadministratören lägger till eller ändrar användarbehörigheter kan det hända att ändringarna
inte tillämpas på en gång.

OBS!

Tabell 6: Fält på fliken Group Members (Gruppmedlemmar)

BeskrivningFält

Klicka på listrutan och välj objekt som du vill ange behörigheter för.
Alternativen är: Datakällor, rapportdefinitioner, rapporter,
instrumentpaneler, värdelistor och samlingar.

När du markerar en objekttyp uppdateras panelen för att visa en lista
över poster eller kategorier för det objektet.

Panelen Permissions For
(Behörigheter för) (längst upp till
vänster)

På den här panelen visas alla tillgängliga användargrupper. När du
markerar en användargrupp uppdateras sidan för att visa panelen All
Users for Selected Group (Alla användare för den valda gruppen) och
som innehåller en lista över gruppens medlemmar.

Panelen All Groups (Alla grupper)
(längst upp till höger)

På den här panelen visas alla medlemmar i den grupp som har markerats
på panelen All Groups (Alla grupper) ovanför.

Panelen All Users for the Selected
Group (Alla användare för den
valda gruppen) (längst ned till
höger)

Klicka på det här alternativet om du vill öppna en dialogruta där du kan
välja behörighetsnivå för objektet som valts i panelen Behörigheter för,
och gruppen som valts i Alla grupper.

Knappen Set Permissions (Ange
behörigheter)

På den här panelen visas alla grupper som redan tilldelats behörighet
till det valda objektet och deras behörighetsnivåer.

Group Permissions for the selected
item (Gruppbehörigheter för den
valda posten)

Tilldelade användarbehörigheter

Procedur

Steg 1 Markera objekttypen i panelen Behörigheter för. För typerna Instrumentpanel, Rapport och Rapportdefinition
kan du välja en kategori eller ett objekt inom en kategori. För alla andra objekttyper väljer du ett objekt i
listan. Alla användare som redan tilldelats behörighet för objektet visas i användarbehörigheterna på panelen
för det valda objektet.

Steg 2 Markera ett användarnamn i panelen Användarlista.
Steg 3 Klicka på Visa grupper för att visa alla de grupper som den här användaren är medlem i.
Steg 4 Klicka på Ange behörigheter, markera den önskade nivån för användaren – Kör eller Skriv – och klicka

sedan på OK.
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Panelen Alla behörigheter för det markerade objektet uppdateras så att den visar användaren och den
behörighet du lagt till eller ändrat i steg 3 och 4.

BeskrivningFält

Klicka på listrutepilen för att välja de typer av objekt som du vill ange
behörigheter för. Du kan välja bland följande: datakällor,
rapportdefinitioner, rapporter, instrumentpaneler, värdelistor, samlingar
och systemsamlingar.

När du markerar en objekttyp uppdateras panelen för att visa en lista över
poster eller kategorier för det objektet.

Panelen Behörigheter för (längst
upp till vänster)

På den här panelen visas alla nuvarande användare. Filtrera listan och
markera ett eller flera användarnamn.

Panelen Användarlista (längst
upp till höger)

Klicka på detta alternativ om du vill visa panelen Alla grupper för den
markerade användaren.

Knappen Visa grupper

På den här panelen visas alla grupper där den markerade användaren på
panelen Användarlista ovan är medlem.

Alla grupper för den valda
användaren (längst ned till
höger)

Klicka på det här alternativet om du vill öppna en dialogruta där du kan
välja objektets behörighetsnivå – Kör eller Skriv.

Knappen Ange behörigheter

På den här panelen visas de användare som för närvarande har behörighet
till objektet, samt vilka behörighetsnivåer de har.

Alla behörigheter för den valda
posten

Du kan inte ändra behörighet för objektets ägare. Ägaren har alltid behörigheten Skriv till objektet.
Till exempel om en användare är ägare av Rapport 1 så har den ägaren behörigheten SKRIV till
Rapport 1 och ingen annan kan ändra behörigheten till KÖR.

OBS!

Om behörigheter
Användarroller associeras med personer och behörigheter associeras med objekt. Unified Intelligence
Center-objekt är Instrumentpaneler, Rapporter, Rapportdefinitioner, Datakällor, Kategorier, Värdelistor och
Samlingar.

Behörigheter:

• KÖR: Om användaren har KÖR-behörighet till ett objekt kan användaren utföra åtgärder för objektet.

Exempel: En användare som har KÖR-behörighet kan köra, skriva ut och uppdatera en rapport, öppna
och uppdatera en instrumentpanel och köra ett bildspel för en instrumentpanel och dessutom visa en
värdelistfråga. I KÖR-behörigheten ingår även läsbehörighet.

• SKRIV: När en användare har SKRIV-behörighet till ett objekt kan användaren ändra, byta namn på
eller ta bort objektet. Exempel: Om du har SKRIV-behörighet kan du använda kommandot Spara som,
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importera och exportera rapporter. Dessutom kan du redigera en datakälla och ta bort en anpassad
värdelista. I SKRIV-behörigheten ingår även KÖR-behörighet och läsbehörighet.

Om ingen av kryssrutorna har markerats när behörigheten för ett objekt ställs in har
användaren ingen åtkomstbehörighet till objektet.

OBS!

Följande regler gäller för alla kategoriträd i Unified Intelligence Center – rapporter, rapportdefinitioner,
instrumentpaneler.

• Om du vill ta bort en enhet behöver du skrivbehörighet till enheten och enhetens överordnade kategori.

• Om du vill ta bort en kategori behöver du skrivbehörighet till kategorin, kategorins överordnade och
alla kategorier och/eller enheter som tillhör kategorin.

• En användare kan redigera eller spara en enhet även om det inte finns skrivbehörighet till den omedelbart
överordnade kategorin.

• En användare kan bara använda funktionen ”Spara som” om det inte finns någon aktiverad skrivbehörighet
till enheten.

• Alla kategoriägare i importerade rapportdefinitioner kan ta bort en kategori om administratören
beviljar explicit skrivbehörighet till kategorin Importerade rapportdefinitioner.

Behörigheter kombineras och den högsta behörigheten gäller.

En användare får behörigheten för ett visst objekt från flera olika källor. Behörigheten kan fås från gruppen
Alla användare, från standardgruppen Min grupp eller från den behörighet som tilldelats av
säkerhetsadministratören. Bland de behörigheterna väljs den högsta behörighetsnivån när användaren öppnar
ett objekt.

Användarroller och behörigheter
Din användarroll låter dig “öppna” lådan som motsvarar din roll. Om du har KÖR-behörighet kan du skapa
objekt för den lådan. Om du till exempel är instrumentpanelsutformare kan du skapa instrumentpanelel på
sidan Tillgängliga instrumentpaneler.

När du skapar ett objekt är du ägare till det objektet. Du har skrivbehörighet till objektet och kan ställa in
behörighet till objektet för alla användare och för användare i din grupp.

Om du fortfarande arbetar med objektet och inte vill att någon ska ha åtkomst till det ännu kan du göra det
“privat” genom att inte kryssa i någon av behörigheterna för alla användare och för grupper.

När objektet är färdigt ställer du in behörighet för standardgruppen Min grupp som KÖR eller SKRIV. Om
du till exempel skapar en instrumentpanel för din grupp och det finns anteckningar till instrumentpanelen kan
du vilja att andra i din grupp ska kunna uppdatera anteckningarna.

Även om du är instrumentpanelsutformare är det inte säkert att du kan se eventuella andra instrumentpaneler
på sidan Tillgängliga instrumentpaneler som skapats av (som ägs av) andra instrumentpanelsutformare. Det
beror på vad du har för gruppbehörighet och på de behörigheter på objektnivå som de ägarna ställt in för sina
instrumentpaneler.

Onlinehjälp med programmet Cisco Unified Intelligence Center    
55

Säkerhet
Användarroller och behörigheter



Om användargrupper
Användargrupper är konstruktioner som hjälper säkerhetsadministratörer att partitionera funktionaliteten i
Unified Intelligence Center.

Skapande av användargrupper underlättar processen att tillhandahålla användare när flera användare behöver
samma typ av åtkomst till instrumentpaneler och rapporter, eller när användare kräver distinkta behörigheter
och funktioner baserat på regionala eller organisationsmässiga krav.

Användargrupper påverkar inte hur data lagras i databasen. De används bara för att tilldela behörigheter till
alla medlemmarna i en grupp med en enda åtgärd i stället för att behöva upprepa den för samtliga användare
i gruppen.

Den systemdefinierade gruppen All Users (Alla användare)

Alla användare är automatiskt medlemmar i den systemdefinierade gruppen Alla användare.

Alla användare visas som standard i fönstret Hantera användargrupper. Säkerhetsadministratören kan inte ta
bort den.

Den systemdefinierade gruppen Administratörsanvändare

Säkerhetsadministratören är automatiskt medlem i den systemdefinierade administratörsgruppen och kan
lägga till andra säkerhetsadministratörer i gruppen.

Ytterligare säkerhetsadministratörer måste läggas till i administratörsgruppen. Bara för att man har den här
rollen innebär det inte att man per automatik blir medlem i den gruppen.

Kunddefinierade användargrupper

Säkerhetsadministratörer kan skapa valfritt antal användargrupper och lägga till användare i dessa grupper.
Bland dessa övriga användargrupper utses en som användarens grupp (kallas ävenMin grupp).

Standardgrupp

När de kunddefinierade grupperna har skapats kan säkerhetsadministratören lägga till en användare till vilka
som helst av grupperna, och konfigurera en av dem som användarens standardgrupp (Min grupp). Gruppen
Alla användare kan också väljas som standardgrupp.

Ägaren till ett objekt kan ange behörigheterna för dess grupp samt för gruppen Alla användare. Det är bara
säkerhetsadministratören som kan ange extra behörigheter till andra grupper eller enskilda användare på sidan
Användarbehörigheter. En användares åtkomstbehörighet till ett objekt är den högsta behörighetsnivån som
den användaren får från alla behörighetskällorna.

Grupper och underordnade grupper
Regler för grupper och underordnade grupper

• En grupp kan fungera som både överordnad och underordnad grupp. Grupp 2 kan till exempel vara
underordnad Grupp 1. Grupp 2 kan också vara överordnad Grupp 3.

• En grupp behöver inte ha några underordnade grupper.

• En grupp kan ha valfritt antal underordnade grupper.
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• En underordnad grupp kan inte vara överordnad sin egen överordnade grupp. På samma sätt kan en
överordnad grupp inte vara underordnad sin egen underordnade grupp. Om Grupp 3 till exempel är
underordnad Grupp 1 och Grupp 2, kan Grupp 3 inte också vara överordnad Grupp 1 eller Grupp 2.

• En grupp kan ha både underordnade grupper och underordnade användare. Grupp 2 kan till exempel
vara underordnad Grupp 1. Användaren Lee kan vara underordnad Grupp 1.

• En grupp måste inte ha en överordnad grupp.

• Underordnade grupper ärver inte medlemmar från överordnade grupper – Även om du lägger till
en användare som medlem i en grupp betyder inte det att medlemmen också är medlem i dess
underordnade grupper. Exempel: Grupp 2 ochGrupp 3 är underordnadeGrupp 1. Säkerhetsadministratören
lägger till Användare A som medlem i Grupp 1. Användare A blir inte automatiskt medlem i Grupp 2
eller Grupp 3. Om säkerhetsadministratören vill göra Användare A till medlem i Grupp 2måste Användare
A läggas till som medlem i Grupp 2.

Kör som
Säkerhetsadministratörerna kan välja ett namn på sidan User List (Användarlista) och klicka påKör som. Då
uppdateras Unified Intelligence Center-webbsidan med visning av det gränssnitt som användaren ser vid
inloggningen.

Använd det här verktyget för att verifiera att användarroller och behörigheter har konfigurerats rätt.

OBS! • När du använder funktionen att köra som en annan användare visas både din inloggningsidentitet
och din antagna identitet längst upp på sidan.

• Du kan inte köra som dig själv.

• Du kan köra som en användarnivå. Säkerhetsadministratören kan inte använda Kör som för att köra
den här funktionen som Användare A, för att sedan i egenskap av Användare A använda Kör som
och köra som Användare B.

När du vill lämna det här läget klickar du på Stoppa Kör som längst upp på sidan.

Loggning av redovisningsspår i Cisco Unified Intelligence
Center

Unified Intelligence Center har nu stöd för loggning av redovisningsspår. Med denna funktion kan du visa
redovisningsregistret för transaktioner som relaterar till att skapa, uppdatera, ändra och ta bort objekt för
enheter på en Unified Intelligence Center-server. Du kan visa redovisningsspåren med hjälp av
standardrapporten Redovisningsspår. Som standard är det bara systemadministratörer som kan komma åt och
visa den här funktionen. En systemadministratör kan däremot sedan ge behörighet till andra användare i
Unified Intelligence Center att använda den här funktionen.

Lokalisering av redovisningsspårrapport stöds inte.OBS!
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Visa loggning av redovisningsspår i Unified Intelligence Center

Procedur

Steg 1 Logga in i rapporteringsgränssnittet i Unified Intelligence Center.
Steg 2 Navigera till Rapporter > Lager > Intelligence Center-admin och klicka på Redovisningsspår. Fönstret

Rapportfilter för redovisningsspår öppnas i systemet.
Steg 3 Ange önskade filtreringskriterier och klicka på Kör. Systemet visar rapporten över redovisningsspår utifrån

de filtreringskriterier du angett.

Redovisningsspårrapport
Vyer: Den här rapporten har tre rutnätsvyer – ogrupperad, grupperad efter enhetsnamn, grupperad efter
användarnamn.

Gruppering: Den här rapporten har två grupperade vyer – grupperade och sorterade efter användare och
enhetsnamn. Den tredje vyn är ogrupperad, och den är också standardvyn för den här rapporten.

Värdelista: CUIC Användare, CUIC Verksamhet, CUIC Enhetstyper.

Databasschematabeller som data hämtas från:

• CUICAUDITLOG

• CUICLOGEDENTITY

Aktuella fält i rutnätsvyn i redovisningsspårsrapporten
Aktuella fält är fält som visas som standard i ett rapportrutnät som genererats från standardmallen. Du kan
ändra dessa.

Aktuella fält listas här i den ordning (vänster till höger) som de visas som standard i standardmallen.

BeskrivningKolumn (fält)

Datum och tidpunkt då användaren utförde åtgärden
i Unified Intelligence Center.

Händelsetid

Domännamn och användar-ID på användaren som
har utfört en viss åtgärd.

Användare

Åtgärd som har utförts av en användare, till exempel
SKAPA, SPARA, UPPDATERA, IMPORTERA,
EXPORTERA.

Åtgärd

Typ av enhet där användaren utförde åtgärden.Enhetstyp
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BeskrivningKolumn (fält)

Namn på den specifika enhet som användaren utfört
åtgärden på.

Enhetsnamn

Status på åtgärden, Klart eller Misslyckades.Status

Detaljerad beskrivning av den utförda åtgärden.Beskrivning

Användar-ID på Kör som-användaren som har utfört
en viss åtgärd.

Kör som-användare

IP-adressen till Unified Intelligence Center-servern.Server-IP

Värdnamn på Unified Intelligence Center-servern.Servernamn

Exempel på redovisningsspårsrapport
Följande illustration är ett exempel på en rapport som skapats utifrån mallen för redovisningsspårsrapporter.

Figur 8: Exempel på redovisningsspårsrapport

Säkerhetsrekommendationer
Om du gör användaren till medlem av en eller flera grupper skapar du en av de grupperna, användarens
standardgrupp, och ställer in högre behörigheter för den standardgruppen än för gruppen Alla.

Den högre behörigheten i standardgruppen gäller framför behörigheten i gruppen Alla. Enskilda
användarbehörigheter gäller framför gruppbehörigheter.
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K A P I T E L  8
Schemaläggare

• Schemalista, sida 61

• Skapa ett schema för en rapport, sida 62

• Konfigurera en schemalagd rapport som ska skickas med e-post, sida 62

• Konfigurera en rapport som ska postas till en fjärrplats, sida 63

Schemalista
Du kan utföra följande på sidan med schemalistan:

• Filter/Radera – Skriv ett eller flera tecken och klicka på Filter om du vill förfina listan. Klicka på
Radera om du vill ta bort filtret.

• Skapa – Öppnar sidan Skapa/redigera rapportschema med tomma fält där du kan definiera ett nytt
rapportschema. Den här sidan kan du använda till att skapa eller redigera ett schema för att skicka en
rapport via e-post eller visa den på instrumentpanelen samt för att spara en CSV-fil på en fjärrplats. Det
finns mer information här:

◦ Skapa ett schema för en rapport, på sidan 62

◦ Konfigurera en schemalagd rapport som ska skickas med e-post, på sidan 62

◦ Konfigurera en rapport som ska postas till en fjärrplats, på sidan 63

• Redigera – Aktiveras när du markerar en rad och öppnar sidan Skapa/redigera rapportschema, där du
kan ändra ett schema.

• Ta bort – aktiveras när du markerar en rad. Du uppmanas att bekräfta åtgärden och sedan tas schemat
bort. Om ett schema har tagits bort visas ett felmeddelande när du försöker öppna det. Du kan dock
hämta data genom att köra rapporten med samma inställningar för datum- och tidsintervall som fanns i
den borttagna schemalagda rapporten.

• Aktivera – Aktiverar schemat.

• Inaktivera – Inaktiverar schemat.

• Kör nu – Kör den schemalagda rapporten omedelbart. Den här åtgärden påverkar inte nästa schemalagda
körning.
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• Uppdatera – uppdaterar schemalistsidan för att visa eventuella ändringar.

• Hjälp – Öppnar onlinehjälpen.

• X – Stänger sidan.

Skapa ett schema för en rapport
Följ de här stegen om du vill skapa ett schema för en rapport:

Schemaläggning stöds inte för live-data.OBS!

Procedur

Steg 1 Klicka på Skapa i schemaläggaren.
Steg 2 Gå till fliken Allmänna inställningar och ange Schemanamn för den schemalagda rapporten.
Steg 3 Gå till menyn Rapporter och välj en rapport.
Steg 4 Markera kryssrutan Ange filter om du vill ställa in filter. Om du bara vill använda standardfiltret ska du inte

markera kryssrutan.
Steg 5 Klicka på länken Ange kriterier för filtrering om du vill gå till filterkonfigurationssidan.

Mer information finns i Typer av filter, på sidan
26.

OBS!

Steg 6 Gå till Varaktighet och klicka på kalenderikonen för att välja Startdatum och Slutdatum.
Steg 7 Gå till Återkommande och ange frekvens för den schemalagda rapporten. Välj ett av följande alternativ:

• En gång – Ange tid på dagen då rapporten ska genereras.

• Varje dag – Ange antal dagar som rapporten ska genereras.

• Varje vecka – Ange antal veckor och dagar i veckan som rapporten ska genereras.

• Varje månad – Ange dag i månaden och antal månader som rapporten ska genereras.
Använd alternativet Sista om du vill köra rapporten den sista dagen i månaden.OBS!

Gå till Frekvens och ange antal gånger som rapporten ska genereras på de schemalagda dagarna.

Steg 8 Klicka på Spara.

Konfigurera en schemalagd rapport som ska skickas med e-post
I Schemaläggare kan du klicka på fliken E-post och ställa in ett schema för e-postutskick av en schemalagd
rapport.

Innan du börjar

Konfigurera e-postservern i administrationskonsolen. Kontakta administratören om du behöver hjälp, eller
läs Cisco Unified Intelligence Center Administration Guide.
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Procedur

Steg 1 Du kan lägga till e-postadress till mottagare i fältet E-postdistribution. Klicka på Lägg till.
Upprepa steg 1 om du ska lägga till flera
mottagare.

Tips

Steg 2 På menyn E-postvy kan du välja vy för rapporten som ska skickas med e-postmeddelandet.
Vyer av typen Rutnät är endast tillgängliga för
val.

OBS!

Steg 3 Ange text för ämnesraden i fältet Ämne för e-postmeddelande.
Steg 4 Gå till listrutan Filtyp och välj typ av fil. Välj ett av följande alternativ:

• INLINE HTML – Skicka e-postmeddelandet i HTML-format.

◦ Historikrapporten har en övre gräns på 8000 rader.

◦ Realtidsrapporten har en övre gräns på 3000 rader.

• XLS – Skickar rapporten som en Microsoft Excel-filbilaga.

◦ Historikrapporten har en övre gräns på 8000 rader.

◦ Realtidsrapporten har en övre gräns på 3000 rader.

• PDF – Skickar rapporten som en PDF-filbilaga.

PDF-bilagor har följande begränsningar:

◦ Den genererade PDF-filen kan visas i liggande eller stående format. Standardinställningen är
Liggande format.

◦ I PDF-filen som genereras används standardteckenstorlekar: 10 pixlar för liggande format och 8
pixlar för stående format. Teckenstorleken som är inställd i redigeraren för rutnätsvyn hoppas över
för PDF-filen så att data kan skrivas ut korrekt.

◦ Endast rader som får plats på sidan med den valda sidorienteringen behålls i PDF-filen som
genereras. Rader som inte får plats på sidan trycks ihop.

◦ Högst 1000 rader stöds för PDF-filbilagor. Om den schemalagda rapporten överstiger 1000 rader
skickas ett e-postmeddelande.

◦ Radbrytning stöds inte i kolumnerna i den genererade PDF-filen. För större textstycken kan du
anpassa kolumnbredden i rutnätsredigeraren för att undvika överlappningar. Men observera att
detta kan minska antalet kolumner som visas i PDF-filen.

Steg 5 Klicka på Spara.

Konfigurera en rapport som ska postas till en fjärrplats
Använd schemaläggaren och klicka på fliken Spara på fjärrplats om du vill posta en rapport.

Onlinehjälp med programmet Cisco Unified Intelligence Center    
63

Schemaläggare
Konfigurera en rapport som ska postas till en fjärrplats



Procedur

Steg 1 Gå till listrutan Protokoll och välj SFTP om du vill upprätta en säker anslutning till fjärrplatsen.
Steg 2 På menyn Rapportvy kan du välja vy för rapporten som ska postas.
Steg 3 Ange IP-adress till fjärrplatsen i fältet Värd.
Steg 4 Ange portnummer för SFTP under Port.

Standardportnumret är
22.

OBS!

Steg 5 Ange Användarnamn för värden.
Steg 6 Ange Lösenord för värden.
Steg 7 Gå till fältet Katalogsökväg och ange platsen på värden där du vill spara din CSV-fil.
Steg 8 Klicka på Spara.
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