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Tietoja Unified Intelligence Centeristä
• Tietoja Cisco Unified Intelligence Centeristä, sivu 1

Tietoja Cisco Unified Intelligence Centeristä
Unified Intelligence Center on verkkopohjainen raportointisovellus, joka tukee sekä historiatietoja että
reaaliaikaisesti päivittyviä tietoja.
Unified Intelligence Centerin tärkeimpiä käyttötarkoituksia ovat:
• Tietojen noutaminen perussovelluksen tietokannasta. Perussovellus voi olla mikä tahansa
palvelukeskuksen tuote.
• Tiettyjen tietojen noutaminen luoduilla mukautetuilla kyselyillä.
• Raporttien visuaalisen esityksen mukauttaminen.
• Raporteissa esitettyjen tietojen mukauttaminen.
• Erilaiset käyttäjäryhmät voivat tarkastella tiettyjä tietoja käyttötarkoituksen mukaan.
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Dashboardit
• Tietoja dashboardeista, sivu 3
• Dashboardin hallinta, sivu 4
• Dashboardin näyttäminen, sivu 4
• Dashboardin luominen, sivu 5
• Kohteen lisääminen dashboardiin, sivu 5
• Diaesityksen katseleminen, sivu 6
• Dashboardin linkin tarkasteleminen, sivu 7

Tietoja dashboardeista
Dashboardit ovat verkkosivuja, joilla voidaan näyttää raportteja, ajoitettuja raportteja, muistilappuja ja
verkkoelementtejä, kuten URL-osoitteita ja widget-pienoisohjelmia, jotka liittyvät tiettyihin työnkulkuihin ja
vastuualueisiin.
Avaa Käytettävissä olevat dashboardit -sivu napsauttamalla vasemmanpuoleisessa ruudussa olevaa
Dashboardit-säilöä. (Vain käyttäjät, joilla on Dashboardin suunnittelija -rooli, voivat avata Dashboardit-säilön.)
Dashboardit, jotka tulevat näkyviin, kun avaat Dashboardit-säilön, ovat sinun ja muiden käyttäjien luomia
dashboardeja. Voit nähdä muiden luomat dashboardit, koska he ovat myöntäneet sinulle oikeuden tarkastella
niitä.

Huomautus

• Vain Dashboardin suunnittelija -roolin käyttäjät voivat luoda dashboardeja.
• Unified Intelligence Center -sovelluksen mukana ei tule oletusdashboardia.
• Dashboardit-käyttöliittymän kaikki toiminnot perustuvat käyttäjärooliin sekä käyttäjälle myönnettyihin
dashboardien ja luokkien objektien oikeuksiin.
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Dashboardin hallinta

Dashboardin hallinta
Dashboard on Cisco Unified Intelligence Centerin ominaisuus, jonka avulla voit näyttää useita objekteja,
kuten verkkosivun, pienoisohjelmia ja raportteja, yhdessä yhdistetyssä näkymässä.

Dashboardin näyttäminen
Huomautus

Jos sinulle on myönnetty suoritusoikeus, voit näyttää dashboardin sen mukaan, mikä dashboardin luokan
oikeus on käytössäsi. (Jos et voi katsella luokkaa, et löydä dashboardia, vaikka käytössäsi olisikin
dashboardin suoritus- tai kirjoitusoikeus.)
Voit katsella dashboardia napsauttamalla dashboardia tai napsauttamalla sitä hiiren kakkospainikkeella ja
valitsemalla Näytä. Voit suorittaa dashboardissa seuraavia toimia:
• Lisää – avaa valintaikkunan, jossa vaadituin oikeuksin varustetut käyttäjät voivat lisätä kohteita
dashboardiin. Oletusarvon mukaan uusi dashboard on tyhjä. Dashboardin suunnittelija -käyttäjät, joilla
ei ole kirjoitusoikeuksia, voivat lisätä kohteita dashboardiin, mutta eivät voi tallentaa lisättyjä kohteita.
• Automaattinen päivitys – tämän avulla voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä tässä ikkunassa olevien
tietojen automaattisen päivityksen. Kun Automaattinen päivitys -valintaruutu on valittuna, järjestelmä
päivittää tiedot käytön aikana. Jos tätä valintaruutua ei ole valittu, tiedot pysyvät staattisina, kunnes
päivität ne.

Huomautus

Kun päivität manuaalisesti pienoisohjelmat (widgetit), joissa näkyy dashboard-linkki,
Automaattinen päivitys -valintaruutu palautuu valittuun tilaan päivityksen jälkeen.
Näin tapahtuu vain silloin, kun avaat dashboard-linkin dashboardin katseluohjelmassa.

• Tallenna – tallentaa dashboardiin tehdyt muutokset.
• Päivitä – päivittää dashboardiin tehdyt muutokset.
• Uusi ikkuna – avaa dashboardin linkin uuteen ikkunaan. Uudessa ikkunassa ei ole Cisco Unified
Intelligence Centerin muokkaus- tai työkalutoimintoja. Sulje ikkuna valitsemalla x.

Huomautus

Huomaa, että jos vastaava valintaruutu on valittuna pääikkunassa, järjestelmä tarkistaa
myös ponnahdusikkunan valintaruudun. Jos painat F5-näppäintä ponnahdusikkunassa,
järjestelmä päivittää tiedot, mutta ei muuta Automaattinen päivitys -valintaruudun
tilaa.

• Diaesitys – näyttää dashboardin kohteet diaesityksenä. Tämä toiminto ei ole valittavissa, ennen kuin
olet lisännyt kohteita dashboardiin.
• Ohje – avaa online-ohjeen.
• X – sulkee dashboardin.
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Dashboardin luominen
Voit luoda dashboardin seuraavia vaiheita noudattamalla.

Tee näin
Vaihe 1 Valitse Dashboard-välilehti.
Vaihe 2 Napsauta Dashboard-välilehdessä hiiren kakkospainikkeella kansiota, johon haluat sijoittaa dashboardin, ja
valitse Luo dashboard.
Vaihe 3 Nimeä dashboard Luo dashboard -ikkunassa.
Vaihe 4 Määritä käyttäjien oikeudet ja valitse OK.

Kohteen lisääminen dashboardiin
Voit lisätä dashboardiin seuraavia kohteita:
• Raportti: Näytä aiemmin luotu raportti dashboardissa.
• Aikataulu: Näytä ajoitettu raportti dashboardissa.
• URL: Näytä verkkosivu dashboardissa.
• Muistilappu: Lisää muistilappuja dashboardiin.
• Mukautetut pienoisohjelmat: Lisää mukautettuja widget-pienoisohjelmia dashboardiin.
Kuva 1:Dashboardin widget-pienoisohjelmat

Voit lisätä kohteita dashboardiin näitä vaiheita noudattamalla.
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Tee näin
Vaihe 1 Valitse Dashboardit-osa.
Vaihe 2 Napsauta dashboardia, johon haluat lisätä kohteita.
Huomautus
Voit myös luoda dashboardin ja lisätä siihen kohteita. Katso Dashboardin luominen.
Vaihe 3
Vaihe 4
Vaihe 5
Vaihe 6
Vaihe 7
Vaihe 8

Valitse dashboardissa Lisää.
Kirjoita kohteen nimi Otsikko-ruutuun.
Valitse avattavasta Tyyppi-luettelosta lisättävän kohteen tyyppi.
Määritä Koko-osaan kohteen leveys ja korkeus pikseleinä.
Määritä Sijainti-osaan, mille etäisyydelle dashboardin vasemmasta reunasta ja yläreunasta kohde sijoitetaan.
Määritä Dashboardin kohteen sisältö -osaan vaiheessa 5 valitun kohteen sisältö.
Voit näyttää raportin seuraavasti:
a) Siirry nuolilla kansioissa siihen raporttiin, jonka haluat näyttää dashboardissa.
b) Valitse raportti.
c) Valitse OK.
Voit näyttää ajoitetun raportin seuraavasti:
a) Valitse aikataulu Aikataulu-ruudusta.
Huomautus
Voit etsiä aikataulua käyttämällä
Aikatauluhaku-ruutua.
b) Valitse OK.
Voit näyttää URL-osoitteen seuraavasti:
a) Kirjoita URL-ruutuun dashboardissa näytettävän verkkosivun URL-osoite.
b) Valitse OK.
Voit näyttää mukautetun widget-pienoisohjelman seuraavasti:
a) Kirjoita Sisältö-ruutuun dashboardissa näytettävän pienoisohjelman Java-koodi.
b) Valitse OK.
Voit näyttää muistilapun seuraavasti:
a) Kirjoita Sisältö-ruutuun muistilapun sisältö. Voit halutessasi jättää ruudun tyhjäksi.
b) Valitse OK.

Diaesityksen katseleminen
Käyttämällä Diaesitys-ominaisuutta voit katsella dashboardin kohteita, jotka lisäsit uudessa ikkunassa.
Voit käyttää diaesitystä seuraavia vaiheita noudattamalla:

Tee näin
Vaihe 1 Valitse työkaluriviltä Diaesitys. Tämä käynnistää diaesityksen uudessa ikkunassa.
Huomautus
Voit katsella diaesityksen, jos dashboardissa on vain yksi kohde, mutta et tällöin huomaa mitään
eroa.
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Vaihe 2 Voit aloittaa, pysäyttää ja keskeyttää diaesityksen sekä määrittää diojen aikavälin seuraavasti.
• Toista – käynnistää diaesityksen.
• Keskeytä – keskeyttää diaesityksen tilapäisesti.
• Pysäytä – pysäyttää diaesityksen ja palauttaa näkyviin dashboardin.
• Määritä aikaväli – avaa valintaikkunan, jossa voit määrittää diaesityksen diojen aikavälin.
Huomautus
Vähimmäisarvo on 1 ja enimmäisarvo 900
sekuntia.

Dashboardin linkin tarkasteleminen
Huomautus

Hyperlinkki voidaan avata vain selaimesta. Sovellukset, esimerkiksi Microsoft Excel, eivät voi noutaa
tietoja ja näyttää dashboardia.
Voit noutaa dashboardin hyperlinkin seuraavia vaiheita noudattamalla.

Ennen kuin aloitat
Dashboardin hyperlinkki luodaan, kun dashboard luodaan.

Tee näin
Vaihe 1 Valitse Dashboardit-välilehti vasemmalla olevasta ruudusta.
Vaihe 2 Siirry haluamaasi dashboardiin.
Vaihe 3 Napsauta Dashboard-kohtaa hiiren kakkospainikkeella ja valitse Html-linkki.
Vaihe 4 Kopioi Html-linkki. Tämä on dashboardin hyperlinkki.
Vaihe 5 Valitse Ota todentamaton käyttö käyttöön -valintaruutu, jos haluat, että hyperlinkkiä voi käyttää ilman
todentamista.
Huomautus
Riippumatta siitä, valitsetko tämän valintaruudun, hyperlinkki edellyttää todentamista
ensimmäisellä avaamiskerralla.
Vaihe 6 Valitse OK.
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Raporttimääritykset
• Raporttimäärityksen hallinta, sivu 9
• Malliraporttimääritykset, sivu 10
• Raporttimääritysten luominen tai muokkaaminen, sivu 10
• Raporttimäärityksen tuominen, sivu 10
• Tietokantakysely-tyyppisen raporttimäärityksen luominen, sivu 11
• Anonyymi joukko -tyyppisen raporttimäärityksen luominen, sivu 12
• Tallennettu toiminto -tyyppisen raporttimäärityksen luominen, sivu 13
• Reaaliaikainen virtautus -tyyppisen raporttimäärityksen luominen, sivu 14
• Siirtymisen luominen tai muokkaaminen, sivu 15

Raporttimäärityksen hallinta
Jokaisella raportilla on raporttimääritys, joka edustaa raporttimallin tietolähteestä noudettuja tietoja.
Tietojen noutamistavan (yksinkertainen MS SQL -kysely, tallennettu toiminto, reaaliaikainen virtautus tai
anonyymi joukko) lisäksi raporttimääritys sisältää noudettavan tietojoukon. Se voi sisältää raportin kentät,
suodattimet, kaavat, päivitysvälin sekä raportin avainehtojen kentän.

Huomautus

Unified Intelligence Center asentaa jokaiselle raporttimallille malliraporttimäärityksen.
Raporttimääritysten käyttöliittymän käyttöoikeus määräytyy lisenssityypin ja käyttäjäroolin mukaan. Tämän
säilön avaaminen edellyttää Premium-lisenssiä ja Raporttimäärityksen suunnittelija -käyttäjäroolia.

Huomautus

Raporttimääritysten käyttöliittymän kaikki toiminnot perustuvat käyttäjärooliin sekä käyttäjälle
myönnettyihin raporttimääritysten ja luokkien objektien oikeuksiin.
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Malliraporttimääritykset
Unified Intelligence Center sisältää joitakin valmiiksi määritettyjä raporttimäärityksiä, joita voit käyttää heti.
Voit luoda uuden raporttimäärityksen tai muokata aiemmin luotua raporttimääritystä ja tallentaa sen uutena.
Voit tehdä näin napsauttamalla malliraporttimääritystä hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla Tallenna
nimellä tai muokkaamalla raporttimääritystä ja valitsemalla sitten Tallenna nimellä. Tallenna raporttimääritys
uudella nimellä. Sen jälkeen voit muokata sitä.
Kaikki raporttimääritykset sijaitsevat Raporttimääritykset-osan vasemmanpuoleisessa ruudussa.

Raporttimääritysten luominen tai muokkaaminen
Raporttimääritykset sijaitsevat Raporttimääritykset-osan vasemmanpuoleisessa ruudussa. Voit luokitella
raporttimäärityksiä luomalla kansioita.
Raporttimääritykset perustuvat niissä käytettyyn kyselyn tyyppiin. Seuraavassa luetellaan kyselytyypit:
• Tietokantakysely – tämä on yksinkertainen tietokantakysely, jota käytetään useimmissa
raporttimäärityksissä. Lisätietoja raporttimäärityksen luomisesta tietokantakyselyn avulla on kohdassa
Tietokantakysely-tyyppisen raporttimäärityksen luominen, sivulla 11.
• Anonyymi joukko – tämä on usean kyselyn muodostama joukko, jonka tarkoituksena on noutaa tietyt
tiedot. Tietoja raporttimäärityksen luomisesta anonyymin joukon avulla on kohdassa Anonyymi joukko
-tyyppisen raporttimäärityksen luominen, sivulla 12.
• Tallennettu toiminto – tämä on ennalta määritetty toimintosarja, jonka tarkoituksena on noutaa tietyt
tiedot. Tietoja raporttimäärityksen luomisesta tallennetun toiminnon avulla on kohdassa Tallennettu
toiminto -tyyppisen raporttimäärityksen luominen, sivulla 13.
• Reaaliaikainen virtautus – tämä on erityiskysely, jonka avulla noudetaan tietoja JMS (Java Message
Service) -tietolähteistä, jotka lähettävät tietoja reaaliajassa. Tietoja raporttimäärityksen luomisesta
reaaliaikaista virtautusta varten on kohdassa Reaaliaikainen virtautus -tyyppisen raporttimäärityksen
luominen, sivulla 14.

Raporttimäärityksen tuominen
Voit tuoda aiemmin luodun Unified Intelligence Centerin raporttimäärityksen XML-tiedoston sovellukseen
ja mukauttaa sitä sen jälkeen.

Huomautus

Varmista, että tuotavan raporttimäärityksen käyttämä tietolähde on määritettynä Unified Intelligence
Centerissä. Lisäksi jos raporttimäärityksessä on arvoluetteloita määritettyinä, varmista, että myös
arvoluetteloiden käyttämä tietolähde on määritettynä Unified Intelligence Centerissä.
Noudattamalla seuraavia vaiheita voit tuoda aiemmin luodun Unified Intelligence Centerin raporttimäärityksen.
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Tietokantakysely-tyyppisen raporttimäärityksen luominen

Tee näin
Vaihe 1 Valitse Raporttimääritykset-osa vasemmalla olevasta ruudusta.
Vaihe 2 Siirry kansioon, johon haluat tuoda raporttimäärityksen.
Voit luoda alikansion siirtymällä haluamaasi kansioon, napsauttamalla hiiren kakkospainikkeella kansiota ja
valitsemalla Luo aliluokka.
Vaihe 3 Valitse Tuo määritys.
Vaihe 4 Valitse Tiedostonimi (XML-tiedosto) -kentästä Selaa XML-tiedoston valitsemista varten.
Vaihe 5 Etsi ja valitse raporttimäärityksen XML-tiedosto ja valitse Avaa.
Vaihe 6 Valitse avattavasta Raporttimäärityksen tietolähde -luettelosta raporttimäärityksen käyttämä tietolähde.
Vaihe 7 Valitse avattavasta Arvoluettelon tietolähde -luettelosta raporttimäärityksessä määritettyjen arvoluetteloiden
käyttämä tietolähde.
Huomautus
Arvoluettelolle on valittava tietolähde vain, jos se ei käytä raporttimäärityksen kanssa samaa
tietolähdettä. Reaaliaikainen virtautus -tyyppisille raporttimäärityksille arvoluetteloiden
tietolähde on valittava.
Vaihe 8 Etsi Tallenna kohteeseen -kentässä kansio, johon haluat tuoda raporttimäärityksen. Voit laajentaa kansiot
nuolinäppäimillä.
Vaihe 9 Valitse Tuo.

Tietokantakysely-tyyppisen raporttimäärityksen luominen
Voit luoda raporttimäärityksen tietokantakyselyn avulla seuraavia vaiheita noudattamalla.

Tee näin
Vaihe 1 Valitse Raporttimääritykset-osa vasemmalla olevasta ruudusta.
Vaihe 2 Siirry luokkaan, johon haluat luoda raporttimäärityksen.
Huomautus
Voit luoda aliluokan siirtymällä haluamaasi luokkaan, napsauttamalla hiiren kakkospainikkeella
luokkaa ja valitsemalla Luo aliluokka.
Vaihe 3
Vaihe 4
Vaihe 5
Vaihe 6
Vaihe 7
Vaihe 8

Napsauta luokkaa hiiren kakkospainikkeella ja valitse Luo raporttimääritys.
Kirjoita Nimi-kenttään raporttimäärityksen nimi.
Kirjoita Kuvaus-kenttään raporttimäärityksen kuvaus.
Määritä tarvittavat käyttöoikeudet ja valitse OK.
Valitse avattavasta Kyselyn tyyppi -luettelosta Tietokantakysely.
Valitse avattavasta Tietolähde-luettelosta haluamasi tietolähde.
Huomautus
Varmista, että valitun tietolähteen Tietolähteen tila -arvona on Online.
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Vaihe 9 Kirjoita Kysely-kenttään tietokantakysely.
Vaihe 10 Vahvista kysely ja nouda kentät tietokannasta valitsemalla Luo kenttiä.
Vaihe 11 Määritä Kentät-välilehdessä aiemmin määritetyt kentät tai lisää raporttimääritykseen uusia kenttiä.
Vaihe 12 Valitse Ominaisuudet.
Vaihe 13 Anna version numero Versio-kenttään ja tekijän nimi Tekijä-kenttään.
Vaihe 14 Valitse avattavasta Avainehtojen kenttä -luettelosta kenttä, joka toimii ehtona.
Vaihe 15 Säilytä 900 millisekunnin päivitysväli valitsemalla Historia-valintaruutu.
Vaihe 16 Valitse avattavasta Historia-avainkenttä-luettelosta kenttä, joka historiatietojen avainkenttänä.
Huomautus
Tämä kenttä on käytettävissä vain, jos Historia-valintaruutu on valittuna.
Vaihe 17 Valitse Tallenna.

Anonyymi joukko -tyyppisen raporttimäärityksen luominen
Kun luot raporttimäärityksen, jonka kyselytyyppinä on Anonyymi joukko, varmista ensin, että tallennetun
toiminnon sijainti on Unified Intelligence Centerin käytettävissä.
Voit luoda raporttimäärityksen tallennetun toiminnon avulla seuraavia vaiheita noudattamalla.

Tee näin
Vaihe 1 Valitse Raporttimääritykset-osa vasemmalla olevasta ruudusta.
Vaihe 2 Siirry luokkaan, johon haluat luoda raporttimäärityksen.
Huomautus
Voit luoda aliluokan siirtymällä haluamaasi luokkaan, napsauttamalla hiiren kakkospainikkeella
luokkaa ja valitsemalla Luo aliluokka.
Vaihe 3
Vaihe 4
Vaihe 5
Vaihe 6
Vaihe 7
Vaihe 8

Napsauta luokkaa hiiren kakkospainikkeella ja valitse Luo raporttimääritys.
Kirjoita Nimi-kenttään raporttimäärityksen nimi.
Kirjoita Kuvaus-kenttään raporttimäärityksen kuvaus.
Määritä tarvittavat käyttöoikeudet ja valitse OK.
Valitse avattavasta Kyselyn tyyppi -luettelosta Anonyymi joukko.
Valitse avattavasta Tietolähde-luettelosta haluamasi tietolähde.
Huomautus
Varmista, että valitun tietolähteen Tietolähteen tila -arvona on Online.

Vaihe 9 Kirjoita Anonyymi joukko -kenttään parametrin sisältävä tietokantakysely.
Vaihe 10 Tuo parametrien luettelo näyttöön valitsemalla Luo parametreja.
Vaihe 11 Anna Parametrit-osan Arvo-sarakkeeseen kaikkien niiden parametrien arvot, jotka korvataan kyselyssä
parametrimuuttujalla.
Vaihe 12 Vahvista kysely ja nouda kentät tietokannasta valitsemalla Luo kenttiä.
Huomautus
Muokkaa minkä tahansa parametrin ominaisuuksia valitsemalla Parametrit-välilehti.
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Vaihe 13 Määritä Kentät-välilehdessä aiemmin määritetyt kentät tai lisää raporttimääritykseen uusia kenttiä.
Vaihe 14 Valitse Ominaisuudet.
Vaihe 15 Anna version numero Versio-kenttään ja tekijän nimi Tekijä-kenttään.
Vaihe 16 Säilytä 900 millisekunnin päivitysväli valitsemalla Historia-valintaruutu.
Vaihe 17 Valitse avattavasta Historia-avainkenttä-luettelosta kenttä, joka historiatietojen avainkenttänä.
Huomautus
Tämä kenttä on käytettävissä vain, jos Historia-valintaruutu on valittuna.
Vaihe 18 Valitse Tallenna.

Tallennettu toiminto -tyyppisen raporttimäärityksen luominen
Kun luot raporttimäärityksen, jonka kyselytyyppinä on Tallennettu toiminto, varmista ensin, että tallennetun
toiminnon sijainti on Unified Intelligence Centerin käytettävissä.
Voit luoda raporttimäärityksen tallennetun toiminnon avulla seuraavia vaiheita noudattamalla.

Tee näin
Vaihe 1 Valitse Raporttimääritykset-osa vasemmalla olevasta ruudusta.
Vaihe 2 Siirry luokkaan, johon haluat luoda raporttimäärityksen.
Huomautus
Voit luoda aliluokan siirtymällä haluamaasi luokkaan, napsauttamalla hiiren kakkospainikkeella
luokkaa ja valitsemalla Luo aliluokka.
Vaihe 3
Vaihe 4
Vaihe 5
Vaihe 6
Vaihe 7
Vaihe 8

Napsauta luokkaa hiiren kakkospainikkeella ja valitse Luo raporttimääritys.
Kirjoita Nimi-kenttään raporttimäärityksen nimi.
Kirjoita Kuvaus-kenttään raporttimäärityksen kuvaus.
Määritä tarvittavat käyttöoikeudet ja valitse OK.
Valitse avattavasta Kyselyn tyyppi -luettelosta Tallennettu toiminto.
Valitse avattavasta Tietolähde-luettelosta haluamasi tietolähde.
Huomautus
Varmista, että valitun tietolähteen Tietolähteen tila -arvona on Online.

Vaihe 9 Kirjoita Tallennettu toiminto -kenttään tallennetun toiminnon nimi.
Vaihe 10 Tuo parametrien luettelo näyttöön valitsemalla Luo parametreja.
Vaihe 11 Anna Arvo-sarakkeeseen kaikkien niiden parametrien arvot, jotka korvataan kyselyssä parametrimuuttujalla.
Vaihe 12 Vahvista kysely ja nouda kentät tietokannasta valitsemalla Luo kenttiä.
Huomautus
Muokkaa minkä tahansa parametrin ominaisuuksia valitsemalla Parametrit-välilehti.
Vaihe 13 Määritä Kentät-välilehdessä aiemmin määritetyt kentät tai lisää raporttimääritykseen uusia kenttiä.
Vaihe 14 Valitse Ominaisuudet.
Vaihe 15 Anna version numero Versio-kenttään ja tekijän nimi Tekijä-kenttään.
Vaihe 16 Valitse avattavasta Avainehtojen kenttä -luettelosta kenttä, joka toimii ehtona.
Vaihe 17 Säilytä 900 millisekunnin päivitysväli valitsemalla Historia-valintaruutu.
Vaihe 18 Valitse avattavasta Historia-avainkenttä-luettelosta kenttä, joka historiatietojen avainkenttänä.
Huomautus
Tämä kenttä on käytettävissä vain, jos Historia-valintaruutu on valittuna.
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Vaihe 19 Valitse Tallenna.

Reaaliaikainen virtautus -tyyppisen raporttimäärityksen
luominen
Jotta voisit luoda Reaaliaikainen virtautus -tyyppisen raporttimäärityksen JMS (Java Message Service)
-pohjainen tietolähde on oltava jo määritettynä Cisco Unified Intelligence Centerissä.
Voit luoda raporttimäärityksen JMS-tietolähteen avulla seuraavia vaiheita noudattamalla.

Tee näin
Vaihe 1 Valitse Raporttimääritykset-osa vasemmalla olevasta ruudusta.
Vaihe 2 Siirry luokkaan, johon haluat luoda raporttimäärityksen.
Huomautus
Voit luoda aliluokan siirtymällä haluamaasi luokkaan, napsauttamalla luokkaa hiiren
kakkospainikkeella ja valitsemalla Luo aliluokka.
Vaihe 3
Vaihe 4
Vaihe 5
Vaihe 6
Vaihe 7
Vaihe 8

Napsauta luokkaa hiiren kakkospainikkeella ja valitse Luo raporttimääritys.
Kirjoita Nimi-kenttään raporttimäärityksen nimi.
Kirjoita Kuvaus-kenttään raporttimäärityksen kuvaus.
Määritä tarvittavat käyttöoikeudet ja valitse OK.
Valitse avattavasta Kyselyn tyyppi -luettelosta Reaaliaikainen virtautus.
Valitse avattavasta Tietolähde-luettelosta JMS-tietolähde.
Huomautus
Varmista, että valitun tietolähteen Tietolähteen tila -arvona on Online.

Vaihe 9 Tuo näyttöön objektien luettelo valitsemalla Nouda aihe.
Vaihe 10 Valitse haluamasi aihe ja siihen liittyvät kentät.
Huomautus
Raporttimääritykselle voi valita vain yhden
aiheen.
Huomautus
Tähti (*) ilmaisee, että kyseessä on aiheen avainkenttä.
Plusmerkki (+) ilmaisee, että kyseessä on objektin
avainkenttä.
Vaihe 11 Määritä Kentät-välilehdessä aiemmin määritetyt kentät tai lisää raporttimääritykseen uusia kenttiä.
Huomautus
Reaaliaikaisesti päivittyviä tietoja sisältävissä raporteissa ei ole suodatinkenttää.
Vaihe 12 Valitse Ominaisuudet.
Vaihe 13 Anna version numero Versio-kenttään ja tekijän nimi Tekijä-kenttään.
Vaihe 14 Valitse Tallenna.
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Siirtymisen luominen tai muokkaaminen
Tee näin
Vaihe 1
Vaihe 2
Vaihe 3
Vaihe 4

Valitse Raporttimääritykset-osa vasemmalla olevasta ruudusta.
Avaa sen raportin raporttimääritys, jossa haluat luoda siirtymisen.
Valitse Kentät-välilehti ja valitse kenttä, josta haluat siirtyä.
Valitse Siirtymiset.
Kaikki siirtymiset -ruutu tulee näyttöön. Se sisältää kentälle mahdollisesti aiemmin luodut siirtymiset.
Huomautus
Voit muokata aiemmin luotua siirtymistä valitsemalla siirtymisen ja valitsemalla Muokkaa.

Vaihe 5 Valitse Luo.
Vaihe 6 Määritä siirtymisen nimi.
Huomautus
Et voi luoda siirtymisiä raporteissa, jotka perustuvat anonyymiin joukkoon tai tallennettuun
toimintoon.
Vaihe 7 Valitse raportti valitsemalla sen nimen vieressä oleva valintanappi.
Näyttöön aukeaa ruutu, joka sisältää kyseisen raportin kaikki kentät.
Vaihe 8 Korosta kenttä ja valitse Muokkaa.
Vaihe 9 Muokkaa suodatinarvoja ja valitse OK.

Cisco Unified Intelligence Center -sovelluksen online-ohje
15

Raporttimääritykset
Siirtymisen luominen tai muokkaaminen

Cisco Unified Intelligence Center -sovelluksen online-ohje
16

LUKU

4

Raportit
• Tietoja raporteista, sivu 18
• Raportin hallinta, sivu 18
• Raportin luominen, sivu 20
• Raportin katseluohjelma, sivu 20
• Malliraportit, sivu 22
• Raporttien luominen tai muokkaaminen, sivu 22
• Raporttien tuominen, sivu 23
• Raportin online-ohjeen määrittäminen, sivu 24
• Raporttien, raporttimääritysten ja luokkien vieminen, sivu 25
• Raportin linkin tarkasteleminen, sivu 26
• Suodatintyypit, sivu 26
• Päivämäärävälisuodattimen määrittäminen, sivu 27
• Arvoluettelon tai kokoelman suodattimen määrittäminen, sivu 28
• Teksti- tai desimaalikentän suodattimen määrittäminen, sivu 29
• Käytettävissä olevat näkymät, sivu 30
• Ruudukkonäkymän luominen, sivu 30
• Mittarinäkymän luominen, sivu 31
• Kaavionäkymän luominen, sivu 32
• Ryhmittely, sivu 33
• Kenttien kynnysarvojen ilmaisimien määrittäminen, sivu 34
• Kynnysarvojen lisääminen ja muokkaaminen, sivu 36

Cisco Unified Intelligence Center -sovelluksen online-ohje
17

Raportit
Tietoja raporteista

Tietoja raporteista
Raportit näyttävät raporttimääritysten palauttamat tiedot. Tiedot poimitaan tietokantakyselyillä, ja ne voidaan
näyttää erilaisissa raporttinäkymissä: ruudukkoina, kaavioina ja mittareina.
Cisco toimittaa Unified Intelligence Centerissä käytettävät malliraportit. Voit tuoda haluamasi malliraportit
Ciscon verkkosivustosta ja mukauttaa niitä yrityksesi tarpeiden mukaan. Malliraporteissa on yksi
oletusruudukkonäkymä. Joissakin malliraporteissa on myös kaavionäkymä.
Jos käyttäjällä on Raportin suunnittelija -käyttäjärooli, hän voi napsauttaa Raportit-säilöä ja avata Käytettävissä
olevat raportit -sivun.

Huomautus

Raportit-käyttöliittymän kaikki toiminnot perustuvat käyttäjärooliin sekä käyttäjälle myönnettyihin
raporttien ja luokkien objektien oikeuksiin.

Raportin hallinta
Unified Intelligence Centerin Raportin hallinnan avulla voit tarkastella raporttien sijainteja ja raportit sisältävien
kansioiden hierarkiaa. Voit järjestää raportit luomalla uusia kansioita ja alikansioita (joita käyttöliittymässä
kutsutaan aliluokiksi). Voit viedä myös kokonaisen kansion ja kaikki sen sisältämät raportit.
Voit suorittaa Raportin hallinnalla seuraavia toimintoja:
Taulukko 1:Raportin hallinta

Toiminnot

Kuvaus

Raporttitason toiminnot
Suorita

Luo raportin.

Aikataulu

Ohjaa raportin ajoitussivulle (Aikataulun luominen raportille, sivulla 62), jotta
voit ajoittaa raportin suoritettavaksi myöhemmin tai säännöllisin väliajoin.

Muokkaa

Tuo näyttöön raporttieditorin. Lisätietoja raporttieditorista on Cisco Unified
Intelligence Centerin raporttien mukauttamisoppaan versiossa 10.0(1), jonka saat
täältä: http://www.cisco.com/en/US/products/ps9755/products_user_guide_
list.html.

Tallenna nimellä

Tallentaa raportin kopion eri sijaintiin eri nimellä.
Huomautus
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Toiminnot

Kuvaus

Muokkaa näkymiä

Tuo näkyviin käytettävissä olevat näkymät. Voit luoda uuden näkymän tai muokata
aiemmin luotuja näkymiä.
Huomautus

Vie

Vie kansion tai raportin tietokoneeseen.
Huomautus

Poista

Voit muokata näkymiä vain, jos sinulla on tarvittavat
käyttöoikeudet. Lisätietoja näkymien muokkaamisesta on Cisco
Unified Intelligence Centerin raporttien mukauttamisoppaassa,
jonka saat täältä: http://www.cisco.com/en/US/products/ps9755/
products_user_guide_list.html.

Jos viet kansion, kaikki kansion sisältämät raportit
viedään.

Poistaa kansion tai raportin.
Huomautus

Et voi poistaa mallikansiota tai
malliraporttia.

Aliluokkatason toiminnot
Luo aliluokka

Luo aliluokan.
Käytettävissä myös
pääkansiotasolla.
Poistaa kansion tai raportin.
Huomautus

Poista

Huomautus

Nimeä uudelleen

Et voi poistaa mallikansiota tai
malliraporttia.

Nimeää kansion tai raportin uudelleen.
Et voi nimetä uudelleen mallikansiota tai
malliraporttia.
Huomautus
Käytettävissä myös
pääkansiotasolla.
Luo uuden raportin valittuun kansioon.
Huomautus

Luo raportti

Malliraportit ovat valmiiksi määritettyjä raportteja, joita voit käyttää heti. Voit
luoda näistä raporteista kopioita ja muokata niitä. Lisätietoja on yksittäisiä
raportteja käsittelevissä luvuissa.

Oikeudet

Käytettävissä myös
pääkansiotasolla.
Määritä luku-/kirjoitusoikeuksia kansiolle.

Vie

Vie kansion tai raportin tietokoneeseen.

Huomautus

Huomautus

Tuo raportti

Jos viet kansion, kaikki kansion sisältämät raportit
viedään.

Tuo aiemmin luodun Unified Intelligence Center -raportin ja tallentaa sen tähän
Unified Intelligence Center -esiintymään.
Huomautus

Käytettävissä kaikilla kansiotasoilla (pääkansio, aliluokat ja
raportti).
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Toiminnot

Kuvaus

Päivitä

Päivittää Raportin hallinnan.
Huomautus

Käytettävissä kaikilla kansiotasoilla (pääkansio, aliluokat ja
raportti).

Raportin luominen
Tee näin
Vaihe 1 Valitse suoritettava raportti Raportit-välilehdessä.
Vaihe 2 Valitse raportin suodattimet.
Huomautus
Jos raportti on määritetty ohittamaan suodattimet, raportti luodaan. Voit silti määrittää
käytettävissä olevia suodattimia käyttämällä Suodatin-painiketta.
Vaihe 3 Valitse Suorita.
Luotu raportti tulee näkyviin raportin katseluohjelmaan. Katso Raportin katseluohjelma.

Raportin katseluohjelma
Kun raportti suoritetaan, se avataan raportin katseluohjelmaan. Sivun sisältö vaihtelee valitun raporttinäkymän
(tietojen esitysmuodon) mukaan. Se voi olla ruudukko, kaavio tai mittari. Voit muuttaa raporttinäkymää tällä
sivulla.
Raportin katseluohjelman kaksi tyyppiä ovat seuraavat:

Historiatietoraporttien katseluohjelma
Cisco Unified Intelligence Centerin historiatietoraporttien katseluohjelmalla voit tehdä seuraavia toimia:
• Suodata raportin tiedot
• Muuta raportin näkymäksi ruudukko, mittari tai kaavio

Huomautus

Voit valita vain näkymistä, jotka ovat kyseisellä hetkellä käytettävissä raportille.

• Muokkaa nykyistä näkymää

Huomautus

Tietoja nykyisen näkymän muokkaamisesta tai uuden näkymän luomisesta on Cisco
Unified Intelligence Centerin raporttien mukauttamisoppaan versiossa 10.0(1), jonka
saat täältä: http://www.cisco.com/en/US/products/ps9755/products_user_guide_list.html.
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• Päivitä raportti
• Tulosta raportti
• Vie raportti
• Tarkastele raportin luomiseen käytettyä SQL-kyselyä
• Tarkastele raportille luotua ohjetta
Seuraavassa kuvassa on esimerkki historiatietoraporttien katseluohjelmasta.
Kuva 2:Historiatietoraporttien katseluohjelma

Reaaliaikaisesti päivittyviä tietoja sisältävien raporttien katseluohjelma
Reaaliaikaisesti päivittyviä tietoja sisältävät raportit päivittyvät reaaliajassa. Cisco Unified Intelligence Centerin
reaaliaikaisesti päivittyviä tietoja sisältävien raporttien katseluohjelmalla voit tehdä seuraavia toimia:
• Voit tarkastella useita ruudukkonäkymiä samassa raportissa. Voit myös muuttaa ruudukkoraporttien
sarakekokoa dynaamisesti.

Huomautus

Reaaliaikaisesti päivittyvät tiedot tukevat vain ruudukkonäkymää.

• Voit lisätä ruudukkonäkymään sarakkeita tai poistaa niitä siitä käyttämällä (GEAR) kuvaketta.
• Automaattinen päivitys – kun Automaattinen päivitys -valintaruutu on valittuna, järjestelmä päivittää
raportin tiedot dynaamisesti sitä mukaa kuin reaaliaikaisia tietoja lisätään. Jos tämä valintaruutu ei ole
valittuna, näkyviin tulee ilmoitus, joka ilmoittaa, että uusia päivityksiä on saatavilla, kun raporttiin on
saatavilla uusia tietoja. Reaaliaikaisesti päivittyviä tietoja sisältävät raportit päivittyvät kolmen sekunnin
välein.
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• Näytä vain kynnysarvot – kun tämä valintaruutu on valittuna, vain kynnysarvoin määritetyt tiedot
näytetään raportissa. Oletusarvoisesti tämä valintaruutu ei ole valittuna raporteissa.
• Uusi ikkuna – avaa raportin linkin uuteen ikkunaan. Uudessa ikkunassa näkyvät Automaattinen päivitysja Näytä vain kynnysarvot -vaihtoehdot.
• Ohje – avaa avattavan valikon, josta voit valita Unified Intelligence Center -raportointisovelluksen
ohjeen tai raporttimallien kenttien ohjeita.
Kuva 3:Reaaliaikaisesti päivittyviä tietoja sisältävien raporttien katseluohjelma

Malliraportit
Unified Intelligence Center sisältää joitakin valmiiksi määritettyjä raportteja, joita voit käyttää heti. Voit myös
luoda näistä raporteista kopioita ja muokata niitä.
Cisco julkistaa tietyin väliajoin uusia malliraportteja, joita voidaan käyttää uusien toimintojen malleina. Nämä
raportit voidaan ladata Cisco.com-sivustosta.
Kaikki raportit sijaitsevat Reportit-osan vasemmanpuoleisessa ruudussa.
Tietoja raportin luomisesta ja muokkaamisesta on kohdassa Raporttien luominen tai muokkaaminen, sivulla
22.

Raporttien luominen tai muokkaaminen
Seuraavissa vaiheissa kuvataan, miten voit luoda uuden raportin tai muokata aiemmin luotua raporttia.

Ennen kuin aloitat
Kaikki raportit sijaitsevat Reportit-osan vasemmanpuoleisessa ruudussa.
Voit luokitella raportit luomalla lisää kansioita Raportit-kansioon.
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Tee näin
Vaihe 1 Valitse vasemmanpuoleisesta ruudusta Raportit-välilehti.
Vaihe 2 Siirry kansioon, johon haluat luoda raportin.
Voit luoda alikansion siirtymällä haluamaasi kansioon, napsauttamalla hiiren kakkospainikkeella kansiota ja
valitsemalla Luo aliluokka.
Vaihe 3 Napsauta hiiren kakkospainikkeella kansiota, johon haluat luoda raportin, ja valitse Luo raportti.
Huomautus

Voit muokata aiemmin luotua raporttia siirtymällä raporttiin, napsauttamalla hiiren kakkospainikkeella raporttia
ja valitsemalla Muokkaa.
Tietoja raportin ohjesivun määrittämisestä on kohdassa Raportin online-ohjeen määrittäminen, sivulla 24.
Vaihe 4 Kirjoita raportin nimi Luo raportti -ikkunan Nimi-kenttään.
Huomautus
Raportin nimen on oltava yksilöllinen Unified Intelligence Centerissä.
Vaihe 5 Kirjoita raportin lyhyt kuvaus Kuvaus-kenttään.
Vaihe 6 Valitse haluamasi raporttimääritys Raporttimääritys-osasta. Laajenna kansio nuolilla.
Vaihe 7 Määritä tarvittavat käyttöoikeudet Oikeudet-osaan.
Vaihe 8 Valitse OK.

Raporttien tuominen
Voit tuoda aiemmin luodun raportin ja siihen liittyvät ohjetiedostot Unified Intelligence Centeriin. Raportti
on tallennettava zip-tiedostoksi ennen tuomista.

Huomautus

Reaaliaikaisesti päivittyvät tiedot voidaan tuoda Unified Intelligence Centeriin, vaikka Java Message
Service (JMS) -tietolähde olisi offline-tilassa. Varmista ennen raportin suorittamista, että
JMS-tietolähdeyhteys on online-tilassa.

Huomautus

Mukautettujen raporttien osalta arvoluettelon ja raporttimäärityksen versionumerot on päivitettävä ennen
raportin tuomista. Muutoin tuonti ei korvaa nykyisiä oletusarvoisia raportteja.
Voit tuoda raportin seuraavia vaiheita noudattamalla.

Tee näin
Vaihe 1 Valitse Raportit-osa vasemmalla olevasta ruudusta.
Vaihe 2 Siirry kansioon, johon haluat tuoda raportin.
Huomautus
Voit luoda alikansion siirtymällä haluamaasi kansioon, napsauttamalla hiiren kakkospainikkeella
kansiota ja valitsemalla Luo aliluokka.
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Vaihe 3 Valitse Tuo raportti.
Vaihe 4 Valitse Tiedostonimi (XML- tai ZIP-tiedosto) -kentästä Selaa.
Vaihe 5 Etsi ja valitse XML-tiedosto tai pakattu raporttitiedosto ja valitse Avaa.
Huomautus
Jos tuotavan raportin käyttämä raporttimääritys ei ole määritettynä Unified Intelligence
Centerissä, varmista, että raporttimäärityksen XML-tiedosto on liitetty raportin yhteyteen ennen
sen tuomista.
Vaihe 6 Valitse avattavasta Raporttimäärityksen tietolähde -luettelosta raporttimäärityksen käyttämä tietolähde.
Huomautus
Tämä kenttä tulee näkyviin vain, jos tuotavan raportin raporttimääritys ei ole määritettynä
Unified Intelligence Centerissä.
Vaihe 7 Valitse avattavasta Arvoluettelon tietolähde -luettelosta raporttimäärityksessä määritettyjen arvoluetteloiden
käyttämä tietolähde.
Huomautus
Arvoluettelolle on valittava tietolähde vain, jos se ei käytä raporttimäärityksen kanssa samaa
tietolähdettä. Reaaliaikainen virtautus -tyyppisille raporttimäärityksille arvoluetteloiden
tietolähde on valittava.
Vaihe 8 Etsi Tallenna kohteeseen -kentässä kansio, johon haluat tuoda raportin. Voit laajentaa kansiot nuolinäppäimillä.
Vaihe 9 Valitse Tuo.

Raportin online-ohjeen määrittäminen
Jokaisella Unified Intelligence Centerin raportilla voi olla oma erillinen ohjesivunsa. Raportti voidaan määrittää
osoittamaan itsenäisesti ylläpidettävään ohjesivuun, tai ohjesivu voidaan luoda ja ladata yhdessä raportin
kanssa.
Jos lataat ohjesivun, sen on oltava HTML-muodossa ja se saa sisältää vain yhden HTML-sivun. HTML-sivu
voi sisältää tekstimuotoiluja ja kuvia. Videoita ja muuta interaktiivista sisältöä ei tällä hetkellä tueta.
Voit määrittää raportin ohjesivun seuraavia vaiheita noudattamalla.

Tee näin
Vaihe 1 Valitse Raportit-osa vasemmalla olevasta ruudusta.
Vaihe 2 Napsauta Raportit-välilehdessä hiiren kakkospainikkeella raporttia, jolle haluat määrittää online-ohjeen, ja
valitse Muokkaa.
Vaihe 3 Valitse Online-ohje-osassa Valitse ohjetiedosto.
Huomautus
Jos ohjeen sisältöä ylläpidetään itsenäisesti, valitse URL ja anna sijainti, jossa ohjeen sisältöä
ylläpidetään, ja siirry vaiheeseen 6.
Vaihe 4 Valitse Lataa ohjetiedosto.
Vaihe 5 Valitse Valitse ladattava tiedosto -ikkunassa HTML- tai ZIP-tiedosto ja valitse Avaa.
Vaihe 6 Valitse Tallenna.
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Raporttien, raporttimääritysten ja luokkien vieminen
Mikä tahansa Unified Intelligence Centerin mukautettu raportti, raporttimääritys tai raporttiluokka voidaan
viedä. Raportit ja raporttiluokat viedään zip-muodossa, ja raporttimääritykset viedään yhtenä XML-tiedostona.
Kun viet luokan, luokan raportit ryhmitellään yhteen zip-tiedostoiksi. Ryhmittely perustuu raporttimäärityksessä
käytettyyn tietolähteeseen ja arvoluetteloihin.
Voit viedä luokan napsauttamalla luokkaa hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla Vie. Valitse zip-tiedoston
tallentaminen tai avaaminen tarpeen mukaan.

Huomautus

Raporttimäärityksiä, jotka sisältävät useita arvoluetteloita, joissa kukin arvoluettelo osoittaa eri
tietolähteeseen, ei viedä.
Ennen kuin viet arvoluetteloita sisältäviä raporttimäärityksiä, varmista, että raporttimäärityksen kaikki
arvoluettelot osoittavat samaan tietolähteeseen.
Sama koskee myös luokkia. Kun viet luokkia, varmista, että luokan kaikki arvoluettelot osoittavat samaan
tietolähteeseen.
Kun viet raportin, seuraavat kohteet viedään:
• Raportti
• Raporttimääritys
• Arvoluettelot
• Näkymät
• Raporttieditorissa määritetyt asetukset
• Raja-arvot
• Oikeudet
• Online-ohje (jos ei ole yhdistetty, zip-tiedostoon luodaan tyhjä kansio)
Raportin mukana ei viedä seuraavia kohteita:
• Raporttisuodattimet
• Kokoelmat
Voit viedä raportin tai raporttimäärityksen seuraavia vaiheita noudattamalla.
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Tee näin
Vaihe 1
Vaihe 2
Vaihe 3
Vaihe 4
Vaihe 5
Vaihe 6

Valitse vasemmalta Raportit- tai Raporttimääritykset-osa.
Etsi raportti tai raporttimääritys, jonka haluat viedä.
Napsauta raporttia hiiren kakkospainikkeella ja valitse Vie.
Nimeä raportti tai raporttimääritys tarvittaessa uudelleen, mutta älä muuta tiedostotunnistetta.
Valitse OK.
Määritä vietävän raportin tai raporttimäärityksen tallennussijainti valitsemalla tiedoston latausikkunassa
Tallenna.
Vaihe 7 Selaa kansioon, johon haluat tallentaa raportin tai raporttimäärityksen.
Vaihe 8 Valitse Tallenna.

Raportin linkin tarkasteleminen
Raportin hyperlinkki luodaan, kun raportti luodaan. Voit noutaa raportin linkin seuraavia vaiheita noudattamalla.

Tee näin
Vaihe 1 Valitse Raportit-osa vasemmalla olevasta ruudusta.
Vaihe 2 Siirry haluamaasi raporttiin.
Vaihe 3 Napsauta raporttia hiiren kakkospainikkeella ja valitse Muokkaa.
Vaihe 4 Valitse näkymä ja valitse Linkit.
Vaihe 5 Valitse Ota todentamaton käyttö käyttöön -valintaruutu, jos haluat, että hyperlinkkiä voi käyttää ilman
todentamista.
Huomautus
• Riippumatta siitä, valitsetko tämän valintaruudun, hyperlinkki edellyttää todentamista
ensimmäisellä avaamiskerralla.
• Reaaliaikaisesti päivittyviä tietoja sisältävissä raporteissa Ota todentamaton käyttö käyttöön
-valintaruutua ei ole valittu.
Vaihe 6 Valitse haluamasi hyperlinkki.
Vaihe 7 Valitse OK.

Suodatintyypit
Voit valita kahdesta eri suodatintyypistä: perussuodattimet ja lisäsuodattimet.
• Perussuodattimet – Perussuodattimet-välilehdessä voit suodattaa raportin tietoja tietyssä määrässä kenttiä.
Nämä kentät on määritetty oletussuodattimessa.
• Lisäsuodattimet – Lisäsuodattimet-välilehdessä voit suodattaa raportin tietoja kaikissa raportissa
käytettävissä olevissa kentissä.
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Huomautus

Lisätietoja suodatusehtojen määrittämisestä uusille suodattimille tiettyjen tarpeiden
mukaan on Cisco Unified Intelligence Centerin raporttien mukauttamisoppaassa.

Lisätietoja päivämääräväli-, arvoluettelo- ja kokoelmasuodattimien määrittämisestä on seuraavissa kohdissa:
• Päivämäärävälisuodattimen määrittäminen, sivulla 27
• Arvoluettelon tai kokoelman suodattimen määrittäminen, sivulla 28
• Teksti- tai desimaalikentän suodattimen määrittäminen, sivulla 29

Päivämäärävälisuodattimen määrittäminen
Siirry Suodatin-sivulle napsauttamalla raporttia.
Kuva 4:Päivämäärävälisuodatin

Tee näin
Vaihe 1 Valitse päivämäärävälin tyyppi. Vaihtoehtoja ovat:
• Suhteellinen päivämääräväli – tämän vaihtoehdot ovat valmiiksi määritettyjä. Valitse avattavasta
Suhteellinen päivämääräväli -luettelosta Tänään, Eilen, Tällä viikolla, Viime viikolla, Tässä kuussa,
Vuoden alusta kuluvaan päivään tai Viime vuonna.
• Absoluuttinen päivämääräväli – Napsauta kalenterikuvaketta ja valitse Aloituspäivämäärä- ja
Päättymispäivämäärä-arvot.
Vaihe 2 Valitse Näytä vain tulokset, jotka kuuluvat määritettyyn ajanjaksoon -valintaruutu, jos haluat tarkastella
tietoja, jotka ovat käytettävissä tiettyinä ajanjaksoina. Tätä ajanjaksoa käytetään kaikkiin päiviin, jotka valitsit
edellisessä vaiheessa. Oletusarvoinen aikaväli on 12.00–23.59.

Cisco Unified Intelligence Center -sovelluksen online-ohje
27

Raportit
Arvoluettelon tai kokoelman suodattimen määrittäminen

Anonyymi joukko -kyselytyyppiin perustuvissa raporteissa Näytä vain tulokset, jotka kuuluvat
määritettyyn ajanjaksoon -vaihtoehto näkyy oletusarvoisesti. Se ei näy valintaruutuna.
Myöskään näiden toimien vaihe 3 ei koske tällaisia raportteja. Lisätietoja kyselytyypeistä on
Cisco Unified Intelligence Centerin raporttien mukauttamisoppaan versiossa 10.0(1), jonka
saat täältä: http://www.cisco.com/en/US/products/ps9755/products_user_guide_list.html.
Vaihe 3 Valitse tietyt viikonpäivät, joilta haluat tiedot, valitsemalla Näytä vain tulokset, jotka kuuluvat tiettyihin
viikonpäiviin -valintaruutu.
Huomautus
Tämä vaihtoehto on käytettävissä vain, jos vaiheessa 1 valitsemasi aikaväli on pidempi kuin
yksi päivä.
Vaihe 4 Valitse Suorita.
Huomautus

Arvoluettelon tai kokoelman suodattimen määrittäminen
Siirry Suodatin-sivulle napsauttamalla raporttia.

Huomautus

Päivitä luettelo -toiminto on käytössä Suodatin-sivulla vain, jos käyttäjällä on oikeus käyttää määritettyjä
arvoluetteloita.

Kuva 5:Kokoelman suodatin

Tee näin
Vaihe 1 Valitse kokoelma tai arvoluettelo Valitse kokoelma- tai Valitse arvoluettelo -ruudusta.
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Vinkki

Voit etsiä arvoluettelon tai kokoelman käyttämällä Haku-ruutua.

Kokoelman tai arvoluettelon kohteet tulevat näkyviin Käytettävissä-luetteloon.
Vaihe 2 Valitse kohde Käytettävissä-luettelosta ja siirrä se Valittu-luetteloon.
Vaihe 3 Voit toistaa haun ja lisätä kohteita valittujen kohteiden luetteloon. Lisäksi voit lisätä kohteita useista kokoelmista
tai arvoluetteloista Valittu-luetteloon.

Teksti- tai desimaalikentän suodattimen määrittäminen
Voit tarkastella Suodatin-sivua luomalla raportin ja valitsemalla sitten Suodatin.

Huomautus

Voit muokata oletusarvoista suodatinta toimimalla samoin.

Kuva 6:Lisäsuodattimet

Tee näin
Vaihe 1
Vaihe 2
Vaihe 3
Vaihe 4
Vaihe 5

Valitse Suodatin-sivun Lisäsuodattimet-välilehti.
Valitse suodatin.
Tuo suodattimen asetukset näkyviin valitsemalla Muokkaa.
Valitse Suodata seuraavien ehtojen mukaisesti.
Valitse ehdot avattavasta Operaattori-luettelosta.
Huomautus
Jos valitset Vastaa mallia -operaattorin, voit käyttää tietojen suodattamiseen mitä tahansa
Microsoft SQL -yleismerkkimallia. Yleismerkki % lisätään jokaisen tietojen suodattamiseen
käytettävän merkkijonon alkuun ja loppuun.
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Vaihe 6 Anna Arvo-kenttään arvo, jota käytetään kentän tietojen suodattamiseen.
Vaihe 7 Valitse Suorita.

Käytettävissä olevat näkymät
Käytettävissä olevat näkymät -sivu avautuu, kun napsautat raporttia hiiren kakkospainikkeella ja valitset
Muokkaa näkymiä. Se sisältää käytettävissä olevat näkymät, jotka ovat parhaillaan liitettyinä raporttiin, sekä
niiden kuvaukset. Sivulla voi myös luoda uusia näkymiä tai muokata aiemmin luotuja näkymiä.
Cisco Unified Intelligence Center tukee kolmea näkymätyyppiä:
• Ruudukot
• Kaaviot
• Mittarit

Huomautus

Jos poistat näkymän, myös näkymälle luotu linkki ja kaikki suodattimella luodut muuttujaparametrit
poistetaan. Cisco Unified Intelligence Center palauttaa hyperlinkin suoritusvirheen: "Tämä raportti
poistettiin. Sulje tai peruuta sivu."
Voit suorittaa näkymäeditorissa seuraavia toimintoja:
• Luo tai muokkaa seuraavia: kaavio, mittari ja ruudukko
• Poista – pyytää vahvistusta ja poistaa sitten näkymän. Älä poista kaikkia raporttinäkymiä. Et voi
suorittaa raporttia, jos sillä ei ole näkymiä.
• Päivitä – päivittää sivun niin, että sillä näkyvät muiden käyttäjien tämän raportin tietojoukon näkymiin
tekemät muutokset.
• Linkit – valitse Ota todentamaton käyttö käyttöön -valintaruutu, jos haluat sallia käyttäjille, joilla
on linkki, käyttää raportteja todentamattomassa tilassa. Oletusarvoisesti Ota todentamaton käyttö
käyttöön -valintaruutu ei ole valittuna.
Tietoja raportin linkin noutamisesta on kohdassa Raportin linkin tarkasteleminen, sivulla 26.
• Ohje – avaa sivun online-ohjeen.

Ruudukkonäkymän luominen
Ruudukot ovat tietojen taulukkomuotoisia esityksiä, joissa tiedot ovat riveillä ja sarakkeissa. Ciscon
malliraporteilla on oletusarvoisesti ruudukkonäkymä. Malliraporteille voi luoda lisäruudukkonäkymiä.
Mukautetuille raporteille oletusruudukko luodaan raporttimäärityksen SQL-kyselystä.

Huomautus

Ryhmittelyä ei tueta reaaliaikaisesti päivittyviä tietoja sisältävissä raporteissa.
Luo ruudukkonäkymä seuraavia vaiheita noudattamalla:
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Tee näin
Vaihe 1 Siirry Raportit-kohtaan.
Vaihe 2 Valitse Raportit, jolloin näkyviin tulee Käytettävissä olevat raportit.
Vaihe 3 Laajenna Raportit-kansio.
Vaihe 4 Etsi raportti oikeasta kansiosta.
Vaihe 5 Napsauta raporttia hiiren kakkospainikkeella ja valitse Muokkaa näkymiä. Näkyviin tulee raportin kaikki
näkymät sisältävä uusi välilehti.
Vaihe 6 Valitse Luo-kohdan avattavasta luettelosta Ruudukko. Näkyviin tulee uusi sivu.
Vaihe 7 Kirjoita tiedot Nimi- ja Fonttikoko-ruutuihin.
Vaihe 8 Kirjoita Kuvaus-ruutuun ruudukkonäkymän kuvaus.
Vaihe 9 Valitse haluamasi ruudukkonäkymän kentät Käytettävissä olevat kentät -kohdasta.
Vaihe 10 Valitsemalla Valitse voit lisätä valitut kentät Ruudukon ylätunnisteet -kohdan Ruudukon kenttien nykyinen
järjestys -ruutuun.
Vaihe 11 Valitsemalla Valitse kaikki voit lisätä kaikki käytettävissä olevat kentät Ruudukon ylätunnisteet -kohtaan.
Vaihe 12 Valitsemalla Lisää ylätunniste voit lisätä uuden kansion Ruudukon ylätunnisteet -kohtaan.
Vaihe 13 Valitsemalla Poista valitut voit poistaa kohteen Ruudukon ylätunnisteet -kohdasta.
Vaihe 14 Avaa uusi sivu valitsemalla Ryhmittely.
Vaihe 15 Anna arvo Ryhmien määrä -kohtaan.
Vaihe 16 Valitse Yksilöivä arvon vaakatasaus -kohdasta arvo.
Vaihe 17 Napsauta avattavaa Lajitteluperuste-luetteloa ja valitse haluamasi kenttä.
Vaihe 18 Valitse OK. Edellinen ikkuna tulee näkyviin.
Vaihe 19 Tallenna luomasi uusi näkymä valitsemalla Tallenna.
Vaihe 20 Nimeä näkymä uudelleen valitsemalla Tallenna nimellä.
Vaihe 21 Valitsemalla Peruuta voit keskeyttää muutosten tekemisen ja poistua ruudukkoeditorista.

Mittarinäkymän luominen
Mittarit näyttävät raportin yksittäisen lukuarvon tilan. Niiden avulla ei voi esittää useita lukuarvoja tai arvojen
monimutkaisia keskinäisiä suhteita. Unified Intelligence Centerissä käytettävä mittari muistuttaa sekä
toiminnoiltaan että ulkoasultaan auton nopeusmittaria. Unified Intelligence Centerin mittarit ovat puoliympyrän
muotoisia, ja niissä on liikkuva nuoli. Mittari ilmaisee, onko arvo sallitulla alueella.

Huomautus

Mittarinäkymä on käytettävissä vain historiatietojen raporteissa, ei reaaliaikaisesti päivittyviä tietoja
sisältävissä raporteissa.
Luo mittarinäkymä seuraavia vaiheita noudattamalla:

Cisco Unified Intelligence Center -sovelluksen online-ohje
31

Raportit
Kaavionäkymän luominen

Tee näin
Vaihe 1 Siirry Raportit-kohtaan.
Vaihe 2 Valitse Raportit, jolloin näkyviin tulee Käytettävissä olevat raportit.
Vaihe 3 Laajenna Raportit-kansio.
Vaihe 4 Etsi raportti oikeasta kansiosta.
Vaihe 5 Napsauta raporttia hiiren kakkospainikkeella ja valitse Muokkaa näkymiä. Näkyviin tulee raportin kaikki
näkymät sisältävä uusi välilehti.
Vaihe 6 Valitse Luo-kohdan avattavasta luettelosta Mittari. Näkyviin tulee uusi sivu.
Vaihe 7 Napsauta avattavaa Kenttä-luetteloa ja valitse haluamasi kenttä.
Vaihe 8 Kirjoita arvot kenttiin Nimi, Kuvaus, Alue ja Mittakaavan merkkien määrä.
Vaihe 9 Valitse haluamasi Mittakaavan asetukset -arvo.
Vaihe 10 Kirjoita Kynnysarvot-kohdassa kunkin kynnysarvotason Arvo-kohtaan arvo.
Vaihe 11 Määritä kynnysarvojen tasot valitsemalla määritettyä tasoa vastaava valintaruutu.
Vaihe 12 Määritä kaikki neljä kynnysarvotasoa valitsemalla Taso-arvoa vastaava valintaruutu.
Huomautus
Neljä valmiiksi määritettyä kynnysarvotasoa ovat Varoitus, Alataso, Päätaso ja Kriittinen.
Näet mittarin graafisen esikatselun, kun valitset kynnysarvotasot valintaruutujen avulla.
Vaihe 13 Tallenna mittarinäkymä ja nimeä se uudelleen valitsemalla Tallenna nimellä.
Vaihe 14 Tallenna ja sulje mittarinäkymä valitsemalla Tallenna ja sulje.
Vaihe 15 Tallenna uusi mittarinäkymä valitsemalla Tallenna.
Vaihe 16 Nollaa sivun arvot valitsemalla Päivitä.
Vaihe 17 Valitsemalla Peruuta voit keskeyttää muutosten tekemisen ja poistua mittarinäkymän editorista.

Kaavionäkymän luominen
Cisco Unified Intelligence Centerissä on kolmentyyppisiä kaavioita: ympyrä-, sarake- ja viivakaavioita.
Ympyräkaavioiden avulla kuvataan määriä kokonaisuuden osina. Ympyrä edustaa sataa prosenttia tiedoista.
Kutakin määrää edustaa sektori, jonka koko edustaa määrää. Ympyräkaavioissa voi käyttää vain desimaalija numerokenttiä. Ympyräkaaviossa voi olla enintään 50 sektoria. Jos tietojoukon ja kaavioeditorin valinnat
muodostavat ympyräkaavion, jossa on yli 50 sektoria, näyttöön tulee virhesanoma. Sarake- eli palkkikaavio
näyttää jatkumattomia tapahtumia ja osoittaa erot trendien sijaan tapahtumien välillä. Sarakekaaviot voivat
olla pysty- tai vaakasuuntaisia, ja ne voidaan pinota pystysuuntaan tai sijoittaa vierekkäin. Viivakaavio näyttää
jatkuvat määrät ajan mittaan yhteiseen mittakaavaan suhteutettuina. Viivakaaviot ovat käteviä trendien
kuvaamiseen.

Huomautus

Kaavionäkymä on käytettävissä vain historiatietojen raporteissa, ei reaaliaikaisesti päivittyviä tietoja
sisältävissä raporteissa.
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Huomautus

Kun pystysuuntaisissa kaavioissa käytetään kyrillisiä kirjaimia, vaakasuuntaisen akselin kentän arvopisteiden
otsikot eivät ehkä näy lainkaan tai näkyvät vääristyneinä. Tämä on tiedossa oleva ongelma. Cisco suosittelee,
että kyrillisiä kirjaimia käytettäessä kaavioita tarkastellaan vaakasuuntaisina.
Luo kaavionäkymä seuraavia vaiheita noudattamalla:

Tee näin
Vaihe 1 Siirry Raportit-kohtaan.
Vaihe 2 Valitse Raportit, jolloin näkyviin tulee Käytettävissä olevat raportit.
Vaihe 3 Laajenna Raportit-kansio.
Vaihe 4 Etsi raportti oikeasta kansiosta.
Vaihe 5 Napsauta raporttia hiiren kakkospainikkeella ja valitse Muokkaa näkymiä. Näkyviin tulee raportin kaikki
näkymät sisältävä uusi välilehti.
Vaihe 6 Valitse Luo-kohdan avattavasta luettelosta Kaavio. Yleisasetukset-sivu tulee näyttöön.
Vaihe 7 Napsauta avattavaa Kaavion tyyppi -luetteloa ja valitse haluamasi kenttä.
Vaihe 8 Kirjoita kaavion nimi ja kuvaus Kaavion nimi- ja Kaavion kuvaus -kenttiin.
Vaihe 9 Valitse tarvettasi vastaavat Helppokäyttötila-, Dynaaminen tietojoukko-, Käytä raportin alatunnistettaja Näytä selite -valintaruudut.
Vaihe 10 Napsauta Selitteen sijainti -kohdan vieressä olevaa avattavaa luetteloa ja valitse joko Oikea tai Alas.
Vaihe 11 Määritä Selitteen otsikon enimmäispituus -arvo.
Vaihe 12 Napsauta Tietojen muutoksen voimaan tulo -kohdassa Tyyppi-vaihtoehdon vieressä olevaa avattavaa
luetteloa ja valitse haluamasi kenttä.
Huomautus
Kohdissa Sarakekaavion asetukset ja Viivakaavion asetukset olevat kentät ovat aktiivisina,
kun valitut kaaviotyypit ovat Sarakekaavio ja Viivakaavio.
Vaihe 13 Valitsemalla Seuraava voit avata Sarjan asetukset -sivun.
Vaihe 14 Napsauta Sarja-kohdan avattavien luetteloiden ruutuja ja valitse Tietokenttä- ja Otsikkokenttä-luetteloista
haluamasi kentät.
Vaihe 15 Napsauta Otsikot-kohdan avattavien luetteloiden ruutuja, jotka sijaitsevat Otsikon sijainti- ja Otsikon muoto
-kohtien vieressä, ja valitse haluamasi kentät.
Vaihe 16 Valitsemalla Seuraava voit avata Yhteenveto-sivun.
Vaihe 17 Valitsemalla Tallenna ja esikatsele -painikkeen voit esikatsella kaaviota.
Vaihe 18 Valitsemalla Tallenna ja lopeta voit tallentaa kaavion ja poistua sivulta.
Vaihe 19 Valitsemalla Peruuta voit keskeyttää muutosten tekemisen ja poistua kaavioeditorista.

Ryhmittely
Voit muotoilla raporttiryhmät seuraavia vaiheita noudattamalla:
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Tee näin
Vaihe 1
Vaihe 2
Vaihe 3
Vaihe 4
Vaihe 5

Valitse Raportit-osa vasemmalla olevasta ruudusta.
Napsauta hiiren kakkospainikkeella raporttia, jonka ryhmittelyn haluat muotoilla, ja valitse Muokkaa näkymiä.
Valitse näkymä, jossa haluat muotoilla ryhmittelyn, ja valitse Muokkaa.
Avaa uusi sivu valitsemalla Ryhmittely.
Anna arvo Ryhmien määrä -kohtaan. Raporttiin valittavien ryhmien määrä voi olla nolla, yksi, kaksi tai
kolme.
Vaihe 6 Määritä, missä ryhmän nimi näkyy raportin sarakkeessa, valitsemalla Yksilöivä arvon vaakatasaus -kohdasta
Alkuun, Keskelle tai Loppuun.
Huomautus
Valitse Näytä vain yhteenveto -valintaruutu, jos haluat nähdä vain yhteenvedon. Näytä vain
yhteenveto -valintaruutu on käytettävissä kaikille kentille.
Vaihe 7 Valitse arvo avattavasta Ryhmittelyperuste-luettelosta. Raportin tiedot ryhmitellään tämän arvon mukaan.
Jos valitset päivämääräarvon tai päivämäärä- ja kellonaika-arvon avattavasta luettelosta, valitse jokin seuraavista
vaihtoehdoista:
• Ei mitään – raportin tiedot ryhmitellään arvon mukaan, ei päivän, viikon tai kuukauden mukaan.
• Päivittäin – raportin tiedot ryhmitellään päivän mukaan.
• Viikoittain – raportin tiedot ryhmitellään viikon mukaan.
• Kuukausittain – raportin tiedot ryhmitellään kuukauden mukaan.
Vaihe 8 Valitse Näytä yhteenveto -valintaruutu, jos haluat sisällyttää raporttiin ryhmittelyn yhteenvetorivin. Jos
esimerkiksi ryhmittelet asiakaspalveluryhmän mukaan ja valitset Näytä yhteenveto -valintaruudun, kunkin
ryhmän osalta näytetään yhteenvetorivi.
Huomautus
Jos valitset Näytä vain yhteenveto -valintaruudun, Näytä yhteenveto -valintaruutu ei ole
käytettävissä.
Vaihe 9 Valitse arvo avattavasta Lajitteluperuste-luettelosta. Raportin tiedot lajitellaan tämän arvon mukaan.
Vaihe 10 Valitse OK.

Kenttien kynnysarvojen ilmaisimien määrittäminen
Voit määrittää kentille kynnysarvojen ilmaisimia, jotka ilmaisevat, jos kentän arvo ylittää tai alittaa tietyn
arvon. Kynnysarvojen ilmaisimet voidaan määrittää vain Ruudukko- ja Mittari-tyyppisille näkymille.
Kynnysarvojen ilmaisimien määrittäminen Mittari-tyyppisille näkymille kuvataan kohdassa, jossa kuvataan
mittarinäkymän luominen. Lisätietoja Mittari-tyyppisen näkymän luomisesta on kohdassa Mittarinäkymän
luominen, sivulla 31.
Lisätietoja Ruudukko-tyyppisen näkymän luomisesta on kohdassa Ruudukkonäkymän luominen, sivulla
30. Voit määrittää kynnysarvojen ilmaisimia Ruudukko-näkymän kentille seuraavia vaiheita noudattamalla.
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Tee näin
Vaihe 1 Valitse Raportit-osa vasemmalla olevasta ruudusta.
Vaihe 2 Napsauta hiiren kakkospainikkeella raporttia, jonka kynnysarvoja haluat määrittää, ja valitse Muokkaa
näkymiä.
Vaihe 3 Valitse näkymä, jossa haluat määrittää kynnysarvoja, ja valitse Muokkaa.
Vaihe 4 Napsauta Ruudukon kenttien nykyinen järjestys -ruudussa hiiren kakkospainikkeella kenttää, jolle haluat
määrittää kynnysarvoja, ja valitse Kynnysarvot.
Vaihe 5 Lisää uusi kynnysarvo valitsemalla kynnysarvojen ikkunassa Lisää.
Huomautus
Voit muokata aiemmin luotua kynnysarvoa valitsemalla kynnysarvon ja valitsemalla Muokkaa.
Vaihe 6 Valitse avattavasta Tyyppi-luettelosta ehto, jota haluat käyttää kynnysarvojen ja kentän nykyisen arvon
vertaamiseen. Kirjoita seuraavaksi näkyviin tulevaan kenttään arvo tai lauseke.
Huomautus
Jos käytät lauseketta, valitse Säännönmukainen lauseke -valintaruutu.
Vaihe 7 Muotoile teksti, joka tulee näkyviin, kun kynnysarvoehto täyttyy. Käytä seuraavia vaihtoehtoja:
a) Lihavointi – valitse tämä valintaruutu, jos haluat lihavoida tekstin.
b) Tekstin väri – valitse kentän tekstin väri.
c) Taustaväri – valitse kentän taustaväri.
d) Tekstin korvaus – kirjoita uusi merkkijono, jos haluat, että kentän teksti korvataan sillä, kun
kynnysarvoehto täyttyy.
e) Kuvan sijainti – anna kuvan polku, jos haluat korvata tekstin kuvalla, kun kynnysarvoehto täyttyy. Voit
joko käyttää kuvahakemistoon ladattuja kuvia tai kirjoittaa sellaisen sijainnin URL-osoitteen, jota Unified
Intelligence Center voi käyttää.
Vaihe 8 Valitse OK.
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Kynnysarvojen lisääminen ja muokkaaminen
Tee näin
Vaihe 1 Avaa Raportit-sivu ja napsauta hiiren kakkospainikkeella raporttia, jolle haluat määrittää kynnysarvon.
Vaihe 2 Valitse Muokkaa näkymiä.
Vaihe 3 Valitse näkymätyypiksi Ruudukko ja valitse sitten Muokkaa. Ruudukon katseluohjelma aukeaa
ruudukkoeditorissa.
Vaihe 4 Valitse Kynnysarvot ja valitse Muokkaa.
Vaihe 5 Valitse avattavasta luettelosta Tyyppi.
Vaihe 6 Valitse Lihavointi tai jätä se valitsematta.
Vaihe 7 Avaa väripaletti valitsemalla Tekstin väri. Kun napsautat väriä, järjestelmä valitsee kyseisen värin ja sulkee
paletin.
Vaihe 8 Avaa väripaletti valitsemalla Taustaväri. Kun napsautat väriä, järjestelmä valitsee kyseisen värin ja sulkee
paletin.
Vaihe 9 Kirjoita Tekstin korvaus -kenttään teksti, jolla haluat korvata oletusarvoisen tyypin, kun kynnysarvoehdot
täyttyvät. Jos valitsit tyypiksi esimerkiksi Pienempi kuin, kentässä voi näkyä esimerkiksi Varoitus.
Vaihe 10 Kirjoita Kuvan korvaus-URL -kenttään kuvan URL-osoite tai polku, kun haluat, että tekstin asemesta kentässä
näkyy kuva.
Vaihe 11 Valitse OK.
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Tietolähteet
• Tietoja tietolähteistä, sivu 37
• Tietolähteet, sivu 37
• Tietolähteeseen perustuvan kyselyn luominen tai muokkaaminen, sivu 39
• Java Message Service -tietolähteen luominen tai muokkaaminen, sivu 40
• Tietolähteen solmun vaihtaminen, sivu 42

Tietoja tietolähteistä
Tietolähde edustaa tietokantaa. Kukin raportointipalvelin edellyttää, että jokaisella raporttien täyttämisessä
käytettävällä tietokannalla on oma tietolähteensä.
Avaa Tietolähteet-sivu valitsemalla vasemmanpuoleisessa ruudussa oleva Tietolähteet-osa. Tämän säilön
kaikki toiminnot ovat vain järjestelmäkonfiguraation pääkäyttäjän käytettävissä.

Huomautus

Tietolähde-käyttöliittymän kaikki toiminnot perustuvat käyttäjärooliin sekä käyttäjälle myönnettyihin
tietolähteiden objektien oikeuksiin.

Tietolähteet
Tietolähde edustaa tietokantaa. Kukin raportointipalvelin edellyttää, että jokaisella raporttien täyttämisessä
käytettävällä tietokannalla on oma tietolähteensä.
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Tietolähteet

Tietolähde-sivu tulee näkyviin, kun valitset vasemmalla olevan Tietolähteet-osan. (Tämän säilön kaikki
toiminnot ovat vain järjestelmäkonfiguraation pääkäyttäjän käytettävissä.)
Kuva 7:Tietolähteet

Voit valita tietolähteen ja muokata sitä valitsemalla tietolähteen valintanapin.
Taulukko 2:Tietolähteet-sivun kentät

Kenttä

Kuvaus

Nimi

Tietolähteen nimi.

Yhdistetty solmu

Näyttää yhdistetyn tietolähteen tilan. Vihreä valintamerkki ilmaisee, että
yhteys toimii. Punainen x ilmaisee, että yhteys ei toimi. Ensisijainen ilmaisee
päätietolähdettä. Toissijainen ilmaisee toissijaista tietolähdettä.

Valmiustilasolmu

Näyttää valmiustilassa olevan tietolähteen tilan. Vihreä valintamerkki
ilmaisee, että yhteys toimii. Punainen x ilmaisee, että yhteys ei toimi.
Ensisijainen ilmaisee päätietolähdettä. Toissijainen ilmaisee toissijaista
tietolähdettä.

Tyyppi

Tietolähteen tyyppi (MS SQL -palvelin, Informix ja Java Message Service
(JMS)).

Tietokannan pääkone

Tietokantapalvelimen DNS-nimi tai IP-osoite.
Huomautus

Tietokannan nimen on oltava AWDB-nimi, ei HDS-nimi.
Järjestelmä noutaa tietoja HDS-tietokannasta käyttämällä
AW-tietokannan näkymiä.

Tietokannan nimi

Tietokannan nimi.

Merkistö

Tietolähteen käyttämä merkistö.

Voit suorittaa tietolähteille seuraavia toimintoja:
• Luo – avaa tietolähteen luonti- tai muokkaussivun. Sivun kentät ovat tyhjiä, ja voit tällä sivulla määrittää
uuden tietolähteen. (Vain järjestelmäkonfiguraation pääkäyttäjän käytössä.)
• Muokkaa – valittavissa, kun rivi on valittu. Avaa tietolähteen luonti- tai muokkaussivun, jolla voit
tarkastella tai muokata kenttiä. (Poistettu käytöstä useimmilta käyttäjiltä.)
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• Poista – valittavissa, kun rivi on valittu. Pyytää vahvistusta ja poistaa sitten tietolähteen. (Vain
järjestelmäkonfiguraation pääkäyttäjän käytössä. Käyttäjällä on lisäksi oltava tietolähteen
kirjoitusoikeudet.)
• Päivitä – päivittää muutokset tietolähdesivulle.
• Vaihda solmua – kehottaa käyttäjää ottamaan käyttöön vaihtoehtoisen tietokannan pääkoneen. Tämä
painike on käytössä, jos valitulle toissijaiselle tietolähteelle on määritetty toissijainen tietokannan pääkone
ja käyttäjällä on oikeudet muokata tietolähdettä. Tietoja tietolähteen solmun vaihtamisesta on kohdassa
Tietolähteen solmun vaihtaminen, sivulla 42.
• Ohje – avaa online-ohjeen.
• X – sulkee sivun.

Tietolähteeseen perustuvan kyselyn luominen tai
muokkaaminen
Tietolähteen voivat luoda tai sitä voivat muokata vain käyttäjät, joilla on Järjestelmäkonfiguraation pääkäyttäjä
-rooli.
Voit luoda tietolähteen seuraavia vaiheita noudattamalla.

Tee näin
Vaihe 1 Siirry Tietolähteet-osaan.
Vaihe 2 Valitse Tietolähteet-välilehdessä Luo.
Huomautus
Jos haluat muokata tietolähdettä, valitse tietolähde ja valitse
Muokkaa.
Vaihe 3 Kirjoita Ensisijainen-välilehden Nimi-kenttään tietolähteen nimi.
Vaihe 4 Kirjoita Kuvaus-kenttään tietolähteen kuvaus.
Vaihe 5 Valitse avattavasta Tyyppi-luettelosta tietolähteen sisältämän tietokannan tyyppi.
Huomautus
Tietoja Java Message Service (JMS) -tyyppisen tietolähteen määrittämisestä on kohdassa
Java Message Service -tietolähteen luominen tai muokkaaminen, sivulla 40.
Vaihe 6 Kirjoita Tietolähteen isäntä -kenttään sen sijainnin isäntänimi tai IP-osoite, jossa tietokantaa ylläpidetään.
Vaihe 7 Kirjoita Portti-kenttään sen portin numero, jonka kautta Unified Intelligence Center voi viestiä tietokannan
kanssa.
Huomautus
Portin numero on pakollinen kenttä vain Informix-tietokannoille. Microsoft SQL Server
-tietokantojen osalta tämän kentän voi jättää tyhjäksi.
Vaihe 8 Kirjoita Tietokannan nimi -kenttään tietokannan nimi.
Vaihe 9 Kirjoita Esiintymä-kenttään tietolähteenä käytettävän tietokantaesiintymän nimi.
Huomautus
Tietokantaesiintymän nimi on pakollinen kenttä vain Informix-tietokannoille. Microsoft SQL
Server -tietokantojen osalta tämän kentän voi jättää tyhjäksi.
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Vaihe 10 Valitse avattavasta Aikavyöhyke-luettelosta aikavyöhyke, jolla tietokanta sijaitsee.
Vaihe 11 Kirjoita Tietokannan käyttäjätunnus -kenttään tietokannan käyttämiseen tarvittava käyttäjätunnus.
Vaihe 12 Kirjoita Salasana-kenttään tietokannan käyttämiseen tarvittava salasana.
Vaihe 13 Kirjoita Vahvista salasana -kenttään salasana uudelleen.
Vaihe 14 Valitse avattavasta Merkistö-luettelosta tietokannan käyttämä merkistö.
Vaihe 15 Määritä käyttöoikeudet, joita tietolähteen käyttäminen ja hallinta edellyttävät.
Huomautus
Käyttöoikeudet määritetään vain Kaikki käyttäjät- ja Oma ryhmä -ryhmille. Jos haluat määrittää
tiettyjä käyttöoikeuksia, käytä Määritetyt käyttöoikeudet- ja Määritetty ryhmä -käyttöoikeuksia
tietolähteen luomisen jälkeen.
Vaihe 16 Varmista, että tietokanta on käytettävissä ja että määritetyt tunnistetiedot ovat oikein, valitsemalla Testaa
yhteys.
Vaihe 17 Valitse Toissijainen-välilehti ja määritä tietolähteen vikasietotietokanta
Huomautus
Jos et halua määrittää tietolähteen vikasietotietokantaa, siirry suoraan vaiheeseen
18.
Vaihe 18 Valitse Vikasietoisuus käytössä -valintaruutu.
Vaihe 19 Kirjoita vikasietotietokannan edellyttämät tiedot vaiheissa 6–16 kuvatun mukaisesti.
Vaihe 20 Valitse Tallenna.

Java Message Service -tietolähteen luominen tai
muokkaaminen
Jotta voisit luoda raporttimäärityksen, jonka kyselytyyppi on Reaaliaikainen virtautus, tarvitset JMS (Java
Message Service) -pohjaisen tietolähteen. JMS-tietolähteellä ei ole Toissijainen-tietolähdevälilehteä.
JMS-pohjaiset tietolähteet kuitenkin tukevat vikasiedon välittäjä-URL-osoitteita. Ne käyttävät avainsanaa
failover: alla esitetyn mukaisesti.
JMS:n vikasieto-osoitteita sisältävän välittäjä-URL:n syntaksi on
failover:(tcp://primary:61616,tcp://secondary:61616)

Varmista, että seuraavat tiedot ovat käytettävissäsi:
• JMS-välittäjän URL-osoite ja vikasieto-URL-osoite, jos käytettävissä
• Julkaistujen aiheiden luettelon sisältävän rakenteen URL-osoite
• Rakenteen URL-osoitteen käyttämisen edellyttämä käyttäjänimi ja salasana
Voit luoda JMS-tietolähteen seuraavia vaiheita noudattamalla.
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Tee näin
Vaihe 1
Vaihe 2
Vaihe 3
Vaihe 4
Vaihe 5
Vaihe 6

Siirry Tietolähteet-osaan.
Valitse Tietolähteet-välilehdessä Luo.
Kirjoita Nimi-kenttään tietolähteen nimi.
Kirjoita Kuvaus-kenttään tietolähteen kuvaus.
Valitse avattavasta Tyyppi-luettelosta Java Message Service (JMS).
Kirjoita Välittäjän URL-osoite -kenttään JMS-välittäjän URL-osoite. Ainoa JMS-välittäjän URL-osoitteen
tukema protokolla on tcp.
JMS-välittäjän URL-osoitteen syntaksi on tcp://hostname:port alla olevan esimerkin mukaisesti.
Isäntänimi voidaan korvata IP-osoitteella. Voit määrittää vikasiedon välittäjä-URL-osoitteita
käyttämällä syntaksia failover:(tcp://ensisijainen isäntänimi:portti, tcp://toissijainen
isäntänimi:portti)

Esimerkki:

tcp://11.111.11.111:61616
failover:(tcp://11.111.11.111:61616, tcp://22.222.22.222:61616)
Aikavyöhykkeeksi asetetaan oletusarvoisesti UTC JMS-pohjaisissa tietolähteissä, eikä sitä voi
muuttaa.
Vaihe 7 Kirjoita REST URL -parametrit -osan Aiheen rakenteen URL-osoite -kenttään rakenteen URL-osoite,
joka sisältää tilattujen aiheiden luettelon. Ainoat tuetut protokollat ovat http ja https.
Huomautus

Aiheen rakenteen URL-osoitteen syntaksi on protokolla://isäntänimi:portti/polku, johon
rakenne on tallennettu. Isäntänimi voidaan korvata IP-osoitteella.

Esimerkki:

http://11.111.11.111:8088/rakenne/rest/raporttimääritys/rakenne/
Vaihe 8 Kirjoita Käyttäjänimi-kenttään REST-käyttäjänimi, joka vaaditaan aiheen URL-osoitteen käyttämiseen.
Vaihe 9 Kirjoita Salasana-kenttään REST-salasana, joka vaaditaan aiheen URL-osoitteen käyttämiseen.
Vaihe 10 Vahvista Vahvista salasana -kentässä REST-salasana.
Huomautus
• Varmista, että pääkäyttäjä vahvistaa aiheen rakenteen URL-osoitteen, ennen kuin sitä
käytetään JMS-tietolähteessä. Jos aiheen rakenteen URL-osoitteen vahvistamiseen tarvitaan
tunnistetiedot, kirjoita käyttäjänimi ja salasana Tietolähde-sivulle.
• Aiheen REST-rakenne vahvistetaan, kun luot raportin raporttimäärityksen
Vaihe 11 Määritä käyttöoikeudet, joita tietolähteen käyttäminen ja hallinta edellyttävät.
Huomautus
Käyttöoikeudet määritetään vain Kaikki käyttäjät- ja Oma ryhmä -ryhmille. Jos haluat määrittää
tiettyjä käyttöoikeuksia, käytä Määritetyt käyttöoikeudet- ja Määritetty ryhmä -käyttöoikeuksia
tietolähteen luomisen jälkeen.
Vaihe 12 Varmista, että JMS-välittäjän URL-osoite on kelvollinen, valitsemalla Testaa yhteys.
Huomautus
Tietolähteessä Testaa yhteys vahvistaa vain JMS-välittäjän URL-osoitteen, mutta ei aiheen
REST-rakenteen URL-osoitetta.
Vaihe 13 Valitse Tallenna.
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Tietolähteen solmun vaihtaminen
Tietolähteen voi tarvittaessa manuaalisesti vaihtaa käyttämään toissijaista solmua. Toissijainen solmu on tätä
varten määritettävä. Lisätietoja tietolähteiden määrittämisestä on kohdassa Tietolähteeseen perustuvan kyselyn
luominen tai muokkaaminen, sivulla 39.
Voit vaihtaa tietolähteen solmun manuaalisesti seuraavia vaiheita noudattamalla:

Tee näin
Vaihe 1 Siirry Tietolähteet-osaan.
Vaihe 2 Valitse tietolähde, jonka solmun haluat vaihtaa.
Vaihe 3 Valitse Vaihda solmua.
Huomautus
Solmun vaihtamista ei tueta Java Message Service (JMS) -tietolähteissä.
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Arvoluettelot
• Tietoja arvoluetteloista ja kokoelmista, sivu 43
• Arvoluettelot, sivu 43
• Arvoluettelon luominen tai muokkaaminen, sivu 45
• Kokoelmien luominen tai muokkaaminen, sivu 46

Tietoja arvoluetteloista ja kokoelmista
Arvoluettelot perustuvat tietokantakyselyihin, ja ne sisältävät saman tyypin kaikki raportoitavat kohteet,
esimerkiksi kaikki asiakaspalvelijat tai kaikki osaamisryhmät.
Kokoelmat ovat arvoluetteloiden alijoukkoja, joiden avulla voidaan hallita tietomäärää, joka näytetään tietyille
käyttäjille tai käyttäjäryhmille. Voit esimerkiksi luoda osaamisryhmien kokoelman, jossa näkyvät vain tietyn
alueen tai toimialueen osaamisryhmät. Unified Intelligence Centerin mukana ei asenneta mallikokoelmia. Jos
käyttäjällä on riittävät oikeudet, hän voi luoda mukautettuja kokoelmia.
Kun käyttäjä suorittaa raportteja, ne näytetään niiden arvoluetteloiden ja kokoelmien mukaan, joiden mukaan
ne voivat suodattaa raportteja. Ryhmän oikeudet tai käyttöoikeudet määrittävät, voiko käyttäjä suodattaa
arvoluetteloiden tai kokoelmien mukaan.

Arvoluettelot
Arvoluettelot sisältävät saman tyypin kaikki raportoitavat kohteet, kuten kaikki asiakaspalvelijoiden ja
asiakaspalveluryhmien osaamisryhmät. Unified Intelligence Centerin mukana asennetaan malliarvoluettelot.
Arvoluettelon ja kokoelman suunnittelija -käyttäjäroolilla varustetut käyttäjät voivat luoda mukautettuja
arvoluetteloita.
Voit liittää arvoluettelon raportin kenttään ja parametriin. Kun arvoluettelo on liitetty raporttiin, siitä tulee
kyseisen raportin suodatin.
Käyttäjän ryhmän oikeudet ja käyttöoikeudet määrittävät, voiko käyttäjä suodattaa raportteja arvoluetteloiden
tai kokoelmien mukaan.
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Taulukko 3:Arvoluettelot-sivun rivit

Kenttä

Kuvaus

Nimi

Arvoluettelon nimi.

Tietolähde

Tietolähde, josta arvot noudetaan.

Tila

Tietolähteen tila. Vihreä valintaruutu tarkoittaa, että tietolähde on online-tilassa. Punainen
X tarkoittaa, että se on offline-tilassa.

Tyyppi

Arvoluetteloiden tyypit: Malli tai mukautettu. Arvoluettelot lisätään asennuksen
yhteydessä. Mukautettuja luetteloita voivat luoda käyttäjät, joille on määritetty
Arvoluettelon ja kokoelman suunnittelija -rooli.
Arvoluettelot:
• Asiakaspalvelija
• Asiakaspalveluryhmä
• Puhelutyyppi
• Yrityspalvelut
• Yrityksen osaamisryhmät
• Palvelut
• Osaamisryhmä
• Säilytysryhmät

Kuvaus

Arvoluettelolle määritetty kuvaus.

Voit suorittaa Arvoluettelot-sivulla seuraavia toimia:
• Suodatin – tarkenna luetteloa kirjoittamalla haluamasi merkit ja valitsemalla Suodatin.
• Tyhjennä – voit poistaa suodattimen valitsemalla Tyhjennä.
• Luo – avaa Luo arvoluettelo / Muokkaa arvoluetteloa -sivun, jolla voit määrittää uuden mukautetun
arvoluettelon.
• Muokkaa – käytössä, kun rivin valintanappi valitaan. Avaa Luo arvoluettelo / Muokkaa arvoluetteloa
-sivun, jolla voit tarkastella ja muokata mukautetun arvoluettelon ominaisuuksia. Malliarvoluetteloiden
ominaisuuksista muokattavissa ovat vain oikeudet.
• Arvot – käytössä, kun rivin valintanappi valitaan. Avaa ruudun, joka sisältää luettelon arvot sekä Päivitä
arvoluettelo -painikkeen.
• Kokoelmat – käytössä, kun rivin valintanappi valitaan. Päivittää Arvoluettelot-sivun näyttämään kyseisen
arvoluettelon kaikki kokoelmat.
• Poista – käytössä, kun rivin valintanappi valitaan. Sovellus pyytää vahvistusta ja poistaa sitten mukautetun
arvoluettelon.
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Huomautus

• Malliarvoluetteloa ei voi poistaa.
• Mukautettua arvoluetteloa ei voi poistaa, jos raporttimäärityksen kenttä viittaa
siihen.
• Kokoelmia sisältävää arvoluetteloa ei voi poistaa.

• Päivitä – päivittää sivun niin, että sillä näkyvät toisen käyttäjän mahdollisesti tekemät muutokset, kuten
uudet ja poistetut arvoluettelot.
• Ohje – avaa online-ohjeen.
• [X] – sulkee sivun.

Arvoluettelon luominen tai muokkaaminen
Arvoluetteloita käytetään tietojen noutamiseen niiden tietojen lisäksi, jotka saadaan raporttimäärityskyselyllä.
Arvoluettelot helpottavat tietojen noutamista kahdesta eri tietokannasta tai kahden eri kyselyn suorittamista.
Voit luoda arvoluettelon seuraavia vaiheita noudattamalla.

Tee näin
Vaihe 1 Valitse Arvoluettelot-osa vasemmalla olevasta ruudusta.
Vaihe 2 Valitse Luo.
Huomautus
Muokkaa arvoluetteloa valitsemalla arvoluettelo ja valitsemalla Muokkaa.
Vaihe 3 Anna seuraavat tiedot.
a) Arvoluettelon nimi – anna arvoluettelon nimi.
b) Versio – anna arvoluettelon versionumero.
c) Tyyppi – tämä kenttä luodaan automaattisesti. Kaikissa luomissasi arvoluetteloissa tämä kenttä sisältää
arvon MUKAUTETTU.
d) Tietolähde – valitse tietolähde avattavasta luettelosta.
e) Kuvaus – anna arvoluettelon kuvaus.
f) Arvoluettelokysely – anna tietokantakysely arvoluettelon arvojen noutamiseksi. Tarkista kyselyn kelpoisuus
heti valitsemalla Tarkista.
g) Kokoelmakysely – anna kysely, jolla noudetaan arvoluettelokyselyllä luodun arvoluettelon tiedot. Tätä
kyselyä tarvitaan vain, jos luot kokoelman, jonka tyyppi on Tunniste. Lisätietoja kokoelmista on kohdassa
Kokoelmien luominen tai muokkaaminen, sivulla 46.
Vaihe 4 Valitse tarvittavat käyttöoikeudet.
Vaihe 5 Valitse Tallenna.

Cisco Unified Intelligence Center -sovelluksen online-ohje
45

Arvoluettelot
Kokoelmien luominen tai muokkaaminen

Kokoelmien luominen tai muokkaaminen
Kokoelma on arvoluettelon avulla noudettujen tietojen alijoukko. Voit luoda kokoelman mistä tahansa
arvoluettelosta, ja jokaisella arvoluettelolla voi olla useita kokoelmia.

Tee näin
Vaihe 1
Vaihe 2
Vaihe 3
Vaihe 4

Valitse Arvoluettelot-osa vasemmalla olevasta ruudusta.
Valitse arvoluettelo, jolle haluat luoda kokoelman tai jonka kokoelmaa haluat muokata.
Valitse Kokoelmat.
Valitse Kaikki kokoelmat -kohdassa Luo.
Huomautus
Voit muokata aiemmin luotua kokoelmaa valitsemalla Kaikki kokoelmat -kohdassa kokoelman
ja valitsemalla Muokkaa.

Vaihe 5 Kirjoita Kokoelman nimi -kenttään kokoelman nimi.
Vaihe 6 Kirjoita Kuvaus-kenttään kokoelman kuvaus.
Vaihe 7 Valitse avattavasta Kokoelman tyyppi -luettelosta kokoelman tyyppi. Eri tyypit kuvataan seuraavassa.
• Tunniste – anna tunniste, jota käytetään kokoelmakyselyssä, joka määritettiin liittyvässä arvoluettelossa.
• Yleismerkki – anna yleismerkkejä sisältävä merkkijono, jonka avulla etsitään tietoja arvoluettelolla
luotujen arvojen joukosta.
• Arvot – voit valita arvoluettelolla luotujen arvojen luettelosta alijoukon.
Vaihe 8 Valitse tarvittavat käyttöoikeudet.
Vaihe 9 Valitse Tallenna.
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Suojaus
• Tietoja pääkäyttäjästä, sivu 47
• Tietoja tietoturvasta, sivu 48
• Käyttäjäluettelo, sivu 48
• Käyttäjän luominen, sivu 49
• Käyttäjäryhmät, sivu 50
• Käyttäjäryhmän luominen, sivu 51
• Käyttöoikeuksien hallinta, sivu 52
• Tietoja oikeuksista, sivu 54
• Tietoja käyttäjäryhmistä, sivu 55
• Suorita nimellä, sivu 56
• Kirjausketjun kirjaaminen Cisco Unified Intelligence Centerissä, sivu 57
• Kirjausketjuraportti, sivu 57
• Kirjausketjuraportin malli, sivu 59
• Parhaat suojauskäytännöt, sivu 59

Tietoja pääkäyttäjästä
Unified Intelligence Center -raportointisovelluksen toimintojen käyttöä ohjaavat käyttäjät, joille on myönnetty
Suojauksen pääkäyttäjä -rooli.
Asennuksen aikana sovelluskäyttäjäksi määritetty käyttäjä on alkuperäinen, oletusarvoinen suojauksen
pääkäyttäjä.
Suojauksen pääkäyttäjät voivat:
• luoda ja ylläpitää käyttäjiä
• määrittää käyttäjärooleja; määrittämällä käyttäjille käyttäjärooleja voidaan hallita säilöjen käyttöä sekä
sitä, mitä objekteja käyttäjä voi luoda
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• määrittää käyttäjien käyttäjäryhmät
• luoda ja ylläpitää käyttäjäryhmiä
• määrittää oikeuksia; käyttäjäroolit määritetään käyttäjille, kun taas oikeudet määritetään objekteille
(dashboardeille, raporteille, raporttimäärityksille, tietolähteille, arvoluetteloille ja kokoelmille)
• tarkistaa muiden käyttäjien oikeudet Suorita nimellä -toiminnolla.

Tietoja tietoturvasta
Unified Intelligence Centerin monitasoisten ja joustavien suojaustoimien avulla suojauksen pääkäyttäjä voi
luoda Unified Intelligence Center -toiminnoille litteitä tai kerroksellisia suojaustoimintoja organisaation
tarpeiden mukaisesti.
Käyttäjän oikeus käyttää Unified Intelligence Center -toimintoja perustuu seuraaviin asioihin:
• Sisäänkirjautumisen todennus
• Käyttäjän organisaation hankkiman Unified Intelligence Center -lisenssin tyyppi. Jos organisaatio käyttää
Standard-lisenssiä, esimerkiksi raporttimääritystoiminnot eivät ole käytettävissä.
• Käyttäjän käyttäjärooli (käyttäjällä voi olla yksi rooli, useita rooleja tai kaikki seitsemän roolia)
• Käyttäjäryhmät, joiden jäsen käyttäjä on
• Käyttäjä voi käyttää objektia, jos objektin luonut henkilö on myöntänyt käyttäjälle objektitason oikeudet.

Käyttäjäluettelo
Käyttäjäluettelo-sivu avautuu Suojaus-osaan. Jos käyttäjällä ei ole Suojauksen pääkäyttäjä -käyttäjäroolia ja
käyttäjä siirtyy tälle sivulle, hän näkee vain oman nimensä. Lisäksi käyttäjä voi avata oman sivunsa ja muokata
tiettyjä parametreja, kuten sähköpostiosoitetta ja puhelinnumeroa. Käyttäjä ei voi muuttaa omaa rooliaan tai
ryhmäänsä.
Kun suojauksen pääkäyttäjät käyttävät tätä sivua, he näkevät kaikki määritetyt käyttäjät, voivat luoda käyttäjiä,
voivat muokata tai poistaa käyttäjiä, voivat tarkastella tai muokata käyttäjätietoja sekä käyttää Suorita nimellä
-toimintoa Cisco Unified Intelligence Centerin käyttämiseen käyttäjänä.
Taulukko 4:Käyttäjäluettelo-sivun kentät

Kenttä

Selitys

Näytä vain aktiiviset käyttäjät Valitse tämä valintaruutu, jos haluat näyttää parhaillaan aktiivisina olevat
käyttäjät.
Nimi sisältää

Käyttämällä tätä suodatinkenttää voit rajoittaa nimiluetteloa tai siirtyä
tiettyyn nimeen.

Käyttäjänimi

Toimialue ja käyttäjänimi (toimialue\nimi).

Etunimi

Käyttäjän etunimi.
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Kenttä

Selitys

Sukunimi

Käyttäjän sukunimi.

Voit suorittaa Käyttäjäluettelo-sivulla seuraavia toimia:
• Luo – avaa Käyttäjätiedot-sivun.
• Muokkaa – valitse käyttäjänimi, valitse Muokkaa ja muokkaa sitten Käyttäjätiedot-sivun tietoja.
• Poista – valitse käyttäjä ja poista käyttäjä valitsemalla Poista.
• Suorita nimellä – valitse käyttäjä ja päivitä Cisco Unified Intelligence Center -käyttöliittymä valitsemalla
Suorita nimellä.
• Päivitä – päivittää sivun ja näyttää viimeisimmät käyttäjäluetteloon tehdyt muutokset.
• Sivu – voit siirtyä käyttäjäluettelon seuraavalle sivulle napsauttamalla nuolta.
• Ohje – avaa online-ohjeen.
• X – sulkee sivun.

Käyttäjän luominen
Voit luoda käyttäjän toimimalla seuraavasti:

Tee näin
Vaihe 1 Siirry kohtaan Suojaus > Käyttäjäluettelo.
Vaihe 2 Tee seuraavat toimet Yleistiedot-välilehdessä:
a) Kirjoita Käyttäjänimi-kenttään toimialue ja käyttäjänimi (toimialue\nimi).
b) Kirjoita Alias-kenttään tämän käyttäjän alias.
c) Salli käyttäjän sisäänkirjautuminen ja pysyminen aktiivisena valitsemalla Käyttäjä on aktiivinen
-valintaruutu.
Huomautus
Jos valintaruutua ei ole valittu, käyttäjä ei voi kirjautua
sisään.
d) Kirjoita käyttäjän etunimi Etunimi-kenttään.
e) Kirjoita sukunimi Sukunimi-kenttään.
f) Kirjoita Organisaatio-kenttään yrityksen nimi tai muu kuvaava teksti, joka liittyy käyttäjään, kuten alue
tai toimiala.
g) Kirjoita käyttäjän sähköpostiosoite Sähköposti-kenttään.
h) Kirjoita käyttäjän puhelinnumero Puhelin-kenttään. Tämä voi olla käyttäjän henkilökohtainen
puhelinnumero tai numero, johon otetaan yhteys hätätapauksissa.
i) Kirjoita käyttäjän kuvaus Kuvaus-kenttään.
j) Valitse Aikavyöhyke-kenttään avattavasta luettelosta aikavyöhyke, jota haluat käyttää raportissa.
Tätä aikavyöhykettä käytetään myös käyttäjän ajoitetuissa raporteissa, ja se ohittaa raporttipalvelimen
aikavyöhykkeen.
Huomautus

Jos tämä kenttä jätetään tyhjäksi, järjestelmä käyttää raporttipalvelimen aikavyöhykettä.
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k) Tee Viikon ensimmäinen päivä -kohdassa seuraavat toimet:
• Valitse Sijaintikohtainen, jos haluat, että viikon ensimmäinen päivä määräytyy sijainnin mukaan.
• Valitse Mukautetut asetukset, jos haluat valita avattavasta luettelosta jonkin seitsemästä
viikonpäivästä.
Viikon ensimmäinen päivä -asetus on käytettävissä ajoitetussa raportissa, raporttinäkymissä
ja linkeissä. Ajoitettu raportti ja raporttinäkymät käyttävät Viikon ensimmäinen päivä
-asetuksena asetusta, jonka raportin tekijä ja muokkaaja ovat määrittäneet käyttäjäluettelon
muokkaus- ja luontisivuilla. Linkeissä viikon aloituspäivänä käytetään sunnuntaita.
l) Valitse Roolit-kenttään vähintään yksi rooli käyttäjälle.
Jos suojauksen pääkäyttäjä lisää tai muuttaa käyttäjärooleja, muutokset astuvat voimaan, kun käyttäjä
kirjautuu ulos ja kirjautuu sitten uudelleen sisään.
Huomautus

m) Valitse Oikeudet-kenttään käyttäjän Oma ryhmä -oikeusasetus uusien objektien luomista varten. Oma
ryhmä on objektin omistajan oletusryhmä.
Huomautus
Oma ryhmä -asetukset määrittävät, voivatko tämän käyttäjän oletusryhmään kuuluvat muut
käyttäjät kirjoittaa tai suorittaa objekteja. Korkeamman tason oikeudet ohittavat muut
oikeudet.
Vaihe 3 Ryhmät-välilehdessä voit määrittää, minkä ryhmien jäsen käyttäjä on ja miten ryhmien jäsenyyksiä voidaan
lisätä käyttäjälle. Voit tarkastella seuraavia tietoja:
• Oma ryhmä: Tämä kenttä ilmaisee käyttäjän oletusryhmän. Suojauksen pääkäyttäjä voi muuttaa tämän.
Käyttäjä näkee ryhmän Oma ryhmä -nimisenä.
• Käytettävissä olevat ryhmät: Tämä luettelo sisältää kaikki luodut ryhmät. Luettelossa on myös ryhmät,
joiden jäsen käyttäjä ei vielä ole. Voit siirtää ryhmiä sarakkeiden välillä käyttämällä nuolia.
• Valitut ryhmät: Tämä sarake sisältää kaikki ryhmät, joiden jäsen käyttäjä on. Voit siirtää ryhmiä
sarakkeiden välillä käyttämällä nuolia.
Huomautus

Oletusarvoisesti jokaisella jäsenellä on Valitut ryhmät -sarakkeessa Kaikki käyttäjät.
Kaikki käyttäjät -ryhmää ei voi poistaa Valitut ryhmät -sarakkeesta.

Käyttäjäryhmät
Käyttäjäryhmät-sivu avautuu Suojaus-osaan. Tällä sivulla voit tarkastella aiemmin luotuja ryhmiä, luoda tai
poistaa ryhmiä sekä tarkistaa ja muokata ryhmän tietoja.
Seuraavat kaksi ryhmää ovat järjestelmän luomia oletusryhmiä:
• Kaikki käyttäjät -ryhmä on Unified Intelligence Centerin sisäinen ryhmä. Kaikki käyttäjät kuuluvat tähän
ryhmään oletusarvon mukaan.
• Pääkäyttäjät sisältyvät Pääkäyttäjät-ryhmään.
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Taulukko 5:Käyttäjäryhmät-sivun kentät

Kenttä

Selitys

Nimi sisältää

Tämän suodatinkentän avulla voit tarkentaa ryhmäluetteloa tai siirtyä tiettyyn
ryhmän nimeen.

Nimi

Ryhmän nimi.

Koko nimi

Koko nimi näyttää ryhmän alisuhteen. Erottimena käytetään pistettä.
Jos esimerkiksi Ryhmä3:n oletusryhmä on Ryhmä1 ja Ryhmä1 on ylätason
ryhmä (jolla ei ole pääryhmää), Ryhmä1:n koko nimi on Ryhmä1. Ryhmä3:n
koko nimi on Ryhmä1.Ryhmä3.

Kuvaus

Ryhmän kuvausteksti.

Voit suorittaa Käyttäjäryhmät-sivulla seuraavia toimia:
• Luo – avaa Ryhmän tiedot -sivun.
• Muokkaa – valitse ryhmän nimi ja avaa Ryhmän tiedot -sivu valitsemalla Muokkaa.
• Poista – valitse ryhmän nimi ja valitse Poista.
• Päivitä – päivittää sivulle ryhmäluetteloon tehdyt muutokset.
• Ohje – avaa online-ohjeen.
• X – sulkee sivun.

Käyttäjäryhmän luominen
Voit luoda käyttäjäryhmän seuraavasti:

Tee näin
Vaihe 1 Siirry kohtaan Suojaus > Käyttäjäryhmät.
Vaihe 2 Tee seuraavat toimet Yleistiedot-välilehdessä:
a) Kirjoita Ryhmän nimi -kenttään ryhmän nimi. Tämä kenttä on käytettävissä vain, kun luot uuden ryhmän.
b) Kirjoita Kuvaus-kenttään ryhmää kuvaileva teksti tai muokkaa sitä.
Vaihe 3 Tee seuraavat toimet Ryhmät-välilehdessä:
a) Oletusryhmä – valitse avattavasta luettelosta oletusryhmä.
b) Käytettävissä olevat ryhmät – näyttää kaikki luodut ryhmät, jotka ovat käytettävissä tämän ryhmän
aliryhminä. Painikkeella > tai < voit siirtää vain tietyn ryhmän tai tietyt ryhmät.
c) Valitut ryhmät – näyttää kaikki ryhmät, joiden aliryhmä tämä ryhmä on. Painikkeella > tai < voit siirtää
vain tietyn ryhmän tai tietyt ryhmät.
Vaihe 4 Tee seuraavat toimet Ryhmän jäsenet -välilehdessä:
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a) Toimi Käyttäjät-välilehdessä seuraavasti:
• Käytettävissä olevat käyttäjät – näyttää kaikki luodut käyttäjät, jotka ovat lisättävissä tähän ryhmään.
Painikkeella > tai < voit siirtää vain tietyn ryhmän tai tietyt ryhmät.
• Valitut käyttäjäjäsenet – näyttää käyttäjät, jotka ovat tämän ryhmän käyttäjiä. Painikkeella > tai
< voit siirtää vain tietyn ryhmän tai tietyt ryhmät.
b) Toimi Ryhmät-välilehdessä seuraavasti:
• Käytettävissä olevat ryhmät – näyttää kaikki ryhmät, jotka ovat lisättävissä tähän ryhmään.
Painikkeella > tai < voit siirtää vain tietyn ryhmän tai tietyt ryhmät.
• Valitut ryhmän jäsenet – näyttää ryhmät, jotka ovat tämän ryhmän aliryhmiä. Painikkeella > tai <
voit siirtää vain tietyn ryhmän tai tietyt ryhmät.
Vaihe 5 Päivitä uusi määritys tai kenttiin tehdyt muutokset valitsemalla Tallenna.
Vaihe 6 Peruuta tai sulje sivu valitsemalla Peruuta.

Käyttöoikeuksien hallinta
Tällä sivulla voit määrittää ryhmille tai yksittäisille käyttäjille lisäoikeuksia.
Käyttöoikeudet-sivulla on seuraavat välilehdet:

Määritetyt ryhmäoikeudet
Tee näin
Vaihe 1 Valitse objektityyppi Oikeudet-ruudusta. Jos objektin tyyppi on dashboard, raportti tai raporttimääritys, voit
valita luokan tai luokan sisältämän objektin. Jos objektityyppi on jokin muu, valitse objekti luettelosta. Kaikki
ryhmät, joille on jo määritetty objektin oikeudet, näkyvät Valitun kohteen ryhmäoikeudet -ruudussa.
Vaihe 2 Valitse ryhmä Kaikki ryhmät -ruudusta. Ryhmän kaikki käyttäjäjäsenet näkyvät Valitun ryhmän kaikki käyttäjät
-ruudussa.
Vaihe 3 Valitse Määritä oikeudet. Valitse ryhmän oikeustaso (suoritus, kirjoitus) ja valitse OK.
Vaihe 4 Ryhmä lisätään Valitun kohteen ryhmäoikeudet -ruutuun. Lisäksi ruudussa näkyvät vaiheessa 3 määritetyt
oikeudet.

Huomautus

Jos suojauksen pääkäyttäjä lisää tai muuttaa käyttöoikeuksia, muutos ei välttämättä tule voimaan
välittömästi.
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Taulukko 6:Ryhmän jäsenet -välilehden kentät

Kenttä

Kuvaus

Oikeudet-ruutu (vasen yläkulma)

Napsauta avattavaa luetteloa ja valitse objektit, joille haluat määrittää
oikeuksia. Vaihtoehdot ovat: Tietolähteet, Raporttimääritykset, Raportit,
Dashboardit, Arvoluettelot ja Kokoelmat.
Kun valitset objektityypin, ruutu päivitetään näyttämään kyseisen
objektin kohteiden tai luokkien luettelo.

Kaikki ryhmät -ruutu (oikea
yläkulma)

Tämä ruutu sisältää käytettävissä olevat käyttäjäryhmät. Kun korostat
käyttäjäryhmän, sivu päivitetään näyttämään Valitun ryhmän kaikki
käyttäjät -ruutu. Tämä ruutu sisältää ryhmän kaikkien jäsenten luettelon.

Valitun ryhmän kaikki käyttäjät
-ruutu (oikea alakulma)

Tämä ruutu sisältää sen ryhmän kaikki jäsenet, joka on korostettuna
yllä olevassa Kaikki käyttäjät -ruudussa.

Määritä oikeudet -painike

Valitsemalla tämän voit avata valintaikkunan, jossa voit valita
oikeustason Oikeudet-ruudussa valitulle objektille ja Kaikki ryhmät
-ruudussa valitulle ryhmälle.

Valitun kohteen ryhmäoikeudet

Tämä ruutu sisältää ryhmät, joille on määritetty valitun objektin
oikeudet, sekä niiden oikeustasot.

Määritetyt käyttöoikeudet
Tee näin
Vaihe 1 Valitse objektityyppi Oikeudet-ruudusta. Jos objektin tyyppi on dashboard, raportti tai raporttimääritys, voit
valita luokan tai luokan sisältämän objektin. Jos objektityyppi on jokin muu, valitse objekti luettelosta. Kaikki
käyttäjät, joille on jo määritetty objektin oikeudet, näkyvät Valitun kohteen käyttöoikeudet -ruudussa.
Vaihe 2 Valitse käyttäjänimi Käyttäjäluettelo-ruudusta.
Vaihe 3 Valitse Näytä ryhmät, kun haluat tarkistaa, minkä ryhmien jäsen tämä käyttäjä on.
Vaihe 4 Valitse Määritä oikeudet, valitse käyttäjän oikeustaso (suoritus, kirjoitus) ja valitse OK.
Valitun kohteen kaikki oikeudet -ruutuun päivitetään käyttäjä ja vaiheissa 3 ja 4 lisätyt tai muokatut oikeudet.
Kenttä

Kuvaus

Oikeudet-ruutu (vasen
yläkulma)

Napsauta avattavaa luetteloa ja valitse objektityypit, joille haluat määrittää
oikeuksia. Vaihtoehdot ovat Tietolähteet, Raporttimääritykset, Raportit,
Dashboardit, Arvoluettelot, Kokoelmat ja Järjestelmäkokoelmat.
Kun valitset objektityypin, ruutu päivitetään näyttämään kyseisen objektin
kohteiden tai luokkien luettelo.

Käyttäjäluettelo-ruutu (oikea
yläkulma)

Tämä ruutu sisältää nykyiset käyttäjät. Voit suodattaa luettelon ja valita
yhden käyttäjänimen tai useita käyttäjänimiä.
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Kenttä

Kuvaus

Näytä ryhmät -painike

Valitsemalla tämän voit näyttää Valitun käyttäjän kaikki ryhmät -ruudun.

Valitun käyttäjän kaikki ryhmät Tämä ruutu sisältää kaikki ryhmät, joiden jäsen Käyttäjäluettelo-ruudussa
(oikea alakulma)
korostettuna oleva käyttäjänimi on.
Määritä oikeudet -painike

Valitsemalla tämän voit avata valintaikkunan, jossa voit valita objektin
oikeustason (suoritus, kirjoitus).

Valitun kohteen kaikki oikeudet Tämä ruutu sisältää käyttäjät, joille on määritetty objektin oikeudet. Ruutu
sisältää myös objektin oikeustasot.

Huomautus

Objektin omistajan oikeuksia ei voi muuttaa. Omistajalla on aina objektin kirjoitusoikeus. Jos
esimerkiksi käyttäjä on raportin 1 omistaja, käyttäjällä on raportin 1 kirjoitusoikeus eikä kukaan
muu voi muuttaa oikeutta suoritusoikeudeksi.

Tietoja oikeuksista
Käyttäjäroolit liittyvät henkilöihin, ja oikeudet liittyvät objekteihin. Unified Intelligence Center -sovelluksen
objektit ovat dashboardeja, raportteja, raporttimäärityksiä, tietolähteitä, luokkia, arvoluetteloita ja kokoelmia.
Oikeudet:
• SUORITA: Kun käyttäjällä on objektin suoritusoikeus, käyttäjä voi suorittaa objektista riippuvaisia
toimintoja.
Suoritusoikeudella käyttäjä voi esimerkiksi suorittaa, tulostaa ja päivittää raportin, avata ja päivittää
dashboardin sekä suorittaa dashboardin diaesityksen ja nähdä arvoluettelokyselyn. Suoritusoikeus sisältää
lukuoikeuden.
• KIRJOITA: Kun käyttäjällä on objektin kirjoitusoikeus, hän voi muuttaa objektia, nimetä sen uudelleen
tai poistaa sen. Kirjoitusoikeudella käyttäjä voi esimerkiksi tallentaa raportin nimellä, tuoda ja viedä
raportteja, muokata tietolähdettä sekä poistaa mukautetun arvoluettelon. Kirjoitusoikeus sisältää suoritusja lukuoikeudet.

Huomautus

Jos objektin oikeuksia määritettäessä kaikki valintaruudut jätetään valitsematta, käyttäjällä
ei ole objektiin mitään oikeuksia.

Seuraavia sääntöjä voidaan käyttää kaikissa Unified Intelligence Centerin luokkapuissa: Raportit,
Raporttimääritykset, Dashboardit.
• Jotta voit poistaa kohteen, sinulla on oltava kohteen ja kohteen pääluokan kirjoitusoikeudet.
• Jotta voit poistaa kohteen, sinulla on oltava luokan, luokan pääluokan ja kaikkien luokkaan kuuluvien
luokkien ja/tai kohteiden kirjoitusoikeudet.
• Käyttäjä voi vain muokata kohdetta tai tallentaa sen, jos kohteen pääluokkaan ei ole kirjoitusoikeutta.
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• Käyttäjä voi käyttää vain Tallenna nimellä -toimintoa, jos kohteen kirjoitusoikeus ei ole käytössä.
• Kuka tahansa Tuodut raporttimääritykset -luokan omistaja voi poistaa luokan, jos pääkäyttäjä määrittää
Tuodut raporttimääritykset -luokkaan kirjoitusoikeudet.
Oikeudet toimivat yhdistettyinä, ja käytössä on aina korkein määritetty oikeustaso.
Käyttäjä voi saada objektin oikeudet useasta eri lähteestä. Käyttäjä voi periä oikeuden Kaikki käyttäjät
-ryhmästä tai oletusryhmästä (Oma ryhmä). Lisäksi suojauksen pääkäyttäjä voi määrittää käyttäjälle objektin
oikeuden. Kun käyttäjä käyttää objektia, voimassa on aina korkein määritetty oikeustaso.

Käyttäjäroolit ja oikeudet
Käyttäjäroolisi avulla voit “avata” roolia vastaavan säilön. Jos sinulla on suoritusoikeus, voit luoda objekteja
kyseiseen säilöön. Jos olet esimerkiksi dashboardin suunnittelija, voit luoda dashboardeja Käytettävissä olevat
dashboardit -sivulle.
Kun luot objektin, olet kyseisen objektin omistaja. Sinulla on objektin kirjoitusoikeus, ja voit määrittää objektin
oikeuksia kaikille käyttäjille ja oman ryhmäsi käyttäjille.
Jos objekti on vielä keskeneräinen etkä halua kenenkään käyttävän sitä, voit määrittää sen “yksityiseksi”
jättämällä kaikki oikeudet valitsematta sekä kaikkien käyttäjien että ryhmien osalta.
Kun objekti on valmis, voit määrittää oletusryhmäsi (oma ryhmä) oikeuksiksi suoritusoikeudet tai jopa
kirjoitusoikeudet. Jos esimerkiksi luot omalle ryhmällesi dashboardin ja siinä on huomautuksia, voi olla
tarpeen, että ryhmän muut jäsenet päivittävät huomautuksia.
Vaikka sinä olisit dashboardin suunnittelija, jos Käytettävissä olevat dashboardit -sivulla on muiden dashboardin
suunnittelijoiden luomia (omistamia) dashboardeja, et ehkä näe kyseisiä dashboardeja. Tähän vaikuttavat
ryhmäoikeutesi ja objektitason oikeudet, joita omistajat ovat määrittäneet dashboardeilleen.

Tietoja käyttäjäryhmistä
Käyttäjäryhmien avulla suojauksen pääkäyttäjät voivat osioida Unified Intelligence Centerin toimintoja.
Käyttäjäryhmät nopeuttavat prosesseja esimerkiksi silloin, kun usealle käyttäjälle on määritettävä samat
oikeudet dashboardeihin ja raportteihin tai kun käyttäjät tarvitsevat tietyt oikeudet ja toiminnot alueellisten
tai organisaation vaatimusten mukaan.
Käyttäjäryhmät eivät vaikuta siihen, miten tiedot tallennetaan tietokantaan. Niitä käytetään vain, kun halutaan
nopeasti määrittää samat oikeudet ryhmän kaikille jäsenille. Tällöin määritysprosessia ei tarvitse toistaa
erikseen kullekin käyttäjälle.
Järjestelmän määrittämä Kaikki käyttäjät -ryhmä
Kaikki käyttäjät kuuluvat automaattisesti järjestelmän määrittämään Kaikki käyttäjät -ryhmään.
Kaikki käyttäjät näkyy aina Käyttäjäryhmien hallinta -ikkunassa. Suojauksen pääkäyttäjä ei voi poistaa sitä.
Järjestelmän määrittämä Pääkäyttäjät-ryhmä
Suojauksen pääkäyttäjä kuuluu automaattisesti järjestelmän määrittämään Pääkäyttäjät-ryhmään. Hän voi
lisätä muita suojauksen pääkäyttäjiä tähän ryhmään.
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Pääkäyttäjät-ryhmään on lisättävä muita suojauksen pääkäyttäjiä. Rooli ei kuitenkaan automaattisesti tee
heistä kyseisen ryhmän jäseniä.
Asiakkaan määrittämät käyttäjäryhmät
Suojauksen pääkäyttäjät voivat luoda haluamansa määrän käyttäjäryhmiä ja lisätä niihin käyttäjiä. Näistä
ryhmistä yksi on käyttäjän oma ryhmä (eli Oma ryhmä).
Oletusryhmä
Suojauksen pääkäyttäjä voi luotuaan asiakkaan määrittämät ryhmät lisätä käyttäjän haluamiinsa ryhmiin sekä
määrittää yhden ryhmistä käyttäjän oletusryhmäksi (Oma ryhmä). Myös Kaikki käyttäjät -ryhmä voidaan
valita käyttäjän oletusryhmäksi.
Objektin omistaja voi määrittää sen oikeudet ryhmälle ja Kaikki käyttäjät -ryhmälle. Vain suojauksen
pääkäyttäjä voi määrittää muiden ryhmien ja yksittäisten käyttäjien lisäoikeuksia Käyttöoikeudet-sivulla.
Käyttäjälle määritetty objektin oikeus on korkein oikeustaso, jonka käyttäjä voi saada oikeuksia määrittävistä
lähteistä.

Ryhmät ja aliryhmät
Ryhmien ja aliryhmien säännöt
• Ryhmä voi olla sekä pääryhmä että aliryhmä. Ryhmä 2 voi esimerkiksi olla ryhmän 1 aliryhmä. Ryhmä
2 voi olla myös ryhmän 3 pääryhmä.
• Ryhmällä ei tarvitse olla aliryhmiä.
• Ryhmän aliryhmien määrää ei ole rajoitettu.
• Aliryhmä ei voi olla oman pääryhmänsä pääryhmä, eikä pääryhmä voi olla oman aliryhmänsä aliryhmä.
Oletetaan, että ryhmä 3 on ryhmien 1 ja 2 aliryhmä. Ryhmä 3 ei voi olla myös ryhmän 1 tai ryhmän 2
pääryhmä.
• Ryhmän alikohteina voi olla sekä ryhmiä että käyttäjiä. Ryhmä 2 voi esimerkiksi olla ryhmän 1 aliryhmä.
Käyttäjä Lee voi olla ryhmän 1 aliobjekti.
• Ryhmällä ei tarvitse olla pääryhmää.
• Aliryhmät eivät peri jäseniä pääryhmiltään. Käyttäjän lisääminen ryhmän jäseneksi ei merkitse sitä,
että käyttäjästä tulisi myös tämän ryhmän aliryhmien jäsen. Oletetaan, että ryhmät 2 ja 3 ovat ryhmän
1 aliryhmiä. Suojauksen pääkäyttäjä lisää käyttäjän A ryhmän 1 jäseneksi. Käyttäjästä A ei tule
automaattisesti ryhmän 2 tai ryhmän 3 jäsentä. Jos käyttäjä A halutaan ryhmän 2 jäseneksi, suojauksen
pääkäyttäjän on lisättävä käyttäjä A ryhmän 2 jäseneksi.

Suorita nimellä
Suojauksen pääkäyttäjä voi valita nimen Käyttäjäluettelo-sivulta ja valita Suorita nimellä. Tämä päivittää
Unified Intelligence Center -sivun vastaamaan käyttöliittymää, jonka kyseinen käyttäjä näkee ollessaan
kirjautuneena sisään.
Tällä työkalulla voit tarkistaa, että käyttäjäroolit ja oikeudet on määritetty oikein.
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Huomautus

• Kun käytät Suorita nimellä -toimintoa, sivun yläosassa näkyy sekä omat kirjautumistietosi että Suorita
nimellä -tiedot.
• Et voi valita Suorita nimellä -käyttäjäksi omaa itseäsi.
• Voit valita Suorita nimellä -käyttäjäksi vain yhden käyttäjätason. Suojauksen pääkäyttäjä ei voi valita
Suorita nimellä -käyttäjäksi käyttäjä A:ta ja sitten käyttäjä A:na valita Suorita nimellä -käyttäjäksi
käyttäjä B:tä.
Voit sulkea Suorita nimellä -tilan valitsemalla sivun yläosasta Pysäytä Suorita nimellä.

Kirjausketjun kirjaaminen Cisco Unified Intelligence Centerissä
Unified Intelligence Center tukee nyt kirjausketjun kirjaamista. Tämän ominaisuuden avulla voit tarkastella
Unified Intelligence Center -palvelimen entiteeteille suoritettujen luomis-, päivitys-, muokkaus- ja
poistotapahtumien kirjaustietueita. Voit tarkastella kirjausketjuja käyttämällä kirjausketjun malliraporttia.
Vain pääkäyttäjät voivat oletusarvon mukaan käyttää ja tarkastella tätä ominaisuutta. Pääkäyttäjä voi kuitenkin
myöntää muille Unified Intelligence Centerin käyttäjille tämän ominaisuuden käyttöoikeuksia.

Huomautus

Kirjausketjuraportin lokalisointia ei tueta.

Kirjausketjun seuraaminen Cisco Unified Intelligence Centerissä
Tee näin
Vaihe 1 Kirjaudu Unified Intelligence Center -raportointikäyttöliittymään.
Vaihe 2 Valitse Raportit > Malli > Intelligence Center Admin ja valitse Audit Trail. Järjestelmä avaa
kirjausketjuraportin suodatusikkunan.
Vaihe 3 Määritä tarvittavat suodatusehdot ja valitse Run. Järjestelmä tuo kirjausketjuraportin näkyviin määrittämiesi
suodatusehtojen perusteella.

Kirjausketjuraportti
Näkymät: Tässä raportissa on seuraavat kolme ruudukkonäkymää: Ei ryhmittelyä, Ryhmittely yksikön nimen
mukaan ja Ryhmittely käyttäjänimen mukaan.
Ryhmittely: Tässä raportissa on kaksi ryhmiteltyä näkymää, jotka on ryhmitelty ja lajiteltu käyttäjänimen ja
yksikön nimen mukaan. Kolmas näkymä on ryhmittelemätön näkymä, joka on myös tämän raportin
oletusnäkymä.
Arvoluettelo: CUIC:n käyttäjät, CUIC:n toiminnot ja CUIC:n yksikkötyypit.
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Tietokantataulukot, joista tiedot haetaan:
• CUICAUDITLOG
• CUICLOGEDENTITY

Nykyiset kentät kirjausketjuraportin ruudukkonäkymässä
Nykyiset kentät ovat kenttiä, jotka näytetään oletusarvoisesti raportin ruudukkonäkymässä, joka luodaan
malliraportista. Voit muuttaa niitä.
Nykyiset kentät ovat samassa järjestyksessä (vasemmalta oikealle) kuin ne ovat oletusarvoisesti malliraportissa.
Sarake (kenttä)

Kuvaus

Tapahtuman aika

Päivämäärä ja kellonaika, jolloin käyttäjä suoritti
toiminnon Unified Intelligence Center -järjestelmässä.

Käyttäjä

Tietyn toiminnon suorittaneen käyttäjän toimialueen
nimi ja käyttäjätunnus.

Toiminto

Käyttäjän suorittama toiminto, esim. LUO,
TALLENNA, PÄIVITÄ, TUO, VIE.

Kohteen tyyppi

Sen kohteen tyyppi, jolle käyttäjä suoritti toiminnon.

Kohteen nimi

Käyttäjän käyttämän kohteen nimi.

Tila

Toiminnan tila: ONNISTUI tai EPÄONNISTUI.

Kuvaus

Suoritetun toiminnon yksityiskohtainen kuvaus.

Suorita nimellä -käyttäjä

Tietyn toiminnon suorittaneen Suorita nimellä
-käyttäjän käyttäjätunnus.

Palvelimen IP-osoite

Unified Intelligence Center -palvelimen IP-osoite.

Palvelimen nimi

Unified Intelligence Center -palvelimen isäntänimi.
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Kirjausketjuraportin malli
Seuraava kuva on esimerkki raportista, joka on luotu kirjausketjuraportin mallista.
Kuva 8:Kirjausketjuraportin malli

Parhaat suojauskäytännöt
Jos lisäät käyttäjän yhteen tai useaan muuhun ryhmään, määritä jokin niistä käyttäjän oletusryhmäksi ja määritä
oletusryhmän oikeudet korkeammiksi kuin Kaikki käyttäjät -ryhmän oikeudet.
Oletusryhmän korkeammat oikeudet ohittavat Kaikki käyttäjät -ryhmän oikeudet. Yksittäisten käyttäjien
oikeudet ohittavat ryhmän käyttöoikeudet.
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8

Ajoitusohjelma
• Aikataululuettelo, sivu 61
• Aikataulun luominen raportille, sivu 62
• Sähköpostitse lähetettävän ajoitetun raportin määrittäminen, sivu 62
• Etäsijaintiin julkaistavan raportin määrittäminen, sivu 63

Aikataululuettelo
Voit suorittaa Aikataululuettelo-sivulla seuraavia toimia:
• Suodatin/Tyhjennä – tarkenna luetteloa kirjoittamalla haluamasi merkit ja valitsemalla Suodatin. Voit
poistaa suodattimen valitsemalla Tyhjennä.
• Luo – avaa raporttiaikataulun luonti- ja muokkaussivun, jonka tyhjiin kenttiin voi määrittää uuden
aikataulun. Tällä sivulla voit luoda aikataulun tai muokata sitä sekä lähettää raportin sähköpostitse,
näyttää sen dashboardissa ja tallentaa CSV-tiedoston etäsijaintiin. Lisätietoja on kohdissa:
◦ Aikataulun luominen raportille, sivulla 62
◦ Sähköpostitse lähetettävän ajoitetun raportin määrittäminen, sivulla 62
◦ Etäsijaintiin julkaistavan raportin määrittäminen, sivulla 63
• Muokkaa – käytössä, kun rivi on valittuna. Avaa raporttiaikataulun luonti- ja muokkaussivun, jolla voit
muokata aikataulua.
• Poista – käytössä, kun rivi on valittuna. Pyytää vahvistamaan poiston ja poistaa sitten aikataulun. Jos
aikataulu poistetaan ja yrität avata sen, näyttöön tulee virhesanoma. Voit tarvittaessa noutaa tiedot
suorittamalla raportin päivämäärä- ja aikavälillä, joka oli käytössä poistetussa ajoitetussa raportissa.
• Ota käyttöön – ottaa aikataulun käyttöön.
• Poista käytöstä – poistaa aikataulun käytöstä..
• Suorita nyt – suorittaa ajoitetun raportin heti. Tämä ei vaikuta seuraavaan ajoitettuun tehtävään.
• Päivitä – päivittää muutokset aikataululuettelosivulle.
• Ohje – avaa online-ohjeen.
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• X – sulkee sivun.

Aikataulun luominen raportille
Voit luoda raportille aikataulun seuraavia vaiheita noudattamalla:

Huomautus

Reaaliaikaisesti päivittyvät tiedot eivät tue ajoittamista.

Tee näin
Vaihe 1
Vaihe 2
Vaihe 3
Vaihe 4

Valitse ajoitusohjelmassa Luo.
Kirjoita Yleisasetukset-välilehden Aikataulun nimi -kohtaan ajoitetun raportin nimi.
Valitse raportti avattavasta Raportit-valikosta.
Määritä suodattimet valitsemalla Määritä suodatin -valintaruutu. Jos haluat käyttää oletussuodatinta, älä
valitse valintaruutua.
Vaihe 5 Siirry suodattimen määrityssivulle napsauttamalla Määritä suodatusehdot -linkkiä.
Huomautus
Lisätietoja on kohdassa Suodatintyypit, sivulla
26.
Vaihe 6 Napsauta Kesto-osassa kalenterikuvaketta ja valitse Aloituspäivä- ja Päättymispäivä-kohtiin arvot.
Vaihe 7 Määritä Toistuvuus-osaan ajoitetun raportin luomistiheys. Valitse jokin seuraavista asetuksista:
• Kerran – määritä päivän kellonaika, jolloin raportti luodaan.
• Päivittäin – määritä niiden päivien määrä, joina raportti luodaan.
• Viikoittain – määritä niiden viikkojen määrä ja viikon päivät, joina raportti luodaan.
• Kuukausittain – määritä kuukauden päivä ja niiden kuukausien määrä, joina raportti luodaan.
Huomautus
Määritä Viimeinen-kohtaan kuukauden viimeinen
päivä.
Määritä Tiheys-osaan, miten monta kertaa raportti luodaan ajoitettuina päivinä.
Vaihe 8 Valitse Tallenna.

Sähköpostitse lähetettävän ajoitetun raportin määrittäminen
Valitse ajoitusohjelmassa Sähköposti-välilehti ajoitetusti sähköpostin välityksellä lähetettävän raportin
määrittämistä varten.

Ennen kuin aloitat
Määritä sähköpostipalvelin hallintakonsolissa. Saat apua ottamalla yhteyttä pääkäyttäjään tai Cisco Unified
Intelligence Centerin Administration Guide -oppaasta.
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Etäsijaintiin julkaistavan raportin määrittäminen

Tee näin
Vaihe 1 Valitse Sähköpostin jakelu -kentässä Lisää ja kirjoita vastaanottajan sähköpostiosoite.
Vinkki
Voit lisätä useita vastaanottajia toistamalla vaiheen
1.
Vaihe 2 Valitse avattavasta Sähköpostinäkymä-valikosta sähköpostitse lähetettävän raportin näkymä.
Huomautus
Voit valita vain ruudukkotyyppisiä
näkymiä.
Vaihe 3 Kirjoita Sähköpostin aihe -kenttään aiherivin teksti.
Vaihe 4 Valitse avattavasta Tiedostotyyppi-valikosta tiedostotyyppi. Valitse jompikumpi seuraavista:
• INLINE HTML – lähettää raportin HTML-muodossa.
◦ Historiatietoraportti voi sisältää enintään 8 000 riviä.
◦ Reaaliaikaisesti päivittyviä tietoja sisältävä raportti voi sisältää enintään 3 000 riviä.
• XLS – lähettää raportin Microsoft Excel -tiedostoliitteenä.
◦ Historiatietoraportti voi sisältää enintään 8 000 riviä.
◦ Reaaliaikaisesti päivittyviä tietoja sisältävä raportti voi sisältää enintään 3 000 riviä.
• PDF – lähettää raportin PDF-tiedostoliitteenä.
PDF-liitteitä koskevat seuraavat rajoitukset:
◦ Luodun PDF-tiedoston suunta on joko vaaka- tai pystysuuntainen. Vaakasuuntaisuus on oletusasetus.
◦ Luodussa PDF:ssä käytetään vakiomuotoisia fonttikokoja: 10 pikseliä vaakasuunnassa ja 8 pikseliä
pystysuunnassa. PDF ohittaa fonttikoon, joka on määritetty ruudukkoeditorissa, jotta fontti tulostuu
selkeässä muodossa.
◦ Vain ne luodun PDF:n rivit säilyvät, jotka mahtuvat valittua suuntaa vastaavalle sivulle. Rivit,
jotka eivät mahdu sivulle, katkaistaan.
◦ PDF-tiedostoliitteessä voi olla enintään 1 000 riviä. Sähköpostiviesti lähetetään, jos ajoitetussa
raportissa on yli 1 000 riviä.
◦ Luotu PDF-tiedosto ei tue sanojen rivittämistä sarakkeissa. Suuren tekstimäärän yhteydessä voit
mukauttaa sarakkeen leveyttä ruudukkoeditorissa, jotta päällekkäisyyksiä ei tapahdu. Huomaa
kuitenkin, että se voi pienentää PDF:ssä näkyvien sarakkeiden määrää.
Vaihe 5 Valitse Tallenna.

Etäsijaintiin julkaistavan raportin määrittäminen
Valitse ajoitusohjelmassa Tallenna etäsijaintiin -välilehti.
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Ajoitusohjelma
Etäsijaintiin julkaistavan raportin määrittäminen

Tee näin
Vaihe 1
Vaihe 2
Vaihe 3
Vaihe 4

Vaihe 5
Vaihe 6
Vaihe 7
Vaihe 8

Muodosta luotettava yhteys etäsijaintiin valitsemalla avattavasta Protokolla-luettelosta SFTP.
Valitse avattavasta Raporttinäkymä-luettelosta julkaistavan raportin näkymä.
Kirjoita etäsijainnin IP-osoite Isäntä-kenttään.
Kirjoita SFTP-portin numero Portti-kenttään.
Huomautus
Oletusarvoinen portin numero on
22.
Kirjoita isännän Käyttäjänimi.
Kirjoita isännän Salasana.
Kirjoita Hakemistopolku-kenttään isännän sijainti, johon .csv-tiedosto tallennetaan.
Valitse Tallenna.
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HAKEMISTO

K

P

Kaikki käyttäjät -ryhmä 55
kirjoitusoikeus 54
Käyttäjäryhmät 54, 55
Aliryhmät 55
ja oikeudet 54
Pääkäyttäjät-käyttäjäryhmä 55
Ryhmät 55
käyttäjät 56
Suorita nimellä 56
Käyttöoikeudet 54
kirjoitus, luku ja suoritus 54

parhaat käytännöt 59
suojaus 59
Pääkäyttäjät-käyttäjäryhmä 55

L
lukuoikeus 54

R
Ryhmä 55

S
suojaus 59
parhaat käytännöt 59
Suorita nimellä 56
suoritusoikeus 54

O
Oikeudet 54
ja käyttäjäryhmät 54
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