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Introductie bij Unified Intelligence Center
• Introductie bij Cisco Unified Intelligence Center, pagina 1

Introductie bij Cisco Unified Intelligence Center
Unified Intelligence Center is een toepassing die via internet rapporten aanlevert met historische en live
gegevens.
Unified Intelligence Center wordt voornamelijk gebruikt voor de volgende doeleinden:
• Gegevens ophalen uit de database van de basisoplossing. De basisoplossing kan een van de
contactcenterproducten zijn
• U kunt aangepaste query's maken voor het ophalen van specifieke gegevens
• De visuele presentatie van de rapporten aanpassen
• De gegevens aanpassen die in de rapporten worden gepresenteerd
• Verschillende groepen mensen in staat stellen om specifieke gegevens weer te geven op basis van hun
functie
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Dashboards
• Dashboardoverzicht, pagina 3
• Dashboardbeheer, pagina 4
• Dashboards weergeven, pagina 4
• Dashboards maken, pagina 5
• Item toevoegen aan dashboard, pagina 5
• Een diavoorstelling starten, pagina 6
• Dashboardpermalink weergeven, pagina 7

Dashboardoverzicht
Dashboards zijn webpagina's waarop rapporten, geplande rapporten, plaknotities en webelementen zoals
URL's en webwidgets kunnen worden weergegeven die relevant zijn voor specifieke werkstromen en
verantwoordelijkheden.
Klik op de lade Dashboards in het linkerdeelvenster om de pagina Beschikbare dashboards te openen. (Alleen
gebruikers met de gebruikersrol Dashboardontwerper kunnen de lade Dashboards openen.) De dashboards
die u ziet wanneer u de lade Dashboards opent, zijn door u en anderen gemaakte dashboards. U kunt de door
anderen gemaakte dashboards zien omdat ze u gemachtigd hebben om ze te kunnen bekijken.

Opmerking

• Alle dashboards moeten door een dashboardontwerper worden gemaakt.
• Unified Intelligence Center wordt niet geïnstalleerd met een standaarddashboard.
• Alle bewerkingen in de interface Dashboards zijn gebaseerd op gebruikersrollen en de
objectmachtigingen van de gebruiker voor dashboards en voor categorieën.
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Dashboardbeheer
Dashboards zijn een unieke voorziening van Cisco Unified Intelligence Center. Hiermee kunt u meerdere
objecten als een webpagina, widgets en rapporten weergeven in een samengestelde weergave.

Dashboards weergeven
Opmerking

Als u over de uitvoermachtiging beschikt, kunt u een dashboard weergeven, afhankelijk van uw machtiging
voor de dashboardcategorie. (Als u de categorie niet kunt zien, kunt u het dashboard niet vinden, zelfs
niet wanneer u over de uitvoer- of schrijfmachtiging beschikt voor het dashboard.)
Om een dashboard weer te geven, klikt u op een dashboard of klikt u met de rechtermuisknop en selecteert u
Weergeven. U kunt op het dashboard de volgende acties uitvoeren:
• Toevoegen: hiermee opent u een dialoogvenster waarin gebruikers met de vereiste machtigingen
dashboarditems kunnen toevoegen. Het nieuwe dashboard is standaard leeg. Een gebruiker met de
gebruikersrol Dashboardontwerper zonder schrijfmachtiging kan items aan een dashboard toevoegen
maar de toegevoegde items niet opslaan.
• Automatisch vernieuwen: hiermee kunt u automatisch vernieuwen in- of uitschakelen voor gegevens
die in dit venster worden weergegeven. Als het selectievakje voor Automatisch vernieuwen ingeschakeld
is, vernieuwt het systeem de gegevens in real-time. Als dit selectievakje niet ingeschakeld is, blijven de
beschikbare gegevens statisch tot u ze vernieuwt.

Opmerking

Nadat u de widgets met een permalink voor het dashboard handmatig hebt vernieuwd,
keert de status van het selectievakje voor Automatisch vernieuwen terug naar de
ingeschakelde status. Deze gang van zaken is alleen van toepassing als u de permalink
voor het dashboard opent in de dashboardviewer.

• Opslaan: hiermee slaat u de door u in het dashboard gemaakte wijzigingen op.
• Vernieuwen: hiermee werkt u het dashboard bij om de wijzigingen weer te geven.
• Pop-out: hiermee opent u de permalink van het dashboard in een nieuwe browservenster. Het
pop-outvenster bevat geen Cisco Unified Intelligence Center-bewerkings- of werkbalkfuncties. Klik op
x om het venster te sluiten.

Opmerking

Als het bijbehorende selectievakje is ingeschakeld in het bovenliggende venster, is het
selectievakje in het pop-outvenster ook ingeschakeld. Als u op F5 drukt in dit
pop-outvenster, vernieuwt het systeem de gegevens maar wordt de status van het
selectievakje voor Automatisch vernieuwen niet gewijzigd.

• Diavoorstelling: selecteer deze optie om de dashboarditems weer te geven als een diavoorstelling. Deze
functie is uitgeschakeld totdat u items aan het dashboard hebt toegevoegd.
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• Help: hiermee opent u de online Help.
• X: hiermee sluit u het dashboard.

Dashboards maken
Voer deze stappen uit om een dashboard te maken.

Procedure
Stap 1

Klik op het tabblad Dashboard.

Stap 2

Klik op het tabblad Dashboard met de rechtermuisknop op de map waar u het dashboard wilt plaatsen en
selecteer Dashboard maken.

Stap 3

Geef het dashboard een naam in het venster Dashboard maken.

Stap 4

Wijs machtigingen toe aan gebruikers en klik op OK.

Item toevoegen aan dashboard
U kunt de volgende items toevoegen aan een dashboard:
• Rapport: Een bestaand rapport weergeven op het dashboard.
• Planning: Een gepland rapport weergeven op het dashboard.
• URL: Een webpagina weergeven op het dashboard.
• Plaknotitie: Plaknotities toevoegen aan het dashboard.
• Aangepaste widgets: Aangepaste widgets toevoegen aan het dashboard.
Afbeelding 1: Widgets op het dashboard
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Voer deze stappen uit om items toe te voegen aan het dashboard.

Procedure
Stap 1
Stap 2

Stap 3
Stap 4
Stap 5
Stap 6
Stap 7
Stap 8

Klik op de lade Dashboards.
Klik op het dashboard waaraan u items wilt toevoegen.
Opmerking
U kunt ook een dashboard maken en items eraan toevoegen. Zie Dashboards
maken.
Klik op het dashboard op Toevoegen.
Geef in het vak Titel de naam van het item op.
Selecteer in de vervolgkeuzelijst Type het itemtype dat u wilt toevoegen.
Bepaal in het gedeelte Grootte de breedte en de hoogte van het item in pixels.
Bepaal in het gedeelte Positie hoe ver het item vanaf de linkerkant en bovenkant van het dashboard wordt
geplaatst.
Bepaal in het gedeelte Inhoud dashboarditem het dashboarditem dat u in stap 5 hebt geselecteerd.
Een rapport weergeven:
a) Klik op de pijlen om door de mappen naar het rapport te navigeren dat u op het dashboard wilt weergeven.
b) Selecteer het rapport.
c) Klik op OK.
Een gepland rapport weergeven:
a) Selecteer de planning in het vak Planning.
Opmerking
U kunt de planning zoeken met het vak Planning
zoeken.
b) Klik op OK.
Een URL weergeven:
a) Geef in het vak URL het adres op van de webpagina die u op het dashboard wilt weergeven.
b) Klik op OK.
Een aangepaste widget weergeven:
a) Geef in het vak Inhoud de Java-code op van de widget die u op het dashboard wilt weergeven.
b) Klik op OK.
Een plaknotitie weergeven:
a) Geef in het vak Inhoud de inhoud van de plaknotitie op. U kunt het vak ook leeg laten.
b) Klik op OK.

Een diavoorstelling starten
Met de voorziening Diavoorstelling kunt u de dashboarditems weergeven die u in een nieuw venster hebt
toegevoegd.
Voer deze stappen uit om de diavoorstelling te gebruiken:
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Procedure
Stap 1

Stap 2

Klik op Diavoorstelling in de werkbalk. Hiermee start u de diavoorstelling in een nieuw venster.
Opmerking
U kunt een diavoorstelling ook uitvoeren als het dashboard één item bevat maar u ziet dan geen
verandering.
Voer de volgende acties uit om de diavoorstelling te starten, stoppen, pauzeren en een interval in te stellen.
• Afspelen: hiermee start u de diavoorstelling.
• Pauzeren: hiermee onderbreekt u de diavoorstelling tijdelijk.
• Stoppen: hiermee stopt u de diavoorstelling en keert u terug naar het dashboard.
• Interval instellen: hiermee opent u een dialoogvenster waarin u het interval voor de diavoorstelling
kunt opgeven.
Opmerking
De minimumwaarde is 1 en de maximumwaarde is 900 seconden.

Dashboardpermalink weergeven
Opmerking

De permanente hyperlink kan alleen worden geopend via een webbrowser. De hyperlink kan niet worden
geopend door een toepassing als Microsoft Excel om gegevens op te halen of een dashboard weer te geven.
Voer de volgende stappen uit om de permanente hyperlink voor een dashboard op te halen.

Voordat u begint
De permanente hyperlink naar een dashboard wordt gemaakt wanneer u het dashboard maakt.

Procedure
Stap 1

Klik op het tabblad Dashboards in het linker deelvenster.

Stap 2
Stap 3

Navigeer naar het desbetreffende dashboard.
Klik met de rechtermuisknop op het Dashboard en selecteer HTML-koppeling.

Stap 4

Kopieer de HTML-koppeling. Dit is de permanente hyperlink naar het dashboard.

Stap 5

Schakel het selectievakje Niet-geverifieerde toegang inschakelen in als u wilt dat de hyperlink zonder
verificatie kan worden geopend.
Opmerking
Ongeacht of u het selectievakje inschakelt of niet, vereist de hyperlink altijd verificatie als u
deze de eerste keer opent.
Klik op OK.

Stap 6
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Rapportdefinities beheren
Elk rapport heeft een rapportdefinitie die aangeeft hoe gegevens uit de gegevensbron voor die rapportsjabloon
worden opgehaald.
Behalve dat wordt aangegeven hoe gegevens worden opgehaald (door een eenvoudige MS SQL-query, door
een query met een opgeslagen procedure, real-time streaming of een anonieme blokkering), bevat een
rapportdefinitie ook de gegevensset die wordt opgehaald. Hieronder vallen de velden, de filters, de formules,
de vernieuwingsfrequentie en het sleutelcriteriumveld voor het rapport.

Opmerking

Unified Intelligence Center installeert een standaardrapportdefinitie voor elke rapportsjabloon.
De toegang tot de interface met rapportdefinities wordt bepaald op basis van licentietype en gebruikersrol. U
moet beschikken over een Premium-licentie en de gebruikersrol Rapportdefinitieontwerper om deze lade te
kunnen openen.
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Opmerking

Alle bewerkingen in de interface Rapportdefinities zijn gebaseerd op gebruikersrollen en de
objectmachtigingen van de gebruiker voor rapportdefinities en voor categorieën.

Standaardrapportdefinities
Unified Intelligence Center wordt geleverd met een aantal vooraf geconfigureerde rapportdefinities die u
meteen kunt toepassen.
U kunt een nieuwe rapportdefinitie maken of de bestaande rapportdefinitie wijzigen en opslaan onder een
nieuwe naam. Als u dat wilt doen, klikt u met de rechtermuisknop op een standaardrapportdefinitie, en selecteert
u Opslaan als of bewerkt u eerst een standaardrapportdefinitie en klikt u dan op Opslaan als. Sla de
rapportdefinitie op onder een nieuwe naam om de definitie te bewerken.
Alle rapportdefinities bevinden zich in de lade Rapportdefinities in het linker deelvenster.

Rapportdefinities maken of bewerken
Rapportdefinities bevinden zich in de lade Rapportdefinities in het linker deelvenster. U kunt mappen maken
om rapportdefinities in categorieën in te delen.
Rapportdefinities worden gebaseerd op het querytype dat erin wordt gebruikt. Het gaat om deze volgende
querytypes:
• Databasequery: dis is een eenvoudige databasequery die veel wordt gebruikt in de meeste rapportdefinities.
Een rapportdefinitie configureren met een databasequery, zie Een rapportdefinitie maken van het type
Query database, op pagina 11.
• Anoniem blokkeren: hierbij wordt een blok met query's gebruikt die zijn geschreven voor het ophalen
van specifieke gegevens. Een rapportdefinitie configureren met een anoniem blokkeren, zie Een
rapportdefinitie maken van het type Anoniem blokkeren, op pagina 12.
• Opgeslagen procedure: dit is een vooraf gedefinieerde procedure die is geschreven om specifieke gegevens
op te halen. Een rapportdefinitie configureren met een opgeslagen procedure, zie Een rapportdefinitie
maken van het type Opgeslagen procedure, op pagina 13.
• Real-time streaming: dit is een speciale query die wordt gebruikt om gegeven op te halen uit
JMS-gegevensbronnen (Java Message Service) die gegevens in real-time pushen. Een rapportdefinitie
configureren voor real-time streaming, zie Een rapportdefinitie maken van het type Real-time streaming,
op pagina 14.

Rapportdefinitie importeren
Als u een bestaand XML-bestand met een rapportdefinitie voor Unified Intelligence Center hebt, kunt u dit
in de toepassing importeren en aanpassen.
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Opmerking

De gegevensbron die wordt gebruikt door de geïmporteerde rapportdefinitie, moet zijn geconfigureerd in
Unified Intelligence Center. Ook als voor de rapportdefinitie waardenlijsten zijn gedefinieerd, controleert
u of de gegevensbron die door de waardenlijsten worden gebruikt, ook is gedefinieerd in Unified Intelligence
Center.
In de volgende stappen wordt beschreven hoe een bestaande Unified Intelligence Center-rapportdefinitie
wordt geïmporteerd.

Procedure
Stap 1

Klik op de lade Rapportdefinities in het linker deelvenster.

Stap 2

Navigeer naar de map waarin u de rapportdefinitie wilt importeren.
Als u een submap wilt maken, navigeert u naar de desbetreffende map, klikt u met de rechtermuisknop op de
map en selecteert u Subcategorie maken.

Stap 3

Klik op Definitie importeren.

Stap 4

Klik in het veld Bestandsnaam (XML-bestand) op Bladeren om het XML-bestand te selecteren.

Stap 5

Blader naar het XML-bestand met de rapportdefinitie, selecteer het en klik op Openen.

Stap 6

Selecteer in de vervolgkeuzelijst Gegevensbron voor rapportdefinitie de gegevensbron die door de
rapportdefinitie wordt gebruikt.
Selecteer in de vervolgkeuzelijst Gegevensbron voor waardenlijst de gegevensbron die door de waardenlijsten
in de rapportdefinitie wordt gebruikt.
Opmerking
U moet alleen een gegevensbron voor de waardenlijst selecteren als deze niet dezelfde
gegevensbron gebruikt als de rapportdefinitie. Voor rapportdefinities van het type Real-time
streaming is het verplicht om een gegevensbron voor de waardenlijsten te selecteren.
Blader in het veld Opslaan in naar de map waar u de geïmporteerde rapportdefinitie wilt neerzetten. Gebruik
de pijltoetsen om de mappen uit te vouwen.
Klik op Importeren.

Stap 7

Stap 8
Stap 9

Een rapportdefinitie maken van het type Query database
Voer de stappen hieronder uit om een rapportdefinitie te maken met een databasequery.

Procedure
Stap 1
Stap 2

Klik op de lade Rapportdefinities in het linker deelvenster.
Navigeer naar de categorie waar u de rapportdefinitie wilt maken.
Opmerking
Als u een subcategorie wilt maken, navigeert u naar de desbetreffende categorie, klikt u met
de rechtermuisknop op de categorie en selecteert u Subcategorie maken.
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Stap 3
Stap 4
Stap 5
Stap 6
Stap 7
Stap 8

Klik met de rechtermuisknop op de categorie en selecteer Rapportdefinitie maken.
Voer in het veld Naam een naam voor de rapportdefinitie in.
Voer in het veld Beschrijving een beschrijving voor de rapportdefinitie in.
Wijs de juiste machtigingen toe en klik op OK.
Selecteer Query database in de vervolgkeuzelijst Querytype.
Selecteer in de vervolgkeuzelijst Gegevensbron de desbetreffende gegevensbron.
Opmerking
Controleer of de Status gegevensbron voor de geselecteerde gegevensbron in ingesteld op
Online.
Geef in het veld Query de databasequery op.
Klik op Velden maken om de query te valideren en de velden uit de database op te halen.
In het tabblad Velden configureert u de bestaande velden of voegt u nieuwe velden toe aan de rapportdefinitie.
Klik op Eigenschappen.
Geef het nummer van de Versie en de naam van de Auteur op.

Stap 9
Stap 10
Stap 11
Stap 12
Stap 13
Stap 14 Selecteer in de vervolgkeuzelijst Veld Sleutelcriteria een veld dat dienst doet als sleutelcriteria.
Stap 15 Schakel het selectievakje Historisch in om een vernieuwingsfrequentie van boven de 900 milliseconden te
houden.
Stap 16 Selecteer in de vervolgkeuzelijst Veld Historische sleutel een veld dat dienst doet als historisch sleutelveld.
Opmerking
Dit veld is alleen beschikbaar als het selectievakje Historisch is ingeschakeld.
Stap 17 Klik op Opslaan.

Een rapportdefinitie maken van het type Anoniem blokkeren
Als u een rapportdefinitie wilt maken met het querytype Anoniem blokkeren, moet de locatie van de opgeslagen
procedure toegankelijk zijn voor Unified Intelligence Center.
Voer de stappen hieronder uit om een rapportdefinitie te maken met een opgeslagen procedure.

Procedure
Stap 1
Stap 2

Klik op de lade Rapportdefinities in het linker deelvenster.

Stap 3
Stap 4
Stap 5
Stap 6
Stap 7
Stap 8

Klik met de rechtermuisknop op de categorie en selecteer Rapportdefinitie maken.
Voer in het veld Naam een naam voor de rapportdefinitie in.
Voer in het veld Beschrijving een beschrijving voor de rapportdefinitie in.
Wijs de juiste machtigingen toe en klik op OK.
Selecteer Anoniem blokkeren in de vervolgkeuzelijst Querytype.
Selecteer in de vervolgkeuzelijst Gegevensbron de desbetreffende gegevensbron.
Opmerking
Controleer of de Status gegevensbron voor de geselecteerde gegevensbron in ingesteld op
Online.

Navigeer naar de categorie waar u de rapportdefinitie wilt maken.
Opmerking
Als u een subcategorie wilt maken, navigeert u naar de desbetreffende categorie, klikt u met
de rechtermuisknop op de categorie en selecteert u Subcategorie maken.
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Stap 9 Geef in het veld Anoniem blokkeren de databasequery op met een parameter.
Stap 10 Klik op Parameters maken om de lijst met parameters weer te geven.
Stap 11 Geef in het gedeelte Parameters in de kolom Waarde een waarde op voor elke parameter die wordt vervangen
voor de parametervariabele in de query.
Stap 12 Klik op Velden maken om de query te valideren en de velden uit de database op te halen.
Opmerking
Klik op het tabblad Parameters om de eigenschappen van een parameter te bewerken.
Stap 13
Stap 14
Stap 15
Stap 16

In het tabblad Velden configureert u de bestaande velden of voegt u nieuwe velden toe aan de rapportdefinitie.
Klik op Eigenschappen.
Geef het nummer van de Versie en de naam van de Auteur op.
Schakel het selectievakje Historisch in om een vernieuwingsfrequentie van boven de 900 milliseconden te
houden.
Stap 17 Selecteer in de vervolgkeuzelijst Veld Historische sleutel een veld dat dienst doet als historisch sleutelveld.
Opmerking
Dit veld is alleen beschikbaar als het selectievakje Historisch is ingeschakeld.
Stap 18 Klik op Opslaan.

Een rapportdefinitie maken van het type Opgeslagen procedure
Als u een rapportdefinitie wilt maken met het querytype Opgeslagen procedure, moet de locatie van de
opgeslagen procedure toegankelijk zijn voor Unified Intelligence Center.
Voer de stappen hieronder uit om een rapportdefinitie te maken met een opgeslagen procedure.

Procedure
Stap 1
Stap 2

Klik op de lade Rapportdefinities in het linker deelvenster.
Navigeer naar de categorie waar u de rapportdefinitie wilt maken.
Opmerking
Als u een subcategorie wilt maken, navigeert u naar de desbetreffende categorie, klikt u met
de rechtermuisknop op de categorie en selecteert u Subcategorie maken.

Stap 3
Stap 4
Stap 5
Stap 6
Stap 7
Stap 8

Klik met de rechtermuisknop op de categorie en selecteer Rapportdefinitie maken.
Voer in het veld Naam een naam voor de rapportdefinitie in.
Voer in het veld Beschrijving een beschrijving voor de rapportdefinitie in.
Wijs de juiste machtigingen toe en klik op OK.
Selecteer Opgeslagen procedure in de vervolgkeuzelijst Querytype.
Selecteer in de vervolgkeuzelijst Gegevensbron de desbetreffende gegevensbron.
Opmerking
Controleer of de Status gegevensbron voor de geselecteerde gegevensbron in ingesteld op
Online.
Stap 9 Typ de naam van de opgeslagen procedure in het veld Opgeslagen procedure.
Stap 10 Klik op Parameters maken om de lijst met parameters weer te geven.
Stap 11 Geef in de kolom Waarde een waarde op voor elke parameter die wordt vervangen voor de parametervariabele
in de query.
Stap 12 Klik op Velden maken om de query te valideren en de velden uit de database op te halen.
Opmerking
Klik op het tabblad Parameters om de eigenschappen van een parameter te bewerken.

Online Help bij Cisco Unified Intelligence Center
13

Rapportdefinities
Een rapportdefinitie maken van het type Real-time streaming

Stap 13
Stap 14
Stap 15
Stap 16
Stap 17

In het tabblad Velden configureert u de bestaande velden of voegt u nieuwe velden toe aan de rapportdefinitie.
Klik op Eigenschappen.
Geef het nummer van de Versie en de naam van de Auteur op.
Selecteer in de vervolgkeuzelijst Veld Sleutelcriteria een veld dat dienst doet als sleutelcriteria.
Schakel het selectievakje Historisch in om een vernieuwingsfrequentie van boven de 900 milliseconden te
houden.
Stap 18 Selecteer in de vervolgkeuzelijst Veld Historische sleutel een veld dat dienst doet als historisch sleutelveld.
Opmerking
Dit veld is alleen beschikbaar als het selectievakje Historisch is ingeschakeld.
Stap 19 Klik op Opslaan.

Een rapportdefinitie maken van het type Real-time streaming
Als u een rapportdefinitie wilt maken van het querytype Real-time streaming, moet er al een op Java Message
Service (JMS) gebaseerde gegevensbron zijn geconfigureerd in Cisco Unified Intelligence Center.
Voer de stappen hieronder uit om een rapportdefinitie te maken met een JMS-gegevensbron.

Procedure
Stap 1
Stap 2

Klik op de lade Rapportdefinities in het linker deelvenster.
Navigeer naar de categorie waar u de rapportdefinitie wilt maken.
Opmerking
Als u een subcategorie wilt maken, navigeert u naar de desbetreffende categorie, klikt u met
de rechtermuisknop op de categorie en selecteert u Subcategorie maken.

Stap 3
Stap 4
Stap 5
Stap 6
Stap 7
Stap 8

Klik met de rechtermuisknop op de categorie en selecteer Rapportdefinitie maken.
Voer in het veld Naam een naam voor de rapportdefinitie in.
Voer in het veld Beschrijving een beschrijving voor de rapportdefinitie in.
Wijs de juiste machtigingen toe en klik op OK.
Selecteer Real-time streaming in de vervolgkeuzelijst Querytype.
Selecteer in de vervolgkeuzelijst Gegevensbron een JMS-gegevensbron.
Opmerking
Controleer of de Status gegevensbron voor de geselecteerde gegevensbron in ingesteld op
Online.
Stap 9 Klik op Onderwerp ophalen om de lijst met objecten weer te geven.
Stap 10 Selecteer het gewenste onderwerp en de bijbehorende velden.
Opmerking
Er kan slechts één onderwerp worden geselecteerd voor de rapportdefinitie.
Opmerking

Een asterisk (*) bij een veld geeft het sleutelveld voor het onderwerp
aan.

Een plusteken (+) bij een veld geeft het sleutelveld voor het object aan.
Stap 11 In het tabblad Velden configureert u de bestaande velden of voegt u nieuwe velden toe aan de rapportdefinitie.
Opmerking
Voor rapporten met live gegevens is het filterveld niet beschikbaar.
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Stap 12 Klik op Eigenschappen.
Stap 13 Geef het nummer van de Versie en de naam van de Auteur op.
Stap 14 Klik op Opslaan.

Drilldown maken of bewerken
Procedure
Stap 1
Stap 2
Stap 3

Klik op de lade Rapportdefinities in het linker deelvenster.
Open de rapportdefinitie voor het rapport waarin u een drilldown wilt maken.
Klik op het tabblad Velden en selecteer het veld vanwaaruit u een drilldown wilt maken.

Stap 4

Klik op Drilldowns.
Hiermee opent u het deelvenster Alle drilldowns. Het bevat alle drilldowns die al voor dat veld bestaan.
Opmerking
Als u een bestaande drilldown wilt bewerken, selecteert u deze en klikt u op Bewerken.

Stap 5
Stap 6

Klik op Maken.
Voer een naam in voor de drilldown.
Opmerking
U kunt geen drilldown uitvoeren naar of vanuit een rapport dat is gebaseerd op een anonieme
blokkering of een opgeslagen procedure.
Selecteer een rapport door te klikken op het keuzerondje naast de rapportnaam.
Hiermee opent u een deelvenster dat alle velden in het rapport bevat.
Markeer een veld en klik op Bewerken.
Bewerk de filterwaarden en klik op OK.

Stap 7
Stap 8
Stap 9
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Rapportoverzicht
In rapporten worden gegevens weergegeven die door rapportdefinities zijn opgehaald. Deze gegevens worden
opgehaald door databasequery's en kunnen in verschillende rapportweergaven worden weergegeven, zoals
rasters, grafieken en indicatoren.
Cisco biedt standaardsjablonen aan die u gebruiken kunt met Unified Intelligence Center. U kunt
standaardsjablonen van de website van Cisco importeren en aanpassen aan uw bedrijfseisen. Standaardrapporten
hebben één standaard rasterweergave. Sommige standaardrapporten hebben ook een grafiekweergave.
Gebruikers met de gebruikersrol Rapportontwerper kunnen op de lade Rapporten klikken om de pagina
Beschikbare rapporten te openen.

Opmerking

Alle bewerkingen in de interface Rapporten zijn gebaseerd op gebruikersrollen en de objectmachtigingen
van de gebruiker voor rapporten en categorieën.

Rapportbeheer
Met Unified Intelligence Center Rapportbeheer kunt u de locatie van rapporten weergeven en de hiërarchie
van de mappen waarin de rapporten zich bevinden. U kunt nieuwe mappen en submappen maken (zogenaamde
subcategorieën in de gebruikersinterface) om de rapporten in te delen. U kunt ook een hele map exporteren
met alle rapporten erin.
De volgende acties zijn beschikbaar in Rapportbeheer:
Tabel 1: Rapportbeheer

Bewerkingen

Beschrijving

Acties op rapportniveau
Uitvoeren

Een rapport genereren.

Planning

Verwijst naar de pagina Rapportplanning (Een planning maken voor een rapport,
op pagina 64) zodat u kunt plannen om het rapport later of met regelmatige
intervallen uit te voeren.

Bewerken

De Rapporteditor weergeven. Meer informatie over de rapporteditor vindt u in de
Cisco Unified Intelligence Center Report Customization Guide, Release 10.0(1)
op: http://www.cisco.com/en/US/products/ps9755/products_user_guide_list.html.

Opslaan als

Een kopie van het rapport opslaan op een andere locatie en onder een andere naam.
Opmerking
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subcategorie te maken onder de categorie Rapporten in Cisco
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toestemming te krijgen.
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Bewerkingen

Beschrijving

Weergaven bewerken

De beschikbare weergaven bekijken. U kunt een nieuwe weergave maken of
bestaande weergaven bewerken.
Opmerking

Exporteren

Een map of een rapport exporteren naar uw computer.
Opmerking

Verwijderen

U kunt weergaven alleen bewerken als u toestemming hebt. Meer
informatie over het bewerken van weergaven vindt u in de Cisco
Unified Intelligence Center Report Customization Guide op: http:/
/www.cisco.com/en/US/products/ps9755/products_user_guide_
list.html.

Als u een map exporteert, worden alle rapporten in de map
geëxporteerd.

Een map of een rapport verwijderen.
Opmerking

U kunt geen standaardmap of standaardrapport
verwijderen.

Acties op subcategorieniveau
Subcategorieën maken

Een submap maken.
Ook van toepassing op mappen of
hoofdniveau.
Een map of een rapport verwijderen.
Opmerking

Verwijderen

Opmerking

Naam wijzigen

U kunt geen standaardmap of standaardrapport
verwijderen.

De naam van een map of een rapport wijzigen.
U kunt niet de naam van een standaardmap of standaardrapport
wijzigen.
Opmerking
Ook van toepassing op mappen of
hoofdniveau.
Een nieuw rapport maken in de geselecteerde map.
Opmerking

Rapport maken

Standaardrapporten zijn vooraf geconfigureerde rapporten die u meteen kunt
gebruiken. U kunt een kopie van deze rapporten maken en ze bewerken. Meer
informatie vindt u in de verschillende hoofdstukken over rapporten.

Machtigingen

Ook van toepassing op mappen of
hoofdniveau.
Lees-/schrijfmachtigingen instellen voor de map.

Exporteren

Een map of een rapport exporteren naar uw computer.

Opmerking

Opmerking

Rapport importeren

Als u een map exporteert, worden alle rapporten in de map
geëxporteerd.

Importeer een bestaand Unified Intelligence Center-rapport en sla dit op in een
Unified Intelligence Center-installatie.
Opmerking

Van toepassing op alle mapniveaus (hoofd, subcategorie en rapport).
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Bewerkingen

Beschrijving

Vernieuwen

Rapportbeheer vernieuwen.
Opmerking

Van toepassing op alle mapniveaus (hoofd, subcategorie en rapport).

Een rapport genereren
Procedure
Stap 1
Stap 2

Stap 3

Selecteer in het tabblad Rapporten het rapport dat u wilt uitvoeren.
Kies de filters voor uw rapport.
Opmerking
Als het rapport zo is geconfigureerd dat filters worden genegeerd, wordt het rapport gegenereerd.
U kunt de beschikbare filters wel configureren met de knop Filter.
Klik op Uitvoeren.
Het gegenereerde rapport wordt op de pagina Rapportviewer weergegeven. Zie Rapportviewer

Rapportviewer
Wanneer een rapport wordt uitgevoerd, wordt dit weergegeven in de Rapportviewer. De inhoud verschilt,
afhankelijk van de weergave van het rapport (gegevenspresentatie) die wordt gebruikt: een raster, een grafiek
of een indicator. U kunt de rapportweergave op deze pagina wijzigen.
Hieronder ziet u de twee typen Rapportviewers:

Historische rapportviewer
Met de Cisco Unified Intelligence Center Historische rapportviewer kunt u het volgende doen:
• Gegevens in een rapport filteren
• De weergave van een rapport wijzigen van een raster naar een grafiek of een cirkeldiagram

Opmerking

U kunt alleen de weergaven selecteren die momenteel beschikbaar zijn voor een rapport.

• De huidige weergave bewerken
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Opmerking

Als u de huidige weergave wilt bewerken of een nieuwe weergave voor een rapport wilt
maken, raadpleegt u de Cisco Unified Intelligence Center Report Customization Guide,
Release 10.0(1) op: http://www.cisco.com/en/US/products/ps9755/products_user_guide_
list.html.

• Een rapport vernieuwen
• Een rapport afdrukken
• Een rapport exporteren
• De SQL-query weergeven die is gebruikt om een rapport te genereren
• Help weergeven die speciaal voor het rapport is gemaakt
In de volgende afbeelding ziet u een voorbeeld van een historische rapportviewer.
Afbeelding 2: Historische rapportviewer

Rapportviewer live gegevens
Rapporten met live gegevens bevatten een stroom gegevens die in real-time wordt bijgewerkt. Met de Cisco
Unified Intelligence Center Rapportviewer voor live gegevens kunt u het volgende doen:
• U kunt meerdere rasterweergaven bekijken van hetzelfde rapport. Ook kunt u de kolomgrootte van
rasterrapporten dynamisch vergroten of verkleinen.

Opmerking

Rapporten met live gegevens ondersteunen alleen de rasterweergave.
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• U kunt kolommen in de rasterweergave toevoegen of verwijderen met het pictogram (GEAR).
• Automatisch vernieuwen: wanneer het selectievakje Automatisch vernieuwen is ingeschakeld, werkt
het systeem de gegevens in het rapport dynamisch bij wanneer de real-time gegevens worden ingevuld.
Als het selectievakje is uitgeschakeld, ziet u de melding 'Nieuwe updates beschikbaar' wanneer er nieuwe
gegevens beschikbaar zijn in het rapport. Rapporten met live gegevens geven om de 3 seconden real-time
gegevens door.
• Alleen drempels weergeven: als het selectievakje Alleen drempels weergeven is ingeschakeld, worden
in het rapport alleen de gegevens weergegeven waarvoor drempelwaarden zijn geconfigureerd. Standaard
is dit selectievakje voor elk rapport uitgeschakeld.
• Pop-out: hiermee opent u het rapport in een nieuw browservenster. Het pop-outvenster bevat de opties
Automatisch vernieuwen en Alleen drempels weergeven.
• Help: hiermee opent u een vervolgkeuzelijst waarin u de Help voor Unified Intelligence
Center-rapportages of voor de velden in de rapportsjabloon kunt selecteren.
Afbeelding 3: Rapportviewer live gegevens

Standaardrapporten
Unified Intelligence Center wordt geleverd met een aantal vooraf geconfigureerde rapporten die u meteen
kunt toepassen. U kunt ook een kopie van deze rapporten maken en ze bewerken.
Cisco levert van tijd tot tijd nieuwe standaardrapporten die als sjablonen kunnen worden gebruikt voor nieuwe
functionaliteit. Deze rapporten kunnen worden gedownload van Cisco.com.
Alle rapportdefinities bevinden zich in de lade Rapporten in het linker deelvenster.
Meer informatie over het maken en bewerken van een rapport vindt u in Rapporten maken of bewerken, op
pagina 23.
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Rapporten maken of bewerken
De volgende stappen beschrijven hoe u een nieuw rapport maakt of een bestaand rapport bewerkt.

Voordat u begint
Alle rapporten bevinden zich in de lade Rapporten in het linker deelvenster.
U kunt uw rapporten in categorieën indelen door verschillende mappen te maken in de map Rapporten.

Procedure
Stap 1

Klik op het tabblad Rapporten in het linker deelvenster.

Stap 2

Navigeer naar de map waar u het rapport wilt maken.
Als u een submap wilt maken, navigeert u naar de desbetreffende map, klikt u met de rechtermuisknop op de
map en selecteert u Subcategorie maken.

Stap 3

Klik met de rechtermuisknop op de map waar u het rapport wilt maken en selecteer Rapport maken.
Opmerking

Als u een bestaand rapport wilt bewerken, navigeert u naar het rapport, klikt u met de rechtermuisknop op
het rapport en selecteert u Bewerken.
Zie Online Help voor een rapport configureren, op pagina 24 als u de Help-pagina voor een rapport wilt
configureren.
Stap 4

Geef in het venster Rapport maken een naam voor het rapport op in het veld Naam.
Opmerking
De naam van het rapport moet uniek zijn voor Unified Intelligence Center.

Stap 5

Geef een korte beschrijving voor het rapport op in het veld Beschrijving.

Stap 6
Stap 7

Selecteer de juiste rapportdefinitie in het gedeelte Rapportdefinitie. Gebruik de pijltoetsen om de map uit te
vouwen.
Wijs de juiste machtigingen toe in het gedeelte Machtigingen.

Stap 8

Klik op OK.

Rapporten importeren
U kunt een bestaand rapport en de bijbehorende Help-bestanden importeren in Unified Intelligence Center.
U moet het bestand comprimeren voordat u het importeert.

Opmerking

Live gegevens kunnen in Unified Intelligence Center worden geïmporteerd, ook als de JMS-gegevensbron
(Java Message Service) van de bestemming offline is. Controleer als u het rapport uitvoert, of de verbinding
met de JMS-gegevensbron online is.
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Opmerking

Voor aangepaste rapporten moet u de versienummers van de waardenlijst en de rapportdefinitie bijwerken
voordat u het rapport importeert. Anders worden bij het importeren niet de bestaande standaardrapporten
overschreven.
Voer de stappen hieronder uit om een rapport te importeren.

Procedure
Stap 1

Klik op de lade Rapporten in het linker deelvenster.

Stap 2

Navigeer naar de map waarin u het rapport wilt importeren.
Opmerking
Als u een submap wilt maken, navigeert u naar de desbetreffende map, klikt u met de
rechtermuisknop op de map en selecteert u Subcategorie maken.

Stap 3

Klik op Rapport importeren.

Stap 4

Klik in het veld Bestandsnaam (XML- of ZIP-bestand) op Bladeren.

Stap 5

Blader naar het XML-bestand of het gecomprimeerde rapportbestand, selecteer het en klik op Openen.
Opmerking
Als de rapportdefinitie die door het geïmporteerde rapport wordt gebruikt, momenteel niet is
gedefinieerd in Unified Intelligence Center, zorgt u dat het XML-bestand met de rapportdefinitie
in de rapportbundel is opgenomen voordat u het rapport importeert.
Selecteer in de vervolgkeuzelijst Gegevensbron voor rapportdefinitie een gegevensbron die door de
rapportdefinitie wordt gebruikt.
Opmerking
Dit veld verschijnt alleen als de rapportdefinitie voor het geïmporteerde rapport momenteel
niet is gedefinieerd in Unified Intelligence Center.
Selecteer in de vervolgkeuzelijst Gegevensbron voor waardenlijst de gegevensbron die door de waardenlijsten
in de rapportdefinitie wordt gebruikt.
Opmerking
U moet alleen een gegevensbron voor de waardenlijst selecteren als deze niet dezelfde
gegevensbron gebruikt als de rapportdefinitie. Voor rapportdefinities van het type Real-time
streaming is het verplicht om een gegevensbron voor de waardenlijsten te selecteren.
Blader in het veld Opslaan in naar de map waar u het geïmporteerde rapport wilt neerzetten. Gebruik de
pijltoetsen om de mappen uit te vouwen.
Klik op Importeren.

Stap 6

Stap 7

Stap 8
Stap 9

Online Help voor een rapport configureren
Voor elk Unified Intelligence Center-rapport kan een eigen Help-pagina worden opgezet. De Help-pagina
kan afzonderlijk worden gehost en het rapport kan ernaar verwijzen. Ook kan de Help-pagina samen met het
rapport worden gemaakt en geüpload.
Als u de Help-pagina uploadt, moet deze een HTML-indeling hebben en bestaan uit slechts één HTML-pagina.
De inhoud van de HTML-pagina kan opgemaakte tekst zijn met afbeeldingen. Video's en andere interactieve
inhoud worden momenteel niet ondersteund.
Voer de volgende stappen uit als u de Help-pagina voor een rapport wilt configureren.
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Procedure
Stap 1
Stap 2
Stap 3

Stap 4
Stap 5
Stap 6

Klik op de lade Rapporten in het linker deelvenster.
Klik in het tabblad Rapporten met de rechtermuisknop op het rapport waarvoor u online Help wilt toewijzen,
en selecteer Bewerken.
Selecteer in het gedeelte Online Help de optie Helpbestand selecteren.
Opmerking
Als de Help-inhoud afzonderlijk wordt beheerd, selecteert u de URL en geeft u de locatie op
waar de Help-inhoud wordt beheerd. Ga vervolgens verder met stap 6.
Klik op Helpbestand uploaden.
Selecteer in het venster Bestand voor uploaden kiezen het HTML- of ZIP-bestand en klik op Openen.
Klik op Opslaan.

Rapporten, rapportdefinities en categorieën exporteren
U kunt alle aangepaste rapporten, rapportdefinities of rapportcategorieën in Unified Intelligence Center
exporteren. Rapporten en rapportcategorieën worden als zipbestand geëxporteerd en rapportdefinities als één
XML-bestand.
Wanneer u een categorie exporteert, worden de rapporten in de categorie gegroepeerd als zipbestanden. Het
groeperen vindt plaats op basis van de gegevensbron die door de rapportdefinitie wordt gebruikt en de
waardenlijsten.
Klik met de rechtermuisknop op een categorie en klik op Exporteren om een categorie te exporteren. Kies
of u het zipbestand wilt opslaan of openen.

Opmerking

Rapportdefinities met meerdere waardenlijsten waarbij elke waardenlijst naar een andere gegevensbron
verwijst, worden niet geëxporteerd.
Als u rapportdefinities met waardenlijsten wilt exporteren, moet u zorgen dat alle waardenlijsten in de
rapportdefinitie naar dezelfde gegevensbron verwijzen.
Dat geldt ook voor categorieën. Als u een categorie exporteert, moet u zorgen dat alle waardenlijsten in
de categorie naar dezelfde gegevensbron verwijzen.
Bij het exporteren van een rapport worden de volgende items geëxporteerd:
• Rapport
• Definitie rapport
• Waardenlijsten
• Weergaven
• Voorkeuren die in de Rapporteditor zijn gedefinieerd
• Drempelwaarden
• Machtigingen
• Online Help (indien geen Help is opgenomen, wordt een lege map gemaakt in het zipbestand)
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De volgende items worden niet met het rapport geëxporteerd:
• Rapportfilters
• Verzamelingen
Voer de stappen hieronder uit om een rapport of een rapportdefinitie te exporteren.

Procedure
Stap 1
Stap 2
Stap 3
Stap 4
Stap 5
Stap 6
Stap 7
Stap 8

Klik in het linker deelvenster op Rapporten of de lade Rapportdefinities.
Blader naar het rapport of de rapportdefinitie die u wilt exporteren.
Klik met de rechtermuisknop op het rapport of de rapportdefinitie en selecteer Exporteren.
Wijzig desgewenst de naam van het rapport of de rapportdefinitie, maar wijzig niet de extensie.
Klik op OK.
Klik in het venster Bestand downloaden op Opslaan om de locatie op te geven waarnaar u het rapport of de
rapportdefinitie wilt exporteren.
Blader naar de map waar u het rapport of de rapportdefinitie wilt opslaan.
Klik op Opslaan.

Rapportpermalink weergeven
De permalink naar een rapport wordt gemaakt wanneer u het rapport maakt. Voer deze stappen uit om de
permalink naar een rapport op te halen.

Procedure
Stap 1
Stap 2
Stap 3

Klik op de lade Rapporten in het linker deelvenster.
Navigeer naar een bepaald rapport.
Klik met de rechtermuisknop op het rapport en selecteer Weergaven bewerken

Stap 4

Selecteer een weergave en klik op Koppelingen.

Stap 5

Schakel het selectievakje Niet-geverifieerde toegang inschakelen in als u wilt dat de permalink zonder
verificatie kan worden geopend.
Opmerking
• Ongeacht of u het selectievakje inschakelt of niet, vereist de permalink altijd verificatie
als u deze de eerste keer opent.
• Voor rapporten met live gegevens is het selectievakje Niet-geverifieerde toegang
inschakelen uitgeschakeld.

Stap 6
Stap 7

Selecteer de gewenste hyperlink.
Klik op OK.
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Filtertypen
U kunt kiezen tussen twee filtertypen: Basisfilters en Geavanceerde filters.
• Basisfilters: op het tabblad Basisfilters kunt u rapportgegevens filteren voor een bepaald aantal velden
dat is gedefinieerd in het standaardfilter.
• Geavanceerde filters: op het tabblad Geavanceerde filters kunt u rapportgegevens filteren voor alle
velden die in het rapport beschikbaar zijn.

Opmerking

In de Cisco Unified Intelligence Center Report Customization Guide vindt u meer
informatie over het toepassen van filtercriteria om nieuwe filters aan te passen aan
individuele wensen.

Meer informatie over het configureren van filters voor een datumbereik, waardenlijst of verzameling vindt u
hier:
• Een filter voor een datumbereik configureren, op pagina 27
• Een waardenlijst of een verzamelingsfilter configureren, op pagina 28
• Een filter voor normale tekst of een decimaal veld configureren, op pagina 29

Een filter voor een datumbereik configureren
Klik op een rapport om de pagina Filter weer te geven.
Afbeelding 4: Filter datumbereik

Procedure
Stap 1

Selecteer het type datumbereik. De beschikbare opties zijn:
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• Relatief datumbereik: de beschikbare opties zijn vooraf gedefinieerd. Selecteer in de vervolgkeuzelijst
Relatief datumbereik Vandaag, Gisteren, Deze week, Vorige week, Deze maand, Vorige maand, Jaar
tot heden of Vorig jaar.
• Absoluut datumbereik: klik op het kalenderpictogram om de Begindatum en de Einddatum te
selecteren.
Stap 2

Stap 3

Stap 4

Schakel het selectievakje Alleen resultaten weergeven die binnen een specifiek tijdsbestek vallen in als u
gegevens wilt weergeven die beschikbaar zijn gedurende bepaalde perioden. Dit tijdsinterval wordt toegepast
op elke dag die u in de vorige stap hebt geselecteerd. Het standaard tijdsinterval is 24:00 tot 23:59 u.
Opmerking
Voor rapporten die zijn gebaseerd op het querytype Anoniem blokkeren, verschijnt standaard
de optie Alleen resultaten weergeven die binnen een specifiek tijdsbestek vallen. Er is dan
geen selectievakje. Ook is stap 3 van deze procedure niet van toepassing voor dergelijke
rapporten. Meer informatie over de querytypen vindt u in de Cisco Unified Intelligence Center
Report Customization Guide, Release 10.0(1) op: http://www.cisco.com/en/US/products/ps9755/
products_user_guide_list.html.
Schakel het selectievakje Alleen resultaten weergeven van bepaalde dagen van de week in om de specifieke
dagen van de week te selecteren waarvoor u gegevens wilt ontvangen.
Opmerking
Deze optie is alleen beschikbaar als het tijdsinterval dat u bij stap 1 hebt geselecteerd, meerdere
dagen omvat.
Klik op Uitvoeren.

Een waardenlijst of een verzamelingsfilter configureren
Klik op een rapport om de pagina Filter weer te geven.
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Opmerking

Lijst vernieuwen is alleen ingeschakeld op de pagina Filter als de gebruiker beschikt over de machtiging
om de gedefinieerde waardenlijsten te openen.

Afbeelding 5: Verzamelingsfilter

Procedure
Stap 1

Selecteer de verzameling of de waardenlijst in het vak Verzameling kiezen of Waardenlijst kiezen.
Tip
Zoek naar een waardenlijst of verzameling met het vak Zoeken.
De items in de verzameling of de waardenlijst worden weergegeven in de lijst Beschikbaar.

Stap 2
Stap 3

Selecteer een item in de lijst Beschikbaar en verplaats dit naar de lijst Geselecteerd.
U kunt het zoeken en het toevoegen aan de lijst met geselecteerde items herhalen. U kunt ook items uit meerdere
verzamelingen en waardenlijsten toevoegen aan de lijst Geselecteerd.

Een filter voor normale tekst of een decimaal veld configureren
Als u de pagina Filter wilt zien, genereert u een rapport en klikt u op Filter.
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Opmerking

U kunt dezelfde procedure gebruiken om een standaardfilter te bewerken.

Afbeelding 6: Geavanceerde filters

Procedure
Stap 1
Stap 2
Stap 3
Stap 4
Stap 5

Stap 6
Stap 7

Klik op de pagina Filter op het tabblad Geavanceerde filters.
Selecteer een filter.
Klik op Bewerken om de filteropties weer te geven.
Selecteer Filter op basis van de volgende criteria.
Selecteer de criteria met behulp van de vervolgkeuzelijst Operator.
Opmerking
Als u het filter Komt overeen met het patroon selecteert, kunt u een willekeurig Microsoft
SQL-jokerpatroon gebruiken om de gegevens te filteren. Het jokerteken % wordt toegevoegd
aan het begin en aan het einde van elke tekenreeks die wordt gebruikt om de gegevens te filteren.
Voer in het veld Waarde een waarde in op basis waarvan de gegevens in het veld worden gefilterd.
Klik op Uitvoeren.

Beschikbare weergaven
Het venster Beschikbare weergaven wordt geopend wanneer u met de rechtermuisknop op een rapport klikt
en Weergaven bewerken selecteert. U ziet de beschikbare weergaven en de bijbehorende beschrijvingen die
op dat moment aan een rapport zijn gekoppeld en u kunt nieuwe weergaven maken of bestaande weergaven
bewerken.
Cisco Unified Intelligence Center ondersteunt drie weergavetypen:
• Rasters
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• Grafieken
• Indicatoren

Opmerking

Als u een weergave verwijdert, wordt de permalink voor die weergave samen met alle variabele parameters
die met het filter zijn gemaakt, ook verwijderd. Cisco Unified Intelligence Center geeft deze fout weer bij
het uitvoeren van de permalink: “Dit rapport is verwijderd. Sluit/annuleer deze pagina.”
U kunt de volgende acties uitvoeren op de pagina Weergave-editor:
• Maak of bewerk het volgende: grafiek, indicator en raster
• Verwijderen: u wordt gevraagd om te bevestigen en de weergave wordt verwijderd. Verwijder niet
alle rapportweergaven. U kunt geen rapporten uitvoeren die geen weergaven hebben.
• Vernieuwen: hiermee wordt de pagina bijgewerkt zodat de wijzigingen van andere gebruikers in
de weergaven voor de gegevensset van dit rapport worden weergegeven.
• Koppelingen: schakel het selectievakje Niet-geverifieerde toegang inschakelen in om gebruikers
via de permalink toegang te geven tot de rapporten zonder verificatie. Standaard is het selectievakje
Niet-geverifieerde toegang inschakelen niet ingeschakeld.
Meer informatie over het ophalen van een permalink voor een rapport vindt u in Rapportpermalink
weergeven, op pagina 26.
• Help: hiermee wordt de online Help voor de pagina geopend.

Een rasterweergave maken
Rasters zijn tabelweergaven van de gegevens in rijen en kolommen. Standaard hebben alle standaardrapporten
van Cisco een rasterweergave. U kunt extra rasterweergaven maken voor de standaardrapporten. Voor
aangepaste rapporten kan een standaardraster worden gemaakt met de SQL-query in de rapportdefinitie.

Opmerking

Groeperen wordt niet ondersteund in rapporten met live gegevens.
Hieronder wordt beschreven hoe u een rasterweergave maakt:
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Procedure
Stap 1

Navigeer naar Rapporten.

Stap 2

Klik op Rapporten om Beschikbare rapporten weer te geven.

Stap 3

Vouw de map Rapporten uit.

Stap 4
Stap 5
Stap 6

Zoek het rapport in de desbetreffende map.
Klik met de rechtermuisknop op het rapport en selecteer Weergaven bewerken Er wordt een nieuw tabblad
geopend dat alle weergaven van het rapport bevat.
Selecteer in de vervolgkeuzelijst onder Maken de optie Raster. Er wordt een nieuwe pagina geopend.

Stap 7

Geef de Naam en Tekengrootte op in de desbetreffende velden.

Stap 8

Voer een Beschrijving van de rasterweergave in.

Stap 9

Selecteer de vereiste velden voor de rasterweergave in Beschikbare velden.

Stap 10 Klik op Selecteren om de geselecteerde velden toe te voegen aan GridHeaders in het vak Huidige volgorde
van velden in het raster.
Stap 11 Klik op Alles selecteren om alle beschikbare velden toe te voegen aan GridHeaders.
Stap 12 Klik op Koptekst toevoegen om een nieuwe map toe te voegen aan GridHeaders.
Stap 13 Klik op Selectie verwijderen om een item te verwijderen uit GridHeaders.
Stap 14 Klik op de knop Groeperen om een nieuwe pagina te openen.
Stap 15 Geef de desbetreffende waarde op voor Aantal groepen.
Stap 16 Selecteer de desbetreffende waarde voor Unieke waarde voor verticale uitlijning.
Stap 17 Klik op de vervolgkeuzelijst die hoort bij Gesorteerd op en selecteer het desbetreffende veld.
Stap 18 Klik op OK. Het vorige venster wordt geopend.
Stap 19 Klik op Opslaan om de nieuwe weergave die u hebt gemaakt, op te slaan.
Stap 20 Klik op Opslaan als om de naam van de weergave te wijzigen.
Stap 21 Klik op Annuleren om de wijzigingen ongedaan te maken en de Rastereditor af te sluiten.

Een indicatorweergave maken
Indicatoren geven de status weer van één enkele rapportstatistiek (een getal). Ze zijn niet bedoeld voor het
weergeven van meerdere metingen of complexe onderlinge verbanden. Een indicator in Unified Intelligence
Center is vergelijkbaar - zowel in functie als in weergave - met de snelheidsmeter in uw auto. De indicatoren
die u in Unified Intelligence Center kunt ontwerpen zijn halfronde grafische weergaven met een bewegende
wijzer. Indicatoren geven visueel weer dat een waarde binnen een normaal bereikt ligt.

Opmerking

De indicatorweergave is alleen beschikbaar voor historische rapporten en niet voor rapporten met live
gegevens.
Hieronder wordt beschreven hoe u een indicatorweergave maakt:
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Procedure
Stap 1

Navigeer naar Rapporten.

Stap 2

Klik op Rapporten om Beschikbare rapporten weer te geven.

Stap 3

Vouw de map Rapporten uit.

Stap 4
Stap 5
Stap 6

Zoek het rapport in de desbetreffende map.
Klik met de rechtermuisknop op het rapport en selecteer Weergaven bewerken Er wordt een nieuw tabblad
geopend dat alle weergaven van het rapport bevat.
Selecteer in de vervolgkeuzelijst onder Maken de optie Indicator. Er wordt een nieuwe pagina geopend.

Stap 7

Klik op de vervolgkeuzelijst die hoort bij Veld en selecteer het desbetreffende veld.

Stap 8

Geef Naam, Beschrijving, Bereik en Aantal schaalmarkeringen op in de desbetreffende velden.

Stap 9

Selecteer de desbetreffende Opties voor de schaal.

Stap 10 Geef onder Drempelwaarden de desbetreffende Waarde op voor elk drempelniveau.
Stap 11 Schakel het selectievakje in dat overeenkomt met een opgegeven niveau om de drempelniveaus in te stellen.
Stap 12 Schakel het selectievakje in dat overeenkomt met Niveau om de vier drempelniveaus in te stellen.
Opmerking
De vier vooraf gedefinieerde drempelniveaus zijn Waarschuwing, Minder belangrijk,
Belangrijk en Kritiek. U kunt een grafische weergave van de indicator zien als u de
drempelwaarden selecteert met de selectievakjes.
Stap 13 Klik op Opslaan als om de indicatorweergave op te slaan en naam te wijzigen.
Stap 14 Klik op Opslaan en sluiten om de indicatorweergave op te slaan en te sluiten.
Stap 15 Klik op Opslaan om de nieuwe indicatorweergave op te slaan.
Stap 16 Klik op Vernieuwen om de waarden op de pagina opnieuw in te stellen.
Stap 17 Klik op Annuleren om de wijzigingen ongedaan te maken en de indicatoreditor af te sluiten.

Een grafiekweergave maken
Cisco Unified Intelligence Center kan werken met drie soorten grafieken: cirkel-, kolom- en lijngrafiek. In
cirkelgrafieken worden aantallen weergegeven in verhouding tot het geheel. De cirkel staat voor 100% van
de gegevens en elk aantal wordt weergegeven als een taartpunt van de desbetreffende grootte. Cirkelgrafieken
kunnen alleen decimale/numerieke velden bevatten. Een cirkelgrafiek kan uit niet meer dan 50 taartpunten
bestaan. Als op basis van uw selectie uit de gegevensset en grafiekeditor een cirkelgrafiek met meer dan 50
taartpunten wordt gemaakt, wordt een foutmelding weergegeven. In kolomgrafieken (staafgrafieken) worden
onderbroken gebeurtenissen weergegeven en worden de verschillen tussen gebeurtenissen aangegeven in
plaats van de trends. Kolomgrafieken kunnen verticaal of horizontaal worden weergegeven en kunnen verticaal
worden gestapeld of naast elkaar worden gegroepeerd. In lijngrafieken worden doorlopende aantallen
weergegeven voor een bepaalde tijdsperiode op een algemene schaal. Met dergelijke grafieken kunnen trends
goed worden weergegeven.

Opmerking

De grafiekweergave is alleen beschikbaar voor historische rapporten en niet voor rapporten met live
gegevens.
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Opmerking

Voor cyrillische tekens worden in verticaal georiënteerde grafieken de gegevenslabels in de horizontale
as helemaal niet of onleesbaar weergegeven. Dit is een bekende beperking. Cisco raadt aan om horizontaal
georiënteerde grafieken te gebruiken voor cyrillische talen.
Hieronder wordt beschreven hoe u een grafiekweergave maakt:

Procedure
Stap 1

Navigeer naar Rapporten.

Stap 2

Klik op Rapporten om Beschikbare rapporten weer te geven.

Stap 3

Vouw de map Rapporten uit.

Stap 4
Stap 5

Stap 7

Zoek het rapport in de desbetreffende map.
Klik met de rechtermuisknop op het rapport en selecteer Weergaven bewerken Er wordt een nieuw tabblad
geopend dat alle weergaven van het rapport bevat.
Selecteer in de vervolgkeuzelijst onder Maken de optie Grafiek. De pagina Algemene instellingen wordt
geopend.
Klik op de vervolgkeuzelijst die hoort bij Grafiektype en selecteer het desbetreffende veld.

Stap 8

Geef Grafieknaam en Beschrijving grafiek op in de desbetreffende velden.

Stap 9

Schakel op basis van uw vereisten de selectievakjes in voor Toegankelijke modus, Dynamische-gegevensset,
Voettekst van rapport gebruiken en Legenda weergeven.

Stap 6

Stap 10 Klik op de vervolgkeuzelijst naast Plaatsing legenda om Rechts of Onderaan te selecteren.
Stap 11 Geef de waarde op voor Maximale lengte legendalabel.
Stap 12 Klik onder Gegevens wijzigen op de vervolgkeuzelijst naast Type om het juiste veld te selecteren.
Opmerking
De velden onder Instellingen voor kolomdiagram en Instellingen voor lijndiagram zijn
actief wanneer Kolomgrafiek en Lijngrafiek als type zijn geselecteerd.
Stap 13 Klik op Volgende om de pagina Instellingen reeks te openen.
Stap 14 Klik onder Reeks op de vakken naast Gegevensveld en Labelveld om de juiste velden te selecteren.
Stap 15 Klik onder Labels op de vakken naast Labelpositie en Labelopmaak om de juiste velden te selecteren.
Stap 16 Klik op Volgende om de pagina Overzicht te openen.
Stap 17 Klik op de knop Opslaan en voorbeeld om een voorbeeld van de grafiek weer te geven.
Stap 18 Klik op Opslaan en Afsluiten om de grafiek op te slaan en de pagina te sluiten.
Stap 19 Klik op Annuleren om de wijzigingen ongedaan te maken en de Grafiekeditor af te sluiten.

Groeperen
Voer deze stappen uit om de rapportgroepen in te delen:
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Procedure
Stap 1
Stap 2
Stap 3
Stap 4
Stap 5
Stap 6

Stap 7

Selecteer de lade Rapporten in het linker deelvenster.
Klik met de rechtermuisknop op het rapport waarvoor u de groepering wilt maken en selecteer Weergaven
bewerken.
Selecteer de weergave waarin u de groepering wilt maken en klik op Bewerken.
Klik op de knop Groeperen om een nieuwe pagina te openen.
Geef de desbetreffende waarde op voor Aantal groepen. U kunt nul, één, twee of drie groepen in het rapport
selecteren.
Selecteer bij Unieke waarde voor verticale uitlijning tussen Boven, Midden of Onder om aan te geven
waar u de naam van de groep wilt weergeven in de rapportkolom.
Opmerking
Schakel het selectievakje Alleen overzicht weergeven in als u alleen het overzicht wilt
weergeven. Het selectievakje Alleen overzicht weergeven is beschikbaar voor alle velden.
Kies bij Gegroepeerd op een waarde in de vervolgkeuzelijst. De rapportgegevens worden met deze waarde
gegroepeerd.
Als u een datum of datum en tijd in de vervolgkeuzelijst selecteert, selecteer dan een van de volgende opties:
• Geen: de rapportgegevens worden gegroepeerd op de waarde en niet op dag, week of maand.
• Dagelijks: de rapportgegevens worden per dag gegroepeerd.
• Wekelijks: de rapportgegevens worden per week gegroepeerd.
• Maandelijks: de rapportgegevens worden per maand gegroepeerd.

Stap 8

Schakel het selectievakje Overzicht weergeven in om een overzichtsrij aan het groeperingsrapport toe te
voegen. Als u bijvoorbeeld groepeert op agentteam en het selectievakje Overzicht weergeven inschakelt,
wordt een overzichtsrij met gegevens van elk team weergegeven.
Opmerking
Als u het selectievakje Alleen overzicht weergeven inschakelt, is het selectievakje Overzicht
weergeven niet meer beschikbaar.
Stap 9 Kies bij Gesorteerd op een waarde in de vervolgkeuzelijst. De rapportgegevens worden op deze waarde
gesorteerd.
Stap 10 Klik op OK.

Drempelindicatoren voor velden instellen
U kunt drempelindicatoren voor velden instellen om aan te geven of een veldwaarde een bepaalde waarde
overschrijdt of te laag blijft. Drempelindicatoren kunnen alleen worden ingesteld voor weergaven van het
type Raster en Indicator.
Het instellen van drempelwaarden voor een Indicatorweergave wordt beschreven in de procedure voor het
maken van een indicatorweergave. Meer informatie over het maken een Indicatorweergave vindt u in Een
indicatorweergave maken, op pagina 32.
Meer informatie over het maken een Rasterweergave vindt u in Een rasterweergave maken, op pagina 31.
Voer de volgende stappen uit om drempelindicatoren voor velden in een Rasterweergave in te stellen.
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Procedure
Stap 1
Stap 2
Stap 3
Stap 4
Stap 5

Selecteer de lade Rapporten in het linker deelvenster.
Klik met de rechtermuisknop op het rapport waarvoor u drempels wilt instellen en selecteer Weergaven
bewerken.
Selecteer de weergave waarvoor u drempels wilt opgeven en klik op Bewerken.
Klik in het vak Huidige volgorde van velden in het raster met de rechtermuisknop op het veld waarvoor u
drempels wilt instellen en selecteer Drempels.
Klik in het venster met drempels op Toevoegen om een nieuwe drempel toe te voegen.
Opmerking
Als u een bestaande drempel wilt bewerken, selecteert u deze en klikt u op Bewerken.

Stap 6

Selecteer in de vervolgkeuzelijst Type de voorwaarde op basis waarvan u wilt dat drempelwaarden worden
vergeleken met de huidige waarde van het veld. Geef in het veld dat daarna verschijnt, de gewenste waarde
of uitdrukking op.
Opmerking
Schakel het selectievakje Gewone uitdrukking in als u een uitdrukking gebruikt.

Stap 7

Geef in het veld de opmaak op voor de tekst die verschijnt wanneer aan de drempelvoorwaarde wordt voldaan.
Gebruik de volgende opties:
a) Vet: schakel het selectievakje in om tekst vet te maken.
b) Tekstkleur: selecteer een kleur voor de tekst in het veld.
c) Achtergrondkleur: selecteer een achtergrondkleur voor het veld.
d) Vervanging voor tekst: geef een nieuwe tekstreeks op als u wilt dat de tekst in het veld wordt vervangen
wanneer wordt voldaan aan de drempelvoorwaarde.
e) Locatie afbeelding: geef het pad op naar de afbeelding als u wilt dat de tekst wordt vervangen door een
afbeelding als wordt voldaan aan de drempelvoorwaarde. U kunt afbeeldingen gebruiken die zijn geüpload
naar de directory met afbeeldingen of een URL opgeven voor een locatie waartoe Unified Intelligence
Center toegang heeft.

Stap 8

Klik op OK.
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Drempels toevoegen en bewerken
Procedure
Stap 1
Stap 2
Stap 3
Stap 4
Stap 5
Stap 6

Open de pagina Rapporten en klik met de rechtermuisknop op het rapport waarvoor u een drempelwaarde
wilt instellen.
Selecteer Weergaven bewerken.
Selecteer een weergave van het type Raster en klik op Bewerken. De rasterweergave wordt geopend in de
Rastereditor.
Selecteer Drempels en klik op Toevoegen.
Selecteer in de vervolgkeuzelijst een Type.
Schakel Vet in of laat het selectievakje uitgeschakeld.

Stap 7

Klik op Tekstkleur om een kleurenpalet te openen. Als u op een kleur klikt, wordt die kleur voor de tekst
geselecteerd en wordt het palet gesloten.
Stap 8 Klik op Achtergrondkleur om een kleurenpalet te openen. Als u op een kleur klikt, wordt die kleur voor de
tekst geselecteerd en wordt het palet gesloten.
Stap 9 Voer in het veld Vervanging voor tekst de tekst in om de veldwaarde te maskeren met tekst, anders dan een
standaardtype, wanneer aan de voorwaarde voor de drempel is voldaan. Als u bijvoorbeeld Minder dan als
type hebt geselecteerd, kiest u misschien voor de tekst Waarschuwing.
Stap 10 In het veld URL vervanging voor afbeelding geeft u de URL of het pad op van een afbeelding op om de
veldwaarde te maskeren met een afbeelding in plaats van met tekst.
Stap 11 Klik op OK.
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Gegevensbronnen
• Overzicht gegevensbronnen, pagina 39
• Gegevensbronnen, pagina 39
• Een op een query gebaseerde gegevensbron maken of bewerken, pagina 41
• Een op een Java Message Service gebaseerde gegevensbron maken of bewerken, pagina 42
• Knooppunt voor gegevensbron overschakelen, pagina 44

Overzicht gegevensbronnen
Een gegevensbron staat voor een database. Elke rapportageserver vereist één gegevensbron voor elke database
waaruit rapporten worden gegenereerd.
Klik op de lade Gegevensbronnen in het linker deelvenster om de pagina Gegevensbronnen te openen Alleen
gebruikers met de privileges voor systeemconfiguratiebeheerders hebben toegang tot de volledige functionaliteit
van deze lade.

Opmerking

Alle bewerkingen in de interface Gegevensbron zijn gebaseerd op gebruikersrollen en de objectmachtigingen
van de gebruiker voor gegevensbronnen.

Gegevensbronnen
Een gegevensbron staat voor een database. Elke rapportageserver vereist één gegevensbron voor elke database
waaruit rapporten worden gegenereerd.

Online Help bij Cisco Unified Intelligence Center
39

Gegevensbronnen
Gegevensbronnen

De pagina Gegevensbron wordt geopend wanneer u op de lade Gegevensbronnen in het linkerdeelvenster
klikt. (Alleen gebruikers met de privileges voor systeemconfiguratiebeheerders hebben toegang tot de volledige
functionaliteit van deze lade.)
Afbeelding 7: Gegevensbronnen

Klik op het keuzerondje aan de linkerkant van elke rij om die gegevensbron te selecteren en bewerken.
Tabel 2: Velden op de pagina Gegevensbronnen

Veld

Beschrijving

Naam

De naam van de gegevensbron.

Verbonden knooppunt

Geeft de status van de verbonden gegevensbron weer. Een groen vinkje geeft
aan dat er een verbinding is. Een rode x geeft aan dat er geen verbinding is.
Primair geeft de primaire gegevensbron aan. Secundair geeft de secundaire
gegevensbron aan.

Stand-byknooppunt

Geeft de status van de stand-bygegevensbron weer. Een groen vinkje geeft
aan dat er een verbinding is. Een rode x geeft aan dat er geen verbinding is.
Primair geeft de primaire gegevensbron aan. Secundair geeft de secundaire
gegevensbron aan.

Type

Het databasetype (MS SQL Server, Informix en Java Message Service (JMS)).

Databasehost

DNS-naam of IP-adres van de databaseserver.
Opmerking

De naam van de database moet AWDB en niet HDS zijn. Het
systeem gebruikt de weergaven van de AW-database voor het
ophalen van informatie uit de HDS-database.

Databasenaam

De naam van de database.

Tekenset

De tekenset die door de gegevensbron wordt gebruikt.

U kunt de volgende acties uitvoeren voor elke gegevensbron:
• Maken: hiermee wordt de pagina Gegevensbron maken/bewerken geopend met lege velden voor het
definiëren van een nieuwe gegevensbron. (Alleen beschikbaar voor een gebruiker
Systeemconfiguratiebeheerder.)
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• Bewerken: (beschikbaar wanneer een rij is geselecteerd) hiermee wordt de pagina Gegevensbron
maken/bewerken geopend waarop u velden kunt bekijken of aanpassen. (Uitgeschakeld voor meeste
gebruikers.)
• Verwijderen: (beschikbaar wanneer een rij is geselecteerd) u wordt om een bevestiging gevraagd en
de gegevensbron wordt verwijderd. (Alleen beschikbaar voor gebruikers Beheerder systeemconfiguratie
met de machtiging SCHRIJVEN voor de gegevensbron.)
• Vernieuwen: hiermee wordt de gegevensbron bijgewerkt om de wijzigingen weer te geven.
• Switch-knooppunt: hiermee wordt u gevraagd om naar de alternatieve databasehost over te schakelen.
Deze knop wordt ingeschakeld als voor de geselecteerde gegevensbron een secundaire databasehost
geconfigureerd is en de gebruiker gemachtigd is om de gegevensbron te bewerken. Zie Knooppunt voor
gegevensbron overschakelen, op pagina 44 als u wilt overschakelen naar een ander knooppunt voor
een gegevensbron.
• Help: hiermee opent u de online Help.
• X: hiermee sluit u de pagina.

Een op een query gebaseerde gegevensbron maken of bewerken
Een gegevensbron kan alleen worden gemaakt of bewerkt door gebruikers met de rol Beheerder
systeemconfiguratie.
Voer de stappen hieronder uit om een gegevensbron te maken.

Procedure
Stap 1
Stap 2

Stap 3
Stap 4
Stap 5

Stap 6
Stap 7

Stap 8
Stap 9

Klik op de lade Gegevensbronnen.
Klik op het tabblad Gegevensbronnen op Maken.
Opmerking
Selecteer de gegevensbron die u wilt bewerken en klik op
Bewerken.
Geef op het tabblad Primair de naam van de gegevensbron op in het veld Naam.
Geef een beschrijving voor de gegevensbron op in het veld Beschrijving.
Selecteer in de vervolgkeuzelijst Type het databasetype voor de gegevensbron.
Opmerking
Als u een gegevensbron wilt configureren van het type Java Message Service (JMS) gaat u
naar Een op een Java Message Service gebaseerde gegevensbron maken of bewerken, op pagina
42.
Geef in het veld Host gegevensbron de hostnaam of het IP-adres op van de locatie waar de database wordt
gehost.
Geef in het veld Poort het poortnummer op waardoor Unified Intelligence Center met de database kan
communiceren.
Opmerking
Het poortnummer is alleen voor Informix-databases een verplicht veld. Voor Microsoft SQL
Server-databases kunt u dit veld leeg laten.
Typ de naam van de database in het veld Naam database.
Geef in het veld Instantie de instantie op van de database die wordt gebruikt als gegevensbron.
Opmerking
De naam van de database-instantie is alleen voor Informix-databases een verplicht veld. Voor
Microsoft SQL Server-databases kunt u dit veld leeg laten.
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Stap 10
Stap 11
Stap 12
Stap 13
Stap 14
Stap 15

Selecteer in de vervolgkeuzelijst Tijdzone de tijdzone waarin de database zich bevindt.
Geef in het veld Databasegebruikers-id de gebruikers-id op die nodig is om de database te openen.
Geef in het veld Wachtwoord het wachtwoord op dat nodig is om de database te openen.
Geef het wachtwoord nogmaals op in het veld Wachtwoord bevestigen.
Selecteer in de vervolgkeuzelijst Tekenset de tekenset die door de database wordt gebruikt.
Wijs de juiste machtigingen toe om de gegevensbron te openen en te beheren.
Opmerking
Machtigingen worden alleen ingesteld voor Alle gebruikers en Mijn groep. Voor specifieke
machtigingen gebruikt u de pagina Toegewezen gebruikersmachtigingen en Toegewezen
groepsmachtigingen nadat u de gegevensbron hebt gemaakt.
Stap 16 Klik op Verbinding testen om te controleren of de database kan worden geopend en of de aanmeldingsgegevens
correct zijn.
Stap 17 Klik op het tabblad Secundair om een failover voor de gegevensbron te configureren.
Opmerking
Als u geen failover voor de gegevensbron wilt configureren, gaat u rechtstreeks naar Stap
18.
Stap 18 Schakel het selectievakje Failover ingeschakeld in.
Stap 19 Geef de vereiste gegevens voor de failovergegevensbron op zoals wordt beschreven in stap 6 tot 16.
Stap 20 Klik op Opslaan.

Een op een Java Message Service gebaseerde gegevensbron
maken of bewerken
Als u een rapportdefinitie wilt maken van het querytype Real-time streaming, hebt u een op Java Message
Service (JMS) gebaseerde gegevensbron nodig. De JMS-gegevensbron heeft geen tabblad met een Secundaire
gegevensbron. De JMS-gegevensbronnen ondersteunen echter wel failover Broker-URL's met het trefwoord
failover: (zie hieronder).
De syntaxis voor JMS Broker URL met inbegrip van failover-adressen is
failover:(tcp://primair:61616,tcp://secundair:61616)

Zorg dat u beschikt over de volgende informatie:
• URL voor de JMS Broker en de failover-URL indien van toepassing
• URL voor het schema dat de lijst met gepubliceerde onderwerpen bevat
• Gebruikersnaam en wachtwoord om toegang te krijgen tot de Schema-URL
Voer de stappen hieronder uit om een JMS-gegevensbron te maken.

Online Help bij Cisco Unified Intelligence Center
42

Gegevensbronnen
Een op een Java Message Service gebaseerde gegevensbron maken of bewerken

Procedure
Stap 1
Stap 2
Stap 3
Stap 4
Stap 5
Stap 6

Klik op de lade Gegevensbronnen.
Klik op het tabblad Gegevensbronnen op Maken.
Geef de naam van de gegevensbron op in het veld Naam.
Geef een beschrijving voor de gegevensbron op in het veld Beschrijving.
Selecteer in de vervolgkeuzelijst Type Java Message Service (JMS).
Geef in het veld Broker-URL de URL op voor de JMS broker. Het enige protocol dat wordt ondersteund
voor de JMS Broker-URL is tcp.
Syntaxis voor de JMS Broker-URL is tcp://hostnaam:poort zoals wordt aangegeven in het
onderstaande voorbeeld. De hostnaam kan ook worden vervangen door het IP-adres. Gebruik
voor het configureren van de failover broker-URL's de syntaxis failover:(tcp://primaire
hostnaam:poort, tcp://secundaire hostnaam:poort)

Voorbeeld:

tcp://11,111.11,111:61616
failover:(tcp://11,111.11,111:61616, tcp://22,222.22,222:61616)
De tijdzone is standaard ingesteld op UTC voor JMS-gegevensbronnen en kan niet worden
gewijzigd.
Geef in het gedeelte REST URL-parameters in het veld URL onderwerpschema de schema-URL op die
de lijst met de geabonneerde onderwerpen bevat. De enige ondersteunde protocollen zijn http en https.
Opmerking

Stap 7

Syntaxis voor de onderwerpschema-URL is protocol://hostnaam:poort/pad waar het schema is
opgeslagen. De hostnaam kan ook worden vervangen door het IP-adres.

Voorbeeld:

http://11,111.11,111:8088/schema/rest/reportdefinition/schema/
Stap 8

Geef in het veld Gebruikersnaam de REST-gebruikersnaam op die is vereist voor het openen van de
onderwerp-URL.
Stap 9 Geef in het veld Wachtwoord het REST-wachtwoord op dat is vereist voor het openen van de onderwerp-URL.
Stap 10 Geef het REST-wachtwoord nogmaals op in het veld Wachtwoord bevestigen.
Opmerking
• Zorg dat de beheerder de onderwerpschema-URL valideert voordat u deze in de
JMS-gegevensbron gebruikt. Als aanmeldingsgegevens zijn vereist om de
onderwerpschema-URL te valideren, geeft u de gebruikersnaam en het wachtwoord op
op de pagina Gegevensbron.
• Het REST-onderwerpschema wordt gevalideerd wanneer u de rapportdefinitie voor dat
rapport maakt.
Stap 11 Wijs de juiste machtigingen toe om de gegevensbron te openen en te beheren.
Opmerking
Machtigingen worden alleen ingesteld voor Alle gebruikers en Mijn groep. Voor specifieke
machtigingen gebruikt u de pagina Toegewezen gebruikersmachtigingen en Toegewezen
groepsmachtigingen nadat u de gegevensbron hebt gemaakt.
Stap 12 Klik op Verbinding testen om te controleren of de JMS Broker-URL toegankelijk is.
Opmerking
Voor de gegevens valideert u met Verbinding testen alleen de JMS Broker-URL en niet de
REST-onderwerpschema-URL.
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Stap 13 Klik op Opslaan.

Knooppunt voor gegevensbron overschakelen
Indien gewenst kan een gegevensbron handmatig worden overgeschakeld naar het secundaire knooppunt. Er
moet echter wel een secundair knooppunt zijn geconfigureerd. Ga voor meer informatie over het configureren
van gegevensbronnen naar Een op een query gebaseerde gegevensbron maken of bewerken, op pagina 41.
Voer de stappen hieronder uit om over te schakelen naar een ander knooppunt voor een gegevensbron:

Procedure
Stap 1

Klik op de lade Gegevensbronnen.

Stap 2
Stap 3

Selecteer de gegevensbron waarvoor u het knooppunt wilt overschakelen.
Klik op Switch-knooppunt.
Opmerking
Het overschakelen van knooppunten is niet van toepassing voor JMS-gegevensbronnen (Java
Message Service).
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Waardenlijsten
• Overzicht waardenlijsten en verzamelingen, pagina 45
• Waardenlijsten, pagina 45
• Waardenlijsten maken of bewerken, pagina 47
• Verzamelingen maken of bewerken, pagina 48

Overzicht waardenlijsten en verzamelingen
Waardenlijsten zijn gebaseerd op databasequery's en bevatten alle te rapporteren items van hetzelfde type,
bijvoorbeeld alle agenten of alle vaardigheidsgroepen.
Verzamelingen zijn subsets van waardenlijsten en kunnen worden gemaakt om de hoeveelheid gegevens te
bepalen die aan bepaalde gebruikers en gebruikersgroepen worden getoond. U kunt bijvoorbeeld een
verzameling van vaardigheidsgroepen maken die alleen de vaardigheidsgroepen in een bepaalde regio of
branche weergeeft. Er zijn in Unified Intelligence Center geen standaardverzamelingen geïnstalleerd. Gebruikers
die over de vereiste machtigingen beschikken, kunnen aangepaste verzamelingen maken.
Wanneer gebruikers rapporten uitvoeren, worden waardenlijsten en verzamelingen weergegeven op basis
waarvan ze rapporten kunnen filteren. Of er kan worden gefilterd op waardenlijsten en verzamelingen, wordt
bepaald door de groeps-/gebruikersmachtigingen.

Waardenlijsten
Waardenlijsten bevatten alle te rapporteren items van eenzelfde type, bijvoorbeeld alle agenten of alle
vaardigheidsgroepen. Unified Intelligence Center wordt geïnstalleerd met standaardwaardenlijsten en gebruikers
met de gebruikersrol Ontwerper verzameling waardenlijst kunnen aangepaste waardenlijsten maken.
U kunt een waardenlijst koppelen aan een veld en een rapportparameter. Nadat de waardenlijst aan een rapport
is gekoppeld, fungeert deze als een filter voor het rapport.
Of er kan worden gefilterd op waardenlijsten of op verzamelingen, wordt bepaald door de gebruikersrollen
en door de groeps-/gebruikersmachtigingen.
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Tabel 3: Rijen op de pagina Waardenlijsten

Veld

Beschrijving

Naam

De naam van de waardenlijst.

Gegevensbron

De gegevensbron waaruit de waarden worden opgehaald.

Status

De status van de gegevensbron. Een groen selectievakje betekent dat de gegevensbron
online is. Een rode X betekent offline.

Type

Typen waardenlijsten: standaard of aangepast. Standaardlijsten worden toegevoegd
tijdens de installatie. Aangepaste lijsten worden gemaakt door gebruikers met de rol
Ontwerper verzameling waardenlijst.
Standaard waardenlijsten zijn:
• Agent
• Team agent
• Gesprekstype
• Ondernemingsservices
• Vaardigheidsgroepen van onderneming
• Services
• Vaardigheidsgroep
• Trunkgroepen

Beschrijving

De beschrijving die voor de waardenlijst is ingevoerd.

U kunt de volgende acties uitvoeren op de pagina Waardenlijsten:
• Filteren: typ een of meer tekens en klik op Filteren om de lijst te beperken.
• Wissen: klik op Wissen om het filter te verwijderen.
• Maken: hiermee opent u de pagina Waardenlijst maken/bewerken waarop u een nieuwe aangepaste
waardenlijst kunt definiëren.
• Bewerken: ingeschakeld wanneer het keuzerondje voor een rij is geselecteerd. Hiermee opent u de
pagina Waardenlijst maken/bewerken waarop u de eigenschappen van een aangepaste waardenlijst kunt
bekijken en bewerken. U kunt alleen de machtigingen bewerken voor een standaardwaardenlijst.
• Waarden: ingeschakeld wanneer het keuzerondje voor een rij is geselecteerd. Hiermee opent u een vak
dat waarden in een lijst weergeeft en is voorzien van een knop Waardenlijst vernieuwen.
• Verzamelingen: ingeschakeld wanneer het keuzerondje voor een rij is geselecteerd. Hiermee vernieuwt
u de pagina Waardenlijsten en worden alle verzamelingen voor die waardenlijst weergegeven.
• Verwijderen: ingeschakeld wanneer het keuzerondje voor een rij is geselecteerd. Bevestiging is vereist
voordat de aangepaste waardenlijst wordt verwijderd.
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Opmerking

• U kunt geen standaardwaardenlijsten verwijderen.
• U kunt een aangepaste waardenlijst niet verwijderen als hiernaar wordt verwezen
door een veld in de rapportdefinitie.
• U kunt een aangepaste waardenlijst met verzamelingen niet verwijderen.

• Vernieuwen: hiermee vernieuwt u de pagina om wijzigingen weer te geven die mogelijk door een andere
gebruiker zijn aangebracht, zoals het maken of verwijderen van een waardenlijst.
• Help: hiermee opent u de online Help.
• [X]: hiermee sluit u de pagina.

Waardenlijsten maken of bewerken
Met waardenlijsten worden gegevens opgehaald naast de gegevens die worden ontvangen van de query
Rapportdefinitie. Waardenlijsten zijn handig wanneer u gegevens ophaalt uit twee verschillende databases of
als u twee verschillende query's wilt uitvoeren.
Voer de stappen hieronder uit om een waardenlijst te maken.

Procedure
Stap 1
Stap 2

Selecteer de lade Waardenlijsten in het linker deelvenster.
Klik op Maken.
Opmerking
Als u een waardenlijst wilt bewerken, selecteert u de lijst en klikt u op Bewerken.

Stap 3

Geef de volgende informatie op:
a) Naam waardenlijst: geef een naam op voor de waardenlijst.
b) Versie: geef een versienummer op voor de waardenlijst.
c) Type: dit veld wordt automatisch gegenereerd. Voor alle waardenlijsten die u maakt, bevat dit veld de
waarde CUSTOM.
d) Gegevenbron: selecteer de gegevensbron uit de vervolgkeuzelijst.
e) Beschrijving: geef een beschrijving op voor de waardenlijst.
f) Query waardenlijst: geef de databasequery op voor het ophalen van de waarden voor de waardenlijst.
Klik op Valideren om de geldigheid van de query meteen te controleren.
g) Query verzameling: geef een query op om gegevens op te halen uit de lijst met waarden die wordt
gegenereerd door de query voor de waardenlijst. Deze query is alleen vereist als u een verzameling maakt
van het type Aanduiding. Meer informatie over verzamelingen vindt u in Verzamelingen maken of
bewerken, op pagina 48.

Stap 4
Stap 5

Selecteer de juiste machtigingen.
Klik op Opslaan.
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Verzamelingen maken of bewerken
Een verzameling is een subset met gegevens die zijn opgehaald door een waardenlijst. U kunt een verzameling
maken voor elke bestaande waardenlijst en elke waardenlijst kan meerdere verzamelingen hebben.

Procedure
Stap 1
Stap 2
Stap 3
Stap 4

Klik op de lade Waardenlijsten in het linker deelvenster.
Selecteer de waardenlijst waarvoor u een verzameling wilt maken of bewerken.
Klik op Verzamelingen.
Klik onder Alle verzamelingen op Maken.
Opmerking
Als u een bestaande verzameling wilt bewerken, selecteert u onder Alle verzamelingen een
verzameling en klikt u op Bewerken.

Stap 5
Stap 6
Stap 7

Geef in het veld Naam verzameling een naam voor de verzameling op.
Geef een beschrijving voor de verzameling op in het veld Beschrijving.
Selecteer in de vervolgkeuzelijst Type verzameling het type verzameling. Hieronder worden de verschillende
typen beschreven:
• Aanduiding: geef op welke aanduiding moet worden gebruikt in de verzamelingquery die is gedefinieerd
in de bijbehorende waardenlijst.
• Joker: geef een reeks met jokers op om te zoeken naar gegevens onder de gegevens die worden
gegenereerd door de waardenlijst.
• Waarden: u kunt een subset selecteren uit de lijst met waarden die wordt gegenereerd door de
waardenlijst.

Stap 8
Stap 9

Selecteer de juiste machtigingen.
Klik op Opslaan.
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Beveiliging
• Beheerderoverzicht, pagina 49
• Overzicht van beveiliging, pagina 50
• Gebruikerslijst, pagina 50
• Een gebruiker maken, pagina 51
• Gebruikersgroepen, pagina 52
• Een gebruikersgroep maken, pagina 53
• Gebruikersmachtigingen beheren, pagina 54
• Over machtigingen, pagina 56
• Over gebruikersgroepen, pagina 58
• Uitvoeren als, pagina 59
• Logboekregistratie controlespoor in Cisco Unified Intelligence Center, pagina 60
• Rapport controlespoor, pagina 60
• Voorbeeldrapport Controlespoor, pagina 62
• Aanbevolen procedures voor beveiliging, pagina 62

Beheerderoverzicht
De toegang tot de functies in de rapporttoepassing Unified Intelligence Center wordt bepaald door een of
meer gebruikers met de gebruikersrol Beveiligingsbeheerder.
De eerste, standaard-Beveiligingsbeheerder is de gebruiker die tijdens de installatie is gedefinieerd als
systeemtoepassingsgebruiker.
Beveiligingsbeheerders kunnen:
• Gebruikers maken en onderhouden.
• Gebruikersrollen toewijzen: gebruikersrollen worden toegewezen aan gebruikers zodat ze toegang tot
laden hebben en kunnen bepalen welke objecten een gebruiker kan maken.
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• Gebruikers toewijzen aan gebruikersgroepen.
• Gebruikersgroepen maken en onderhouden.
• Terwijl gebruikersrollen worden gekoppeld aan personen, horen machtigingen bij objecten (dashboards,
rapporten, rapportdefinities, gegevensbronnen, waardenlijsten en verzamelingen).
• Gebruik de functie Uitvoeren als om de machtigingen van andere gebruikers te controleren.

Overzicht van beveiliging
Unified Intelligence Center Security biedt een flexibele functionaliteit met meerdere lagen waarmee een
beveiligingsbeheerder een platte of een gelaagde structuur kan opzetten voor toegang tot Unified Intelligence
Center-functies, op basis van de behoeften van de organisatie.
De gebruikerstoegang tot Unified Intelligence Center-functies is gebaseerd op:
• Aanmeldingsverificatie
• Licentietype waaronder de organisatie van de gebruiker Unified Intelligence Center uitvoert. Organisaties
die bijvoorbeeld werken met een standaardlicentie hebben geen toegang tot de rapportdefinitiefuncties.
• De gebruikersrol (een gebruiker kan één, meerdere of alle zeven gebruikersrollen hebben).
• De gebruikersgroepen waarvan de gebruiker lid is.
• Voor een object waartoe de gebruiker toegang heeft, worden machtigingen op objectniveau toegewezen
door de persoon die het object heeft gemaakt.

Gebruikerslijst
U opent de pagina Gebruikerslijst via de lade Beveiliging. Als een gebruiker die niet over de gebruikersrol
Beveiligingsbeheerder beschikt deze pagina opent, ziet de gebruiker alleen zijn of haar eigen naam en kan de
gebruiker zijn of haar pagina openen om enkele parameters zoals e-mailadres en telefoonnummer te wijzigen.
De gebruiker kan zijn of haar rol of groepslidmaatschap niet wijzigen.
Als beveiligingsbeheerders deze pagina openen, zien ze alle bestaande gebruikers, kunnen ze gebruikers
maken, wijzigen of verwijderen, gebruikersgegevens controleren of bewerken, en de functie Uitvoeren als
gebruiken om als gebruiker in Cisco Unified Intelligence Center te werken.
Tabel 4: Velden op de pagina Gebruikerslijst

Veld

Verklaring

Alleen actieve gebruikers
weergeven

Schakel het selectievakje in om de gebruikers weer te geven die momenteel
actief zijn.

Naam bevat

Gebruik dit filterveld om de lijst met namen te beperken of naar een bepaalde
naam te gaan.

Gebruikersnaam

De domein- en gebruikersnaam (domein\naam).

Voornaam

De voornaam van de gebruiker.
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Veld

Verklaring

Achternaam

De achternaam van de gebruiker.

U kunt de volgende acties uitvoeren op de pagina Gebruikerslijst:
• Maken: hiermee opent u de pagina Gebruikersgegevens.
• Bewerken: selecteer de groepsnaam en klik op Bewerken om de pagina Gebruikersgegevens te openen.
• Verwijderen: selecteer een gebruiker en klik op Verwijderen om de gebruiker te verwijderen.
• Uitvoeren als: selecteer een gebruiker en klik op Uitvoeren als om de rapportinterface voor Cisco
Unified Intelligence Center te vernieuwen.
• Vernieuwen: hiermee vernieuwt u de pagina om laatste wijzigingen van de gebruikerslijst weer te geven.
• Pagina: klik op de pijl om naar de volgende pagina van de gebruikerslijst te gaan.
• Help: hiermee opent u de online Help.
• X: hiermee sluit u de pagina.

Een gebruiker maken
Als u een gebruiker wilt maken, voert u de volgende procedure uit:

Procedure
Stap 1
Stap 2

Navigeer naar Beveiliging > Gebruikerslijst.
Voer de volgende handelingen uit op het tabblad Algemene informatie:
a) Geef in het veld Gebruikersnaam het domein en de gebruikersnaam op (domein\naam).
b) Geef de alias voor deze gebruiker op in het veld Alias.
c) Schakel het selectievakje Gebruiker is actief in zodat de gebruiker zich kan aanmelden en actief kan
blijven.
Opmerking
Als het selectievakje is uitgeschakeld, kan de gebruiker zich niet
aanmelden.
d) Typ de voornaam van de nieuwe gebruiker in het veld Voornaam.
e) Typ de achternaam in het veld Achternaam.
f) Geef in het veld Organisatie de bedrijfsnaam op of andere beschrijvende tekst die samenhangt met de
gebruiker, zoals de regio of de bedrijfstak.
g) Geef in het veld E-mail het e-mailadres van de gebruiker op.
h) Geef in het veld Telefoon een telefoonnummer voor de gebruiker op. Dit kan het persoonlijke
telefoonnummer van de gebruiker zijn of een contactpersoon in geval van nood.
i) Geef in het veld Beschrijving een beschrijving van de gebruiker op.
j) Kies in de vervolgkeuzelijst in het veld Tijdzone de tijdzone die u wilt gebruiken in het rapport.
Deze tijdzone wordt ook gebruikt voor de geplande rapporten van de gebruiker en deze heeft voorrang op
de tijdzone die wordt gebruikt door de rapportserver.
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Als dit veld leeg blijft, gebruikt het systeem de tijdzone van de
rapportserver.
k) Doe het volgende voor Begindag van de week:
Opmerking

• Selecteer Bepaald door landinstelling om de begindag van de week te selecteren op basis van de
landinstelling.
• Selecteer Aangepaste instellingen om in de vervolgkeuzelijst een van de zeven dagen van de week
te selecteren.
Begindag van de week wordt gebruikt in geplande rapporten, rapportweergaven en
permalinks. Gepland rapport en Rapportweergaven gebruiken de begindag van de week
zoals deze door de maker en wijziger van het rapport gedefinieerd is op de pagina
Gebruikerslijst bewerken en de pagina Gebruikerslijst maken. Permalink gebruikt zondag
als begindag van de week.
l) Selecteer in het veld Rollen een of meer rollen en wijs ze toe aan deze gebruiker.
Als de Beveiligingsbeheerder gebruikersrollen toevoegt of wijzigt, wordt deze wijziging pas doorgevoerd
wanneer de gebruiker zich afmeldt en zich opnieuw aanmeldt.
Opmerking

m) Kies in het veld Machtigingen de voorkeursmachtiging van de gebruiker voor Mijn groep bij het maken
van nieuwe objecten. Mijn groep is de standaardgroep van de objecteigenaar.
Opmerking
In Instellingen voor Mijn groep kunt u configureren of andere gebruikers die tot de
standaardgroep van deze gebruiker behoren, mogen schrijven of de objecten mogen uitvoeren.
Hogere machtigingsniveaus blijven bestaan en hebben voorrang boven andere machtigingen.
Stap 3

Onder het tabblad Groepen kunt u bepalen van welke groepen deze gebruiker lid is en hoe u
groepslidmaatschappen voor een gebruiker toevoegt. U kunt het volgende weergeven:
• Mijn groep: In dit veld wordt de standaardgroep van de gebruiker weergegeven. De Beveiligingsbeheerder
kan dit wijzigen. De groep wordt weergegeven als 'Mijn groep' voor de gebruiker.
• Beschikbare groepen: Deze lijst bevat alle groepen die zijn gemaakt en waarvan de gebruiker nog geen
lid is. Met de pijlen kunt u de groepen tussen de kolommen verplaatsen.
• Geselecteerde groepen: Deze kolom bevat alle groepen waarvan de gebruiker lid is. Met de pijlen kunt
u de groepen tussen de kolommen verplaatsen.
Opmerking

Standaard heeft elke gebruiker Alle gebruikers in de kolom Geselecteerde groepen. U
kunt de groep Alle gebruikers niet uit de kolom Geselecteerde groepen verwijderen.

Gebruikersgroepen
U opent de pagina Gebruikersgroepen via de lade Beveiliging. Hier ziet u bestaande groepen, kunt u groepen
maken of verwijderen en gegevens van de groep controleren of bewerken.
De volgende twee groepen worden standaard door het systeem gemaakt:
• De groep Alle gebruikers wordt door Unified Intelligence Center aangeboden. Alle gebruikers behoren
standaard tot deze groep.
• De groep Beheerders bestaat uit beheerders.
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Tabel 5: Velden op de pagina Gebruikersgroepen

Veld

Verklaring

Naam bevat

Gebruik dit filterveld om de lijst met groepsnamen te beperken of naar een
bepaalde naam te gaan.

Naam

De naam van de groep.

Volledige naam

De volledige naam laat de onderliggende relatie van een groep zien die wordt
aangeduid met een punt als scheidingsteken.
Als de standaardgroep voor Groep3 bijvoorbeeld Groep1 is en als Groep1 een
groep op het bovenste niveau is (er is geen bovenliggende groep), is de
volledige naam van Groep1 Groep1. De volledige naam van Groep3 is
Groep1.Groep3.

Beschrijving

Een beschrijving van de groep.

U kunt de volgende acties uitvoeren op de pagina Gebruikersgroepen:
• Maken: hiermee opent u de pagina Groepsgegevens.
• Bewerken: selecteer de groepsnaam en klik op Bewerken om de pagina Groepsgegevens te openen.
• Verwijderen: selecteer de groepsnaam en klik op Verwijderen.
• Vernieuwen: hiermee vernieuwt u de pagina om gewijzigde waarden van de groepslijst weer te geven.
• Help: hiermee opent u de online Help.
• X: hiermee sluit u de pagina.

Een gebruikersgroep maken
Als u een gebruikersgroep wilt maken, voert u de volgende procedure uit:

Procedure
Stap 1
Stap 2

Navigeer naar Beveiliging > Gebruikersgroepen.
Voer de volgende handelingen uit op het tabblad Algemene informatie:
a) Typ de naam van de groep in het veld Groepsnaam. Dit veld is alleen beschikbaar wanneer u een nieuwe
groep maakt.
b) Geef in het veld Beschrijving een beschrijving van de groep op of wijzig de tekst.

Stap 3

Voer de volgende handelingen uit op het tabblad Groepen:
a) Standaardgroep: selecteer de standaardgroep uit de vervolgkeuzelijst.
b) Beschikbare groepen: bevat alle groepen die zijn gemaakt en waarvan deze groep een onderliggende
groep kan worden. Klik op > of < om alleen deze groep of groepen te verplaatsen.
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c) Geselecteerde groepen: vermeldt de groepen waarvan deze groep een onderliggende groep is. Klik op >
of < om alleen deze groep of groepen te verplaatsen.
Stap 4

Voer de volgende handelingen uit op het tabblad Groepsleden:
a) Op het tabblad Gebruikers:
• Beschikbare gebruikers: bevat alle gebruikers die zijn gemaakt en die beschikbaar zijn als
onderliggende waarden voor deze groep. Klik op > of < om alleen deze groep of groepen te
verplaatsen.
• Geselecteerde groepsleden: vermeldt de gebruikers die nu onderliggende waarden van deze groep
zijn. Klik op > of < om alleen deze groep of groepen te verplaatsen.
b) Op het tabblad Groepen:
• Beschikbare groepen: bevat alle groepen die zijn gemaakt en die beschikbaar zijn als onderliggende
waarden voor deze groep. Klik op > of < om alleen deze groep of groepen te verplaatsen.
• Geselecteerde groepsleden: vermeldt de groepen die nu onderliggende waarden van deze groep
zijn. Klik op > of < om alleen deze groep of groepen te verplaatsen.

Stap 5
Stap 6

Klik op Opslaan om de nieuwe of gewijzigde gegevens in de velden bij te werken.
Klik op Annuleren om de pagina te annuleren of te sluiten.

Gebruikersmachtigingen beheren
Op deze pagina kunt u extra machtigingen voor groepen of individuele personen instellen.
De pagina Gebruikersmachtigingen bevat de volgende tabbladen:

Toegewezen groepsmachtigingen
Procedure
Stap 1

Stap 2
Stap 3
Stap 4

Selecteer het objecttype in het deelvenster Machtigingen voor. Voor het type Dashboard, Rapport of
Rapportdefinitie kunt u een categorie of object binnen een categorie selecteren. Voor andere objecttypen
selecteert u een object in de lijst. Alle groepen waarvoor al machtigingen voor het object zijn toegewezen,
worden in het deelvenster Groepsmachtigingen voor het geselecteerde item weergegeven.
Selecteer een groep in het deelvenster Alle groepen. Alle gebruikersleden van deze groep worden in het
deelvenster Alle gebruikers voor de geselecteerde groep weergegeven.
Klik op Machtigingen instellen. Schakel het gewenste niveau in voor de groep (uitvoeren, schrijven) en klik
op OK.
Het deelvenster Groepsmachtigingen voor het geselecteerde item wordt bijgewerkt zodat de groep wordt
weergegeven met de toegewezen machtiging die u in stap 3 hebt gedefinieerd.
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Opmerking

Als de beveiligingsbeheerder gebruikersmachtigingen toewijst of wijzigt, wordt de wijziging mogelijk
niet direct doorgevoerd.
Tabel 6: Velden op het tabblad Groepsleden

Veld

Beschrijving

Deelvenster Machtigingen voor
(linksboven)

Klik in de vervolgkeuzelijst om de objecten te selecteren waarvoor u
machtigingen wilt instellen. Opties zijn: Gegevensbronnen,
Rapportdefinities, Rapporten, Dashboards, Waardenlijsten en
Verzamelingen.
Als u een objecttype selecteert, wordt het deelvenster vernieuwd en
wordt de lijst met items of categorieën voor dat object weergegeven.

Deelvenster Alle groepen
(rechtsboven)

Dit venster geeft de beschikbare gebruikersgroepen weer. Als u een
gebruikersgroep markeert, wordt de pagina vernieuwd en verschijnt het
deelvenster Alle gebruikers voor de geselecteerde groep met de leden
van de groep.

Deelvenster Alle gebruikers voor
de geselecteerde groep
(rechtsonder)

Dit venster geeft alle leden weer in de groep die wordt gemarkeerd in
het deelvenster Alle groepen erboven.

Knop Machtigingen instellen

Klik op deze optie om een dialoogvenster te openen waarin u het
machtigingsniveau kunt selecteren voor het geselecteerde object in het
deelvenster Machtigingen voor en de geselecteerde groep in het
deelvenster Alle groepen.

Groepsmachtigingen voor het
geselecteerde item

In dit deelvenster worden de groepen weergegeven waarvoor al
machtiging voor het geselecteerde object is toegewezen, en het
machtigingsniveau.

Toegewezen gebruikersmachtigingen
Procedure
Stap 1

Selecteer het objecttype in het deelvenster Machtigingen voor. Voor het type Dashboard, Rapport of
Rapportdefinitie kunt u een categorie of object binnen een categorie selecteren. Voor andere objecttypen
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Stap 2
Stap 3
Stap 4

selecteert u een object in de lijst. Alle gebruikers waarvoor al machtigingen voor het object zijn toegewezen,
worden in het deelvenster Gebruikersmachtigingen voor het geselecteerde item weergegeven.
Selecteer een gebruikersnaam in het deelvenster Gebruikerslijst.
Klik op Groepen weergeven om alle groepen te zien waarvan deze gebruiker lid is.
Klik op Machtigingen instellen, schakel het selectievakje van het gewenste niveau voor deze gebruiker in
(uitvoeren, schrijven) en klik op OK.
Het deelvenster Alle machtigingen voor het geselecteerde item wordt vernieuwd zodat de gebruiker wordt
weergegeven met de machtigingen die u voor deze gebruiker hebt toegevoegd of gewijzigd in stappen 3 en
4.
Veld

Beschrijving

Deelvenster Machtigingen voor Klik op de pijl van de vervolgkeuzelijst om de soorten objecten te selecteren
(linksboven)
waarvoor u machtigingen wilt instellen. Opties zijn Gegevensbronnen,
Rapportdefinities, Rapporten, Dashboards, Waardenlijsten, Verzamelingen
en Systeemverzamelingen.
Als u een objecttype selecteert, wordt het deelvenster vernieuwd en wordt
de lijst met items of categorieën voor dat object weergegeven.
Deelvenster Gebruikerslijst
(rechtsboven)

Dit venster bevat de huidige gebruikers. Filter de lijst en selecteer een of
meerdere gebruikersnamen.

Knop Groepen weergeven

Klik op deze optie om het deelvenster Alle groepen voor de geselecteerde
gebruiker weer te geven.

Alle groepen voor de
geselecteerde gebruiker
(rechtsonder)

Dit deelvenster geeft alle groepen weer waarvan de gemarkeerde
gebruikersnaam in het bovenstaande deelvenster Gebruikerslijst lid is.

Knop Machtigingen instellen

Klik op deze optie om een dialoogvenster te openen waarin u het
machtigingsniveau voor het object (uitvoeren, schrijven) selecteert.

Alle machtigingen voor het
geselecteerde item

Dit deelvenster bevat alle gebruikers die gemachtigd zijn voor het object
en het niveau van de machtigingen.

Opmerking

U kunt de machtiging voor de eigenaar van een object niet wijzigen. De eigenaar heeft altijd
schrijfmachtiging voor het object. Als een gebruiker bijvoorbeeld de eigenaar van Rapport 1
is, dan heeft die gebruiker de machtiging SCHRIJVEN voor Rapport 1, en niemand anders kan
de machtiging wijzigen in UITVOEREN.

Over machtigingen
Hoewel gebruikersrollen zijn gekoppeld aan personen, zijn machtigingen gekoppeld aan objecten. Unified
Intelligence Center-objecten zijn dashboards, rapporten, rapportdefinities, gegevensbronnen, categorieën,
waardenlijsten en verzamelingen.
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Machtigingen:
• UITVOEREN: Als de gebruiker de machtiging UITVOEREN voor een object heeft, kan die gebruiker
enkele bewerkingen uitvoeren die van het object afhankelijk zijn.
Bijvoorbeeld met de machtiging UITVOEREN kan een gebruiker een rapport uitvoeren, afdrukken en
vernieuwen, een dashboard openen en vernieuwen, een diavoorstelling voor een dashboard uitvoeren
en een query Waardenlijst zien. De machtiging UITVOEREN omvat ook de machtiging LEZEN.
• SCHRIJVEN: Wanneer de gebruiker beschikt over de machtiging SCHRIJVEN voor een object, kan
deze het object wijzigen, hernoemen of verwijderen. Bijvoorbeeld met de machtiging SCHRIJVEN kunt
u rapporten opslaan als, importeren en exporteren, een gegevensbron bewerken en een aangepaste
waardenlijst verwijderen. De machtiging SCHRIJVEN omvat ook de machtiging UITVOEREN en
LEZEN.

Opmerking

Als u geen selectievakjes inschakelt wanneer u machtigingen voor een object instelt,
heeft de gebruiker geen rechten voor het object.

De volgende regels zijn van toepassing op alle categoriestructuren in Unified Intelligence Center:
Rapporten, Rapportdefinities, Dashboards.
• Als u een entiteit wilt verwijderen, moet u beschikken over de machtiging SCHRIJVEN voor de entiteit
en de bovenliggende categorie voor de entiteit.
• Als u een categorie wilt verwijderen, moet u beschikken over de machtiging SCHRIJVEN voor de
categorie, de bovenliggende categorie en alle categorieën en/of entiteiten die bij de categorie horen.
• Een gebruiker kan een entiteit alleen bewerken of opslaan ook zonder de machtiging SCHRIJVEN voor
de direct bovenliggende categorie.
• Een gebruiker kan alleen de functie Opslaan als gebruiken als voor de entiteit niet de machtiging
SCHRIJVEN is ingeschakeld.
• Een categorie-eigenaar binnen Geïmporteerde rapportdefinities kan een categorie verwijderen als de
beheerder expliciete machtigingen voor SCHRIJVEN geeft voor de categorie Geïmporteerde
rapportdefinities.
Machtigingen kunnen worden gecombineerd en het hoogste niveau krijgt voorrang.
Een gebruiker kan van verschillende bronnen machtiging voor een object krijgen. Machtiging kan worden
verkregen vanuit de groep Alle gebruikers, vanuit de standaardgroep (Mijn groep) of vanuit de machtiging
die door de beveiligingsbeheerder wordt toegewezen. Van al deze machtigingen is het hoogte machtigingsniveau
van toepassing wanneer een gebruiker het object opent.

Gebruikersrollen en machtigingen
Dankzij uw gebruikersrol kunt u de lade “openen” die overeenkomt met die rol. Als u beschikt over de
machtiging UITVOEREN, kunt u objecten maken voor die lade. Bijvoorbeeld, als u een dashboardontwerper
bent, kunt u dashboards maken op de pagina Beschikbare dashboards.
Als u een object maakt, bent u de eigenaar van dat object. U beschikt over de machtiging SCHRIJVEN voor
het object, en u kunt de machtigingen voor het object instellen voor Alle gebruikers en voor de gebruikers in
uw groep.
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Als het object nog in ontwikkeling is en u wilt niet dat iemand het gebruikt, kunt u het “besloten” maken door
alle machtigingen uit te schakelen voor zowel Alle gebruikers als Groepen.
Als het object gereed is, stelt u uw groepsmachtigingen (Mijn groep) in op UITVOEREN of zelfs SCHRIJVEN.
Bijvoorbeeld, als u een dashboard maakt voor uw groep en het dashboard bevat notities, zou u anderen in uw
groep die notities willen laten bijwerken.
Ook al bent u een dashboardontwerper, als de pagina Beschikbare dashboards dashboards bevat die zijn
gemaakt door (eigendom zijn van) andere dashboardontwerpers, zult u die dashboards al dan niet zien,
afhankelijk van uw groepsmachtigingen en de machtigingen op objectniveau die de eigenaars van de andere
dashboards hebben ingesteld.

Over gebruikersgroepen
Gebruikersgroepen zijn zo opgezet dat beveiligingsbeheerders de functies van Unified Intelligence Center
kunnen gebruiken.
Door het opzetten van gebruikersgroepen zijn voorzieningen sneller voor gebruikers beschikbaar wanneer
meerdere gebruikers dezelfde toegang willen tot dashboards en rapporten, of wanneer gebruikers afzonderlijke
machtigingen en functies nodig hebben op basis van hun regionale of organisatorische vereisten.
Gebruikersgroepen zijn niet van invloed op de manier waarop gegevens in de database worden opgeslagen.
Deze worden alleen gebruikt om machtigingen aan alle gebruikersleden van de groep te kunnen toewijzen
met één bewerking in plaats van dezelfde bewerking voor alle gebruikers te moeten herhalen.
Door systeem gedefinieerde groep Alle gebruikers
Alle gebruikers worden automatisch lid van de door het systeem gedefinieerde groep Alle gebruikers.
Alle gebruikers wordt standaard weergegeven in het venster Gebruikersgroepen beheren. De
beveiligingsbeheerder kan de groep niet verwijderen.
Door systeem gedefinieerde groep Beheerdergebruiker
De beveiligingsbeheerder is automatisch lid van de door het systeem gedefinieerde groep Beheerders en kan
hieraan andere beveiligingsbeheerders toevoegen.
Aanvullende beveiligingsbeheerders moeten worden toegevoegd aan de groep Beheerders. Door het toewijzen
van deze rol worden ze niet automatisch lid van deze groep.
Klantspecifieke gebruikersgroepen
Beveiligingsbeheerders kunnen een willekeurig aantal gebruikersgroepen maken en gebruikers daaraan
toevoegen. Vanuit deze andere gebruikersgroepen wordt één groep aangewezen als de groep van de gebruiker
(wordt ook wel Mijn groep genoemd).
Standaardgroep
Wanneer de klantgedefinieerde groepen zijn gemaakt, kan de beveiligingsbeheerder een gebruiker toevoegen
aan een willekeurig aantal van deze groepen en een van deze groepen configureren als de standaardgroep van
de gebruiker (Mijn groep). De groep Alle gebruikers kan ook worden geselecteerd als de standaardgroep.
De eigenaar van een object kan machtigingen instellen voor de eigen groep en de groep Alle gebruikers.
Alleen de Beveiligingsbeheerder kan extra machtigingen instellen voor andere groepen of individuele gebruikers
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op de pagina Gebruikersmachtigingen. De toegangsrechten van een gebruiker voor een object is het hoogste
machtigingsniveau dat die gebruiker krijgt van alle machtigingsbronnen.

Groepen en onderliggende groepen
Regels voor groepen en onderliggende groepen
• Een groep kan zowel boven- als onderliggend zijn. Bijvoorbeeld, Groep 2 kan onderliggend zijn voor
Groep 1. Groep 2 kan ook bovenliggend zijn voor Groep 3.
• Een groep hoeft niet altijd onderliggende groepen te hebben.
• Een groep kan een willekeurig aantal onderliggende groepen hebben.
• Een onderliggende groep kan niet bovenliggend zijn voor de bovenliggende groep, en een bovenliggende
groep kan niet onderliggend zijn voor de onderliggende groep. Bijvoorbeeld, Groep 3 is onderliggend
voor Groepen 1 en 2. Groep 3 kan niet tegelijkertijd bovenliggend zijn voor Groep 1 of Groep 2.
• Een groep kan zowel groepen als gebruikers als onderliggend item hebben. Bijvoorbeeld, Groep 2 kan
onderliggend zijn voor Groep 1. Gebruiker Lee kan onderliggend zijn voor Groep 1.
• Een groep hoeft geen bovenliggende groep te hebben.
• Onderliggende groepen erven de leden van hun bovenliggende groepen niet: als u een gebruiker als
lid van een groep toevoegt, betekent dit niet dat de gebruiker ook lid is van de onderliggende groepen.
Bijvoorbeeld, Groep 2 en Groep 3 zijn onderliggend voor Groep 1. De beveiligingsbeheerder voegt
gebruiker A toe als lid van Groep 1. Gebruiker A wordt daarmee niet automatisch lid van Groep 2 of
Groep 3. Om gebruiker A lid te maken van Groep 2, moet de beveiligingsbeheerder gebruiker A toevoegen
als lid van Groep 2.

Uitvoeren als
Beveiligingsbeheerders kunnen een naam selecteren op de pagina Gebruikerslijst en vervolgens op Uitvoeren
als klikken. De Unified Intelligence Center-webpagina wordt vernieuwd zodat de interface wordt weergegeven
die de gebruiker ziet wanneer hij of zij zich aanmeldt.
Controleer met dit hulpprogramma of de gebruikersrollen en machtigingen correct geconfigureerd zijn.

Opmerking

• Wanneer u Uitvoeren als een andere gebruiker selecteert, ziet u boven aan de pagina zowel de
identiteit waarmee u bent aangemeld en de identiteit voor Uitvoeren als.
• U kunt Uitvoeren als niet voor uzelf gebruiken.
• U kunt Uitvoeren als slechts voor één gebruikerniveau toepassen. Een beveiligingsbeheerder kan
niet Uitvoeren als Gebruiker A en vervolgens als Gebruiker A Uitvoeren als Gebruiker B.
Klik op Uitvoeren als stoppen boven aan de pagina om de modus Uitvoeren als te verlaten.
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Logboekregistratie controlespoor in Cisco Unified Intelligence
Center
Unified Intelligence Center ondersteunt nu de functie Logboekregistratie controlespoor. Met deze voorziening
kunt u de reeks controlespoorrecords weergeven voor de transacties die samenhangen met het maken, bijwerken,
wijzigen en verwijderen van de entiteiten van een Unified Intelligence Center-server. U kunt het controlespoor
weergeven door gebruik te maken van het standaardrapport Controlespoor. Alleen systeembeheerders hebben
standaard toegang tot deze functie. Een systeembeheerder kan vervolgens andere Unified Intelligence
Center-gebruikers machtigen deze functie te gebruiken.

Opmerking

Lokalisatie van het rapport Controlespoor wordt niet ondersteund.

Logboekregistratie controlespoor in Unified Intelligence Center weergeven
Procedure
Stap 1
Stap 2
Stap 3

Meld u aan bij de Unified Intelligence Center-rapportinterface.
Ga naar Rapporten > Standaard > Beheer Intelligence Center en klik op Controlespoor. Het systeem
opent het venster Rapportfilter controlespoor.
Geef de benodigde filtercriteria op en klik op Uitvoeren. Het systeem geeft het rapport Controlespoor weer
gebaseerd op de filtercriteria die u hebt opgegeven.

Rapport controlespoor
Weergaven: Dit rapport heeft drie rasterweergaven: Niet gegroepeerd, Groeperen op Entiteitsnaam, Groeperen
op Gebruikersnaam.
Groeperen: Dit rapport heeft twee gegroepeerde weergaven: gegroepeerd en gesorteerd op Gebruiker en
Entiteitsnaam. De derde weergave is niet-gegroepeerd, wat ook de standaardweergave is voor dit rapport.
Waardenlijst: CUIC-gebruikers, CUIC-bediening, CUIC-entiteitstypen.
Schemadatabasetabel(len) waarvan de gegevens zijn verkregen:
• CUICAUDITLOG
• CUICLOGEDENTITY
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Huidige velden in de rasterweergave van het rapport Controlespoor
Huidige velden zijn de velden die standaard worden weergegeven in een rapportrasterweergave die vanuit
de standaardsjabloon is gegenereerd. U kunt deze wijzigen.
Huidige velden vindt u hier in de volgorde (van links naar rechts) waarin deze standaard voorkomen in de
standaardsjabloon.
Kolom (Veld)

Beschrijving

Gebeurtenistijd

Datum en tijd waarop de gebruiker de bewerking
uitvoerde in het Unified Intelligence Center-systeem.

Gebruiker

Domeinnaam en gebruikers-id van de gebruiker die
een bepaalde bewerking heeft uitgevoerd.

Handeling

Bewerking uitgevoerd door een gebruiker,
bijvoorbeeld MAKEN, OPSLAAN, BIJWERKEN,
IMPORTEREN, EXPORTEREN.

Entiteitstype

Entiteitstype waarvoor de gebruiker de bewerking
heeft uitgevoerd.

Entiteitsnaam

De naam van de specifieke entiteit die de gebruiker
heeft geopend.

Status

Status van de bewerking GESLAAGD of MISLUKT.

Beschrijving

Gedetailleerde beschrijving van de uitgevoerde
bewerking.

Gebruiker van UitvoerenAls

Gebruikers-id van de UitvoerenAls-gebruiker die een
bepaalde bewerking heeft uitgevoerd.

Server-IP

IP-adres van de Unified Intelligence Center-server.

Servernaam

Hostnaam van de Unified Intelligence Center-server.
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Voorbeeldrapport Controlespoor
Deze illustratie geeft een voorbeeld van een rapport gegenereerd vanuit de rapportsjabloon voor Controlespoor.
Afbeelding 8: Voorbeeldrapport Controlespoor

Aanbevolen procedures voor beveiliging
Als u een gebruiker lid maakt van een of meer andere groepen, maak dan een van die groepen de standaardgroep
voor de gebruiker, en stel de machtigingen voor de standaardgroep in op een hoger niveau dan die voor de
groep Alle gebruikers.
Hogere machtigingen voor de standaardgroep hebben voorrang boven machtigingen in de groep Alle gebruikers.
Individuele gebruikersmachtigingen hebben voorrang boven groepsmachtigingen.
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Planning
• Planningslijst, pagina 63
• Een planning maken voor een rapport, pagina 64
• Een gepland rapport configureren om te verzenden via e-mail, pagina 64
• Een rapport configureren om op een externe locatie te worden geplaatst, pagina 66

Planningslijst
U kunt de volgende acties uitvoeren op de pagina Planningslijst:
• Filteren/wissen: typ een of meer tekens en klik op Filteren om de lijst te beperken. Klik op Wissen om
het filter te verwijderen.
• Maken: hiermee opent u de pagina Rapportplanning maken/bewerken zodat u in de lege velden een
nieuwe planning kunt opgeven. Op deze pagina kunt u een planning maken of bewerken om een rapport
via e-mail te verzenden of weer te geven op een dashboard, en om het als CSV-bestand op te slaan naar
een externe locatie. Zie voor meer informatie:
◦ Een planning maken voor een rapport, op pagina 64
◦ Een gepland rapport configureren om te verzenden via e-mail, op pagina 64
◦ Een rapport configureren om op een externe locatie te worden geplaatst, op pagina 66
• Bewerken: ingeschakeld wanneer een rij is geselecteerd. Hiermee opent u de pagina Rapportplanning
maken/bewerken waarop u een planning kunt wijzigen.
• Verwijderen: ingeschakeld wanneer een rij is geselecteerd. U wordt om een bevestiging gevraagd en
de planning wordt verwijderd. Als een planning is verwijderd, verschijnt een foutmelding wanneer u
het probeert te openen. U kunt echter de gegevens ophalen door het rapport opnieuw uit te voeren met
hetzelfde datum- en tijdbereik als het verwijderde geplande rapport.
• Inschakelen: hiermee schakelt u de planning in.
• Uitschakelen: hiermee schakelt u de planning uit.
• Nu uitvoeren: hiermee voert u het geplande rapport onmiddellijk uit. Dit is niet van invloed op de
volgende geplande taak.
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• Vernieuwen: hiermee wordt de pagina Planningslijst bijgewerkt om de wijzigingen weer te geven.
• Help: hiermee opent u de online Help.
• X: hiermee sluit u de pagina.

Een planning maken voor een rapport
Voer deze stappen uit om een planning voor een rapport te maken:

Opmerking

Voor live gegevens wordt planning niet ondersteund.

Procedure
Stap 1
Stap 2
Stap 3
Stap 4
Stap 5

Stap 6
Stap 7

Klik op Maken in de Planner.
Geef op het tabblad Algemene instellingen een Naam planning op voor het geplande rapport.
Selecteer een rapport in het vervolgkeuzemenu Rapporten.
Schakel het selectievakje Filter instellen in om de filters te configureren. Schakel het selectievakje niet in
om het standaardfilter te gebruiken.
Klik op de koppeling Filtercriteria instellen om naar de filterconfiguratiepagina te gaan.
Opmerking
Zie Filtertypen, op pagina 27 voor meer
informatie.
Klik in het gedeelte Duur op het kalenderpictogram om de Begindatum en de Einddatum te selecteren.
Geef in het gedeelte Terugkeerpatroon de frequentie op voor het geplande rapport. Kies een van de volgende
opties:
• Eenmaal: geef het tijdstip op waarop het rapport moet worden gegenereerd.
• Dagelijks: geef het aantal dagen op waarop het rapport moet worden gegenereerd.
• Wekelijks: geef het aantal weken en de dagen van de week op waarop het rapport moet worden
gegenereerd.
• Maandelijks: selecteer een dag van de maand en geef het aantal maanden op dat het rapport moet worden
gegenereerd.
Opmerking
Gebruik Laatste om de laatste dag van de maand op te
geven.
Geef in het gedeelte Frequentie het aantal tijden op waarop het rapport moet worden gegenereerd op de
geplande dagen.

Stap 8

Klik op Opslaan.

Een gepland rapport configureren om te verzenden via e-mail
Klik in de Planner op het tabblad E-mail om een planning in te stellen voor het e-mailen van een gepland
rapport.
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Voordat u begint
Configureer de e-mailserver in de Beheerconsole. Neem contact op met de beheerder voor ondersteuning of
raadpleeg de Cisco Unified Intelligence Center Administration Guide.

Procedure
Stap 1

Stap 2

Stap 3
Stap 4

Klik in het veld Verspreiding e-mail op Toevoegen en geef de e-mailadressen van de ontvangers op.
Tip
Herhaal stap 1 om meerdere ontvangers toe te
voegen.
Selecteer in het vervolgkeuzemenu E-mailweergave de weergaven van het rapport dat u per e-mail wilt
verzenden.
Opmerking
Alleen de weergaven van het rastertype zijn beschikbaar voor selectie.
Geef in het veld E-mailonderwerp de tekst op voor de onderwerpregel.
Selecteer in de vervolgkeuzelijst Bestandstype het type bestand. Kies een van de volgende opties:
• INLINE HTML: verzendt het rapport in HTML-indeling.
◦ Voor het historische rapport geldt een bovengrens van 8000 rijen.
◦ Voor het real-time rapport geldt een bovengrens van 3000 rijen.
• XLS: verzendt het rapport als een bijlage met een Microsoft Excel-bestand.
◦ Voor het historische rapport geldt een bovengrens van 8000 rijen.
◦ Voor het real-time rapport geldt een bovengrens van 3000 rijen.
• PDF: verzendt het rapport als een bijlage met een PDF-bestand.
PDF-bijlagen hebben de volgende beperkingen:
◦ Het gegenereerde PDF-bestand wordt liggend of staand weergegeven. Liggend is de
standaardinstelling.
◦ Het genereerde PDF-bestand gebruikt de standaard tekengrootte: 10 pixels voor liggende rapporten
en 8 pixels voor staande rapporten. De PDF-indeling negeert het lettertype dat is ingesteld in de
rasterweergave-editor zodat het rapport gemakkelijk kan worden afgedrukt.
◦ Het gegenereerde PDF-bestand behoudt alleen rijen die op de pagina passen voor de geselecteerde
afdrukstand. Rijen die niet op de pagina passen, worden afgekapt.
◦ Maximaal 1000 rijen worden ondersteund voor een PDF-bijlage. Er wordt een e-mail verzonden
als het geplande rapport groter is dan 1000 rijen.
◦ Het gegenereerde PDF-bestand ondersteunt geen woordomhaal voor kolommen. Als de tekst te
groot is, kunt u de kolombreedte in de rastereditor aanpassen om overlapping te voorkomen. Houd
er echter rekening mee dat hierdoor mogelijk minder kolommen worden weergegeven in het
PDF-bestand.

Stap 5

Klik op Opslaan.
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Een rapport configureren om op een externe locatie te worden
geplaatst
Klik in de planner op het tabblad Opslaan op externe locatie om een rapport te plaatsen.

Procedure
Stap 1
Stap 2
Stap 3
Stap 4

Stap 5
Stap 6
Stap 7
Stap 8

Selecteer in de vervolgkeuzelijst Protocol de optie SFTP om een veilige verbinding met de externe locatie
tot stand te brengen.
Selecteer in de vervolgkeuzelijst Rapportweergave de weergave van het te plaatsen rapport.
Geef in het veld Host het IP-adres van de externe locatie op.
Geef een Poortnummer op voor de SFTP.
Opmerking
Het standaardpoortnummer is
22.
Geef een Gebruikersnaam op voor de gebruiker.
Geef een Wachtwoord op voor de host.
Geef in het veld Directorypad de locatie op waar u op de host het .csv-bestand wilt opslaan.
Klik op Opslaan.
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