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K A P I T T E L  1
Introduksjon til Cisco Unified Intelligence Center

• Introduksjon til Cisco Unified Intelligence Center, side 1

Introduksjon til Cisco Unified Intelligence Center
Unified Intelligence Center er et nettbasert program som gir rapportering av historiske og direkte data.

Unified Intelligence Center tjener følgende formål:

• Henter data fra basisløsningens database. Basisløsingen kan være hvilket som helst av
kontaktsenterproduktene

• Gjør at du kan opprette egendefinerte spørringer for å hente spesifikke data

• Tilpasser den visuelle presentasjonen av rapportene

• Tilpasser dataene som vises i rapportene

• Gir forskjellige grupper av personer tillatelse til å se spesifikke data basert på funksjonen deres

Nettbasert hjelp for programmet Cisco Unified Intelligence Center    
1



   Nettbasert hjelp for programmet Cisco Unified Intelligence Center
2

Introduksjon til Cisco Unified Intelligence Center
Introduksjon til Cisco Unified Intelligence Center



K A P I T T E L  2
Instrumentbord

• Oversikt over instrumentbord, side 3

• Instrumentbordbehandling, side 3

• Vise et instrumentbord, side 4

• Opprette instrumentbord, side 5

• Legge til elementer på instrumentbordet, side 5

• Kjøre en lysbildefremvisning, side 6

• Vise permakobling for instrumentbord, side 7

Oversikt over instrumentbord
Instrumentbord er websider som viser rapporter, planlagte rapporter, klistrelapper og nettbaserte elementer,
som URL-adresser og webwidgeter, som er relevante for bestemte arbeidsflyter og ansvarsforhold.

Klikk på skuffen Instrumentbord i panelet til venstre for å åpne siden Tilgjengelige instrumentbord. (Bare
brukere med brukerrollen Instrumentborddesigner kan åpne skuffen Instrumentbord.) Instrumentbordene du
ser når du åpner skuffen Instrumentbord, er instrumentbord som du eller andre brukere har opprettet. Du kan
se instrumentbordene som er opprettet av andre brukere fordi de har gitt deg tillatelse til å se dem.

Merk • Alle instrumentbord må opprettes av en instrumentborddesigner.

• Unified Intelligence Center installeres ikke med et standardinstrumentbord.

• Alle handlinger i instrumentbordgrensesnittet er basert på brukerroller og brukerens objekttillatelser
for instrumentbord og kategorier.

Instrumentbordbehandling
Instrumentbordet er en unik funksjon i Cisco Unified Intelligence Center. Du kan bruke det til å vise flere
objekter, for eksempel en webside og enkelte widgeter og rapporter i en konsolidert visning.
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Vise et instrumentbord

Hvis du har kjøretillatelse, kan du vise et instrumentbord i henhold til tillatelsen du har for instrumentbordets
kategori. (Hvis du ikke kan vise kategorien, kan du ikke finne instrumentbordet, selv om du har kjøre-
eller skrivetillatelse for instrumentbordet.)

Merk

Hvis du vil vise et instrumentbord, klikker du på et instrumentbord eller høyreklikker på et instrumentbord
og velger Vis. Du kan utføre følgende handlinger på instrumentbordet:

• Legg til – åpner en dialogboks der brukere med nødvendige tillatelser kan legge til
instrumentbordelementer. Det nye instrumentbordet er tomt som standard. En instrumentborddesigner
uten skrivetillatelse kan legge til elementer på et instrumentbord, men kan ikke lagre de tilføyde
elementene.

• Automatisk oppdatering – lar deg aktivere eller deaktivere automatisk oppdatering for data som vises
i dette vinduet. Når det er merket av for Automatisk oppdatering, oppdateres dataene i sanntid. Hvis
det ikke er merket av i denne avmerkingsboksen, forblir dataene statiske til du oppdaterer dem.

Når dumanuelt oppdaterer widgetene som viser en permakobling for et instrumentbord,
går avmerkingsboksen Automatisk oppdatering tilbake til den valgte statusen etter at
du har oppdatert. Dette skjer bare hvis du åpner permakoblingen for instrumentbordet
i visningsprogrammet for instrumentbord.

Merk

• Lagre – lagrer eventuelle endringer for instrumentbordet.

• Oppdater – oppdaterer instrumentbordet slik at eventuelle endringer gjenspeiles.

• Sprettoppvindu – åpner permakoblingen for instrumentbordet i en ny nettleser. Sprettoppvinduet har
ingen redigerings- eller verktøylinjefunksjoner for Cisco Unified Intelligence Center. Klikk på X for å
lukke vinduet.

Hvis tilsvarende avmerkingsboks ermerket av i det overordnede vinduet, merker systemet
av boksen i sprettoppvinduet også. Hvis du trykker på F5 i dette sprettoppvinduet,
oppdateres dataene, men statusen for avmerkingsboksen Automatisk oppdatering
endres ikke.

Merk

• Fremvisning – velg dette alternativet for å vise instrumentbordelementer som en fremvisning. Dette
alternativet er deaktivert inntil du har lagt til elementer på instrumentbordet.

• Hjelp – åpner den elektroniske hjelpen.

• X – lukker instrumentbordet.
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Opprette instrumentbord
Følg disse trinnene for å opprette et instrumentbord.

Fremgangsmåte

Trinn 1 Klikk på fanen Instrumentbord.
Trinn 2 I fanen Instrumentbord høyreklikker du på mappen der du vil plassere instrumentbordet, og deretter velger

du Opprett instrumentbord.
Trinn 3 Gi instrumentbordet et navn i vinduet Opprett instrumentbord.
Trinn 4 Tilordne tillatelser til brukere, og klikk på OK.

Legge til elementer på instrumentbordet
Du kan legge til følgende elementer på et instrumentbord:

• Rapport: Vis en eksisterende rapport på instrumentbordet.

• Tidsplan: Vis en planlagt rapport på instrumentbordet.

• URL: Vis en webside på instrumentbordet.

• Klistrelapp: Legg til klistrelapper på instrumentbordet.

• Egendefinerte widgeter: Legg til egendefinerte widgeter på instrumentbordet.

Figur 1: Widgeter på instrumentbordet

Følg disse trinnene for å legge til elementer på instrumentbordet.
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Fremgangsmåte

Trinn 1 Klikk på Instrumentbord-skuffen.
Trinn 2 Klikk på instrumentbordet du vil legge til elementer på.

Du kan også opprette et instrumentbord og legge til elementer på det. Se Opprette instrumentbord.Merk

Trinn 3 Klikk på Legg til på instrumentbordet.
Trinn 4 I boksen Tittel skriver du inn et navn på elementet.
Trinn 5 Fra rullegardinlisten Type velger du typen element du vil legge til.
Trinn 6 Under Størrelse definerer du bredden og høyden på elementet i piksler.
Trinn 7 Under Plassering definerer du hvor langt elementet skal plasseres fra venstre side og fra toppen av

instrumentbordet.
Trinn 8 Under Innhold i instrumentbordelement definerer du instrumentbordelementet du valgte i trinn 5.

Slik viser du en rapport:

a) Klikk pilene for å navigere gjennom mappene til rapporten du vil vise på instrumentbordet.
b) Velg rapporten.
c) Klikk på OK.
Slik viser du en planlagt rapport:

a) Velg tidsplanen i boksen Tidsplan.
Du kan søke etter tidsplanen ved hjelp av boksen
Søketidsplan.

Merk

b) Klikk på OK.
Slik viser du en URL:

a) I boksen URL-adresse angir du adressen til websiden du vil vise på instrumentbordet.
b) Klikk på OK.
Slik viser du en egendefinert widget:

a) I boksen Innhold angir du Java-koden for widgeten du vil vise på instrumentbordet.
b) Klikk på OK.
Slik viser du en klistrelapp:

a) I boksen Innhold angir du innhold for klistrelappen. Du kan også la boksen være tom.
b) Klikk på OK.

Kjøre en lysbildefremvisning
Bruk funksjonen Lysbildefremvisning til å vise instrumentbordelementene du la til i et nytt vindu.

Følg disse trinnene for å bruke funksjonen Lysbildefremvisning:

Fremgangsmåte

Trinn 1 Klikk på Lysbildefremvisning på verktøylinjen. Dette starter lysbildefremvisningen i et nytt vindu.
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Du kan kjøre en lysbildefremvisning selv om et instrumentbord bare har ett element, men du vil ikke
legge merke til endringer.

Merk

Trinn 2 Utfør følgende handlinger for å starte, stoppe, pause og angi intervaller for lysbildefremvisningen.

• Spill – starter lysbildefremvisningen.

• Pause – pauser lysbildefremvisningen midlertidig.

• Stopp – stopper lysbildefremvisningen og går tilbake til instrumentbordet.

• Angi intervall – åpner en dialogboks der du kan angi intervallet for lysbildefremvisningen.
Minimumsintervallet er 1 ogmaksimumsintervallet er 900 sekunder.Merk

Vise permakobling for instrumentbord

Den permanente hyperkoblingen kan bare åpnes fra en nettleser. Det er ikke mulig å bruke programmer
som f.eks. Microsoft Excel til å hente data eller vise et instrumentbord.

Merk

Hvis du vil hente den permanente hyperkoblingen til et instrumentbord, følger du trinnene nedenfor.

Før du begynner

Den permanente hyperkoblingen til et instrumentbord opprettes når du oppretter selve instrumentbordet.

Fremgangsmåte

Trinn 1 Klikk på fanen Instrumentbord i ruten til venstre.
Trinn 2 Naviger til det bestemte instrumentbordet.
Trinn 3 Høyreklikk på instrumentbordet, og velg Html-kobling.
Trinn 4 Kopier Html-koblingen. Dette er den permanente hyperkoblingen til instrumentbordet.
Trinn 5 Merk av i avmerkingsboksen Aktiver tilgang uten godkjenning hvis du vil at hyperkoblingen skal være

tilgjengelig uten godkjenning.
Uavhengig av om du merker av her eller ikke, krever hyperkoblingen godkjenning første gang du
får tilgang til den.

Merk

Trinn 6 Klikk på OK.
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K A P I T T E L  3
Rapportdefinisjoner

• Rapportdefinisjonsbehandling, side 9

• Standard rapportdefinisjoner, side 10

• Opprette eller redigere rapportdefinisjoner, side 10

• Importere rapportdefinisjon, side 10

• Opprette en rapportdefinisjon av typen Databasespørring, side 11

• Opprette en rapportdefinisjon av typen Anonym blokkering, side 12

• Opprette en rapportdefinisjon av typen Lagret prosedyre, side 13

• Opprette en rapportdefinisjon av typen Sanntidsstrømming, side 14

• Opprette eller redigere en drilldown, side 15

Rapportdefinisjonsbehandling
Hver rapport har en rapportdefinisjon som representerer hvordan data hentes fra datakilden for denne
rapportmalen.

I tillegg til å angi hvordan data hentes (med en enkelMS SQL-spørring, en lagret prosedyre, sanntidsstrømming
eller en anonym blokkering), inneholder en rapportdefinisjon datasettet som hentes. Dette omfatter feltene,
filtrene, formlene, oppdateringshyppigheten og nøkkelkriteriefeltet for rapporten.

Unified Intelligence Center installerer en standardrapportdefinisjon for hver rapportmal.Merk

Tilgang til rapportdefinisjonsgrensesnittet styres av lisenstypen og brukerrollen. Du må ha en Premium-lisens
og brukerrollen Rapportdefinisjonsdesigner for å åpne denne skuffen.

Alle handlinger i rapportdefinisjonsgrensesnittet er basert på brukerroller og brukerens objekttillatelser
for rapportdefinisjoner og kategorier.

Merk
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Standard rapportdefinisjoner
Unified Intelligence Center leveres med enkelte forhåndsdefinerte definisjoner som du kan bruke umiddelbart.

Du kan opprette en ny rapportdefinisjon eller endre den eksisterende rapportdefinisjonen og lagre den som
en ny en. Det gjør du ved å høyreklikke en standard rapportdefinisjon og velge Lagre som, eller redigere en
standard rapportdefinisjon og velgeLagre som. Lagre rapportdefinisjonenmed et nytt navn, så kan du redigere
den.

Alle rapportdefinisjonene er i Rapportdefinisjoner-skuffen i ruten til venstre.

Opprette eller redigere rapportdefinisjoner
Rapportdefinisjoner er i Rapportdefinisjoner-skuffen i ruten til venstre. Du kan opprette mapper for å
kategorisere rapportdefinisjoner.

Rapportdefinisjoner er basert på spørringstypen som brukes i dem. Spørringstypene er oppført her:

• Databasespørring – dette er en enkel databasespørring som er mye brukt i de fleste rapportdefinisjonene.
Hvis du vil konfigurere en rapportdefinisjon ved hjelp av en databasespørring, kan du se Opprette en
rapportdefinisjon av typen Databasespørring, på side 11.

• Anonym blokkering – dette er en blokk med spørringer som er skrevet for å hente spesifikke data. Hvis
du vil konfigurere en rapportdefinisjon ved hjelp av en anonym blokkering, kan du se Opprette en
rapportdefinisjon av typen Anonym blokkering, på side 12.

• Lagret prosedyre – dette er en forhåndsdefinert prosedyre som er skrevet for å hente bestemte data. Hvis
du vil konfigurere en rapportdefinisjon ved hjelp av en lagret prosedyre, kan du se Opprette en
rapportdefinisjon av typen Lagret prosedyre, på side 13.

• Sanntidsstrømming – dette er en spesiell spørring som brukes til å hente data fra JMS-datakilder (Java
Message Service) som pusher data i sanntid. Hvis du vil konfigurere en rapportdefinisjon for
sanntidsstrømming, kan du se Opprette en rapportdefinisjon av typen Sanntidsstrømming, på side 14.

Importere rapportdefinisjon
Hvis du har en eksisterende XML-fil for rapportdefinisjon for Unified Intelligence Center, kan du importere
den til programmet og tilpasse den.

Kontroller at datakilden som brukes i rapportdefinisjonen som importeres, er konfigurert i Unified
Intelligence Center. Hvis rapportdefinisjonen har definerte verdilister, kontrollerer du også at datakilden
som brukes i verdilistene, er definert i Unified Intelligence Center.

Merk

Følgende trinn beskriver hvordan du importerer en eksisterende rapportdefinisjon for Unified Intelligence
Center.
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Fremgangsmåte

Trinn 1 Klikk på Rapportdefinisjoner-skuffen i ruten til venstre.
Trinn 2 Naviger til mappen der du vil importere rapportdefinisjonen.

Hvis du vil opprette en undermappe, navigerer du til den aktuelle mappen, høyreklikker på den og velger
Opprett underkategori.

Trinn 3 Klikk på Importer definisjon.
Trinn 4 I feltet Filnavn (XML-fil) klikker du på Bla gjennom for å velge XML-filen.
Trinn 5 Bla til og velg XML-filen for rapportdefinisjon, og klikk på Åpne.
Trinn 6 Fra rullegardinlistenDatakilde for rapportdefinisjon velger du datakilden som brukes i rapportdefinisjonen.
Trinn 7 Fra rullegardinlisten Datakilde for verdiliste velger du datakilden som brukes i verdilistene som er definert

i rapportdefinisjonen.
Du trenger bare velge en datakilde for verdilisten hvis den ikke bruker den samme datakilden som
rapportdefinisjonen. For rapportdefinisjoner av typen Sanntidsstrømming er det obligatorisk å velge
en datakilde for verdilistene.

Merk

Trinn 8 I feltet Lagre i blar du til mappen der du vil plassere den importerte rapportdefinisjonen. Bruk pilene til å
utvide mappene.

Trinn 9 Klikk på Importer.

Opprette en rapportdefinisjon av typen Databasespørring
Hvis du vil opprette en rapportdefinisjon ved hjelp av en databasespørring, følger du trinnene nedenfor.

Fremgangsmåte

Trinn 1 Klikk på Rapportdefinisjoner-skuffen i ruten til venstre.
Trinn 2 Naviger til kategorien der du vil opprette rapportdefinisjonen.

Hvis du vil opprette en underkategori, navigerer du til den aktuelle kategorien, høyreklikker på den
og velger Opprett underkategori.

Merk

Trinn 3 Høyreklikk på kategorien og velg Opprett rapportdefinisjon.
Trinn 4 I feltet Navn angir du et navn for rapportdefinisjonen.
Trinn 5 I feltet Beskrivelse angir du en beskrivelse av rapportdefinisjonen.
Trinn 6 Tilordne de riktige tillatelsene, og klikk på OK.
Trinn 7 Fra rullegardinlisten Forespørseltype velger du Databasespørring.
Trinn 8 Fra rullegardinlisten Datakilde velger du den riktige datakilden.

Kontroller at datakildestatusen for den valgte datakilden vises somTilkoblet.Merk
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Trinn 9 I feltet Forespørsel skriver du inn databasespørringen.
Trinn 10 Klikk på Opprett felter for å validere spørringen og hente feltene fra databasen.
Trinn 11 I fanen Felter konfigurerer du de eksisterende feltene eller legger til nye felter i rapportdefinisjonen.
Trinn 12 Klikk på Egenskaper.
Trinn 13 Angi versjonsnummeret og navnet på forfatteren.
Trinn 14 Fra rullegardinlisten Felt for nøkkelkriterier velger du et felt som skal fungere som nøkkelkriteriene.
Trinn 15 Merk av i avmerkingsboksen Historisk for å beholde en oppdateringshyppighet på over 900 millisekunder.
Trinn 16 Fra rullegardinlisten Felt for historisk nøkkel velger du et felt som skal fungere som felt for historisk nøkkel.

Dette feltet er bare tilgjengelig hvis avmerkingsboksen Historisk er merket
av.

Merk

Trinn 17 Klikk på Lagre.

Opprette en rapportdefinisjon av typen Anonym blokkering
Hvis du vil opprette en rapportdefinisjon ved hjelp av spørringstypen Anonym blokkering, kontrollerer du at
plasseringen til den lagrede prosedyren er tilgjengelig i Unified Intelligence Center.

Hvis du vil opprette en rapportdefinisjon ved hjelp av en lagret prosedyre, følger du trinnene nedenfor.

Fremgangsmåte

Trinn 1 Klikk på Rapportdefinisjoner-skuffen i ruten til venstre.
Trinn 2 Naviger til kategorien der du vil opprette rapportdefinisjonen.

Hvis du vil opprette en underkategori, navigerer du til den aktuelle kategorien, høyreklikker på den
og velger Opprett underkategori.

Merk

Trinn 3 Høyreklikk på kategorien og velg Opprett rapportdefinisjon.
Trinn 4 I feltet Navn angir du et navn for rapportdefinisjonen.
Trinn 5 I feltet Beskrivelse angir du en beskrivelse av rapportdefinisjonen.
Trinn 6 Tilordne de riktige tillatelsene, og klikk på OK.
Trinn 7 Fra rullegardinlisten Forespørseltype velger du Anonym blokkering.
Trinn 8 Fra rullegardinlisten Datakilde velger du den riktige datakilden.

Kontroller at datakildestatusen for den valgte datakilden vises somTilkoblet.Merk

Trinn 9 I feltet Anonym blokkering angir du databasespørringen ved å inkludere en parameter.
Trinn 10 Klikk på Opprett parametre for å vise listen over parametre.
Trinn 11 I kolonnen Verdi under Parametre angir du en verdi for hver parameter som skal erstattes med

parametervariabelen i spørringen.
Trinn 12 Klikk på Opprett felter for å validere spørringen og hente feltene fra databasen.

Hvis du vil redigere egenskapene for noen av parametrene, klikker du på fanen Parametre.Merk
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Trinn 13 I fanen Felter konfigurerer du de eksisterende feltene eller legger til nye felter i rapportdefinisjonen.
Trinn 14 Klikk på Egenskaper.
Trinn 15 Angi versjonsnummeret og navnet på forfatteren.
Trinn 16 Merk av i avmerkingsboksen Historisk for å beholde en oppdateringshyppighet på over 900 millisekunder.
Trinn 17 Fra rullegardinlisten Felt for historisk nøkkel velger du et felt som skal fungere som felt for historisk nøkkel.

Dette feltet er bare tilgjengelig hvis avmerkingsboksen Historisk er merket
av.

Merk

Trinn 18 Klikk på Lagre.

Opprette en rapportdefinisjon av typen Lagret prosedyre
Hvis du vil opprette en rapportdefinisjon ved hjelp av spørringstypen Lagret prosedyre, kontrollerer du at
plasseringen til den lagrede prosedyren er tilgjengelig i Unified Intelligence Center.

Hvis du vil opprette en rapportdefinisjon ved hjelp av en lagret prosedyre, følger du trinnene nedenfor.

Fremgangsmåte

Trinn 1 Klikk på Rapportdefinisjoner-skuffen i ruten til venstre.
Trinn 2 Naviger til kategorien der du vil opprette rapportdefinisjonen.

Hvis du vil opprette en underkategori, navigerer du til den aktuelle kategorien, høyreklikker på den
og velger Opprett underkategori.

Merk

Trinn 3 Høyreklikk på kategorien og velg Opprett rapportdefinisjon.
Trinn 4 I feltet Navn angir du et navn for rapportdefinisjonen.
Trinn 5 I feltet Beskrivelse angir du en beskrivelse av rapportdefinisjonen.
Trinn 6 Tilordne de riktige tillatelsene, og klikk på OK.
Trinn 7 Fra rullegardinlisten Spørringstype velger du Lagret prosedyre.
Trinn 8 Fra rullegardinlisten Datakilde velger du den riktige datakilden.

Kontroller at datakildestatusen for den valgte datakilden vises somTilkoblet.Merk

Trinn 9 I feltet Lagret prosedyre angir du navnet på den lagrede prosedyren.
Trinn 10 Klikk på Opprett parametre for å vise listen over parametre.
Trinn 11 I kolonnenVerdi angir du en verdi for hver parameter som skal erstattes med parametervariabelen i spørringen.
Trinn 12 Klikk på Opprett felter for å validere spørringen og hente feltene fra databasen.

Hvis du vil redigere egenskapene for noen av parametrene, klikker du på fanen Parametre.Merk

Trinn 13 I fanen Felter konfigurerer du de eksisterende feltene eller legger til nye felter i rapportdefinisjonen.
Trinn 14 Klikk på Egenskaper.
Trinn 15 Angi versjonsnummeret og navnet på forfatteren.
Trinn 16 Fra rullegardinlisten Felt for nøkkelkriterier velger du et felt som skal fungere som nøkkelkriteriene.
Trinn 17 Merk av i avmerkingsboksen Historisk for å beholde en oppdateringshyppighet på over 900 millisekunder.
Trinn 18 Fra rullegardinlisten Felt for historisk nøkkel velger du et felt som skal fungere som felt for historisk nøkkel.

Dette feltet er bare tilgjengelig hvis avmerkingsboksen Historisk er merket
av.

Merk
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Trinn 19 Klikk på Lagre.

Opprette en rapportdefinisjon av typen Sanntidsstrømming
Hvis du vil opprette en rapportdefinisjon av typen Sanntidsstrømming, må en Java Message Service-basert
(JMS) datakilde allerede være konfigurert i Cisco Unified Intelligence Center.

Hvis du vil opprette en rapportdefinisjon ved hjelp av en JMS-basert datakilde, følger du trinnene nedenfor.

Fremgangsmåte

Trinn 1 Klikk på Rapportdefinisjoner-skuffen i ruten til venstre.
Trinn 2 Naviger til kategorien der du vil opprette rapportdefinisjonen.

Hvis du vil opprette en underkategori, navigerer du til den aktuelle kategorien, høyreklikker på den
og velger Opprett underkategori.

Merk

Trinn 3 Høyreklikk på kategorien og velg Opprett rapportdefinisjon.
Trinn 4 I feltet Navn angir du et navn for rapportdefinisjonen.
Trinn 5 I feltet Beskrivelse angir du en beskrivelse av rapportdefinisjonen.
Trinn 6 Tilordne de riktige tillatelsene, og klikk på OK.
Trinn 7 Fra rullegardinlisten Forespørseltype velger du Sanntidsstrømming.
Trinn 8 Fra rullegardinlisten Datakilde velger du en JMS-basert datakilde.

Kontroller at datakildestatusen for den valgte datakilden vises somTilkoblet.Merk

Trinn 9 Klikk på Hent emne for å vise listen over objekter.
Trinn 10 Velg det ønskede emnet og de tilknyttede feltene.

Bare ett emne kan velges for
rapportdefinisjonen.

Merk

En stjerne (*) mot et felt angir emnenøkkelfeltet.

Et plusstegn (+) mot et felt angir
objektnøkkelfeltet.

Merk

Trinn 11 I fanen Felter konfigurerer du de eksisterende feltene eller legger til nye felter i rapportdefinisjonen.
Filterfeltet er ikke tilgjengelig for dynamiske
datarapporter.

Merk

Trinn 12 Klikk på Egenskaper.
Trinn 13 Angi versjonsnummeret og navnet på forfatteren.
Trinn 14 Klikk på Lagre.
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Opprette eller redigere en drilldown
Fremgangsmåte

Trinn 1 Klikk på Rapportdefinisjoner-skuffen i ruten til venstre.
Trinn 2 Åpne rapportdefinisjonen til den rapporten du vil opprette en drilldown i.
Trinn 3 Klikk på fanen Felt, og velg feltet du vil kjøre drilldown fra.
Trinn 4 Klikk på Drilldowns.

Dette viser panelet Alle drilldowns. Det viser alle drilldowns som allerede eksisterer for dette feltet.
Hvis du vil redigere en eksisterende drilldown, velger du en drilldown og klikker påRediger.Merk

Trinn 5 Klikk på Opprett.
Trinn 6 Angi et drilldown-navn.

Du kan ikke kjøre drilldown til eller fra en rapport basert på en anonym blokk eller en lagret prosedyre.Merk

Trinn 7 Velg en rapport ved å klikke på radioknappen ved siden av rapportnavnet.
Dette åpner et panel som viser alle feltene i rapporten.

Trinn 8 Marker et felt og klikk på Rediger.
Trinn 9 Rediger filterverdiene og klikk på OK.
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Oversikt over rapporter
Rapporter viser data som returneres av rapportdefinisjoner. Disse dataene hentes av databasespørringer og
kan vises i ulike rapportvisninger som rutenett, diagrammer og målere.

Cisco tilbyr standardmaler som kan brukes i Unified Intelligence Center. Du kan importere standardrapportene
fra Ciscos webområde og tilpasse dem, slik at de passer til forretningsbehovene dine. Standardrapporter har
én standard rutenettvisning. Enkelte standardrapporter har også en diagramvisning.

Brukere med brukerrollen Rapportdesigner kan klikke på skuffen Rapporter for å åpne siden Tilgjengelige
rapporter.

Alle handlingene i rapportgrensesnittet er basert på brukerroller og brukerens objekttillatelser for rapporter
og kategorier.

Merk

Rapportbehandling
Bruk Rapportbehandling i Unified Intelligence Center til å vise plasseringen av rapporter og hierarkiet til
mappene der rapportene er plassert. Du kan opprette nye mapper og undermapper (kalt underkategorier i
brukergrensesnittet) for å organisere rapportene. Du kan også eksportere en hel mappe sammen med alle
rapportene i mappen.

Du kan utføre følgende handlinger i Rapportbehandling:

Tabell 1: Rapportbehandling

BeskrivelseHandlinger

Handlinger på rapportnivå

Generer en rapport.Kjør

Tar deg til siden Rapportplanlegger (Opprette en tidsplan for en rapport, på side
62), der du kan planlegge at rapporten skal kjøres senere eller med jevne
mellomrom.

Tidsplan

Vis redigeringsprogrammet for rapporter. Hvis du vil ha mer informasjon om
redigeringsprogrammet for rapporter, kan du seCisco Unified Intelligence Center
Report Customization Guide, versjon 10,0(1) her: http://www.cisco.com/en/US/
products/ps9755/products_user_guide_list.html.

Rediger

Lagre en kopi av rapporten på en annen plassering og med et annet navn.

Brukere som oppretter rapporter, har som standard ikke tillatelse til å
opprette underkategorier under kategorien Rapporter i Cisco Unified
Intelligence Center. Kontakt administratoren for å få tillatelser.

Merk

Lagre som
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BeskrivelseHandlinger

Vis de tilgjengelige visningene. Du kan enten opprette en ny visning eller redigere
eksisterende visninger.

Du kan bare redigere visninger hvis du har tillatelse til å gjøre det. Hvis
du vil ha mer informasjon om hvordan du redigerer visninger, kan du se
Cisco Unified Intelligence Center Report Customization Guide her: http:/
/www.cisco.com/en/US/products/ps9755/products_user_guide_list.html.

Merk

Rediger visninger

Eksporter en mappe eller rapport til datamaskinen.

Hvis du eksporterer enmappe, eksporteres alle rapportene i mappen.Merk

Eksporter

Slett en mappe eller rapport.

Du kan ikke slette en standardmappe eller
standardrapport.

Merk

Slett

Handlinger på underkategorinivå

Opprett en undermappe.

Gjelder også mappen på
rotnivå.

Merk

Opprett underkategori

Slett en mappe eller rapport.

Du kan ikke slette en standardmappe eller
standardrapport.

Merk

Slett

Gi nytt navn til en mappe eller rapport.

Du kan ikke gi nytt navn til en standardmappe eller standardrapport.Merk

Gjelder også mappen på
rotnivå.

Merk

Endre navn

Opprett en ny rapport i den valgte mappen.

Standardrapporter er forhåndskonfigurerte rapporter som du kan bruke umiddelbart.
Du kan opprette en kopi av disse rapportene og redigere dem. Hvis du vil ha mer
informasjon, kan du se de enkelte rapportkapitlene.

Gjelder også mappen på
rotnivå.

Merk

Opprett rapport

Angi lese-/skrivetillatelser for mappen.Tillatelser

Eksporter en mappe eller rapport til datamaskinen.

Hvis du eksporterer enmappe, eksporteres alle rapportene i mappen.Merk

Eksporter

Importer en eksisterende Unified Intelligence Center-rapport og lagre den i denne
forekomsten av Unified Intelligence Center.

Gjelder for alle mapper (rot, underkategori og
rapport).

Merk

Importer rapport

Oppdater Rapportbehandling.

Gjelder for alle mapper (rot, underkategori og
rapport).

Merk

Oppdater
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Generere en rapport
Fremgangsmåte

Trinn 1 I fanen Rapporter velger du rapporten du vil kjøre.
Trinn 2 Velg filtrene for rapporten.

Hvis rapporten er konfigurert til å omgå filtrene, blir rapporten generert. Du kan fremdeles konfigurere
de tilgjengelige filtrene ved hjelp av Filter-knappen.

Merk

Trinn 3 Klikk på Kjør.
Den genererte rapporten vises på siden Rapportvisning. Se Rapportvisning.

Rapportvisning
Når du kjører en rapport, vises den i Rapportvisning. Innholdet varierer i henhold til hvilken rapportvisning
(datapresentasjon) som brukes – et rutenett, et diagram eller en måler. Du kan endre rapportvisningen på denne
siden.

Dette er de to typene rapportvisninger:

Historisk rapportvisning
Du kan gjøre følgende med den historiske rapportvisningen for Cisco Unified Intelligence Center:

• Filtrere data i en rapport

• Endre visningen av en rapport fra et rutenett til et diagram eller sektordiagram

Du kan bare velge blant visningene som for øyeblikket er tilgjengelige for en rapport.Merk

• Redigere den gjeldende visningen

Hvis du vil redigere den gjeldende visningen eller opprette en ny visning for en rapport,
kan du seCisco Unified Intelligence Center Report Customization Guide, versjon 10,0(1)
her: http://www.cisco.com/en/US/products/ps9755/products_user_guide_list.html.

Merk

• Oppdatere en rapport

• Skrive ut en rapport

• Eksportere en rapport
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• Vise SQL-spørringen som ble brukt til å generere en rapport

• Vise hjelp som ble opprettet spesielt for rapporten

Følgende figur viser et eksempel på en historisk rapportvisning.

Figur 2: Historisk rapportvisning

Rapportvisning for dynamiske data
Dynamiske datarapporter er en strøm av data som oppdateres i sanntid. Du kan gjøre følgende med
rapportvisningen for dynamiske data for Cisco Unified Intelligence Center:

• Du kan vise flere rutenettvisninger av den samme rapporten. Du kan også endre kolonnestørrelsen på
rutenettrapportene dynamisk.

Dynamiske datarapporter støtter bare rutenettvisningen.Merk

• Du kan legge til eller fjerne kolonner i rutenettvisningen ved hjelp av (GEAR)-ikonet.

• Automatisk oppdatering – når det er merket av for Automatisk oppdatering, oppdateres dataene i
rapporten dynamisk når sanntidsdata fylles ut. Hvis det ikke er merket av i denne avmerkingsboksen,
vises varselmeldingen "Nye oppdateringer er tilgjengelige" når nye data er tilgjengelige i rapporten.
Dynamiske datarapporter gir deg sanntidsdata hvert tredje sekund.

• Vis bare terskelvarsler – når det er merket av for Vis bare terskelvarsler, vises bare dataene som er
konfigurert med terskelverdier, i rapporten. Som standard er det ikkemerket av i denne avmerkingsboksen
for hver rapport.

• Sprettoppvindu – åpner rapporten i en ny nettleser. Sprettoppvinduet viser alternativene Automatisk
oppdatering og Vis bare terskelvarsler.
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• Hjelp – åpner en rullegardinmeny, der du kan velge hjelp for Unified Intelligence Center-rapportering
eller for feltene i rapportmalen.

Figur 3: Rapportvisning for dynamiske data

Standardrapporter
Unified Intelligence Center leveres med enkelte forhåndsdefinerte rapporter som du kan bruke umiddelbart.
Du kan også opprette en kopi av disse rapportene og redigere dem.

Cisco tilbyr med jevne mellomrom nye standardrapporter som kan brukes som maler for ny funksjonalitet.
Disse rapportene kan lastes ned fra Cisco.com.

Alle rapportene er i Rapporter-skuffen i ruten til venstre.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du oppretter eller redigerer en rapport, kan du se Opprette eller
redigere rapporter, på side 22.

Opprette eller redigere rapporter
Følgende trinn beskriver hvordan du oppretter en ny rapport eller redigerer en eksisterende rapport.

Før du begynner

Alle rapportene er i Rapporter-skuffen i ruten til venstre.

Du kan kategorisere rapportene ved å opprette forskjellige mapper i mappen Rapporter.
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Fremgangsmåte

Trinn 1 Klikk på fanen Rapporter i ruten til venstre.
Trinn 2 Naviger til mappen der du vil opprette rapporten.

Hvis du vil opprette en undermappe, navigerer du til den aktuelle mappen, høyreklikker på den og velger
Opprett underkategori.

Trinn 3 Høyreklikk på mappen der du vil opprette rapporten, og velg Opprett rapport.
Merk

Hvis du vil redigere en eksisterende rapport, navigerer du til rapporten, høyreklikker på den og velgerRediger.

Hvis du vil konfigurere hjelpesiden for en rapport, kan du se Konfigurere nettbasert hjelp for en rapport, på
side 24.

Trinn 4 I vinduet Opprett rapport angir du et navn for rapporten i feltet Navn.
Navnet på rapportenmå være unikt for Unified Intelligence Center.Merk

Trinn 5 Angi en kort beskrivelse av rapporten i feltet Beskrivelse.
Trinn 6 Velg den riktige rapportdefinisjonen under Rapportdefinisjon. Bruk pilene til å utvide mappen.
Trinn 7 Tildel de riktige tillatelsene under Tillatelser.
Trinn 8 Klikk på OK.

Importere rapporter
Hvis du har en eksisterende rapport, kan du importere denne rapporten og de relaterte hjelpefilene til Unified
Intelligence Center. Du må zippe rapporten før du importerer den.

Dynamiske data kan importeres til Unified Intelligence Center selv om JavaMessage Service-datakildemålet
(JMS) er fra frakoblet. For å kjøre rapporten kontrollerer du at JMS-datakilden er tilkoblet.

Merk

For tilpassede rapporter bør du oppdatere versjonsnumrene for verdilisten og rapportdefinisjonen før du
importerer rapporten. Ellers vil ikke importen overskrive de eksisterende standardrapportene.

Merk

Følg trinnene nedenfor for å importere en rapport.

Fremgangsmåte

Trinn 1 Klikk på Rapporter-skuffen i ruten til venstre.
Trinn 2 Naviger til mappen der du vil importere rapporten.

Hvis du vil opprette en undermappe, navigerer du til den aktuelle mappen, høyreklikker på den og
velger Opprett underkategori.

Merk
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Trinn 3 Klikk på Importer rapport.
Trinn 4 I feltet Filnavn (XML- eller ZIP-fil) klikker du på Bla gjennom.
Trinn 5 Bla til og velg XML-filen eller den komprimerte rapportfilen, og klikk på Åpne.

Hvis rapportdefinisjonen som brukes i rapporten som importeres, ikke er definert i Unified Intelligence
Center, kontrollerer du at XML-filen for rapportdefinisjon er med i rapporten før du importerer den.

Merk

Trinn 6 Fra rullegardinlistenDatakilde for rapportdefinisjon velger du en datakilde som brukes i rapportdefinisjonen.
Dette feltet vises bare hvis rapportdefinisjonen for rapporten som importeres, ikke er definert i
Unified Intelligence Center.

Merk

Trinn 7 Fra rullegardinlisten Datakilde for verdiliste velger du datakilden som brukes i verdilistene som er definert
i rapportdefinisjonen.

Du trenger bare velge en datakilde for verdilisten hvis den ikke bruker den samme datakilden som
rapportdefinisjonen. For rapportdefinisjoner av typen Sanntidsstrømming er det obligatorisk å velge
en datakilde for verdilistene.

Merk

Trinn 8 I feltet Lagre i blar du til mappen der du vil plassere den importerte rapporten. Bruk piltastene til å utvide
mappene.

Trinn 9 Klikk på Importer.

Konfigurere nettbasert hjelp for en rapport
Hver Unified Intelligence Center-rapport kan ha en egen hjelpeside. Hjelpesiden kan ha en egen plassering,
og rapporten kan peke mot den, eller den kan opprettes og lastes opp sammen med rapporten.

Hvis du laster opp hjelpesiden, bør den være i HTML-format og bestå av kun én HTML-side. Innholdet på
HTML-siden kan være i rikt tekstformat og inkludere bilder. Videoer og annet interaktivt innhold støttes for
øyeblikket ikke.

Hvis du vil konfigurere hjelpesiden for en rapport, følger du trinnene nedenfor.

Fremgangsmåte

Trinn 1 Klikk på Rapporter-skuffen i ruten til venstre.
Trinn 2 I fanen Rapporter høyreklikker du på rapporten du vil tilordne nettbasert hjelp for, og velger Rediger.
Trinn 3 Under Nettbasert hjelp velger du Velg hjelpefil.

Hvis hjelpeinnholdet har en egen plassering, kan du velge URL-adresse og oppgi plasseringen for
hjelpeinnholdet, og deretter gå til trinn 6.

Merk

Trinn 4 Klikk på Last opp hjelpefil.
Trinn 5 I vinduet Velg fil som skal lastes opp velger du HTML- eller ZIP-fil, og klikker på Åpne.
Trinn 6 Klikk på Lagre.
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Eksportere rapporter, rapportdefinisjoner og kategorier
Alle egendefinerte rapporter, rapportdefinisjoner eller kategorier av rapporter i Unified Intelligence Center
kan eksporteres. Rapporter og kategorier av rapporter eksporteres i zip-format, mens rapportdefinisjoner
eksporteres som en enkelt XML-fil.

Når du eksporterer en kategori, grupperes rapportene i kategorien sammen som zip-filer. Grupperingen gjøres
på grunnlag av datakilden som brukes i rapportdefinisjonen, i tillegg til verdilistene.

Hvis du vil eksportere en kategori, høyreklikker du på kategorien og klikker på Eksporter. Velg å lagre eller
åpne zip-filen etter behov.

Rapportdefinisjoner som inneholder flere verdilister der hver verdiliste peker mot en forskjellig datakilde,
blir ikke eksportert.

Hvis du vil eksportere rapportdefinisjoner med verdilister, kontrollerer du at alle verdilistene i
rapportdefinisjonen peker mot den samme datakilden.

Det samme gjelder for kategorier. Mens du eksporter en kategori, kontrollerer du at alle verdilistene i
kategorien peker mot den samme datakilden.

Merk

Når du eksporterer en rapport, eksporteres følgende elementer:

• Rapport

• Rapportdefinisjon

• Verdilister

• Visninger

• Innstillinger definert i redigeringsprogrammet for rapporter

• Terskler

• Tillatelser

• Nettbasert hjelp (hvis dette ikke følger med, opprettes en tom mappe i zip-filen)

Følgende elementer eksporteres ikke med rapporten:

• Rapportfiltre

• Samlinger

Følg trinnene nedenfor for å eksportere en rapport eller rapportdefinisjon.
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Fremgangsmåte

Trinn 1 I ruten til venstre klikker du på skuffen Rapporter eller Rapportdefinisjoner.
Trinn 2 Bla til rapporten eller rapportdefinisjonen du vil eksportere.
Trinn 3 Høyreklikk på rapporten eller rapportdefinisjonen, og velg Eksporter.
Trinn 4 Gi om nødvendig nytt navn til rapporten eller rapportdefinisjonen, men ikke endre filtypen.
Trinn 5 Klikk på OK.
Trinn 6 I vinduet Filnedlasting klikker du på Lagre for å angi plasseringen der du vil eksportere rapporten eller

rapportdefinisjonen.
Trinn 7 Bla til mappen der du vil lagre rapporten eller rapportdefinisjonen.
Trinn 8 Klikk på Lagre.

Vise permakobling for rapport
Permakoblingen til en rapport opprettes når du oppretter en rapport. Følg disse trinnene hvis du vil hente
permakoblingen til en rapport.

Fremgangsmåte

Trinn 1 Klikk på Rapporter-skuffen i ruten til venstre.
Trinn 2 Naviger til en bestemt rapport.
Trinn 3 Høyreklikk på rapporten, og velg Rediger visninger.
Trinn 4 Velg en visning, og klikk på Koblinger.
Trinn 5 Merk av i avmerkingsboksen Aktiver tilgang uten godkjenning hvis du vil at permakoblingen skal være

tilgjengelig uten godkjenning.
Merk • Uavhengig av om du merker av her eller ikke, krever permakoblingen godkjenning første gang

du får tilgang til den.

• For dynamiske datarapporter er avmerkingsboksen for Aktiver tilgang uten godkjenning
deaktivert.

Trinn 6 Velg den ønskede hyperkoblingen.
Trinn 7 Klikk på OK.

Typer filtre
Du kan velge mellom to filtertyper: Grunnleggende filtre og avanserte filtre.

• Grunnleggende filtre – i fanen Grunnleggende filtre kan du filtrere rapportdata for et valgt antall felter
som er definert i standardfilteret.
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• Avanserte filtre – i fanen Avanserte filtre kan du filtrere rapportdata for alle feltene som er tilgjengelige
i rapporten.

Du kan også se Cisco Unified Intelligence Center Report Customization Guide for mer
informasjon om hvordan du bruker filterkriterier til å tilpasse til individuelle behov.

Merk

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du konfigurerer datoområdefiltre, verdilister eller samlingsfiltre,
kan du se følgende:

• Konfigurere et datoområdefilter, på side 27

• Konfigurere en verdiliste eller et samlingsfilter, på side 28

• Konfigurere et filter for et felt for ren tekst eller et desimalfelt, på side 29

Konfigurere et datoområdefilter
Du viser Filter-siden ved å klikke på en rapport.

Figur 4: Datoområdefilter

Fremgangsmåte

Trinn 1 Velg typen datoområde. Tilgjengelige alternativer er:

• Relativt datoområde – alternativene som er tilgjengelige her, er forhåndsdefinert. Velg mellom I dag,
I går, Denne uken, Forrige uke, Denne måneden, Forrige måned, Hittil i år og I fjor på rullegardinlisten
Relativt datoområde.

• Absolutt datoområde – klikk på kalenderikonet for å velge startdatoen og sluttdatoen.

Trinn 2 Merk av i avmerkingsboksen Vis bare resultat innenfor et bestemt tidsrom hvis du vil vise data som er
tilgjengelige i bestemte tidsrom. Dette tidsintervallet brukes for hver dag du velger i det forrige trinnet. Standard
tidsintervall er 12:00 til 11:59.
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For rapporter som er basert på forespørselstypen Anonym blokkering, vises alternativet Vis bare
resultat innenfor et bestemt tidsrom som standard. Det vises ikke som en avmerkingsboks. Trinn
3 i denne prosedyren gjelder dessuten ikke for slike rapporter. Hvis du vil ha mer informasjon om
spørringstyper, kan du se Cisco Unified Intelligence Center Report Customization Guide, versjon
10,0(1) her: http://www.cisco.com/en/US/products/ps9755/products_user_guide_list.html.

Merk

Trinn 3 Merk av i avmerkingsboksen Vis bare resultat fra bestemte ukedager for å velge bestemte ukedager du vil
vise data for.

Dette alternativet er bare tilgjengelig hvis tidsintervallet du valgte i trinn 1, går over mer enn én
dag.

Merk

Trinn 4 Klikk på Kjør.

Konfigurere en verdiliste eller et samlingsfilter
Du viser Filter-siden ved å klikke på en rapport.

Oppdateringslisten aktiveres bare på Filter-siden hvis brukeren har tilgang til de definerte verdilistene.Merk

Figur 5: Samlingsfilter

Fremgangsmåte

Trinn 1 Velg samlingen eller verdilisten i boksen Velg samling eller Velg verdiliste.
Søk etter en verdiliste eller samling ved hjelp av Søk-boksen.Tips
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Elementene i samlingen eller verdilisten vises i den tilgjengelige listen.

Trinn 2 Velg et element i den tilgjengelige listen og flytt den til den valgte listen.
Trinn 3 Du kan gjenta søket og legge til i listen for de valgte elementene. I tillegg kan du legge til elementer fra flere

samlinger eller verdilister i den valgte listen.

Konfigurere et filter for et felt for ren tekst eller et desimalfelt
Du viser Filter-siden ved å generere en rapport og deretter klikke på Filter.

Du kan utføre den samme prosedyren for å redigere et standardfilter.Merk

Figur 6: Avanserte filtre

Fremgangsmåte

Trinn 1 På Filter-siden klikker du på fanen Avanserte filtre.
Trinn 2 Velg et filter.
Trinn 3 Klikk på Rediger for å se filteralternativene.
Trinn 4 Velg Filtrer i henhold til følgende kriterier.
Trinn 5 Velg kriteriene ved hjelp av rullegardinlisten Operator.

Hvis du velger operatoren Samsvarer med mønsteret, kan du bruke hvilket som helst Microsoft
SQL-jokertegnmønster til å filtrere dataene. Jokertegnet% legges til i begynnelsen og slutten av
hver streng som brukes til å filtrere dataene.

Merk

Trinn 6 I Verdi-feltet angir du en verdi som dataene i feltet skal filtreres mot.
Trinn 7 Klikk på Kjør.
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Tilgjengelige visninger
Tilgjengelige visninger vises når du høyreklikker på en rapport og velger Rediger visninger. Den viser de
tilgjengelige visningene og tilsvarende beskrivelsene som for øyeblikket er knyttet til en rapport, og du kan
opprette nye eller redigere eksisterende visninger.

Cisco Unified Intelligence Center støtter tre visningstyper:

• Rutenett

• Diagrammer

• Målere

Hvis du sletter en visning, slettes også permakoblingen som ble opprettet for visningen, inkludert alle de
variable parametrene som ble opprettet ved hjelp av filteret. Cisco Unified Intelligence Center returnerer
følgende kjørefeil for permakoblingen: "Denne rapporten ble slettet. Lukk eller avbryt lastingen av denne
siden."

Du kan utføre følgende handlinger på siden for redigeringsprogram for visninger:

Merk

• Opprette eller redigere følgende: Diagram, Måler og Rutenett

• Slett – ber om bekreftelse og sletter deretter visningen. Ikke slett alle rapportvisningene. Du kan
ikke kjøre rapporter som ikke har visninger.

• Oppdater – oppdaterer siden for å vise endringer andre brukere har gjort i visningene for dette
rapportdatasettet.

• Koblinger – merk av i avmerkingsboksen Aktiver tilgang uten godkjenning for å gi brukere som
har permakoblingen, tilgang til rapportene i ikke-godkjent modus. Som standard er det ikke merket
av for Aktiver tilgang uten godkjenning.

Hvis du vil hente permakoblingen til en rapport, kan du se Vise permakobling for rapport, på side
26.

• Hjelp – åpner den elektroniske hjelpen for siden.

Opprette en rutenettvisning
Rutenett viser dataene i rader og kolonner (som en tabell). Alle Ciscos standardrapporter har en rutenettvisning
som standard. Du kan opprette flere rutenettvisninger for standardrapportene. For egendefinerte rapporter
oppretter du et standardrutenett via SQL-spørringen i rapportdefinisjonen.

Gruppering støttes ikke i dynamiske datarapporter.Merk

Trinnene nedenfor beskriver hvordan du oppretter en rutenettvisning:
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Fremgangsmåte

Trinn 1 Naviger til Rapporter.
Trinn 2 Klikk på Rapporter for å vise tilgjengelige rapporter.
Trinn 3 Utvid Rapporter-mappen.
Trinn 4 Finn rapporten i den aktuelle mappen.
Trinn 5 Høyreklikk på rapporten og velg Rediger visninger. Det åpnes en ny fane som inneholder alle visningene i

rapporten.
Trinn 6 Under Opprett velger du Rutenett fra rullegardinlisten. En ny side åpnes.
Trinn 7 Angi navnet og skriftstørrelsen i de aktuelle feltene.
Trinn 8 Angi en beskrivelse for rutenettvisningen.
Trinn 9 Velg de obligatoriske feltene for rutenettvisningen i Tilgjengelige felt.
Trinn 10 Klikk på Velg for å legge til de valgte feltene i Topptekst for rutenett i den gjeldende feltrekkefølgen i

rutenettboksen.
Trinn 11 Klikk påMerk alle for å legge til alle de tilgjengelige feltene i Topptekst for rutenett.
Trinn 12 Klikk på Legg til topptekst for å legge til en ny mappe i Topptekst for rutenett.
Trinn 13 Klikk på Fjern valgte for å fjerne et element i Topptekst for rutenett.
Trinn 14 Klikk på knappen Gruppering for å åpne en ny side.
Trinn 15 Angi den aktuelle verdien for Antall grupper.
Trinn 16 Velg den aktuelle verdien for Vertikal justering av unik verdi.
Trinn 17 Klikk rullegardinlisten som tilsvarer Sortert etter, og velg det riktige feltet.
Trinn 18 Klikk på OK. Det forrige vinduet åpnes.
Trinn 19 Klikk på Lagre for å lagre en ny visning du har opprettet.
Trinn 20 Klikk på Lagre som for å gi visningen et nytt navn.
Trinn 21 Klikk på Avbryt for å avbryte endringene og avslutte redigeringsprogrammet for rutenett.

Opprette en målervisning
Målere viser statusen til en enkelt rapportverdi (tall). De egner seg ikke til å vise flere verdier eller komplekse
innbyrdes forhold. Målerne i Unified Intelligence Center ligner på – både i funksjon og utseende –
speedometeret i bilen din. Målerne du kan lage i Unified Intelligence Center, er halvsirkler med en bevegelig
nål. Målerne har en visuell indikator som angir at en verdi er innenfor et normalt område.

Målervisning er bare tilgjengelig for historiske rapporter, ikke for dynamiske datarapporter.Merk

Trinnene nedenfor beskriver hvordan du oppretter en målervisning:
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Fremgangsmåte

Trinn 1 Naviger til Rapporter.
Trinn 2 Klikk på Rapporter for å vise tilgjengelige rapporter.
Trinn 3 Utvid Rapporter-mappen.
Trinn 4 Finn rapporten i den aktuelle mappen.
Trinn 5 Høyreklikk på rapporten og velg Rediger visninger. Det åpnes en ny fane som inneholder alle visningene i

rapporten.
Trinn 6 Under Opprett velger duMåler fra rullegardinlisten. En ny side åpnes.
Trinn 7 Klikk rullegardinlisten som tilsvarer Felt, og velg det riktige feltet.
Trinn 8 Angi navnet, beskrivelsen, området og antall skaleringsmarkører i de aktuelle feltene.
Trinn 9 Velg de riktige skaleringsalternativene.
Trinn 10 Under Terskler angir du den riktige verdien for hvert terskelnivå.
Trinn 11 Merk av i avmerkingsboksen som tilsvarer et angitt nivå, for å angi terskelverdiene.
Trinn 12 Merk av i avmerkingsboksen som tilsvarer Nivå, for å angi alle de fire terskelverdiene.

De fire forhåndsdefinerte terskelverdiene er Advarsel,Mindre, Større og Kritisk. Du kan se en
grafisk forhåndsvisning av måleren når du velger terskelverdiene ved hjelp av avmerkingsboksene.

Merk

Trinn 13 Klikk på Lagre som for å lagre målervisningen med et nytt navn.
Trinn 14 Klikk på Lagre og lukk for å lagre og lukke målervisningen.
Trinn 15 Klikk på Lagre for å lagre den nye målervisningen.
Trinn 16 Klikk på Oppdater for å tilbakestille verdiene på siden.
Trinn 17 Klikk på Avbryt for å avbryte endringene og avslutte redigeringsprogrammet for målervisning.

Opprette en diagramvisning
Cisco Unified Intelligence Center tilbyr tre typer diagrammer, sektordiagram, søylediagram og linjediagram.
Sektordiagrammer viser mengder som deler av et hele. Sirkelen representerer 100 % av dataene, og hver
mengde representeres av en sektor av tilsvarende størrelse. Sektordiagrammer kan bare bruke desimalfelt og
numeriske felt. Et sektordiagram kan ikke bestå av mer enn 50 sektorer. Hvis datasettet og valgene i
Diagramredigering genererer et sektordiagram med mer enn 50 sektorer, vises det en feilmelding.
Søylediagrammer viser usammenhengende hendelser og forskjellene mellom hendelser i stedet for trender.
Søylediagrammer kan være loddrette eller vannrette og kan stables loddrett eller grupperes side ved side.
Linjediagrammer viser sammenhengende mengder over tid, sammenlignet med en felles skala. De er godt
egnet til å vise trender.

Diagramvisning er bare tilgjengelig for historiske rapporter, ikke for dynamiske datarapporter.Merk
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Ved bruk av kyrilliske tegn i loddrette diagrammer kan det hende at dataetikettene i den vannrette aksen
ikke vises i det hele tatt, eller at de er uforståelige. Dette er en kjent underliggende begrensning. Cisco
anbefaler at du viser de vannrette diagrammene for kyrillisk.

Merk

Trinnene nedenfor beskriver hvordan du oppretter en diagramvisning:

Fremgangsmåte

Trinn 1 Naviger til Rapporter.
Trinn 2 Klikk på Rapporter for å vise tilgjengelige rapporter.
Trinn 3 Utvid Rapporter-mappen.
Trinn 4 Finn rapporten i den aktuelle mappen.
Trinn 5 Høyreklikk på rapporten og velg Rediger visninger. Det åpnes en ny fane som inneholder alle visningene i

rapporten.
Trinn 6 Under Opprett velger du Diagram fra rullegardinlisten. Siden Generelle innstillinger åpnes.
Trinn 7 Klikk rullegardinlisten som tilsvarer Diagramtype, og velg det riktige feltet.
Trinn 8 Angi diagramnavnet og diagrambeskrivelsen i de aktuelle feltene.
Trinn 9 Merk av i avmerkingsboksene som tilsvarer Tilgjengelig modus, Dynamisk datasett, Bruk bunntekst for

rapport og Vis forklaring, i henhold til behovene dine.
Trinn 10 Klikk i rullegardinlisten ved siden av Forklaringsplassering for å velge enten Høyre eller Nederst.
Trinn 11 Angi verdien forMaksimal lengde på forklaringsetikett.
Trinn 12 Under Dataendringseffekt klikker du rullegardinlisten ved siden av Type for å velge det riktige feltet.

Feltene under Innstillinger for søylediagram og Innstillinger for kurvediagram vil være aktive
når de valgte diagramtypene er søylediagram og kurvediagram.

Merk

Trinn 13 Klikk på Neste for å åpne siden Serieinnstillinger.
Trinn 14 Under Serier klikker du på rullegardinlistene ved siden avDatafelt ogEtikettfelt for å velge de riktige feltene.
Trinn 15 Under Etiketter klikker du på rullegardinlistene ved siden av Etikettposisjon og Etikettformat for å velge

de riktige feltene.
Trinn 16 Klikk på Neste for å åpne siden Sammendrag.
Trinn 17 Klikk på knappen Lagre og forhåndsvise for å forhåndsvise diagrammet.
Trinn 18 Klikk på Lagre og avslutt for å lagre diagrammet og lukke siden.
Trinn 19 Klikk på Avbryt for å avbryte endringene og avslutte redigeringsprogrammet for rutenett.

Gruppering
Følg disse trinnene for å formatere rapportgruppene:
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Fremgangsmåte

Trinn 1 Velg Rapporter-skuffen i ruten til venstre.
Trinn 2 Høyreklikk på rapporten du vil formatere grupperingen i, og velg Rediger visninger.
Trinn 3 Velg visningen der du vil formatere grupperingen, og klikk på Rediger.
Trinn 4 Klikk på knappen Gruppering for å åpne en ny side.
Trinn 5 Angi den aktuelle verdien for Antall grupper. Du kan velge null, en, to eller tre grupper i rapporten.
Trinn 6 Under Vertikal justering av unik verdi velger du Øverst,Midterst eller Nederst for å angi hvor i

rapportkolonnen du vil vise gruppenavnet.
Merk av i avmerkingsboksen Bare vis sammendrag hvis du bare vil se sammendraget.
Avmerkingsboksen Bare vis sammendrag er tilgjengelig for alle feltene.

Merk

Trinn 7 Velg en verdi fra rullegardinlisten under Gruppert etter. Rapportdataene grupperes etter denne verdien.
Hvis du velger en verdi for dato eller dato og klokkeslett fra rullegardinlisten, velger du ett av følgende
alternativer:

• Ingen – rapportdataene grupperes etter denne verdien og ikke etter dag, uke eller måned.

• Daglig – rapportdataene grupperes etter dag.

• Ukentlig – rapportdataene grupperes etter uke.

• Månedlig – rapportdataene grupperes etter måned.

Trinn 8 Merk av i avmerkingsboksenVis sammendrag for å inkludere en sammendragsrad i rapporten for grupperingen.
Hvis du for eksempel grupperer etter Agentgruppe og merker av i avmerkingsboksenVis sammendrag, vises
en rad med sammendragsdata for hver gruppe.

Når du merker av i avmerkingsboksen Bare vis sammendrag, blir avmerkingsboksen Vis
sammendrag utilgjengelig.

Merk

Trinn 9 Velg en verdi fra rullegardinlisten under Sortert etter. Rapportdataene sorteres etter denne verdien.
Trinn 10 Klikk på OK.

Angi terskelindikatorer for felter
Du kan angi terskelindikatorer for felter for å vise om en feltverdi krysser eller faller bak en bestemt verdi.
Terskelindikatorer kan bare angis for visninger av typen Rutenett ogMåler.

Hvordan du angir terskelverdier for enMåler-visning, er beskrevet i prosedyren for oppretting avmålervisning.
Hvis du vil hamer informasjon om hvordan du oppretter enMåler-visning, kan du se Opprette enmålervisning,
på side 31.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du oppretter en Rutenett-visning, kan du se Opprette en
rutenettvisning, på side 30. Følg trinnene nedenfor for å angi terskelindikatorer for felt for enRutenett-visning.
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Fremgangsmåte

Trinn 1 Velg Rapporter-skuffen i ruten til venstre.
Trinn 2 Høyreklikk på rapporten du vil angi felttersklene i, og velg Rediger visninger.
Trinn 3 Velg visningen der du vil angi felttersklene, og klikk på Rediger.
Trinn 4 I boksen Gjeldende feltrekkefølge i rutenettet høyreklikker du på feltet du vil angi terskelverdier for, og

velger Terskler.
Trinn 5 I vinduet Terskler klikker du på Legg til for å legge til en ny terskel.

Hvis du vil redigere en eksisterende terskel, velger du den og klikker påRediger.Merk

Trinn 6 I rullegardinlisten Type velger du vilkåret du vil bruke for å kontrollere terskelverdiene mot det gjeldende
verdien i feltet. I feltet som vises, angir du en verdi eller et uttrykk etter behov.

Hvis du bruker et uttrykk, merker du av i avmerkingsboksen Jokertegn.Merk

Trinn 7 Formater teksten i feltet som skal vises når den samsvarer med terskelvilkåret. Bruk følgende alternativer:
a) Uthevet – merk av i avmerkingsboksen for å utheve teksten.
b) Tekstfarge – velg en farge for teksten i feltet.
c) Bakgrunnsfarge – velg en bakgrunnsfarge for feltet.
d) Teksterstatning – angi en ny streng hvis du vil at teksten i feltet skal erstattes når den samsvarer med

terskelvilkåret.
e) Bildeplassering – angi banen til bildet hvis du vil at teksten skal erstattes med et bilde hvis den samsvarer

med terskelvilkåret. Du kan enten bruke bilder som er lastet opp til bildekatalogen, eller angi en URL-adresse
til en plassering som Unified Intelligence Center har tilgang til.

Trinn 8 Klikk på OK.
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Legge til og redigere terskler
Fremgangsmåte

Trinn 1 Åpne siden Rapporter og høyreklikk på rapporten du vil angi en terskel for.
Trinn 2 Velg Rediger visninger.
Trinn 3 Velg en visning av typen Rutenett, og klikk deretter på Rediger. Dette åpner Rutenettvisning i

redigeringsprogrammet for rutenett.
Trinn 4 Velg Terskler og klikk på Legg til.
Trinn 5 Velg en Type fra rullegardinlisten.
Trinn 6 Merk av for Fet skrift hvis du vil bruke det.
Trinn 7 Klikk påTekstfarge for å åpne en fargepalett. Klikker du på en farge, velges den fargen for teksten og paletten

lukkes.
Trinn 8 Klikk på Bakgrunnsfarge for å åpne en fargepalett. Klikker du på en farge, velges den fargen for teksten og

paletten lukkes.
Trinn 9 I feltet Teksterstatning angir du tekst for å maskere feltverdien med annen tekst enn en av standardtypene

når terskelvilkåret er oppfylt. Eksempel: Hvis du velger typenMindre enn, vil du kanskje at teksten skal
være Advarsel.

Trinn 10 I feltetURL for bildeerstatning angir du URL-adressen for bilde eller banen for å maskere verdien for feltet
med et bilde i stedet for tekst.

Trinn 11 Klikk på OK.
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K A P I T T E L  5
Datakilder

• Oversikt over datakilde, side 37

• Datakilder, side 37

• Opprette eller redigere en spørringsbasert datakilde, side 39

• Opprette eller redigere en Java Message Service-basert datakilde, side 40

• Bytte noder for en datakilde, side 41

Oversikt over datakilde
En datakilde representerer en database. Hver rapporteringsserver krever én datakilde for hver database som
det hentes rapportdata fra.

Klikk på Datakilder-skuffen i det venstre panelet for å åpne siden Datakilder. Det er bare brukere med
rettigheten Systemkonfigurasjonsadministrator som har tilgang til alle funksjonene i denne skuffen.

Alle handlinger i datakildegrensesnittet er basert på brukerroller og brukerens objekttillatelser for datakilder.Merk

Datakilder
En datakilde representerer en database. Hver rapporteringsserver krever én datakilde for hver database som
det hentes rapportdata fra.
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Datakildesiden åpnes når du klikker på Datakilder-skuffen i ruten til venstre. (Det er bare brukere med
rettigheten Systemkonfigurasjonsadministrator som har tilgang til alle funksjonene i denne skuffen.)

Figur 7: Datakilder

Klikk på alternativknappen til venstre for hver rad for å velge og redigere denne datakilden.

Tabell 2: Felter på siden Datakilder

BeskrivelseFelt

DatakildenavnetNavn

Viser statusen for den tilkoblede datakilden. En grønn hake betyr at den er
tilkoblet. En rød X betyr at den ikke er tilkoblet. Primær betyr primær
datakilde. Sekundær betyr sekundær datakilde.

Tilkoblet node

Viser statusen for datakilden i ventemodus. En grønn hake betyr at den er
tilkoblet. En rød X betyr at den ikke er tilkoblet. Primær betyr primær
datakilde. Sekundær betyr sekundær datakilde.

Node i ventemodus

Databasetypen (MS SQL Server, Informix og JavaMessage Service (JMS)).Type

DNS-navnet eller IP-adressen for databaseserveren.

Databasenavnet må være AWDB-navnet, ikke HDS-navnet.
Systemet bruker visningene fra AW-databasen for å hente
informasjon fra HDS-databasen.

Merk

Databasevert

DatabasenavnetDatabasenavn

Tegnsettet som brukes av datakilden.Tegnsett

Du kan utføre følgende handlinger for hver datakilde:

• Opprett – åpner siden for oppretting eller redigering av datakilder med tomme felt, slik at du kan definere
en ny datakilde. (Bare tilgjengelig for systemkonfigurasjonsadministratorer.)

• Rediger – aktiveres når du velger en rad. Åpner siden for oppretting eller redigering av datakilder, der
du kan se gjennom eller endre felt. (Deaktivert for de fleste brukere.)

• Slett – aktiveres når du velger en rad. Du blir bedt om å bekrefte, og deretter slettes datakilden. (Bare
tilgjengelig for systemkonfigureringsadministratorer med skrivetillatelse for datakilden.)

• Oppdater – oppdaterer datakildesiden slik at eventuelle endringer gjenspeiles.
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• Bytt node – du blir bedt om å bytte til den andre databaseverten. Denne knappen er aktivert hvis den
valgte datakilden har en sekundær databasevert konfigurert, og brukeren har redigeringstillatelse for
datakilden. Hvis du vil bytte noder for en datakilde, kan du se Bytte noder for en datakilde, på side 41.

• Hjelp – åpner den elektroniske hjelpen.

• X – lukker siden.

Opprette eller redigere en spørringsbasert datakilde
En datakilde kan bare opprettes eller redigeres av brukere med rollen Systemkonfigureringsadministrator.

Hvis du vil opprette en datakilde, følger du trinnene nedenfor.

Fremgangsmåte

Trinn 1 Klikk på Datakilder-skuffen.
Trinn 2 I fanen Datakilder klikker du på Opprett.

Hvis du vil redigere en datakilde, velger du den og klikker på
Rediger.

Merk

Trinn 3 I feltet Primær, i feltet Navn, angir du navnet på datakilden.
Trinn 4 I feltet Beskrivelse angir du en beskrivelse for datakilden.
Trinn 5 Fra rullegardinlisten Type velger du typen database som datakilden inneholder.

Hvis du vil konfigurere en datakilde av typen Java Message Service (JMS), kan du se Opprette
eller redigere en Java Message Service-basert datakilde, på side 40.

Merk

Trinn 6 I feltet Datakildevert angir du vertsnavnet eller IP-adressen for plasseringen der databasen er plassert.
Trinn 7 I feltet Port angir du portnummeret som tillater Unified Intelligence Center å kommunisere med databasen.

Portnummeret er bare et obligatorisk felt for Informix-databaser. ForMicrosoft SQL Server-databaser
kan du la dette feltet stå tomt.

Merk

Trinn 8 I feltet Databasenavn angir du navnet på databasen.
Trinn 9 I feltet Forekomst angir du forekomsten av databasen som skal brukes som datakilden.

Navnet på databaseforekomsten er bare et obligatorisk felt for Informix-databaser. For Microsoft
SQL Server-databaser kan du la dette feltet stå tomt.

Merk

Trinn 10 Fra rullegardinlisten Tidssone velger du tidssonen som databasen er plassert i.
Trinn 11 I feltet Bruker-ID for database angir du bruker-IDen som kreves for å få tilgang til databasen.
Trinn 12 I feltet Passord angir du passordet for bruker-IDen som kreves for å få tilgang til databasen.
Trinn 13 I feltet Bekreft passord skriver du inn passordet på nytt.
Trinn 14 Fra rullegardinlisten Tegnsett velger du tegnsettet som brukes i databasen.
Trinn 15 Tilordne de riktige tillatelsene for å få tilgang til og administrere datakilden.

Tillatelser angis bare for Alle brukere og Min gruppe. For spesifikke tillatelser bruker du siden
Tildelte brukertillatelser og Tildelte gruppetillatelser etter at du har opprettet datakilden.

Merk

Trinn 16 Klikk påTest tilkobling for å kontrollere at databasen er tilgjengelig og at den angitte påloggingsinformasjonen
er riktig.

Trinn 17 Klikk på fanen Sekundær for å konfigurere en failover for datakilden.
Hvis du ikke vil konfigurere en failover for datakilden, går du rett til trinn
18.

Merk
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Trinn 18 Merk av i avmerkingsboksen Failover aktivert.
Trinn 19 Angi de nødvendige detaljene for failover-datakilden, som beskrevet i trinn 6 til 16.
Trinn 20 Klikk på Lagre.

Opprette eller redigere en Java Message Service-basert
datakilde

Hvis du vil opprette en rapportdefinisjon av spørringstypen Sanntidsstrømming, trenger du en Java Message
Service-basert (JMS) datakilde. Den JMS-baserte datakilden har ikke en sekundær datakildefane. JMS-baserte
datakilder støtter imidlertid ikke failover-URL-adresser til megler ved bruk av failover: nøkkelord som vist
nedenfor.

Syntaksen for URL-adresse til JMS-megler med failover-adresser inkludert er

failover:(tcp://primary:61616,tcp://secondary:61616)

Sørg for at du har følgende opplysninger tilgjengelig:

• URL-adresse for JMS-megler og eventuell failover-URL-adresse

• URL-adresse for skjemaet som inneholder listen over publiserte emner

• Brukernavn og passord som brukes til å få tilgang til URL-adressen for skjema

Hvis du vil opprette en JMS-basert datakilde, følger du trinnene nedenfor.

Fremgangsmåte

Trinn 1 Klikk på Datakilder-skuffen.
Trinn 2 I fanen Datakilder klikker du på Opprett.
Trinn 3 I feltet Navn angir du navnet på datakilden.
Trinn 4 I feltet Beskrivelse angir du en beskrivelse for datakilden.
Trinn 5 Fra rullegardinlisten Type velger du Java Message Service (JMS).
Trinn 6 I feltetURL-adresse til megler angir du URL-adressen for JMS-megleren. Den eneste protokollen som støttes

for URL-adressen for JMS-megler, er tcp.
Syntaksen for URL-adressen for JMS-megler er tcp://hostname:port, som vist i eksemplet

nedenfor. Vertsnavnet kan også erstattes med IP-adressen. Hvis du vil konfigurere

failover-URL-adresser for megler, bruker du syntaksen failover:(tcp://primary hostname:port,

tcp://secondary hostname:port)

Eksempel:
tcp://11.111.11.111:61616
failover:(tcp://11.111.11.111:61616, tcp://22.222.22.222:61616)

Tidssonen er satt tilUTC som standard for JMS-baserte datakilder, og kan ikke endres.Merk
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Trinn 7 Under URL-adresseparametere for REST i feltet URL-adresse for emneskjema angir du URL-adressen
for skjema som inneholder listen over emner du abonnerer på. De eneste protokollene som støttes, er http og
https.
Syntaksen for URL-adressen for emneskjema er protocol://hostname:port/path, der skjemaet

er lagret. Vertsnavnet kan også erstattes med IP-adressen.

Eksempel:
http://11.111.11.111:8088/schema/rest/reportdefinition/schema/

Trinn 8 I feltet Brukernavn angir du REST-brukernavnet som kreves for å få tilgang til URL-adressen for emne.
Trinn 9 I feltet Passord angir du REST-passordet som kreves for å få tilgang til URL-adressen for emne.
Trinn 10 I feltet Bekreft passord bekrefter du REST-passordet.

Merk • Kontroller at administratoren validerer URL-adressen for emneskjema før du bruker den i
JMS-datakilden. Hvis legitimasjon kreves for å validere URL-adressen for emneskjema, angir
du brukernavnet og passordet på siden Datakilde.

• Emneskjemaet for REST valideres når du oppretter rapportdefinisjonen for den rapporten.

Trinn 11 Tilordne de riktige tillatelsene for å få tilgang til og administrere datakilden.
Tillatelser angis bare for Alle brukere og Min gruppe. For spesifikke tillatelser bruker du siden
Tildelte brukertillatelser og Tildelte gruppetillatelser etter at du har opprettet datakilden.

Merk

Trinn 12 Klikk på Test tilkobling for å kontrollere at URL-adressen for JMS-megler er tilgjengelig.
For datakilde validerer Test tilkobling bare URL-adressen for JMS-megler, ikke URL-adressen for
emneskjema for REST.

Merk

Trinn 13 Klikk på Lagre.

Bytte noder for en datakilde
Du kan om nødvendig bytte en datakilde til den sekundære noden manuelt. En sekundær node må imidlertid
konfigureres. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du konfigurerer datakilder, kan du se Opprette eller
redigere en spørringsbasert datakilde, på side 39.

Følg trinnene nedenfor hvis du vil bytte noder for en datakilde manuelt.

Fremgangsmåte

Trinn 1 Klikk på Datakilder-skuffen.
Trinn 2 Velg datakilden du vil bytte node for.
Trinn 3 Klikk på Bytt node.

Bytting av noder gjelder ikke for en JavaMessage Service-basert (JMS) datakilde.Merk
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K A P I T T E L  6
Verdilister

• Oversikt over verdilister og samlinger, side 43

• Verdilister, side 43

• Opprette eller redigere en verdiliste, side 45

• Opprette eller redigere samlinger, side 46

Oversikt over verdilister og samlinger
Verdilister er basert på databasespørringer og inneholder alle rapporterbare enheter av samme type, for
eksempel alle agenter og alle kompetansegrupper.

Samlinger er delsett av verdilister som kan opprettes for å kontrollere mengden data som vises til spesifikke
brukere og brukergrupper. Du kan for eksempel opprette en samling av ferdighetsgrupper som bare viser
ferdighetsgruppene i en region eller bransje. Ingen standard-samlinger installeres med Unified Intelligence
Center. Brukere som har tillatelse til dette kan opprette egendefinerte samlinger.

Når brukere kjører rapporter, kan de bruke verdilister og samlinger til å filtrere rapporter. Muligheten til å
filtrere etter verdilister eller samlinger bestemmes av gruppe-/brukertillatelser.

Verdilister
Verdilister inneholder alle rapporterbare enheter av samme type, for eksempel alle agenter og alle
kompetansegrupper. Unified Intelligence Center installeres med standardverdilister, og brukere med rollen
som designer av verdilistesamlinger kan opprette egendefinerte verdilister.

Du kan knytte en verdiliste til et felt og en parameter for en rapport. Når en verdiliste er knyttet til en rapport,
blir den et filter for denne rapporten.

Muligheten til å filtrere etter verdilister eller samlinger bestemmes av brukerroller og gruppe/brukertillatelser.

Tabell 3: Rader på siden Verdilister

BeskrivelseFelt

Navnet på verdilisten.Navn
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BeskrivelseFelt

Datakilden som verdiene hentes fra.Datakilde

Datakildens status. En grønn hake betyr at datakilden er tilkoblet. En rød X betyr at den
er frakoblet.

Status

Typer verdilister: Standard eller egendefinert. Standardlister blir lagt til under
installasjonen. Egendefinerte lister opprettes av brukere med rollen som
verdilistesamling-designer.

Standardverdilistene er:

• Agent

• Agentgruppe

• Anropstype

• Bedriftstjenester

• Bedriftskompetansegrupper

• Tjenester

• Ferdighetsgruppe

• Trunkgrupper

Type

Angitt beskrivelse av verdilisten.Beskrivelse

Du kan utføre følgende handlinger på siden Verdiliste:

• Filter – skriv inn ett eller flere tegn og klikk på Filter for å begrense listen.

• Fjern – klikk på Fjern for å fjerne filteret.

• Opprett – åpner siden Opprett/rediger verdiliste, der du kan definere en ny egendefinert verdiliste.

• Rediger - aktiveres når alternativknappen for en rad velges. Åpner siden Opprett/rediger verdiliste, der
du kan se gjennom og redigere egenskapene til en egendefinert verdiliste. Du kan bare redigere tillatelsene
til en standardverdiliste.

• Verdier - aktiveres når alternativknappen for en rad velges. Åpner en boks som viser verdiene i en liste
med knappen Oppdater verdiliste.

• Samlinger - aktiveres når alternativknappen for en rad velges. Oppdaterer verdilistesiden for å vise Alle
samlinger for den valgte verdilisten.

• Slett - aktiveres når alternativknappen for en rad velges. Ber om bekreftelse, og sletter så den egendefinerte
verdilisten.
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Merk • Du kan ikke slette en standardverdiliste.

• Du kan ikke slette en egendefinert verdiliste hvis den refereres til i et felt i
rapportdefinisjonen.

• Du kan ikke slette en egendefinert verdiliste som inneholder samlinger.

• Oppdater – oppdaterer siden for å vise endringer en annen bruker kan ha utført, som å opprette eller
slette en verdiliste.

• Hjelp – åpner den elektroniske hjelpen.

• [X] – lukker siden.

Opprette eller redigere en verdiliste
Verdilister brukes til å hente data i tillegg til dataene som mottas fra rapportdefinisjonsspørringen. Verdilister
er nyttige når du vil hente data fra to forskjellige databaser eller du vil kjøre to forskjellige spørringer.

Følg trinnene nedenfor for å opprette en verdiliste.

Fremgangsmåte

Trinn 1 Velg Verdilister-skuffen i ruten til venstre.
Trinn 2 Klikk på Opprett.

Hvis du vil redigere en verdiliste, velger du den og klikker påRediger.Merk

Trinn 3 Skriv inn følgende opplysninger.
a) Navn på verdiliste – angi et navn for verdilisten.
b) Versjon – angi et versjonsnummer for verdilisten.
c) Type – dette feltet genereres automatisk. For alle verdilister du oppretter, vil dette feltet inneholde verdien

EGENDEFINERT.
d) Datakilde – velg datakilden fra rullegardinlisten.
e) Beskrivelse – angi en beskrivelse for verdilisten.
f) Verdilisteforespørsel – angi databasespørringen for å hente verdiene for verdilisten. Klikk på Valider

for å kontrollere gyldigheten av spørringen med en gang.
g) Samlingsforespørsel – angi en spørring for å hente data fra verdilisten som er generert av

verdilisteforespørselen. Denne spørringen er bare nødvendig hvis du skal opprette en samling av typen
Identifikator. Hvis du vil ha mer informasjon om samlinger, kan du se Opprette eller redigere samlinger,
på side 46.

Trinn 4 Velg de aktuelle tillatelsene.
Trinn 5 Klikk på Lagre.
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Opprette eller redigere samlinger
En samling er et delsett av dataene som hentes av en verdiliste. Du kan opprette en samling for alle eksisterende
verdilister, og hver verdiliste kan ha flere samlinger.

Fremgangsmåte

Trinn 1 Klikk på Verdilister-skuffen i ruten til venstre.
Trinn 2 Velg verdilisten du vil opprette eller redigere en samling for.
Trinn 3 Klikk på Samlinger.
Trinn 4 Klikk på Opprett under Alle samlinger.

Hvis du vil redigere en eksisterende samling, velger du en samling underAlle samlinger, og deretter
klikker du på Rediger.

Merk

Trinn 5 I feltet Samlingens navn angir du et navn for samlingen.
Trinn 6 I feltet Beskrivelse angir du en beskrivelse for samlingen.
Trinn 7 Fra rullegardinlisten Samlingstype velger du typen samling. De forskjellige typene er beskrevet her.

• Identifikator – angi identifikatoren som skal brukes i samlingsspørringen som ble definert i den
tilknyttede verdilisten.

• Jokertegn – angi en streng med jokertegn for å søke etter data blant verdiene generert av verdilisten.

• Verdier – du kan velge et delsett fra listen over verdier som er generert av verdilisten.

Trinn 8 Velg de aktuelle tillatelsene.
Trinn 9 Klikk på Lagre.
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K A P I T T E L  7
Sikkerhet

• Administratoroversikt, side 47

• Oversikt over sikkerhet, side 48

• Brukerliste, side 48

• Opprette en bruker, side 49

• Brukergrupper, side 50

• Opprette en brukergruppe, side 51

• Administrere brukertillatelser, side 52

• Om tillatelser, side 54

• Om brukergrupper, side 55

• Kjør som, side 57

• Revisjonssporlogging i Cisco Unified Intelligence Center, side 57

• Revisjonssporrapport, side 58

• Eksempel på revisjonssporrapport, side 59

• Beste praksis for sikkerhet, side 59

Administratoroversikt
Tilgang til funksjonene i rapporteringsprogrammet for Unified Intelligence Center kontrolleres av brukeren
eller brukerne som har rollen som sikkerhetsadministrator.

Den første sikkerhetsadministratoren er den brukeren som defineres som systemprogrambruker under
installasjonen.

Sikkerhetsadministratorer kan:

• Opprette og opprettholde brukere.

• Tilordne brukerroller – brukerroller tilordnes til brukere for å kontrollere tilgangen til skuffer og hvilke
objekter brukeren kan opprette.
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• Ordne brukere i brukergrupper.

• Opprette og opprettholde brukergrupper.

• Tilordne tillatelser – mens brukerroller knyttes til mennesker, knyttes tillatelser til objekter
(instrumentbord, rapporter, rapportdefinisjoner, datakilder, verdilister og samlinger).

• Bruk Kjør som-funksjonen for å bekrefte andre brukeres tillatelser.

Oversikt over sikkerhet
Unified Intelligence Center-sikkerhet tilbyr fleksibel funksjonalitet i flere lag. Dette gir en
sikkerhetsadministrator muligheten til å opprette en flat eller lagdelt tilgangsstruktur til Unified Intelligence
Center-funksjonene, basert på organisasjonens behov.

Brukerens tilgang til Unified Intelligence Center-funksjonene er basert på:

• Påloggingsgodkjenning.

• Lisenstypen som brukerens organisasjon kjører Unified Intelligence Center under. For eksempel har
organisasjoner som bruker en standardlisens ikke tilgang til rapportdefinisjonsfunksjonene.

• Brukerrolle (en bruker kan ha én, flere eller alle syv brukerrollene).

• Brukergrupper som brukeren er medlem av.

• Når det gjelder et objekt en bruker har tilgang til, blir tillatelsene på objektnivå fastsatt av brukeren som
opprettet objektet.

Brukerliste
Siden Brukerliste åpnes fra skuffen Sikkerhet. Hvis en bruker som ikke er sikkerhetsadministrator går inn på
denne siden, kan brukeren bare se sitt eget navn, og åpne siden for å endre enkelte parametre som e-post og
telefonnummer. Brukeren kan ikke endre egen rolle eller gruppemedlemskap.

Når sikkerhetsadministratorer går inn på denne siden, kan de se alle eksisterende brukere. De kan opprette,
endre eller slette brukere, se gjennom eller redigere brukerinformasjon, og bruke Kjør som-funksjonen for å
arbeide i Unified Intelligence Center som en bruker.

Tabell 4: Felt på siden Brukerliste

ForklaringFelt

Merk av i avmerkingsboksen for å vise aktive brukere.Vis kun aktive brukere

Bruk dette feltet for å begrense listen eller for å finne et spesifikt navn.Navn inneholder

Domene og brukernavn (domene\navn).Brukernavn

Brukerens fornavn.Fornavn

Brukerens etternavn.Etternavn
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Du kan utføre følgende handlinger på siden Brukerliste:

• Opprett – åpner siden Brukerinformasjon.

• Rediger – velg et gruppenavn og klikk på Rediger for å redigere siden Brukerinformasjon.

• Slett – velg en bruker og klikk på Slett for å slette brukeren.

• Kjør som – velg en bruker og klikk på Kjør som for å oppdatere rapporteringsgrensesnittet for Cisco
Unified Intelligence Center.

• Oppdater – oppdaterer siden for å vise eventuelle nye endringer i brukerlisten.

• Side – klikk på pilen for å gå til neste side i brukerlisten.

• Hjelp – åpner den elektroniske hjelpen.

• X – lukker siden.

Opprette en bruker
Utfør følgende prosedyre for å opprette en bruker:

Fremgangsmåte

Trinn 1 Naviger til Sikkerhet > Brukerliste.
Trinn 2 Under fanen Generell informasjon utfører du følgende:

a) I feltet Brukernavn angir du domenet og brukernavnet (domene\navn).
b) I feltet Alias angir du aliasnavnet for denne brukeren.
c) Merk av for Brukeren er aktiv for å gjøre det mulig for brukeren å logge på og forbli aktiv.

Hvis det ikke er merket av i avmerkingsboksen, kan ikke brukeren logge
på.

Merk

d) I feltet Fornavn angir du brukerens fornavn.
e) I feltet Etternavn angir du etternavnet.
f) I feltet Organisasjon angir du firmanavnet eller annen beskrivende tekst som skal knyttes til brukeren,

for eksempel region eller bransje.
g) I feltet E-post angir du brukerens e-postadresse.
h) I feltetTelefon angir du et telefonnummer for brukeren. Dette kan være brukerens personlige telefonnummer

eller kontaktnummer for nødstilfelle.
i) I feltet Beskrivelse angir du beskrivelsen av brukeren.
j) I feltet Tidssone velger du tidssonen du vil bruke i rapporten, fra rullegardinlisten.

Denne tidssonen brukes også for brukerens planlagte rapporter, og har fortrinn i forhold til rapportserverens
tidssone.

Hvis dette feltet er tomt, brukes rapportserverens
tidssone.

Merk

k) For Første ukedag utfører du følgende:

• Velg Basert på lokale innstillinger for å velge første ukedag basert på lokale innstillinger.

Nettbasert hjelp for programmet Cisco Unified Intelligence Center    
49

Sikkerhet
Opprette en bruker



• Velg Egendefinerte innstillinger for å velge én av de sju ukedagene i rullegardinlisten.

Første ukedag brukes i Planlagt rapport, Rapportvisninger og Permakobling. Planlagt rapport og
Rapportvisninger bruker Første ukedag som definert av den som har opprettet eller endret rapporten
på siden for redigering av brukerliste og siden for oppretting av brukerliste. Permakoblingen
bruker søndag som første ukedag.

Merk

l) I feltet Roller velger og tilordner du én eller flere roller for denne brukeren.
Hvis sikkerhetsadministratoren legger til eller endrer brukerroller, trer ikke endringene i kraft før brukeren
logger av og logger på igjen.

m) I feltet Tillatelser velger du brukerens tillatelsesinnstilling for Min gruppe når du oppretter nye objekter.
Min gruppe er objekteierens standardgruppe.

I Innstillinger for Min gruppe angir du om andre brukere som hører til brukerens standardgruppe
kan skrive til eller kjøre objektene. Tillatelser med høyere nivå fastholdes og overstyrer andre
tillatelser.

Merk

Trinn 3 Under fanen Grupper kan du bestemme hvilke grupper denne brukeren er medlem av, og hvordan du legger
til gruppemedlemskap for en bruker. Du kan vise følgende:

•Min gruppe: Dette feltet viser brukerens standardgruppe. Sikkerhetsadministratoren kan endre denne.
Gruppen vises som "Min gruppe" for brukeren.

• Tilgjengelige grupper: Denne listen viser alle gruppene som har blitt opprettet og som brukeren ikke
ennå er medlem av. Du kan bruke piler til å flytte grupper mellom rader.

• Valgte grupper: Denne raden viser alle gruppene brukeren er medlem av. Du kan bruke piler til å flytte
grupper mellom rader.

Som standardinnstilling har alle brukerne Alle brukere i raden Valgte grupper. Du kan ikke
fjerne gruppen Alle brukere fra raden Valgte grupper.

Merk

Brukergrupper
Siden Brukergrupper åpnes fra skuffen Sikkerhet. Bruk den til å se eksisterende grupper, opprette eller slette
grupper, og til å se gjennom eller redigere gruppeinformasjon.

Følgende er de to standardgruppene som opprettes av systemet:

• Gruppen Alle brukere er angitt i Unified Intelligence Center. Alle brukerne hører til denne gruppen som
standard.

• Gruppen Administratorer består av administratorer.

Tabell 5: Felter på siden Brukergrupper

ForklaringFelt

Bruk dette filterfeltet for å begrense listen over gruppenavn eller for å finne
et spesifikt navn.

Navn inneholder

Navnet på gruppen.Navn
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ForklaringFelt

Det fullstendige navnet viser underordnede relasjoner en gruppe har, indikert
ved et punktum som skilletegn.

Hvis for eksempel standardgruppen til Gruppe3 er Gruppe1, og Gruppe1 er
en overordnet gruppe (som ikke har en overgruppe), er det fullstendige navnet
til Gruppe1 Gruppe1. Det fullstendige navnet til Gruppe 3 er
Gruppe1.Gruppe3.

Fullstendig navn

Beskrivende tekst om gruppen.Beskrivelse

Du kan utføre følgende handlinger på siden Brukergrupper:

• Opprett – åpner siden Gruppeinformasjon.

• Rediger – velg gruppenavnet og klikk på Rediger for å åpne siden Gruppeinformasjon.

• Slett – velg gruppenavnet og klikk på Slett.

• Oppdater – oppdaterer siden for å vise eventuelle endringer i gruppelisten.

• Hjelp – åpner den elektroniske hjelpen.

• X – lukker siden.

Opprette en brukergruppe
Utfør følgende for å opprette en brukergruppe:

Fremgangsmåte

Trinn 1 Naviger til Sikkerhet > Brukergrupper.
Trinn 2 Under fanen Generell informasjon utfører du følgende:

a) I feltet Gruppenavn angir du navnet på gruppen. Dette feltet er bare tilgjengelig når du oppretter en ny
gruppe.

b) I feltet Beskrivelse skriver du inn eller endrer tekst for å beskrive denne gruppen.

Trinn 3 Under fanen Grupper utfører du følgende:
a) Standardgruppe – velg standardgruppen fra rullegardinlisten.
b) Tilgjengelige grupper – viser gruppene som har blitt opprettet og som denne gruppen kan bli en

undergruppe av. Kikk på > eller < for å flytte bare denne gruppen eller disse gruppene.
c) Valgte grupper – viser gruppene som denne gruppen er en undergruppe av. Kikk på > eller < for å flytte

bare denne gruppen eller disse gruppene.

Trinn 4 Under fanen Gruppemedlemmer utfører du følgende:
a) Under fanen Brukere:

• Tilgjengelige brukere – viser alle brukerne som er opprettet og som kan bli undergrupper av denne
gruppen. Kikk på > eller < for å flytte bare denne gruppen eller disse gruppene.
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• Valgte brukermedlemmer – viser brukerne som for øyeblikket er undergrupper av denne gruppen.
Kikk på > eller < for å flytte bare denne gruppen eller disse gruppene.

b) Under fanen Grupper:

• Tilgjengelige grupper – viser alle gruppene som er opprettet og som kan bli undergrupper av denne
gruppen. Kikk på > eller < for å flytte bare denne gruppen eller disse gruppene.

• Valgte gruppemedlemmer – viser gruppene som for øyeblikket er undergrupper av denne gruppen.
Kikk på > eller < for å flytte bare denne gruppen eller disse gruppene.

Trinn 5 Klikk på Lagre for å oppdatere nye oppføringer eller endringer i feltene.
Trinn 6 Klikk på Avbryt for å avbryte eller lukke siden.

Administrere brukertillatelser
Bruk denne siden til å angi flere tillatelser til grupper og enkeltbrukere.

Siden Brukertillatelser har følgende faner:

Tildelte gruppetillatelser

Fremgangsmåte

Trinn 1 Velg objekttypen i panelet Tillatelser til. For instrumentbord, rapporter og rapportdefinisjoner kan du velge
en kategori eller et objekt i en kategori. For andre objekttyper kan du velge et objekt fra listen. Alle gruppene
som har fått tildelt tilgang til objektet, vises i panelet Gruppetillatelser for det valgte elementet.

Trinn 2 Velg en gruppe i panelet Alle grupper. Alle brukermedlemmene i gruppen vises i panelet Alle brukere for
den valgte gruppen.

Trinn 3 Klikk på Angi tillatelser. Merk av nivået du ønsker for gruppen (Kjøre eller Skrive), og klikk på OK.
Trinn 4 Panelet Gruppetillatelser for det valgte elementet oppdateres til å inkludere gruppen og tillatelsen du

definerte i trinn 3.

Hvis sikkerhetsadministratoren legger til eller endrer brukertillatelser, kan det hende at endringen ikke
finner sted umiddelbart.

Merk
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Tabell 6: Felter i fanen Gruppemedlemmer

BeskrivelseFelt

Klikk på rullegardinpilen for å velge objektene du vil angi tillatelser
for. Dette er alternativene: Datakilder, rapportdefinisjoner, rapporter,
instrumentbord, verdilister og samlinger.

Når du velger en objekttype, oppdateres panelet til å vise listene av
elementer og kategorier for det objektet.

Panelet Tillatelser for (øverst til
venstre)

Dette panelet viser tilgjengelige brukergrupper. Når du markerer en
brukergruppe, oppdateres siden for å vise panelet Alle brukere for valgt
gruppe, som viser medlemmene i gruppen.

Panelet Alle grupper (øverst til
høyre)

Dette panelet viser alle medlemmene i gruppen som er markert i panelet
Alle grupper ovenfor.

Alle brukere for valgt gruppe
(nederst til høyre)

Klikk dette alternativet for å åpne en dialogboks der du velger
tilgangsnivå for det valgte objektet i panelet Tillatelser til og den valgte
gruppen i panelet Alle grupper.

Knappen Angi tillatelser

Dette panelet viser gruppene som allerede har fått tilgang til det valgte
objektet, og tilgangsnivået deres.

Gruppetillatelser for det valgte
elementet

Tildelte brukertillatelser

Fremgangsmåte

Trinn 1 Velg objekttypen i panelet Tillatelser til. For instrumentbord, rapporter og rapportdefinisjoner kan du velge
en kategori eller et objekt i en kategori. For andre objekttyper kan du velge et objekt fra listen. Alle brukerne
som har fått tilgang til objektet, vises i panelet Brukertillatelser for det valgte elementet.

Trinn 2 Velg et brukernavn i panelet Brukerliste.
Trinn 3 Klikk på Vis grupper for å se gruppene brukeren er medlem av.
Trinn 4 Klikk på Angi tillatelser, merk av nivået for denne brukeren (Kjøre eller Skrive), og klikk på OK.

Panelet Alle tillatelser for det valgte elementet oppdateres for å vise brukertillatelsene du har lagt til eller
endret for denne brukeren i trinn 3 og 4.

BeskrivelseFelt

Klikk på rullegardinpilen for å velge hvilken objekttype du vil angi
tillatelser for. Valgmulighetene er datakilder, rapportdefinisjoner, rapporter,
instrumentbord, verdilister, samlinger og systemsamlinger.

Når du velger en objekttype, oppdateres panelet til å vise listene av
elementer og kategorier for det objektet.

Panelet Tillatelser for (øverst til
venstre)
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BeskrivelseFelt

Dette panelet viser gjeldende brukere. Filtrer listen og velg ett eller flere
brukernavn.

Brukerliste-panelet (øverst til
høyre)

Klikk dette alternativet for å vise panelet Alle grupper for valgt bruker.Knappen Vis grupper

Dette panelet viser alle grupper som det merkede brukernavnet i panelet
Brukerliste over, er medlem av.

Alle grupper for valgt bruker
(nederst til høyre)

Klikk dette alternativet for å åpne en dialogboks der du velger
tilgangsnivået for objektet (Kjøre eller Skrive).

Knappen Angi tillatelser

Dette panelet viser brukere som har tilgang til objektet, og hvilket
tilgangsnivå de har.

Alle tillatelser for det valgte
elementet

Du kan ikke endre tilgangen for eieren av et objekt. Eieren har alltid skrivetilgang for objektet. Hvis
for eksempel en bruker er eieren av rapport 1, har denne brukeren SKRIVE-tilgang for rapport 1,
og ingen andre kan endre tilgangen til KJØRE.

Merk

Om tillatelser
Brukerroller knyttes til mennesker og tillatelser knyttes til objekter. Unified Intelligence Center-objekter er
instrumentbord, rapporter, rapportdefinisjoner, datakilder, kategorier, verdilister og samlinger.

Tillatelser:

• KJØRE:Når brukeren har KJØRE-tillatelse for et objekt, kan vedkommende utføre forskjellige handlinger,
avhengig av objektet.

En bruker med KJØRE-tillatelse kan for eksempel kjøre, skrive ut og oppdatere en rapport, åpne og
oppdatere et instrumentbord, kjøre en instrumentbordfremvisning og se en verdilistespørring.
KJØRE-tillatelse inkluderer lesetillatelse.

• SKRIVE: Når brukeren har SKRIVE-tillatelse for et objekt, kan vedkommende redigere, endre navn på
eller slette objektet. Med SKRIVE-tillatelse kan du for eksempel lagre som, importere og eksportere
rapporter, og du kan redigere en datakilde og slette en egendefinert verdiliste. SKRIVE-tillatelse inkluderer
også KJØRE- og lesetillatelse.

Hvis ingen av avmerkingsboksene blir valgt når du angir tilgang til et objekt, vil brukeren
ikke ha noen tilgangsrettigheter til det.

Merk

Følgende regler gjelder for alle kategoritrær i Unified Intelligence Center – Rapporter, Rapportdefinisjoner,
Instrumentbord.

• For å kunne slette en enhet må du ha SKRIVE-tillatelser for enheten og enhetens overordnede kategori.
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• For å kunne slette en kategori må du ha SKRIVE-tillatelser for kategorien, kategoriens overordnede
kategori og alle kategoriene og/eller enhetene som tilhører kategorien.

• En bruker kan bare redigere eller lagre en enhet selv om den umiddelbare overordnede kategorien ikke
har noen SKRIVE-tillatelser.

• En bruker kan bare bruke Lagre-funksjonen så fremt enheten ikke har aktivert noen SKRIVE-tillatelser.

• Alle kategorieiere innenfor Importerte rapportdefinisjoner kan slette en kategori hvis administratoren
gir uttrykkelige SKRIVE-tillatelser i kategorien Importerte rapportdefinisjoner.

Tillatelser er kombinerte, og det høyeste nivået har fortrinn.

En bruker får tilgang til et objekt fra forskjellige kilder. Tillatelse kan arves fra gruppen Alle brukere, fra
standardgruppen (Min gruppe), eller fra tillatelsene som sikkerhetsadministrator tildeler. Blant disse tillatelsene
blir den med høyest nivå brukt når brukeren får tilgang til objektet.

Brukerroller og tillatelser
Ved hjelp av brukerrollen din kan du “åpne” skuffen som tilsvarer denne rollen. Hvis du har KJØRE-tillatelse,
kan du opprette objekter for den skuffen. Hvis du for eksempel er en instrumentborddesigner, kan du opprette
instrumentbord på siden Tilgjengelige instrumentbord.

Når du oppretter et objekt, er du eieren av dette objektet. Du har SKRIVE-tillatelse for objektet, og du kan
angi tillatelsene for dette objektet for Alle brukere og for brukere i gruppen din.

Hvis objektet fremdeles er arbeid som pågår og du ikke vil at noen skal ha tilgang til det ennå, kan du gjøre
det “privat” ved ikke å merke av for Alle brukere og for gruppene.

Når objektet er klart, angir du tillatelsene for standardgruppen (Min gruppe) til KJØRE eller SKRIVE. Hvis
du for eksempel oppretter et instrumentbord for gruppen din og instrumentbordet inneholder merknader, kan
det hende at du vil at andre i gruppen din skal oppdatere merknadene.

Selv om du er en instrumentborddesigner, og siden Tilgjengelige instrumentbord inneholder instrumentbord
opprettet av (eid av) andre instrumentborddesignere, kan det hende at du ikke kan se disse instrumentbordene,
basert på gruppetillatelsene og tillatelsene på objektnivå som disse eierne har angitt for instrumentbordene
sine.

Om brukergrupper
Brukergrupper er konstruksjoner som gir sikkerhetsadministratorene mulighet til å dele funksjonaliteten i
Unified Intelligence Center i partisjoner.

Ved å opprette brukergrupper fremskynder du prosessen med å klargjøre brukere når flere brukere trenger
den samme tilgangen til instrumentbord og rapporter, eller når brukerne krever forskjellig tilgang og funksjoner
basert på regionale eller organisatoriske behov.

Brukergruppene påvirker ikke hvordan data blir lagret i databasen. De brukes bare til å fordele tillatelser
mellom alle brukermedlemmene i gruppen i én operasjon, i stedet for å repetere den samme operasjonen for
hver bruker.

Den systemdefinerte gruppen Alle brukere

Alle brukere blir automatisk medlemmer av den systemdefinerte gruppen Alle brukere.
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Alle brukere vises alltid i vinduet Administrer brukergrupper. Sikkerhetsadministratoren kan ikke slette den.

Den systemdefinerte gruppen Administratorer

Sikkerhetsadministratoren er automatisk medlem av den systemdefinerte gruppen Administratorer, og kan
legge til andre sikkerhetsadministratorer i denne gruppen.

Ytterligere sikkerhetsadministratorer må legges til i Administratorer-gruppen. Å ha rollen som
sikkerhetsadministrator gjør dem ikke automatisk til medlemmer.

Kundedefinerte brukergrupper

Sikkerhetsadministratorer kan opprette et hvilket som helst antall brukergrupper, og kan legge til brukere i
dem. Av disse gruppene blir én betegnet som brukerens Gruppe (også kaltMin gruppe).

Standardgruppe

Etter at de kundedefinerte gruppene er opprettet, kan sikkerhetsadministratoren legge til en bruker i alle disse
gruppene og konfigurere én av dem som brukerens standardgruppe (Min gruppe). Gruppen Alle brukere kan
også velges som standardgruppen.

Eieren av et objekt kan tildele tilgang til objektets gruppe og til gruppen Alle brukere. Bare
sikkerhetsadministratoren kan angi flere tillatelser til andre grupper eller enkeltbrukere på siden Brukertillatelser.
En brukers tilgang til et objekt er lik det høyeste tilgangsnivået vedkommende får fra alle tilgangskildene.

Grupper og undergrupper
Regler for grupper og undergrupper

• En gruppe kan være både en over- og undergruppe. Gruppe 2 kan for eksempel være en undergruppe
av gruppe 1. Gruppe 2 kan også være en overgruppe for gruppe 3.

• En gruppe må ikke ha undergrupper.

• En gruppe kan ha et hvilket som helst antall undergrupper.

• En undergruppe kan ikke være en overgruppe for sin egen overgruppe, og en overgruppe ikke kan være
en undergruppe av sin egen undergruppe. Gruppe 3 er for eksempel en undergruppe av gruppe 1 og 2.
Gruppe 3 kan ikke også være en overgruppe for gruppe 1 eller gruppe 2.

• En gruppe kan ha både grupper og brukere som underelementer. Gruppe 2 kan for eksempel være en
undergruppe av gruppe 1. Brukeren Lee kan være underordnet gruppe 1.

• En gruppe må ikke ha en overgruppe.

• Undergrupper arver ikke medlemmene av overgruppene sine – hvis du legger til en bruker som
medlem av en gruppe, betyr det ikke at denne brukeren også er medlem av undergruppene. Gruppe 2
og gruppe 3 er for eksempel underordnet gruppe 1. Sikkerhetsadministratoren legger til bruker A som
medlem av gruppe 1. Bruker A blir ikke automatisk medlem av gruppe 2 eller gruppe 3. Hvis
sikkerhetsadministratoren ønsker å gjøre bruker A til medlem av gruppe 2, må vedkommende legge til
bruker A som medlem av gruppe 2.
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Kjør som
Sikkerhetsadministratoren kan velge et navn på brukerlisten og klikke påKjør som. Dette oppdaterer Unified
Intelligence Center-websiden, slik at den gjenspeiler grensesnittet for den påloggede brukeren.

Bruk dette verktøyet for å kontrollere at brukerroller og tillatelser er riktig konfigurert.

Merk • Når du "kjører som" en annen bruker, vil både din påloggede identitet og brukeren du kjører som,
vises på toppen av siden.

• Du kan ikke "kjøre som" deg selv.

• Du kan bruke Kjør som på ett brukernivå. En sikkerhetsadministrator kan ikke bruke Kjør som for
bruker A, og som bruker A starte Kjør som for bruker B.

For å avslutte Kjør som-modus klikker du Avslutt kjør som på toppen av siden.

Revisjonssporlogging i Cisco Unified Intelligence Center
Unified Intelligence Center støtter nå revisjonssporlogging. Med denne funksjonen kan du vise sekvensen av
revisjonsposter i transaksjonene knyttet til oppretting, oppdatering, endring og sletting som utføres på enhetene
til en Unified Intelligence Center-server. Du kan se på revisjonssporene ved hjelp av standardrapporten for
revisjonsspor. Bare systemansvarlige kan gå til og vise denne funksjonen som standard. En systemadministrator
kan imidlertid gi tillatelse til andre Unified Intelligence Center-brukere til å bruke denne funksjonen.

Lokalisering av revisjonssporrapport støttes ikke.Merk

Vise revisjonssporlogging i Unified Intelligence Center

Fremgangsmåte

Trinn 1 Logg deg på rapporteringsgrensesnittet for Unified Intelligence Center.
Trinn 2 Naviger tilRapporter > Standard > IntelligenceCenter-administrasjon og klikk påRevisjonsspor. Vinduet

Rapportfilter for revisjonsspor åpnes.
Trinn 3 Angi de nødvendige filterkriteriene, og klikk deretter på Kjør. Systemet viser revisjonssporrapporten basert

på filterkriteriene du anga.
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Revisjonssporrapport
Visninger: Denne rapporten har tre rutenettvisninger: Ikke gruppert, Grupper etter – Enhetsnavn og Grupper
etter – Brukernavn.

Gruppering: Denne rapporten har to grupperte visninger: gruppert og sortert etter Bruker og Enhetsnavn.
Den tredje visningen er ikke gruppert, som også er standardvisningen for denne rapporten.

Verdiliste: CUIC-brukere, CUIC-operasjoner, CUIC-enhetstyper.

Databaseskjematabeller som data hentes fra:

• CUICAUDITLOG

• CUICLOGEDENTITY

Gjeldende felt i rutenettvisningen for revisjonssporrapport
Gjeldende felter er felter som vises som standard i rapportens rutenettvisning som genereres fra standardmalen.
Disse kan du endre.

Gjeldende felt er oppført her i den rekkefølgen (venstre mot høyre) de vises i som standard i standardmalen

BeskrivelseKolonne (Felt)

Datoen og klokkeslettet da brukeren utførte
operasjonen i Unified Intelligence Center-systemet.

Hendelsestid

Domenenavn og bruker-ID til brukeren som utførte
en bestemt operasjon.

Bruker

Operasjon utført av en bruker, for eksempel
OPPRETT, LAGRE, OPPDATER, IMPORTER,
EKSPORTER.

Operasjon

Enhetstype som brukeren utførte operasjonen på.Enhetstype

Navnet på den angitte enheten som brukeren gikk til.Enhetsnavn

Status for operasjonen, VELLYKKET eller
MISLYKKET.

Status

Detaljert beskrivelse av den utførte operasjonen.Beskrivelse

Bruker-ID til Kjør som-brukeren som utførte en
bestemt operasjon.

Kjør som-bruker (RunAs)

IP-adresse til Unified Intelligence Center-serveren.Server-IP

Vertsnavn til Unified Intelligence Center-serveren.Servernavn
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Eksempel på revisjonssporrapport
Illustrasjonen under er et eksempel på rapporten som genereres fra malen for revisjonssporrapport.

Figur 8: Eksempel på revisjonssporrapport

Beste praksis for sikkerhet
Hvis du gjør brukeren til medlem av en eller flere andre grupper, kan du gjøre én av disse gruppene til brukerens
standardgruppe, og angi høyere tillatelser for standardgruppen enn for gruppen Alle brukere.

Høyere tillatelser for standardgruppen overgår tillatelser i gruppen Alle brukere. Tillatelser for enkeltbruker
overgår gruppetillatelser.
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K A P I T T E L  8
Planleggingliste

• Planleggingsliste, side 61

• Opprette en tidsplan for en rapport, side 62

• Konfigurere en planlagt rapport som skal sendes via e-post, side 62

• Konfigurere en rapport som skal legges på en ekstern plassering, side 63

Planleggingsliste
Du kan utføre følgende handlinger på siden Planleggingsliste:

• Filtrer/fjern – skriv inn ett eller flere tegn og klikk på Filtrer for å begrense listen. Klikk på Fjern for
å fjerne filteret.

• Opprett – åpner siden Opprett/rediger rapportkjøreplan med blanke felt for å definere en ny kjøreplan.
Bruk denne siden for å opprette eller redigere en kjøreplan for å sende en rapport via e-post eller vise
den på et instrumentbord, og lagre en CSV-fil på et eksternt sted. For mer informasjon, se:

◦ Opprette en tidsplan for en rapport, på side 62

◦ Konfigurere en planlagt rapport som skal sendes via e-post, på side 62

◦ Konfigurere en rapport som skal legges på en ekstern plassering, på side 63

• Rediger – aktiveres når du velger en rad. Åpner siden Opprett/rediger rapportkjøreplan, der du kan endre
en kjøreplan.

• Slett – aktiveres når du velger en rad. Du blir bedt om å bekrefte, og deretter slettes kjøreplanen. Hvis
kjøreplanen slettes, vil du få en feilmelding hvis du prøver å åpne den. Du kan likevel hente dataene ved
å kjøre rapporten med det samme dato- og tidsintervallet som i den slettede planlagte rapporten.

• Aktiver – aktiverer kjøreplanen.

• Deaktiver – deaktiverer kjøreplanen.

• Kjør nå – kjører den planlagte rapporten umiddelbart. Dette påvirker ikke den neste planlagte jobben.

• Oppdater – oppdaterer planleggingslistesiden slik at eventuelle endringer gjenspeiles.

• Hjelp – åpner den elektroniske hjelpen.
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• X – lukker siden.

Opprette en tidsplan for en rapport
Følg disse trinnene for å opprette en kjøreplan for en rapport:

Direkte data støtter ikke planlegging.Merk

Fremgangsmåte

Trinn 1 Klikk på Opprett i planleggeren.
Trinn 2 I fanen Generelle innstillinger angir du et planlagt navn for den planlagte rapporten.
Trinn 3 Velg en rapport ved hjelp av rullegardinmenyen Rapporter.
Trinn 4 Merk av for Angi filter for å konfigurere filtrene. Hvis du vil bruke standardfilteret, merker du ikke av i

avmerkingsboksen.
Trinn 5 Klikk på koblingen Angi filtreringskriterier for å gå til siden for filterkonfigurasjon.

Se Typer filtre, på side 26 hvis du vil ha mer
informasjon.

Merk

Trinn 6 Under Varighet klikker du på kalenderikonet for å velge startdatoen og sluttdatoen.
Trinn 7 Under Gjentakelse angir du frekvensen av den planlagte rapporten. Velg ett av følgende alternativer:

• Én gang – angi når på dagen rapporten skal genereres.

• Daglig – angi antall dager rapporten skal genereres.

• Ukentlig – angi antall uker og ukedagene rapporten skal genereres.

•Månedlig – angi en dag i måneden, og angi antall måneder rapporten skal genereres.
Bruk Siste for å angi den siste dagen i
måneden.

Merk

Under Frekvens angir du antall ganger rapporten skal genereres på de planlagte dagene.

Trinn 8 Klikk på Lagre.

Konfigurere en planlagt rapport som skal sendes via e-post
I planleggeren klikker du på fanenE-post for å konfigurere en tidsplan for sende en planlagt rapport via e-post.

Før du begynner

Konfigurer e-postserveren i administrasjonskonsollen. Kontakt administratoren for hjelp eller seCisco Unified
Intelligence Center Administration Guide.

   Nettbasert hjelp for programmet Cisco Unified Intelligence Center
62

Planleggingliste
Opprette en tidsplan for en rapport



Fremgangsmåte

Trinn 1 I feltet E-postdistribusjon klikker du Legg til, og deretter angir du mottakerens e-postadresse.
Gjenta trinn 1 for å legge til flere
mottakere.

Tips

Trinn 2 På rullegardinmenyen E-postvisning velger du visningen av rapporten du vil sende via e-post.
Visningene av typen Rutenett kan bare
velges.

Merk

Trinn 3 I feltet E-postemne angir du tekst for emnelinjen.
Trinn 4 Fra rullegardinmenyen Filtype velger du typen fil. Velg ett av følgende:

• INLINE HTML – sender rapporten i HTML-format.

◦ Den historiske rapporten har en øvre grense på 8000 rader.

◦ Sanntidsrapporten har en øvre grense på 3000 rader.

• XLS – sender rapporten som et Microsoft Excel-filvedlegg.

◦ Den historiske rapporten har en øvre grense på 8000 rader.

◦ Sanntidsrapporten har en øvre grense på 3000 rader.

• PDF – sender rapporten som et PDF-filvedlegg.

PDF-vedlegg har følgende begrensninger:

◦ Den genererte PDF-filen har enten liggende eller stående retning. Liggende retning er
standardinnstilling.

◦ Den genererte PDF-filen bruker standard skriftstørrelser: 10 piksler for liggende retning og 8 piksler
for stående retning. PDF-filen omgår skriftstørrelsen angitt i redigeringsprogrammet for
rutenettvisning, for å holde utskriften skrivervennlig.

◦ Den genererte PDF-filen beholder rader som passer på siden for den valgte retningen. Rader som
ikke passer på siden, trunkeres.

◦ Bare 1000 rader støttes for PDF-filvedlegget. Det sendes en e-postmelding hvis den planlagte
rapporten overskrider 1000 rader.

◦ Den genererte PDF-filen støtter ikke tekstbryting for kolonner. Hvis du bruker større tekst, kan du
tilpasse kolonnebredden i redigeringsprogrammet for rutenett for å unngå overlappinger. Vær
imidlertid oppmerksom på at dette kan redusere antallet kolonner som vises i PDF-filen.

Trinn 5 Klikk på Lagre.

Konfigurere en rapport som skal legges på en ekstern plassering
I planleggeren klikker du på fanen Lagre på ekstern plassering for å legge inn en rapport.
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Fremgangsmåte

Trinn 1 I rullegardinlisten Protokoll velger du SFTP for å opprette en sikker tilkobling til den eksterne plasseringen.
Trinn 2 I rullegardinlisten Rapportvisning velger du visningen av rapporten som skal legges inn.
Trinn 3 I feltet Vert angir du IP-adressen for den eksterne plasseringen.
Trinn 4 Angi et Port-nummer for SFTP.

Standard portnummer som brukes, er
22.

Merk

Trinn 5 Angi et brukernavn for verten.
Trinn 6 Angi et passord for verten.
Trinn 7 I feltet Katalogbane angir du vertsplasseringen der du vil lagre CSV-filen.
Trinn 8 Klikk på Lagre.
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