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1 Ievads
RAIM paredzēts, lai nodrošinātu iestāžu (VARAM, VRAA, Pašvaldību) atbildīgajiem speciālistiem, investoriem un
visai sabiedrībai informāciju par Latvijas sociālekonomiskajiem rādītājiem un reģionālās attīstības atbalsta
instrumentiem, lai sekmētu vienotu un vispusīgu valsts pārvaldes, pašvaldību institūciju un sabiedrības izpratni par
reģionālo politiku un teritorijas attīstības perspektīvām. Dokuments ir paredzēts RAIM autorizētajiem lietotājiem.
Dokuments satur aprakstu par autorizētajiem lietotājiem pieejamajām iespējām atkarībā no tiem piešķirtajām
tiesībām.
Ievada nodalījumā ir šādas sadaļas:
•
•
•
•
•
•
•

Mērķauditorijas raksturojums.
Lietojamība.
Dokumenta nolūks.
Dokumenta lietošanas apraksts.
Saistība ar citiem dokumentiem.
Pieņemtie apzīmējumi.
Problēmu ziņošanas kārtība.

1.1 Mērķauditorijas raksturojums
Lietotāja rokasgrāmata paredzēta lietotājiem, kuriem ir atbilstošas zināšanas un ir piešķirtas atbilstošas tiesības.
Risinājuma lietotāji tiek iedalīti 5 grupās:
-

VRAA speciālisti

-

VARAM atbildīgie speciālisti

-

Plānošanas reģionu speciālisti

-

Pašvaldību pārstāvji

-

Publiskie lietotāji

Šis dokuments paredzēts RAIM DAR autorizētajiem lietotājiem - VRAA speciālistiem, VARAM atbildīgiem
speciālistiem, Plānošanas reģionu speciālistiem, Pašvaldību pārstāvjiem, kā arī kā informatīvu materiālu to var
izmantot citi projektā iesaistītie dalībnieki un projekta vadītāji.
Sistēmai ir publiskā daļa, kura paredzēta publiskiem lietotājiem, un kuras apraksts iekļauts Publiskās daļas lietotāju
rokasgrāmatā.

1.2 Lietojamība
Dokuments pielietojams, lai iegūtu informāciju par to, kā darboties ar Microstrategy sistēmu, kas pielāgota RAIM
projektam. Atkarībā no tiesībām lietotājam pieejamo darbību skaits var atšķirties.

1.3 Pieņemtie apzīmējumi
Tabula 1. Pieņemtie apzīmējumi
Apzīmējums
Skaidrojums
Treknraksts

Izvēlnes nosaukums.

„Darbība”

Ievadlauka nosaukums, darbības nosaukums.
Ceļš, izvēlņu secība, kas shematiski attēlo, kā nonākt līdz vajadzīgās
darbības veikšanai.

Izvēlne1 -> Izvēlne2

1.4 Problēmu ziņošana
Problēmu pieteikumi ir jāpiesaka, sūtot problēmas aprakstu uz adresi atbalsts@vraa.gov.lv.
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2 Darbību uzsākšana un vispārējie principi
2.1 Pieslēgšanās sistēmai
Lai pieslēgtos RAIM DAR sistēmai:
1) jāatver pārlūkprogrammā RAIM DAR adrese (https://raim.gov.lv/microstrategy/asp/Main.aspx).
2) pieteikumlogā jāievada savs lietotājvārds un parole. Jāapstiprina ievadītais lietotājvārds un parole ar pogas
„Uzsākt sesiju” nospiešanu.

Attēls 1. Pieteikumlogs.
Ja lietotājvārds vai parole ir ievadīti nepareizi, tad tiek parādīts kļūdas paziņojums: „Kļūda ieejot sistēmā lietotājvārds
vai parole nav pareiza. Lūdzu, mēģiniet vēlreiz. Atcerieties, ka parole ir reģistrjutīga.”. Lai ieietu sistēmā, ir pareizi
jāievada savs lietotājvārds un parole.
Lai pabeigtu darba sesiju, ir jānospiež bultiņas ikonai pie lietotāja vārda un jāizvēlas “IZIET NO SISTĒMAS” .

Attēls 1. Izejas logs.

2.2 Lietotāja saskarne
Pēc pieteikšanās sistēmā jāizvēlas RAIM mape (Reģionālās attīstības indikatoru uzraudzības un novērtēšanas
modelis), noklikšķinot uz tās.
Sākuma lapa sastāv no ikonām, kuras savā starpā atdalītas atbilstoši nepieciešamajam navigācijas veidam un
turpmākajām darbībām sistēmā. Kreisajā malā pieejama izvēlne ar tiem pašiem elementiem, kas izvietoti kā ikonas,
kā arī meklēšana un parametri.
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Attēls 2. Sākuma lapa - galvenā izvēlne.
Pārlūkot – sadaļā pieejami sekojoši elementi:
• Koplietojamā vietne - satur iepriekš definētas atskaites, kas ir pieejamas visiem lietotājiem atbilstoši lietotāju
tiesībām; atskaites ir sagrupētas hierarhiskā struktūrā atbilstoši veicamo analīžu mērķiem un analītiskai
nozīmei projektā.
• Individuālā vietne - vieta, kur lietotājam ir iespēja pašam izvietot un saglabāt dažādas atskaites, kā arī
veidot sev lietošanai nepieciešamo mapju hierarhiju.
• Vēstures saraksts - iepriekš izpildīto atskaišu vēsture. Lietotājam ir iespēja nosūtīt uz vēstures sadaļu
jebkuras atskaites izpildes rezultātu. Vēstures sadaļā automātiski tiek saglabātas atskaites, kuras ir
ģenerētas abonēšanas rezultātā.
• Mani abonementi - mape, kura satur iepriekš abonētās atskaites un dokumentus ar attiecīgo abonēšanas
periodu; sadaļā iespējams veikt darbības, kas saistītas ar abonēšanas pieteikšanu un rediģēšanu.
Izveidot – sadaļā pieejami sekojoši elementi:
• Jauns panelis – iespēja izveidot jaunu atskaiti, rādītāju karti vai informācijas paneli, izmantojot
Microstrategy Visual Insight rīku. Rīks ir intuitīva un interaktīva saskarne, ar kuras palīdzību var viegli un ātri
izveidot datu analīzes pārskatu.
• Jauna atskaite - iespēja izveidot vienkāršu datu pieprasījumu, atskaiti tabulas veidā vai grafiski.
• Jauns dokuments - iespēja izveidot dokumentu ar precīzu formatējumu (veidlapa) vai vadības paneli
(dashboard).
• Jauna uzvedne – iespēja izveidot vairakkārt izmantojamo uzvedni.
• Jauns filtrs – iespēja izveidot vairakkārt izmantojamo filtru.
• Jauna grupa – izveidot datu segmentu grupu.
• Jauna metrika – izveidot metriku datu analīzei.
• Importēt datus – importēt datus no failiem, datubāzēm, Salesforce, Hadoop vai web servisiem.
Papildus rīki – pieejami sekojoši elementi:
• Parametri - lietotāja individuālie uzstādījumi.
• Meklēšana - atskaišu meklēšanas rīks.

2.3 Navigācijas pamatprincipi
Web lapas augšējā daļā izvietotas rīkjoslas, kuras pieejamas visās projekta sadaļās. Tādā veidā tiek atvieglota
navigācija un piekļuve dažādām darbībām un mapēm sistēmā.
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Attēls 3. Rīkjoslas.
Augšējā navigācijas rīku josla satur visus elementus, kuri pieejami projekta sākuma lapā tādējādi ļaujot pārslēgties uz
jebkuru sadaļu jebkurā brīdī.
Vidējā navigācijas rīku josla satur sekojošus elementus:
Nodrošina iespēju atgriezties uz projektu saraksta lapu.
Nodrošina iespēju atgriezties vienu (vai vairākus) soli atpakaļ vai uz priekšu.
Attēlo esošo atrašanās vietu (ceļu) projektā un nodrošina iespēju
pārvietoties uz jebkuru līmeni, kurš pieejams šajā ceļā.
Atkarībā no lietotāja tiesībām navigācijas rīku josla kreisajā malā satur izvēlni elementu pievienošanai Izveidot un
pieeju citiem elementiem:

Izveidot

Jauns panelis – iespēja izveidot uzņēmuma atskaiti, rādītāju karti vai informācijas
paneli.
Jauna atskaite - iespēja izveidot vienkāršu datu pieprasījumu, atskaiti tabulas
veidā vai grafiski.
Jauns dokuments - iespēja izveidot dokumentu ar precīzu formatējumu (veidlapa)
vai vadības paneli (dashboard).
Jauna uzvedne – iespēja izveidot vairakkārt izmantojamo uzvedni.
Jauns filtrs – iespēja izveidot vairakkārt izmantojamo filtru.
Jauna grupa – iespēja izveidot grupu, kuru var izmantot atribūtu grupēšanai.
Jauna metrika – iespēja izveidot jaunu metriku datu analīzei.
Importēt datus.

Sadaļās Koplietojamā vietne vai Individuālā vietne var atrasties sekojoši objektu tipi:
Datu pieprasījums (atskaite) – tabulas veidā
Datu pieprasījums (atskaite) – grafiskā veidā

Navigācija starp projekta sadaļām un sadaļās pieejamajā mapju hierarhijā tiek veikta ar peles palīdzību – spiežot
peles kreiso pogu uz nepieciešamās sadaļas/mapes nosaukuma.
Spiežot peles kreiso pogu uz objekta ikonas/nosaukuma, datu pieprasījumiem (atskaitēm) un dokumentiem – var
izpildīt attiecīgo datu pieprasījumu vai dokumentu un attēlot rezultātu atkarībā no objekta tipa: tabulas veidā, grafiski,
vadības panelis vai veidlapa.
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Spiežot peles labo pogu uz objekta ikonas/nosaukuma iespējams atvērt izvēlni ar pieejamajām darbībām atbilstoši
objekta tipam un lietotāja tiesībām.

Attēls 4. Darbību izvēlne.
Atkarībā no lietotāja tiesībām izvēlne piedāvā veikt sekojošas darbības ar objektu:
• Izpildīt – izpildīt attiecīgo pieprasījumu vai dokumentu (mapes gadījumā – „Atvērt mapi”).
• Rediģēt – atvērt objektu labošanas režīmā.
• Kopēt – kopēt objektu uz citu mapi/sadaļu.
• Izveidot īsinājumikonu – izveidot objekta īsinājumikonu.
• Izveidot dokumentu – izveidot dokumentu no atskaites.
• Izveidot paneli – izveidot uzņēmuma atskaiti, rādītāju karti vai informācijas paneli.
• Izpildīt kā – izpildīt attiecīgo pieprasījumu vai objektu noteiktajā formātā vai režīmā (dokumentiem).
• Koplietot – norādīt lietotāju grupas, ar kurām koplietot atskaiti.
• Parametri – apskatīt objekta parametrus.
Dažas biežāk lietojamās darbības ir iespējams izsaukt arī izmantojot hipersaites pie objekta nosaukuma.

Attēls 5. Darbību hipersaites.
Šīs darbības nodrošina:
• Rediģēt – atvērt objektu labošanas režīmā.
• Abonementi – uzlikt pieprasījuma/dokumenta abonementu.
• Eksports – veikt pieprasījuma/dokumenta izpildes rezultāta eksportu uz dažādiem formātiem (xls, pdf, html,
csv u.c.).
• PDF - veikt pieprasījuma/dokumenta izpildes rezultāta eksportu uz PDF formātu.

3 Koplietojamā vietne
Koplietojamā vietnē atrodas iepriekš definētas atskaites un pārskati, kas ir pieejami visiem lietotājiem atbilstoši
lietotāju grupai un tiesībām.
Koplietojamā vietnē ir izvietotas šādas mapes:
• 1.Ievadformas
• 2.Rādītāji dinamikā
• 3.Atskaites un pārskati
9
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

4.Universālā atskaite
5.Datu apmaiņa (pub)
6.Datu apmaiņa (aut)
7.Izdrukas
8.RAIM publiskā vietne
9.Datu ielādes rezultāts
10.CMS
11.Datu atskaites
12.Zemes pārskats

Attēls 6. Galvenā izvēlne.
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3.1 Ievadformas
Atkarībā no lietotāja tiesībām sadaļā „Ievadformas” pieejamas ievadformas, ar kuru palīdzību iespējams izmainīt
publiskā profila daļas, kā arī pieejami klasifikatori un sadaļas datu ielādes nodrošināšanai no ārējiem avotiem.

Attēls 7. Ievadformas.

3.1.1 Plānošanas reģionu apraksts
Rediģējot plānošanas reģiona aprakstu, iespējams:
• Mainīt plānošanas reģionu;
• Mainīt plānošanas reģiona datus (metrikas):
• Reģiona mājas lapas adresi;
• Vadītāja vārdu, uzvārdu (latviešu, angļu, krievu val.);
• Amata nosaukumu (latviešu, angļu, krievu val.);
• E-pastu oficiālajai saziņai ar reģiona vadību;
• Telefona numuru oficiālajai saziņai ar reģiona vadību;
• Reģiona aprakstu (latviešu, angļu, krievu val.).
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Attēls 8. Plānošanas reģionu apraksts.

3.1.2 Pašvaldību apraksts
Rediģējot pašvaldību aprakstu, iespējams:
• Mainīt plānošanas reģionu un mainīt pašvaldību;
• Mainīt pašvaldības datus (metrikas):
• Pašvaldības mājas lapas adresi;
• Vadītāja vārdu, uzvārdu (latviešu, angļu, krievu val.);
• Amata nosaukumu (latviešu, angļu, krievu val.);
• E-pastu oficiālajai saziņai ar reģiona vadību;
• Telefona numuru oficiālajai saziņai ar reģiona vadību;
• Novada aprakstu (latviešu, angļu, krievu val.).
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Attēls 9. Pašvaldību apraksts.

3.1.3 ATVK
ATVK – administratīvi teritoriālo vienību klasifikators. Klasifikatora vērtības tiek ielādētas no CSP.

Attēls 10. Klasifikators ATVK.

3.1.4 NUTS (tikai VRAA darbiniekiem)
NUTS - ES teritoriālo vienību klasifikators, iespējams ievadīt, labot vai dzēst NUTS klasifikatora vērtības (kods,
nosaukums, reģions). Latvijas teritoriālo vienību sadalījums atbilstoši NUTS klasifikācijai ir šāds:
• NUTS I un NUTS II līmeņos ietver Latvijas valsti kopumā;
• NUTS III līmenim atbilst seši valsts statistikas reģioni – Rīga, Pierīga, Kurzemes, Zemgales, Vidzemes un
Latgales statistikas reģioni.
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Attēls 11. Klasifikators NUTS.

3.1.5 Metrikas (tikai VRAA darbiniekiem)
Metriku klasifikatorā pieejama informācija par dažādām metrikām. Šeit jāņem vērā, ka jāseko līdzi, kādā valūtā tiks
ielādēti dati. Svarīgi ir pareizā laikā nomainīt metrikas valūtu.

3.2 Rādītāji dinamikā
Mapē „Rādītāji dinamikā” ir pieejamas 10 atskaites, kuru apskate atļauta visiem autorizētajiem lietotājiem:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Iedzīvotāji (Detalizācija līdz pašvaldībām)
Ekonomika (Detalizācija līdz plānošanas reģioniem)
Ekonomika (Detalizācija līdz pašvaldībām)
Ekonomiski aktīvo tirgus sektora statistisko vienību skaits sadalījumā pa komercdarbības formām
Nodarbinātība (Detalizācija reģionu līmenī)
Nodarbinātība (Detalizācija līdz pašvaldībām)
Sociālā nodrošināšana (Detalizācija līdz pašvaldībām)
Izglītības iestādes (Detalizācija līdz pašvaldībām)
Izglītības iestāžu audzēkņi
Pašvaldību finanses (Detalizācija līdz pašvaldībām)
Energopatēriņa rādītāji
Elektrības patēriņš pa sektoriem
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Attēls 12. Rādītāji dinamikā.

Attēls 13. Atskaite „2.1 Iedzīvotāji”.

3.3 Atskaites un pārskati
Mapē „Atskaites un pārskati” pieejamas 18 sadaļas (mapes), katra sadaļa satur informāciju par noteiktu procesu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Iedzīvotāji, demogrāfiskā struktūra
Demogrāfiskie procesi, migrācija
Sociālā drošība, integrācija, līdztiesība
Soc. palīdzība, integrācija, līdztiesības un soc. drošības veicināšana
Izglītošanās, kvalifikācijas paaugstināšana, radošās izpausmes
Drošība un sabiedriskā kārtība
15
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Ekonomiskais potenciāls (esošais, uzkrātais)
Ekonomiskā aktivitāte
Infrastruktūra
Investīcijas (nefinanšu, privātās)
Nodarbinātība, darbs (bezdarbs)
Ienākumi
Radošā (ekonomiskā) darbība, rosība
Patēriņš
Valsts un pašvaldību investīcijas infrastruktūrā
Mājsaimniecību slodze uz vidi
Administratīvā kapacitāte
Finanšu kapacitāte

Attēls 14. Mape „Atskaites un pārskati”.
Katra no šīm sadaļām satur pārskatu un mapi ar atskaitēm:

Attēls 15. Pārskats un mape „Atskaites”.

3.3.1 Pārskats
Pārskats sastāv no atskaitēm, kuras glabājas mapē „Atskaites”.
Pārskatam pieejama gadu atlase, reģionu atlase un pašvaldību atlase. Atkarībā no norādītajiem kritērijiem pārskatā
tiek parādīta pieprasītā informācija.
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Attēls 16. Pārskats.
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3.3.2 Atskaites
Mape „Atskaites” satur atskaites, no kurām veidots attiecīgais pārskats.

Attēls 17. Atskaites, no kurām veidots pārskats.

3.4 Universālā atskaite
Universālā atskaite nodrošina vienkāršotu informācijas atlases funkcionalitāti un satur uzvednes ātrai atskaites
veidošanai. Universālā atskaite ir pieejama visiem autorizētajiem lietotājiem. To var izmantot lietotāji, kuriem nav
pieejama pilna atskaišu veidošanas funkcionalitāte.

Attēls 18. Universālā atskaite.
Lai izveidotu atskaiti, jāizmanto piedāvātās 5 uzvednes:
1.Atribūti (obligāti norādāms).
2.Rādītāji (obligāti norādāms).
3.Gadu izvēlne (obligāti norādāms).
4.Plānošanas reģiona izvēle.
5.Pašvaldību izvēle.
Kritēriju jāizvēlas kreisajā pusē un ar pogu

jāpārvieto uz izvēlēto kritēriju pusi.

Lai pārvietotu visus kritērijus uz izvēlētajiem, jānoklikšķina poga

.

Lai pārvietotu vienu kritēriju atpakaļ no izvēlētajiem, jānoklikšķina

.

Lai pārvietotu visus kritēriju atpakaļ no izvēlētajiem, jānoklikšķina

.

Izvēlēto kritēriju secību var pārkārtot ar pogām

.

Ja vēlas, lai nākamajā darba sesijā izvēlētos kritērijus sistēma atcerētos, tad jāatzīmē izvēles rūtiņa Atcerēties šo
atbildi.
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Attēls 19. Universālās atskaites veidošana.
Lai aplūkotu, kādi atlases kritēriji ir uzstādīti, jānoklikšķina uz

.

Attēls 20. Atlases kopsavilkums universālajai atskaitei.
Lai sastādītu atskaiti pēc izvēlētajiem kritērijiem, jānoklikšķina dialoga loga kreisās puses apakšā esošā poga
.

3.5 Mapes „Datu apmaiņa”
Mapes „Datu apmaiņa (pub)” un „Datu apmaiņa (aut)” paredzētas atskaišu novietošanai, ar kurām lietotāji vēlas
apmainīties. Attiecīgi „Datu apmaiņa (pub)” paredzēta publiskiem lietotājiem un „Datu apmaiņa (aut)” paredzēta
autorizētiem lietotājiem.

3.6 Mape „Izdrukas”
Mape „Izdrukas” paredzēta izdrukāšanai sagatavoto karšu dokumentu novietošanai (sk.Error! Reference source not f
ound.).
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4 Datņu ielāde no ārējiem avotiem
4.1 Datņu ielāde
Sistēmā ir iestrādāta funkcionalitāte, kas nodrošina iespēju ielādēt datus RAIM datu noliktavā, izmantojot ārēju datu
sniedzēju sagatavotas datnes.
Ārējam datu sniedzējam datnes ir jāsagatavo un jānodrošina to piegāde caur ftp serveri.
Iespējami divi varianti datu ielādei no ārējā datu sniedzēja:
1) Automātiska ielāde 1x mēnesī;
2) Manuāla ielāde.
Lai datņu ielāde būtu iespējama, ir jānorāda ielādes parametri Koplietošanas vietne -> Ievadformas -> Parametri:
FTP adrese – ftp adrese, kur glabājas ielādēšanai sagatavotās datnes;
E-pasts – e-pasts, uz kuru jānosūta ziņas par ielādes procesu.

Attēls 21. Datņu ielādes parametri.
Lai datnes ielādētu manuāli, nepieciešams iedarbināt RAIM_ETL_START.bat failu (darbība pieejama tikai VRAA
administratoriem), kas pieejams ETL instalēšanas direktorijā.
Dati tiks ielādēti (ielādes gaitā notiek datu pārbaude un transformācija) un novietoti atkarībā no norādītajiem
uzstādījumiem:
1) Uzreiz datu noliktavā;
2) Pagaidu datu apgabalā.
Koplietošanas vietne -> Ievadformas -> 1.05 Datu avotu konfigurācija iespējams konfigurēt, vai no konkrētā datu
avota saņemtajiem datiem nepieciešama manuāla apstiprināšana. To norāda kolonnā Vai apstiprināt manuāli? –
Jā/Nē. Manuāla apstiprināšana tiks sagaidīta, ja iestatījums būs Jā. Šajā gadījumā dati paliks pagaidu datu apgabalā,
kamēr netiks manuāli apstiprināti.
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Attēls 22. Datu avotu konfigurācija.
Koplietošanas vietne -> Ievadformas -> 1.04 Metrikas iespējams konfigurēt katram rādītājam atsevišķi, vai
saņemtajiem datiem nepieciešama manuāla apstiprināšana. To norāda kolonnā Vai apstiprināt manuāli? – Jā/Nē.
Manuāla apstiprināšana tiks sagaidīta, ja iestatījums būs Jā. Šajā gadījumā dati paliks pagaidu datu apgabalā, kamēr
netiks manuāli apstiprināti.

Attēls 23. Metriku konfigurācija.
Datu apstiprināšana pieejama divos veidos:
1) Koplietošanas vietne -> Ievadformas -> 1.03 Saņemto datu apstiprināšana: šeit datus var apstiprināt
uzreiz par visiem rādītājiem;

21

Lietotāja rokasgrāmata RAIM autorizētajiem lietotājiem

Attēls 24. Saņemto datu apstiprināšana.
2) Koplietošanas vietne -> Ievadformas -> 1.06 Saņemto datu detalizēta apstiprināšana: šeit var
apstiprināt katru tabulas ierakstu atsevišķi. Lai to veiktu, jāizvēlas, kādus ierakstus apstiprināsiet, jānorāda
datu avots un gads.

4.2 Datu ielādes rezultāti
VRAA speciālistiem sadaļā Koplietošanas vietne -> Datu ielādes rezultāts -> 9.1. Datu pārbaudes rezultāts
pieejami dati par katru datu ielādi. Iespējams apskatīt datu pārbaudes rezultātus par konkrētu ierakstu.

Attēls 25. Datu pārbaudes rezultāts.
VRAA speciālistiem sadaļā Koplietošanas vietne -> Datu ielādes rezultāts -> 9.2. Datu ielādes pieejami dati par
kritiskajām kļūdām datņu ielādē.
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Attēls 26. Datu pārbaudes rezultāts – kritiskās kļūdas.
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5 Jaunu rādītāju izveide un informācijas ievade
Sadaļā Datu ievade (Koplietošanas vietne -> Ievadformas -> Datu ievade) VRAA speciālistiem ir iespējama jaunu
metriku izveidošana un datu ievade.
Lai pievienotu jaunu metriku, jāizvēlas 1.10 Papildus metrika.

Attēls 27. Papildus metrika.
Lai pievienotu metriku, jāizmanto poga Pievienot jaunu metriku un jāievada prasītie dati (nosaukums, mērvienība,
metrikas joma, metrikas datu avots).
Izmantojot sadaļas 1.11 Datu ievade (Reģ.) un 1.12 Datu ievade (Pašv.), ir iespējams attiecīgi ievadīt informāciju
reģiona vai pašvaldības līmenī par jaunizveidotajām metrikām. Vispirms jāizvēlas metrika, jānoklikšķina Izpildīt. Tiks
atvērts datu ievades logs, kur var mainīt metriku, izvēlēties gadu un ievadīt informāciju.

Attēls 28. Datu ievade (reģions).
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Attēls 29. Datu ievade (pašvaldība).
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6 Individuālā vietne
Individuālā vietnē lietotājs var saglabāt savus biežāk lietotos pārskatus un atskaites.

Attēls 30. Galvenā izvēlne - Individuālā vietne.

Attēls 31. Individuālajā vietnē ievietotas atskaites.
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7 Vēsture un abonēšana
7.1 Vēsture
Jebkuru atskaiti ir iespējams nosūtīt uz Vēsturi, tādējādi saglabājot atskaites pieprasījuma izpildes rezultātu. Lai
nosūtītu izvēlēto atskaites pieprasījumu uz vēsturi, no rīku joslas sadaļas „Sākums” ir jāizvēlas ikona „Pievienot
vēstures sarakstam”.

Attēls 32. Vēstures saraksta ikona.
Pārslēdzoties uz vēstures sarakstu, lietotājam ir iespēja redzēt tikai savus uz vēstures sarakstu nosūtītos atskaišu
pieprasījumus. Vēstures sarakstā ir redzams atskaites pieprasījuma izveides laiks, statuss un pieejamas darbības
eksportēt rezultātu uz citiem formātiem (

- eksports uz Excel,

- eksports uz PDF), ir pieejama informācija par

atskaiti - poga
, iespēja nomainīt atskaites nosaukumu - poga
no vēstures saraksta, atzīmējot sarakstā un noklikšķinot pogu

, kā arī iespēja izdzēst atzīmētos pieprasījumus
.

Attēls 33. Vēstures saraksts.

7.2 Abonēšana
Jebkuram atskaites pieprasījumam ir iespējams uzlikt automātisko izpildi, rīku joslas sadaļā „Sākums” izvēloties ikonu
„Abonēt piegādi uz vēstures sarakstu”.

Attēls 34. Abonēšanas ikona.
Tiek atvērts logs „Pieteikties vēsturei”, kur ir iespējams norādīt abonēšanas nosaukumu un plānu – intervālu, kad ir
jāizpilda pieprasījums.
Papildus ir iespējams norādīt, kam piegādāt abonēto pieprasījumu, kad pārtraukt abonēšanu u.tml. parametrus.
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Attēls 35. Abonēšanas pieteikums.
Visi lietotāja abonēšanas pieteikumi ir redzami sadaļā „Mani abonementi”.

Attēls 36. Abonēšanas saraksts.
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8 Atskaites veidošana un formatēšana
8.1 Atskaites veidošana
Lai izveidotu jaunu atskaiti, sistēmas galvenajā izvēlnē ir jāizvēlas „Izveidot atskaiti”.

Attēls 37. Galvenā izvēlne – Atskaites veidošana.
Tālāk piedāvātajā logā jāizvēlas „Blank report”.

Attēls 38. Atskaites veidnes izvēle.
Tiek atvērts atskaites rediģēšanas režīms, kur iespējams no sadaļas „Visi objekti” pievienot atskaitei nepieciešamos
atribūtus, metrikas, filtrus, uzvednes u.c. objektus. Objektus ir iespējams izvietot kolonnās vai rindās, pievienot
„Lappuses pēc” vai „Atskaites filtra” sadaļai.
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Attēls 39. Tukša atskaite.
Tālāk atskaitē jāievieto atribūti (kvalitatīvā informācija). To veic, izvēloties atribūtu no Visi objekti -> Atribūti un ievelkot
atskaites izklājumā.

Attēls 40. Atribūta izvēle.

Attēls 41. Atribūtu ievietošana atskaitē.
Kad atribūti atskaitē ir ievietoti, tālāk jāievieto vismaz viena metrika (kvantitatīvā informācija). Metriku arī izvēlas Visi
objekti -> Metrikas un ievelk atskaites izklājumā.

Attēls 42. Metrikas izvēle ievietošanai atskaitē.
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Attēls 43. Metrikas izvēle ievietošanai atskaitē.
Kad atribūti un metrikas ievietoti, atskaiti var izpildīt, noklikšķinot pogu „Izpildīt”
kreisajā stūrī.

, kas atrodas rīkjoslas augšējā

Atbilstoši atskaites tipam tā tiks atspoguļota kā:
•

tabula;

•

grafiks;

•

tabula un grafiks.

Attēls 44. Izveidotā atskaite.
Atskaiti saglabā, no rīku joslas sadaļas „Sākums” izvēloties ikonu „Saglabāt kā”
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8.2 Darbības ar atskaitēm
8.2.1 Atskaites elementi
Izpildot atskaiti, lietotāja saskarnē tiek attēloti papildus elementi.

Attēls 45. Atskaites elementi.
Atskaites pieprasījuma elementi:
•

Rīku un izvēlņu josla – satur piecu ikonu grupu un lejup krītošās izvēlnes dažādu darbību izsaukšanai.

•

Objektu vadības sadaļa – sniedz informāciju par pārskata objektiem, visiem objektiem, saistītajiem
pārskatiem un piezīmēm. Nodrošina iespēju pievienot objektus pieprasījumam vai izņemt no pieprasījuma.
Var ieslēgt/atslēgt ar ikonu „Pārskata objekti”, „Visi objekti”, „Piezīmes” vai „Saistītie pārskati” palīdzību
sadaļā „Rīki”.

Attēls 46. Objektu vadības sadaļa.
• Atskaites detaļas – sniedz informāciju par pieprasījuma filtru. Var ieslēgt/atslēgt ar ikonu „Pārskata
informācija” palīdzību sadaļā „Rīki”.

Attēls 47. Atskaites detaļas.
• Skatījuma filtrs – sniedz informāciju par skatījuma filtru. Nodrošina iespēju veikt papildus datu atlasi. Var
ieslēgt/atslēgt ar ikonu „Skatījuma filtrs” palīdzību sadaļā „Rīki”.

Attēls 48. Skatījuma filtrs.
• Lappuses pēc – nodrošina iespēju grupēt datus. Var ieslēgt/atslēgt ar ikonu „Lappuses pēc” palīdzību
sadaļā „Rīki”.

Attēls 49. „Lappuses pēc” sadaļa.
• Pieprasījuma rezultāts – atribūtu, metriku un citu objektu saturs.

8.2.2 Atskaites attēlošana tabulas veidā un/vai grafiski
Atskaitei ir iespējams norādīt vēlamo attēlošanas formu:
•

Tabula;
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•

Grafiks;

•

Tabula un grafiks.

Attēls 50. Rezultāta attēlošanas tips.
Pārslēdzoties uz grafisko režīmu, rīku joslas sadaļa „Tabula” tiek nomainīta uz „Grafiks”. „Tabula un grafiks” režīmā ir
pieejamas abas rīku joslas sadaļas.

8.2.3 Atribūtu formas
Lietotājam ir iespēja norādīt, kuras atribūtu formas attēlot tabulā.
Atribūtam iespējams norādīt vēlamo attēlošanas formu, noklikšķinot peles labo pogu uz atribūta nosaukuma un no
piedāvātās izvēlnes izvēloties darbību „Atribūtu formas”.

Attēls 51. Atribūtu formas izvēle.

8.2.4 Objektu pārvietošana un pievienošana
Jebkuru atskaites objektu ir iespējams pārvietot atbilstoši analītiskajām vajadzībām gan pieprasījuma ietvaros:
•

Kolonnu ietvaros;

•

Rindu ietvaros;

•

Uz/no „Lappuses” sadaļu;

gan Sistēmas ietvaros:
•

Uz/no „Pārskata objekti”;

•

Uz/no „Visi objekti”.
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Attēls 52. Objektu pārvietošana.
Objektu ir iespējams pārvietot gan „velkot” ar peles palīdzību, gan izvēloties atbilstošu darbību no izvēlnes:
•

Pārvietot – pārvietot objektu pa labi/kreisi, uz kolonnām/rindām, uz lappuses asi.

•

Izdzēst no tabulas – izdzēst objektu no tabulas, objekts paliek sadaļā „Pārskata objekti”.

•

Izdzēst no atskaites - izdzēst objektu no tabulas, objekts nepaliek sadaļā „Pārskata objekti”.

Nepieciešamības gadījumā pieprasījumam var pievienot jaunus objektus no sadaļas „Visi objekti”.

Attēls 53. Objektu pievienošana.
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Objektu ir iespējams pievienot gan „velkot” ar peles palīdzību, gan izvēloties atbilstošu darbību no izvēlnes, gan
izdarot dubulto peles kreisās pogas klikšķi uz objekta nosaukuma.

8.2.5 Datu atlase (filtrēšana)
Ir pieejami:
1) Atskaites filtrs
2) Skatījuma filtrs
Atskaites filtru izmanto, lai sašaurinātu meklējamo datu apjomu pirms atskaites sagatavošanas. Atskaites filtru atver,
uzklikšķinot uz ikonas , kas pieejama rīkjoslā.

Attēls 54. Atskaites filtrs.
Lai atlasītu nepieciešamos datus no jau sagatavotas atskaites, ir jāizmanto „Skatījuma filtrs”. Skatījuma filtra sadaļu ir
iespējams atvērt no rīku joslas, uzklikšķinot uz ikonas .
Lai pievienotu jaunu atlases nosacījumu Skatījuma filtrā, filtra rīkjoslā ir jāuzklikšķina uz „Pievienot nosacījumu”.

Attēls 55. Nosacījuma pievienošana skatījuma filtram.
Tālāk ir jānorāda, kuram objektam tiek uzlikts nosacījums.
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Attēls 56. Nosacījuma pievienošana – objekta izvēle.

Attēls 57. Skatījuma filtra pielietošana.
Un pēc kāda principa veidos nosacījumu:
•

Izvēlēties – atlasīt noteiktus elementus no atribūta elementiem.

Attēls 58. Nosacījuma veidošana – izvēle.
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•

Atlasīt – veikt atlasi pēc noteikta nosacījuma, kas uzlikta atribūta formai (piemēram, atlasīt visus atribūta
„Plānošanas reģions” elementus, kur atribūta nosaukums sākas ar burtu „R”).

Attēls 59. Nosacījuma veidošana – atlase.
Metrikām ir iespējams uzlikt atlases nosacījumu tikai pēc principa „Atlasīt”.
Vienai atskaitei (pieprasījumam) ir iespējams uzlikt vairākus nosacījumus Skatījuma filtrā un mainīt loģiskos
operatorus (UN, VAI, UN NĒ, VAI NĒ) starp tiem (izņemot starp atribūtu un metriku nosacījumiem), kā arī ar bultu
palīdzību mainīt nosacījuma vietu (uz augšu / uz leju).

Attēls 60. Vairāki nosacījumi Skatījuma filtrā.
Konkrētu nosacījumu iespējams izdzēst, uzklikšķinot uz

, blakus konkrētam nosacījumam.

Visus nosacījumus iespējams izdzēst, uzklikšķinot uz

Skatījuma filtra sadaļā.

Nosacījumu ir iespējams pievienot, arī atzīmējot nepieciešamās rindas (vairākas rindas var atzīmēt, turot nospiestu
pogu CTRL) un, uzklikšķinot ar peles kreiso pogu, no izvēlnes izvēloties „Atlases filtrs”.

Attēls 61. Rindu atlase.
Pēc šīs darbības attiecīgais nosacījums tiek automātiski pievienots Skatījuma filtram.

Attēls 62. Automātiski izveidots nosacījums Skatījuma filtrā.
Skatījuma filtra nosacījumu ir iespējams pievienot arī ievelkot ar peles palīdzību nepieciešamo atribūtu uz sadaļu
„Skatījuma filtrs”.
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8.2.6 Datu kārtošana
Atskaites datus ir iespējams sakārtot augošā vai dilstošā secībā pēc jebkuras kolonnas vai vairākām kolonnām
vienlaicīgi.
Lai sakārtotu datus pēc noteiktās kolonnas uz attiecīgā objekta nosaukuma jāuzklikšķina ar peles labo pogu un no
izvēlnes jāizvēlas „Kārtot – augošā secībā vai dilstošā secībā”.

Attēls 63. Datu kārtošana pēc vienas kolonnas.
Lai sakārtotu datus pēc vairākām kolonnām, no rīku joslas sadaļas „Dati” ir jāizvēlas ikona „Kārtot”. Tiek atvērts jauns
logs „Šķirot”, kurā ir iespējams norādīt 3 vienlaicīgus kārtošanas parametrus (! Nepieciešamības gadījumā parametru
skaitu var palielināt Administrators).

Attēls 64. Datu kārtošana pēc vairākām kolonnām.
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8.2.7 Objektu pārsaukšana
Objektus iespējams pārsaukt, noklikšķinot uz kolonnas virsraksta un no piedāvātās izvēlnes izvēloties darbību
„Pārsaukt/Rediģēt”.

Attēls 65. Objektu pārsaukšana.
Piedāvātajā papildlogā iespējams izvēlēties objektu, norādīt tam citu nosaukumu.

Attēls 66. Objektu pārsaukšana – papildlogs.

8.2.8 Metrikas pievienošana
Lietotājam ir iespēja pievienot jaunu aprēķina metriku atskaitei, kas nodrošina dažādu aprēķinu iespējas, balstoties uz
atskaitē esošajām metrikām.
Lai pievienotu jaunu aprēķina metriku:
•

No rīku joslas sadaļas „Dati” jāizvēlas ikona „Ievietot jaunu metriku”

•

Uzklikšķinot ar peles labo pogu uz jebkuras esošās metrikas nosaukuma un no izvēlnes izvēloties „Ievietot
metriku – Jauns”. Šī iespēja piedāvā arī ievietot dažādas standarta aprēķina metrikas, piemēram,
„Procentuāli pret kopējo”, „Vieta” u.c.

39

.

Lietotāja rokasgrāmata RAIM autorizētajiem lietotājiem

Attēls 67. Aprēķina metrikas pievienošana.
Rezultātā tiek atvērts aprēķina metrikas izveides logs, kurā ir iespējams:
•

Norādīt jaunas metrikas nosaukumu.

•

Norādīt aprēķina formulu sadaļā „Definīcija”. Šajā sadaļā aprakstam ir iespējams lietot esošās metrikas no
sadaļas „Pieejams” (pārceļot uz sadaļu „Definīcija” ar bultas
palīdzību vai ierakstot nosaukumu manuāli)
un izmantot gan standarta matemātiskās darbības (+,-,*,/), gan izmantot MicroStrategy funkciju bibliotēku,
kas ir pieejama uzklikšķinot uz

.

Attēls 68. Aprēķina metrikas izveides logs.

8.2.9 Metriku formatēšana
Metrikām pieejama formatēšana, noklikšķinot peles labo pogu uz metrikas nosaukuma atskaitē un piedāvātajā izvēlnē
izvēloties darbību „Paplašinātā formatēšana”.

Attēls 69. Metrikas formatēšana.
Formatēšanai tiek piedāvāts papildus logs, kurā iespējama dažādu formatēšanas iestatījumu izvēle (fonti, skaitļu
attēlošanas veids, krāsas).

Attēls 70. Formatēšanas logs.

8.2.10

Datu formatēšana

Līdzīgi kā MS Office produktos MicroStrategy Web nodrošina iespēju formatēt tabulas saturu atbilstoši lietotāja
vajadzībām izmantojot rīku joslas sadaļu „Formāts”.
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Attēls 71. Rīku joslas sadaļa „Formāts”.
Objekts vai objektu grupa kurai piemērot formatējumu.
Objekta sadaļa kurai piemērot formatējumu (galvene, lielumi vai visas).
Fonts kuru piemērot izvēlētam objektam un tā sadaļai.
Fonta izmērs kuru piemērot izvēlētam objektam un tā sadaļai.
Fonta stils kuru piemērot izvēlētam objektam un tā sadaļai.
Fonta novietojums kuru piemērot izvēlētam objektam un tā sadaļai.
Metrikas stils (valūta, procenti, decimāls skaitlis) kuru piemērot izvēlētai
metrikai.
Palielināt vai samazināt zīmju skaitu aiz komata metrikas vērtībām.
Fona, līnijas un fonta krāsas.
Tabulas līnijas un to stils.
Tabulas un grafika parametru loga izsaukšana.

8.2.11

Starpsummu pievienošana

Lietotājam ir iespēja pievienot dažādas starpsummas pieprasījumam un precīzi nopozicionēt starpsummu atrašanās
vietu.
Lai pievienotu starpsummas, no rīku joslas sadaļas „Dati” ir jāizvēlas ikona „Starpsummu redaktors”
. Atvērtajā
logā sadaļā „Definīcijas” ir iespējams norādīt, kādas funkcijas pielietot starpsummām un starpsummu atrašanās vietu:
•

Visas starpsummas – starpsummas tiek pievienotas visos līmeņos (katram atribūtam).

•

Pavisam kopā – starpsummas tiek pievienotas tikai pieprasījuma beigās.

Sadaļā „Paplašināti” ir iespējams norādīt precīzāku starpsummu pozicionēšanu:
•

Pēc pozīcijas – pielietot atšķirīgu starpsummu pozicionēšanu rindām, kolonnām un „Lappuses pēc” sadaļai.

•

Līmeņa ietvaros – pielietot starpsummu konkrētam līmenim (atribūtam).

Sadaļā „Attēlot” ir iespējams norādīt kā attēlot starpsummas:
•

Rindās – starpsummu pievienot attiecīgi grupēto rindu augšā vai apakšā.

•

Kolonnās - starpsummu pievienot attiecīgi grupēto kolonnu sākumā vai beigās.

•

Lappusēs – „Lappuses pēc” sadaļā starpsummas attēlot sarakstu augšā vai apakšā.

Ar ikonas „Parādīt summas” var attiecīgi ieslēgt/izslēgt starpsummas pieprasījumā.
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Attēls 72. Starpsummu redaktors.

8.2.12

Atskaites formatēšana

Atskaites formatēšana pieejama no rīku joslas sadaļas „Rīki”, izvēloties ikonu „Atskaites opcijas”
tiek piedāvāts logs „Atskaites opcijas”.

. Šajā gadījumā

Šeit iespējams norādīt, kā attēlot atskaites datus, piemēram, savienot vienādās kolonnas/rindas vai nesavienot.
Atvērtajā logā var mainīt dažus gan iepriekš šajā dokumentā izskatītos parametrus, gan jaunus parametrus:
•

Noņemt papildus kolonnu – šis parametrs nodrošina, ka pieprasījumā var noņemt noklusēto tukšu kolonnu
pirms metriku bloka.

•

Lejupizpētes opcijas – šis parametrs nosaka kārtību kā pieprasījumā darbosies lejupizpētes iespējas.

•

Pilna ekrāna režīms – šis parametrs nodrošina to, ka izpildot pieprasījumu tas vienmēr atvērsies bez rīku
joslas un izvēlnes sadaļas atbrīvojot vietu uz ekrāna.

•

Sadaļā „Formāti” var nodefinēt kādos formātos atļaut eksportēt pieprasījuma datus un kādā formāta noklusēti
pieprasījums tiek izpildīts.

•

Caur izvēlni „Formāts – Pieprasījuma parametri” ir iespējams uzstādīt papildus pieprasījuma parametrus.
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Attēls 73. Atskaites opcijas.

Attēls 74. Pieprasījuma parametru logs - Formāti.
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8.2.13

Tabulas stils

Tabulas izskatu lietotāja vajadzībām var piemērot, izmantojot sekojošas ikonas no rīku joslas sadaļas „Tabula”.

Attēls 75. Tabulas izskata pielāgošana.
Iespēja izvēlēties kādu no standarta pieejamajiem tabulas formatēšanas
stiliem.
Izcelt rindas – lai atvieglotu datu lasāmību blakus esošo rindu fons tiek
izcelts kontrastējošā krāsā.
Outline režīms – datu grupēšanas iespēja atribūtu līmenī. Ieteicams lietot
kopā ar starpsummām attiecīgajos līmeņos.
Apvienot rindu/kolonnu galvenes
nosaukumu apvienošanu.

–

nodrošina

dublējošo

atribūtu

Iesaldēt rindu/kolonnu nosaukumus – nodrošina lai rindu/kolonnu
nosaukumi vienmēr būtu redzami.
Automātiskā izmēra pieskaņošana saturam/logam – nodrošina tabulas
platuma atbilstību saturam vai logam.

8.2.14

Grafika formatēšana

Izvēloties atskaites grafisko vai tabula/grafiks režīmu, rīku joslā parādās papildus sadaļa „Grafiks”.

Attēls 76. Rīku joslas sadaļa „Grafiks”.
Šajā sadaļā pieejamas sekojošas ikonas:
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Grafika tipa un apakštipa izvēle – vizuālā attēlojuma izvēle.
Leģendas un datu lielumu attēlošana (ieslēgt/izslēgt).
Sēriju novietošana rindās vai kolonnās.
Grafika kārtošana.
Sēriju un kategoriju skaita izmaiņas.
Piemērot izmaiņas - pārzīmēt grafiku pēc sēriju vai kategoriju skaita
izmaiņas.
No rīku joslas sadaļas „Formāts” ir iespējams izsaukt logu grafika formatēšanai.. Šajā logā ir iespējams uzstādīt
papildus parametrus grafika formatēšanai.

Attēls 77. Grafika formatēšanas izvēlne.

Attēls 78. Grafika papildus formatēšana.
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8.2.15

Indikatori

Indikatori pieejami sadaļā „Dati” izvēloties kādu no ikonām

.

Indikatori nodrošina iespēju izcelt pieprasījumā noteiktās vērtības, ja tie atbilst nodefinētajam nosacījumam.

Attēls 79. Indikatori.
Indikatori var izcelt vērtības gan mainot fona krāsu, fonta krāsu, aizvietojot vērtību ar noteiktu tekstu, simbolu vai
attēlu.
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9 Dokumentu veidošana
Dokuments nodrošina vairāku atskaišu datu apvienošanu vienā izskatā, kā arī iespēju precīzi veikt izskata
formatēšanu – piemēram, atbilstoši veidlapai – un piemērot dažādas multimediju attēlošanas iespējas (Flash vidē).

9.1 Dokumenta veidošana no atskaites
Dokumentu var izveidot tieši no atskaites. Noklikšķinot peles labo pogu uz atskaites nosaukuma, pieejama darbība
Izveidot dokumentu.

Attēls 80. Dokumenta veidošana no atskaites.
Izpildot šo darbību, tiek izveidots jauns dokuments, kurā automātiski par datu objektu kļūst atskaite ar tajā ietvertajiem
atribūtiem un metrikām, kuri attēloti tabulā vai grafikā.

Attēls 81. Izveidotais dokuments.
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9.2 Dokumenta veidošana, izmantojot veidni
Lietotājam ir iespējams izveidot jaunu dokumentu, no sistēmas galvenās izvēlnes izvēloties darbību „Izveidot
dokumentu”.

Attēls 82. Dokumenta veidošana no galvenās izvēlnes.
Tālāk tiek piedāvāts izvēlēties kādu standarta veidni. Iesakām izmantot „Blank Dashboard”.
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Attēls 83. Veidnes izvēle.
Tālāk tiek atvērta veidne, kurā jāizvieto datu kopas. Jāizmanto poga
pievienotu datu kopas.

, kas atrodas loga augšējā kreisajā stūrī, lai

Veidojot dokumentu, lietotājam ir jāizvieto izvēlētās atskaites uz dokumenta veidnes, jānorāda formāts. Ir iespējams
veidot vairāku līmeņu dokumentu un izmantot pārslēdzējus, lai pārslēgtos starp šiem līmeņiem (piemēram, viens
līmenis nodrošina datu attēlošanu tabulas veidā, bet cits – grafiski).
Rezultātā dokuments apvieno daudz atskaišu vienā un attēlo rezultātu dažādos veidos. Šādi dokumenti jeb „vadības
paneļi” ir ļoti efektīvs rīks vadības atskaišu veidošanai.
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Attēls 84. Tukšs dokuments.
Nospiežot

, tiek piedāvāts logs atskaites izvēlei.

Attēls 85. Atskaites izvēle ievietošanai Datu objektu sadaļā.

Attēls 86. Atskaites izvēle ievietošanai Datu objektu sadaļā.
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Attēls 87. Atskaites izvēle ievietošanai Datu objektu sadaļā.

Darbība

paredzēta datu importēšanai no ārēja faila ievietošanai dokumentā.

Pēc atskaites izvēles tās datu kopa tiek ievietota Datu objektu sadaļā. Datu kopu var ievietot dokumenta izklājuma
daļas izvēlētajā sekcijā, ievelkot ar peli.

Attēls 88. Dokumenta veidošana.
Dokumentā var ievietot:
- Gatavās atskaites (ar vai bez formatēšanas);
- Atsevišķus atribūtus un metrikas;
- Teksta laukus;
- Attēlus;
- Līnijas un šablonus;
- Paneļu stekus;
- Izmantot selektorus.
Objektus iespējams kārtot, izmantojot dažādas metodes – drag&drop, tastatūras bultiņu taustiņus u.c.
Dokumentā var izveidot saiti, kas norāda uz web lapu. Saites izveidošanai var izmantot tekstu vai attēlu.
Lai to veiktu:
- Dokumentā ievieto teksta lauku vai attēlu;
- Noklikšķina ar peles labo pogu uz teksta lauka vai attēla un piedāvātajā izvēlnē izvēlas darbību Rediģēt
saites:

51

Lietotāja rokasgrāmata RAIM autorizētajiem lietotājiem

Attēls 89. Rediģēt saiti.
Tiek piedāvāts saites rediģēšanas logs. Šajā logā, laukā Vietrāža teksts iespējams norādīt tekstu, kas tiks rādīts, ja
lietotājs noklikšķinās uz teksta lauka un norādīs uz saiti. Laukā Pārvietoties uz jānorāda vietnes URL. Ja vēlas, lai
vietne tiktu atvērta jaunā logā, jāatzīmē izvēles rūtiņa Atvērt jaunā logā.

Attēls 90. Saites rediģēšanas logs.
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10 Paneļa veidošana
Galvenā loga kreisās puses izvēlnē izvēloties darbību „Jauns panelis” vai klikšķinot uz ikonas „Jauns panelis”,
iespējams izveidot jaunu atskaiti, rādītāju karti vai informācijas paneli, izmantojot Microstrategy Visual Insight rīku.
Rīks ir intuitīva un interaktīva saskarne, ar kuras palīdzību var viegli un ātri izveidot datu analīzes pārskatu.
Piedāvātajā logā jāizvēlas datu kopa. Iespējams izmantot no ārējiem failiem importētus datus (sk. nākamo sadaļu).

Attēls 91. Datu kopas izvēle.

Attēls 92. Datu kopas izvēle.
Datu kopa jāizvēlas pa soļiem, pēc katra soļa nospiežot Tālāk.
Pēc datu kopas izvēles tiek piedāvāta datu vizualizācijas izvēle. Jānoklikšķina uz ikonas, kas attēlo vēlamo
vizualizācijas veidu.
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Attēls 93. Vizualizācijas izvēle.
Pēc vizualizācijas izvēles dati tiek parādīti attiecīgā attēlojumā. Loga kreisajā pusē pieejamas iespējas filtru un grafa
veida norādīšanai.

Attēls 94. Grafiskais attēlojums.

11 Datu imports
Lietotājam pieejama iespēja importēt datus no ārēja faila. Šim nolūkam jāizmanto galvenajā logā pieejamā izvēlne
Importēt datus.
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Attēls 95. Importēt datus.
Izvēloties darbību, nākamajā logā iespējams norādīt importējamo datu failu.

Attēls 96. Importējamo datu izvēle.

55

Lietotāja rokasgrāmata RAIM autorizētajiem lietotājiem

Attēls 97. Datu faila izvēle.
Datiem failā jābūt tabulārā formā, lai sistēma tos varētu attiecīgi ielasīt un parādīt.

Attēls 98. Ieimportētie dati.
Datus jāsaglabā, sekojot piedāvātajām darbībām.
Pēc tam tiek piedāvāta izvēle, ko tālāk ar šiem datiem darīt – izmantot atskaites veidošanā, dokumenta veidošanā vai
tml.

Attēls 99. Tālāko darbību izvēle pēc datu saglabāšanas.
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12 Izveidot uzvedni
Lai izveidotu jaunu uzvedni no sistēmas galvenās izvēlnes ir jāizvēlas „Izveidot uzvedni”. Uzvedne nodrošina iespēju
pievienot pieprasījumiem dinamisku filtru t.i. filtru, kura parametrus lietotājs maina, izpildot pieprasījumus (atskaites).
Vienu uzvedni iespējams izmantot vairākās atskaitēs.
Sistēma nodrošina iespējas izveidot dažāda tipa uzvednes.

Attēls 100. Uzvednes tipa izvēle.

Visbiežāk tiek izmantots „Atribūta elementu uzvedne” tips, kas nodrošina uzvednes izveidi, kas ļauj lietotājam
izvēlēties nepieciešamos atribūta elementus.
Uzklikšķinot uz attiecīgā uzvednes tipa tiek atvērts uzvednes definēšanas logs atbilstoši uzvednes tipam. „Atribūta
elementu uzvedne” tipa logs satur trīs sadaļas kur nepieciešams norādīt:
•

Sadaļā „Definīcija”: atribūtu, kuram nodrošināt uzvedni un tā elementus (visus, noteikti atlasītos vai atlasītos
pēc filtra).

Attēls 101. Uzvednes izveide – Definīcija.
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•

Sadaļā „Vispārēji”: uzvednes virsrakstu, aprakstu, norādi vai uzvedne ir obligātā, minimālo un/vai maksimālo
atbilžu skaitu un atļauju personificēt atbildes.

Attēls 102. Uzvednes izveide – Vispārēji.

Pēc uzvednes definēšanas tā ir jāsaglabā, nospiežot pogu „Saglabāt” vai „Saglabāt kā” (ja nepieciešams saglabāt
uzvednes kopiju).
Pēc saglabāšanas uzvedni ir iespējams pievienot pieprasījumam.
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13 Izveidot filtru
Lai izveidotu jaunu filtru, no sistēmas galvenās izvēlnes ir jāizvēlas „Jauns filtrs”. Filtrs nodrošina noteikto datu atlasi
pieprasījumā. To var pievienot pieprasījuma filtra sadaļai un izmantot vairākos pieprasījumos.

Attēls 103. Jauna filtra izveide.
Veidojot filtru, tiek atvērts filtra rediģēšanas logs. Šajā logā no sadaļas kreisajā pusē ir iespējams pārvietot uz filtra
sadaļu nepieciešamo atribūtu un/vai metriku un nodefinēt tam atlases nosacījumu.

Attēls 104. Filtra rediģēšanas logs.

Pēc filtra definēšanas tas ir jāsaglabā nospiežot pogu „Saglabāt” vai „Saglabāt kā” (ja nepieciešams saglabāt filtra
kopiju).
Pēc saglabāšanas filtru ir iespējams pievienot pieprasījumam.
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14 Izdruka un eksports
Lai izdrukātu atskaites pieprasījuma rezultātu, no rīku joslas sadaļas „Sākums” jāizvēlas ikona „Drukāt”.

Attēls 105. Ikona „Drukāt”.
Tiek atvērts izdrukas opciju logs, kur iespējams norādīt dažādus izdrukas parametrus.

Attēls 106. Izdrukas parametri.

Pēc izdrukas parametru norādīšanas ir jānospiež „Parādīt izdrukas versiju”. Ja tiek atzīmēta opcija „Vairāk man
nejautāt”, nākamajā izdrukas reizē šis logs vairs netiks parādīts, bet nepieciešamības gadījumā to atkal var aktivizēt
caur sistēmas parametriem.
Lai veiktu pieprasījuma rezultāta eksportu uz citu formātu, no rīku joslas sadaļas „Sākums” jāizvēlas ikona
„Eksportēt”, lai veiktu eksportu uz Excel, CSV vai teksta faila formātiem vai ikona „PDF”, lai veiktu eksportu uz PDF
faila formātu.

Attēls107. Rezultāta eksports.

Tiek atvērts eksporta parametru logs, kur iespējams norādīt dažādus eksporta parametrus.

Attēls108. Eksporta parametri.

60

Lietotāja rokasgrāmata RAIM autorizētajiem lietotājiem

Pēc eksporta parametru norādīšanas ir jānospiež „Eksportēšana”. Ja tiek atzīmēta opcija „Vairāk man nejautāt” pie
nākamās eksporta reizes šis logs vairs netiks parādīts, bet nepieciešamības gadījumā to atkal var aktivizēt caur
sistēmas parametriem.

15 Parametri
Sistēmas parametru iestatīšana pieejama galvenajā izvēlnē izvēloties „Parametri”.

Attēls 109. Galvenā izvēlne – parametri.
Šeit iespējama vispārējo parametru iestatīšana (noklusētā sākuma lapa, krāsu dizains, valoda, u.c.), mapes, režģa,
grafika, atskaišu eksporta, atskaišu drukāšanas, u.c. parametru iestatīšana.

Attēls 110. Parametru logs.
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16 RAIM datu publicēšana trešo pušu sistēmās
Šajā dokumenta sadaļā ir aprakstīta RAIM pārskatu publicēšana citās Web lapās. Kā arī ir aprakstīta iFrame koda
automātiska izveide.

16.1 RAIM pārskatu publicēšana
Lai publicētu teritorijas profilus vai citu pārskatu trešo pušu sistēmās, ir nepieciešams ārējās sistēmas web lapā ielikt
iFrame kodu:
<iframe

width="640"

height="480"

src="http://195.122.30.149/MicroStrategy/asp/Main.aspx?Server=MSTR-

RAIM&Project=RAIM&port=0&visMode=0&documentID=[DokumentaID]&currentViewMedia=2&hiddensections=[Pas
lēpta daļa 1, Paslēpta daļa 2]"></iframe>
,kur
[Dokumenta ID] ir MSTR dokumenta ID
[Paslēpta daļa 1, Paslēpta daļa 2] ir dokumenta sadaļas, kuras nav nepieciešams rādīt ārējā sistēmā.
Aizpildīts piemērs:
<iframe

width="640"

height="480"

src="http://195.122.30.149/MicroStrategy/asp/Main.aspx?Server=MSTR-

RAIM&Project=RAIM&port=0&visMode=0&documentID=2AE4EE8F49643594D362E0BD3B5DDE0F&currentViewMe
dia=2&hiddensections=path,dockTop,dockLeft,footer"></iframe>
Pēc noklusējuma iFrame logam ir pieslēgta autorizācija. Ja ir nepieciešams noņemt autorizāciju, tad iFrame kods
jāpapildina ar papildus parametru: &isGuest=true
Piemērs:
<iframe

width="640"

height="480"

src="http://195.122.30.149/MicroStrategy/asp/Main.aspx?Server=MSTR-

RAIM&Project=RAIM&port=0&visMode=0&documentID=2AE4EE8F49643594D362E0BD3B5DDE0F&currentViewMe
dia=2&hiddensections=path,dockTop,dockLeft,footer&isGuest=true"></iframe>
Bez autorizācijas publicēt ir iespējams tikai tos RAIM dokumentus, kas atrodas publiskā vidē.

16.2 iFrame koda automātiska ģenerēšana
Lai izveidotu iFrame kodu automātiski, pirmkārt, ir nepieciešams izvēlēties dokumentu:

Attēls111. RAIM sistēmas publiskās vides sadaļa
Otrkārt, ir nepieciešams ar peles labo taustiņu izsaukt izkrītošo izvēlni un izvēlēties opciju [Koplietot…].

62

Lietotāja rokasgrāmata RAIM autorizētajiem lietotājiem

Attēls 112. Dokumenta parametri

Atvērtā logā ir nepieciešams izvēlēties sadaļu “<> Izveidot HTML”, tajā nodefinēt iFrame loga izmēru (platums,
augstums) un izvēlēties dokumenta sadaļas, kuras ir nepieciešams rādīt. Piemēram, lai nopublicētu dokumentu
“Infrastruktūra”, nepieciešams iekopēt kodu no iFrame teksta lauka ārējās sistēmas HTML lapā.

Attēls 113. [Koplietot] logs
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