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Sec$on	  1:	  Connec$on	  ……………………………………..………	  Sida	  2	  
Ansluta	  /ll	  datakälla	  (ScreamDB	  node	  och	  tabell)	  

Sec$on	  2:	  Design	  ……………………………………………………..	  Sida	  2-‐5	  
Menyn	  Design/Layout/Theme	  
Allmänna	  funk/oner	  och	  inställningar	  i	  widgets	  	  
3	  exempel	  på	  aK	  bygga	  

Sec$on	  3:	  Links	  ……………………………………..…………………Sida	  6-‐7	  
Skapa/redigera/öppna	  länkar,	  skriv	  ut	  /ll	  pdf	  

Sec$on	  4:	  System	  .............................……………. 	  Sida	  7	  
Logga	  ut,	  stänga	  av	  liveuppdatering	  ,	  kontrollera	  versionsnummer	  etc	  

Sec$on	  5:	  Widget	  Specific	  ……………………………………....	  Sida	  8-‐14	  
Vidare	  beskrivning	  av	  de	  vanligaste	  widget´s	  

Innehållsförteckning 

Sec$on	  6:	  Add	  Annota$on………………………………....... 	  Sida	  15	  
Lägg	  /ll	  annotering	  ar	  /ll	  dina	  länkar	  
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Section 1 - Connection 
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Innan	  du	  anslu/t	  /ll	  SreamDB	  Node	  och	  tabell	  innehåller	  sidomenyn	  
endast	  /llgängliga	  ScreamDB	  nodes.	  Expandera	  ’Source’	  och	  klicka	  på	  
önskad	  ScreamDB	  node	  för	  aK	  ansluta.	  

Ansluta	  /ll	  datakälla	  (ScreamDB	  node	  och	  tabell)	  

Source	  anger	  vilken	  ScreamDB	  node	  du	  valt	  (inom	  parentes).	  
Nu	  finns	  en	  lista	  med	  de	  tabeller	  som	  du	  har	  access	  /ll	  för	  aktuell	  
ScreamDB	  node.	  Expandera	  ’Tables’	  och	  klicka	  på	  önskad	  tabell.	  
	  

Steg	  1	  -‐	  Source	  

Steg	  2	  -‐	  Tables	  

Steg	  3	  -‐	  Columns	  
Tables	  anger	  vilken	  tabell	  som	  är	  vald	  (inom	  parentes).	  
Nu	  syns	  de	  Columns	  som	  finns	  i	  aktuell	  tabell,	  du	  ser	  också	  vilken	  
datatyp	  varje	  Column	  har.	  
När	  Columner	  skall	  väljas	  /ll	  grafer	  eller	  tabeller	  klickar	  du	  på	  aktuell	  
placering,	  som	  kan	  vara	  x-‐axel,	  y-‐axel,	  eK	  kriterium,	  gruppering	  eller	  
värde.	  Då	  dyker	  denna	  lista	  med	  Columns	  upp	  och	  du	  kan	  göra	  diK	  val.	  
	  

Section 2 - Design 
Designa	  och	  bygg	  analyser	  och	  rapporter	  –	  allmänna	  funk/oner	  

Lägg	  /ll	  widgets	  genom	  aK	  expandera	  ’Widget’	  och	  klicka	  på	  Add	  för	  den/de	  widgets	  	  
du	  önskar	  lägga	  /ll	  i	  analysfönstret.	  
	  
OBS!	  För	  aK	  kunna	  konfigurera	  vidare	  måste	  ’Config	  Toggle’	  vara	  vald	  (Layout	  menyn).	  

Widget	  

Layout	  
Config	  Toggle	  -‐	  Växla	  mellan	  aK	  kunna	  se	  och	  dölja	  konfigureringen	  av	  analysen,	  
genom	  aK	  klicka	  på	  ’Config	  Toggle’.	  
Custom	  Colors-‐	  Välj	  färg	  för	  en	  specifik	  Column	  så	  återkommer	  den	  som	  samma	  
färg	  i	  hela	  din	  rapport.	  
Auto	  Arrange	  -‐	  Automa/sk	  placering	  av	  dina	  widgets	  utan	  tomma	  ytor	  emellan.	  
Trim	  BoKom	  –	  Tar	  bort	  tomma	  rader	  under	  widgets,	  kan	  finnas	  behov	  vid	  utskrib	  
av	  sidor.	  

Theme	  
Välj	  mellan	  olika	  Themes,	  för	  aK	  ändra	  utseende	  på	  hela	  web-‐sidan	  såväl	  menyerna	  
som	  analysfönstret.	  Sparar	  du	  en	  länk	  i	  eK	  visst	  tema	  så	  ändras	  temat	  när	  du	  öppnar	  
länken.	  För	  aK	  ändra	  /llbaka	  /ll	  ursprungstema,	  ändra	  /llbaka	  /ll	  ’Aristo	  (Default)’.	  
Vald	  Theme	  står	  inom	  parentes	  	  i	  menyn.	  
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Section 2 – Design – Allmänna funktioner och inställningar 

Karta	  över	  funk$oner	  –	  Graph	  widget	  som	  exempel	  	  

Många	  y	  i	  samma	  graf:	  
Oba	  /Kar	  man	  på	  mer	  än	  eK	  y-‐värde	  i	  samma	  graf,	  
då	  använder	  du	  dig	  av	  olika	  serier	  för	  varje	  y-‐värde.	  

Expression	  Serie	  kan	  skapa	  egna	  uKryck:	  
-‐ 	  Använda	  sig	  av	  +	  -‐	  /	  *	  
-‐ 	  Räkna	  baserat	  på	  andra	  serier	  genom	  aK	  använda	  
ordningsnummer	  på	  serien,	  series[1]	  	  osv	  
-‐ 	  Exempel:	  (series[1]	  +	  series[2])/2	  
-‐ 	  Skriva	  eK	  konstant	  värde,	  ifall	  du	  /ll	  exempel	  vill	  
lägga	  /ll	  eK	  konstant	  värde	  på	  100	  för	  max	  OEE,	  eller	  
något	  annat	  målvärde	  som	  du	  vill	  jämföra	  värden	  
med	  i	  grafen.	  
Observera	  aH	  du	  kan	  klicka	  ur	  ögat	  för	  de	  serier	  du	  
räknar	  på	  så	  syns	  bara	  det	  värde	  som	  finns	  i	  
uHrycksserien.	  
	  

Select	  All/None:	  Markerar/avmarkerar	  alla	  serier	  
Duplicate	  Selected:	  Duplicerar	  markerade	  serier	  

Remove	  Selected:	  Slänger	  markerade	  serier.	  

Add	  Series:	  Lägger	  /ll	  en	  ny	  serie	  /ll	  grafen.	  Till	  varje	  serie	  kan	  du	  
gruppera	  och	  säKa	  kriterier	  separat.	  Se	  all/d	  över	  vald	  Aggresion	  .	  

Add	  Expression	  Series:	  Lägger	  /ll	  en	  ’uKrycks-‐serie’	  /ll	  grafen.	  

Track	  Graph	  Values:	  On/Off	  (default)	  
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Slänga	  vald	  Column:	  	  Klicka	  på	  krysset	  
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Höger	  om	  en	  graf	  finns	  en	  meny	  för	  aK	  konfigurera	  
upp	  en	  Legend,	  som	  ger	  	  användaren	  informa/on	  
om	  vad	  man	  /Kar	  på	  i	  grafen.	  
Du	  kan	  välja	  aK	  inte	  se	  Legend.	  
Du	  kan	  välja	  i	  vilket	  hörn	  av	  grafen	  den	  skall	  ligga.	  
Du	  kan	  välja	  hur	  många	  kolumner	  Legend	  skall	  
unormas	  i.	  
	  
I	  denna	  meny	  ligger	  även	  en	  slider	  för	  aK	  justera	  
höga/låga	  värden	  för	  Y-‐axel.	  

Legend	  (teckenförklaring)	  +	  Slider	  för	  y-‐axel	  

Global	  criteria	  säKer	  samma	  
kriterier	  /ll	  samtliga	  grafer/
tabeller	  på	  sidan.	  	  

Kopiera	  widget	  

Förstora/
förminska	  widget	  
med	  pilar	  

Dubbelklicka	  och	  
namnge	  grafen	  

Klicka	  för	  aK	  öppna/stänga	  
menyn	  där	  du	  gör	  yKerligare	  
inställningar	  på	  en	  serie.	  

Välj	  y-‐axel	  genom	  aK	  klicka	  och	  
välja	  från	  listan	  av	  Columns	  

Välj	  x-‐axel	  genom	  aK	  klicka	  och	  
välja	  från	  listan	  av	  Columns	  

Legend	  

Länka	  /ll	  andra	  widgets	  
(kan	  länka	  /ll	  hela	  widgets	  
eller	  bara	  dess	  x-‐värde)	  

Slänger	  grafen	  

Förstora/förminska	  
widget	  med	  pilar	  

Meny	  för	  aK	  konfigurera	  
Legend	  och	  slider	  för	  aK	  
ändra	  på	  Y-‐axel.	  

Klicka	  för	  aK	  /Ka	  på	  
yKerligare	  inställningar,	  
se	  nedan	  

Kriterier	  /ll	  aktuell	  serie	  

Gruppering	  av	  aktuell	  serie	  

’Klicka	  ur’	  ögat	  	  för	  aK	  dölja	  
den	  här	  serien	  i	  grafen.	  

Klicka	  för	  aK	  stacka/stapla	  
den	  här	  serien	  i	  grafen	  
(stacka	  med	  fördel	  ’bars’	  
som	  är	  grupperade)	  

Linjär	  regression	  Av/På	  

När	  du	  grupperar	  inom	  en	  serie	  kan	  du	  välja	  aK	  
förena	  alla	  i	  serien	  även	  om	  värdet	  är	  grupperat	  

Namn	  på	  serien	  
(justerbart	  –	  syns	  i	  Legend)	  

Välj	  mellan	  Y	  (default)	  och	  Y2	  	  

Välj	  Style	  (i	  Graph	  kan	  du	  
välja	  mellan	  Lines,	  Line	  
Points,	  Bars	  och	  Points)	  

Välj	  räK	  aggrega/on	  för	  serien,	  
VIKTIGT!	  

Justera	  färg	  

Inställningar	  för	  hela	  grafen	  

Inställningar	  per	  serier,	  minimum	  
väljer	  du	  y-‐axel	  för	  en	  serie	  (y-‐
axeln	  ’All/d	  100’	  är	  vald	  här).	  



Section 2 – Design – Allmänna funktioner och inställningar 

Aggregeringar,	  samtliga	  möjliga	  	  alterna$v:	  
All:	  
Average:	  
Median:	  
Count:	  
Sum:	  
Highest:	  
Lowest:	  
σ:	

Latest:	  

Ritar	  ut/skriver	  ut	  alla	  värden)	  
Medelvärdet	  
Medianvärdet	  
Antal	  värden	  
Summerar	  värden	  
Högsta	  värdet	  
Lägsta	  värdet	  
Standardavvikelsen	  för	  värdena	  
Senast	  inkommet	  värde	  /ll	  databasen	  

När	  du	  lagt	  /ll	  numeriska	  fält	  i	  olika	  typer	  
av	  grafer	  kan	  du	  välja	  aK	  /Ka	  på	  dess	  
logaritmer,	  Log	  och	  Ln.	  
Samtliga	  numeriska	  fält	  kan	  även	  filtrera	  
bort	  höga/låga	  värden	  i	  en	  slider.	  
(Filtrerade	  fält	  får	  en	  blå	  ram	  runt	  fältet.)	  

Sida	  4	  

Numeriska	  fält	  
Logaritmer	  

Datumkontroll	  som	  har	  alla	  möjligheter	  
Section 2 – Design – Datumkontroll 

Datumfält	  och	  $dsintervall	  
När	  du	  väljer	  /dsintervall	  på	  eK	  datumfält	  kan	  du	  välja	  
mellan	  följande	  fördefinierade	  alterna/v	  (Shortcuts).	  	  
Här	  finns	  samma	  alterna/v	  som	  fanns	  i	  vår	  /digare	  
version	  av	  datumkontroll,	  plus	  några	  yKerligare.	  	  

En	  /mma	  /llbaka	  fr.o.m	  nu	  
Visar	  bara	  gårdagen	  	  
Visar	  24	  h	  /llbaka	  fr.o.m	  nu	  
Visar	  bara	  nuvarande	  dag	  

…och	  så	  vidare…	  

Dessa	  två	  är	  nya	  filter	  som	  medför	  aK	  man	  manuellt	  
kan	  skapa	  oändligt	  många	  olika	  varianter	  på	  
/dsintervall,	  du	  anger	  från//ll	  /d	  och	  +/-‐intervaller.	  
När	  man	  väljer	  en	  shortcut	  ovan,	  justeras	  dessa	  filter	  
automa/skt,	  på	  så	  vis	  kan	  man	  läK	  /Ka	  på	  hur	  dessa	  
skall	  säKas.	  Se	  nedan	  för	  specifika/on	  av	  Limits/Filter.	  

För	  /dsintervall	  kan	  du	  också	  välja	  aK	  aggregera	  data	  
på	  olika	  /dsspann.	  Du	  kan	  välja	  aK	  följa	  från	  per	  
sekund	  ända	  upp	  /ll	  per	  år.	  I	  grafer	  innebär	  det	  aK	  
värden	  ritas	  upp	  per	  vald	  aggregering.	  I	  tabeller	  skrivs	  
datumfältet	  ut	  med	  angiven	  aggregering,	  ända	  ner	  /ll	  
sekunden	  eller	  endast	  vilket	  årtal.	  

Välj	  exakt	  datum//d-‐period	  

En	  vecka	  /llbaka	  fr.o.m	  nu	  
Visar	  bara	  föregående	  vecka	  	  
Visar	  bara	  nuvarande	  vecka	  

Fördefinierade	  shortcuts:	  
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Är	  tabeller	  ihopkopplade	  med	  vokabulär,	  får	  du	  välja	  vilken	  tabell	  du	  skall	  
hämta	  Columns	  ifrån.	  Obs,	  kan	  göras	  eber	  aK	  vokabulär	  är	  konfigurerat	  i	  
ScreamDB	  node.	  Det	  är	  vik/gt	  aK	  veta	  vilka	  datafält	  som	  har	  vokabulär	  när	  du	  
säKer	  upp	  dessa	  analyser.	  
EK	  exempel	  kan	  vara	  aK	  två	  olika	  tabeller	  kan	  relateras	  förslagsvis	  via	  datum	  
och	  på	  så	  vis	  kan	  dess	  data	  hanteras	  gemensamt	  i	  	  samma	  vy.	  

Vokabulär	  

Filtrera	  
Filtrerar	  du	  eK	  fält	  såsom	  aK	  du	  klickar	  ur	  ’All’	  och	  väljer	  eK	  eller	  flera	  alterna/v	  
eller	  om	  du	  filtrerar	  bort	  höga/låga	  värden	  i	  eK	  numeriskt	  fält	  eller	  om	  du	  filtrerar	  
bort	  /dsintervall	  så	  får	  du	  en	  blå	  ram	  runt	  fältet.	  På	  så	  vis	  kan	  du	  enkelt	  se	  var	  dina	  
filtreringar	  ligger.	  För	  aK	  återställa	  filtreringen,	  dubbelklickar	  du	  på	  fältet.	  
Observera	  aK	  aggregeringar	  inte	  skapar	  blåa	  ramar,	  bara	  när	  värden	  är	  filtrerade.	  
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Limits/Filter	  $ll	  datumfältet	  

Ange	  från	  vilken	  /dpunkt	  filtret	  skall	  
gälla.	  Det	  finns	  eK	  antal	  fördefinierade	  
val	  samt	  möjligheten	  aK	  välja	  från	  eK	  
specifikt	  datum	  och/eller	  /d.	  	  
Observera	  aK	  kompleKera	  med	  Offset-‐
/d	  för	  aK	  formulera	  din	  filtrering	  vid	  
behov.	  

Ange	  $ll	  vilken	  /dpunkt	  filtret	  skall	  
gälla.	  Det	  finns	  eK	  antal	  fördefinierade	  
val	  samt	  möjlighet	  aK	  välja	  /ll	  eK	  
specifikt	  datum	  och	  /eller	  /d.	  
Observera	  aK	  kompleKera	  med	  Offset-‐
/d	  för	  aK	  formulera	  din	  filtrering	  vid	  
behov.	  

KompleYera	  med	  Offset-‐$d	  
Ange	  +/-‐	  olika	  /dsintervaller	  
/ll	  vald	  från-‐/d.	  	  
Exempel:	  Skall	  du	  /Ka	  på	  
gårdagen	  väljer	  du	  från	  
’Beginning	  of	  this	  day’	  med	  
Offset	  -‐1	  Day.	  
	  

KompleYera	  med	  Offset-‐$d	  
Ange	  +/-‐	  olika	  /dsintervaller	  
/ll	  vald	  /ll-‐/d.	  	  
Exempel:	  Skall	  du	  /Ka	  på	  idag	  
väljer	  du	  /ll	  ’Beginning	  of	  this	  
day’	  med	  Offset	  +1	  Day.	  
	  

Du	  kan	  nu	  filtrera	  /dsintervallet	  på	  	  både	  exakt	  från-‐/d	  och	  exakt	  /ll-‐/d.	  Dessa	  specificeras	  med	  en	  given	  
utgångs/d	  som	  du	  kan	  justera	  i	  /d	  med	  ’Offset’-‐sliders,	  se	  nedan.	  DeKa	  gör	  aK	  alterna/ven	  blir	  oändligt	  
många	  (igår,	  idag,	  	  5	  /mmar	  /llbaka,	  förrförra	  veckan,	  eK	  speciellt	  kvartal,	  osv).	  Väljer	  du	  en	  färdig	  Shortcut,	  
justeras	  dessa	  filter	  automa/skt.	  På	  nästa	  sida	  visar	  vi	  olika	  exempel	  på	  /dsintervall.	  	  

NB:	  Filtrera	  med	  hjälp	  av	  både	  ’From’	  (från-‐/d)	  och	  ’To’	  (/ll-‐/d)	  det	  går	  bra	  aK	  markera	  en	  och	  använda	  höger	  och	  
vänster	  pilarna	  på	  diK	  tangentbord	  

An
ge
r	  f
rå
n-‐
/d

	  
An

ge
r	  /

ll-‐
/d

	  

Exempel på ny datumkontroll 

Shortcuts/exempel	  på	  konfigurering	  av	  $dsintervall	  	  

’Yesterday’:	   ’Current	  month’:	  ’One	  week	  back’:	  

M MANIFACT 

Section 2 – Design – Datumkontroll 
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Skapa/redigera/öppna	  länkar,	  skriv	  ut	  /ll	  pdf	  

Finns	  där	  eK	  namn	  inom	  parentes	  är	  det	  namnet	  på	  nuvarande	  länk	  (/ll	  vänster	  
är	  man	  inne	  i	  länken	  ”Demo	  JH”).	  	  
	  
New	  -‐	  När	  du	  skall	  rensa	  sidan	  och	  skapa	  en	  ny	  länk	  
Save	  -‐	  Spara	  	  nuvarande	  länk.	  Du	  får	  då	  en	  fråga	  ifall	  du	  är	  säker	  på	  aK	  du	  vill	  
skriva	  över	  den	  befintliga	  länken.	  Namnet	  på	  nuvarande	  länk	  syns	  även	  här,	  är	  
du	  inte	  inne	  i	  någon	  länk	  står	  det	  bara	  Save.	  
Save	  as…	  -‐	  Spara	  analysfönstret	  i	  en	  ny	  länk.	  Du	  får	  då	  först	  ange	  namnet	  på	  
länken	  och	  sen	  får	  du	  välja	  ifall	  länken	  skall	  Sparas	  i	  någon	  befintlig	  katalog(i	  
deKa	  fall	  heter	  befintliga	  kataloger	  ”Demo”	  och	  ”Test”,	  eller	  kan	  du	  skapa	  en	  ny	  
katalog	  genom	  aK	  skriva	  eK	  katalognamn	  i	  det	  nedre	  fältet	  

Current	  

M MANIFACT 

Om	  man	  högerklickar	  på	  en	  länk	  får	  man	  följande	  alterna/v,	  överst	  får	  du	  
informa/on	  om	  länkens	  ID	  och	  vem	  som	  äger(har	  skapat)	  länken.	  
	  
Open-‐	  Öppnar	  länken	  
Open	  (New	  Window)-‐	  Öppnar	  länken	  i	  en	  ny	  flik	  
Rename…-‐	  Ger	  dig	  möjlighet	  aK	  döpa	  om	  länken	  
Sharing…-‐	  Förklaras	  nedan	  
Delete-‐	  Tar	  bort	  länken	  eber	  en	  fråga	  i	  en	  dialog	  ruta	  om	  du	  är	  säker.	  En	  
borKagen	  länk	  kan	  inte	  ångras	  

Det	  finn	  tre	  olika	  varianter	  aK	  spara	  en	  länk	  Publik,	  Privat	  och	  Delad	  
	  
Public-‐	  Publika	  länkar	  kan	  öppnas	  av	  alla	  som	  har	  inloggning	  (och	  /llgång	  /ll	  den	  
datakälla	  och	  tabell	  som	  länken	  är	  skapad	  av).	  (Ikon	  utan	  /llägg)	  
Privat-‐	  Länken	  är	  bara	  synlig	  för	  den	  som	  skapade	  den.	  (Ikon	  med	  hänglås)	  
Shared-‐	  Länken	  är	  synlig	  för	  den	  som	  skapat	  länken	  och	  de	  som	  ägaren	  väljer	  aK	  
dela	  länken	  med	  man	  kan	  dela	  med	  grupper	  eller	  enskilda	  personer	  som	  man	  
kan	  söka	  eber	  på	  användarnamn,	  namn	  etc	  (Ikon	  med	  hand	  under)	  
	  



Du	  kan	  även	  välja	  aK	  printa	  diK	  analysfönster	  /ll	  en	  
pdf	  som	  öppnas	  i	  eK	  nyK	  fönster.	  	  Välj	  mellan	  
an/ngen	  stående	  eller	  liggande	  format.	  	  

Export	  PDF	  (Print)	  

När	  du	  skapar	  widgets	  i	  diK	  analysfönster	  så	  finns	  det	  en	  linje	  en	  bit	  ner	  på	  sidan,	  den	  visar	  vart	  sidbrytningen	  
för	  liggande	  utskrib	  ligger.	  Undvik	  aK	  lägga	  widgets	  över	  sträck	  ifall	  du	  vill	  förekomma	  bra	  utskriber.	  
NB:	  Under	  Layout	  finns	  något	  som	  heter	  Trim	  BoKom,	  använd	  den	  för	  aK	  rensa	  eventuella	  tomma	  rader	  längst	  
ner	  på	  sidan	  vid	  utskriber.	  

Nästa	  stycke	  handlar	  om	  hur	  du	  vill	  visualisera	  URL	  i	  adressfönstret	  i	  din	  
webläsare.	  
	  
Show	  Link	  URL-‐	  Denna	  visar	  din	  URL	  med	  eK	  länk	  ID	  
Show	  JSON	  URL-‐	  Denna	  visar	  fullständig	  URL.	  
Show	  GUID	  URL-‐	  Denna	  visar	  en	  förkortad	  URL,	  och	  deKa	  är	  också	  vad	  du	  ser	  
”default”	  när	  du	  öppnar	  en	  länk	  från	  din	  vänster	  meny	  	  
	  
Log	  Link	  Object-‐	  Debug	  funk/on	  
	  

Section 4 - System 
Logga	  ut,pausa	  liveuppdatering,	  kontrollera	  versionsnummer	  och	  datum	  

Namnet	  på	  inloggand	  användare	  syns	  inom	  parentes	  (/ll	  vänster	  är	  användare	  
’test’	  inloggad).	  
Logout	  -‐	  Logga	  ur	  systemet	  

User	  

Du	  kan	  även	  se	  vilka	  användare	  som	  är	  uppkopplade	  mot	  systemet	  just	  nu.	  
Roster	  

Pause	  Updates-‐	  Här	  kan	  du	  välja	  aK	  stoppa	  real/dflöden	  in	  för	  aK	  få	  det	  lite	  
lugnare	  när	  du	  bygger	  länkar.	  
Hide	  No/fica/ons-‐	  Här	  kan	  du	  välja	  aK	  inte	  visualisera	  informa/on	  upp	  /ll	  höger	  
om	  hur	  länkar	  laddas	  upp	  etc.	  

Secngs	  

Informa/on	  om	  versionsnummer	  och	  datum.	  
Info	  
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Det	  bästa	  säKet	  aK	  skriva	  ut	  en	  länk	  eller	  spara	  som	  
pdf	  är	  aK	  använda	  webläsarens	  utskribsfunk/on.	  
Stäng	  vänstermenyn	  på	  knappen	  ”menu”	  längst	  ner	  
/ll	  vänster	  och	  ge	  kommandot	  ”ctrl,	  p”	  på	  diK	  
tangentbord,	  deKa	  ger	  dig	  en	  dialogruta	  för	  
prinnunk/onen	  i	  webläsaren.	  Välj	  spara	  som	  pdf,	  
eller	  välj	  skrivare	  för	  direkt	  utskrib.	  Bocka	  i	  
checkboxen	  som	  heter	  ”bakgrundsfärger	  och	  
bakgrundsbilder”	  under	  ”alterna/v”	  så	  får	  du	  med	  
alla	  färger	  i	  din	  utskib.	  
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Graph 

Aggregering	  i	  Graph:	  Förvalt	  är	  All	  
Ovan	  är	  de	  alterna/v	  som	  finns	  för	  
just	  Graph-‐widget.	  
Observera	  aK	  om	  du	  visar	  värden	  i	  
staplar	  (Style:	  Bars)	  och	  
aggregeringen	  är	  ’All’	  så	  kan	  värden	  
ritas	  ut	  över	  varandra.	  	  

En	  graf	  visualiserar	  vad	  du	  anger,	  i	  all	  enkelhet.	  Du	  kan	  /Ka	  på	  staplar,	  linjer	  (som	  nedan)	  etc.	  I	  
sek/onen	  för	  Design	  finns	  beskrivningar	  för	  	  alla	  allmänna	  funk/oner.	  	  
	  

Linjär	  regression	  Av/På	  

När	  du	  grupperar	  inom	  en	  
serie	  kan	  du	  välja	  aK	  förena	  
alla	  i	  serien	  även	  om	  värdet	  är	  
grupperat	  

Namn	  på	  serien,	  du	  kan	  själv	  välja	  namn	  
och	  det	  syns	  	  i	  en	  eventuell	  Legend.	  

Style	  i	  Graph:	  Förvalt	  är	  Lines	  
Du	  kan	  välja	  mellan	  aK	  visa	  linjer,	  
linjer	  med	  prickar	  för	  värden,	  
staplar	  eller	  bara	  prickar	  för	  värden	  

Datumfält:	  
Förvalt	  är	  aY	  $Ya	  på	  alla	  värden	  
och	  aY	  aggregera	  på	  sekunder.	  
I	  grafen	  /ll	  vänster	  så	  har	  x-‐axeln	  
eK	  datumfält	  med	  inställningen	  
aK	  /Ka	  på	  all	  data,	  men	  
aggregerat	  per	  dag	  (Day).	  

M MANIFACT 
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Pareto 

Aggregering	  i	  Pareto:	  	  
Förvalt	  är	  Sum	  
Här	  är	  de	  alterna/v	  
som	  finns	  för	  just	  
Pareto-‐widget.	  

Pareto-‐diagrammet	  har	  fåK	  siK	  namn	  eber	  den	  italienske	  matema/kern	  Vilfredo	  Pareto	  och	  är	  en	  speciell	  form	  av	  
diagram,	  innehåller	  både	  staplar	  och	  eK	  linjediagram.	  I	  eK	  Paretodiagram	  kan	  ’80-‐20	  regeln’	  läK	  åskådliggöras	  och	  
är	  således	  	  eK	  utmärkt	  verktyg	  för	  aK	  göra	  prioriteringar	  (80%	  av	  ak/viteten	  sägs	  orsakas	  av	  20%	  av	  faktorerna).	  

Ackumulerad	  felfrekvens	  (%)	  

Grouping	  tar	  bort	  linjerna	  
Observera	  aK	  ifall	  du	  väljer	  aK	  
gruppera	  dina	  faktorer	  så	  tas	  
båda	  linjerna	  bort	  då	  de	  inte	  
längre	  kan	  representera	  valid	  
data	  (Accumulated	  percentage	  
och	  Frequency).	  
Kom	  ihåg	  aK	  öka	  antalet	  ’Max	  
bars’	  ifall	  du	  grupperar	  eK	  Pareto.	  

Den	  vänstra	  y-‐axeln	  representerar	  
individuella	  faktorer/förekomster	  i	  
fallande	  ordning	  av	  staplar.	  	  

Den	  högra	  y-‐axeln	  representerar	  procent	  för	  	  
ackumulerad	  felfrekvens	  (den	  kumula/va	  andel	  
av	  det	  totala	  antalet	  faktorer/förekomster).	  

Normaliserad	  frekvens	  
(antalet	  förekomster/totalt	  antal	  förekomster)	  

Prioritera	  åtgärder/förbäYringar	  
Läs	  av	  vilka	  staplar	  som	  faller	  
inom	  80%	  så	  vet	  du	  prioritering	  
enligt	  80-‐20	  regeln.	  	  
Till	  vänster	  ser	  du	  aK	  om	  du	  
åtgärdar	  de	  2	  första	  faktorerna	  så	  
är	  80%	  av	  felfrekvensen	  åtgärdad.	  

Namn	  på	  serien,	  du	  kan	  själv	  välja	  namn	  
och	  det	  syns	  	  i	  en	  eventuell	  Legend.	  

Type	  Pareto:	  	  
Förvalt	  är	  Pareto	  
Reverse	  type	  är	  motsatsen	  av	  eK	  vanligt	  Pareto	  där	  de	  
minst	  bidragande	  faktorerna	  visas	  i	  s/gande	  ordning.	  
(’All	  other’	  	  finns	  ej	  i	  Reverse	  Pareto.)	  

Combine	  aier	  x%:	  Förvalt	  är	  100%	  
	  Är	  eK	  tröskelvärde	  baserat	  på	  ackumulerad	  procent	  
och	  när	  den	  uppnås	  listas	  övriga	  faktorer	  i	  ’All	  other’	  

Max	  bars:	  Förvalt	  är	  15	  
Bestäm	  hur	  många	  staplar	  du	  
önskar	  visa	  i	  diagrammet.	  Väljer	  
du	  exempelvis	  3	  staplar,	  så	  visas	  
3	  varav	  en	  är	  ’All	  other’	  där	  
summeras	  övriga	  med	  lägst	  
förekomst.	  
NB:	  om	  du	  grupperar	  (Grouping)	  
eK	  	  Pareto	  bör	  du	  öka	  antal	  Max	  
bars	  då	  varje	  gruppering	  räknas	  
som	  en	  bar.	  

Dölj	  stapeln	  ’All	  
other’	  i	  diagrammet.	  

Justerar	  
antalet	  
staplar	  

M MANIFACT 



Section 5 – Widget specific 

Sida	  10	  

Value Label 

Tachograph 

Aggregering:	  Förvalt	  är	  Average.	  
Bilden	  /ll	  höger	  är	  de	  alterna/v	  som	  finns.	  	  

Lägg	  /ll	  eventuella	  kriterier	  

Lägg	  /ll	  det	  värde	  du	  skall	  /Ka	  på	  (Value)	  

Ange	  min/max-‐värden	  i	  tachografen	  
	  
Skriv	  in	  värdet	  för	  när	  röd,	  orange	  och	  
grön	  ska	  inträffa.	  I	  deKa	  fall	  röd	  upp	  /ll	  
400,	  orange	  mellan	  400	  &	  700,	  Grön	  
över	  700.	  vill	  man	  ha	  det	  om	  vända	  dvs	  
Grön,	  orange,	  röd	  byter	  man	  plats	  det	  
stora	  och	  lilla	  värdet	  
	  

Lägg	  /ll	  eventuella	  kriterier	  

Lägg	  /ll	  det	  värde	  du	  skall	  /Ka	  på	  

Ange	  eventuella	  tecken	  som	  skall	  visas	  innan	  (prefix)	  och	  eber	  värdet	  (suffix).	  
	  Välj	  max	  antal	  decimaler	  som	  skall	  visas,	  förvalt	  är	  4	  decimaler.	  Finns	  det	  inga	  
decimaler	  i	  databasen	  visas	  inga	  (CauseFindr	  lägger	  inte	  /ll	  nollor).	  
	  

Tachografen	  visar	  eK	  numeriskt	  värde	  åt	  gången	  i	  en	  mätare	  där	  du	  själv	  anger	  vad	  som	  skall	  vara	  min	  och	  max,	  du	  
kan	  även	  justera	  färger	  i	  mätaren	  som	  kan	  indikera	  ifall	  värdet	  är	  accepterat	  eller	  ej.	  Du	  kan	  använda	  tachografen	  
för	  aK	  visa	  exempelvis	  antal	  ärenden	  av	  eK	  visst	  slag,	  medelvärden,	  summeringar	  mm	  

Value	  Label	  visar	  eK	  värde	  åt	  gången	  i	  form	  av	  rena	  siffror	  eller	  text.	  Vanligast	  är	  aK	  man	  visar	  numeriska	  värden	  
med	  den	  kan	  även	  skriva	  ut	  bokstäver	  (då	  med	  aggregeringen	  ’Latest’).	  Du	  kan	  använda	  Value	  Label	  för	  aK	  visa	  
exempelvis	  antal	  ärenden	  av	  eK	  visst	  slag,	  medelvärden,	  summeringar,	  senaste	  kategorin	  mm	  

Aggregering:	  Förvalt	  är	  Average.	  
Bilden	  /ll	  höger	  är	  de	  alterna/v	  som	  finns.	  	  

M MANIFACT 

Titel,	  skriv	  in	  eK	  passande	  namn	  
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Column Table 
Column	  Table	  visar	  listor	  på	  de	  Columns	  som	  du	  väljer.	  Du	  kan	  anpassa	  tabellen	  genom	  aK	  aggregera	  numeriska	  
värden,	  filtrera	  bort	  olika	  kategorier,	  välja	  /dsintervall	  eller	  filtrera	  bort	  höga/låga	  värden.	  
Varje	  Column	  som	  du	  väljer	  aK	  visa	  kan	  konfigureras	  separat	  så	  aK	  du	  bara	  /Kar	  på	  det	  som	  är	  intressant	  för	  dig.	  

Exportera	  
tabellen	  
/ll	  Excel	  

Tabellens	  aggregering:	  Förvalt	  är	  All	  
Här	  är	  de	  alterna/v	  som	  finns.	  Ändrar	  du	  aggregeringen	  här	  kan	  även	  antal	  rader	  i	  
tabellen	  ändras.	  Observera	  aK	  varje	  Column	  kan	  aggregeras	  separat	  och	  bortser	  då	  ifrån	  
denna	  aggregering.	  

Lägg	  /ll	  eventuella	  kriterier	  som	  
gäller	  för	  hela	  tabellen.	  

Lägg	  /ll	  fler	  Columns,	  listan	  expanderar.	  

Aggregera	  numeriska	  värden	  separat	  i	  tabellen	  
Klickar	  du	  på	  en	  Column	  med	  numeriska	  värden	  för	  aK	  se	  dess	  konfigura/on,	  kan	  du	  justera	  höga/låga	  värden,	  
antal	  decimaler	  och	  dess	  aggregering.	  

Antal	  rader	  i	  tabellen.	  Är	  det	  mer	  än	  500	  står	  det	  ’500	  clipped’.	  

Sortera	  listan	  

Filtrera	  bort	  höga/låga	  värden	  i	  en	  slider.	  (Filtrerade	  fält	  får	  en	  blå	  ram	  runt	  
fältet.)	  

Filtrera	  texnält	  genom	  aK	  klicka	  ur	  
’All’	  och	  välj	  eK	  eller	  flera	  alterna/v.	  	  
All	  filtrering	  ger	  en	  blå	  ram	  runt	  
fältet.	  På	  så	  vis	  kan	  du	  enkelt	  se	  var	  
dina	  filtreringar	  ligger.	  Dubbelklicka	  
på	  fältet	  för	  aK	  återställa	  
filtreringen.	  

Välj	  antal	  decimaler,	  förvalt	  är	  2	  decimaler.	  Finns	  det	  inga	  decimaler	  i	  
databasen	  visas	  inga	  (CauseFindr	  lägger	  inte	  /ll	  nollor).	  

Förvalt	  är	  ’Widget	  Aggrega/on’,	  den	  tar	  då	  
tabellens	  aggregering.	  Du	  kan	  även	  välja	  aK	  
visa	  på	  annat	  vis.	  	  
	  Skulle	  du	  i	  tabellen	  ovan	  välj	  aK	  aggregera	  
’ID’	  på	  ’Count’	  så	  minskar	  antalet	  rader	  från	  
150	  /ll	  4	  rader	  då	  den	  istället	  anger	  antalet	  
förekomster	  av	  varje	  Category.	  (se	  /ll	  höger).	  

Tidsintervall	  i	  Column	  Table	  
Filtrera	  diK	  /dsintervall	  precis	  som	  i	  övriga	  widgets	  (/Ka	  på	  en	  dag	  /llbaka,	  en	  vecka	  /llbaka,	  etc).	  
Du	  kan	  också	  välja	  aK	  datum-‐fält	  skrivs	  ut	  i	  tabellen	  ända	  ner	  /ll	  sekunden	  eller	  upp	  /ll	  aK	  bara	  skriva	  årtal.	  
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Section 5 – Widget specific 
Pie Chart 
Pie	  Chart	  fungerar	  /ll	  stora	  delar	  som	  eK	  pareto	  fast	  visualiseras	  i	  eK	  cirkeldiagram.	  

Lägg	  $ll	  Kategori:	  
Här	  lägger	  du	  /ll	  kategori	  	  

Lägg	  $ll	  Värde:	  
Här	  lägger	  du	  /ll	  värde	  

Aggregering:	  
Samma	  som	  övriga	  widget´s	  

Tilt:	  
Ändrar	  vinkeln	  på	  cirkeln	  

Other	  If	  <x%:	  Förvalt	  är	  5%	  
	  Är	  eK	  tröskelvärde	  baserat	  på	  
ackumulerad	  procent	  och	  när	  den	  
uppnås	  listas	  övriga	  faktorer	  i	  
’other’	  

Legend:	  
Samma	  som	  övriga	  Widget´s	  	  
Man	  kan	  även	  välja	  aK	  visa	  
värden	  

Web Frame 
Med	  denna	  widget	  kan	  du	  välja	  aK	  infoga	  en	  websida	  i	  din	  rapport.	  	  

Skriv	  in	  din	  valda	  webadress	  här:	  
Exempel:	  hKp://manifact.com	  
Denna	  fuk/on	  fungerar	  med	  de	  flesta	  web	  sidor,	  
dock	  inte	  med	  sidor	  som	  är	  spärrade	  från	  
leverantören	  typ;	  Google,	  twiKer…	  
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Section 5 – Widget specific 
Map 
Map	  widget	  kan	  visa	  platser	  på	  en	  karta,	  tex	  rita	  ut	  om	  en	  order	  har	  gåK	  från	  en	  stad	  /ll	  en	  annan.	  Har	  man	  både	  
en	  från	  ort	  och	  en	  des/na/onsort	  så	  kan	  man	  även	  stoppa	  in	  eK	  värde	  som	  i	  exemplet	  nedan	  

Från	  stad:	  
Här	  lägger	  du	  in	  från	  vilken	  stad	  

Till	  stad:	  
Här	  lägger	  du	  /ll	  des/na/on	  

Värde:	  
Här	  lägger	  du	  in	  eK	  värde,	  i	  deKa	  exempel	  
totalsumma	  (order)	  mellan	  två	  des/na/oner	  	  

Övriga – Template list och Comparison  
För	  aK	  använda	  dessa	  widget´s	  behövs	  utbildning	  och	  du	  måste	  ha	  förkunskaper	  i	  aK	  koda	  html.	  Se	  exempel	  nedan.	  
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Section 5 – 3 exempel på att bygga 

Bygga	  eY	  Pareto	  –	  steg	  för	  steg	  
Steg	  1:	  Add	  Pareto	  widget	  

Steg	  2:	  Välj	  y-‐axel	  i	  serien	  genom	  aK	  klick	  på	  y-‐axis	  och	  välja	  
Column	  i	  listan,	  kontrollera	  aggregering	  (om	  du	  vill	  
summering,	  /Ka	  på	  medelvärde,	  högsta	  värde,	  antal	  osv)	  

Steg	  3:	  Välj	  x-‐axel	  (klicka	  på	  x-‐axis	  och	  välj	  Colum	  i	  listan)	  

Steg	  4:	  Dubbelklicka	  i	  header	  för	  aK	  namnge	  Pareto-‐diagrammet	  

Klart	  ☺	  

Steg	  3
	  

Steg	  2
	  

Steg	  4
	  

Bygga	  en	  kolumn	  tabell	  –	  steg	  för	  steg	  
Steg	  1:	  Add	  Column	  Table	  widget	  

Steg	  2:	  Välj	  vilka	  kolumner	  du	  vill	  visa	  i	  tabellen	  (klicka	  på	  
Column	  och	  välj	  i	  listan),	  du	  bestämmer	  själv	  hur	  många.	  
Kontrollera	  aggregering	  och	  antal	  önskade	  decimaler	  för	  
numeriska	  värden.	  

Steg	  3:	  Dubbelklicka	  i	  header	  för	  aK	  namnge	  tabellen	  

Klart	  ☺	  

Steg	  2
	  

Steg	  3
	  

Bygga	  en	  Value	  Label	  –	  steg	  för	  steg	  
Steg	  1:	  	  Add	  Value	  Label	  widget	  

Klart	  ☺	  

Steg	  2:	  	  Välj	  vilket	  värde	  du	  vill	  visa	  (klicka	  på	  Values	  och	  välj	  
Column	  i	  listan).	  Kontrollera	  aggregering	  (om	  du	  vill	  
summera,	  /Ka	  på	  medelvärde,	  högsta	  värde,	  antal	  osv)	  

Steg	  3:	  	  Ange	  eventuellt	  Prefix	  och	  Suffix	  

Steg	  4:	  Dubbelklicka	  i	  header	  för	  aK	  namnge	  tabellen	  
Steg	  2

	  
Steg	  3

	  
Steg	  3

	  

Steg	  4
	  

Du	  har	  nu	  byggt…	  
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Section 6 – Add Annotation 
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Lägga	  /ll	  egna	  kommentarer	  och	  bilder	  /ll	  en	  rapport	  

Högerklicka	  i	  analysfönstret	  och	  välj	  ’Add	  Annota/on’.	  Du	  får	  då	  upp	  
en	  text	  som	  kan	  editeras	  	  och	  en	  pil.	  Dubbelklicka	  för	  aK	  editera	  .	  

Högerklicka	  på	  annoteringen	  ,	  
välj	  aK	  ta	  bort	  den,	  editera	  
den	  eller	  ta	  bort	  pilen	  

Skriv	  önskad	  text	  i	  diK	  editeringsfönster	  (se	  nedan)	  ,	  	  
du	  kan	  formatera	  texten	  med	  typsniK,	  färger	  mm.	  	  

Skriv	  	  önskad	  text	  

Formatera	  text	  

Editera annotering 

Det	  är	  vik/gt	  aK	  du	  tar	  bort	  	  all	  text	  i	  annoteringens	  texnältet	  innan	  du	  lägger	  /ll	  en	  länk.	  

Lägg till länk 

Lägg	  /ll	  länk/mail	  
eller	  bild	  

Vill	  du	  skapa	  länk	  /ll	  hemsida	  i	  
din	  rapport,	  välj	  räK	  Protokoll	  
och	  URL.	  

Vill	  du	  skapa	  länk	  /ll	  e-‐mail	  	  ändrar	  
du	  Länktyp,	  anger	  mailadress,	  ämne	  
och	  innehåll.	  

Lägg till bild 

Det	  är	  vik/gt	  aK	  du	  tar	  bort	  	  all	  text	  i	  annoteringens	  
texnältet	  innan	  du	  lägger	  /ll	  en	  länk.	  
I	  fältet	  för	  URL	  klipper	  du	  in	  webbildadress.	  Leta	  
upp	  bild	  på	  nätet,	  högerklicka	  och	  välj	  ’kopiera	  
webbildadress’,	  klipp	  in	  texten	  enligt	  nedan.	  	  
Det	  fungerar	  ej	  aK	  ’kopiera	  länkadress’.	  

Exempel på annotering 
med bild och länkar: 

Ta	  bort	  annotering	  och/eller	  pil	  
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