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1. Nilex Analytics

Webbaserat rapporteringsverktyg där kunden har fria händer att designa och 
publicera sina rapporter. 

Rapporter kan sammanställas i grafiska layouter eller i listform från en godtycklig 
tabell eller databasvy i databasen.



2. Funktionalitet i Nilex Analytics

• Skapa och designa egna rapporter

• Egen färgsättning i grafiken

• Ändring eller tillägg i förklaringar/presentationsnamnen

• Dynamiska filter som innebär att det alltid genomförs beräkningar till den aktuella 
tidspunkten

• Automatisk uppdatering av rapporter

• Drill down-funktion (skalbara rapporter)

• Organisera rapporter

• Dashboards (paneler) 

• Kopiering av paneler inkl. rapporter

• Export/Import av rapporter

• Skicka rapporter till olika prenumeranter per e-post

• Spara rapporter i pdf-format eller exportera till Excel

• Login-möjlighet för kontaktpersoner som inte är systemanvändare i Nilex



Nyheter i NA 8.92

• Uppdaterad med Silverlight 5 för att kunna ladda större datamängd

• Exportera vald panel till PDF

• Namnen på exportknapparna har ändrats 

• Lista i editeringsfönstret för rapport som visar i vilken/vilka paneler som rapporten används i

• Ny inställning på fältnivå för att välja presentation av antal tecken och kolumnbredd i listrapporter



3. Rapportvyer/Databasvyer

• Vyerna presenterar data från Nilex Enterprise-
och Nilex Nätverksskanning-databaser och 
används i första hand som extern data i MS 
Excel samt som internt programstöd och 
senare även i Nilex Analytics. 

• Databasvyer återfinns i Nilex-databasen på 
SQL Servern där de skapas och uppdateras 
med hjälp av Nilex UpdatePack och 
installation av Nilex Nätverksskanning.



Rekommenderade databasvyer i Analytics

• RptViewActions – visar data från ärendens åtgärder 

• RptViewHelpdesk – visar data från ärendehanteringssystemet

• RptViewInventory – visar data från inventariesystemet

• RptViewInvoiceDetail - som RptViewInvoices men med alla 
fakturarader som finns på ärendet

• RptViewInvoices - visar data om fakturauppgifter som finns 
under fliken Ekonomi på ett ärende

• RptViewSlaCases – visar data från ärendehanteringssystemets 
SLA-modul

********************************************************
• RptViewItemLicenses – denna vy visar data om inventarier, tilldelade licenser 

för associerade program

• RptViewExeFilesUsage – visar användning av exekverbara filer på varje dator

• RptViewInstalledPrograms – visar data om programvara installerad på 
datorerna

• RptViewLicenses – liknande RptViewItemLicenses, denna vy visar data om 
program, associerade licenser och inventarier



Databasvy - Excel

Öppna ett nytt Excel-dokument och välj datakälla.

Guiden för Databasanslutning öppnas och här måste man först ange databasserver 
och inloggning, därefter väljer man Nilex-databasen och vilken databasvy som ska 
laddas.



4. Kom igång!

1. Logga in som admin efter installationen av NA

2. Rapporter - Skapa en/flera enkla rapporter, eller importera några 
exempel-rapporter som Nilex tillhandahåller under fliken Rapporter

3. Paneler - Skapa en panel

4. Lägg till en/flera rapporter i panelen

5. Skapa en uppdateringsfrekvens av panelen

6. Prenumerationer - Skapa en schemaläggning för mailutskick av panelen



5. Behörigheter i Analytics

Systemanvändare som bara har tillgång till ett urval av paneler (dashboards)

Steg 1
Logga in som admin i NW
Öppna administratörspanelen
Skapa en ny användargrupp 
Lägg användare i gruppen som väljs från de tillgängliga registren (systemanvändare, kontaktpersonsregister osv)

Steg 2
Logga in som admin i NA
Klicka på Administratörslänken i övre höger hörn 
Lägg till gruppen som skapades i NW
Tilldela gruppen globala rättigheter i NA
(Logga in, Lägg till rättighet, Administrera rapporter och paneler, Administrera prenumeranter)

Steg 3
Sätta behörighet på panelerna (dashboards)
Grundsäkerhet på mappen som innehåller en eller flera paneler
Säkerhet på enskilda paneler



Steg 1 – NilexWeb Administrationspanel

Logga in som admin i NilexWeb

Vid installation av Analytics skapas två 
standardgrupper. 

Analytics Administrator där admin är medlem,
Analytics System Users utan medlemmar. 

Båda grupper har fördefinierade rättigheter i 
Analytics och man kan lägga till medlemmar i 
grupperna genom val av enskilda system-
användare, kontaktpersoner, kunder eller 
användargrupper.Skapa en eller flera 

nya grupper, 
beroende på vilka 
användare som ska få 
vilka rättigheter 
senare i Analytics.



Steg 2 – Globala rättigheter i Nilex Analytics

Logga in som admin i NA

Klicka på Administratörslänken i övre höger 
hörn 

Lägg till gruppen som skapades i 
NW genom att skriva in gruppens 
namn och klicka på ’Kontrollera 
namn’

Tilldela gruppen globala rättigheter i NA
(Logga in, Lägg till rättighet, Administrera 
rapporter och paneler, Administrera 
prenumeranter)



Forts. globala rättigheter i Analytics

• Logga in - ger rättighet att logga in i NA utan någon tillgång till rapporter, paneler 
m.m. Behörighet sätts på paneler via annat menyval.

• Lägg till rättighet - ger tillgång till Administratörslänken.

• Administrera rapporter och paneler – ger rättighet till verktygsraden för att skapa 
paneler och rapporter och åtkomst till befintliga rapporter.

• Administrera prenumerationer – ger rättighet att schemalägga rapporter per e-post.



Steg 3 – Grundbehörighet på paneler

• Logga in som admin och expandera knappen Meny.

• Klicka på knappen ’Grundsäkerhet’ som definierar åtkomst på rotmapp-nivå.

• Lägg till användargruppen och tilldela rättighet.



Forts. – Behörighet på enskilda paneler

• Markera en mapp och klicka på knappen säkerhet.

• Som standard så tillåter man arv av behörigheten till underliggande objekt.

• För att definiera vilka användargrupper som ska ha åtkomst till panelen så 
måste arvet tas bort och de ärvda rättigheterna ska läggas till i varje grupp. 
Därefter kan man ändra rättigheten för utvalda grupper.



Resultat 

• Användaren arbetar inte i något Nilex-gränssnitt, men önskar tillgång till specifika 
rapporter med drill down-funktion. Användaren ges möjlighet att logga in i Analytics
för att ha endast läsbehörighet för en specifik panel.



Tack för Er uppmärksamhet

På återseende

Annette & Lena


