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ADGANG
Du finder værktøjet MINE RAPPORTER under INDSTILLINGER og fanen STATISTIK:

OM MINE RAPPORTER
Med adgang til værktøjet Mine rapporter, får du mulighed for at bygge dine egne 
rapportlayouts, indeholdende nøjagtigt de data, som er relevante for din virksomhed.

Bygget hensigtsmæssigt, vil disse rapporter være med til at spare dig for en del, hvis 
ikke al efterbehandling i Excel.

Du kan bruge de byggede rapporter selv eller du kan dele dem med de kollegaer som 
har adgang til bilstatistik.dk og som også vil have gavn af rapporterne.

Du er altid velkommen til at tage fat i os hvis du har spørgsmål til noget i denne 
gennemgang.

Vi sidder klar ved telefon og tastatur.

TELEFON: +45 70 22 99 20

E-MAIL: SUPPORT@DBI-IT.DK

SPØRGSMÅL?
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ADMINISTRATION AF MINE RAPPORTER
Vinduet til at administrere de byggede rapportlayouts i, er opdelt i fire områder:. 1. Skift imellem en oversigt over de rapporter du selv har bygget og dem som 

dine kollegaer har delt.

2. Oversigt over de byggede rapporter. Rækkefølgen af rapporterne afspejler 
rækkefølgen de bliver vist i, på selve kriteriesiden. Du kan derfor ændre 
rækkefølgen ved at trække dem op eller ned i listen.

En rapport kan ligeledes slettes eller omdøbes i denne liste, ved at klikke på 
det respektive ikon ud for rapportens navn.

3. Klik her for at oprette en ny rapport. Rapporten navngives og oprettes ved at 
trykke ENTER.

4. Her bygges selve rapporten med de felter og kolonner der skal vises når 
rapporten bliver kørt fra kriteriesiden.
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OPRET RAPPORTLAYOUT
1. Når en rapport er navngivet, får du adgang til rapportens egenskaber, som er 

delt op i tre faneblande: RAPPORTLAYOUT, EGENSKABER og DELING.

På fanebladet RAPPORTLAYOUT udvælger du de felter rapporten skal 
udgøres af.

2. Et felt tilføjes ved at klikke på plus-ikonet og herefter vælge det ønskede felt 
fra den viste dropdown-liste.

3. Når felterne er tilføjet, kan rækkefølgen ændres ved at trække dem op eller 
ned med ikonet til højre, ligesom et felt også kan slettes igen.

Et layout gemmes automatisk ved at skifte til et andet layout eller lukke vinduet.

Herefter vil rapportlayoutet figurere i listen af rapportlayouts på kriteriesiderne:

Her ser du hvordan du opretter et nyt rapportlayout.
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SUBTOTALER
Anvendelse af subtotaler i et rapportlayout vil gøre at den kørte rapport grupperer 
resultatet:

Rapport uden subtotaler: Samme rapport med subtotaler på 
feltet KARROSSERI:
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AVANCERET KOLONNEOPSÆTNING
Ved at aktivere valget for AVANCERET KOLONNEOPSÆTNING, får du adgang til at 
tilføje en eller flere kolonner med specifikationer om præcis hvilken delmængde af 
den kørte rapport der skal vises her:

Herefter kan kriterier for en kolonne oprettes:

1. AVANCERET KOLONNEOPSÆTNING aktiveres.

2. Her angives en overskrift for den pågældende kolonne.

3. Her angiver du det, eller de kriterier som skal definere indholdet i den 
pågældnede kolonne. Du vælger fra en liste af felter, som afspejler 
adgangsniveauet i dit bilstatistik-abonnement.

4. Skal kolonnen defineres af flere samtidige kriterier, kan de tilføjes en efter en.

5. Hvis du ønsker flere kolonner på rapporten, oprettes de her.

6. Som supplement til ovenstående måde at tilføje nye kolonner på, vil du her 
kunne kopiere en kolonne, inklusiv kriterier.

Herunder er rapporten opbygget af to kolonner, med hver deres interval:
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KOLONNETOTALER
En rapport vil altid indeholde en række med totaler for de fremsøgte køretøjer, 
men det er også muligt at indsætte en kolonne med totaler på tværs af rapportens 
kolonner:

1. Ved at oprette en kolonne uden kriterier, vil den automatisk indeholde totaler 
for hver række i rapporten.

Herunder er rapporten med synsdatoer opdateret med en kolonnetotal:

Bemærk at totalerne ikke nødvendigvis afspejler summen af de viste kolonner, da 
det afhænger af om rapportens kolonner indeholder samtlige køretøjer fra søgningen 
eller nogen er filtreret fra i visningen. Dette afspejles også i de beregnede andele.

Herover fokuserer visningen eksempelvis kun på kolonner for biler med synsdato 12 
måneder frem i tiden, selvom rapporten reelt indeholder flere poster fra søgningen.
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EGENSKABER FOR ET RAPPORTLAYOUT
Under fanen EGENSKABER, finder du en række indstillinger for den oprettede 
rapport:

1. Ønsker du at anvende segmenter i dine kolonnekriterier, kan du her vælge 
hvilket segmentsæt kriterierne skal baseres på.

2. Ønsker du at anvende geografiske inddelinger i dine kolonnekriterier, kan du 
her vælge hvilket områdesæt kriterierne skal baseres på.

3. Her tager du stilling til om rapportandele skal udregnes baseret på kolonner 
eller på rækker. Du kan også helt vælge at udelade visningen af andele.

4. Her angiver du om rapporten skal grupperes i subtotaler, baseret på hvilke 
felter rapporten er bygget op om.

5. Har du baseret den kørte rapport på kriterier, som gør at det ikke er det fulde 
datagrundlag der bliver vist i rapporten, vil den øvrige data vises i posten 
ØVRIGE. Denne post kan her sættes til at blive udeladt.

6. Er rapportlayoutet stadig under opbygning som derfor gør at det ikke er klar 
til at blive vist i brugerfladen endnu, kan du her gemme det som en kladde, 
hvilket betyder at du ikke ser det på kriteriesiderne.

7. Her kan du i fri tekst notere eventuelle kommentarer eller bemærkninger til 
det pågældende rapportlayout. Er rapporten delt med andre brugere, vil de 
også kunne se kommentarerne, under denne fane.
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DELING AF ET RAPPORTLAYOUT
Ønsker du at dele et rapportlayout med dine kollegaer, kan dette gøres under fanen 
DELING:

Når et rapportlayout deles, sker det automatisk for alle brugere under samme 
abonnement og det vil efterfølgende være at finde i listen over rapportlayouts på 
kriteriesiderne:

Samtidig vil det delte rapportlayout også kunne ses under rapportbyggeren, under 
kategorien RAPPORTER DELT AF ANDRE:

Du er altid velkommen til at tage fat i os hvis du har spørgsmål til noget i denne 
gennemgang.

Vi sidder klar ved telefon og tastatur.

TELEFON: +45 70 22 99 20

E-MAIL: SUPPORT@DBI-IT.DK

SPØRGSMÅL?


