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Mодул Управление на данни 

 

Ажур® OLAP е интерактивно средство за получаване на бързи и удобни 

отчети посредством комбиниране на данни от различните модули на 

системата.  

 Базира се на индивидуално разработени за Вас модели.  

 Позволява всякакви комбинации от данните в базата по периоди и 

подпериоди.  

 Дава възможност за извеждане на отчети в табличен и в графичен вид. 

 Мениджърите могат да ползват необходимите им справки, без да е 

необходимо да стартират системата Ажур®.  

 Дава възможност за автоматично получаване на отчети в избран от Вас 

ден и час.  

 Дава възможност за съставяне на справки от повече от една бази от 

данни. 

Пълната функционалност на Ажур® OLAP  се вижда през: 

Ажур® OLAP.exe или когато се стартира приложението през 

МОДЕЛИ>УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИ. 

Внимание! Когато приложението се стартира извън Ажур.exe,  то заема 

InterBase лиценз. 

Ако искате само да работите с конкретен модел в конкретна база данни и да 

създавате собствени справки или да използвате съществуващи такива, 

можете да правите това директно през списъка с модели, които виждате в 

меню МОДЕЛИ. В този случай не заемате InterBase лиценз. 

Внимание! Ако работите със списъка с модели и справки в меню МОДЕЛИ, 

първоначалните критерии на справките се зареждат в секция Ажур® 

Асистент в папка Параметри. 

Достъпът до Ажур® OLAP е с потребител и парола, които трябва да са 

предварително дефинирани в Ажур®. 

Ако искате: 

 да визуализирате данни от различни бази данни върху вече готови 

справки – бутон Преглед в/у няколко фирми, при вече записана 

справка; 

 да настроите определени справки да се стартират в определено време – 

дясна мишка върху записана справка; 

 да дадете права до направени от вас справки на други потребители – 

дясна мишка върху записана справка; 

 да експортирате или импортирате справки или модели, влезете в 

приложението Ажур® OLAP. 

 

Създаване на справки с готови модели 

За да се демонстрират възможностите за създаване на справки с Ажур® 

OLAP, ще използваме модел: МОДЕЛ ПРОДАЖБИ, който е безплатен за 

абонати на Ажур®L. За да можете да направите нещата, показани по долу, 

трябва да имате внедрен модул ФАКТУРИРАНЕ. 

От МОДЕЛИ>Модел продажби изберете Нова справка. 

Подайте период от дата – до дата в Ажур Асистент папка Параметри. 
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В лявата и горната части има антетки с няколко нива. Антетките се попълват 

със стойностите на измеренията; има хоризонтални и вертикални измерения. 

Централната част на модела показва стойностите на избраните критерии. 

 

 
 

Справката се състои от няколко района, обозначени с числа, а именно: 

1. Заглавие на справката; 

2. Антетка на хоризонталните измерения – измеренията, включени в този 

район, формират хоризонталната антетка на справката; 

3. Антетка на вертикалните измерения - измеренията, включени в този 

район, формират вертикалната антетка на справката; 

4. Район на филтрите – измеренията включени в този район могат да се 

използват за филтриране на данните; 

5. Вертикална антетка; 

6. Хоризонтална антетка; 

7. Район с данни; 

8. Списък с полета – полетата, по които трябва да се генерира справка, се 

влачат от падащия списък, а ненужните се влачат обратно в падащия 

списък; 

9. Списък с най-големите N филтри – филтрите могат да се променят чрез 

контекстното меню за това поле; 

10. Район със суматори за избраните клетки – може да се променя от 

контекстното меню; 

11. Редактор на мащаба. 
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Настройка на структурата на справка 

 Измеренията и критериите на справката се добавят чрез влачене от падащия 

списък с полета или чрез използване на диалога за списък с полета. Те се 

добавят в някой от следните райони: 

 Район на филтрите; 

 Район на редовете по хоризонтала; 

 Район на колоните по вертикала; 

 Район с критериите (район с данни). 

 

 
 

Ако полета Клиент и Стока се добавят в района на филтрите, справката ще 

изглежда по следния начин: 

 

 
 

В справката се виждат сумарни стойности за цялата справка. Ако полета 

Клиент и Стока се преместят в района на редовете по хоризонтала, 

справката ще изглежда по следния начин: 
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СУМАТОРИ 

  

Освен стойности на измеренията справката може да показва и техни 

сумарни редове. Сумарният ред се изчислява чрез използване на сумарната 

функция, заредена по подразбиране за критерия. 

Различните нива на суматори са показани по-долу: 

 
 

 

Чрез използване на контекстното меню, което се появява след кликване с 

десен бутон в района на измеренията, може да се променя позицията на 
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сумарния ред (преди или след записите), да се скриват сумарните редове и 

да се управляват функциите им. 

 
 

Ако в горния пример, изключим суматора по клиенти (чрез клик с десния 

бутон на мишката в поле с име Клиент) и преместим ОБЩО След, ще 

получим следната справка 
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Параметрите на сумарния ред на критериите може да се променят с 

контекстното меню за редакция на критерии, което се отваря с десен клик на 

мишката върху името на критерия, който ще се редактира: 

 

 
 

Сумарен ред се изчислява, използвайки функцията по подразбиране за 

съответния критерий. Ако се налага, функцията може да бъде променена. 



 

 7 

 

 

СЪБИРАНЕ/РАЗТВАРЯНЕ НА НИВАТА 

Редовете в таблицата могат да бъдат събрани, за да се скрият редовете с 

данни от по-ниско ниво или да бъдат разтворени, за да се видят всички 

записи. Тези операции се осъществяват чрез бутони „+“ и „-“.  

За да съберете или разпънете нивата на избрано измерение, трябва да 

натиснете бутоните „+“ и „-“ срещу съответното измерение. 

 

ПРЕГЛЕД НА СУРОВИ ДАННИ 

Чрез двоен клик с левия бутон на мишката в клетка със стойност се показва 

прозорец със суровите данни, използвани за справката. 

 
 

Тази детайлна таблица може да се променя по следния начин: 

 Промяна на видимостта и размера на колоните; 

 Копиране на клетки в буферната памет; 

 Експорт на данните. 

Статус лентата показва текущия ред и общия брой редове. 

 

РОТАЦИЯ 

Изгледът на страницата може лесно да се променя чрез ротация на 

измеренията между трите района: район на филтрите, район на редовете с 

измерения и район на колоните с измерения. Това позволява една и съща 

информация да се анализира от различни перспективи. 

За да се преместят данните в справката, различните измерения трябва да се 

влачат с мишката от един район в друг. Докато мишката се влачи, специален 

показалец показва къде ще отиде измерението, ако се освободи бутонът на 

мишката.  
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Освен частична ротация има възможност за пълна ротация (транспониране 

на справката). Тази операция премества всички измерения по редове в 

района на колоните и всички измерения по колони в района на редовете. За 

разлика от частичната ротация, транспонирането не изисква преизчисляване 

на клетките с данни и в резултат се случва незабавно. Транспонирането се 

извършва с бутон . 

 

ФИЛТРИРАНЕ 

Филтрирането на данни се извършва чрез изключване на определени 

стойности на измерения от анализа, като няма значение в кой район се 

намира измерението (район на филтрите, район на измеренията по редове 

или район на измеренията по колони). Филтрираните стойности не само се 

скриват, но и се изключват от критериите и от суматорите. 

Стойностите на измеренията се филтрират чрез падащия списък, който се 

отваря чрез кликване с ляв бутон на мишката върху бутона за филтър на 

измеренията. 

 
 

1 – Бутон за филтър на измеренията; 

2 – Списък със стойностите на измерението; 

3 – Лента с бутони на падащия списък. 

 

Отметнатите стойности са видими в справката, а неотметнатите се 

изключват от изчисленията в справката. Ако се задържи клавиш Ctrl и се 

кликне в определена кутийка, се размаркират всички кутийки освен тази, в 

която е кликнато. 

В лентата най-долу на екрана са разположени следните бутони: 

 Маркиране на всички стойности като видими; 

 Маркиране на всички стойности като невидими; 

 Размяна на видимите и невидимите стойности; 

 Показване на всички стойности, които не са филтрирани от други 

измерения; 

 Прилагане на промените и затваряне на списъка. 

 

Филтър може да се направи и чрез контекстното меню, което се показва след 

кликване с десен бутон на мишката върху някой запис. 
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При кликване с десен бутон на мишката в поле Клиент се визуализира 

контекстно меню, от което може да се въведе потребителски филтър на 

записите. Отваря се прозорец, в който да се въведе текстът, по който ще се 

филтрира. 

 
 

Чрез бутон „Добавяне“ могат да се задат допълнителни критерии за 

филтриране на записите. Филтрирането засяга критериите и изчисляването 

на суматорите.   
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СОРТИРАНЕ 

Цялата информация в таблицата се визуализират сортирани, независимо от 

подредбата в оригиналния източник на данни. Последователността е 

възходяща или низходяща. Всяко измерение може да има отделно 

сортиране, което се прави чрез двоен клик върху името на измерението или 

от контекстното меню, което се появява след кликване с десен бутон на 

мишката върху името на измерението. 

 

ГРУПИРАНЕ 

В справките могат да се групират няколко стойности на измерения. 

Групирането се състои от две стъпки – създаване на група и попълването й 

със стойности.  

Създаването на група може да стане от контекстното меню, което се показва 

след кликване с десен бутон на мишката върху името на измерението и 

избор на меню Създаване на нова група. Другият начин е с кликване с десен 

бутон на мишката върху определен запис от стойностите на измерението да 

се избере Преместване в група → Създаване на нов…. Преместване на 

определен запис в група става от горното меню чрез избиране на групата, в 

която да се включи. 

  

ФОРМАТИРАНЕ 

По подразбиране данните са форматиране според типа на полетата и 

точността на закръгляне. За числови критерии се използва числов формат, 

който е със същата точност на закръгляне, като полетата в таблицата. За да 

се промени форматът на даден критерий, трябва да се кликне с десен бутон 

на мишката върху съответната клетка, да се избере Свойства…→ Формат 

на показване. Друг вариант за отваряне на менюто е чрез бутон . 

 

ПОДЧЕРТАВАНЕ ПОД УСЛОВИЕ 

Моделът поддържа възможността да се задават потребителски стилове на 

определени стойности, например стойностите в определен диапазон. За 

целта трябва да се зададе правило за подчертаване чрез кликване с десен 

бутон на мишката в колоната, в която да се подчертаят клетките и избор на 

Свойства…→ Маркер на данни. Например в примерната справка трябва да 

се маркират клетките, в които значението в Стойност е по-голямо от 100000.  
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В резултат на горното условие таблицата има долния вид: 

 
 

Правилата за подчертаване могат да се прилагат върху данни, които са с тип 

стойност, текст, дата или NULL. Условията, които да се приложат към 

клетките зависят от типа данни в тях. Например, за числовите полета могат 

да се зададат „по-голямо“ и „по-малко“, докато за текстовите са налични 

„съдържа“ и „не съдържа“, които търсят текстов низ. 

 

 
Бутон Стил… отваря прозорец, в който се задават цвета и шрифта, които да 

се приложат върху клетките, отговарящи на условието. 
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НЕПРЕКЪСНАТО ПОДЧЕРТАВАНЕ 

В приложението има възможност за 4 вида подчертаване на клетки в 

зависимост о техните стойности. 

 

Двуцветна и трицветна скала 

 

 
 

Цветната схема за подчертаване запълва фона на всяка клетка в зависимост 

от стойността й с цвят, изчислен на база зададената градиентна скала. 

Потребителят задава стойностите и цветовете на граничните точки, а при 

трицветната склада задава и една междинна стойност. Стойностите на 

точките могат да бъдат зададени като брой (Обция „Брой“)или като някоя от 

следните относителни стойности: 

 Минимална стойност по редове/колони – най-малката стойност на 

критерия в реда/колоната; 

 Процент по ред/колона – стойността в полето определя процента 

спрямо най-малката и най-голямата стойност в реда/колоната; 

 Процентил по ред/колона – стойността в полето определя процентила 

спрямо най-малката и най-голямата стойност в реда/колоната. 

Пример за двуцветна и трицветна скала е даден по-долу: 
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Ленти 

 

 
 

При този тип подчертаване се рисува цветна лента в клетката със стойност. 

Дължината на лентата зависи от стойностите, зададени в Най-къса лента и 

Най-дълга лента. Стойностите могат да са абсолютни и относителни.  
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Набор икони 

 

 
 

При това подчертаване се визуализира икона в лявата част на клетката със 

стойности. В настройките се задават иконите за съответните стойности и 

дали да се показват стойностите на клетките. Пример на таблицата е даден 

по-долу: 
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