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Discoverer Viewer
Discoverer Viewer
Velkomin(n) á kynningu í Discoverer Viewer. Hægt er að opna Viewer-inn á þrjá mismunandi
vegu en á kynningunni munum við nota aðgang sem hefst á því opna grunnkerfi Orra. Þaðan
er farið inn í Discoverer Viewer á eftirfarandi hátt:

1.

Skrá sig inn í grunnkerfi Orra með notandanafni, aðgangsorði og smella svo á
„Tenging”.

1.
1.

1.

Mynd 1.

2.

Innskráning í Orra

Velja viðeigandi ábyrgðarsvið (HR - skýrslur eða HR- starfsmannahald).

2.

Mynd 2.
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3.

Opna Discoverer Viewer úr „Aðalvalmynd”, undir Yfirlit -> Listar. Þá opnast nýr
gluggi með Discoverer Viewer undir því ábyrgðarsviði sem var valið í skrefi 2.

3.

Mynd 3.

Aðalvalmynd - Yfirlit: Listar

Skýrslurnar sem mælt er með að taka út eru eftirfarandi:

Fólk og störf á deild
Þessi skýrsla gefur notandanum yfirlit yfir starfsmenn stofnunar og upplýsingar tengdar
þeim.

Kostnaðarniðurbrot
Þessi skýrsla sýnir niðurstöður launa að teknu tilliti til kostnaðarfærslna sem skráðar hafa
verið á starf og/eða forsendu. Á öllum síðunum í þessari skýrslu þarf að velja útborgunardag
(eða útb.dag til og frá) og númer stofnunar (eða skammstöfun stofnunar) áður en þær eru
keyrðar.

Niðurstöður launa - tekjur
Í þessari skýrslu þarf að skrá skammstöfun stofnunar með hástöfum og útborgunardagsetningu áður en blöðin eru keyrð, nema annað sé tekið fram.

Niðurstöður launa - tekjur á tímabili
Skýrslan sýnir tekjur á völdu tímabili. Tilgreina þarf tímabil til og frá á öllum blöðum í
skýrslunni áður en þau eru keyrð og í einhverjum þeirra einnig skammstöfun stofnunar með
hástöfum. Líkja má þessari skýrslu við E-myndina í gamla launakerfinu.

Niðurstöður launa - tekjur, frádráttur og launatengd gjöld
Skýrslan sýnir tekjur starfsmanna á tilteknum útborgunardegi, ásamt frádrætti og launatengdum gjöldum.

Laun í útborgun - brúttó/nettó
Skýrslan sýnir annars vegar heildarlaun starfsmanns í útborguninni og hins vegar eingöngu
innlögð laun.

Kynning á Discoverer Viewer
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Að opna skýrslu
Til þess að taka skýrslu og vinna með hana skulum við halda áfram að vinna með skýrsluna
„Kostnaðarniðurbrot - Niður á viðföng og launategund”.
Til þess að þysja út valmöguleika hverrar skýrslu er smellt á bláu píluna með
plúsmerkinu . Við það snýst pílan og vísar niður, ásamt því að plúsmerkið
breytist í mínus . Til þess að þysja valmöguleikana inn aftur er smellt á píluna
á ný.

4.

Í sýnidæminu hér að neðan er skýrslan Kostnaðarniðurbrot valin og síðan smellt
á „Niður á viðföng og launategund”.

5.

4.

5.

Mynd 4.

4
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6.

7.

Hér þarf að skrá inn skammstöfun stofnunar og gæta þess að skammstöfunin sé
með hástöfum.

Skráið dagsetningu á forminu dd.mm.áááá, t.d. 01.12.2012 og smellið svo á „Go”.

6.
7.
7.
7.

Mynd 5.

8.

Mynd 6.

Kynning á Discoverer Viewer

Discoverer Viewer - Setja inn skammstöfun stofnunar og dagsetningar

Þá opnast skýrslan með þessum niðurstöðum (athugið að hér er búið að má út
launatölur sem hægt væri að rekja).

Discoverer Viewer - Tilbúin skýrsla
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Að breyta skýrslu
Hægt er að auka við innihald og breyta framsetningu skýrslu, breyta röð í dálk og öfugt,
flytja dálk eða röð í fellival (Page item), breyta uppröðun dálka og fleira til hagræðingar.
Þetta getur verið þægilegt áður en skýrsla er flutt t.d. í Excel. Til að breyta skýrslum þarf að
gera eftirfarandi:
Smellt er á Layout.

9.

9.

Mynd 7.

Breyta töflu - Smella á Layout

Þá birtast þrír valgluggar með felliör. Í fyrsta fellivalinu er aðgerð valin (Swap
(skipta) eða Move (flytja), í næsta fellivali er hægt að velja röð, dálk eða fellival,
og í síðasta fellivali er valið hvert flytja eigi gögnin.

10.

Þegar búið er að velja aðgerðina skal smella á Go.

11.

10.

Mynd 8.

12.

13.

10.

10.

11.

Breyta töflu - Fellivalmyndir

Ef þið viljið t.d. losna við dálk úr skýrslunni, þá má flytja dálkinn í fellival, (To Page
Items) smella á Go og velja síðan All í nýja fellivalinu.

Ef smellt er á krækjuna More kemur upp mynd Mynd 10 á bls.7

13.
12.

Mynd 9.
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14.

Þessi mynd býður upp á einfaldari endurhönnun skýrslunnar. Hægt er að smella
á litlu bláu örvarnar til að flytja dálk til hægri eða vinstri, upp í fellivalmynd eða
niður úr fellivalmynd.

14.

14.

14.

14.

14.

Mynd 10. Breyta töflu - Endurhönnun skýrslu

Ef ýtt er á hnappinn

fara gögn úr fellivali niður í dálk.

Ef ýtt er á hnappinn

breytist viðkomandi dálkur eða röð í fellival.

Ef ýtt er á hnappinn

flyst viðkomandi dálkur, röð, eða fellival til hægri.

Ef ýtt er á hnappinn

flyst dálkurinn, röðin, eða fellivalið til vinstri.

Ef ýtt er á hnappinn

þá flyst fellival niður í dálk

Ef ýtt er á hnappinn

þá flyst fellival eða dálkur niður í röð

Ef ýtt er á hnappinn

þá flyst röð yfir í dálk.

Kynning á Discoverer Viewer
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Ef bæta þarf við upplýsingum í skýrsluna er það gert á eftirfarandi hátt:
15.

Smellt er á bláu píluna fyrir framan heitin, t.d. „Viðfang”. Þá birtist box með
textanum „Drill to Related”.
15.

Mynd 11. Breyta töflu - Bæta við upplýsingum

16.

Þegar músarbendillinn er færður yfir textaboxið
opnast nýtt box
með öllum þeim valmöguleikum sem eru í boði til að víkka út skýrsluna. Þegar
smellt er á heiti bætist það við skýrsluna, hægra megin við dálkinn sem smellt var
á, í þessu tilfelli „Viðfang”.

16.

Mynd 12. Breyta töflu - Valmöguleikar þegar bæta á við upplýsingum
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Að flytja út skýrslu
Hægt er að flytja út skýrslu og færa t.d. í Excel, þegar búið er að eiga við hana og útfæra eins
og óskað er. Það er gert á eftirfarandi hátt:

17.

Vinstra megin á síðunni er valbox með nokkrum möguleikum. Þar er smellt á
„Export”.

17.

Mynd 13. Að flytja út skýrslu

18.

19.

Næst þarf að velja það snið sem skýrslan á að flytjast út í. Microsoft Excel er
sjálfvalið en hægt er að velja önnur snið í fellivalmyndinni sé þess óskað.

Smella á hnappinn „Export”.

18.
19.

Mynd 14. Að flytja út skýrslu - Velja snið

Kynning á Discoverer Viewer
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20.

Hér þarf að smella á hnappinn „Click to view or save” og þá þarf að velja
viðeigandi skipun fyrir Excel, hvort á að vista eða einungis opna til þess að skoða.

20.

Mynd 15. Að flytja út skýrslu - Skjal tilbúið

Að útbúa nýja skýrslu eða röng skýrsla valin
Ef búið er að taka út skýrslu til að skoða eða hætt við þá sem varð fyrir valinu og ætlunin að
taka út aðra, þarf að:

21.

Smella á „Workbooks” og þá opnast forsíða skýrsluumhverfisins (sjá Mynd 4 á
bls.4)

21.

Mynd 16. Discoverer Viewer - Að fara aftur á forsíðu
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Ef valin er röng skýrsla og óskað er eftir að fá hinar skýrslurnar upp, þá þarf að:

22.

Smella á „Go” eða „Refresh”.

22.
22.

Mynd 17. Discoverer Viewer - Röng skýrsla valin

Kynning á Discoverer Viewer
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