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Kas ir EazyBI?

eazyBI ir mākonī izvietota biznesa inteliģences platforma, kas ir piemērota visu izmēru un nozaru uzņēmumiem 
un nodrošina tādas funkcijas kā datu importēšana, atskaišu izveide, velkot un nometot, interaktīva analīze un 
pielāgotu atskaišu izveide, izmantojot pielāgotus aprēķinus.

Platformā eazyBI pieejamā vilkšanas un nomešanas funkcionalitāte sniedz lietotājiem iespēju pielāgot datu 
attēlojumu savām vajadzībām. Lietotāji var izveidot jaunas tabulas, diagrammas, atskaites un informācijas 
paneļus. Ir pieejami šādi diagrammu veidi: tabulas, joslu, līniju, sektoru, punktu, laika, kartes Ganta, mērītāja, 
kā arī jauktas un interaktīvas diagrammas. Rezultātus var eksportēt CSV vai Excel failu formātā.
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Pieslēgšanās sistēmai  

Lai pieslēgtos sistēmai, dodieties uz vietni .https://bis.gov.lv/eazybi/users/sign_in

Pieslēdzoties  vispirms noklikšķiniet uz  un izpildiet paroles atjaunošanas pirmo reizi, Aizmirsāt paroli?
procesu. 

https://bis.gov.lv/eazybi/users/sign_in


Sadaļu navigācija (sākuma ekrāns) 

Lapas  augšējā labajā stūrī ir norādīts pašreizējais konts . Lai pārietu uz kādu citu no jums Sākums [1]
pieejamiem kontiem, atlasiet kontu sadaļā   vai arī ātrās navigācijas izvēlņē , kas ir pieejama, Mani konti [2] [3]
noklikšķinot uz pašreizējā konta nosaukuma . [1]

Pēc konta atlases varat pāriet uz šī konta  sadaļu , kur varēsiet izvēlēties kādu no lietošanai Paneļi [1]
gatavajiem atskaišu paneļiem.

Varat arī uzreiz pāriet uz konkrētiem paneļiem .[2]



Paneļu izvēle

Sadaļā  ir redzams saraksts ar pieejamajiem paneļiem. Katrs panelis sastāv no vairākām atskaitēm, kas ir Paneļi
novietotas vienā lapā. 

Filtru izvēle



Atskaitēm var būt nodefinēti filtri, kas ļauj atlasīt jums vajadzīgos datus. Paneļa ietvaros var būt nodefinēti 
atsevišķi atskaišu filtri , , kas izmaina datu atlasi visās atskaitēs vienlaikus. [1] kā arī kopējais paneļa filtrs [2]
Lai filtra sarakstā atlasītu vairākus vienumus, izvēlieties opciju  .vairāki [3]

Tabulas skats

Noklikšķinot uz tabulas pogas, varat skatīt atskaites tabulas formātā. 

Datu kārtošana

Noklikšķinot uz mērījuma nosaukuma, tiek parādīta izvēlne, kurā ir pieejama datu kārtošanas opcija Kārtot pēc 
.šī



dDatu kārtošanas opcija  ir pieejama arī tabulas skatā, noklikšķinot uz kolonnas nosaukuma.Kārtot pēc šī

Kolonu un rindu izņemšana



Lai izņemtu nevēlamās rindas un kolonas, noklikšķiniet uz kolonas vai rindas nosaukuma un atlasiet opciju Tikai 
 vai .šo Izņemt

Aprēķināto  mērījumu pievienošana



Izmantojot opciju ,  papildu mērījumus ar kādu no automātiskajiem  Pievienot aprēķināto varat pievienot
aprēķiniem.

Šūnu nosacījuma formatējums  



Lai mainītu šūnu formatējumu, noklikšķiniet uz kolonas nosaukuma un atlasiet opciju .Šūnu formatējums

Atvērtajā lodziņā varat norādīt vērtību diapazonu, kam kolonnā vai rindā ir jāizmanto atšķirīga teksta vai fona 
krāsa.

Varat arī iekrāsot teksta laukus un ievadīt minimālās un maksimālās vērtības tekstu. Piemēram, ja izmantojat 
lauku vērtības ar burtu kodiem A, B, C, D utt., varat iestatīt A kā minimālo vērtību un C kā maksimālo vērtību, 
lai iekrāsotu visus laukus ar vērtībām A, B un C.



Atskaišu un paneļu eksportēšana

Informācijas paneli var eksportēt PDF formātā.

Līdzīgā veidā var eksportēt arī atsevišķas atskaites CSV, XLS, PNG un PDF formātā. 



Informācijas paneļu e-pasta abonementi

Sistēmā eazyBI varat abonēt informācijas paneļus, lai tie regulāri tiktu nosūtīti uz jūsu e-pasta adresi. Lai 
abonētu informācijas paneļus, s.noklikšķiniet uz vēstules ikona

Jūs saņemsiet e-pasta ziņojumu, kam būs pievienoti visi tie informācijas paneļi  formātā, kuru nosūtīšana ir PDF
konfigurēta vienas pusstundas ietvaros. Lūdzu, atlasiet  un  vai  un nedēļas dienas laiku [1] Mēneša dienas
laiku , lai iestatītu, cik bieži vēlaties saņemt e-pasta ziņojumus. Ja laukā  iestatāt 31. [2] Mēneša dienas
datumu, tad mēnešos, kuros ir mazāk nekā 31 diena, e-pasta ziņojums tiek nosūtīts nākamā mēneša pirmajā 
dienā. Neaizmirstiet pārbaudīt un pielāgot abonēšanas grafika laika joslas iestatījumu .[3]



Detalizētākas informācijas skatīšana

Lai skatītu ar atskaiti saistītos datus, varat izmantot funkciju . Atkarībā no tā, ko vēlaties analizēt, Detalizētāk
izmantojiet kādu no šīm opcijām:

Detalizētāk - tiek parādīti dati par atlasītā elementa zemākā līmeņa elementiem.
Detalizētāk līdz - tiek parādīti dati, kas ir importēti no attiecīgā reģistra.
Detalizētāk pa - tiek parādīti saistītie dati dažādās dimensijās.

Detalizētāk

Opciju  var lietot jebkuras dimensijas elementam, kam ir vairāki līmeņi.Detalizētāk

Noklikšķinot uz kāda elementa un atlasot opciju  tiek parādīts nākamais elementa līmenis.Detalizētāk,



Tas ir noderīgi,  ja vēlaties redzēt visus kāda mērījuma līmeņus un izmantojat funkciju  - tādējādi vērtības Kopā
netiek divreiz ietvertas aprēķinā.



Detalizētāk līdz

Ja vēlaties skatīt detalizētu informāciju par citu elementa līmeni, varat izmantot opciju .Detalizētāk līdz

Piemēram, ja ir atlasīts dimensijas  līmeņa elements, varat skatīt detalizētu informāciju par līmeni Laiks Gads Ce
,  vai .turksnis Mēnesis Diena

Detalizētāk pa

Opcija  sniedz iespēju atlasīt elementu un parādīt datus izvēlētajā dimensijā.Detalizētāk pa
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