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Introduktion 

Styrkan med Caesar Saint – ”Sales Intelligence” 

 

Det finns inte något enklare eller snabbare sätt att skapa diagram, listor och 
drillbarhet utifrån informationen i Caesar CRM. 

Caesar Saint: 

• Känner till hur databasen är uppbyggd 

• Vet vilken typ av information som finns lagrad i systemet 

• Låter dig använda resultatet för olika åtgärder 

Rapporttyper 

Det finns fem typer av rapporter: 

Rapport 

Används för att visa vanlig information is listor eller grupperat. 

Sökrapport 

Används när man söker efter visst data; visas i huvudbilden som ett eget fält eller i 
listboxar (plockare). 

Mål 

Används för att visa och följa upp mål för försäljning tillsammans med diagram och 
mätare. 

Mobil lista 

Används för att visa data i Caesar Mobile CRM. 

Systemrapport 

Används som bas för dokumentmallar och automatisering tillsammans med 
servicejobb och affärsregler. 

Konvertera rapporttyp 

Man kan spara en rapport som Rapport som Systemrapport eller Sökrapport via 
Spara som…. 
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Portaler 

En portal kan innehålla Saint-rapporter, mål, filter och länkar till externa system och 
webbsidor. 

Portaler kan visas i Caesar CRM på följande platser: 

• Startsida 

• Företag (under företagskortet) 

• Objekt (under objektskortet) 

• Modul (under modulkortet) 

En portal kan vara: 

• Låst – med ett förbestämt innehåll som inte kan ändras av användaren.  

• Olåst – användaren kan mixa innehållet och bygga en egen ”dashboard”. 

Portaler skapas i Caesar Admin. 

Startsida 

 

Företag 

 

Rollbaserade applikationer 

Roll-funktionaliteten i Caesar CRM gör det möjligt att styra vilken information som 
ska visas för den Roll till vilken en användare är kopplad. 

Det går till t.ex. att skapa tre olika aktivitetssidor; en för innesäljare, en för 
utesäljare och en för ledningen. För varje roll kan vi bestämma vilka fält och vilka 
koder som ska visas. 

Roller kopplas till Applikationer i Caesar Admin. 
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Arbetsytor  

Man kan bygga en översikt med olika rapporter med hjälp av en Saint-arbetsyta. Det 
här skapas med hjälp av funktionaliteten i Caesar Admin > Applikationer där man 
kan lägga till dessa arbetsytor och fylla dem med rapporter man vill visa. 

De linkar Portaler men är begränsade till att endast kunna visa Saint rapporter. 

 

Huvudbilden består av två delar: 

• Navigeringspanelen – Klicka på arbetsytan i navigeringen till vänster. Om 
panelen är dold, använd meny-knappen  längst upp till vänster i fönstret. 

• Rapporter och Mål – Klicka på en rapport eller mål för att köra dem. 

Se kapitlen Applikationer > Saint och Appendix – Övningar och Exempel > 
Applikation – Saint arbetsyta i Caesar Admin-manualen för mer information. 

  



Caesar Saint Designer Manual © SuperOffice Business Solutions – 2021:03  15 

 

Resultatfönstret  

 

När du kör en rapport visas informationen i ett resultatfönster som består av 
följande delar: 

Toppmeny 

• Perioder: Detta år, Detta kvartal, Denna månad, Anpassat 

o Anpassat: Här väljer du satta Parametrar för rapporten. 
 

 
 
Saint kommer ihåg anpassningar gjorda på parametrarna. En person 
kan t.ex. vara intresserad av att Möten och en annan person är 
intresserad av att visa Uppföljningsaktiviteter.  
 
 
Samma rapport kan användas av flera personer, men ge olika 
resultat beroende på vilken information användaren vill se via 
parametrarna. 

• Presentation: Gruppering, lista eller graf. Man kan växla mellan grupperad-, 
lista- och diagrampresentation genom att via knappen Lista/Grupperad 
lista. Lista är en detaljerad vy där man kan se varje post.  
De vyer som finns tillgängliga sätts när rapporten skapas. 

• Åtgärder: Man kan använda olika sätt att bearbeta datat. 
 

 
 

• Kolumner – De fält du vill visa ordnade i kolumner i en list- eller gruppvy. Du 
kan sortera datat genom att klicka på rubriken. 

• Summering – Total eller beräknat värde, exempelvis kolumn 2/kolumn 3. 
Används för nummerfält i en rapport. 
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• Information – För att se en detaljerad beskrivning av rapporten klickar du  

på Informationsikonen 

 
Du får då se namn och beskrivning både på rapporten och urvalet som rapporten 
bygger på. 
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Lista 

Saker man kan se och göra i en lista. 

 

Länkar – Man kan navigera till ett element, t.ex. en aktivitet, genom att klicka på 
raden i listan. 
OBS! Om användaren eller den roll användaren tillhör saknar Företagsapplikationen 
kommer inga länkar att vara tillgängliga. 

Antal poster – Totalt antal poster t.ex. antal aktiviteter 

Tooltip – När Tooltip är aktiverat för en kolumns så kan man föra muspekaren över 
den och klicka på information, t.ex. namnet på en kontaktperson, för att komma till 
det kolumnen representerar. 
När du klickar på kontaktpersonens namn, som i nedanstående exempel, så 
kommer du att hamna på den valda kontaktpersonens 
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Standardurval och -rapporter 

Caesar CRM installeras med ett antal urval och rapporter som standard. Även om 
dessa Urval (och rapporter) kan användas som de är så är rekommendationen att 
kopiera urvalen och därefter skapa sin rapport baserat på kopian. 

OBS! Standardurval är skrivskyddade och kan ändras i framtida versioner av Caesar 
CRM. Anpassade kopior påverkas inte i framtida uppdateringar. 

I standardurval så används de vanligaste tabellerna vilket ger möjlighet att få 
information kring hur databasen är uppbyggd. 

De används också som bas för standardrapporterna som ger en möjlighet att kunna 
se hur rapporterna kan användas. 

Standardurval utmärker sig genom att namnet är skriva ni kursiv stil och att följande 
meddelande visas när de öppnas: 

 Detta är en Caesar standardrapport, därför är rapportens datainnehåll låst 
för redigering. 

Det betyder att man får använda valet ”Spara som…” i stället om man vill ändra. 
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Saint Designer 

När och hur 

Du kan använda Saint Designer för att: 

• Skapa och anpassa Rapporter och Urval 

• Distribuera rapporter till olika roller och användare 

o Vilka rapporter ska vara tillgängliga? 

o Vilken information ska rapporterna innehålla? 

o Hur ska rapporterna anpassas via parametrar? 

o Vilka åtgärder ska användaren kunna använda? 

• Skapa och följa upp Mål. 

• Databasunderhåll 

o Uppdatera intressekoder 

o Hitta oanvända koder eller användare som inte loggat in på länge 

o Hitta användare utan e-post-adress 

o Ändra ansvarig 

o Massuppdatering 

o Massborttagning 

• Sätta olika värden på valda element automatiskt via Systemrapporter, 
kombinerat med Affärsregler och Servicejobb. 

Användare 

Vanliga Saint Designer-användare skulle kunna vara: 

• CRM-ansvariga 

• Affärsutvecklare 

• Rapportbyggare 

• Controllers 

• Administratörer 
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Databasen 

Styrkan sitter i enkelheten 

 
 

Det som gör att Saint Designer är så kraftfull och så lätt att använda är att den har 
en nära koppling till och har kunskap om databasen:  

• Beskrivning – Metadata – I databasen finns en beskrivning av vad den 
innehåller och hur den är uppbyggd av tabeller, koder, fälttyper och 
relationer.  
Om du vill lägga till extra tabeller i databasen, eller länka information (skapa 
en vy) från externa källor, specificerar man det i beskrivningen av 
databasen, så att de direkt blir tillgängliga i Caesar Saint. 

• Urval – Här definieras affärslogiken via kopplingar mellan tabellerna. 
Om du använder Kontaktperson; vill du bearbeta data basera på aktivitet, 
affär eller kund? Det bestämmer du via ett Urval. 

• Rapporter – Definiera hur du vill att resultatet ska presenteras. Här anger du 
också kolumntyp t.ex. beräknade- och konstantkolumner. 

• Kriterier – Styr grundfiltrering av data och är inte synligt för användaren utan 
kan bara läggas till av den person som skapar rapporten. 

• Filter – Visar data baserat på olika kriterier och är synligt för användaren 
som en utfällbar lista. Filter kan endast läggas till av den person som skapar 
rapporten. 

• Anpassat – Användaren kan skapa egna parametrar för att filtrera data. Det 
är åtkomligt via valet Anpassat i Filterlistan. 

• Åtgärder – Vad man vill göra med resultatet. 
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Tabeller och deras relationer 

Nedanstående bild beskriver några av de viktigaste tabellerna i databasen (också 
refererade till som Element). 

 
Andra vanliga tabeller är Kampanj, Kampanjdel, Anteckningar och Försäljnings- 
respektive Aktivitetsbudget. För att kunna skapa bra rapporter måste du känna till 
vilken information som finns i Caesar CRM. Men hur databasen är uppbyggd är 
redan väl definierat i själva databasen, vilket förenklar rapportbyggandet. 

Vad menar du? 

 

Exempel: Ponera att du planerar ett evenemang med era prospekts. Ni har hyrt en 
biografsalong och tänker visa den senaste reklamfilmen. Nu återstår bara frågan om 
vilka som ska bjudas in. 

Målgrupp: Kontaktpersoner som vi har öppna affärer med och som vi tror att vi ska 
få avslut på innevarande kvartal. Det verkar ju inte så svårt! 

Men menar du: 

1. Kontaktpersonen på öppna affärer 

2. Kontaktpersoner på aktiviteter relaterade till öppna affärer 

3. Kontaktpersoner på företag där ni har öppna affärer 

4. Mina kontaktpersoner på företag där ni har öppna affärer 

5. Kontaktpersoner på företag där vi har öppna affärer, men bara om det 
finns en aktivitet på dem de senaste 12 månaderna. 

6. Kontaktpersoner på projekt som är kopplade till öppna affärer 

7. Kontaktpersoner på objekt som är kopplade till öppna affärer 

Tips! Det är god idé att börja med en skiss på papper för att definiera layout och vad 
du vill se i rapporten. 
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Rapporter 

Det här kapitlet beskriver Rapporter i Saint Designer. 

 

De senaste rapporterna 

När du öppnar Saint Designer kan man se en lista med de senast uppdaterade 
rapporterna via sortering på kolumnerna Ändrad och Senast uppdaterad av. 

 
Ikonen framför rapporten talar om vilken Måltabell den tillhör. 

Visa 

Välj ett filter för att begränsa innehållet i listan. 

• Alla 

• Mina 

• Mina – publicerade 

• Mina – ej publicerade 

Måltabell 

Visa rapporter som bygger på vald måltabell.  

Sök 

Sök utifrån rapportens namn. Söken använder ”Ord börjar med”, och söker 
oberoende av vilka begränsningar som gjorts i fälten Visa och Måltabell.   

Visa inaktiva 

Inställningen gör att även inaktiva rapporter visas. 
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Visa ”Körningar” 

Kryssas i när man vill se hur många gånger en rapport har körts. Kolumnen 
Exekveringar visas då längst till höger i listan. Standardinställningen är att inte visa 
den här informationen eftersom det kan ge dåliga prestanda. 

 

Standardrapporter 

Namn i Kursiv stil visar att rapporten är en standardrapport som kommer med vid 
installationen. De rapporterna kan inte ändras. 

Ny Rapport – Välj ett Urval 

När du skapar ett Urval är det viktigt att du ger en bra beskrivning. Den hjälper dig 
att välja rätt urval när du ska skapa en rapport. 

Välj ett urval och klicka Skapa rapport… för att skapa en ny rapport. 
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Information 

 
• Namn – Rapportens namn  

• Beskrivning – En beskrivning för av vad rapporten ska användas till. 

• Kategori – Gruppera eller kategorisera rapporter. Fältet kan döljas i 
Fältinställningar i Admin. 

• Ikon – Du kan välja en ikon eller skriva i bild-ID. 

• Inaktiv – Avaktivera rapporten. Den visas då inte  i portaler eller i Saint.  

• Visa – Visa rapporten för alla eller bara för vissa Roller. 

• Ansvarig – Du kan visa “Mina” rapporter baserat på vem som är ansvarig. 

• Urval – Det urval som rapporten baseras på 

• Standardvisning – Lista, Grupperad lista eller Graf t.ex. om användare ska 
kunna köra rapporten och se grafen, men inte kunna växla över för att se 
listdetaljerna. Bara de lägen som innehåller information är tillgängliga, om 
du t.ex. inte har lagt till några kolumner i den grupperade listan, kommer 
Grupperad lista inte att vara tillgänglig.  

• Tillåt ”Ny” - När du skapar en rapport kan du ange om det ska finnas en ny-
knapp och/eller om det ska gå att koppla till ett befintligt objekt.  
 
OBS! Det går inte att skapa Ny i en rapport för Intressent eller Användare. 

• Typ för ”Ny” – Vilka typer ska vara tillgängliga när du skapar ny från denna 
rapport. Du kan ställa in vilka typer som ska kunna användas, till exempel 
när en användare ska skapa en ny aktivitet från en rapport. 
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Exempel: Du har en rapport som visar aktiviteter av typen Besök. Nu kan du 
välja att när du klickar på "Ny aktivitet" från den rapporten går det bara att 
skapa aktiviteter av typen Besök.  
 
Inställningen i rapporten går över vad som ställts in i Admin på applikation 
och dynamiska koder.  
 
Gör du inga inställningar fungerar allt som tidigare. 

• Tillåt Åtgärder 

Den här inställningen gör det möjligt att använda Åtgärder på poster i en 
resultatlista. Man kan begränsa tillgången via Roll. 

För mer information, se kapitlet Åtgärder – Automatisering i det här 
dokumentet och Caesar Admin-manualen under kapitlet Automatisering > 
Åtgärder. 

• Logga exekveringar 

Den här inställningen gör att man kan logga körningar av individuella 
rapporter. För att kunna se kryssrutan krävs följande i Caesar Admin: 
 
Inställningar > Loggning > System > Rapportkörning = ”Aktivera” 
Inställningar > Fält > SelectionReport-tabellen ”Logga exekvering” = Visa 

Spara som… 

Man kan kopiera en rapport vi Spara som. 

Exportera 

Man kan exportera rapporten och sedan importera den till exempelvis en annan 
miljö eller ett annat Urval. 

Texter 

Man kan översätta texter till andra installerade språk. 

Ta bort 

Tar bort rapporten. En dialog visas för bekräftelse av borttag. 
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Historik 

 
Klicka på Historik-knappen för att se alla händelser som har loggats för en rapport. 

 

Exportera 

Man kan exportera loggposterna till en Excel-fil. 

Uppdatera 

Uppdaterar listan med senast loggade händelser 

Rensa all historik 

Används för att ta bort alla loggposter som skapats för rapporten. En dialog visas för 
bekräftelse av borttag. 
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Kolumner – Typ och Inställningar 

Typer 

Det finns tre olika typer av kolumner som kan läggas till i en rapport: 

Ny kolumn  En tabellkolumn från databasen 

Ny konstantkolumn En kolumn med ett fast värde 

Ny beräknad kolumn En kolumn med ett beräknat värde baserat på specifika 
värden eller på andra fasta eller beräknade kolumner. 

Inställningar 

Här kan man bestämma kolumners beteende och hur poster ska visas.  

 

• Möjliggör radlänk – Om det här är ikryssat så kommer den kopplade 
posten att öppnas när man klickar på en rad i resultatlistan. Om det 
är ett fält t.ex. Aktivitetstabellen så öppnas aktivitetsdialogen. 
För att länken ska fungera måste användaren vara kopplad till en 
Sales-applikation. Om ingen Sales-licens finns, så blir det ingen länk 
och ingenting kommer att ske när man klickar på fältet. 

• Öppna länk i Caesar Objekt – Om det här valet är ikryssat och posten 
i listan är kopplad till ett Objekt, så kommer det Objektet att öppnas. 

• Tooltip – OM du inte vill visa ett fält i listan så kan du använda 
tooltip i stället. Det är användbart för anteckningar t.ex. Det kanske 
inte är intressant att visa alla noteringar i listan eftersom de skulle ta 
mycket plats, men du vill kanske läsa anteckningarna i alla fall. 
Tooltip visas som standard när man för muspekaren över ikonen i 
den sista kolumnen i listan. Tooltip-kolumnen är markerad med . 
Om du bockar ur Visa tooltip i en separat kolumn visas den när du 
för muspekaren över raden i listan. 
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• Visa radnummer – Om det är viktigt att se ordningsnumret på en 
post i listan kan du visa radnummer. Det kan till exempelvis vara 
intressant om du har en topplista (t.ex. de 10 största kunderna). 

• Tillåt användaren att sortera – Man kan öppna/stänga möjligheten 
för användare att använda egen sortering på kolumner. 

• Begränsa antal poster – Man kan begränsa antal poster som läses 
upp från databasen, vilket kan användas för att förbättra prestanda. 

o Max antal poster 

• Poster per sida - Antal poster som ska visas på varje sida. 
Hur många rader du vill se åt gången beror på vilken typ av rapport 
det är, och på vilken typ av information den innehåller. 

Lägg till kolumner 

När du lägger till kolumner, ser du alla tabeller som du definierade när du skapade 
urvalet. Som standard visas bara de fält som används i systemet.  

  
Om du bockar för Visa alla ser du alla fält, också de som inte är satta att visas. 

Du ser på ikonen framför kolumnen vilken typ av fält det är. 

Som standard används namn och beskrivning från respektive fält i Caesardatabasen. 
Du kan fritt anpassa detta. Men om du jobbar i en flerspråkig miljö måste du 
komma ihåg att ändra den anpassade texten på alla språk. 

Man måste specificera namnen på beräknade kolumner eftersom dessa inte har 
namn eller beskrivningar i standard. 
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Kolumner - Beräknade kolumner 

Beroende på vilken typ av kolumn det är kan du göra olika typer av beräkningar, 
exempelvis Antal dagar, Summa, Kvot, Max- och Min-värde. 

För att se vilka typer av beräkningar man kan göra för varje filtyp: välj kolumnen och 
klicka på fältet Funktion. 

 
Du kan också göra beräkningar på andra beräknade kolumner. 

När du väl skapat en beräknad kolumn behöver du inte ha kvar den i kolumnlistan 
om du inte vill. Den beräknade kolumnen ”kommer ihåg” beräkningen. 

Exempel 

Många typer av beräknade kolumner används i systemrapporter för att sätta datum 
för uppföljning, jämföra försäljning mot budget, spåra bra/dåliga affärer o.s.v. 
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Du kan lägga till beräknade kolumner för att: 

• Multiplicera ett värde med ett annat värde 

• Använda Maximum- eller Minimumvärde t.ex. den största affären, flest 
besök eller när den senaste aktiviteten blev utför på en kund  

• Beräkna Datumfält (se avsnittet Datumberäkningar för mer information) 

o Räkna ut skillnad i tid mellan två datumfält.  

o Lägga till tid, dagar, månader eller år till en annan datumkolumn. 

o Sätta ett datum till slutet av aktuell månad. 

• Använda Del av totalsumma – del i % av den kolumn den beräknas på, eller 
en annan kolumn. 

• Förena (”Coalesce”): plocka det första värdet bland ett antal argument som 
inte är tomt. 

Förena (Coalesce ) - Prioritering av fält 

Lägg till en beräknad kolumn som väljer fält enligt din prioritetsordning.  

Exempel 

Ta fram en prioriterad rapport med telefonnummer. Om det finns ett hemnummer, 
använd det. Annars välj mobilnummer. Finns inte det heller så ta direktnummer.  

Motsvarande teknik kan användas på många sätt för att prioritera fält du vill hämta  
information ifrån i text-, datum- och nummerfält. 

OBS! – Om du jobbar i en flerspråkig miljö måste du skapa namn och beskrivning på 
alla språk. 
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Datumfält 

När den kolumn du valt är av typen Datum, så kan man utföra många olika 
beräkningar för att jämföra olika datum och ge fältet ett visst format. 

• Skillnad i antal dagar 

• Skillnad i sekunder 

• Lägg till sekunder 

• Lägg till dagar 

• Lägg till månader 

• Lägg till år 

• Sista dagen i månaden 

• Slå ihop 

• År 

• Kvartal 

• Månad 

• Vecka 

• Datum 

• Dag i månaden 

• Förena 

• Maxvärde 

• Minsta värde 

• Lika med 

• Skiljt från 

• Större än 

• Större än eller lika med 

• Mindre än 

• Mindre än eller lika med 

• Nu 
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Strängformatering - Basmetoder 

Man kan formatera textsträngar på olika sätt för att få fram den text man behöver. 

Slå ihop 

[Str_1] = "aaa"  

[Str_2] = "bbb" 

Slå ihop ("[Str_1]"," [Str_2]") " aaabbb" 

Sammanfogar två olika strängar till en sträng. 

 
Förena 

Se avsnitt Förena (Coalesce ) - Prioritering av fält ovan. 

Maxvärde 

[Str_1] = "aaa"  

[Str_2] = "bbb" 

Maxvärde ("[Str_1]", "[Strr_2]") "bbb" 

Jämför två strängar och hämtar det största (maximala) värdet av de två värdena. 

 
Minsta värde 

[Str_1] = "aaa"  

[Str_2] = "bbb" 

Maxvärde ("[Str_1]", "[Strr_2]") "aaa" 

Jämför två strängar och hämtar det minsta (minimum) värdet av de två värdena. 

 
Lika med 

[Str_1] = "aaa"  

[Str_2] = "aaa" 

Lika med ("[Str_1]", "[Strr_2]") "Ja" 

Jämför två strängar och sätter en Lika-med-flagga om de har samma värde. 
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Skiljt från 

[Str_1] = "ddd"  

[Str_2] = "" 

Skiljt från ("[Str_1]", "[Strr_2]") "Ja" 

Jämför två strängar och sätter en Skiljt-från-flagga om värdena skiljer sig åt. 

 
Större än 

[Str_1] = "ddd"  

[Str_2] = "" 

Större än ("[Str_1]", "[Strr_2]") "Ja" 

Jämför två strängar och sätter en Större-än-flagga om värde 1 är större än värde 2.  

 
Större än eller lika med 

[Str_1] = "ddd" eller [Str_1] = "vvv" 

[Str_2] = "aaa" eller [Str_2] = "vvv" 

Större än ("[Str_1]", "[Strr_2]") "Ja" 

Jämför två strängar och sätter en Större-än-eller-Lika-med-flagga om värde 1 är 
större än värde 2 eller om båda innehåller samma värde. 

 
Mindre än 

[Str_1] = "aaa"  

[Str_2] = "bbb"  

Mindre än ("[Str_1]", "[Strr_2]") "Ja" 

Jämför två strängar och sätter en Mindre-än-eller-Lika-med-flagga om värde 1 är 
mindre än värde 2. 
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Mindre än eller lika med 

[Str_1] = "aaa" eller [Str_1] = "ccc" 

[Str_2] = "bbb" eller [Str_2] = "ccc" 

Större än ("[Str_1]", "[Strr_2]") "Ja" 

Jämför två strängar och sätter en Större-än-eller-Lika-med-flagga om värde 1 är 
större än värde 2 eller om båda innehåller samma värde. 
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Strängformatering - Avancerat 

Nedan följer några specialfunktioner för att hantera strängar.  

Strängen i dessa exempel - [Str] -är följande: 

" SuperOffice caesar crm AB " 

Strängen börjar med 1 blanktecken (mellanslag) och avslutas med ett blanktecken. 

Första tecknen 

Första tecknen ("[Str]",12)   " SuperOffice" 

Behåller de första 12 tecknen i strängen. 

Sista tecknen 

Siste tecknen ("[Str]",2) "B " 

Första de sista 2 tecknen i strängen. 

Trimma 

Trim ("[Str]" )  "SuperOffice caesar crm AB" 

Tar bort blanka tecken i början och slutet av strängen. 

Hitta och klipp början 

Hitta och klipp början ("[Str]", "   SuperOffice") "caesar crm AB " 

Tar bort den text som motsvarar värdet i början på strängen. Man kan inte använda 
den här metoden för att hitta text inom en sträng, endast text i början av hela 
strängen jämförs. 

Hitta och klipp slutet 

Hitta och klipp slutet ("[Str]", " caesar crm AB ") " SuperOffice" 

Tar bort den text som motsvarar värdet i slutet av strängen. Man kan inte använda 
den här metoden för att hitta text inom en sträng, endast slutet av hela strängen 
jämförs. 

Dela upp början 

Dela upp början ("[Str]","CRM") “ SuperOffice caesar " 

Behåller texten framför angivet värde ("CRM"). Versaler/gemener ignoreras. 

Dela upp slutet 

Split end ("[Str]", "CRM") "AB " 

Behåller texten efter angivet värde ("CRM"). Versaler/gemener ignoreras. 

Gemener 

Gemener ("[Str]")  " superoffice caesar crm ab " 

Gör om alla tecken i strängen till små bokstäver. 

Versaler 

Versaler ("[Str]")  " SUPEROFFICE CAESAR CRM AB " 

Gör om alla tecken i strängen till STORA BOKSTÄVER. 
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Skiftläge för titel 

Skiftläge för titel ("[Str]")  " SuperOffice Caesar Crm AB " 

Ersätter alla tecken i början på hela ord i texten till STORA BOKSTÄVER. 

Maskering 

Maskering ("[Str]",2, “x")  "Suxxxxxxxxx caxxxx crx AB" 

Behåller de första tecknen i varje ord efter angivet antal tecken och ersätter alla 
andra med det angivna värdet (de första 2 tecknen behålls och de övriga ersätts 
med tecknet ”x” i det här exemplet). 

Ersätt 

Ersätt ([Str]," SuperOffice","") " caesar crm AB " 

Ersätter ursprunglig text (" SuperOffice") i strängen [Str] med nytt värde ("" = tomt 
värde, i det här exemplet). 

Konstantkolumn 

Du kan lägga till en kolumn med ett konstant (fast) värde. Om värdet är av typen 
nummer kan du använda det för att skapa en beräknad kolumn.  

Sortering 

Du kan sortera stigande och fallande på ett eller flera fält. Om du inte anger någon 
sortering kommer posterna att visas is slumpvis ordning. 
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Kolumner - Ändra kolumndetaljer  

  

 

Man kan ändra namn och beskrivning på en kolumn. Klicka på kolumnen för att 
öppna ett fönster där du kan göra inställningar. 

Beroende på vilken Typ av fält det är så finns olika val: 

• Visa – Kolumnen kommer att visas i listan. Om du bockar av det här valet visas 
inte kolumnen i listan. Du kan fortfarande visa den som en tooltip, eller använda 
den i en beräknad kolumn. Du kan också visa kolumnen i den grupperade listan. 

• Tabell – Den tabell som kolumnen hör till. 

• Kolumn – Tabellkolumnen som fältet refererar till. 

• Text 

o Anpassa – Bocka för Anpassa för att kunna 
ändra namn och beskrivning.  

o Text – Rubriktexten som används för kolumnen. 

o Beskrivning – Kolumnens beskrivning. 

• Format 

o Rubrik – Välj att visa som Text, Ikon eller Ingen rubrik. 

o Justering – Vänster/Centrerat/Höger 

o Data – Välj om du vill visa Text, Ikon, Ikon och text, Beskrivning, 
Nyckel eller Globalt Id för en kod. Du kan exempelvis visa kodikonen 
för en aktivitetstyp eller fas på en affär. 

o Beräkna total – Ingen total/summa/beräkna – Vill du ha en summa 
eller en beräkning längst ner i kolumnen? En procentsiffra brukar 
normalt beräknas i stället för visa summan. 
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o Beräkna unika poster - Du kan skapa urval och rapporter som visar 
relaterad information. Bocka för ”Beräkna unika poster” så blir 
summan rätt, också när du visar information från en relaterad tabell, 
exempelvis en lista med affärer och relaterade aktiviteter.  

o Decimaler – Välj antal decimal som ska visas i rapporten. 

o Formatera som procent – Ja/Nej 

o Använd tusentalsavgränsare – Ja/Nej – 1 000/1000 

o Namn – Kan visas i följande format: 

 Efternamn, förnamn 

 Förnamn, efternamn 

Standard är Efternamn, förnamn 

o Anpassa ikoner – Välj ikoner för Booleska fält (Ja/Nej). 

• Effekter 

o Tooltip - Visar en kort beskrivning av den 
länkade posten när användaren för muspekaren 
over informationsikonen. Du kan klicka på 
namnet för att navigera till posten. 
 

 
o Indikatorer 

Visa en Ikon om ett nummerfält är högre än ett 
visst tröskelvärde. 
Visa en Ikon beroende på booleskt värde 
(Ja/Nej). 

Kolumner och fältinställningar 

Om du i väljer att ett fält bara ska visas för en specifik Roll i Caesar Admin > 
Fältinställningar kommer det bara att visas för användare som har den rollen när 
rapporten körs utanför Saint Designer.  
OBS! Inställningar i Applikationer vinner över inställningar i Fältinställningar 

Kolumner och applikationer 

Om du döljer ett fält i en applikation (Sales-, Saint- eller Objekt-applikation), 
kommer fältet inte att visas i rapporten om du kör den i den applikationen. 

Exempel 

Du döljer fältet ”Summa” i Affär i Sales-applikationen ”Support”.  
Även om fältet finns med i Saint-rapporten och visas när du väljer Förhandsgranska i 
Saint Designer, kommer det inte att visas i Sales-applikationen ”Support” när 
rapporten publiceras till en kundportal. 
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Hämta information från Kodnyckeln (CodeID) 

Om man använder kodnyckeln som en kolumn i en rapport kan man hämta 
detaljerad information såsom Ikon och beskrivning. 

Det här används mest när man kör systemrapporter i automatiserade processer. 

OBS! Filtrering måste göras mot Kodgruppen. 

Exempel 

Urvalet är skapat med en relation direkt till Kodtabellen och Kod används därefter 
som en kolumn i rapporten. 

 
Filtrering 

För att kunna se information måste man filtrera rapporten på den Kodgrupp som 
man vill använda, Aktivitetstyp i det här fallet. 

 
Följande information visas i resultatet: 
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Dokument   

Om du lägger till kolumnen <Dokument> från exempelvis Aktivitet visas en 
dokumentikon den om det finns några dokument på aktiviteten. Om du klickar på 
ikonen kommer du till fliken dokument på den aktuella aktiviteten. 

Om du vill ta fram en lista med bara dokument måste du utgå från respektive 
dokumenttabell.  

Det finns en dokumenttabell per huvudelement 

• Intressent 

• Kontaktperson 

• Aktivitet 

• Affär 

• Projekt 

• Kampanj 

• Kampanjdel 

• Konkurrent 

• Objekt 

• Modul/Submodul 

För att kunna skapa rapporter måste dokumenttabellen vara satt som Måltabell 
under Caesar Admin > Tabeller > <TabellNamn > Måltabell i urval.  
Om du vill skapa en rapport med t.ex. Aktivitetsdokument måste du ange att 
tabellen ActivityDocument ska vara en måltabell. När det är gjort kan du skapa både 
Urval och Rapporter. 

Om du lägger till kolumnen <Dokument> från en dokumenttabell visas en ikon som 
berättar vilken typ av dokument det är t.ex. ett Word-dokument.  

En rapport kan innehålla dokument från flera tabeller beroende på Urvalet. Nedan 
är ett exempel på en rapport med både Affärs- och Intressentdokument. 

• Om du klickar på ikonen så öppnas dokumentet. 

• Om du klickar på raden kommer du till dokumentdialogen. 
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Gruppering 

 
Du kan gruppera resultatet för att få en bättre översikt av informationen i 
rapporten. Det gör att den blir lättare att läsa. Siffror kan grupperas, beräknas eller 
visas. 

Använd minimera/expandera – Minimerar eller expanderar nivåerna i listan. 

Poster per sida – Det antal poster som visas på varje sida. 

Lägg till kolumner 

Du kan välja bland alla kolumner som du lagt till på fliken kolumner, också de dolda. 
Du kan också lägga till <Antal rader>, som representerar antal poster inkluderade i 
varje grupperad kolumn. 

  

Kolumninställningar 

Definiera hur resultatet ska presenteras, och i vilken kolumnordning. 

En del inställningar beror på vilken typ av kolumn det är: 

• Datum – Gruppera på fördefinierade intervall. 

o År 

o Kvartal 

o Månad 

o Vecka 

o Veckodag 

o Dag 
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• Nummerfält 

o Gruppering. Gör en beräkning på kolumnen. 

 Visa 

 Gruppera 

 Summa 

 Minsta värde 

 Maxvärde 

 Medelvärde 

 Varians 

 Standardavvikelse 

o Beräkna total – Summa eller Ingen total. 

• Visa delsumma – Om du vill visa en delsumma baserad på 
grupperingen. 

• Annat (Användare, Intressent, Status Affärstyp etc.) 

o Visa 

o Gruppera 

o Transponera 

Transponera  

Transponera är en enkel variant av det som kallas Pivottabell (eller Korstabell) i 
Microsoft Excel. 

Du kan använda kategorifälten som kolumner i stället för rader – det fungerar för 
Koder och Datum, men inte för Egen organisation och Intressekoder. 

Fördelar: 

• Bättre översikt 

• Lättare att jämföra data sida vid sida 

• Effektivare utnyttjande av skärmen 

För att transponera en kolumn, klicka på den grupperade kolumnen och välj 
Gruppering > Transponera. 

 
Bara en kolumn i taget kan transponeras. Om transponerar en andra kolumn, så 
kommer det första fältet automatiskt att ändras från Transponera till Gruppera. 

Det är alltid summan i kolumnen efter den kolumn som du valt att transponera som 
kommer att delas upp. I exemplet ovan är det kolumnen Uppskattning som kommer 
att delas upp kvartal. Den efterföljande kolumnen påverkas inte. 
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Utan Transponering 

Det här är ett exempel på en grupperad lista som inte använder Transponera: 

 

• Listan sträcker sig över flera sidor, och du måste skrolla eller bläddra 
för att se all information. 

• Högersidan av skärmen är tom. 

• Det är lätt att jämföra resultatet från ett kvartal till nästa, men det är 
svårt att jämföra status i Q3 med en annan status i Q3. 

Med Transponering 

Detta är ett exempel på en lista som använder funktionen transponera. Den 
innehåller samma data, men vi har valt att transponera kolumnen Slutdatum.  

 

• Informationen fyller ut skärmen. 

• Du behöver inte skrolla eller bläddra. 

• Det är lätt att jämföra ett kvartal med ett annat, men det är också 
lätt att jämföra status i Q3 med annan status i Q3. 

• Du får en total av det som är i den transponerade kolumnen. 

• Du får flera kolumner med siffror som kan användas till serier i en 
graf. 

Bara en kolumn åt gången kan transponeras. Om du lägger till fler kolumner efter 
den transponerade kolumnen, visas de som vanliga kolumner och kommer inte att 
transponeras. 
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Minimera/expandera listor 
Om du slår på Minimera/expandera får du en lista som är en kombination av en lista 
och en grupperad lista. När du kör rapporten är listan minimerad. 

Om du hittar något som du vill titta närmare på klickar du på expandera-knappen, , 
för att visa fler detaljer. För att minimera igen, klicka . 

Du styr vilka kolumner som ska expanderas genom att slå på Visa delsumma.  
 

 
Bocka för Använd minimera/expandera på fliken Gruppera för att aktivera. 

 
Alla kolumner som du valt att visa delsumma på får då ett -tecken bredvid när du 
kör rapporten, vilket gör att du kan minimera/expandera i listan. 

Om viss information alltid ska vara expanderad (”År” i vårt exempel) ser du till att 
kolumnen inte har Visa delsumma ikryssat. 

 

Anpassa lista för utskrift 

Tecknen  och  visas också när du använder åtgärden Skriv ut…, vilket gör att du 
kan anpassa detaljnivån när du skriver ut rapporten. 

Om du ofta skriver ut en rapport där en kolumn alltid ska vara expanderad se då till 
att delsumma inte är markerad på den grupperade kolumnen. 

Du kan också spara en kopia av rapporten och inaktivera maximera/minimera helt. 

Graf 

Se kapitlet Grafer och Diagram.  



Caesar Saint Designer Manual © SuperOffice Business Solutions – 2021:03  45 

 

Kalender 

Det är möjligt att få en översikt av sitt data som en kalendervy (schema). 

 
OBS! Den här vyn är inte synkroniserad med några externa kalendrar såsom Outlook 
eller IBM Notes. Den är endast tänkt att användas som ett tidsschema. 

Inställningar 

 
Aktivera   Slår på och av inställningarna. 

Ikon    Ikonen som representerar det du vill se i schemat 

Text   Texten som visas för elementet i schemat 

Beskrivning  Utökad beskrivning av elementet i tooltip. 

Startdatum  Tvingande – För att positionera elementen över tid 

Slutdatum   Visar slutdatum för elementet i tooltip. 

Resurs   Det element som används för att gruppera ditt data. Varje 
resurs är kopplad till sin egen färg. Om resursen är en kod 
kan man välja färg på den i Caesar Admin. 

Gruppera per resurs Gör att man kan se tidsschemat för varje resurs med hjälp av 
upp-/nedbläddring på sidan. 

Visning   Välj vilken typ av kalendervisning du vill ha: Dag, Vecka, 
Månad eller År. 

Tillåt redigering  Gör att användare kan flytta elementen inom tidsschemat: 
start- och sluttid ändras för länkade poster. 

OBS! Man kan bara se tidsschema för poster inom samma tabell. 
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Karta 

Man kan visa alla moduler som har kolumnerna Latitud och Longitud som platser på 
en karta (”smart map view”).  

Här kan man till exempel visa vilka kunder som finns inom en viss radie eller var 
kunder finns i förhållande till min aktuella position. 

Den här kartan använder ”OpenStreetMap” med fritt geografiskt data. 

Den stödjer också integration med Bing-kartor, vilket då kräver en licens. 
Licensnyckeln ska anges i värdet "BingMapsSubscriptionKey i filen appsettings.json.  

 
Färg Välj färg för markörer (hämtas från koden). Standard är röd. 

 
Text  Välj rapportfält at visa i tooltip 

Beskrivning Välj rapportfält at visa i tooltip 

 
I tooltip finns en länk man kan använda för att få vägvisning. 

Longitud Position från kolumn (av typen decimal) 

Latitud Position från kolumn (av typen decimal) 

Värde  Visar kartan som ett bubbeldiagram där storleken på bubblan 
representerar värdet I den valda kolumnen 
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Platsdetaljer 

 
När man klickar en plats (nål) på kartan så kan man välja följande: 

Information  Klicka på ikonen uppe till höger för att visa detaljer. En länk 
till posten görs tillgänglig och den kan öppnas i en dialog. 

Visa vägbeskrivning En webbsida med instruktioner för vägbeskrivning visas. 

Centrera kartan När man väljer det här kommer kartan att centreras kring den 
valda platsen och nålen byter färg till blå (standard). 

Position som kriterium och parameter 

Under fliken Filtrering kan man använda en speciell Positionskolumn för att 
bestämma vad kartan ska visa. 

 
Inställningar 

När man väljer kolumnen visas en dialog där du kan ställa in olika 
positioneringsvärden. 
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Positionstyp 

Det finns olika typer av position som man kan ange beroende på din egen eller ett 
elements placering. 

• Nuvarande position Där du befinner dig just nu 
• Aktuellt objekt Position relaterad till aktuellt element 
• Anpassad position En position vald av dig 
• Aktuell vald användare Den position som är satt på användaren 
• Standardposition Den position som används av systemet 
• Aktuellt territorium När en Territoriumdatabas används. 

När man väljer Anpassad position så visas en Välj-knapp som gör att du kan välja en 
plats via en karta. 

 

Standardposition 

Man kan ange en standardposition för hela systemet. 

Det görs under Inställningar > Regionala > Standardposition i Caesar Admin. 

Radie (km)   

Rita en radie mätt i kilometer kring en plats på kartan. 
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Tavla 

I den här funktionen kan poster visas på en Tavla där man kan flytta plattor mellan 
olika tavelkolumner (Grupper), som exempelvis affärstyper enligt nedan. 

 
 

Aktivera   Måste vara ikryssad för att kunna visa Tavla. 

Gruppering   Den kodgrupp man vill sortera plattorna under. 
För muspekaren över en kolumn för att visa en 
bläddringslist och bläddra upp/ner i kolumnen. 

 
Grupperingsvärden  De koder från kodgruppen som man vill visa 

som kolumner i tavlan. 
Numret som vissas inom parentes bredvid 
värdena representerar antal poster som finns i 
gruppen (kolumnen). 

 
Visa rubrikikoner  Välj om ikonen ska visas tillsammans med 

kodnamnet för kolumnrubriken i tavlan. 

Summa   Välj det värde som ska visas som summa i 
kolumnrubriken. Användbart när man vill se ett 
totalt värde för t.ex. alla affärer i en fas på 
tavlan. 
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Plattor 

Här finns inställningarna man kan göra för att konfigurera vilken information som 
ska visas i längst upp och i mitten av plattorna. 

  
Sortering 

Man kan välja vilken kolumn informationen ska sorteras på inom varje gruppering.  

Den här inställningen används efter det att standardsorteringen är gjord enligt 
nedanstående prioriteringsordning. 

1. Gruppering 

2. Ikon 

3. Rubrik 

4. Anpassad sortering 

Ikon 

Välj den ikon som ska visas till vänster om Rubriken. 

 
Om elementet är satt till Utförd eller Inaktiv så visas dessa ikoner alltid till höger 
om Rubriken (hårdkodat). 

 
Rubrik 

Texten som står längst upp på plattan, som också blir länken till elementet så du kan 
klicka i plattan och navigera till posten i Sales. 
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Text 

Det andra fältet uppifrån i plattan som visas under Rubriken. 

 
Beskrivning 

Det tredje fältet uppifrån i plattan som visas under Text. 

 
Extrabeskrivning 

Det fjärde fältet uppifrån i plattan som visas under Beskrivning. 

 

Fotnot  

Här finns inställningarna man kan göra för att konfigurera vilken information som 
ska visas i längst ner i plattorna. 

  
Datum 

Välj ett datum från någon av rapportkolumnerna. 

Indikator 

Välj en ikon som representerar en kod från rapportkolumnerna. 

Extra indikator 

Välj en andra ikon som representerar en kod från rapportkolumnerna. 

Tooltip  

Välj det fält som ska användas för tooltip. Informationen visas när man för 
muspekaren över ikonen. 
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Åtgärder - Snabbåtgärder 

Man kan lägga till knappar för åtgärder längst ner i tavlan som man kan dra och 
släppa plattor på. 

Rapporten måste vara inställd för att tillåta åtgärder under Information. 

 
Knappar i Tavelvyn. 

 

Rapport-vy 

Man kan anpassa hur plattorna visas på plattan när rapporten körs.  

Göm detaljer 

Man kanske inte alltid vill visa all information om man har många plattor på sin 
tavla. För att minimera plattorna kan man kryssa i Göm detaljer. 

 
Endast Rubrik och Ikon(er) visas då högst upp på plattan. 
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Göm tomma kolumner 

Man kan dölja de tavelkolumner som inte innehåller data för att få en tydligare 
översikt. 

Före: 

 
Efter: 

 

Datumberäkningar 

När man flyttar en platta från en period till en annan en Tavla där Gruppering på 
Datum används, så gäller följande: 

Denna månad Sista dagen i den här månaden 
Detta kvartal Sista dagen i det här kvartalet 
Detta år  Den första dagen det här året efter tidigare tillgänglig period 

Nästa vecka  Nu plus en vecka 
Nästa månad Nu plus en månad 
Nästa kvartal Nu plus ett kvartal 
Nästa år  Nu plus ett år 

Validering 

Om en platta inte kan flyttas till en annan kolumn kommer ett meddelande visas 
med en länk till dialogen. 

Värde saknas och Inaktiva koder 

<Saknar värde> visas om det finns och är valt. 

Inaktiva koder visas om de finns och <Alla> är valt. 

  



Caesar Saint Designer Manual © SuperOffice Business Solutions – 2021:03  54 

 

Exempel - Tavla med Affärer  

Den här rapporten använder Affärstypsfaser som grupperingsvärde och gör att du 
kan flytta affärer mellan olika faser. 

Här används också Snabbåtgärder för att kunna sätta en affär som Vunnen eller 
Förlorad via drag-och-släpp. 

 

Exempel - Tavla med Aktiviteter 

Den här rapporten använder Startdatum som grupperingsvärde vilket gör att man 
kan flytta aktiviteter mellan olika dagar (datum). 

Här används också Snabbåtgärder för att kunna sätta en aktivitet som Utförd via 
drag-och-släpp. 
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Filtrering 

Data kan filtreras via Kriterier, Filter och Anpassade parametrar. 

 
Om kriterier eller sub-kriterier används på det Urval rapporten baseras på, så kan 
dessa kriterier döljas eller göras tillgängliga via inställningen Tillåt filtrering  på 
kriteriet (beskrivet under en egen punkt nedan). 

Kriterier 

Kriterier används för grundfiltrering av information och är inte synliga för 
användare. Så om du inte vill att användare ska kunna ändra en parameter lägger 
du den som ett kriterium.  

Om du vill begränsa information så att användare bara ser t.ex. egna aktiviteter, 
skapar du ett kriterium och väljer <Inloggad användare> för de rapporterna. 

Om man vill se information tillhörande en användare vald i listan längst upp till 
höger så kan man lägga till kriteriet <Aktuell vald användare> i stället. 

Kriterier kan endast läggas till, tas bort och ändras av den som skapar rapporten. 

 
Se avsnittet Egenskaper för mer information om hur man skapar ett kriterium. 
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Kolumnrubriker 

 
Kolumn Namnet på databaskolumnen 

Text Kolumnens text. Den kan anpassad för varje kolumn. 

Tabell Den tabell till vilken kolumnen hör. 

Operator Den operator som används. 

Värde Värde(n) som används som kriterium 

Filter 

För att göra det enklare för användarna kan man skapa färdiga filter som 
användaren kan välja när en rapport bearbetas i Caesar CRM. 

 
Varje filter kan ha flera alternativ t.ex. alla mina utförda aktiviteter förra veckan: 

 
Filter visas i Caesar CRM som en nedfällningsbar lista överst i rapporten: 

 
Återanvänd parametrar 

Man kan också spara en kopia av filtret för användning i ett annat filter med hjälp av 
valet Spara som…. 
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Uteslut resultatkolumner 

Man kan använda samma rapport för att visa ett specifikt resultat, men beroende 
på datas relevans så kan man vilja ta bort överflödig information i resultatet. 

Exempel 

Du har en rapport som visar alla affärer och som innehåller kolumnen Ansvarig. 

Du skapar då ett filter som heter Mina, som används för att endast visa affärer som 
tillhör en specifik användare (t.ex. inloggad användare). 

När du sedan tittar på resultatet så blir kolumnen Ansvarig överflödig eftersom 
filternamnet ”Mina” redan visar på att det bara är mina egna affärer som visas. 

 

Anpassat – Användarparametrar 

Under avdelningen Anpassat kan man skapa en samling parametrar vars innehåll 
kan ändras av användaren. Användare kan inte lägga till parametrar själva men de 
kan använda dem för att ytterligare filtrera informationen. 

 
När det finns den här typen av parametrar, dyker det upp ytterligare ett val som 
heter Anpassat i filterlistan överst i rapporten: 

 
När man klickar på valet visas en dialog med de parametrar som angivits av den som 
skapat rapporten. 
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Kolumnrubriker 

 
Kolumn Namnet på databaskolumnen 

Text Kolumnens text. Den kan anpassad för varje kolumn. 

Tabell Den tabell till vilken kolumnen hör. 

Operator Den operator som används. 

Värde Värde(n) som används som kriterium 

Tvingande Visar om parametern är tvingande 

Inställningar 

När anpassade parametrar öppnas i en publicerad rapport så kan man spara det 
data man angivit som parameter som egna filter. 

 
1. Klicka Spara som… 

 
2. Fyll i ett Namn och en Beskrivning, välj en Ikon och klicka Spara. 

3. Finns det några set av parametrar sparade sedan tidigare så visas valen Skapa 
ny och Ersätt befintlig som alternativknappar. 

Dina Filter dyker då upp som nya val i filterlistan: 

 
Du kan återställa värdena så att de blir som de var från början via valet Återställ. 

 
Om det finns egna filter så visas även valet Organisera i Parameterdialogen.  
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Här kan du döpa om, ändra ikoner och ta bort dina filter. 

De filter du skapar själv under Anpassat kan bara ses och underhållas av dig. 

Själva parametrarna som finns att redigera måste dock läggas till i Saint Designer av 
en som har rättigheter att ändra i rapporten. 

Egenskaper 

Man kan sätta olika egenskaper för varje kriterium och anpassad parameter man 
skapar.  

Beroende på vilken typ av fält du har valt att basera kriteriet på, så finns det olika 
alternativ. 

Nedan är ett exempel med en bild från när man lägger till ett nytt kriterium och en 
tabell där de olika typerna beskrivs. 

 
  



Caesar Saint Designer Manual © SuperOffice Business Solutions – 2021:03  60 

 

Fälttypstabell 

Varje ikon representerar en speciell typ av fält 

Ikon Beskrivning 

 Tabell (Element) 

 Kod 

 Nummerfält 

 Textfält 

  Datumfält 

 Booleskt (Sant/Falskt) 

  Intressent 

   Användare 

   Kontaktperson 

  Kampanj 

 Kampanjdel 

  Objekt 

 Modul 

 

Textdelen är likadan för alla typer av fält, medan Inställningar skiljer sig. 
  
Nedanstående bild är hämtad från nummerfältet Total på Affär. 

  
Text 

• Anpassa – Bocka för Anpassa om du inte vill använda standardvärden för 
Namn och Beskrivning. 
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Inställningar 

• Operator – Beror på vilken typ av fält det är. 

o Kod - Lika med eller Skiljt från 

o Nummer – Lika med, Skiljt från, Större än, Mindre än, Inom 
intervall, Utanför intervall 

o Text – Lika med, Skilt från, Börjar med, Börjar inte med, Slutar 
med, Slutar inte med, Innehåller, Innehåller inte, Ord börjar med, 
Större än, Mindre än, Inom intervall, Utanför intervall 

o Datum – Från och med, Till och med, Lika med, Skiljt från 

o Booleskt – Sant eller Falskt (Ja eller Nej) 

o Intressent, Användare, Kontaktperson, Objekt och Modul – Lika 
med, Skiljt från 

• Värde – Beror på vilket typ av fält det är. 

o Kod – En lista på alla aktiva koder visas (inklusive <Saknar värde> 
om satt). Du kan välja en eller flera beroende på inställningen 
Tillåt flera värden. 

o Nummer – Ett specifikt nummer t.ex. 1, 2, 3 o.s.v. 

o Text – Specifik text. 

o Datum – Igår, Idag, Imorgon, Förre veckan, Nästa vecka, Förra 
månaden, Denna månad, Nästa månad, Förra kvartalet, Detta 
kvartal, Nästa kvartal, Förra året I år. 

o Booleskt – Ja eller Nej 

o Intressent, Användare, Kontaktperson, Objekt och Modul – 
<Aktuellt Element> 

o Affär, Aktivitet, Projekt – Om du bockar för Visa alla när du 
väljer en kolumn så kan du välja ID för elementet och sedan 
kryssa i alternativet Aktuellt Element. Det används när man vill 
köra rapporter från affärs-, aktivitets- och projektdialogerna. 

o Användare - <Aktuell vald användare>: den användare som är 
vald uppe till höger i Caesar CRM), <Inloggad användare> 

• Visa – Styr om parametern visas för användaren. Om man inte visar 
parametern, måste man ange ett värde. 

• Tvingande – Fältet är obligatoriskt.  

• Tillåt flera värden – Gör det möjligt att välja flera värden i en lista av 
Koder, Intressenter, Kontaktpersoner, Användare, Objekt och Moduler 
t.ex. om man vill se både Martins och Lisas aktiviteter. 

• Visa ”Saknar värde” – Gör det möjligt att visa poster som saknar ett visst 
värde t.ex. alla kunder där fältet Postnummer är tomt. 
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Intressent-, Objekt- och Modulportaler 

I var och en och dessa portaler vill du troligtvis visa information relaterad till det 
aktuella element som visas i fönstret. 

 
För att skapa en rapport baserad på aktuell kontext, lägg till följande kriterier: 

..\Intressent\<Aktuell intressent> 

..\Objekt\<Aktuellt objekt> 

..\Modul\<Aktuell modul> 

OBS! Man kan inte Förhandsgranska dessa rapporter i Saint Designer eftersom man 
då inte är i rätt kontext. Testa rapporterna i den portal de publiceras till. 

Resultatkolumner 

Du kan använda parametrar på alla resultatkolumner, även beräknade kolumner.  
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Saint-åtgärder 

Här kan du styra vad du vill göra med data i rapportresultatet. 

Viss Åtgärder kräver: 

• Rättigheter på åtgärder i Saint. 

• En specifik måltabell såsom Intressent, Kontaktperson eller Objekt för att till 
exempel kunna uppdatera intressekoder.  

• Internet Explorer som Webb-läsare 

Ange ansvarig  

Lägg till eller ändra ansvarig på alla valda poster.  

Kör affärsregler 

Kör affärsregler på alla valda poster. En guide tar dig igenom de steg som behövs. 

Lägg till i kampanjdel 

Lägger till kontaktpersoner/intressenter till en kampanjdel. 
Finns bara från rapporter med Intressent eller Kontakt som måltabell. 

Lägg till/Ta bort intressekoder 

Lägger till eller tar bort intressekoder på Intressenter eller Kontakter (eller Objekt). 
Finns bara från rapporter med Intressent eller Kontakt eller Objekt som måltabell. 

Lägg till/Ta bort Rättslig grund 

Lägg till eller ta bort information för Rättslig grund för Kontaktperson eller 
Intressent (GDPR). Finns bara från rapporter som har Kontaktpersoner eller 
Intressenter som måltabeller. 

Massborttagning 

Tar bort alla valda poster. En guide tar dig igenom de steg som behövs. 

Massuppdatering 

Uppdaterar alla valda poster. En guide tar dig igenom de steg som behövs. 

Tillåtna kolumner 

Det är möjligt att begränsa vilka kolumner som ska finnas tillgängliga för 
uppdatering. Då kan man förhindra att användare eller systemet uppdaterar fel fält. 

Massavprenumerering 

Avslutar prenumeration på alla valda poster i ett Territorium. En guide tar dig 
igenom de steg som behövs. 

Skapa dokument 

Skapar ett dokument med hjälp av en mall (MS Word och Excel). 
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Skapa affärer 

Skapar affärer på Intressent eller Kontaktperson.  

Hänger på inställningen Meny > Visa i meny för Affärstypskoden. Samma typer av 
affärer som finns under Ny-menyn kommer att vara tillgängliga. 
En guide tar dig igenom de steg som behövs 

Skapa aktiviteter 

Skapar aktiviteter på Intressent eller Kontaktperson. Hänger på inställningen Meny 
> Visa i meny för Aktivitetstypskoden. Samma typer av aktiviteter som finns under 
Ny-menyn kommer att vara tillgängliga. 
En guide tar dig igenom de steg som behövs 

Skicka e-post 

Öppnar e-postsprogrammet med adresserna i Till:-fältet. Kräver Internet Explorer. 

Skriv ut 

Visa resultatet anpassat för utskrift. 

Ta bort kontaktpersoner/intressenter från kampanjdel. 

Gör det möjligt att ta bort kontaktpersoner eller intressenter från en kampanjdel. 
Den här åtgärden finns bara för måltabellerna Kontaktperson eller Intressent. 

Öppna i Excel 

Öppna resultatet i MS Excel. 

Välj en MS Excel-mall. Resultatet blir tillgängligt på en ny flik. 

Transaktionstid 

När man använder åtgärderna Massuppdatering och Massborttagning, så finns 
möjligheten att utöka transaktionstiden. 

OBS! Den här inställningen bör hanteras försiktigt och helst bara användas för 
körningar utanför kontorstid. Om man utökar det här värdet så hindras andra 
användare från att komma åt systemet under den tid som är satt. 

 

  



Caesar Saint Designer Manual © SuperOffice Business Solutions – 2021:03  65 

 

Publicera 

Du kan välja att publicera din rapport till olika ställen i Caesar CRM.  

 
Det går att publicera rapporter till följande platser: 

• Saint – Till en Arbetsyta i Saint 

• Start page – Till en eller flera Startsidor 

• Sales – Till portal eller flik för Intressent, Kontaktperson, Aktivitet, Affär 
eller Projekt 

• Objekt – Till en portal eller flik för Objekt, Aktivitet, Affär, Projekt eller 
Modul. 

• Moduler - Till en portal eller flik för Objekt, Aktivitet, Affär, Projekt eller 
annan Modul. 

• Marketing – Till en Startportal, Kampanjportal, eller en flik på Kampanj eller 
Kampanjdel, eller till en Arbetsyta samt Lägg till i målgrupp. 

• Mobile – Till en Dashboard 

• Admin – Till flik på Användare 

Saint-rapporter kan visas på många platser i Caesar CRM. För varje Saint Designer-
applikation kan man specificera var rapporter får publiceras. 

Applikationer 

När du publicerar en rapport kommer du bara välja de applikationer och startsidor 
som Saint Designer kan publicera till. 

Inställningen görs i Caesar Admin > Applikationer > Underhåll > ”<Saint Designer-
applikation>” > Publicering. 
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Förhandsgranska 
Under Förhandsgranska får du en översikt av hur resultatet av din rapport se ut och 
du kan prova olika åtgärder och inställningar som gjorts för rapporten. 

Du kan göra det här innan du sparar rapporten för att t.ex. kontrollera data. 

Beroende på de inställningar du gjort på rapportflikarna kommer olika val att finnas 
tillgängliga i toppen på rapporten. 

 

Filter 

Visar de filter du skapat under Filtreringsfliken och används i kombination med 
valen Lista, Grupperad Lista och Kalender 

 

Lista 

Visar resultatet som en lista, förutsatt att inställningen valts under 
Informationsfliken. 
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Grupperad lista 

Visar resultatet som en grupperad lista, om det är valt under Informationsfliken. 

 

Kalender 

Visar informationen som en kalender-vy. Inställningen görs i fliken Kalender. 

 
Du kan välja att se kalendern som Dag, Vecka, Månad eller År. 

Saint-åtgärder 

Visar alla åtgärder som är kopplade till rapporter under fliken Åtgärder. 
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Åtgärder – Automatisering 

Man kan använda Åtgärder för att agera på ett rapportresultat. 

OBS! De här Åtgärderna är inte att förväxla med Saint-åtgärder som nämnts 
tidigare. Den typ av Åtgärder som beskrivs i det här kapitlet konfigureras i Caesar 
Admin (se Caesar Admin-manualen Automatisering > Åtgärder för detaljerad 
information). 

Förutsättningar 

• Åtgärden måste vara aktiverad för Rapport under inställningarna för 
Automatisering > Åtgärder > Visa i Caesar Admin. 

• Inställningen Tillåt åtgärder måste vara ikryssad under fliken Information i 
rapporten. 

Där man kan använda Åtgärder 

Åtgärder kan startas från följande Vyer: 

• Rapport 

o Lista – Åtgärden startas via de tre punkterna i början på raden i 
listan. 

 
o Grupperad lista – Åtgärden startas via de tre punkterna som visas i 

början på raden på de kolumner som har inställningen Visa under 
Gruppering. 

 
• Graf/Diagram 

o Detaljer – Klicka på en del i grafen (t.ex. Intressent) för att borra dig 
ner i diagrammet. Åtgärden startas sedan via de tre punkterna som 
visas först i detaljlistan. 
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• Kalender – Åtgärden startas via de tre punkterna till höger i rutan för 
kalenderposten.  

 
• Karta – Klicka på önskad plats-nål. Åtgärden startas sedan via de tre 

punkterna till höger pop-upp-rutan. 

 
• Tavla 

o Platta – Åtgärden startas vid de tre punkterna uppe till höger på 
plattan. 

 
o Snabbåtgärder – Man kan dra och släppa en platta till en 

snabbåtgärd längst ner i vyn för Tavla. 
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Grafer och Diagram 

Grafer och diagram gör det möjligt att visualisera siffror på ett begripligt och 
aptitligt sätt.  

Vad är en graf? 

En graf (eller diagram) är ett annat sätt att visa information på. Den bygger på 
samma data som rapporterna. Men i stället för att visa siffror används det för att 
bygga upp en bild av det vi vill beskriva med hjälp av linjer, cirklar, staplar m.m. 

Det gör det enkelt att se utveckling över tid, eller att jämföra två eller flera objekt 
eller händelser. 

För att skapa begripliga grafer bör man tänka på vad det är man vill visa. Det ofta 
god idé att begränsa informationsmängden. 

Nedan är ett exempel med Aktiviteter grupperade per typ, som grupperad lista. 

 
Stapeldiagram baserat på den grupperade listan. 
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Kategorier och serier 

Kategorier 

Kategorier beskriver VAD du vill mäta. 

• Vad vill jag följa upp? 

• Exempel: Ansvariga, Månad/Kvartal/År, Aktivitetstyper, Affärer med viss 
status  

• I Caesar CRM: Koder, Intressekoder, Användare, Datum etc. 

• Bara ett fält kan vara kategori 

• Visas på X-axeln 

Serier 

Serier beskriver HUR MYCKET värdena representerar. 

• En serie av mätpunkter där varje värde är en mätpunkt  

• Måste vara numeriskt (antal/värde) 

• Exempel: Antal aktiviteter, Försäljning, Orderingång 

• I Caesar CRM: Sifferfält, men också transponerade fält t.ex. antal aktiviteter 
med en särskild Typ av aktivitet. 

• Om flera kolumner innehåller numeriska värden kan du ha mer än en serie 

• Visas på Y-axeln  
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Välj Kategori och serier 

Titta på bilden nedan. Vilka kolumner representerar Kategorier och vilka kolumner 
representerar Serier? 

 

Svar: 

• Kategorier – En av kolumnerna Ansvarig eller Månad  

• Serier – En eller båda kolumnerna Försäljning och Budget  
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Inställningar för grafer och diagram 

 

När du börjar använda grafer är det bra att testa sig fram. Om du väljer en Graf-typ 
eller Palett ändras förhandsvisningen. Du kan klicka i en lista och använda 
piltangenterna för att bläddra i listan och snabbt gå igenom graftyper och paletter.  

 

Typ av graf/diagram 

Den typ av graf du väljer beror på vad du vill visa. 

Area  

Den här fungerar som linje som förenklar när man vill visa flera serier som 
överlappar varandra. Då kan man använda Staplad och Staplad 100. 

Bubbla  

Det här är en sorts punktdiagram som visar flera objekt i form av bubblor. Det 
använder tre dataserier (dimensioner) som vart och ett innehåller olika värden: de 
första två serierna visas som koordinater (Y och X-axel) och en tredje kvantitativ 
serie visas som storlek på bubblan. 

Cirkel och Ring 

Kan passa bra när man har en serie och vill visa hur stor andel varje kategori har. 

Stapel och Liggande stapel  

Kan användas både för en och flera serier. Man kan också kombinera 
Stapel/Liggande stapel med en Linje. Bocka för Visa som linje för de serier som man 
vill ska visas som linje. 

Linje  

Den här passar bra för att visa en trend, eller utveckling över tid. Den fungerar också 
bra när man vill jämföra flera serier exempelvis: Försäljning per månad de senaste 
tre åren, där varje år blir en linje. 
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Punkt  

Den här baseras primärt på prisrörelser i stället för tid. Om det inte finns några 
signifikanta prisrörelser över tid, så visar diagrammet inga nya data. Den här 
skillnaden kan göra punktgrafer idealisk när man vill upptäcka riktningsmönster och 
trender i ett komprimerat format. 

Pyramid  

Den här används när man vill illustrera inbördes hierarki. Detta görs i forma av en 
triangel med linjer som delar den i sektioner. Ett ämne läggs i varje sektion. 
Triangelformen gör att varje sektion har olika bredd, vilket skiljer dem från varandra 
och visar den inbördes hierarkin. 

Tratt  

Den här används ofta för att visa en pipeline. 

Staplad 

Om du har mer än en serie, kan du stapla värdena på varandra. Det gör det lätt att 
se totalen, men svårt att se exakt hur en specifik serie utvecklas. 

Staplad 100 

Kan användas om det är relationen mellan serier som är intressant. Det absoluta 
värdet visas som tooltip. 

Palett 

Man kan välja en fast färgskala eller en som styrs av datat där samma färg som 
koden används. 

Högkontrast 

Om man vill framhäva datat kan man välja att visa det mot svart bakgrund. 

Drillbarhet (öka detaljnivån) 

När man klickar på en stapel eller annan del i diagrammet kan du ”borra dig ner” 
och se detaljer. Dessa visas i en lista där du också kan använda Åtgärder för att 
hantera datat. 

Kolumnkälla 

Välj om siffrorna ska hämtas från listan eller den grupperade listan. Ofta är det bara 
den grupperade listan som är relevant att visa en graf på. 

Kategorietiketter 

Välj hur kategorierna ska namnges i diagrammet. 

Serier 

Datat som visas i diagrammet – Y och X axel (och bubbelstorlek). 

Visa förklaring 

Kategorierna listas vid sidan om grafen. 

Placering för förklaring 

Var förklaringen visas. 
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Visa dataetiketter 

Varje mätpunkt i en serie skrivs ut. Om du väljer att inte visa siffrorna kan du ändå 
se dem via tooltip på mätpunkten.  

Detaljer 

Man kan borra sig ner i detaljer i ett diagram genom att klicka på det. 

Datat visas då som en Lista och man kan komma åt varje rad som diagrammet är 
baserat på. 

 
Man kan också utföra Åtgärder på posten genom att klicka på de tre punkterna i 
början på raden (förutsatt att rapporten stödjer Åtgärder).. 
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Sökrapporter 

Snabb-söken används för att hitta företag, kontaktpersoner etc. Varje snabb-sök 
bygger på en Saint-rapport, vilket gör det enkelt att anpassa den. 

 
Namn i Kursiv stil visar att rapporten är en standardrapport som kommer med vid 
installationen. De rapporterna kan inte ändras. 

• Visa - Välj ett filter för att begränsa innehållet i listan. 

• Måltabell - Visa bara sökrapporter som bygger på en specifik måltabell.  

• Sök - Sök utifrån sökrapportens namn med ”Ord börjar med” och letar i 
alla rapporter oavsett val gjorda i Visa och Måltabell.   

• Visa inaktiva - Visar också inaktiva sökrapporter i listan. 

Sökrapporter används på flera ställen i Caesar CRM. Några som används ofta är de i 
Huvud-söken i övre högra hörnet av huvudbilden. 
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Information 

 

Information om en sökrapport 

• Namn – Sökrapportens namn  

• Beskrivning – En beskrivning av vad rapporten ska användas till. 

• Mobil – Sökrapporten används för Caesar Mobile CRM. När det här är 
satt kan man bara Publicera sökrapporten till Mobilapplikationer. 

• Ikon – Du kan välja en ikon eller skriva i bild-ID. 

• Inaktiv – Avaktiverar sökrapporten så att rapporten inte visas.  

• Visa – Visa för alla eller för valda Roller. 

• Ansvarig – Bygger på vem som är ansvarig och kan visas som ”Mina”. 

• Urval – Det urval som sökrapporten baseras på. 

Filtrering 

En sökrapport innehåller parametrar som används i Snabb-sökfältet, och 
parametrar för Avancerat läge, vilket visas om fler än en post matchar kriterierna. 

För att vara säker på att vissa poster inte visas kan du lägga till ett kriterium t.ex. att 
en kontaktperson inte ska vara satt som vilande eller visa företag i Sverige 

Se kapitlet Rapport | Filtrering för mer information.  
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Publicera 

En Sökrapport kan publiceras till flera applikationer.  

 

Du kan också välja att publicera en sökrapport som Global, då blir den tillgänglig i 
alla applikationer förutom Caesar Mobile CRM. 

CFO och CFN 

En global Sök-rapport blir även tillgänglig för dialoger som används i CFO (Caesar for 
Outlook) och CFN (Caesar for Notes). 

OBS! Sök-rapporten som används i CFO och CFN måste ha parametern Privatperson 
satt till Nej för att fungera. 

Spara som Sökrapport 

Om du redan har en rapport som du vill använda som grund för en Sökrapport så 
kan du spara den som Sökrapport med hjälp av Typ. 
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Mobila listor 

En mobil lista är anpassad för att visas på en telefon eller platta. 

 
Listan har en snabbsökning som gör det lätt att hitta en person eller ett företag. an 
kan också använda filter som begränsar vad som ska visas i listan. 

• Visa - Välj ett filter för att begränsa innehållet i listan. 

• Måltabell - Visa bara mobila listor som bygger på en specifik måltabell.  

• Sök - Sök utifrån den mobila listans namn. Söken använder ”Ord börjar 
med” och letar oavsett valen gjorda i fälten Visa och Måltabell.   

• Visa inaktiva - Visar även inaktiva mobila listor. 

• Visa ”Körningar” – Antal gånger som den mobila listan har körts visas 
som en kolumn till höger i listan. 

Ny mobil lista 

Välj Ny > Mobil lista i toppmenyn för att skapa en ny mobil lista. 
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Information 

  

• Namn – Den mobila listans namn 

• Beskrivning – En beskrivning av vad listan ska användas till. 

• Ikon – Välj en ikon. 

• Inaktiv – Inaktiverar den mobila listan.  

• Visa – Visar den mobila listan för Alla eller för valda Roller. 

• Urval – Det urval den mobila listan bygger på. 

Egenskaper 

Logga exekvering – Den här kryssrutan finns om man aktiverat Inställningar > 
Loggning > System > Rapportkörning och om fältet ”Logga exekveringar” är satt till 
Visa under Inställningar > Fält > SelectionReport-tabellen i Caesar Admin. 

Spara som… 

Man kan kopiera en mobil lista via Spara som. 

Exportera 

Man kan exportera en mobil lista för att exempelvis importera till en annan miljö. 

Texter 

Man kan översätta text för mobila listor till ett annat installerat språk. 

Ta bort 

Ta bort en mobil lista. En bekräftelsedialog visas vid borttag. 
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Kolumner 

En mobil lista är anpassad för att få plats på en telefon eller platta. 

Ikon och rubrik 

Varje rad har en ikon och en rubrik.  

 
Använd ikon från Välj den kolumn varifrån ikonen ska hämtas 

Använd rubrik från Välj den kolumn varifrån rubriken ska hämtas 

Lista 

 
Man kan visa 1–3 kolumner. Det går inte att lägga till fler än så. 

Kalendervy för startsida 

 
Aktivera   Slår på/av visning av kalendervy 

Startdatum   Välj kolumn för startdatum 

Slutdatum   Välj kolumn för slutdatum 

Idag och 30 dagar framåt Kryssa i för att visa dataintervall Standard???? 

Kartvy 

 
Aktivera   Slår på/av visning av kartvy 

Text   Ange kolumn för vad som ska visas på nålen på kartan 

Beskrivning   Valfri beskrivning av vyn 

Latitud   Ange kolumnen som innehåller latitud 

Longitud   Ange kolumnen som innehåller longitud 

Max antal poster 

När det här valet är aktiverat, kan man ange hur många poster som maximalt ska 
visas.  
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Filtrering 

En mobil lista innehåller parametrar som används i Snabbsökfältet och i Filter. Varje 
filter kan innehålla förvalda kriterier. 

Man kan t.ex. visa poster relaterad till Aktuell kund eller Inloggad användare. 

Se kapitlet Rapport | Filtrering för mer information. 

 

Publicera 

Välj om den mobila listan ska visas direkt i Huvudsidan, eller som en flik under 
Intressent, Kontaktperson etc. 
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Mål 

Mål i Saint Designer 

 
Visa - Välj ett filter för att begränsa innehållet i listan. 

Måltabell - Visa bara mål som bygger på en specifik måltabell.  

Sök - Sök utifrån målets namn. Söken använder ”ord börjar med”. Söker oberoende 
av vilka begränsningar som gjorts i fälten Visa och Måltabell.   

Visa inaktiva - Visar också inaktiva mål. 

Nytt mål 

För att skapa ett nytt mål väljer du Ny > Mål från toppmenyn.  

Alla urval som är inställda som Används för mål kommer att finnas tillgängliga Om 
det finns flera urval inom samma måltabell visas urvalen som undermenyer till 
måltabellen.  

Standard-mål som finns med i installationen visas i Kursiv stil. 

Rullande 

Ett rullande mål används för att visa status vid en viss tidpunkt. Det kan t.ex. vara 
Antal öppna affärer eller Värdet på alla öppna affärer i en viss fas.  

Till skillnad från ett vanligt mål beräknas utfall utifrån ett datumintervall som är 
relativt i förhållande till frekvensdatumet. 

Exempel - Rullande 6 månader framåt - Affärer med avslutsdatum idag + 5 månader 
framåt (januari-juni). 

Vid rullande mål ska du inte räkna om verkligt värde för frekvenser som passerat. 

  



Caesar Saint Designer Manual © SuperOffice Business Solutions – 2021:03  85 

 

Importera/Exportera mål 

Mål 

Följande regler gäller för import och export av mål: 

• Import 

o Om målet inte finns - Du får en fråga om att skapa ny. 

o Målet finns - Du får en fråga om ersätt eller skapa ny. 

o Målet låst för redigering - Du får information om att målet finns 
men att det är låst och du får en fråga om du vill skapa ett nytt mål. 

• Export 

o Målvärden och schema för beräkning följer inte med. 

Målvärden 

Du kan importera målvärden från en Excel-fil med ett fördefinierat format. Du kan 
exempelvis exportera förra årets målvärden, komplettera och uppdatera dem i 
Microsoft Excel och sedan importera dem i Saint Designer.  

Följande regler gäller för import av målvärden: 

• Filtyp – Filformat som stöds är *.xlsx (Excelblad) 

• Rätt format – Under importen sker en kontroll och validering av datum, ID, 
GUID och målvärden 

o ID och GUID som inte finns läses in som ”Okänd post” 

o Tomma fält för målvärden läses in som NULL. 

• Datum - Ange startdatum i varje frekvens. Exempel: 

o Årsmål - 2016-01-01 

o Kvartalsmål - 2016-01-01, 2015-04-01 etc. 

o Månadsmål - 2016-01-01, 2015-02-01 etc. 

o Veckomål - 2016-12-29, 2015-01-05 etc. 

Detaljer 

Man kan exportera måldetaljer till Excel. 

De här valet finns när målet visas I en Portal och när detaljer finns tillgängliga för 
användaren 
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Information 

 
Namn   Målets namn 

Beskrivning  En beskrivning av vad målet ska användas till. 

Ikon   Välj en ikon. 

Inaktiv   Inaktiverar målet. Målet visas inte i portaler 
   och Caesar Saint. Beräkningen av mål upphör. 

Visa   Välj Roll(er) som målet ska visas för. 

Urval   Urvalet som målet bygger på. 

Måltyp  Standard eller rullande (visas endast när du 
   skapar ett nytt mål). 

Beräkna  Beräkningstyp för målet: Summa eller Antal. 

Summafält 

 Det fält som ska summeras t.ex. Total (visas 
endast då Summa valts i fältet ’Beräkna’). 

Månader rullande 

 Antal månader för rullande mål (visas endast 
för mål av typen Rullande). 

Riktning  Riktning på mål: Framåt eller Bakåt (visas  
   endast för mål av typen Rullande). 

Sammanslagningsfält Det du vill sätta mål på och följa upp  
   t.ex. säljare, produktgrupp eller kundkategori. 
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Sammanslagningsfält Ange ett andra sammanslagningsfält.  

Exempel: Du vill se försäljning per kund och 
säljare. Välj då Kundnamn i det första fältet och 
Ansvarig i det andra.  

Periodlängd  År, Kvartal, Månad, Vecka, Anpassad, Ingen. 

Frekvens  Minsta enheten för beräkningen - År, Kvartal, 
   Månad, Vecka. 

Räkenskapsår börjar  Månad då räkenskapsåret börjar. 

Datumfält  Datumfält som används för beräkning. Affärer 
   och Försäljning har t.ex. ofta flera datumfält.  
 
   Vilket fält ska avgöra tidsperioden som  
   posten hör till?  

   Exempelvis Avsluts- eller Faktureringsdatum. 

Regionala inställningar  Styr vilken dag som är första dagen i veckan. 

Tidszon  Tidszon. 
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Inställningar 

 

Parametrar 

Parametrar - Välj parametrar för att avgränsa vad som ska ingå när utfallet 
beräknas. 

Exempel: Om vi vill sätta mål på hur många besök varje säljare ska göra, är vanliga 
parametrar: 

• Aktivitetstyp = Besök 

• Aktivitet utförd = Ja 

Prognos 

Prognos används för att visa vilken potential som finns. Prognosen utgår från 
samma urval och sammanslagningsfält, men har en egen uppsättning parametrar 
och kan använda ett annat fält för beräkning av utfall. 

Exempel: Prognosen är alla affärer som inte är avslutade. För att det ska bli mer 
intressant att jämföra prognosen med utfall är det en bra idé att skapa ett nytt fält 
som innehåller ett vägt värde utifrån exempelvis sannolikhet eller fas.  

Eftersom prognosen är till för att göra en uppskattning av framtiden visas den bara 
för den aktuella frekvensen och framåt i tiden. 

• Prognos - Om målet också ska beräkna en prognos.  

• Summafält – Det fält som ska summeras för prognos (visas endast om 
Summa valts för fältet Beräkna). 

• Parametrar - Välj parametrar för att avgränsa vad som ska ingå när 
prognosen beräknas. 

Beräkning 

Beräkna för frekvenser som passerat – Bestämmer om frekvenser som passerat ska 
vara låsta eller beräknas om.  

Anta att målet är 10 besök mot A-kunder. Om en A-kund senare blir en B-kund 
kommer det besöket inte längre att räknas med.  

Genom att bocka ur ”Beräkna för frekvenser som passerat”, räknas bara den 
aktuella frekvensen och framåt.  

OBS! Använd inte ”Beräkna för frekvenser som passerat” för rullande mål. 



Caesar Saint Designer Manual © SuperOffice Business Solutions – 2021:03  89 

 

• Beräkna ’Verkligt värde föregående år’ - Ska verkligt värde beräknas också 
för föregående år, för att göra det möjligt att se trender och utvecklingen 
mellan år? 

• Beräkna ’Verkligt värde förrförra året’ - Ska verkligt värde beräknas också 
för förrförra året? 

• Schema för beräkning - När och hur ofta ska målet beräknas? En översikt 
över alla beräkningar visas i Admin under System > Jobb. 

• Mängd historik som ska beräknas för schemaläggning – Antal perioder 
tillbaka som ska beräknas. 

Utvärderingsdag 

• Använd YTD/QTD/MTD – Du kan begränsa vilka perioder som går att välja. 
Om du bockar för Använd YTD/QTD/MTD visas utfallet i förhållande till 
dagens datum. Om du bockar ur den går det bara att välja de fasta 
perioderna - År, Kvartal, Månad eller Vecka. 

Indikatorer  

• Ikoner - Välj mall för indikatorer. Du kan visa tre, fyra eller fem ikoner. 

• Invertera ikoner - Invertera färgerna i mätare och ikoner i listan. Använd när 
lägre är bättre. 

Operator 

• Operator - Operator för brytpunkt som styr färgen i mätaren och ikoner i 
listan. Större än, Lika med och Mindre än. 

•  % - Ange var brytpunkten ligger för operatorn. 

• Färg för mätare – Välj vilken färg som ska användas för varje område. Du kan 
välja mellan grön, gul och röd. 

• Ikon – Du kan välja valfri ikon om det passar ditt syfte bättre, exempelvis 
”tumme upp”, eller en sol. 
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Målvärden 

  

 
För fält du angett som sammanslagningsfält kan du ange målvärden.  

Vanliga sammanslagningsfält är:  

• Säljare 

• Produktgrupp 

• Kundkategori. 

Exempel 

Hur mycket ska en säljare sälja?  

Hur många besök ska genomföras under en viss tidsperiod?  

Hur mycket förväntas vi sälja av en viss produkt?  

etc. 
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Ändra Målvärden 

Här kan man ändra och titta på aktuella målvärden.  

Innan du kan ändra några målvärden måste du först välja Aktuell period du vill visa 
och ändra värden för. 

 
Klick sedan på Ändra målvärden… för att visa/ändra värden. 

 
• Organisation - Använd Organisation för att begränsa listan för att välja 

ansvariga. 

• Sammanslagningsfält - Välj värden i sammanslagningsfält som finns i målet 
(Ansvarig i det här exemplet). 

• Fördelning - Välj fördelningsnyckel (som du sparat tidigare). 

• Total - Visar totalsumman för alla frekvenser i perioden. 

Välj fördelning 

Manuell    Mata eller klistra in värden för perioden för alla 
frekvenser. Du kan klistra in en hel serie på en gång.  
Exempel: Du har redan målvärden i Excel; markera 
värdena för alla månader och kopiera, klicka i rutan för 
det första målvärdet, klistra in datat. 
  
OBS! Det måste vara lika många celler i Excel som det 
är frekvenser på målet. Men det spelar ingen roll om de 
står vågrätt eller lodrätt (rad eller kolumn). 

Jämn    Totalsumman fördelas jämnt över perioden. 

Förra årets utfall   Totalen distribueras baserat på förra års mönster (t.ex. 
säsongsvariation) 

Konstant    Konstantvärdet används för alla frekvenser.  
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Exempel – Förra årets utfall 

Det här används för att fördela målvärdena enligt samma mönster dom de 
fördelades föregående år. 

I det här exemplet, så var det verkliga Totala utfallet för Målet 26 (2016). 

Och det verkliga antalet aktiviteter fördelades så här: 

 
Endast februari, mars och april innehöll några aktiviteter, resten hade 0 (noll). 

Fördelningen jämfört med det Totala utfallet för 2016, i procent, var följande: 

Månad Antal Aktiviteter Total 2016 % av Total 
Februari 5 26 19,23% 
Mars 11 26 42,31% 
April 10 26 38,46% 

 

I år vill vi ha samma fördelning i procent för dessa månader, men med en annan 
Total på 200 aktiviteter (i stället för 26): 

 
Antalet aktiviteter har ökat, men procenten av det Totala antalet aktiviteter 
kvarstår och är densamma som förra årets procent. 
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Rättigheter 

När den här rättigheten är satt kan användare ändra målvärden inifrån Caesar CRM. 

 
• Roll - Välj roll(er) med rättigheter att lägga till och ändra målvärden. 

• Ansvarig - Välj användare som får lägga till och ändra målvärden. 

För varje mål kommer en Redigera-knapp att dyka upp i övre högra hörnet i målets 
toppmeny. 

 
OBS! Man kan bara ta bort målvärden inifrån Saint Designer. 

Publicera 

 
Välj de Arbetsytor i Saint och Startsidor i vilka mål skall vara tillgänglig. 
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Förhandsgranska  

På fliken Förhandsgranska ser du mätare, trend och detaljer. 

 
• Period – Väl period: YTD, QTD, MTD - År, Kvartal, Månad, Vecka. 

• Sammanslagningsfält - Välj om du vill se alla poster eller en post i taget. 

• Prognos - Välj om du vill visa prognosen för målet. 

• Mätare - Mätare som visar utfall och prognos utifrån vald period och 
sammanslagningsfält. 

• Trend – Diagram som visar Utfall, Målvärde, Pågående och Periodiserat 
målvärde för vald period och sammanslagningsfält. 

• Detaljer - Listan visar utfall, målvärden, utfall i %, prognos och prognos i %, 
förra året och förrförra årets värden för vald period och fält. 

Periodiserat målvärde 

En ögonblicksbild av det beräknade värdet för vad utfallet borde vara för att kunna 
nå målet (förväntat värde). Värdet förändras löpande (varje uppdatering av sidan).  
 
Formeln för uträkningen är:  
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Lägg till mål i Startsidor 

 

• Ansvarig - Välj ansvarig för målet. 

o <Alla> 

o <Vald aktuell användare> 

o  <Inloggad användare> 

o <Organisation för aktuell vald användare> 

o Enskild användare. 

• Lås sammanslagningsfält - Lås fältet för användaren. 

• Tidsperiod – Välj standardtidsperiod 

• Lås tidsperiod - Lås fältet för användaren. 

• Visa - Val av visning som standard: 

o Översikt 

o Mätare 

o Trend 

o Mätare och trend 

o Detaljer 

• Lås visningsläge - Lås val av visning för användare. 

• Uppdateringsintervall – Ställ in ett intervall mellan 1 och 60 minuter. 
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Mål i Startsidor 

 
• Översikt - Val av visningsläge: 

o Översikt 

o Mätare 

o Trend 

o Mätare och trend 

o Detaljer 

• Ändra målvärden - Ändra målvärden för denna och nästa period. 

 
• Tidsperiod - Välj tidsperiod som skall visas. 

 

 
• Sammanslagningsfält - Välj fält för att begränsa visningen. 

• Förra året - Välj att visa förra årets utfall. 

• Förrförra året - Välj att visa förrförra årets utfall. 

• Prognos - Välj för att visa prognos. 
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Lägg till mål i Saint-arbetsytor 

 

Välj arbetsyta och lägg till målet på fliken Innehåll. 

Mål i Saint-arbetsytor 

 

Rapporter och mål visas i bokstavsordning. Mål visas med förhandsinformation. 
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Systemrapporter 

Systemrapporter skapas som vanliga rapporter men körs i bakgrunden och är därför 
inte synliga för användare i Caesar CRM.  

Det betyder att du inte kan publicera en systemrapport någonstans. 

Användning av systemrapporter 

Systemrapporter kan användas som grund för: 

• Databasunderhåll 

• Att genomdriva Affärsregler 

• Integration till externa system 

• Dokumentmallar 

• o.s.v. 

Se Caesar Admin-manualen för mer information. 

Spara som Systemrapport 

Om du redan har en rapport som du vill använda som underlag för en 
Systemrapport, kan du spara den som System rapport med hjälp av Typ. 
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Valutahantering 

Med hjälp av valutahantering kan du se vad din pipeline eller försäljning är värd i en 
gemensam valuta. Central rapportering blir tydlig och överskådlig.  

Lägg till så många valutor du vill och visa alla fält som innehåller pengar i rätt valuta.  

Alla valutor är kopplade till en basvaluta. När du bygger rapporter kan du välja i 
vilken valuta du vill att pengar ska visas: 

• Användarens valuta 

• Vald valuta 

• Basvaluta 

För att underlätta kan du ange vilken valuta som ska vara förvald för en viss kund 
eller en viss användare. 

 

Även om ni bara jobbar med en valuta blir informationen lättare att ta till sig när det 
är skillnad på fält som innehåller pengar och fält som innehåller andra siffror.  

Du kommer att märka en skillnad i dialoger, rapporter och mobila listor. 

Funktioner 

Kolumner 

Valutafält visas normalt i den valutan som användes när värdet matades in, och 
summan visas i inloggad användares valuta. 

Du kan välja att visa fältet i en specifik valuta t.ex. en koncerngemensam valuta, 
eller låta det styras av valutan som är satt på affären, intressenten etc. 

Du väljer också om det bara är summan eller alla rader som ska räknas om. 

Det finns ingenting som hindrar att du lägger till samma fält flera gånger och visar 
det i olika valutor t.ex. både användarens valuta och koncerngemensam valuta. 

 



Caesar Saint Designer Manual © SuperOffice Business Solutions – 2021:03  100 

 

Exportera till Excel 

När du öppnar rapporten i Microsoft Excel formateras alla valutafält som valuta. 

Sortering 

Valutafält sorteras alltid som ett talfält.  

Det betyder att om du sorterar på ett valutafält kommer det största talet först 
respektive sist, oberoende av det verkliga värdet enligt aktuell valutakurs. Vill du 
sortera efter värde väljer du att visa alla rader i en och samma valuta.  

Parametrar 

Som standard används basvalutan när du skapar en parameter på ett valutafält. 

Du kan välja att parameter använder en specifik valuta. Tänk på att lägga till en 
beskrivning på parametern så att användaren förstår vilken valuta som används.  
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Koncernstruktur 

Med hjälp av koncernstruktur kan du få en sammanställning av information för en 
hel koncern. Du kan exempelvis visa kontaktpersoner, försäljning, affärer eller 
aktiviteter från alla relaterade bolag. 

Översikt 

Överordnad intressent 

Det finns ett fält på Intressent med en relation till ett överordnat företag. Varje 
företag kan bara hänga ihop med ett överordnat företag.  

Utifrån detta kan du bygga rapporter som visar hela strukturen och även t.ex. 
kontaktpersoner, försäljning, affärer eller aktivitetsnivå per dotterbolag. 

Specialkolumn <Hierarki> 

Det finns en specialkolumn i Saint Designer: <Hierarki>. 

 
Välj om du bara vill se namnet på intressenten (Toppnivå) eller hela sökvägen. 
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Filtrering 

För att hitta relaterade företag lägger du till en parameter eller ett kriterium på 
fältet Intressent och välja Visa som Hierarki.  

Du kan välja om rapporten ska visa aktuell intressent, eller om du alltid ska se hela 
intressentens hierarki oavsett var den aktuella intressenten befinner sig i hierarkin. 

Hierarki som parameter eller kriterium: 

 
Från aktuell intressent eller hela hierarkin: 

 

Mål på koncernstruktur 

Sammanslagningsfält – Intressent 

Du kan sätta mål på hela koncernen och låta Caesar CRM sammanställa information 
från alla företag i hierarkin. 

Om du bockar för ”Som hierarki” summeras värdena för alla intressenter från 
aktuell intressent i hierarkin och nedåt. Ange målvärdet på toppintressenten. Om 
du sätter mål på flera intressenter i hierarkin kommer summorna att räknas flera 
gånger. 

Om du vill sätta mål för hela koncernen, inklusive alla företag i hierarkin – välj Som 
hierarki. 
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Publicera i portaler 

När du publicerar ett mål i en portal kan du välja om du vill visa mål och resultat för 
alla intressenter i hierarkin, eller bara från aktuell kund och nedåt.  

Välj om du vill se alla intressenter i hierarkin från toppen och neråt, från aktuell 
intressent och neråt, eller bara aktuell kund. 
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Organisation 

Syftet med Organisation är att kunna följa upp delar av verksamheten utifrån 
grupper av användare. Beroende på vad ni vill följa upp väljer ni själva vad 
grupperna ska baseras på. 

Allt som är kopplat till användare kan visas utifrån grupp-begreppet Organisation. 

Exempel på grupper och vad de är intresserade av: 

• Försäljningsteamet i Stockholm - Öppna affärer 

• Sverige – Alla utestående offerter 

• Privatmarknad - Försäljning inom privatmarknad  

• Oslo – Öppna supportärenden i Oslo som är äldre än 2 dagar 

Varje användare kan delas upp i tre dimensioner 

• Produkt – Vilken produkt hon säljer. Det kan också vara ett affärsområde eller 
produktgrupp. 

• Organisation – Var i organisationen jobbar hon? 

• Geografi – Var jobbar hon? Land, region, distrikt etc. 
 

Produkt, Organisation och Geografi är exempel. Många kunder använder bara en 
eller två dimensioner. Andra vill ha andra benämningar. Vill ni inte använda namnen 
Produkt, Organisation och Geografi ändrar du dem till något annat i Caesar Admin > 
Organisation.  

Du kan också skapa rapporter utifrån aktuell användare – Min organisation. 
Exempelvis kan en användare i Sverige få tillgång till översikten med alla offerter 
som är kopplade till någon av de svenska säljarna.  

Utifrån sin tillhörighet i organisationen ges användaren möjlighet att se vad som 
händer på en högre nivå. Någon i Sverige kan t.ex. få tillgång till hela Norden. 
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Sätt upp din organisation i Caesar Admin. 

De grupper ni vill ha sätter ni upp under Egen organisation i Caesar. 

 
När organisationsträdet är klart, välj en grupp och klicka Lägg till... för att lägga till 
användare. 

Skapa en rapport med parametrar 

När du skapar en rapport som ska bygga på Organisation lägger du till parametern 
Organisation, som ligger under Ansvarig > Ansvarig > Organisation. 

 
Välj Operator ”Lika med” och klicka i ”Värde”-fältet. 

 

• Inkludera undergrupper – Inkludera alla användare som ingår i den valda 
gruppen och i alla undergrupper. 
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”Min” organisation 

Du kan få Organisation att automatiskt utgå från den som har loggat in. 

Välj ”Aktuell vald användare” när du lägger till parametern. Rapporten blir då 
dynamisk och resultatet utgår utifrån den aktuella användaren eller den nivå där 
den befinner sig i organisationen. 

Inställningar: 

• <Användaren> - Allt mitt och allt på nivåerna under min. 

• <Användarens nivå> Allt på min nivå, och allt på alla nivåer under min. 

Du måste välja Dimension t.ex. Geografi. 

Parameter på Organisation i nedanstående exempel: Hitta försäljning på företag där 
någon i min del av organisationen är ansvarig. 

 
Du kan styra vilken del av trädet som användaren kan välja från när de ändrar en 
parameter. 

Om du inte gör några andra inställningar så kommer användaren bara att se 
information relaterad till personer som ligger på samma nivå. 
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Exempel 

Nivåer: 

• Nivå 1 = Kontinent (Europa, USA) 

• Nivå 2 = Region (Central, Norden, Syd, Öst) 

• Nivå 3 = Land (Belgien, Tyskland, Nederländerna etc.) 

Det är möjligt att låta användaren välja från andra delar ur trädet. Vi väljer här att 
Översta tillåtna nivå = Nivå 2.  

Det gör att användaren som är kopplad till Storbritannien kan komma åt alla 
områden som ligger i Europa. 

 
Användaren kan dock inte välja från någon annan kontinent, eftersom kontinent 
ligger på Nivå 1. 
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Urval 

Alla standardtabeller kan användas som grund för att Urval. Om man har lagt till 
egna anpassade tabeller, eller vill visa data från systemtabeller, så måste man se till 
att dessa tabeller kan användas i ett Urval. 

Det här styrs via inställningen “Måltabell i urval”, som kan ställas in I Caesar Admin 
> Inställningar > Tabeller. Se Caesar Admin Manual för mer information. 

Datamängd 

Datamängden är den viktigaste delen av urvalet. 

 
Datamängden: 

• Beskriver er affärslogik. 

• Definierar vilket data som är tillgänglig för Rapporten. 

Datamängden definierar också hur data hänger ihop t.ex. vilken kontaktperson du 
menar exempelvis från en affär: 

• Kontaktpersoner på öppna affärer 

• Kontaktpersoner på företag där ni har öppna affärer 

• Etc. 
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Logisk operator 

Logisk operator har stor betydelse när man vill kunna bestämma möjligheten att 
använda olika kriterier för olika kolumner. Den bestämmer vilket data som hämtas 
från databasen när man skapar Rapporter. 

Man kan välja logisk operator att använda för olika kriterier. 

• OCH 

• ELLER 

Den här inställningen är viktig när man t.ex. vill kunna använda ELLER-kriterier 
mellan olika kolumner t.ex. Intressent.Ort och Intressent.Postnummer som visas i 
exemplet Rapport med Urval som använder ELLER nedan. 

Fler användningsområden för OCH/ELLER beskrivs i kapitlet Boolesk algebra nedan. 

Relationer – Tabeller 

Beskriver de tabeller som ska användas för rapporten. Det påverkar vilka kolumner 
som kan väljas och vilka fält du kan använda som kriterier eller parametrar. 

Det finns flera Urval som tillhandahålls i standard som innehåller relationer till de 
vanligaste tabellerna. 

Dessa Urval är markerade i kursiv stil i listan och kan inte ändras: 
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Ny relation - JOIN  

Här definierar man relationerna mellan tabellerna. Man kan skapa en relation till 
vilken tabell som helst i databasen (förutom några få metatabeller som inte är 
tillgängliga för Saint Designer). En relation mellan två tabeller kallas också för JOIN. 

Primärnyckeln för tabellen väljs automatiskt som kolumn för att koppla ihop 
tabellerna. Saint hämtar relationen via databasstrukturen och visar därför bara 
relevanta tabeller. 

Om du ska göra en enkel koppling till en annan tabell så rekommenderas 
standardvärdena. Tillgängliga tabeller kommer då automatiskt väljas av Saint enligt 
databasdesignen (”Foreign Key”-definitionerna) 

Om du inte vill använda de värden som föreslås i standard när en relation skapas, så 
kan du välja dina egna, skräddarsydda kolumner. Det går att skapa en koppling 
mellan med vilka två kolumner som helst, förutsatt att de har samma datatyp. 

 

Från 

Källtabellen dvs. vald tabell i Datamängd-dialogen. 

Kolumn 

Det fält du vill använda i källtabellen för att koppla till din nya tabell (destination). 

Till 

Den tabell du vill koppla till (destination). 

Kolumn 

Det fält du vill använda i din måltabell baserat på fältet i källtabellens. 

Beskrivning 

Fyll i en beskrivning av relationen. 
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Typ av relation 

Data plockas beroende på hur datasetet är byggt och mängden väljs ut (se 
nedanstående avdelning ”Typ av relation” för mer information). 

• Måste ha om villkor är satt (det som oftast används) 

• Måste ha 

• Kan ha 

• Får inte ha om villkor är satt 

• Får inte ha 

• Avancerat 

Avancerat 

Används när man vill använda beräknade värden för att koppla en tabell. 

• Aggregeringsfunktion 

o Räkna unika rader 

o Summa 

o Medelvärde 

o Standardavvikelse 

o Varians 

o Maxvärde 

o Minsta värde 

• Operator 

o Lika med 

o Skiljt från 

o Större än 

o Mindre än 

o Inom intervall 

o Utanför intervall 

o Värde 

• Som minst – Välj värde 1 (default) eller fyll i ett eget värde. 
  
Används för att begränsa antalet tillhörande poster i en kopplad tabell t.ex. 
minst en aktivitet kopplad till kund ska väljas ut. 

• Som mest – Fyll i ett värde. 
 
Används för att begränsa antalet tillhörande poster i en kopplad tabell t.ex. max 
10 aktiviteter kopplade till kund ska väljas ut. 
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Typ av relation 

Att du kan ändra typen av relation ger stora möjligheter att hitta den information 
du vill ha. 

I exemplet nedan kommer vi att utforska relationen mellan Intressent och 
Kontaktperson. 

De olika relationstyperna är: 

• Måste ha om villkor är satt - Om du sätter ett kriterium på en tabell får du en 
MÅSTE HA-relation.  
 
Om du exempelvis har en relation mellan intressent och kontaktperson, och 
sätter kriteriet Kontaktperson.Titel = VD, kommer du bara att få de intressenter 
som har en VD registrerad i Caesar CRM.  
 
Om du inte sätter ett villkor på något fält i den kopplade tabellen, blir det en 
KAN HA-relation. Det betyder att du kommer att få alla företag, oberoende av 
om de har en kontaktperson kopplad eller inte. 

• Måste ha – Resultatet innehåller bara företag som har en kontaktperson 
kopplad.  
Motsvarar INNER JOIN i SQL Frågan (1 till 1 eller 1 till ∞) 

• Kan ha – Resultatet kommer att inkludera alla företag.  
Motsvarar OUTER JOIN i SQL (1 till 0-∞) 

• Får inte ha – Resultatet innehåller bara företag som inte har några 
kontaktpersoner som uppfyller kriterierna. 
Motsvarar NOT IN i SQL 

• Får inte ha om villkor är satt – Om du sätter ett kriterium på en tabell, får du en 
FÅR INTE HA-relation.  
 
Om du exempelvis har en relation mellan Intressent och Kontaktperson, och 
sätter kriteriet Kontaktperson.Befattning = VD, kommer du bara att få de 
intressenter som inte har en VD.  
 
Om du inte sätter ett villkor på titel eller något annat fält i den tabellen, blir det 
en KAN HA-relation. Det betyder att du kommer att få alla företag, oberoende 
av om de har en kontaktperson kopplad till sig eller inte. 

• Avancerat – Gör det möjligt att skapa avancerade beräkningar, exempelvis att 
skapa summor eller att räkna unika rader 
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Relationsexempel 

Nedanstående exempel illustrerar två olika tillfällen där relationer skapas från 
Aktivitet: en med standardkolumner och en med skräddarsydda kolumner.  

Standardrelation 

 
Från: Källtabell (Aktiviteter) 

Kolumn:  Primärnyckeln (ActivityID) från källtabellen plockas automatiskt.  

  
Till: Måltabell (destination) t.ex. relActivityContact. 

Om samma tabell förekommer fler än en gång, så kan man använda tooltip för att 
särskilja dem, eller lägga till dem och sedan titta på den andra ”Till”-rubriken. 

Kolumn: Kolumnen plockas automatiskt från databasdesignen. 

Använd ett andra kriterium 

Man kan vilja begränsa antalet poster som väljs från den länkade tabellen. Det gör 
man genom att lägga till ett andra kriterium på tabellkopplingen. 

Det här gör det även möjligt att göra en dubbel koppling utan att lägga till en ny 
relation. 

I nedanstående exempel, så har Aktivitetstabellen kopplats till Systemloggstabellen. 
Det första kopplingskriteriet säger att endast poster med en Aktivitetsnyckel som 
finns i Systemloggen ska väljas. Det andra kriteriet begränsar informationen 
ytterligare så att bara poster för användare som skapat aktiviteter väljs. 
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Skräddarsydda relationer 

Man kan koppla till vilken tabell som helst via vilken kolumn som helst i källtabellen 
t.ex. ett textfält enligt nedanstående exempel. 

OBS! Det är viktigt att kolumnerna man länkar mellan har samma datatyp dvs. 
Textfält till Textfält, Datumfält till Datumfält o.s.v. 

I det här fallet så kopplas textfältet “Extratext 1” i Aktivitetstabellen till textfältet “ 
Extratext 1” i Affärsområdestabellen 

 
Från: Källtabell (Aktiviteter) 

Kolumn:  Extra text 1  

Till: Måltabell (destination) - (Affärsområde) 

Kolumn: Extra1 

Ett andra kriterium läggs till som kopplas Affärsområdet i Aktivitetstabellen med 
Affärsområdet i Affärsområdestabellen, för att begränsa informationen. 
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Kriterier 

Om man vill skapa ett kriterium (villkor) som inte ska vara möjligt att ändra i 
rapporten kan man sätta det här. En användare kan ha rätt att ändra rapporter, 
men inte urval. Genom att dölja vissa alternativ så kan man minimera risken för fel. 

För att förhindra användare att ändra dessa kriterier måste valet Tillåt filtrering 
vara urkryssat (standardinställning). 

Tips! Det är bra att ge kriterier en utförlig beskrivning för att kunna skilja mellan 
kriterier när man exempelvis använder samma kolumn för filtrering på olika nivåer 
såsom i exemplet Rapport med Urval som använder ELLER i kapitlet Rapporter och 
Urval nedan.   

Exempel 

• Man vill aldrig göra utskick till personer som sagt att de inte vill ha några. 

• Man vill bara skicka information till personer som inte är avlidna. Kan vara 
mycket viktigt när man jobbar mot privatpersoner i stället för företag. 

• Information är uppdelad i segment (A-kunder är företag som har...) 

Nytt kriterium 

Klicka Ny > Nytt kriterium och välj den kolumn du vill begränsa informationen på 
(”Storkund” i det här exemplet). 

 
Beskrivning  Information om kriteriet.  

OBS! Det här är viktig information som kan användas för att 
särskilja vilken typ av kriterium det är, om det t.ex. användas 
för OCH/ELLER eller om det är ett Sub-kriterium. 

Tillåt filtrering Gör att den som skapar Rapporten baserat på urvalet kan 
ändra parametrar (kriterier) för kolumnen. 

Operator  Valen som finns beror på den datatyp kolumnen har. 

 Se kapitlet Rapporter > Filtrering > Kriterier för mer 
information. 

Värde  Ange värde(n) på vilket informationen ska filtreras. 
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Tillåt filtrering 

När den här inställningen är gjord så dyker ett nytt val kallat Filtrering upp när man 
skapar filtrering för Rapporten (kriterier, filter och anpassade parametrar). 

 
Klicka på Filtrering > [Kolumn] för att ändra värden. 

 

Nytt sub-kriterium 

Man kan lägga till sub-kriterier för att begränsa eller inkludera data. 

Klicka Ny > Nytt sub-kriterium för att skapa en ”behållare” för sub-kriteriet. 

 
Klicka på Sub-kriterium i trädvyn och sedan på Ny > Nytt kriterium för att välja 
kolumn(er) att filtrera på. 

Välj Logisk operator (OCH/ELLER). 

Exemplet Rapport med Urval som använder ELLER nedan beskriver ett fall där man 
använt sub-kriterier. 

Ny sub-fråga 

En Sub-fråga (eller delfråga) gör det möjligt att ha en logisk ELLER-operator mellan 
två kolumner, antingen från en eller flera tabeller.  

Om du är van vid SQL, kan du jämföra en delfråga med IN/NOT IN i SQL. 

En delfråga returnerar inga poster eller fält, utan filtrerar bara resultatet. För att 
kunna visa kolumner, måste du också lägga till tabeller (Ny relation...). 

Ett annat vanligt exempel är att man vill exkludera alla personer som markerats som 
”Vilande”, ”Avliden”, eller ”Inga utskick”. 

För att det här ska fungera måste man använda kunskaper om Boolesk algebra, och 
faktumet att:  (Skiljt från X OCH Skiljt från Y) = Skiljt från (X ELLER Y). 

Se Övning – Använd delfråga med ELLER mellan två kolumner i olika tabeller för 
mer information.  
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Rapporter och Urval 

En rapport är alltid baserad på ett urval, men ett urval kan användas för en eller 
flera rapporter. 

Om du ändrar urvalet, så påverkar det datamängden i alla länkade rapporter. 

Exempel – om du tar bort en relation till en tabell i datamängden, så kommer alla 
kolumner och parametrar som använder den tabellen att tas bort från urvalet och 
alla länkade rapporter. 

Om du ändrar kolumner och parametrar, kommer dessa ändringar bara att påverka 
nya rapporter som du skapar utifrån detta urval. Befintliga rapporter påverkas inte. 

Flera rapporter bygger på samma urval: 

 
Alla rapporter som är länkade till ett urval delar samma datamängd,  
men kan ändå ha helt olika syfte, målgrupp och layout. 

 

Tips! Du kan inte kopiera eller flytta en rapport från ett urval till ett annat, men du 
kan exportera den och importera den till ett annat urval för att skapa en kopia.  
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Exempel på urval och länkade rapporter 

Flera rapporter kan använda samma datamängd, och ändå innehålla olika 
information, flexibilitet och finesser. Du kan variera: 

• Fler eller färre detaljer (kolumner) 

• Gruppering, exempelvis: 

o Mina 

o Dotterbolag 

o Land 

• Fler eller färre parametrar 

• Vilka Saint-åtgärder som är tillgängliga 

Ett exempel på ett urval med länkade rapporter och mål. 
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Rapport med Urval som använder ELLER 

I det här exemplet vill vi hitta följande: 

• Företag i Göteborg 

• Företag inom postnummerområdet 430 00 – 450 00 

• Inga företag i Partille 

 
Ovanstående bild visar önskade resultat markerat med grönt och oönskade resultat 
markerade med rött. Det skall alltså visas 6 företag i resultatet. 

Urvalet skapas med nedanstående kriterier. 

OCH 

Nytt kriterium för att utesluta oönskat resultat:  

Ort <> Partille 

 
ELLER 

Nytt sub-kriterium för önskat resultat med två olika fält: Ort och Postnummer 

Ort = Göteborg 

Postnummer >= 430 00 and <= 450 00 
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Resultat 

 
Filtrering 

Eftersom Urvalet i det här exemplet har ställt in Tillåt filtrering på samtliga kriterier 
så kan den som gör en Rapport baserad på det här Urvalet använda sig av dessa när 
man skapar egna kriterier, filter och parametrar på Rapporten. 
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Mål och urval 

Bocka för Använd för mål för att göra urvalet tillgängligt när du skapar nya mål. 

När du skapar ett mål används urvalets datamängd och parametrar.  

Alla parametrar som finns i urvalet när målet skapas kopieras till målet. De kan 
sedan ändras fritt.  

Om du vill att samma inställning ska gälla för alla mål som bygger på ett visst urval 
kan du använda kriterier i datamängden i Urvalet i stället för parametrar i 
rapporten. Om du gör en ändring i kriterier för ett Urval, påverkar det alla mål som 
baseras på det urvalet. 

 

Boolesk algebra 

ELLER – Sammanslagning av datamängder 

 
I A eller i B, eller i både A och B. 

Exempel 1 

• Bransch = Transport & logistik ELLER  

• Bransch = Bank och finans 

Om du skapar ett villkor eller en parameter, och anger flera värden i en och samma 
kolumn, blir det automatiskt ett ELLER mellan villkoren.  

VD ELLER Ekonomichef 

Exempel 2 

• Bransch = Transport och logistik ELLER  

• Kundkategori (Affärsområde) = Strategiska kunder 

Om du vill ha ELLER mellan kolumner i samma eller olika tabeller, måste du använda 
en delfråga. Vi kommer tillbaka till hur du gör det senare.  
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OCH – Snitt 

 
Både i A och i B. 

Exempel 1 

• Bransch = Transport & logistik OCH  

• Kundkategori (Affärsområde) = Strategisk kund 

Om du skapar flera villkor eller parametrar, från olika kolumner, blir det automatiskt 
OCH mellan kolumnerna. 

Exempel 2 

Kunder som har både: 

• Kontaktperson.Titel = VD OCH  

• Kontaktperson.Titel = Ekonomichef 

Om du vill använda OCH mellan flera värden i en kolumn (”använda kolumnen två 
gånger”), måste du lägga till relationen (tabellen) flera gånger i datamängden. 

VD OCH Ekonomichef 

En aktivitet kan bara ha en aktivitetstyp, men: 

• Det kan finnas flera affärsområden på en kund – lägg till relationen mellan kund 
och affärsområde två gånger 

• En kontaktperson kan ha mer än en intressekod – lägg till relationen från 
kontaktperson till intressekod två gånger 

• En kund kan ha två kontaktpersoner, en som är VD och en som är ekonomichef 
– lägg till relationen mellan kund och kontaktperson två gånger. 

Hur ska namnet visas? 

• Lägg till två kolumner med namnet på kontaktpersonen som är VD i den ena 
kolumnen, och namnet på ekonomichefen i den andra (en rad per kund) 

• Lägg till relationen till kontaktperson en tredje gång med befattning VD ELLER 
ekonomichef – en rad per kontaktperson 
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INTE 

 
I A men INTE i B 

Exempel 1 

• Bransch = Transport och logistik, men INTE  

• Kundkategori (Affärsområde) = Strategiska kunder 

Om du anger mer än ett villkor eller parameter från olika tabeller blir det 
automatiskt OCH mellan villkoren. 

För att exkludera en delmängd, använder du Lika med A + Får inte ha B. 

Transport och logistik, men INTE Strategiska kunder  

Exempel 2 

Mina A-kunder som inte har fått något besök de senaste 9 månaderna. Vi frågar inte 
efter aktiviteter, utan efter intressenter med vissa attribut. 

• Kundkategori = A-kund OCH 

• Ansvarig (Affärsområde) = Inloggad användare  

• Får inte ha Aktivitet.Startdatum Lika med de sista 9 månaderna 
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Urvalsmallar 

När du skapar ett urval gör du det från ingenting, eller från en urvalsmall. 

Om du planerar att skapa flera liknande urval, men som kanske innehåller några 
gemensamma villkor, eller avancerade relationer, kan du skapa urvalen som 
urvalsmallar. 

Har du en vanlig uppsättning med urval, räcker det ofta med möjligheten att du kan 
spara en kopia av ett befintligt urval, och då behöver du inte använda urvalsmallar. 
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Admin 

Det finns olika nivåer av användarrättigheter i Saint Designer: 

• Rapporter 

• Sökrapporter 

• Mobila listor 

• Mål 

• Systemrapporter 

• Urval 

• Urvalsmallar 

Urval, Saint-åtgärder och flera Saint Designer-applikationer 

Om du har fler än en Saint Designer-applikation, väljer du vilka urval som ska ingå i 
vilken Saint Designer.  

Om du skapar ett nytt urval, kommer det bara att vara tillgängligt i den Saint 
Designern. Om du vill att den ska vara tillgänglig i andra Saint Designers måste du 
välja detta per applikation i Caesar Admin. 

Det kan hända att du behöver fler Saint Designer applikationer om du vill: 

1. Hålla några av urvalen ”hemliga” mellan avdelningar och geografiska 
områden. 

2. Skapa en administrativ Saint Designer med Åtgärder endast för 
databasunderhåll.  
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Rättigheter på Saint-åtgärder 

Det finns åtgärder som kräver användarrättigheter i Saint. Andra kräver särskilda 
måltabeller. 

Om en användare saknar tillräckliga rättigheter, kommer åtgärden inte att vara 
tillgänglig när rapporten körs (även om åtgärden finns i rapporten). 

• Skapa aktiviteter 

o Alla intressenter (Skapa Aktivitet - Alla) 

o Måltabell: Intressent eller kontaktperson 

• Lägg till/Ta bort intressekoder: 

o Ändra på Företag/Privatperson, Kontaktperson eller Objekt. 

o Måltabell: Intressent eller Kontaktperson 

• Lägg till i kampanjdel 

o Tillgång till Caesar Marketing 

o Bara kampanjdelar som är publicerade i Caesar Marketing 

o Måltabell: Kontaktperson eller intressent 

• Skriv ut 

• Öppna i Excel  

• Skapa dokument 

• Sätt ansvarig – Åsidosätter alla andra Skapa-rättigheter 

• Massuppdatering – Åsidosätter alla andra Ändra/Skapa-rättigheter 

• Massborttag - – Åsidosätter alla andra Ändra/Skapa-rättigheter 
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Underhåll av Applikationer 

 

Ny Saint Designer applikation 

Även om de flesta väljer att bara använda en Saint Designer-applikation så finns det 
möjlighet att skapa flera. 

1. Klicka Ny 

 
2. Välj Saint Designer som Applikationstyp. 

3. Fyll i önskad Beskrivning och Admin beskrivning. 

4. Välj Ikon. 

5. Klicka Spara. 
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Information 

 

Användare 

Välj vilka Roller (eller användare) som ska använda Saint Designer-applikationen. 

 

Urval 

Välj de urval som ska vara tillgängliga i Saint Designer-applikationen. 
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Publicera 

Välj de Applikationer som ska vara tillgängliga när man publicerar en rapport från 
Saint Designer. 

 

Saint-åtgärder 

Välj de Åtgärder som ska vara tillgängliga när man kör en Saint-rapport. 

 
 

Se kapitlet Saint-åtgärder för mer information.  

Gå Till 

Man kan skapa egna GåTill-länkar som kan användas i rapporten. Se SDK-
dokumentationen för ytterligare information. 

Egna formulär 

Man kan skapa egna formulär som kan användas i rapporten. Se SDK-
dokumentationen för ytterligare information. 
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Logga vilka Rapporter som Används 

Om du vill veta vilka rapporter som används och vilka som aldrig används kan du slå 
på loggning av rapportexekvering i Caesar Admin via inställningen: 

Logga exekvering av Saint-rapporter under Inställningar > Loggning. 

I listan med rapporter i Saint Designer ser du sedan antal exekveringar (dvs. hur 
många gånger rapporten har körts).  

 

Om du har portaler med flera rapporter räknas det som att alla rapporterna har 
körts när du öppnar portalen. 

Översättning 

Saint Designer 

Du kan översätta texter som finns i Rapporter och Urval via knappen Texter på 
fliken Information. 

 
Om du inte anger något annat kommer standardnamn och beskrivning från 
databasen att användas.  

När du arbetar i en flerspråkig miljö får du då automatiskt rätt namn och 
beskrivning på alla språk som finns i databasen. 

Du kan också ange egna namn och beskrivningar. Då blir det också möjligt att 
översätta den anpassade texten (textrutan tänds och blir vit i stället för grå). 

Rapportens namn och alla beräknade kolumner som du skapat har inga 
standardnamn, och är därför alltid möjliga att översätta. 

Caesar Admin 

Här är det också möjligt att göra översättningar via Texter > Saint texter. 

Gränssnittet ser nästan likadant ut, men här kan du också välja mellan alla 
Rapporter, Urval och Urvalsmallar. 
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Import och Export 

Importera 

Du kan importera följande Saint-element: 

• Rapporter 

• Sökrapporter 

• Mobila listor 

• Mål 

• Systemrapporter 

• Urval 

• Urvalsmallar. 

Det finns tre sätt att importera på: 

• Urval  
Klicka på Importera under Urval och peka ut filen 

• Rapport, Mål etc. (inkluderar urvalet) 
Klicka på Importera <Saint-element>, och peka ut filen. 

• Rapport eller Mål (använd ett befintligt urval) 
Öppna Urvalet, klicka Importera och peka ut filen.  
 
Urvalet måste innehålla de tabeller som används i rapporten, annars 
kommer kolumner och parametrar från tabeller som saknas att tas bort. 

Finns inte rapporten, sökrapporten o.s.v. så importeras allt direkt. 

Om elementet redan finns kan du välja vilken av dem du vill använda. 

Finns målet, men det tillhörande urvalet har ändrats, får du välja på att använda det 
existerande urvalet eller om du vill ersätta eller skapa en kopia av det. 

Om målet eller rapporten inte redan finns kommer ett nytt att skapas. 

Om målet eller rapporten redan finns kan du välja om du vill ersätta det befintliga 
urvalet eller skapa en kopia. 
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Exportera 

Du exporterar rapporter genom att öppna dem i Saint Designer och klicka Exportera 
i rapportens toppmeny. 

Filändelser 

Varje Saint-element (rapport, mål etc.) har sin egen filändelse vid export. 

Saint-element Extension 

Rapport, Sökrapport, Mobil lista och Systemrapport .crp 

Urval .csl 

Mål .cgl 

Urvalsmallar .cst 

Flytta och Kopiera 

Öppna rapporten, målet o.s.v. som du vill exportera och klicka Exportera… Om du 
exporterar en rapport inkluderas alltid det urval som rapporten bygger på. 

Sedan klickar du Importera och väljer filen du exporterade tidigare. 

När du importerar filen kan du välja vilket urval som ska användas: Urvalet i filen 
eller ett befintligt Urval i databasen. 
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Report Studio 

Caesar Report Studio låter användare skapa och testa egna rapporter. 

Användare kan endast arbeta med: 

• Befintliga Urval skapade av en Saint Designer-administratör 

• Rapport där användaren är satt som Ansvarig, 

• Rapporter som inte är publicerade någonstans 

Report Studio-applikationen kommer att vara tillgänglig i navigeringslistan till 
vänster på samma sätt som andra applikationer. 

 

Förutsättningar och God Praxis 

Man behöver tillgång till Caesar Admin för att kunna sätta upp Report Studio Saint 
Designer-applikationen. När Report Studio-applikationen väl är skapad, kommer 
användare att behöva följande för att kunna köra Report Studio: 

• En Saint Designer-licens 

• Tillgång till Report Studio Saint Designer-applikationen via Roll eller 
Användare. 

En Saint Designer-applikation för att hantera Report Studio 

Det rekommenderas att man skapar en separat Saint Designer-applikation för att 
hantera Report Studio-applikationen. 

Man kan då skapa nya Urval från början som bara ska finnas tillgängliga för Report 
Studio-användare. På det viset får man en mer organiserad översikt. 
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Inställningar för Report Studio 

Man ställer in att en Saint Designer-applikation skall användas som Report Studio 
när man skapar en Ny Saint Designer – applikation. 

Det betyder att man inte kan göra om befintliga Saint Designer-applikationer, och 
när den en gång är satt kan inställningen inte tas bort. 

 
När applikationen är en Report Studio finns följande flikar tillgängliga: 

 
Dessa flikar beskrivs nedan. 

Information 

Innehåller Namn, Beskrivningar och Ikon för Report Studio-applikationen. 
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Användare 

Här lägger man till de Roller och/eller Användare som ska ha till gång till Report 
Studio-applikationen. 

 

Urval 

Välj de Urval som Report Studio ska ha tillgång till. 

 

Rapporter som tillhör Urvalet 

Dessa rapporter läggs till om: 

• Användaren kopplad direkt till Report Studio (eller användaren kopplad via 
Roll) är satt som Ansvarig på rapporten 

• Rapporten inte är Publicerad  
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Saint-åtgärder 

Kryssa i de Åtgärder som ska vara tillgängliga för Report Studio: 

 
Valda Saint-åtgärder kommer att finnas tillgängliga på alla rapporter som skapas i 
Report Studio-applikationen. 

För mer information om varje Saint-åtgärd, se relevant kapitel ovan. 

Fält 

Man kan sätta olika egenskaper för de fält som är tillgängliga för Report Studio-
applikationen. 

 
Klicka på det fält du vill ändra inställningarna för: 

Tvingande  Välj om fältet ska vara tvingande 

Visa  Välj om fältet ska visas och för vilka roller 

Redigerbart  Välj om fältet ska kunna ändras 

Standardvärde Ange ett standardvärde för fältet 
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Egna formulär 

Om sådana finns tillgängliga, välj det eller de Egna formulär som ska användas i 
Report Studio-applikationen. 
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Skapa en rapport 

Välj Report Studio-applikationen i navigeringsfältet till vänster. 

 
Om rapporter redan finns så visas dessa i en lista: 

 
Klicka Ny rapport i toppmenyn för att skapa en rapport. 

 

 
Välj det Urval som rapporten ska baseras på. 
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Klicka Skapa rapport… 

 
Ange Namn och Beskrivning och andra värden efter behov. 

 
Gå igenom varje flik för att välja Kolumner och ställa in Gruppering, Graf, Kalender 
Karta och värden för Filter. 

För mer information om hur man använder inställningarna under varje flik se 
respektive kapitel i den här manualen. 

Klicka på Resultat för att visa rapportresultatet. 
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Prestanda 

Viktigt! 

• Bara ett fåtal användare bör skapa och ändra Urval. 

• Testa ALLA rapporter i en testmiljö och kopiera dem till en produktionsmiljö när 
ni sett att de fungerar som ni tänkt er. 

I en stor installation är det ännu viktigare att tänka på vilken hur rapporterna 
påverkar den totala prestandan i systemet.  

Under tiden som ni testar nya rapporter, kan de många gånger bli både stora och 
komplexa, och det kan påverka övriga Caesar-applikationer som körs i samma miljö. 

Testmiljö 

Det är väldigt viktigt att alla tester utförs i en testmiljö och inte i produktion. 

Caesar Saint analyserar data i realtid, och gör det på det mest effektiva sättet. 

Realtidsdata har stora fördelar, men eftersom Saint kan köras i samma miljö som 
andra Caesar-applikationer är det viktigt att tänka rapporternas prestanda. 

I praktiken betyder det att bara ett fåtal användare bör skapa och uppdatera urval. 
Övriga användare får endast skapa rapporter baserat på existerande urval.  

I stället för att alltid skapa nya urval, bör man alltid börja med att försöka utveckla 
de som redan finns. 

Tillsammans med tydliga namn och beskrivningar, får man en bra översikt av både 
rapporter och urval. 

Tips: Om du bara vill se hur många poster som ett urval ger, kan du skapa 
datamängden, lägga till parametrar och sedan klicka på Förhandsgranska (utan att 
lägga till några kolumner). I stället för listan visas då antalet unika rader. 

Körningstid 

Om en rapport tar mer än 6–9 sekunder att köra, bör du fundera på: 

• Antalet poster - Sätt alltid en parameter som begränsar antalet poster i 
resultatet, exempelvis I år, eller Denna månad. 

• Om den totala prestandan skulle förbättras om det lades till index. 

• Om det är nödvändigt att använda temporära eller extra tabeller i databasen 
för att lagra aggregerad eller förberäknad information (jmf Datavaruhus 
eller Försäljningsbudget) 

• Om alla kolumner I rapporten är absolut nödvändiga 
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Laddning av Listor 

En rapport i list-läge läser bara in posterna som visas på första sidan (ex. 10 eller 25 
poster). Men hela listan behöver läsas in om: 

• Det är en grupperad lista. Även om det bara visas 12 poster på skärmen, kan 
det finnas många hundratals eller tusentals rader bakom de grupperade 
eller aggregerade värdena. 

• Du har bett om en totalsumma. 

• Du väljer att sortera på ett kodfält. 
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Appendix – Övningar och Exempel 

Det här kapitlet innehåller några övningar och exempel tillsammans med tips och 
trick för att förklara hur Saint applikationen och de olika funktionerna fungerar. 

Övning – Skapa din första rapport 

I den här övningen får du: 

• Prova hur det är att skapa en ny rapport i Caesar Saint Designer. 

Under kursens gång kommer du att bygga vidare på och utveckla rapporten. 

Skapa en översikt över vad som ligger i pipeline, fördelat per månad och 
affärsstatus.  

I de här övningen kommer vi att använda oss av ett standardurval.  

XX står för deltagarens initialer, namn eller ett löpnummer (01, 02, 03 …). 
 

1. Öppna Saint Designer och välj Ny... > Rapport i övre högra hörnet. 

2. Klicka på Affärer > Affärer. 

3. Klicka på Skapa rapport. 

4. Fyll i:  

Namn: XX SDT - Övning 1 – Pipeline-rapport SE  

Beskrivning: Översikt över öppna affärer. 

5. Klicka på fliken Kolumner för att se vilka kolumner som redan finns i 
rapporten.  

6. Se till att kolumnerna Slutdatum, Namn, Status och Uppskattning finns 
med. 

Klicka Lägg till… för att lägga till kolumner. 

För att ta bort kolumner: bocka för dem och klicka Ta bort. 

7. Klicka på fliken Gruppering. 

8. Klicka Lägg till… för att lägga till kolumner. 

9. Välj Slutdatum, Status, Uppskattning, och klicka OK. 

10. Klicka på fliken Parametrar. 

11. Klicka Lägg till…, välj Slutdatum, Värde = Detta kvartal, och klicka OK. 

12. Klicka Lägg till…, välj Status, fyll i Värde = 2, 3, 4 och klicka OK. 

13. Klicka på fliken Förhandsgranska. Ser det ut som du förväntade dig? 



Caesar Saint Designer Manual © SuperOffice Business Solutions – 2021:03  143 

 

14. Klicka på fliken Publicera och välj Saint Training och Start Page. 

15. Klicka Spara för att spara rapporten. 

Övning – Uppdatera en rapport 

I denna övning får du: 

• Utveckla rapporten så att den också visar vem som är ansvarig för affärerna. 

• Öva på att lägga till kolumner från en Ny Tabell, lägga till och använda Åtgärder 
samt använda Parametrar för att ändra rapporten dynamiskt. 

1. Öppna rapporten XX SDT - Övning 1 – Pipeline-rapport SE 

2. Klicka på fliken Kolumner. 

3. Klicka Lägg till… för att lägga till en kolumn. 

Affär > Ansvariga > Ansvarig. 

4. Klicka på fliken Gruppering. 

5. Klicka Lägg till… 

6. Välj kolumner: Slutdatum, Ansvarig, Status och Uppskattning och klicka 
på OK. 

7. Klicka på fliken Filtrering. 

8. Under sektionen Anpassat: bocka för parametern Slutdatum och klicka 
Ta bort. 

9. Klicka Lägg till… 

10. Välj Affär > Ansvariga och klicka på kolumnen Ansvarig. 

11. Välj < Inloggad användare > och klicka på OK.  

12. Gå till fliken Åtgärder. 

13. Bocka för alternativen Öppna i Excel och Skriv ut… 

14. Klicka på Förhandsgranska. 

15. Expandera listmenyn bredvid trattikonen . 

16. Välj Anpassat för att visa rapportens parametrar. 

17. Backa ur värdet i parametern Ansvarig och klicka Uppdatera. 
OBS! Ändringar under Förhandsgranska sparas inte i rapporten.  

18. Klicka Spara. 

19. Klicka på åtgärden Skriv ut…, och titta på förhandsgranskningen.  

20. Klicka på åtgärden Öppna i Excel, och titta på resultatet. 

21. Stäng Excel.  
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Övning – Skapa Urval och Rapport från grunden 

I denna övning får du: 

• Ta reda på hur många aktiviteter som en person skapat. 

• Skapa en aktivitetsrapport grupperad på aktivitetstyp, månad och ansvarig. 

• Öva på att skapa en rapport från grunden utan ett färdigt urval  

1. Längst upp väljer du Ny... > Urval för att en lista över måltabeller. 

2. Välj Aktiviteter och fyll i: 

Namn: XX Aktiviteter. 
Beskrivning: Exempelurval för aktivitetsrapport. 

3. Klicka på fliken Datamängd. 

4. Välj Aktivitet och klicka Ny relation… 

5. Välj Till: > Ansvariga, och klicka på OK (Relationstyp: MHOVÄS) 

6. Klicka Spara. 

7. Gå till fliken Information och klicka Ny rapport och fyll i: 

Namn: XX Aktivitetsrapport. 
Beskrivning: Aktiviteter grupperade på aktivitetstyp och ansvarig. 

8. Gå till fliken Kolumner. 

9. Klicka Lägg till… och välj kolumnerna:  

Aktivitet > Aktivitetstyp 
Aktivitet > Startdatum 
Aktivitet > Ansvariga > Ansvarig > <Namn> 

10. Klicka OK. 

11. Klicka på fliken Gruppering och klicka Lägg till… 

12. Välj kolumnerna:  

Aktivitetstyp 
Startdatum 
Ansvarig 
<Antal rader> 

13. Klicka OK. 

14. Klicka på fliken Parametrar och klicka Lägg till… 

15. Välj Aktivitet > Startdatum. 

16. Välj <Detta kvartal> och klicka OK.  

17. Klicka Spara. 

18. Klicka på Förhandsgranska. 

19. Klicka på Gruppering. 

20. Klicka på Startdatum. 

21. Ändra gruppering till Veckodag och klicka på OK. 

22. Klicka på Förhandsgranska. 



Caesar Saint Designer Manual © SuperOffice Business Solutions – 2021:03  145 

 

Övning – Skapa beräknade kolumner med Tooltip 

I denna övning får du lära dig att: 

• Skapa beräkningar baserade på flera kolumner, som Del av total och 
visa en kolumn som en tooltip. 

Utveckla rapporten genom att räkna ut hur gammal en affär egentligen är. Vi 
utnyttjar det faktum att när en affär skapas får den en tidstämpel (CreateDate). Om 
vi jämför det datumet med dagens datum kan vi se hur gammal affären är. 

Du kommer också visa noteringen på affären när du för muspekaren över affären. 
Då visas information om affären, utan att du behöver hoppa över till Sales. 
Noteringar kan vara långa, så om du visar den som tooltip blir listan överskådlig, 
eftersom du bara ser en notering i taget. 

När du avslutat den här övningen kommer rapporten att visa: 

Beräknade kolumner som visar uppskattad försäljning i förhållande till verklig 
försäljning, och hur stor varje affär är i förhållande till totalen för alla affärer.  
Noteringen på affären visas som tooltip.  

Del 1 

1. Öppna rapporten XX SDT - Övning 1 – Pipeline-rapport SE. 

2. Gå till fliken Kolumner. 

3. Klicka Lägg till…  

4. Välj kolumnen Affär > Intressent > <Namn> och klicka OK. 

5. Klicka på kolumnen Intressent. 

6. Bocka för Länk, och klicka OK. 

7. Klicka Lägg till… 

8. Välj kolumnen Affär > Ansvariga > Ansvarig > <Namn> 

9. Klicka på kolumnen Ansvarig. 

10. Bocka för Anpassa, ändra namn från Ansvarig till Säljare och klicka OK. 

11. Klicka Lägg till… 

12. Välj Affär > Skapad och klicka OK. 

13. Klicka på Ny beräknad kolumn  

14. Fyll i: 

• Namn: Antal dagar 

• Beskrivning: Visar hur gammal affären är.  

• Kolumn 1: Konstant värde 

• Typ av värde: Datum 

• Värde: Idag 

• Funktion: Skillnad i antal dagar 

• Kolumn 2: Skapad 
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15. Klicka Spara. 

16. Gå till Urvalet (från fliken Information). 

17. Lägg till en relation från Affärer till Anteckningar och klicka på Spara (se 
den andra övningen ovan för hur du gör när du ändrar ett urval). 

18. Gå tillbaka till rapporten. 

19. På fliken Kolumner: lägg till kolumnen Affärer > Anteckningar> 
Kolumner > Anteckning, och klicka OK. 

20. Klicka på kolumnen Anteckning. 

21. Backa ur Visa för att dölja kolumnen, och klicka OK. 

22. Välj Anteckningar i listan för Tooltip. 

23. Spara rapporten. 

24. Gå till fliken Förhandsgranska. 

OBS! Om flera kolumner har liknande namn, hur vet du då vilket fält det är i 
databasen? Klicka på kolumnen för att se bilden med kolumndetaljer. 
 

Rapporten bör visa tjänsteförsäljning i förhållande till produktförsäljning. Du 
kommer nu också räkna ut hur stor varje affär är i förhållande till den totala 
produktförsäljningen. 
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Del 2 

1. Öppna rapporten XX SDT - Övning 1 – Pipeline-rapport SE. 

2. Gå till fliken Kolumner. 

3. Klicka på Lägg till…  

4. Välj kolumnen Affär > Avtalad summa och klicka på OK. 

5. Klicka på Ny beräknad kolumn…  

6. Fyll i: 

• Namn: Fsg/Uppsk. 

• Beskrivning: Avtalad summa dividerat med uppskattat värde.  

•  Kolumn 1: Avtalad summa 

• Funktion: Dividera 

• Kolumn 2: Uppskattning 

7. Klicka OK. 

8. Klicka på kolumnen Fsg/Uppsk. 

9. Välj: 

• Beräkna total = Beräkna 

• Antal decimaler = 1 

• Formatera som procent = Ja 

10. Klicka på Ny beräknad kolumn…  

11. Fyll i: 

• Namn Uppsk. % 

• Beskrivning: Affärens andel av totalt uppskattat värde.  

• Kolumn 1: Uppskattning 

• Funktion: Del av totalsumma 

• Kolumn 2: Uppskattning 

12. Klicka OK. 

13. Klicka Spara. 

14. Gå till fliken Förhandsgranska. 
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Övning – Gruppering och delsummor 

I den här övningen får du lära dig att: 

• Gruppera en rapport och använda delsummor. 

Specificera hur rapporten ska grupperas och hur totalen ska beräknas.  
Följande alternativ finns: 

• Gruppera: Visa, Gruppera, Transponera 

• Beräkna total: Summa eller Ingen total 

I den här övningen kommer du gruppera pipelinen på ansvarig. Produkt-
försäljningen ska summeras, och kolumner som innehåller procent ska beräknas. 

 

 

1. Öppna rapporten XX SDT - Övning 1 – Pipeline-rapport SE. 

2. Gå till fliken Gruppera 

3. Klicka Lägg till... för att lägga till kolumner: 

• Säljare  

• Fsg/Uppsk. 

• Uppsk. % 

4. Klicka OK 

5. Välj Säljare och flytta den så att den visas som kolumn nummer två. 

6. Klicka på kolumnen: Säljare 

7. Välj Visa delsumma och klicka OK  

8. Klicka på kolumnen Fsg/Uppsk. och välj: 

• Gruppering – Summera 

• Beräkna total – Summera 

9. Klicka OK 

10. Klicka på kolumnen Uppsk. % och välj: 

• Gruppering – Summera 

• Beräkna total - Summera 

11. Klicka OK och Spara. 

12. Gå till fliken Förhandsgranska. 
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Övning – Gruppera - Minimera/Expandera 

I den här övningen övning får du lära dig att: 

• Skapa en grupperad lista där att du kan borra dig ner för att se mer 
detaljerad information. 

Du skapar en grupperad rapport med affärer på gång per säljare och slår på 
minimera/expandera för att kunna expandera kolumner med delsummor. 
 

 
1. Välj Ny... > Rapport uppe till höger för att visa en lista över måltabeller. 

2. Välj Affärer > Affärer. 

3. Fyll i: 

Namn: XX Pipeline – Minimera/expandera 

Beskrivning: Pipeline där du kan borra dig ner i informationen för att se 
affärer per månad och status. 

4. Klicka på fliken Kolumner. 

5. Klicka Lägg till… och välj kolumnerna:  

Affär > Avslutsdatum 

Affär > Ansvariga > Ansvarig > Namn 

Affär > Status 

Affär > Uppskattning 

Affär > Avtalad summa 

6. Klicka OK. 

7. Se till att kolumnerna ligger i följande ordning:  

Ansvarig 

Avslutsdatum 

Status 

Uppskattning 

Summa  

8. Klicka på fliken Gruppering. 

9. Bocka för Använd minimera/expandera. 

10. Klicka Lägg till… 



Caesar Saint Designer Manual © SuperOffice Business Solutions – 2021:03  150 

 

11. Välj följande kolumner och klicka OK: 

Ansvarig 

Avslutsdatum 

Status 

Uppskattning 

Avtalad summa 

12. Klicka på fliken Parametrar. 

13. Klicka Lägg till… Och välj: 

Affär > Avslutsdatum. 

Värde > Detta kvartal.  

14. Klicka OK och Spara. 

15. Klicka Förhandsgranska. 

16. Klicka Grupperad. 

17. Klicka på kolumnen Ansvarig. 

18. Bocka för Visa delsumma och klicka på OK. 

19. Klicka på kolumnen Avslutsdatum. 

20. Ändra gruppering till Månad, bocka för Visa delsumma och klicka OK. 

21. Klicka Förhandsgranska. 

22. Prova att expandera och minimera listan. 

23. Klicka Spara. 
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Övning – Rapport - Parametrar 

I den här övningen får du lära dig att: 

• Filtrera resultatet. 

• Hitta alla kunder som finns pipeline där fältet Bransch inte är ifyllt. 

OBS! Från och med nu är övningarnas beskrivningar inte så detaljrika. Syftet med 
det är att du ska få möjligheten att lista ut varför du utför varje steg. Du har utfört 
liknande uppgifter tidigare under kursen. 
 

• Öppna rapporten XX SDT - Övning 1 – Pipeline-rapport SE 

• Lägg till parametern - Bransch 

Operator = Lika med 

Visa = Nej 

Tillåt flera värden = Ja 

Visa "Saknar värde" = Ja 

Värde = <Saknar värde> 

• Gå till fliken Förhandsgranska  

Övning – Rapport – Saint-åtgärder 

• Skapa ett urval med Intressent eller Kontaktperson som måltabell 

• Lägg till Intressent <Adress> 

• Lägg till kontaktperson – Standard e-post 

• Skapa dokument 

• Skapa ett e-postutskick 
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Övning – Graf - Aktivitetsöversikt i ett stapeldiagram 

I denna övning kommer du att: 

• Visa fördelning av aktiviteter per aktivitetstyp i ett stapeldiagram. 

Du kommer först att skapa en aktivitetsrapport grupperad per aktivitetstyp. 

 
1. Välj Ny... > Rapport. 

En lista över Urval visas. 

2. Välj Aktiviteter > Aktiviteter och fyll i: 

Namn: XX Aktivitetsöversikt - Staplar 

Beskrivning: Stapeldiagram med aktiviteter per typ. 

3. Klicka på Kolumner och Lägg till… och välj kolumnerna:  

Aktivitet > Aktivitetstyp 

Aktivitet > Starttid 

4. Klicka OK. 

5. Klicka på Gruppering och Lägg till… 

6. Välj kolumner och klicka OK: 

Aktivitetstyp  

<Antal poster> 

7. Klicka på Parametrar och Lägg till… och välj: 

Aktivitet > Starttid 

Värde > <Detta kvartal>  

8. Klicka OK och Spara. 

9. Klicka på Förhandsgranska och utvärdera resultatet. 

10. Klicka på Graf och välj:  

Graftyp > Stapel (Standard) 

Palett > Standard 

Kolumnkälla > Grupperad lista 

Kategorietiketter > Aktivitetstyp 

Serier – Klicka Lägg till, välj  <Antal poster> och klicka OK. 

11. Klicka Förhandsgranska. 

12. Lägg till en parameter för vilka aktivitetstyper som ska visas och klicka 
Spara.  
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Övning – Graf - Aktivitetsöversikt med cirkel 

I denna övning kommer du att: 

• Visa fördelningen av aktiviteter per aktivitetstyp i ett cirkeldiagram. 

Du kommer att utgå från den förra rapporten och skapa ett cirkeldiagram. 

 
1. Öppna rapporten: XX Aktivitetsöversikt - Staplar 

2. Klicka Spara som… på fliken Information. 

3. Fyll i: 

Namn: XX Aktivitetsöversikt - Cirkel 

Beskrivning: Cirkeldiagram med aktiviteter per aktivitetstyp. 

4. Klicka Graf. 

5. Välj:  

Graftyp > Cirkel Standard 

Palett > Modern 

Kolumnkälla > Grupperad lista 

Kategorietiketter > Aktivitetstyp 

Serier ><Antal poster> 

Visa förklaring > Ja 

Visa dataetiketter > Ja 

6. Klicka Förhandsgranska. 

7. Klicka Spara. 
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Övning – Graf - Aktivitetsöversikt per veckodag 

I denna övning får du lära dig att: 

• Visa aktivitetsfördelningen per typ och veckodag i ett linjediagram. 

Du kommer att utgå från en tidigare rapport, och använda en transponerad kolumn 
för att skapa ett linjediagram. 

 

1. Öppna rapporten: XX Aktivitetsöversikt - Staplar 

2. Klicka Spara som… på fliken Information. 

3. Fyll i: 

Namn: XX Aktiviteter per typ och veckodag - Linje 

Beskrivning: Aktivitetsfördelning 

4. Klicka på Gruppering. 

5. Klicka Lägg till… och lägg till kolumnen Starttid och klicka OK. 

6. Flytta kolumnen Starttid så att den ligger i mitten, genom att bocka för 
kolumnen och använda pilknapparna. 

7. Klicka på Aktivitetstyp och ändra gruppering till Transponera. 

8. Klicka på Graf och välj:  

Graftyp > Linje 

Palett > Standard 

Kolumnkälla > Grupperad lista 

Kategorietiketter > Starttid 

Serier > Aktivitetstyp 

9. Klicka Förhandsgranska. 

10. Klicka Spara. 
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Exempel – Graf - Bubblediagram 

Det här exemplet visar värdet på affärer per användare distribuerat på antal 
intressenter. 

 
För att kunna visa data i ett bubbeldiagram krävs det tre serier: en för Y-axeln = 
Antalet Affärer, en för X-axeln = Antal Kunder och en för Bubblan = Totalt värde av 
Affärerna. 

 
Så här ser definitionen ut under Graf-inställningarna: 
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Avancerade Rapporter och Urval 

Övning – INTE – Kunder som inte fått besök i år 

I denna övning får du lära dig att: 

• Hitta alla kunder som inte uppfyller ett visst kriterium. I det här fallet är det 
företag som inte har några aktiviteter under en viss tidsperiod. 

Du ska hitta alla kunder (A-, B-, C- och Strategiska kunder) som inte har fått något 
besök i år. 

• Skapa ett nytt urval: XX - Bortglömda kunder 

• Måltabell = Intressent 

• Lägg till en relation till Affärsområde 

• Typ av relation = Måste ha om värde är satt 

• Lägg till en relation till Aktivitet 

• Typ av relation = Får inte ha 

• Skapa rapport 

• Kolumner: Kategori, Företagsnamn 

• Gruppering: Kategori 

• Parametrar: Kategori, Ansvarig, Startdatum på aktivitet 

Övning – Flera intressekoder - Kontaktpersoner 

I denna övning får du lära dig: 

• Hur du hittar kontaktpersoner som har flera intressekoder (OCH).   

Nyckeln är att lägga till intressekoder flera gånger i urvalet, det vill säga att lägga till 
en relation från kontaktperson till intressekod två eller flera gånger. 

Skapa en rapport som gör det möjligt att hitta: 

• Kontaktpersoner med två intressekoder, t.ex. Roll\ Administratör OCH Hobby\ 
Tennis. 

  



Caesar Saint Designer Manual © SuperOffice Business Solutions – 2021:03  157 

 

Övning – Försäljningsrapport - Översikt 

I den här övningen får du lära dig att: 

• Göra beräkningar baserade på information från flera tabeller.  

För att få rätt resultat måste du skapa urval som kombinerar relationer med Kan ha, 
och MHOVÄS.  

När du lägger till kolumner i rapporten använder du ”Räkna unika rader”. Varje 
kolumn är en egen relation i urvalet, där exempelvis datum och affärsområde är 
satt, antingen som villkor eller som parameter. 

Om du är osäker på hur det ska se ut kan du titta på standardurvalet Kundanalys, 
som är skapat på samma sätt. 

• Kolumner: 

o Ansvarig 

o Antal Besök per arbetsdag 

o % Besök på nya kunder 

o % Besök inom BFF (Bank, finans och försäkring) 

o % Besök inom TL (Transport och logistik) 

OBS! Om du vill ha information från flera tabeller, och inte begränsa urvalet till bara 
intressenter som har information i alla kolumner, ska du välja Kan ha som relation. 

Exempel: Visa alla kunder, och om det finns aktiviteter av ett visst slag, så visa då 
antalet aktiviteter. 
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Övning – Importera rapport och uppdatera urval - Pipeline-rapport 
grupperad per ansvarig 

I denna övning kommer du att: 

• Importera en rapport 

• Utveckla urvalet så att det innehåller ansvarig för affärerna. 

Tidigare skapade vi en rapport som byggde på standardurvalet Affärer. Nu ska vi 
jobba med en liknande rapport som bygger på ett mer begränsat urval. Vi kommer 
sedan att utveckla både urvalet och rapporten kommande övningar. 

Rapporten ska innehålla information om vem som är ansvarig för affärerna, och vi 
gör det i två steg. 

1. Kompletterar urvalet 

2. Uppdaterar rapporten (i nästa övning) 

I den här övningen får du öva på att importera en rapport och navigera mellan 
rapporten och dess urval. Du kommer också att utveckla ett befintligt urval. 

 

1. Klicka Rapporter > Importera. 

2. Leta reda på filen XX SDT - Övning 1 – Pipeline-rapport SE.crp. 

3. Markera den och klicka Öppna. 

För att se till att ingen annan ändrar din rapport bör du anpassa namnet. 

4. Ändra XX i rapportnamnet till dina initialer, ditt namn eller unikt nummer. 

Enklaste sättet att hoppa mellan rapporten och det urval som rapporten 
bygger på är att klicka på länken som finns på fliken Information. 

5. Klicka på urvalets Namn. 

6. Ändra XX i urvalets namn till dina initialer, ditt namn eller ett unikt nummer 
och klicka på Spara. 

7. Klicka på fliken Datamängd. 

8. Välj Affärer 

9. Klicka på Ny relation… 

10. Välj Till: > Ansvariga. 

11. Klicka OK och Spara. 

12. Gå tillbaka till rapporten (från fliken information). 

13. Fortsätt med övningen ”Uppdatera en rapport” på nästa sida. 
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Övning – Använd sub-fråga med ELLER mellan två kolumner i olika 
tabeller 

Vi vill hitta kunder som har antingen: 

• Bransch = Transport & Logistik ELLER 

• Kundkategori (På affärsområde) = Strategiska kunder 

För att hitta kunderna: 

• Skapa ett nytt urval - Måltabell: Intressent 

• Från intressent, skapa en ny delfråga till Nyckel - Bransch 

• Från delfrågan, skapa ett nytt villkor: Bransch, Beskrivning = Transport och 
logistik  

• Från Nyckel, skapa en ny delfråga till Affärsområde 

• Från delfrågan, skapa ett nytt villkor: Affärsområde, Kategori = Strategiska 
kunder  

• Kolumner: Välj Kundnamn 

• Förhandsgranska – Hur många hittade du? 

  



Caesar Saint Designer Manual © SuperOffice Business Solutions – 2021:03  160 

 

Tips och trick 

• Välj alla kolumner via ett klick i rubriken 

  

• Dra-och-släpp - Markera en eller flera kolumner och flytta dem dit du vill. 
Fungerar bland annat för kolumner, gruppering och parameter 

 

• Specialfält 

o Kommunikation - E-post, Mobiltelefon m.m. 

o Adresstyper 

o Artiklar (Textfält) hanteras som koder 

o Sammanslagna kolumner - Ansvarig, Kontaktperson, Objekt och 
Intressekoder kan slås samman till flera poster på en rad 

o <Namn> - Ger För- och Efternamn på t.ex. Kontaktperson. 

o <Dokument> - Visar om det finns ett dokument och ger en länk till 
dokumentfliken 

o <Hierarki> - Används vid överordnad intressent, se 
Koncernstruktur. 

Relation – Kod 

Relation till kod kan användas när du vill komma åt värdet bakom en kod. 

Exempel 1:  

Skapa en beräknad kolumn som bygger på aktivitetstyp, och ge aktivitetstyperna 
olika värde (Nybesök=2, Befintlig kund=1, Mässa =4) 

Exempel 2:  

Sannolikhet är ett textfält som inte går att beräkna, men du kan lägga in ett 
siffervärde per kod, och sedan räkna ut t.ex. viktat värde. (Hög = 80% = 0,80) 
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Dubbla rader – Sammanslagna kolumner 

När du blandar information från flera typer av element kan viss information visas 
dubbelt, ibland kallat ”dubbla rader”.  

Du kan undvika dubbla rader genom att använda speciella sammanslagningsfält på 
huvudelementet t.ex. Aktivitet. 

De fälten visas för relationer till Ansvarig, Kontaktperson, Objekt och Intressekod.  

Du gör att du t.ex. kan välja kolumnen Ansvarig direkt under Aktivitet, i stället för 
att välja <Namn> från den relaterade tabellen. 

Från Aktivitet: 

 
I stället för Aktivitet > Ansvariga > Ansvarig: 

 
Exempel 

• Aktivitetslista med flera ansvariga eller kontaktpersoner 

• Pipelinerapport med affärer med flera ansvariga 

• Kontaktpersonlista med intressekoder 

• Omsättningslista på kund och relaterade objekt 

• Listor med kolumner från fält där du kan välja flera koder 
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Beräkna unika rader 

Du kan skapa urval och rapporter som visar information från relaterade tabeller. 
Om du skapar relationer till en annan tabell än till Ansvarig, Kontaktperson, Objekt 
eller Intressekod kan du ändå undvika att sifferfält summeras fel. Det gör du genom 
att visa inställningar för kolumnen och bocka för ”Beräkna unika poster”.  

I exemplet nedan är Affär måltabell och kolumnen Uppskattning räknas bara en 
gång per affär, trots att det ibland är flera aktiviteter kopplade till samma affär. 

Bocka för ”Beräkna unika poster” så blir summan rätt, också när du visar 
information från en relaterad tabell.  

Affärer med kopplade aktiviteter: 

 

Ikon och Typ av Data på Kolumn 

Ikonerna som visas vid kolumnerna hjälper dig att se vilken typ av data det är. 

Se avsnittet Fälttypstabell under kapitlet Filtrering | Egenskaper för mer 
information 

Rapportgrupper och portaler 

Man kan använda fältet Information > Kategori på rapporten för att hålla ordning 
på rapporterna och för att skilja dem åt.  

Rapporter som använder en parameter för aktuell intressent/aktuellt objekt kan 
bara användas på en Intressent- respektive Objektportal.  

Dessa rapporter visar bara information om det finns en aktuell intressent/aktuellt 
objekt. De blir därför meningslösa i Saint eller i en portal på en Startsida. 

För att inte blanda ihop rapporterna kan man skapa en kategori för portaler mot 
Intressent och en annan för Objektportaler.  

Kategorier underhålls som Koder under kodgruppen Rapportkategori i Admin. 
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Förslag på Rapporter  

Vilka typer av rapporter behöver ni? Diskutera intressanta rapporter parvis. 

1. Hitta minst 4 rapporter som du vet kommer användas ”hemma”. 

2. Prioritera. 

3. Gör en skiss på papper för var och en av dem och specificera: 

• Målgrupp 

• Kolumner 

• Filtrering 

• Åtgärder 

4. Skapa rapporterna (individuellt) 

Exempel 

• Försäljningshistorik per kundkategori, affärsområde och kund 

• Försäljningsbudget per år och månad 
Kolumner: Summa, % av budget, % av förra året 

• Support topp-10 – Kunder och aktiviteter – KAN HA 
Kolumner: Antal Aktiviteter i år, antal förra året, % av förra året 

o Skapa två relationer till aktivitet, och skapa ett villkor för varje, som 
specificerar tidsperioden (detta år respektive förra året) 

• Topplista över kunderna – KAN HA 
Kolumner: Summa försäljning, % av all försäljning, antal Aktiviteter, antal 
Affärer, antal Kontaktpersoner, Största affär, # Försäljningsrader 

o Visa radnummer, Räkna unika rader, Parametrar per tabell 

• Antal inloggningar 
Kolumner: Datum, Användarnamn, Räkna 

o Tabeller: Användare > Användarhistorik > Användare 

o Parametrar: Datum = I år, Vilande = Nej, Operation = 10 

• Mina kontaktpersoner med avslutade helpdesk-ärenden 

o Åtgärder: Skicka e-post, Seriebrev 

• Uppdatera intressekoder 
Kolumner: Kontaktperson, Intressekoder 

o Åtgärder: Lägg till/ta bort intressekoder 

o Parametrar: Intressekoder, Mina företag, Mina kontaktpersoner 

• Kampanj 
Kolumner: Kontaktperson, Intressent, Fråga 

• Skicka ut en inbjudan till ett seminarium (Worddokument) och bekräfta 
via e-post. 
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