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1. SAP Lumira WELCOME!


Po zalogowaniu się do aplikacji SAP LUMIRA znajdujemy się w głównym ekranie powitalnym
(Home) – Welcome!



Ekran główny (Welcome!) zwiera informację o mapie drogowej, tj. opis ścieżki pracy z
aplikacją SAP Lumira, która obejmuje następujące etapy:
- pozyskanie danych (Acquire Data)
- przetworzenie / akceptacja struktury danych (Enrich Data)
- tworzenie analiz w formie wykresów (Build Visualizations)
- prezentacja oraz modelowanie (Explorer Data)
- komunikowanie wyników (Share)



W lewej stronie ekranu znajduje się informacja o utworzonych (zapisanych) już w aplikacji
obiektów w formie (My Items):
- plików (Documents)
- wykresów (Visualizations)
- zestawów danych(Datasets)
- tematów (Stories)
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Istnieje też możliwość połączenia się z aplikacją „SAP Lumira Cloud” – wersja on-line1



„Connections” przedstawiają informację nt. istniejących powiązań np. z plikami danych, tzw.
„Datasets” (Excel), które wykorzystujemy w zapisanych w aplikacji modelach analitycznych.



Lista przedstawia nazwę pliku, ścieżkę dostępu oraz podstawowe informacje o jego
parametrach (ścieżka dostępu).

1

Rozwiązanie SAP Lumira Cloud dostępne na http://www.saphana.com/community/learn/solutions/saplumira/sap-lumira-cloud nie posiada jednak pełnego zestawu funkcji, które są wykorzystywane w wersji
stacjonarnej. SAP Lumira Cloud (on-line) zawiera dodatkowe funkcje, które są z kolei niedostępne w wersji offline.
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2. Ustawienia indywidualne użytkownika


W celu dokonania indywidualnej parametryzacji ustawień użytkownika należy wybrać z
głównego menu następującą opcję: File / Preferences




Należy sprawdzić, ewentualnie zmienić ustawienia standardowe.
Szczególnie należy zwrócić uwagę na zakładkę „General” oraz „Charts”



W celu zapisania zmian kliknij na „Done”.
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3. Przegląd modeli analitycznych przy pomocy przykładowych
rozwiązań (Data Samples)


Aby otworzyć listę gotowych już plików zawierających wykonane analizy należy kliknąć na
obiekt w dolnym lewym ekranie „Try with Samples”



Przechodzimy do listy gotowych modeli analitycznych i wybieramy dowolny dokument, np.
„Human Resources Management”:



Po kliknięciu na wybrany dokument (x2) otwieramy dany model analityczny, który zawiera w
ekranie „Visualize” następujące elementy:
- „Measures” – obiekty zawierające dane ilościowe (format komórek w Excelu – walutowe,
liczbowe oraz procentowe!);
- „Dimensions” – obiekty zawierające cechy analizowanych danych ilościowych (format
komórek w Excelu – tekstowe, daty!);
- Obszar roboczy z paskiem na którym znajdują się dostępne wizualizacje (wykresy);
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- oraz w prawej części ekranu zestaw narzędzi w postaci typów wykresów oraz dostępnych
parametrów, tj. measures i dimensions;




UWAGA: „Trellis” oznaczają możliwość dodania dodatkowe wymiaru analizy danych w
postaci zbudowania swoistej „drabinki”.
Na przykład w opcji „Rows” (wiersze) należy wybrać dodatkową cechę „Year” i uzyskujemy
zestawienie „Annual Salary” + „Region” + „Year”.
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Aby sprawdzić strukturę danych dla wybranego modelu należy zaznaczyć „Prepare”



Aby powrócić do ekranu początkowego kliknij w menu głównym na: File / Open



Należy w podobny sposób otworzyć pozostałe modele analityczne



Aby uzyskać dostęp do większej liczby przykładów w trybie on-line kliknij na „More Online
Samples” w dole głównego ekranu



i w przeglądarce otworzy się strona z listą plików, które możemy najpierw ściągnąć a potem
przeanalizować
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4. Tworzenie nowego modelu analitycznego (Visualize)
1. Aby otworzyć nowy model analityczny w SAP Lumira należy przygotować dane
biznesowe, które będą stanowiły przedmiot analizy.
o
o

Otwórz MS Excel i przygotuj dane zgodnie z załączonym wzorem
Pamiętaj o odpowiednim formatowaniu komórek!

o

Po wprowadzeniu danych zapisz plik pod dowolną nazwą oraz na dowolnym nosniku

2. Otwórz „SAP lumira Home” oraz kliknij na ikonkę „Acquire Data”

o

Zaznacz odpowiednie źródło pozyskania pliku z danymi (Microsoft Excel) oraz zaznacz
„Next”
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o

W kolejnym ekranie podaj nową nazwę dla „Dataset” i wskaż ścieżkę dostępu
poprzez funkcję „Browse”

o

Dane zostaną zaciągnięte w sposób automatyczny

o

Należy teraz tylko dokonać weryfikacji struktury i formatowania danych w
utworzonym w SAP Lumira nowym „Dataset”
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o

Po pozytywnej weryfikacji kliknij na „Create”

o

Automatycznie przechodzimy do ekranu „Visualize”

3. Praca w trybie „Visualize”
o

W celu utworzenia dowolnego modelu analitycznego należy:
- wybrać typ wykresu (charts)
- wybrać wartości (measures)
- wybrać cechy (dimensions)

o

Na przykład:
- Proszę wybrać wykres słupkowy
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- Następnie zaznaczyć dane / wartości (measures) dla AGD, RTV i SPORT poprzez
kliknięcie na ikonkę „plus”

- Następnie należy zaznaczyć cechę (dimensions) dla „Country”

- Ostatnim krokiem jest zapisanie uzyskanych wizualizacji poprzez „SAVE” w dolnym
lewym ekranie (koło zegara i daty)

o
o

Aby utworzyć kolejny wykres należy kliknąć na ikonkę „Create New Visualization”
(obok SAVE)
Operację należy powtórzyć dla kilku wybranych typów wykresów

o

Poniżej przykłady z podanymi parametrami:
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5. Tworzenie kokpitów menedżerskich (Compose)


Tworzenie kokpitów menedżerskich należy rozpocząć od podania:
o Nazwy nowego tematu (story), np. „Analizy zakupowe”
o Nazwy nowej tablicy (board), np. „GLOBAL”



Następnie na zasadzie „drag and drop” umieść wybrany wykres w polu głównym z paska
dolnego zawierającego wszystkie wcześniej utworzone wykresy



Wstaw do pola „Controls” (obok wykresu) wybraną cechę, np. „Rok”
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Wybierz odpowiednie tło (kolor) dla kokpitu
UWAGA najpierw należy zaznaczyć „Yes”



Po wykonaniu w/w operacji zapisz dane poprzez „SAVE”



Aby utworzyć kolejną tablicę (board) w ramach tego samego tematu (story) należy w polu w
dolnym prawym miejscu ekranu „Board Actions” funkcję „New Board”



Podajemy nową nazwę tablice (Board), np. „SEGMENTY” i tworzymy kolejny zestaw
wizualizacji i sterowania (Controls)



Przykład poniżej:
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Nawigacja pomiędzy tablicami odbywa się poprzez kliknięcie na 1) kropki poniżej głównej
części wykresu lub 2) poprzez strzałkę obok wykresu.



Poprzez wybór cech w obszarze (Controls) możemy filtrować dane dostępne przy pomocy
wykresu



Nawigacja pomiędzy tematami (Story) odbywa się poprzez ikonkę „Select the Story you want
to use”
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6. Przesyłanie danych i analiz (Share)


W SAP Lumira mamy następujące opcje w zakresie przesyłania danych (datasets) jak też już
gotowych analiz:
1. Eksport danych zapisanych w formacie „MS Excel”
 Kliknij na „Export as File”

2. Eksport pliku w formacie SAP Lumira (.lums)
 Należy podać nazwę nowego pliku oraz lokalizację

3. Eksport modelu analitycznego do SAP Lumira Cloud
 Wymagane jest wcześniejsze założenie konta
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4. Eksport modelu do SAP Lumira Server
 Wymagane jest wcześniej wykupienie usługi (licencji do platformy SAP
HANA)

5. Eksport w standardzie „Publish to StreamWork” (praca zespołowa z dostępem analiz
w trybie on-line)
 Wymagane jest
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6. Przesłanie wykresów z wykorzystaniem poczty
 Należy kliknąć na pasku zawierającym wszystkie wykresy na wybrany obiekt
(dokładniej ikonka „trybik”)



Wybierz funkcję „Send By Mail” i wybieramy skalę (jakość grafiki)




I przechodzimy to aplikacji (poczty) odpowiedzialnej za wysyłanie e-mail
Klikając (x2) na dołączony plik (link) możemy otworzyć wykres w formacie
.jpg
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7. Funkcje dodatkowe dostępne w SAP Lumira – przegląd
 Budowanie wykresów z wykorzystaniem map
 Tworzenie tabel
 Aktualizacja danych (refresh) oraz łączenie arkuszy danych (merge /
append)
 Definiowanie nowych wskaźników / wartości (New calculated
dimension / measure)

8. W kierunku doskonałości
 Pomoc on-line (Help Portal)
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 Filmy edukacyjne - Official Product Tutorials SAP Lumira


Zestaw filmików edukacyjnych dla SAP Lumira jest dostępny na:
http://scn.sap.com/docs/DOC-26507
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 SAP Lumira University


Zestaw interesujących informacji oraz przykładów aplikacji analitycznych wykonanych przy
pomocy SAP Lumira są dostępne na stronie http://www.saplumirauniversity.com



Oraz http://www.saplumirauniversity.com/lumira-contest-faq.php

23

