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Síun gagna með valflipum

Þegar valinn er valflipi þá síast gögnin út frá því skilyrði

Síun gagna með valflipum

Hægt er að velja fleiri en einn valflipa með því að halda inni Ctrl takka á lyklaborði og velja síðan. Þá síast gögnin
með þeim skilyrðum.

Síun gagna með valflipum

Til að hætta síun er ýtt tvisvar á hvaða valflipa sem er.

Síun gagna með skýringu

Virkar eins og síun með valflipum. Þegar ýtt er á skýringu þá síast gögnin út frá því skilyrði.

Síun gagna með skýringu

Hægt er að sía með fleiri en einni skýringu. Það er gert með sama hætti og síun með valflipum.
Til að hætta síun með skýringu er ýtt tvisvar á hvaða skýringu sem er á sama grafi eða ýta einusinni á bakgrunn
grafsins.

Síun gagna í gröfum

Virkar eins og hinar tvær síunar aðferðir. Þegar ýtt er á gagnapunkt í grafi síast gögnin út frá því skilyrði. Hægt er að
velja fleiri gagnapunkta með því að halda inni Ctrl og til að hætta síun er hægt að ýta tvisvar á hvaða gagnapunkt
sem er eða á bakgrunn grafsins.

Upplýsingar sem birtast þegar sveimað er yfir gagnapunkt

Upplýsingar sem birtast þegar sveimað er yfir gagnapunkt

Þegar sveimað er yfir gagnapunkt birtast allar þær upplýsingar um gagnapunktinn sem grafið inniheldur.
Á þessu grafi birtist einnig upplýsingar um breytingu fjölda farðega fá ári til árs. Árið 2014 var 24% aukning í fjölda
erlenda farþega um KEF frá árinu 2013.
Þegar borað er niður á mánuði í þessu grafi birtis einnig sami mælihvarði en þá er það breyting frá þeim mánuði
sem sveimað er yfir frá sama mánuði árið áður.

Að stækka graf

Hægt er að stækka skýrsluna í fulla mynd með því að smella á tákn í hægra horni efst, kallað "Focus mode".

Að fara úr "Focus mode"

Til að sjá aftur minni skýrslu er valið "Back to Report" vinstra megin uppi.

Að fara á milli síða

Að fara á milli síða

Þegar ýtt er á svæðið á milli örvanna opnast flipi þar sem hægt er að velja þær síður sem til eru.
Þegar ýtt er á örvarnar er opnuð síðasta eða næsta síða eftir því hvort er ýtt á vinsti eða hægri ör.

Borun í gögn

Þegar ýtt er á táknið með tveinum samtengdum örvum í vinstra horni borast gögnin niður á nákvæmari skala til
dæmis fyrir alla mánuði niður á ár.
Einnig er hægt að gera sama hlutinn með því að hægri-smella á grafið og velja "Expand to next level".

Borun gagna

Einnig er hægt að skoða samandegin gögn á næsta þrepi fyrir neðan með því að smella á taknið með tveimur
aðskildum örvum í vinstrahorni, eða hægri-smella og velja "Show next level". Þannig er til dæmis hægt að sjá
samandregin gögn fyrir almanaksmánuði.

Borun gagna

Borun gagna

Til að sjá aftur efsta þrepið er ýtt á örina upp í vinstra horni, eða hægri-smella og velja "Drilll up"

Borun gagna

Þegar ýtt er á örina niður í hægra horni grafs er kveikt á "Drill down" sem gerir það að verkum að þegar ýtt er á
gagnapunkt á grafinu, þá er borað niður á þann gagnapunkt.

Borun gagna

Hér var kveikt á "Drill down" og ýtt á gagnapunkt fyrir árið 2014. Þá er borað niður og einungis sýnt gögn niður á
almanaksmánuði árið 2014.

