
100 + ПРИЧИНИ ДА ХАРЕСВАТЕ ARBUTUS

Arbutus Audit Analytics предлага широк набор от възможности, без прецедент 
в алтернативните решения. Списъкът по-долу е пример за фокусирането на 
президента на компанията Grant Brodie да направи Arbutus водещия новатор при 
възможностите за одитни анализи и използваемост. За да ви улесни още повече 
да опитате тези уникални и мощни възможности, Arbutus Audit Analytics е напълно 
съвместим с вашите съществуващи инструменти за одит. Както гласи нашият слоган: 
По-добри резултати с по-добра технология. За да видите тези възможности в 
действие, свържете се с Логен, за уеб демонстрация на Arbutus на живо. Готови ли сте 
за промяна? Продължете да четете, за да разберете защо да преминете към Arbutus.

1. Непрекъснато наблюдение
2. Споделяне елементи от Проект
3. Функции
4. Полета и променливи
5. Команди
6. Автоматичен помощник / Импортиране
7. Експортиране
8. Таблици
9. Процедури (Скриптове)
10. Потребителски интерфейс
11. Изглед
12. SQL & ODBC
13. Сървъри

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ ARBUTUS ПРЕД КОНКУРЕНЦИЯТА?
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НЕПРЕКЪСНАТО НАБЛЮДЕНИЕ

Непрекъснатото наблюдение е вградено направо в Arbutus Audit Analytics Enterprise Edition, 
така че не се налага да купувате или изучавате отделен продукт. То се поддържа от интегриран 
график за планиране на процедури, предлагайки следните характеристики:

 h Процедурите са написани на същия език, така че не се изисква персонализиране
 h Наличен е пълен команден език, включително и потребителски диалогови прозорци
 h Насрочване на наблюдение с десния бутон на мишката
 h Таблици с резултати и логове, интегрирани в Прегледа
 h Логовете от резултатите сигнализират за успех, провал, или предупреждение
 h Логовете от резултатите показват датата и часа на изпълнение, и може по избор да показват и броя на 

резултатите
 h Планиране на графици за:

 h Наблюдение на контроли
 h Извличане, трансфер, зареждане (ETL)
 h Анализи

 h Широк набор от честота на изпълнение, от веднъж на минута до веднъж месечно
 h Администраторски инструмент за Наблюдение/Планиране на графици, който, когато се използва с Ar-

butus Enterprise Edition, поддържа преглед и управление на всички планирани процедури за отделни 
лица, екипи и отдели

Споделените папки позволяват на няколко потребители да споделят често използван набор 
от дефиниции. Може да споделяте таблици, процедури (скриптове), работни пространства 
или всякакви други елементи.

Споделените папки:

 h Минимизират разходите за внедряване в организацията
 h Максимизират стойността от повторното използване на одитните процеси
 h Гарантират, че се използват най-актуалните дефиниции за таблици и процедури
 h Автоматично извеждат всички процедури в менюто приложения, елиминирайки използването на ръчни 

.MNU файлове

Можете да създадете множество споделени папки, така че елементите с различни права за 
достъп да могат да бъдат групирани по подходящ начин. Поддържат се три вида споделени 
папки:

 h Персонални споделяния - съдържат елементи, които ще се появят автоматично във всеки проект за 
индивидуална употреба

 h Екипни споделяния - съдържат елементи, които могат да бъдат споделяни в рамките на работна група 
на определено място

 h Корпоративни споделяния - съдържат елементи, които могат да бъдат споделяни в глобален мащаб 
в рамките на една организация

1

СПОДЕЛЯНЕ НА ЕЛЕМЕНТИ ОТ ПРОЕКТ2
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Arbutus Analyzer включва много нови и разширени функции.

НОВИ ФУНКЦИИ:

Приблизителни съвпадения

 h Normalize автоматично премахва най-често срещаните различия при сравняването на имена или 
адреси, така че: “#200, 1234 Main Street” и “200-1234 MAIN ST.” стават (“200 1234 MAIN ST”). Това означава, че 
много адресни сравнения могат да бъдат точни, дори без да се разчита на приблизителни съвпадения.

 h SortNormalize отвежда Normalize една стъпка по-напред, аранжирайки думите. Така символни низове 
толкова различни  като “#200 - 1234 Main Street West” и “1234 W MAIN ST, Suite 200” съвпадат точно.

 h Compact премахва допълнителни излишните празни места в средата на поле, подобрявайки 
съпоставимостта на въведените от потребителя данни. Compact(“the quick fox”) = “the quick fox”

 h Arrange елиминира разлики, дължащи се на разместване, като сортира символите в полето, така че и 
“604 473-7872” и “604 437-7872” стават “8777644320-”. Arrange поддържа и сортиране на цяла дума, като 
се посочва дума разделител по избор.

 h Difference изчислява Damerau-Levenshtein разстояние за сравнения на символи. То е значително 
по-добро, отколкото чистия Levenshtein алгоритъм, тъй като третира разместванията на символи (т.е. 
123456 срещу 124356) само като една разлика, не две, значително намалявайки фалшивите положителни 
резултати.

 h Near идентифицира “близки” елементи за всякакъв вид данни. Използва Damerau-Levenshtein за 
символни полета, но може да се използва и за идентифициране на близки дати и суми. Например, 
Near(“Smith”, “Smithe”, 1) = T

 h Similar е различен вид тест за приблизителни съвпадения, който също използва Damerau-Levenshtein. 
За символни данни, той ще търси и подобно изглеждащи символи, като 0 & O или I & 1. За числа и дати 
сравнява самите цифри, а не стойностите, търсейки близост. Например, Similar(“О-12345”, “021345”, 1) = T

Символен низ

 h Format взема символно поле (като пощенски код, телефонен номер или код на сметка) и връща буквено-
цифров формат, използвайки Х-ве и 9-ки, за да определите лесно елементи с необичайно форматиране. 
Това е особено полезно за тестване на качеството на данните. Може да направите Classify по  
Format(fieldname), за да получите обобщение на всеки вариант, присъстващ в таблицата. Например:  
Format (“R22-77P”) = “X99-99X”

 h Left и Right връщат най-левия или най-десния символ от един символен низ.
 h SmartSearch е като Google за вашите данни. Ще претърси данните в текущия изглед и ще намери 

всички записи, които съдържат думите, които са били търсени.

Дата и Час

 h Cmon ще върне частта с месеца от Датата, като име, например “Дек”
 h Ntod взема годината, месеца и деня като числа и ги конвертира в дата
 h Ntot взема часа, минутата и секундата като числа и ги конвертира във време
 h Eomonth връща края на посочения месец
 h Year връща годината от Дата и време като число, например 2012
 h Month връща месеца от Дата и време като число, например 12

ФУНКЦИИ3
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 h Day връща деня от Дата и време като число, например 31
 h Hour връща часа от Дата и време като число, например 23
 h Minute връща минутата от Дата и време като число, например 59
 h Second връща секундата от Дата и време като число, например 42
 h Функцията GoMonth() изчислява датата в месеци, от определената дата
 h Функцията Today() връща днешната дата, което е особено полезно за приложения в реално време
 h Функцията Now() връща датата и часът в момента; също полезно за приложения в реално време

Други

 h ListFind е мощна функция, която търси, използвайки логическия оператор “или”. Особено полезна за 
FCPA и одитиране на карти за закупуване, тя взема списък с думи с всякаква дължина и връща Вярно, 
ако някоя от тях бъде намерена в записа или поле(-та). Списъкът се съхранява в обикновен текстов файл, 
за да се опрости поддръжката. ListFind(“Exception.txt”) ще идентифицира всички записи, които съдържат 
някоя от думите във файла.

 h Find е подобрена значително, за да поддържа търсения от типа “и”. Виж Подобрени функции по-долу.
 h Average взема произволен брой параметри или масиви и връща средната стойност. Например, Aver-

age(1.5, 7, 14.666, 88) = 27.792 и Average(expenses) = 211.54
 h Total взема произволен брой параметри или масиви и връща общата стойност. Например, Total(1.5, 7, 

14.666, 88) = 111.166 и Total(expenses) = 74,250.16
 h Filedate връща последната променена дата и час за определения файл. Това е особено полезно за 

гарантиране, че обновяващите се данни са актуални.

ПОДОБРЕНИ ФУНКЦИИ

 h Recoffset е оптимизирана, за да работи драстично по-бързо с големи файлове. Сега скоростта на 
Recoffset е приблизително същата, като на другите сложни функции. Това може да доведе до скорости, 
които са с десет, сто или дори хиляди пъти по-бързи.

 h Replace поддържа неограничен брой замествания при едно извикване, като позволява допълнителни 
двойки стойности, като в: Replace(“12-34/56#78”, “-“, “ “, “/”, “ “, “@”, “*”) = “12 34 56*78”

 h Include, Exclude и Remove поддържат символни диапазони с ~. Например, Include(“abc1/def !g”, a~z”) = 
“abcdefg”

 h Trim, Ltrim и Alltrim позволят допълнителни символи, различни от празни места, да бъдат орязвани. 
Например: Ltrim (“ 00010200”, “0”) = “10200”

 h Split може да реферира към сегменти от левия или десния край. Ако сегмента е указан като отрицателно 
число, тогава това е сегментът, който се брои отдясно наляво, като в: Split(“John Robert Smith”, “ “, -1) = 
“Smith”

 h At и Substring може да се приложат към целия запис, без първо да се създава специално поле, като 
просто се укаже RECORD за параметъра източник, като: At(1, “tax”, Record), Substring(Record, 10,15)

 h String форматира изтекло време в hh:mm:ss, като в: String(time2-time1, 8) = “07:14:22”
 h Value може по избор да зададе използвания символ за десетична запетая. Това е много полезно в 

международни среди, като: Value(“123,45”, 2, “,”) = 123.45
 h Ftype може по избор да ограничи търсените типове. Ако името е намерено, но е различен тип, той се 

игнорира: Ftype (“Balance”, “CNLD”) = “N” и ще игнорира таблица с име “Balance”.
 h Find търси множество стойности, използвайки логическия оператор “и”. Всеки от термините се отделя 

с празно място, и Find ще върне Вярно, само ако ВСИЧКИ думи са открити, в какъвто и да е ред, така че: 
Find(“Chicago lawyer criminal”) ще избере само записи за криминални адвокати в Чикаго.

 h Find търси в множество полета. Може да се зададе неопределен брой полета за търсене. Ако не са 
определени полета, тогава целия запис се претърсва. Например Find(“peachtree”, addr1, addr2, addr3, 
addr4) ще върне Вярно, ако “peachtree” бъде намерено в някое от четирите полета за адрес.
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 h Find търси във всякакъв тип полета. Ако зададете поле, което не е символно, тогава то автоматично се 
конвертира в символно, преди търсенето. Find(“123”, amount, net) ще се върне Вярно, ако поредните 
цифри 123 бъдат намерени или в числовото поле amount, или в net.

 h Date поддържа втори незадължителен параметър, който определя изходния формат, така че: Date(Christ-
mas, “mmm dd, yyyy”) = “Dec 25, 2013” 

 h Maximum ще вземе произволен брой параметри, или произволен брой масиви. Например, 
Max(1,77.4,18.29, 93,-11.2) = 77.40 и Max(expenses) = 415.85

 h Minimum ще вземе произволен брой параметри, или произволен брой масиви. Например, 
Min(1,77.4,18.29, 93,-11.2) = -11.20 и Min(expenses) = 1.15

 h Match поддържа променливи масиви. Ако търсите съвпадения в дълъг списък, вместо да ги уточнявате 
поотделно във функцията, може да използвате променлив масив, за опростяване на логиката. Ако 
“list” е списък от 100 елемента, за които да търсите съвпадения, тогава Match(code, list) е същото като 
Match(code, 10112, 10744, 22445, …)

 h Полетата и променливите могат да имат дълги, смислени имена. Максималната дължина на името е 127 
символа. 

 h Може да изтривате полета, дори ако се използват в изчислителни полета. Това ви дава възможност да 
замените полето с различна дефиниция, даже ако към него се реферира от другаде.

 h Когато изтривате полета, неактивните Изгледи и Индекси също се претърсват за референции, 
гарантирайки, че сте наясно с последствията, преди да продължите.

 h Всяко поле може да бъде “скрито”. Скритите полета все още са достъпни, чрез Edit Table Layout, но не 
се появяват в останалата част от потребителския интерфейс. Това е особено полезно за скриване на 
междинни полета за изчисление.

 h Знакът за десетичната запетая за полета от тип PRINT/NUMERIC може да бъде определен отделно за 
поле.

ПОЛЕТА И ПРОМЕНЛИВИ4
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 h Може да копирате и поставяте полета между различни таблици. Това 
елиминира необходимостта да използвате работни пространства 
като посредник. След това може да редактирате дублираното поле 
според вашите изисквания в Edit Table Layout.

 h Масивите от полета се поддържат за повтаряне на данните. След 
като дефинирате  първата поява на масив с полета, към всеки член 
на масива с полета може да се реферира, използвайки стандартния 
синтаксис за масиви. Така например, референцията amount[13] 
препраща към 13-ия елемент в масива от полета със суми. Масивите 
могат да бъдат повтарящо се единично поле или повтарящ се блок 
от полета.

 h Полетата в работни пространства ще се зареждат автоматично, 
без първо да се изисква активиране. Синтаксисът workspace.field 
е всичко, което е необходимо, и може да се използва навсякъде, 
където са позволени изрази. Например, едно изчислително поле може да е utility.tax_rate*amount. Това 
автоматично ще активира работното пространство “utility”, преди да се използва  tax_rate. Това ще стане 
автоматично, когато бъде реферирано. Автоматичното зареждане на полета от работни пространства 
може да бъде използвано в изчислителни полета и колони от Изгледи.

 h Полетата в работните пространства не се съхраняват във формата, така че трябва да имате притеснения, 
че полетата може да се дублират при последваща обработка.

 h Масивите с променливи ви позволяват да съхранявате толкова стойности, колкото искате в една 
променлива. Десетки, хиляди, дори милиони стойности могат да се съхраняват в един масив с 
променливи. Вписванията в масивите се достъпват, използвайки стандартния синтаксис за масиви с 
квадратни скоби, така че list[7] е 7-ия елемент от списъка, а amount[1000] е 1000-ната сума. Може да 
присвоявате суми на масиви, например list[14]=”taxable” ще присвои тази стойност на 14-тия елемент 
в  масива. Може също така да присвоите цяла колона с данни от таблица на масив с променливи, 
използвайки командата Save Field (виж по-долу). Това може да се използва за инициализиране на 
диалогови прозорци или да елиминира бавната функцията Recoffset. Масивите с променливи са полезни 
и при всяка ситуация, в която голям набор от информация трябва да бъде събрана, поддържана или 
използвана. Масивите с променливи поддържат разширено обработване по толкова много начини, че 
не могат да бъдат описани всичките тук.

 h В Edit Table Layout, може да прилагате условни тестове към няколко полета. Това ви позволява да 
изберете всички полета от определен тип запис, и да добавяте или актуализирате условието в една 
стъпка.

 h В полетата се поддържа и отрицателен брой на символите след десетичната запетая. По същия начин, 
по който за едно поле, съдържащо 123, може да се укаже, че има два символа след десетичната запетая 
(означаващо 1.23), то може да има отрицателна стойност като -3 (което означава 123,000). Това елиминира 
необходимостта от изчислително поле за определяне на стойността.

 h Поддържат се също и двоични данни, които нямат символи след десетичната запетая,  така че 2-байтово 
двоично поле може да има стойности от 0 до 65535, а не само от -32768 до 32767.

НОВИ КОМАНДИ:

 h Сравняване на таблици: Analyzer включва възможността за сравняване на първична и вторична 
таблица, и докладване на всички различия. Командата докладва записи, които са добавени и изтрити, и 
състояния преди и след за променени записи. В допълнение, Compare поддържа както ключови, така 

КОМАНДИ5
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и не-ключови сравнения на всякакъв брой полета. Ситуации, в които тази команда е най-приложима:
 h Там където таблиците представляват един и същ източник, в две различни точки във времето, може 

да използвате Compare, за да установите промените между двете точки.

 h Там където таблиците представляват източника и целта в ETL процес (извличане, прехвърляне, 
зареждане), може да използвате Compare, за да се гарантира, че правилните ETL трансформации са 
били приложени. Съвместимост на Arbutus с почти всеки източник на данни означава, че в повечето 
ситуации, и таблицата източник и таблицата цел могат да бъдат директно достъпени (и сравнени).

 h Изпълнение на DOS команди: Командата Run е по същество същата, като наскоро добавената от 
конкуренцията команда Execute, но Analyzer притежава тази възможност от десет години насам. Може 
да изпълнявате всеки DOS команден ред, отнасящ се до batch, изпълнима команда или вътрешна 
команда, и подавайки подходящи стойности. 

 h Процедури за изход: Командата Return е подобна на командата Escape на конкуренцията, но има една 
важна разлика: може да върне стойност. (Виж по-долу, в Процедури)

 h Дублирания с опции Еднакво-Еднакво-Подобно, Еднакво-Еднакво-Сходно, и Еднакво-
Еднакво-Различно: Докато технически това не е нова команда, тези опции са сравними с командата 
на конкуренцията FUZZYDUP. Командата Duplicate на Analyzer не само обединява всички тестове за 
дублиране в една команда, тя предлага драстично повишаване на възможностите над FUZZYDUP, 
включвайки:

 h Поддържането и на двете опции еднакво и подобно. Тества за еднакъв доставчик, еднаква дата, 
еднаква сума, и подобен номер на фактура само с няколко щраквания на мишката.

 h Автоматичното Damerau-Levenshtein сравнение драстично намалява фалшивите положителни 
резултати. То е като Levenshtein, с тази разлика, че разместванията се броят като една разлика, 
вместо две, позволявайки по-строги спецификации.

 h Поразителна скорост: Лесно може да обработите милиони записи само за няколко секунди, 
което е подходящо за тествания за Дублирани плащания. Например, идентифицирането на еднакъв 
доставчик, еднаква дата, еднаква сума, подобен номер на фактура във файл с милион записи отнема 
само шест секунди!

 h В комбинация с функциите Normalize и SortNormalize, сравненията по име и адрес са много по-
прецизни.

 h Представянето на резултатите един до друг поддържа лесно филтриране на дублиранията и 
също така поддържа типа анализи Еднакво-Подбно-Подбно.

 h ALL LIKE и ALL EXCEPT: Команди, които използват параметъра ALL сега включват EXCEPT и LIKE, за да се 
даде възможност на глобални изключения или съвпадения. Например: Extract ALL LIKE “budget*” ще 
извлече само полетата, започващи с текста “budget”, докато DELETE ALL LIKE “V_*” може да се използва, 
за да изтриете всички временни променливи. По подобен начин, DELETE ALL EXCEPT “_*” може да се 
използва за изтриване на всички променливи, с изключение постоянните променливи.

 h DISPLAY SOURCE показва базата данни по подразбиране, която е била установена, ако потребителя е 
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издал командата SET SOURCE

ПОДОБРЕНИ КОМАНДИ:

 h Extract позволява цялостно предварително сортиране на всеки списък с полета. Extract позволява и 
движение на данни сървър-към-локално, локално-към-сървър, или сървър-към-сървър, поддържащо 
всички изисквания за движение/ETL на данни. 

 h Extract View позволява съдържанието на текущия Изглед да бъде избрано директно.
 h Export позволява цялостно предварително сортиране всеки списък с полета. (Вижте повече в 

Подобрения при експортиране по-долу)
 h Командата Export е подобрена в три съществени насоки:

 h Сега може да използвате опцията Append, когато експортирате чрез ODBC към релационни таблици
 h При експортиране на колони, съдържащи UNICODE данни (само UTF 16) към Excel, Access, или чрез 

ODBC, данните ще бъдат експортирани като Unicode, а не конвертирани в ASCII
 h Сега може да експортирате полета по-дълго от 255 към Excel (максималната дължина на полето 

вече е зададена на 32,760 байта)
 h Summarize ви дава възможност за предварително сортиране по всяко допълнително поле, позволявайки 

ви да контролирате първия запис във всяка група. Това гарантира, че “Други” полета вземат стойността 
която изисквате, като най-ранната дата, или най-голямата сума.

 h Sort и Index използват собствени подобрения, за да предложат значителна производителност 
спечелана пред конкуренцията.

 h Диалоговия прозорец на команда Join има значително подобрен потребителски интерфейс, който 
премахва голяма част от сложността.

 h Диалоговия прозорец на команда 
Join включва режим за избор 
“Диаграма на Вен”, за по-лесно 
използване.

 h Join SQL ви позволява да направите 
пълно SQL присъединяване, 
съвпадайки всеки запис в 
първичния файл с всеки запис на 
вторичния файл.

 h Verify създава подходящи 
таблични изходни резултати, с 
възможност за сондиране за 
всякакви грешки.

 h Verify има допълнителна 
възможност за игнориране на 
празни полета.

 h Verify тества делимитирани файлове за данни с по-голяма дължина, превишаваща дефиницията на 
таблицата.

 h Stratify ще “профилира автоматично”, за да се определи Максималната и Минималната стойности, ако 
е необходимо.

 h Stratify автоматично изпълнява “Закръгляване на диапазон”, когато анализира равни интервали. Вместо 
просто да раздели равномерно минималния-на-максималния диапазон, Stratify автоматично избира 
граници на диапазона, които завършват на кръгли стойности, и се уверява, че едната крайна точка е 
нула, ако има положителни и отрицателни стойности.

 h Classify дава много по-бързи резултати в сравнение с конкурентните продукти.
 h Classify и Age ви позволяват да сортирате предварително данните, когато резултатите са групирани 

(Break field).
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 h Табличните изходни резултати на CrossTabulate позволяват сондиране в отделни клетки, а не в цели 
редове или колони.

 h Duplicates представя разширени таблични резултати. Когато се 
покажат в лога, табличните изходни резултати на Duplicates имат 
изчистен обобщен вид, едно въвеждане за дублиран набор. Все още 
може да сондирате, за да видите детайлите.

 h Notify fail-over ви позволява автоматично да се справите с 
прекъсвания на имейл сървъра. Ако първичния имейл сървър не 
успее да изпрати вашето съобщение, тогава можете автоматично 
да преодолеете пропадането на връзката с втори (или дори трети) 
резервен сървър, за да изпратите съобщението. Това прави Notify 
много по-мощен в среди за непрекъснато наблюдение, позволявайки 
да се реагира на ИТ проблеми извън вашия контрол, като се гарантира, 
че вашите уведомления са изпратени.

 h Save Field позволява цяла колона от таблица да бъде заредена в масив 
с променливи. Елементите на този масив могат да бъдат достъпвани 
поотделно или като множество. Това е чудесен начин автоматично да 
се зареждат падащи списъци в диалогов прозорец на команди. Също 
така предлага и почти мигновена алтернатива на сравнително бавната функция Recoffset.

 h Set Temp “prefix”. Може да 
посочите префикс за файл, който 
автоматично ще бъде изтрит, 
когато затворите проекта. Това 
обикновено се задава глобално 
в Tools > Options. Ако вашият 
префикс е “temp”, тогава всички 
таблици, работни пространства, 
процедури, или индекси, които 
имат имена, започващи с “temp”, 
ще бъдат автоматично изтрити. 
Това премахва необходимостта от 
ръчно почистване на временните 
файлове.

 h Delete Temp ще изтрие всичките 
ви временни файлове, по всяко 
време, както е посочено със Set 
Temp.

 h Noformat ключова дума за 
команда: Всички команди, които 
създават файл с данни за изходните резултати, включват като опция изходния параметър Noformat, 
позволявайки ви да създадете данни, без да се създавате асоциирана структура за таблица, особено 
полезно, когато обновявате данни, които имат сложен формат, както и в някои ETL ситуации.

 h Display Primary To име на файл експортира структурата на таблицата в отделна таблица, така че може 
да контролирате процедури, базирани на дефинициите на таблицата.

 h Командата Export е подобрена в три съществени направления:
 h Сега може да използвате опцията Append, когато експортирате чрез ODBC към релационни таблици
 h Когато експортирате колони, съдържащи UNICODE данни (само UTF 16) към Excel, Access, или чрез 

ODBC, данните ще бъдат експортирани като Unicode, а не конвертирани в ASCII
 h Вече може да експортирате полета по-дълго от 255 в Excel (максималната дължина на полето сега 

е определена на 32,760 байта)
 h Най-бързи резултати. Arbutus осигурява най-бързото изпълнение от всеки одитен инструмент. Като 
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цяло, Analyzer е над два пъти по-бърз, колкото конкуренцията! Много команди са оптимизирани, за 
да осигурят по-добра производителност. Това се усеща най-силно с командите за Импортиране, 
Експортиране и тестване за приблизителни съвпадения, но почти всяка команда ще работи по-бързо, 
отколкото при конкуренцията.

 h Set Fatal (виж по-долу, в Процедури) ви позволява да контролирате какво се случва, ако възникне 
грешка при обработката.

 h Set Escape Off (виж по-долу, в Процедури) предотвратява възможността потребител да  натиснете 
клавиша ESC, за да отмени процедура.

 h Командите Pause и Dialog позволяват опция за максимално изчакване, в секунди. Ако времето за 
изчакване е надвишено, се процедира все едно е бил натиснат OK. Това гарантира, че процедурите 
няма да зависнат, докато чакат отговор от потребителя.

 h В Процедурите се поддържат множество отворени таблици. OPEN tablename TABLE n позволява 
произволен брой първични таблици да се отворят в даден момент в процедура. Може да превключвате 
между тях с командата SET TABLE. Това позволява да бъдат изпълнени сложни процеси за много таблици.

 h Импортиране чрез “влачене и пускане” ви позволява да завлечете файл от Windows Explorer и да 
го пуснете в Analyzer. Помощникът автоматично се стартира и файлът се анализира. Импортирането на 
файлове сега е изключително лесно.

 h Excel и Access:
 h Всички ODBC възможности се прилагат еднакво за Excel и Access (виж по-горе). Например, може 

директно да четете електронни таблици и да достъпвате таблици, да присъединявате няколко 
таблици източници, да импортирате множество таблици в една стъпка, да редактирате SQL и др.

 h Бързо XLS и XLSX конвертиране. Обикновено Analyzer е повече от два пъти по-бърз, в сравнение 
с конкуренцията.

 h Analyzer чете директно делимитирани данни - Всякакви делимитирани данни (независимо дали са 
разделени със запетая, табулатор, черта, или по друг начин) се четат директно, без първо да се правят 
плоски, което премахва не само времето за конвертиране на данните, но също така и дублирането на 
дисково пространство. Гигабайтови файлове са на разположение веднага.

 h Можете повторно да използвате 
дефинициите за импортиране 
на печатни доклади, което ви 
позволява да дефинирате сходни 
доклади, просто като изберете 
съществуващата дефиниция. 
Също така може да актуализирате 
съществуващите ви дефиниции за 
доклади, за да добавяте по-късно 
нови полета, което ви позволява да 
дефинирате само данните, от които 
имате нужда.

 h Директно пренасочване към нови 
електронни таблици, XML и др. За 
импортиране на данни, които са 
направени плоски, ако пренасочите към нов източник на данни, вие насочвате към нов файл източник 
(електронна таблица и т.н.). Analyzer автоматично импортира отново данните от ново избрания файл. 

АВТОМАТИЧЕН ПОМОЩНИК / ИМПОРТИРАНЕ6
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 h Супер бързо XML конвертиране - Ar-
butus е повече от 50 пъти по-бърз от 
конкуренцията при XML импортиране. 

 h Опростен интерфейс за XML 
импортиране - Analyzer прилага прост 
чек-бокс модел, за да опрости драстично 
XML импортирането.

 h Данните в Помощника в 
широкоекранен режим - Когато 
дефинирате данни, Помощника отваря 
отделен прозорец, който е толкова широк, 
колкото вашия екран. Това гарантира, 
че може да виждате максималното 
количество данни, докато дефинирате 
вашето импортиране.

 h Визуални подсказки в Помощника - Тъй както ръчно дефинирате полетата, понякога е трудно да 
видите точно колко широко ще бъде полето, когато щракнете върху разделителя. Analyzer включва 
подсказка, която постоянно ви казва колко широко ще бъде полето.

 h Бутонът Clear all ви позволява да премахнете всички автоматично генерирани прекъсвания на 
поле, полезно, когато сложността на файла затруднява автоматичното откриване на поле и искате да 
започнете от начало. Също така е полезно, когато искате да подберете формата на доставените данни.

 h Засилена интеграция с Windows Explorer: влачете-и-пуснете всеки файл с данни от Windows Ex-
plorer в Analyze, за да се стартира автоматично Помощника. Analyzer ще достъпи файла и ще стартира 
Помощника с точно избрания файлов формат.

 h Подобрени възможности за дефиниране: Помощника вече може по-добре да разграничава 
истинските цифри от данни, кодирани като числа, които трябва да се третират като символни данни.

 h Частният файлов формат на SAP се поддържа за пореден път, предлагайки още един начин за 
достъпване на SAP данни.

 h Експортиране директно към всяка база данни, или хранилище на данни, чрез ODBC - Export 
ODBC ви позволява да изберете целевата система и да дадете име на изходната таблица.

 h Експортиране към няколко таба в Excel електронни таблици - Ако целевата таблица вече 
съществува, тогава може да насочите изходните данни към отделен таб в същата ел. таблица, без да 
загубите другата ви информация. Може да контролирате името на таба и да насочите изходните данни 
към толкова табове, колкото искате в същата ел. таблица. Ако името на изходния таб вече съществува, 
тогава ще се приложат правилата SET SAFETY, и или ще презапише върху таба, или ще попита преди 
презаписване.

 h Бърз експорт към XLS и XLSX - Analyzer е от 2 до 4 пъти по-бърз от конкуренцията.
 h Експорт на делимитирани данни, добавяне - Може да добавите нови експортирани данни към 

делимитирани файлове и Analyzer автоматично ще пропусне заглавията на колоните, които обикновено 
се генерират автоматично. Не е необходимо изрично да се потискат заглавията.

 h Arbutus LegacyLink интегрира безпроблемно данни с всеки Windows инструмент. LegacyLink е 
ODBC източник на данни, който доставя всички Arbutus данни, като ODBC данни към всяко Windows 
приложение. Това включва и всички локални и сървърни данни от всеки от вашите сървъри. Това 
означава, че потребителя може да е в Excel и директно да чете мейнфрейм VSAM данни в електронната 
таблица, например.

ЕКСПОРТИРАНЕ7
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 h Unicode подобрения: Unicode данни от тип print, цифрови, и дата се поддържат по-добре от всякога, 
тъй като експорта към електронни таблици и други източници автоматично използва Unicode източник 
на данни.

 h Може да зададете префикс за временните файлове - всяка таблица, започваща с тази стойност 
автоматично ще бъде изтрита, когато се затвори проекта.

 h Интелигентното изтриване на таблици автоматично изтрива свързания файл с данни, когато 
изтриете таблица, която Analyzer е 
създал. Най-вероятно никога няма 
да видите останалите файлове с 
данни отново, но няма риск за вас 
при изтриването на източниците 
с данни. Разбира се, имате 
възможност да промените това 
правило по подразбиране.

 h Табът Edit Table Layout ви 
позволява да превъртите 
съдържанието на целия 
файл в Edit Table Layout, 
независимо от размера му; 
не само първата част. Освен 
това, може да натиснете 
CTRL-G, за да отидете до 
определен номер ред във 
файла.

 h Може да скривате таблици 
(и други обекти) в Overview. 
Ако имате междинни или 
работни таблици, които не се очаква да бъдат отворени от потребителя, лесно можете да ги скриете 
от изгледа. Те все още са там и все още може да ги отворите от командния ред; просто не се показват.

 h Таблиците могат да имат дълги, смислени имена - Максималната дължина на името е 127 символа. 
Това е особено ценно при импортирането на данни от други системи, които поддържат дълги имена.

 h Процедурата за поддържане на множество първични таблици се доставя чрез OPEN ... TABLE ... и SET 
TABLE ...

 h Поддържат се неограничен брой връзки.
 h Променливите DBWhere, DBCondition и DBOrder позволяват програмиран контрол върху обхвата и 

сортирането на динамично отворени релационни данни. Може динамично да дефинирате записите, 
които да бъдат избрани и редът на сортиране, независимо от оригиналната дефиниция на Помощника.

 h Поддържат се записи с дължина по-дълга от 32,767. 2GB е максималната дължина на запис.
 h CRLF файловете не генерират грешка, ако са по-дълги от дефиницията. Допълнителните данни просто 

се пропускат.
 h Динамично настройване широчината на Делимитирани колони: Чрез директно четене на 

делимитирани таблици, Analyzer ви позволява да настроите виртуалната ширина на всяка колона до 
възможния максимум, или за по-добро съвпадение с други данни, независимо от текущите данни. Също 
така, тези файлове може да променят своите дефиниции “постфактум”, за да отразят в последствие 
промените в дължината на повторно свързани данни. Всички кратки елементи с данни автоматично 

ТАБЛИЦИ8
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се уплътняват с празни места. Данните никога не се губят, независимо от широчината, която изберете. 
Използвайте командата Verify, за да идентифицирате дефинициите, които са твърде кратки.

 h Може да дефинирате нови физически или изчислени полета, за да увеличите физическите 
делимитирани данни.

 h Може да скриете физически делимитирани полета, които не са от значение.
 h Автоматично-изпълняващите се процедури позволяват определена процедура да бъде автоматично   

стартирана всеки път, когато посочената таблица се отвори. Това обикновено се използва, за да се 
обновят данните в таблицата, гарантирайки, че са актуални. Автоматично-изпълняващите се процедури 
не са ограничени до командата Refresh, така че могат да извършват каквито стъпки се изискват.

 h PDF конвертора сега осигурява още по-добра точност и надеждност при конвертиране.

 h Процедурите могат да бъдат планирани директно от Analyzer, просто с щракане с десния бутон 
на мишката, когато използвате Enterprise Edition. Прилагането на Непрекъснато наблюдение никога не 
е било по-лесно.

 h Процедурите могат да имат дълги, смислени имена. Максималната дължина на името е 127 символа.
 h Може да скривате Процедури в Overview. Ако имате помощни Процедури, които не се очаква да 

бъдат директно стартирани от потребителя, лесно може да ги скриете от изгледа. Те все още са там и 
все още може да ги стартирате от други Процедури; просто не се показват.

 h Подлежащите на извикване под-процедури ви позволяват да пишете истински модулни скриптове. 
Произволен брой под-процедури може да съществуват в една процедура, така че цяло комплексно 
приложение може да бъде съхранено в една процедура. Разбира се, все още може да извиквате 
процедури по традиционния начин. 

 h “Бронирайте” вашите процедури:
 h Процедурите могат да бъдат “заключени”, така че да не могат да се разглеждат или редактират. 

Това гарантира, че са защитени от промяна и инспекция.
 h Може да изключите клавиша ESC - След това клавиша Еscape няма да прекратява процеса. В 

допълнение, във всички потребителски диалогови кутии също ще бъде изключен бутона “Cancel”, 
така че да няма начин за прекъсване.

 h Analyzer въвежда управлението на фатални грешки, чрез командата SET FATAL. Когато нещо се 
обърка, ситуацията може да бъде уловена и адресирана. Имате наличен набор от възможности, 
включително предприемане на коригиращи действия, продължаване със следващия ред, или 
продължаване със следващата процедура.

 h Процедурите могат да бъдат независими от предпочитанията на потребителя - Процедурите 
могат да зададат всякакви предпочитания, каквито са необходими за правилната им работа. Всички 
промени в предпочитанията автоматично се изчистват при завършване, така че предпочитанията 
на потребителя не се променят.

 h SET DEFAULT връща всички настройки към “фабричните”, така че вашата процедура да има 
позната среда. След това може да направите настройки от там (SET SAFETY и т.н.). Разбира се, всички 
тези промени автоматично се отменят при завършване, така че потребителските настройки не се 
засягат.

 h Подобрено откриване на грешки в процедури
 h Постъпковият режим ви позволява да изпълните вашата процедура команда по команда, 

проверявайки или поправяйки средата в процеса на изпълнение.
 h Точките за прекъсване ви позволяват да спрете (и влезете в режим стъпка) на който и да е ред 

или редове в процедурата. Може да пропуснете частите, които работят правилно.

ПРОЦЕДУРИ (СКРИПТОВЕ)9
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 h Save и Run ви позволяват да правите промени и директно да стартирате отново новата процедура. 
 h Когато има грешка в процедура, Analyzer автоматично докладва името на всяка процедура, 

както и номера на реда, на който е бил когато възниква грешката. Това значително опростява 
локализирането на проблемите.

 h Характеристики на Редактора на процедури
 h Оцветява съвпадащите скоби, за да гарантира, че вашите формули са написани правилно.
 h Оцветява синтактичните проблеми, като неясни съкращения.
 h Оцветява команди, ключови думи, функции, цифри, символни низове, коментари и макроси.
 h Командните ключови думи са оцветени на базата на команда-по-команда, така че се определят 

само валидните ключови думи за тази команда. Това ви помага лесно да разбере командите, и 
бързо да откриете синтактични грешки. 

 h Автоматично номериране на редове. 
 h Автоматично пренасяне на редове, с отстъп за пренесените редове.
 h Всички цветове могат да се конфигурират от потребителя, според собствените му предпочитания. 
 h Избиране на първоначалния размер на шрифта.
 h Избиране размера на табулатора.
 h Избиране отстъпа за пренасяне.

 h Подобрената команда Dialog позволява обширно въвеждане от потребителя. Специализираните 
контроли позволяват диалог за избор на файл (с вграден бутон Browse), както и полета само с цифри 
или само с дати (с интегриран селектор за дата). В допълнение, на диалоговите прозорци може като 
опция да им “изтече времето”, което позволява на процедурата да продължи по подразбиране, ако не 
сте на компютъра.

 h Автоматично-изпълняващите се процедури се изпълняват автоматично всеки път, когато дадената 
таблица се отвори. Това обикновено се използва, за да се обновят данните в таблицата, гарантирайки, 
че са актуални. Тъй като автоматично-изпълняващите се процедури не са ограничени до командата 
Refresh, вие можете да извършите каквито стъпки се изискват. 

 h Използвайте командата RUN, за да стартирате DOS команди и batch-файлове от процедури.
 h Процедурите на Arbutus са междуплатформено съвместими: не се налагат промени, за да се 

изпълнят локални процедури на сървъри или за планирани приложения. 
 h Командата по избор Return позволява процедурите или под-процедурите да връщат резултат по-

рано, а също и да връщат стойности към извикващата 
ги процедура. Return ALL ще накара изпълнението на 
процедурата да завърши.

 h Подобрена програма за защита: вече не е отделно 
приложение, и може да бъде използвана в Analyzer, за да 
предотврати нежелано преглеждане и/или редакции на 
вашите процедури.

 h Новият диалогов прозорец Protect в меню Tools 
позволява отделни процедури да бъдат защитени, 
използвайки зададен ключ, така че да могат да се 
стартират, но не и да се преглеждат или редактират. Това 
е полезно за тези, които разработват приложения за 
други потребители или клиенти, за да се гарантира, че 
работата е защитена и не може неволно или по погрешка 
да бъде променена.

 h Опции за редактиране на процедури: Редактора на 
процедури вече разполага с неограничен брой  Отмяна 
на последното действие (Undo), за по-лесна корекция на 
печатни грешки или изтривания. Използвайте Edit/Undo 
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от главното меню, или клавишната комбинация CTRL-Z. Неограничената отмяна на действия може да 
бъдат предприета последователно в режим на обратни стъпки от последната (най-новата) редакция 
към първата редакция.

 h Автоматично конвертиране на проекти от конкурентен софтуер - Analyzer е толкова съвместими 
с проектите и командния език на конкурентните продукти, че автоматично ще конвертира проекта, 
ако го отворите. Всичките ви папки, таблици, изгледи, работни пространства, индекси, дори скриптове, 
автоматично ще бъдат конвертирани. Скриптовете може да изискват незначителни изменения, но 
те се маркират по време на конвертирането. Това не засяга съществуващия проект, така че може да 
продължите да го използвате след конвертирането.

 h Всички изтривания автоматично отиват в Кошчето, така че вие никога няма случайно, и безвъзвратно, 
да изтриете важен файл отново. Това важи и за всички изтрити файлове, използвайки командния език 
в Процедури.

 h Губили ли сте някога часове работа, защото вашия файл с проект е бил повреден или неочаквано 
компютъра ви се е сринал? Това няма да се случи с Analyzer, тъй като всеки обект е отделен файл на 
диска. Всяка дефиниция на таблица, работно пространство и др. е отделен файл. Вашият риск никога не 
по-голям от едно нещо, върху което работите в момента.

 h Диалоговите прозорци на командите са изцяло променени, за да се подобри използваемостта. 
Повече няма скрита функционалност в отделни табове.

 h Както бе споменато по-горе, всякакви обекти или полета във вашия проект могат да бъдат скрити. 
Те все още са там, но просто не се показват в потребителския интерфейс. Това ви дава възможност да 
представите “чист” потребителски интерфейс, премахвайки цялата бъркотия, която може да присъства 
в резултат на:

 h Помощни скриптове
 h Временни или помощни таблици
 h Автоматично заредени работни пространства
 h Междинни работни полета, използвани за създаване изчислени полета
 h Полета, които са част от дефиницията на таблицата, но не се изискват в момента
 h и т.н.

 h Бутоните MoveUp и MoveDn - В диалоговите прозорци на командите, при избора на полета, може да 
пренаредите избраните полета, без да се налага отново да ги избирате, използвайки MoveUp и MoveDn.

 h Опция “Find” с щракване с десния бутон - За големи проекти с много папки, понякога е 
предизвикателство да намерите елемента, който търсите (таблица, работно пространство и т.н.). Ето 
защо Analyzer включва опцията “Намери” с щракване с десния бутон. Всеки елемент в Overview може да 
бъде намерен по този начин.

 h С щракване с десния бутон на мишката може да дублирате таблици и всякакви обекти в Overview. 
Това действие е по-просто от копиране и поставяне, но с приблизително същия резултат.

 h Изберете алтернативни логове с щракване с десния бутон на мишката.
 h В лога, ако навлезете в детайл в таблица, която е създадена по-рано, Analyzer автоматично отваря 

правилната таблица, преди да изпълни сондирането (drill-down).
 h Когато е уместно, Интелигентното изтриване на таблица автоматично изтрива асоциирания 

физически файл с данни, когато изтриете таблица. Това премахва наличието на .FIL файлове-сираци на 
диска. Изтриването на файлове с данни никога не се случва с оригиналните файлове източници; само с 
таблици, създадени от Analyzer. Дори и тогава имате опцията да презапишете.

ПОТРЕБИТЕЛСКИ ИНТЕРФЕЙС10
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 h Конструкторът на 
изрази включва бутон 
за двойка кавички, за 
да направи по-лесно 
въвеждането на низове 
в кавички. Просто 
щракнете върху бутона 
и курсора се поставя 
между две кавички, 
готов за писане.

 h Специално меню 
поддържа създаването 
и управлението на 
различни видове 
споделени папки.

 h Менюто Applica-
tions автоматично 
показва всички 
споделени процедури, 
премахвайки необходимостта да се работи със сложни .MNU файлове.

 h Analyzer автоматично ще ви уведомява за актуализации. Разбира се, може да проверявате и ръчно.

 h Характеристиките на таблицата автоматично се показват в Overview. Може веднага да разпознаете 
дали таблицата е опресняваща се (като XML), директно прочетена от външен източник (като ODBC), или 
е корпоративни данни от сървър.

 h Дата и час и изминало време
 h Полетата в Arbutus от тип DateTime могат да включват дата, часа, или и двете, във всякакъв формат. 

Няма изкуствени ограничения, като например празни места между датата и часа.
 h Arbutus използва ясен формат за изминалото време, когато изважда две полета от тип DateTime 

(например, end_time-start_time=07:18:22, а не .30442129). Това не само гарантира, че изминалото 
време е ясно идентифицирано, но и представя резултата в по-използваем формат. 
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 h Изричните константи за изминало време (например, 8 часа и 15 минути = `e08:15`) предоставят 
максимална гъвкавост при определяне на бизнес правила за дата и час или изчисления (т.е., Extract 
IF hours>̀ e08:15` …)

 h Overview вече еднозначно идентифицира споделените папки от различни видове (Лична, Екип, или 
Корпоративна)

 h Новият като опция прозорец Променливи ще покаже текущите стойности на всички съществуващи 
променливи. В допълнение към показаните стойности, прозореца автоматично маркира всички 
променливи, които са се променили от последната команда, така че може да бъдете сигурни, че ще 
видите промените. Прозорецът Променливи се появява в долната част на прозореца Overview и е с 
променящ се размер; може да бъде отворен по два начина:

 h Отваря се автоматично, когато се използва режим стъпка в процедурите
 h Щракнете опцията “Show/Hide Variables window” в меню Windows

 h Прозорецът Променливи е особено полезен, когато изпълнявате процедури в Режим Стъпка, 
за да оцените 
п р о м е н я щ и т е 
се стойности на 
всички променливи, 
на всяка стъпка 
от процедурата. 
П р о з о р е ц ъ т 
Променливи също 
така позволява 
п о с т о я н н о 
наблюдение на 
стойностите на 
п р о м е н л и в а . 
Всеки път, когато 
стойност се 
промени, тя се маркира, за по-лесна идентификация.

 h Бързото търсене на поле за избор ви позволява бързо да намирате необходимото поле, което е 
много полезно, когато таблицата ви има много полета. Просто напишете някаква част от името на 
желаното  поле в новото текстово поле Search, за да намерите поле в дълъг списък от полета.

 h Умното търсене (Smart Search) позволява подобно на Google претърсване на вашите данни. Може 
да търсите в определени полета или в целия изглед. Умното търсене идентифицира всеки запис, който 
включва всички изрази, които се търсят. Например, просто напишете “Чикаго криминален адвокат” (в 
произволен ред) и веднага ще видите списък, вклюващ само записи с всичките три думи в Изгледа, в 
произволен ред и в която и да е позиция. По същия начин може да търсите частични цифри и дати, 
така че “Адвокат 312” ще идентифицира адвокати с код на област 312. Един по-практичен пример е да 
потърсите подозрителни думи, като “невалиден”, “грешка”, или “освободен”.

 h Искали ли сте някога да създадете филтър, но заглавието на колоната не е било същото като името на 
полето? С конкурентния продукт, може да направите това с няколко стъпки копирай-и-постави, но в 
Arbutus Изглед, влаченето и пускането на заглавия на колони улеснява това. Просто влачете името 
на колоната до реда за филтъра, и името на полето автоматично се копира във филтъра. Само добавете 
останалата част от теста и сте готови. Това може да се използва и за промяна на влезли в сила филтри, 
като добавяне на друго поле към теста.
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 h Тригерите в изгледа ви позволяват да взаимодействате с вашите данни по начини, които никога не 
сте си представяли. Може да маркирате отделни клетки в данните, въз основа на собствени критерии 
или бизнес правила. Всеки тригер може да има свой собствен цвят (на текста или на фона), и могат да 
бъдат определени произволен брой тригери, включително множество тригери за една колона. След 
това визуално ще бъдете предупреждавани, когато е изпълнено условието, така че изключението или 
идентифицирането ще се покаже ясно. Примерите включват идентифициране салдата над кредитния 
лимит (или тези, в близост до лимита), или може би чуждестранни клиенти, идентифицирани по регион, 
използвайки цветовете. Възможностите за тази функция са безкрайни.

 h Числовите полета могат да имат отрицателни стойности, идентифицирани с червен текст. Това е 
изключително удобно в ситуации, където отрицателни суми са необичайни или неочаквани.

 h Страница-нагоре Страница-надолу - Някога задавали ли сте филтър, но когато превъртите страница 
надолу, данните не се променят, или Изгледа се измества само с няколко записи? С Arbutus, това е  
минало! Страница-нагоре Страница-надолу винаги ви предоставя цял нов екран с данни, независимо 
от това колко малък е филтъра ви, позволявайки ви да се придвижвате във вашите данни по естествен 
начин.

 h Оптимизацията на “тънките” филтри значително подобрява ефективността при преглеждане на 
данни, използвайки филтри (които изключват повечето записи). Това води до много по-гладко поведение 
на Изгледа. Вече няма 10 секундни прекъсвания и внезапни обновявания. Това ви позволява бързо да 
идентифицирате ценните части от данните, без да се притеснявате за изпълнението.

 h Спиране на “тънки” филтри - При задаване на много “тънък” филтър (филтър, приложен върху файл, 
съдържащ голям брой записи и избиращ малка част от тях), може да отнеме известно време, за да се 
запълни Изгледа. Вместо да разчита на фиксирано изчакване, Analyzer ви позволява да натиснете ESC 
по всяко време, за да спрете филтрирането. Филтърът ви може да са бил грешен, или може би вече сте 
видели записа, който ви е  интересувал. Ако е така, защо да чакате до края на запълването на Изгледа?

 h Бърз филтър - Новите опции за бърз филтър включват:
 h Near ви позволява мигновено да идентифицирате всички записи, които са близки до избрания 

елемент. Това работи върху символни полета, използвайки Damerau-Levenshtein разстоянието. За 
полета от тип числов и дата, Near ще намери стойности в близост до избрания елемент, да речем в 
рамките на $10 или 3 дни. 

 h Similar предоставя друга мощна алтернатива за приблизителни съвпадения, за да подкрепи 
вашите заявки. За символни данни, това също се базира на Damerau-Levenshtein разстоянието, 
но първо “почиства” данните, като премахва всички не-буквени символи или цифри. Също така 
търси букви, които изглеждат подобно (като I/1 или О/0) и премахва тези различия. За числа и дати, 
търси конкретно размествания на цифри, независимо колко различно това може да е направило 
стойността. Просто щракнете с десния бутон на мишката и изберете Similar върху 127 416 854.22 и 
веднага ще намерите въвеждане за 127 146 854.22, въпреки че те са разделени от почти 300 000

 h Бързия филтър “Replace” ви позволява да замените съществуващя филтър с нов филтър, създадена 
от данните.

 h Свързаните и изчислителни полета в Изгледа сега са ясно идентифицирани, чрез промяна на цвета 
на техните заглавия. Цветовете могат да се персонализират, и да осигуряват, че знаете какво представят 
вашите данни. 

 h Изгледът вече поддържа хоризонтално превъртане чрез мишката, ако вашата мишка поддържа това.

 h SQL команда: вградете SQL Select заявките директно в процедури или скриптове в Arbutus, и стартирайте 
вашите SQL заявки от Arbutus. Ако получите SQL заявки, като част от вашия одитен процес на валидиране, 
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може да се избегнете времеемкото, предразположено към грешки предизвикателство за превод на 
заявките, и вместо това просто да ги стартирате от Arbutus. Сега можете уверено да изискате и получите 
SQL от всяка част на вашата организация.

 h SET SOURCE позволява на потребителя да укаже източника на данни по подразбиране, който да се 
използва при издаването на SQL команди. Следващият пример задава локални източници на данни по 
подразбиране, като SQL Server DSN на машината:

SET SOURCE “LOCAL,SQL Server”

SQL SELECT Orders.CustomerID, Orders.OrderID, Customers.CustomerID, Customers.CompanyName 
FROM Orders LEFT JOIN Customers ON Customers.CustomerID=Orders.CustomerID ORDER BY Custom-
ers.CompanyName;

 h Редактирайте вашата SQL заявка 
в Помощника преди да я подадете. 
Всяко валидно SQL select твърдение 
може да се използва за предоставяне 
на импортирани данни, включително 
и най-сложната логика за под-заявка 
SELECT.

 h Въведете напълно 
персонализирани SELECT команди 
в Помощника. В допълнение към това, 
че имате възможност да редактирате 
SELECT командата, автоматично 
генерирана от Arbutus, може също и 
директно да въведете всяко валиден SQL SELECT твърдение. Това позволява гъвкавостта да се поддържа 
буквално всяко извличане от вашите бази данни.

 h Валидирайте вашата SQL заявка, преди да финализирате импортирането. Това гарантира, че вашите 
SQL редакции са валидни, преди завършване на дефинирането.

 h ODBC Импортирането предлага голямо разнообразие от възможности, които се разкриват за този тип 
достъп до данни. Не само, че възможностите са всеобхватни, но те позволяват драстично подобрена 
скорост на достъп, чрез увеличаване на избирателността на вашия ODBC достъп. Възможностите 
включват:

 h Дефиниране на ODBC данни или за локален компютър или за Windows Server
 h По желание може да се запазят пълномощията за база данни (т.е., потребителско име и парола) 

за всяка база данни. Паролите са криптирани за сигурност.
 h SpeedSearch ви позволява бързо да идентифицирате интересуващата ви таблица (-и). Например 

въвеждането на “cu” ще ви предостави кратък списък само с имена на таблици, съдържащи “cu” 
навсякъде в името (“customers”, “acute care”, и т.н.).

 h ODBC заявки върху много таблици се поддържат, присъединявайки произволен брой таблици 
в една единствена заявка.

 h Импортиране на множество таблици от един източник в една стъпка. Всякакъв брой таблици 
могат да бъдат импортирани в една операция. Може дори да щракнете с мишката, да натиснете 
клавиша от клавиатурата Shift и едновремено с това пак да щракнете с мишката и така да 
импортирате цялата база данни.

 h Да се посочва реда на сортиране за импортираните данни.
 h Директно четене на ODBC данни. В допълнение към традиционния плосък файл, в който 

източника на данни е статичен в момент от времето, Analyzer ви позволява да четете  ODBC 
източника на живо, когато таблицата е отворена. Изберете тази опция, в края на Помощника.
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 h Arbutus предлага сървъри, работещи на три платформи: Windows, iSeries (AS400) и zSeries (IBM 
мейнфрейм). И трите работят в оригиналния режим на съответните им платформи, без емулация, така че 
може да достъпите пълната производителност на вашия сървърен хардуер. Данни от всяка платформа 
могат да бъдат преместени във всяка друга (или на локалния ви компютър) с една единствена команда. 
По същия начин, локални данни могат да бъдат премествани на която и да е от тези платформи.

 h Windows Server е нашия водещ сървърен продукт. Той напълно поддържа данни и типове данни, 
срещани в другите сървърни платформи, включително EBCDIC, PACKED, ZONED, както и IBM данни с 
променлива дължина. В допълнение, той предлага редица ценни възможности, включително:

 h Хостинг на споделени данни и процедури на организацията
 h Smart Link for SAP®
 h Директен достъп до уеб страницо, интегрирани в Процедури
 h Достъп до релационни данни от няколко таблици
 h Компресиране на данните, обикновено намаляващо размера на файловете с 90%
 h Операциите с много подпроцеси, увеличават производителността на многоядрени сървърни 

процесори
 h Кооперативната многозадачност гарантира, че всеки от множество конкурентни сървъри 

работят с максимална производителност
 h iSeries (AS/400) Server поддържа всички типове данни и типове файлови, налични на iSeries платформата, 

включително:
 h DB2
 h Плоски файлове
 h Spool файлове
 h IFS

 h zSeries (z/OS, MVS, OS/390) Mainframe Server поддържа пълен набор от мейнфрейм данни , включително:
 h VSAM
 h QSAM
 h IMS
 h DB2, включително присъединявания на много таблици
 h ADABAS
 h FB
 h VB
 h PDS
 h GDG
 h Лента
 h Формати с фиксирана и променлива дължина на записа
 h Файлове с данни с много типове записи
 h Всички оригинални типове данни
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