
NextTab 

Tiedon analysointi-

ja hallinnointimenetelmä

tarjoaa toimiala-asiantuntijalle mahdollisuuden lähestyä

itsenäisesti tuotantojärjestelmistä johdettua tietoa

”Miksi tyytyisit annettuun kalaan 

kun voit hankkia verkon”



NextTab - käyttöedellytykset

 käsiteltävän aineiston sisältötuntemus

 looginen jäsentelykyky

 ”talonpoikaisjärkeä”

 EI EDELLYTÄ

– ohjelmointitaitoja

– perus-Windows-käyttöä kummempia IT-

valmiuksia



Business Data =>  NextTab <= User Intelligence

”Business Intelligence”



NextTab - toimintaidea

 Tuotantokantojen sovellus-datasta 

johdetaan tiedot yhteen tai useampaan 

NextTab-tauluun

– tietyn ajankohdan jäädytetty peilikuva 

tilanteesta

– päivityssykli tarpeen mukaan

– yleensä ”yli yön” tiheämpää ei ole tarvittu



NextTab-taulu

koostuu

riveistä (vrt tietueet)       

=> havaintoyksiköistä,      

esim henkilö, yritys, tilivienti, metsäkuvio yms

sarakkeista (vrt kentät)  

=> aineiston ominaisuuksista 

sarakkeet ovat numeerisia tai merkkimuotoisia

- luokittelevat sarakkeet (tili, tuote, …) 

- tietosarakkeet (eur, m3, …)

suurin tällä hetkellä tuotantokäytössä oleva yli 39 miljoonaa riviä.  

Vain käytettävän koneen muistikapasiteetti rajana 



* Tähtimalli

Denormalisoitu rivitaulu

Normalisoidut luokittelijataulut

country

department

123

123

123

126

126

126

126

129

128

126

121

121

128

129

124

11

11

11

14

14

19

14

15

25

14

33

33

14

44

51
11  USA

12  Australia

13  Sweden

14   Finland

15  England

121  Sales

122  Production

123  Administration

124  IT

125  Management



NextTab  - teknisesti

 asentaminen työasemaan ja ylläpito automaattisesti  
internetin kautta tai

 asiakaskohtaisin hakemistomäärityksin palvelimelle

 käyttö mahdollista myös Citrix Metaframe-terminaali-
sessiona

 sovitettavissa helposti IT-infraan – teknisesti hyvin kevyt ja 
itsensä kantava: ei aseta ympäristövaateita 



NextTab – asiakaskuntaa

 NextTab-lähestymistapaa hyödynnetään mm 
seuraavissa organisaatioissa:

– Elinkeinoelämän Keskusliitto EK

– Maa- ja Metsätalousministeriö

– Metsähallitus

– Nordea Henkivakuutus Suomi

– Pakkausalan ympäristörekisteri PYR

– Suomen Matkatoimisto Oy

– Toyota Motor Finland

– Savcor/Indufor Oy

– …



Tietovirta
Relaatiokannat

Järjestelmätiedostot

Excel

I
n
p
u
t

O
u
t
p
u
t

Excel IE/htm

Notepad/txt

Word

DyalogAPL

Rain-graph

Määritysten
varastointi

Mistä tiedot?



Analyysin kulku



Tuloksena esim N-ulotteinen 

tieto-kuutio



N-ulotteisen tuloksen tarkastelu

Näkökulmien vaihto

Transponointi, peilaus

Tulosten ohjaus
muihin työkaluihin

Graafien luonti

Haluttaessa ulottuvuus-
kohtaiset lisärajaukset



Tuotanto-datasta NextTab-tauluksi

 tietojen johtaminen suoritettavissa 

itsenäisesti sovellusliittymän alta

 toistuvasti johdettavat ja säännönmukaisesti 

tuotettavat aineistoliittymät kannattaa 

automatisoida ja ajastaa



SQL-poimintatila

Suorittaa poiminnan

ja lataa tuloksen NextTab-

taulukoksi



SQL-parseri
Poimintamääritykset

voit myös tehdä 

hyödyntämällä

yksinkertaista

kannan selailua

tukevaa lauseke-

parseria



NextTab – SQL-yhteistyö

 datan haku ”on line” tuotantokannoista standardein SQL-määrityksin 

 voit tehdä sen turvallisesti (readonly=1, vaarallisten sanojen 

(update, insert, …) kontrolli)

 Hakutuloksen analysointi NextTabin tarjoamin mahdollisuuksin

(koska teit viimeksi ristiintaulukon perus-SQL:llä?)

 tuotantokannan häirinnän minimointi (vain yksi luku otosta kohden, 

selailut ja aineistokeskustelut NextTab-taulun kautta)

Siis: poimi tiedot tuotantokannoista SQL-määrityksin

ja analysoi poiminnan tulokset NextTabilla



Tietojen tuonti 

järjestelmä-

tiedostoista

 kiinteämittaiset tiedostot  (unix, dos)

– data-tiedosto + käännöskuvaus (def)

 vaihtuvanmittaiset tiedostot  (sarkainerotin, csv etc)



Omien aineistojen tuonti Excelistä
1) maalaa Excelissä taulukko-alue

2) Käynnistä NextTabissa valikko-

toiminto

3) … ja se on siinä

voit aloittaa aineiston

selailun ja viipaloinnin



Tuloksen siirto Exceliin



NextTab osana toimistotyölustoa, 

esimerkiksi NextTab vs Excel

 eivät kilpaile keskenään vaan täydentävät toisiaan

 otoshallinta, poiminnat, perusryhmittely ja 

karkeuttava laskenta (katkosummat, ristiintaulukot) 

NextTabilla

 tuloksen jalostaminen ja vertailu- yms laskennat 

Excelillä



NextTab taloushallinnon apua

 Case Metsähallitus:

– kirjanpito- sekä osto- ja myyntireskontra-

aineistojen johtaminen ajastetusti arkiaamuöisin 

taloushallinnon tuotantojärjestelmistä NextTab-

tauluiksi

– tiedot johdetaan aina ”uusina” vuoden alusta 

lähtien vienteinä tosite/vienti-tarkkuudella

– isoin taulu (MH:n viennit yhteensä) noin 

miljoona riviä



NextTab - soveltamisalueita

 taloushallinnon aineistot

 kuviopohjaisten metsävara-tietojen analysointi

 palkka-tilastoanalyysit

 vakuutustietokannoista johdettujen tietojen tarkastelu

 kyselytutkimusten jakaumatiedot

 jäsen-, yritys- yms rekisterien tietojen analysointi

=> minkä tahansa määrämuotoiseksi taulukoksi 
johdettavissa olevan tiedon tarkasteluun

NextTabia on tehokkaasti hyödynnetty asiakkaiden toimesta esimerkiksi 

seuraavilla toimialuella tai aineisto-yhteyksissä



NextTab  - lähestymistapoja

 raportoiva lähestymistapa

– summaukset, ristiintaulukoinnit yms 

karkeuttavat ja yhteenkoostavat toimenpiteet 

määritellyn otoksen suhteen tai yli aineiston

 auditoiva lähestymistapa

– yksityiskohtien jäljittäminen, seulonta, virheiden 

ja ”kummallisuuksien” jäljittäminen tiivistyvien 

ehtoverkkojen avulla

– ”tilintarkastajan täsmäase”



NextTab - otoshallinta

 Rivirajaukset tehdään 

sarakeominaisuuksien perusteella

 Taustalla tiivis ja ilmaisuvoimainen 

relaatiokielioppi (suom, engl)

 Halutun kohdejoukon täsmällinen rajaus 

isosta rivimassasta

 Yksittäisten tietorivien seulonta tiivistyvien 

ehtoverkkojen avulla



Sarakkeen uniikit havainto-
esiintymät oikeanpuoleisella
hiiri-painikkeella

Haluttujen rivien rajaus



NextTab - toimenpiteet

 kohdistetaan halutuille tietosarakkeille 
valittujen  luokittelijoiden suhteen

 yksinkertaiset ja hierarkiset summaukset

 ristiintaulukoinnit (n-palstaiset, summin tai tilastollisin 

tunnusluvuin)

 N-ulotteiset ”kuutiot” (vrt OLAP)

 yleiset tunnus- ja hajontaluvut

 Järjestelyt yms listaukset



NextTab-taulukon analyysia 

tukevia elementtejä

 Fraasit

 Luokittelukaavat

 Apukoodistot



Fraasit

 Fraasit voivat olla 
– muuttujavakioita, esim valuuttakertoimet

– virtuaalisarakkeita, ALVEUR + EUR ym sarakkeiden välisiä 

operaatioita

– vakiintuneita rajauslausekeita tai niiden osioita 

– kieliopin ja toimintalogiikan rajoissa mitä mielikuvitus ja 

kekseliäisyys tuottaa

Fraasi on muuttuja-vastine sille että kirjoittaisit saman asian auki

Fraasi voi kutsua fraasia, joka voi kutsua fraasia joka voi …



Luokittelukaavat

– tietojen ryhmittelyyn fyysisen tai 

virtuaalisen sarakkeen ominaisuuksien 

suhteen, esim tiliryhmittelyt, ikäjakaumat 

yms

– tarjoaa hyvän työkalun aineiston 

aggregointiin ja tiivistämiseen halutun 

ominaisuuden suhteen



Soveltamisesimerkki: 

määrittäminen
Fyysiset taulukkosarakkeet

Fraasit

_BIRTHYEAR
RD_ DATEOFBIRTH DIV_ 10000

_AGE
YEAR_ - _BIRTHYEAR

_TOTALSALARY
SALARY + PROVISION

Luokittelukaava

=> käyttö =>



Soveltamisesimerkki: käyttö

=>tulos => 



Soveltamisesimerkki: tulos



Apukoodistot

– luokittelija-sarakkeiden 
koodien 
selväkielistämiseen

– esimerkiksi tilikartasta 
muodostetaan  
apukoodisto 
talousaineistojen 
tarkastelua tukemaan 
ja raportteja selko-
kielistämään



NextTab – määrityksen 

tallentaminen



… ja haku varastosta

esitäyttöön

muokattavaksi

tai suoritettavaksi



NextTab – projekti

 Taulukko ja sitä tukevat elementit kannattaa 

tallettaa projektiksi  ja ladata tiedot projektista

.. niin varmistat että kaikki toisiinsa mahdollisesti viittaavat määritykset ovat 

läsnä



Itsenäiskäytön kokemusperäisiä 

vaikutuksia

Vakioraportti-tarpeiden merkittävä väheneminen

Tiedontarvitsija määrittelee ja  hakee itse tiedon 

ymmärtämis- yms inhimillisten ongelmien vaikutus tuloksen 

oikeellisuuteen vähenee 

Viiveet tiedon saannissa poistuvat

 Tiedontarvitsijan omavaraisuus ja riippumattomuus

ammattimaisista tiedontuottajista/välittäjistä kasvaa

IT-ammattilaisten rooli säilyy tietolähteiden valjastajina

(SQL-scriptit kirjoitetaan tällä tasolla), konvertoitavien otosten

tuottajina yms



tulokset ovat parhaimmillaankin vain niin hyviä kuin  mitä

tuotantokannasta johdettu NextTab-taulu sisällöllisesti antaa 

mahdollisuuksia

Hätiköidyt johtopäätökset huolimattomasti määritellyn

rajauksen pohjalta voivat johtaa virheellisiin päätöksiin

Vastuu analyysin oikeellisuudesta on käyttäjällä

Teknisiä valmiuksia oleellisempaa on analysoitavan

taulun koostumisperiaatteen ja sarakkeiden tietosisältöjen

ymmärtäminen 

Kysymyksessä ei ole valmis     raportti vaan käyttäjän 

määrittelemä näkemys asiasta. 

… vakioraporttien tarve vähenee,mutta ei poistu.

On kuitenkin hyvä muistaa, että …



Jos haluat kuulla tarkemmin

Kimmo Kekäläinen

KJK-tieto Oy
www.nexttab.fi

Kimmo.Kekalainen@kjk-tieto.com
GSM 050 55 27 207

niin ota yhteyttä!

http://www.nexttab/
mailto:Kimmo.Kekalainen@kjk-tieto.com

