Introduçã o ao Tableau Server e ao Tableau
Online

Bem-vindo à Introdução ao Tableau Server e ao Tableau Online Se tiver acesso ao Tableau Server ou ao Tableau Online,
você pode fazer logon e acompanhar os procedimentos. Lembre-se, no entanto, que seu conteúdo será diferente do
meu.
Fazendo logon
Para acessar o Tableau Online ou o Tableau Server em um navegador, visite online.tableau.com ou a URL específica do
seu servidor.
Talvez você seja solicitado a fazer logon. Como você fará isso dependerá da configuração adotada por sua organização;
pode ser seu endereço de e-mail, um nome de usuário ou algum tipo de experiência de logon único. Aqui, vou inserir
meu nome de usuário e senha.
Você pode ser solicitado a selecionar um site quando fizer logon. Os sites são uma forma de dividir usuários e projetos
para que eles fiquem completamente separados um do outro, por exemplo, para departamentos diferentes. Se não
precisar escolher um site, você será direcionado para o conteúdo ao qual tem acesso.
O conteúdo é organizado em quatro guias dispostas aqui, na parte superior.
Projetos
Os projetos são basicamente pastas. As pastas de trabalho e as fontes de dados são publicadas em um projeto específico
como uma forma de mantê-las organizadas e de controlar as permissões ao conteúdo. Quando clicamos em um projeto,
podemos ver que seu conteúdo está organizado em guias. As pastas de trabalho, exibições e fontes de dados exibidas
agora são aquelas publicadas neste projeto.
Pastas de trabalho
As pastas de trabalho são arquivos publicados no Tableau Desktop. As pastas de trabalho incluem todo o conteúdo do
arquivo. Aqui, vemos as pastas de trabalho armazenadas no projeto padrão.
Para ver todas as pastas de trabalho deste site, podemos clicar em Início na trilha de navegação e, em seguida, na guia
Pastas de trabalho. Pessoalmente, adoro esta página, por isso vou defini-la como minha página inicial padrão. Para isso,
vou acessar o menu no canto superior direito, selecionar “Tornar esta minha página inicial” e confirmar.
Exibições
As exibições são painéis, histórias e planilhas individuais que fazem parte de uma pasta de trabalho. Podemos encontrar
exibições clicando em uma determinada pasta de trabalho, para ver o que ela contém.
Ou, como no caso das pastas de trabalho, podemos ver todas as exibições no site clicando em Início e na guia Exibições.
Dessa forma, temos acesso a todas as exibições, independentemente da pasta de trabalho ou do projeto.
Pesquisa de conteúdo
Se estivermos procurando uma exibição específica, podemos buscá-la em um projeto ou pasta de trabalho específicos
ou em todas as exibições, fazendo uma busca mais direcionada
O painel à esquerda pesquisa ou filtra o tipo de conteúdo pelo qual estamos procurando – todas as exibições, neste caso.
Podemos pesquisar por “vendas” e ver as exibições relevantes retornadas.

Ou podemos filtrar por um proprietário específico, marcas, data de modificação etc.
Outra opção é a pesquisa na parte superior da página. Ela pesquisa todo o conteúdo, o que inclui usuários, pastas de
trabalho, exibições e fontes de dados.
Fontes de dados
E, por falar em fontes de dados, também há uma guia para elas. Podemos ver rapidamente todas as fontes de dados
publicadas neste site, bem como as informações a respeito delas, incluindo análises sobre como elas têm sido usadas.
Sites
Se tivermos acesso a vários sites, como é o meu caso, podemos facilmente navegar entre eles aqui na barra de
ferramentas superior.
Página de configurações da conta
Agora, vamos analisar mais a fundo as preferências do usuário navegando até “Configurações da minha conta”. Aqui,
podemos alterar nossa senha (se essa página não for controlada pelo seu administrador), ver o conteúdo que
publicamos (se for relevante) e gerenciar nossas assinaturas.

CONCLUSÃO
Curioso sobre as “assinaturas”? Assista ao vídeo sobre como interagir com conteúdo para saber mais.

