
Interagindo com conteúdo no Tableau Server e no 
Tableau Online 

Bem-vindo ao vídeo sobre interação com contéudo.   

Se tiver acesso ao Tableau Server ou ao Tableau Online, você pode fazer logon e acompanhar. Lembre-se 
de que você verá seu próprio conteúdo, e não o que aparecerá na minha tela.  

Para aprender a navegar na interface do Tableau, assista ao vídeo de introdução.  

Detalhamento e ações  
Este é um painel que foi publicado. Podemos interagir com as informações deste relatório e usar os 
filtros adicionados.  

Exibir dados subjacentes  
Agora que já temos uma exibição interessante, podemos fazer algumas coisas.   

• Se quisermos saber mais sobre Estocolmo, precisaremos de permissões para ver os dados 
subjacentes, que podemos acessar por este ícone.   

• Os dados mostram cada uma das transações nesta área com pouca lucratividade. 

Exibições personalizadas 
Também podemos usar o painel para criar uma exibição com nossas interações, clicando em Exibição 
original. 

• Dessa forma, poderemos voltar à configuração específica da exibição que criamos para 
monitorar esta área problemática. 

• Podemos compartilhar nossa exibição personalizada tornando-a pública, para que outras 
pessoas possam ver o que descobrimos.  

• Vamos renomear a exibição como “Problema de lucratividade em Estocolmo”.  

Podemos alternar entre esta exibição e a original com muita facilidade, o que simplifica bastante o 
gerenciamento de nossas exibições. 

Comentários 
Podemos adicionar comentários, por exemplo: “Precisamos acompanhar o próximo trimestre de 
Estocolmo”.  

Download e exportação 
Vamos supor que somos os gerentes regionais responsáveis pela supervisão dessa área e queremos 
saber mais sobre seu problema de lucratividade.  

• Se a opção “Baixar” aparecer aqui (ela depende de permissões), poderemos baixar uma cópia 
para o computador e utilizá-la em outras análises no Tableau Desktop.  

• Também podemos fazer algumas análises diretamente no navegador com a opção Editar do 
painel. Assista ao vídeo Criação na Web para obter mais informações.  

Compartilhamento 
Podemos usar os links na opção “Compartilhar” para enviar por e-mail ou incorporar um painel 
publicado.  



• Se copiarmos e colarmos o link correspondente em um e-mail ou incorporá-lo em um site, quem 
visualizá-lo ou recebê-lo deverá fornecer credenciais de acesso, por motivos de segurança. 

Assinaturas 
Sabemos que esse painel é atualizado com frequência e queremos ser informados sobre quaisquer 
mudanças nele. Para isso, podemos assinar esse conteúdo, e até mesmo fazer uma assinatura para 
outras pessoas, clicando no ícone de envelope (se ele for exibido, pois depende de permissões) para 
receber e-mails sobre o conteúdo regularmente.  

• O e-mail terá uma imagem estática do painel no momento do envio e um link para sua versão 
em tempo real. 

• Podemos escolher a frequência de recebimento, por exemplo: todos os dias da semana pela 
manhã.  

Favoritos 
Se você quiser acessar esse conteúdo com mais facilidade e frequentemente, clique na estrela para 
adicioná-lo aos Favoritos.  

• Para acessar seus favoritos, clique na estrela no canto superior direito da tela.  
• Qualquer tipo de conteúdo pode ser adicionado aos favoritos, inclusive fontes de dados.  

 

CONCLUSÃO 
Muito obrigado por assistir ao vídeo de treinamento sobre como interagir com conteúdo. Convidamos 
você a continuar assistindo aos vídeos de treinamento gratuitos para conhecer outros recursos do 
Tableau Server e do Tableau Online. 
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