
Publicação no Tableau Server ou no 
Tableau Online 
Bem-vindo a este vídeo sobre publicação de pastas de trabalho.  Você pode baixar a pasta de trabalho de 
exercícios para acompanhar os procedimentos usando sua própria cópia do Tableau Desktop. No 
entanto, para publicar uma pasta de trabalho de forma segura, você precisa ter acesso de publicação no 
Tableau Server ou no Tableau Online.  

Publicar uma pasta de trabalho significa compartilhar o arquivo criado no Tableau Desktop com outras 
pessoas por meio do Tableau Server ou do Tableau Online.  

Como publicar uma pasta de trabalho 
• Para publicar uma pasta de trabalho, no Tableau Desktop, selecione Servidor > Publicar pasta de 

trabalho...  
o O Tableau se lembra da conexão mais recente e nos mantém conectados.  

• Se ainda não estiver conectado, você receberá uma solicitação para fazer isso. 
o No Tableau Online, temos esta opção de conexão rápida. 
o No Tableau Server, podemos usar o nome ou a URL do servidor. 
o As credenciais que você fornecerá dependerão do método de autenticação de usuário 

definido por sua organização. 
o Se tivermos acesso a vários sites, precisaremos selecionar aquele no qual queremos 

publicar. 
• Podemos definir diversas configurações antes de concluir a publicação. 

o Para gerenciar o conteúdo, você pode selecionar um projeto.  
 O nome padrão é o nome da pasta de trabalho, mas ele pode ser editado. 
 Podemos adicionar uma descrição aqui.  
 Podemos adicionar marcas para ajudar os usuários a encontrar a pasta de 

trabalho depois que ela for publicada. 
o Se a pasta de trabalho incluir uma extração, você pode definir uma agenda de 

atualização com base nas agendas estabelecidas pelo administrador.  
o É possível selecionar planilhas específicas para publicação. 

 Isso pode ser bastante útil se a pasta de trabalho contiver muitas exibições e 
você quiser compartilhar apenas o painel ou a história final. 

o Também podemos definir permissões aqui. 
 Se não houver permissões disponíveis, talvez elas estejam bloqueadas para 

o projeto. 
 Para obter mais informações, assista ao vídeo sobre permissões. 

o Também podemos gerenciar a fonte de dados, escolhendo publicá-la inserida na pasta 
de trabalho ou separadamente, e incorporar credenciais ou solicitá-las, se isso for 
relevante. 

o Por fim, ainda podemos definir algumas outras opções. Por exemplo, se as planilhas 
serão mostradas como guias na pasta de trabalho publicada. 

• Quando clicarmos em Publicar, seremos direcionados para o navegador. Vamos clicar no painel 
para abri-lo. 



Compartilhando pastas de trabalho publicadas 
Depois que uma pasta de trabalho é publicada, há várias maneiras de compartilhá-la. 

• O botão Compartilhar oferece um link de acesso direto e um código de inserção que permite 
incorporar uma visualização em tempo real em uma página da Web. 

• Se permitido: 
o Uma exibição pode ser exportada como uma imagem ou um arquivo PDF. 
o A pasta de trabalho pode ser baixada e aberta no Tableau Desktop. 
o Você pode assinar o conteúdo para receber um e-mail com uma frequência predefinida, 

que conterá um instantâneo da pasta de trabalho e um link para abri-la em um 
navegador.  
 

CONCLUSÃO 
Obrigada por assistir a este vídeo de treinamento. Sugerimos que você continue assistindo aos vídeos de 
treinamento gratuitos para aprender mais sobre como usar o Tableau. 
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