Visã o geral administrativa do Tableau Online

Bem-vindo ao vídeo Visão geral administrativa do Tableau Online. Se puder, acompanhe os procedimentos em seu
próprio ambiente do Tableau Online.
O Tableau Online é uma plataforma segura baseada na nuvem para compartilhar e distribuir visualizações e dados.
Administradores têm acesso a duas barras de ferramentas: a barra de ferramentas cinza, que também está disponível
para todos os usuários, e a barra de ferramentas azul, exclusiva para administradores. A barra de ferramentas para
administradores oferece acesso às áreas Usuários, Agendas e Configurações.
Sites
As opções do Tableau Online variam de acordo com os sites. Se tivermos acesso a mais de um site, poderemos alternar entre
eles. Se clicarmos em Usuários na barra de ferramentas para administradores, veremos apenas os usuários deste site.
Usuários e grupos
Adicionar e gerenciar usuários é muito fácil. Os usuários pode ser adicionados localmente ou importados de um arquivo
CSV. Eles podem acessar o site com suas respectivas TableauIDs e senhas, ou podemos habilitar a autenticação SAML.
Definir grupos pode ser uma forma prática de gerenciar usuários e permissões. Para obter mais informações, assista ao
vídeo sobre permissões.
Agendas
As agendas são usadas para atualizar algumas conexões de dados e assinaturas. Nessa guia, podemos iniciar a
atualização de uma extração manualmente.
Tarefas
A guia Tarefas mostra atualizações de extrações específicas ou assinaturas de e-mail. Podemos gerenciar os aspectos de
cada tarefa e ver a última vez que ela foi executada. Se clicarmos nestes três pontos, teremos acesso a outras opções.
Status
A próxima guia, Status, nos mostra as exibições administrativas. Essas exibições fornecem informações sobre
o funcionamento do site, quais usuários estão visualizando quais conteúdos, como o ambiente está sendo utilizado
e muito mais.
Configurações
A guia Configurações oferece opções para alterar o logotipo do site, habilitar conexões em tempo real e assinaturas de
dados, entre outras. A guia Autenticação é onde configuramos o SAML. Por padrão, o usuário fornece a TableauID
(endereços de e-mail) e a senha que definiu antes. Você também pode habilitar o logon único nessa guia.
Alertas
Por fim, o menu Alertas oferece acesso a todos os alertas referentes a uma falha na atualização de uma extração.
Conclusão
Obrigada por assistir ao vídeo Visão geral administrativa do Tableau Online. Sugerimos que você continue assistindo aos
vídeos de treinamento gratuitos para aprender mais sobre como usar o Tableau.

