
Visão geral administrativa do Tableau Server 
Bem-vindo ao vídeo Visão geral administrativa do Tableau Server. Se puder, acompanhe os procedimentos em seu 
próprio ambiente do Tableau Server. 

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 a informações do servidor, como Usuários, Agendas e Configurações.  

Sites 
Em seu ambiente, o Tableau Server pode exibir vários sites ou coleções de conteúdos isolados de outros conteúdos 
armazenados no servidor. Se houver mais de um site, é possível alternar entre eles. Aqui, estou visualizando o site 
English. Se eu clicar em Usuários na barra de tarefas para administradores, poderei ver os usuários deste site. Vou usar  
o menu suspenso para visualizar o site Default. Agora, quando clico em Usuários, vejo os usuários do site Default.  

Para gerenciar o conteúdo de um site, é preciso acessá-lo, como fizemos agora. Para gerenciar todos os sites, ou adicionar um 
novo site, clique em “Gerenciar todos os sites” nesse mesmo menu suspenso. A barra de tarefas para administradores mostra 
novas opções.  

Se clicarmos em Sites na barra de ferramentas, poderemos ver os vários sites neste servidor, quantos usuários eles têm e as 
opções relevantes para cada um deles. Se clicarmos em Usuários, veremos todos os usuários registrados no servidor, e não 
apenas os usuários de um site. 

Usuários e grupos 
Adicionar e gerenciar usuários é muito fácil. Os usuários pode ser adicionados localmente ou importados de um arquivo 
CSV. Gerenciar usuários e grupos pelo Active Directory é uma escolha feita durante a instalação do servidor e não pode 
ser alterada aqui. 

Os grupos são gerenciados em cada site. Para obter informações sobre grupos e como usá-los para gerenciar permissões, 
assista ao vídeo sobre permissões.  

Agendas 
De volta à barra de ferramentas do servidor todo (sabemos disso porque a opção “Todos os sites” está selecionada), 
podemos ver as Agendas do servidor. Se quisermos adicionar uma nova agenda, para atualizações de extrações de 
dados ou assinaturas, basta clicar em Nova agenda e fornecer as informações necessárias. As agendas também podem 
ser definidas para sites específicos: basta acessar o site desejado e adicionar a agenda utilizando a barra de ferramentas 
para administradores desse site.  

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 guia Status mostra o status dos processos e todos os nós de trabalho do Tableau Server, bem como as exibições 
administrativas. Essas exibições fornecem informações sobre o funcionamento do servidor, quais usuários estão 
visualizando quais conteúdos, como o ambiente está sendo utilizado e muito mais.  



Configurações 
A guia Configurações oferece opções referentes ao servidor ou a um site, como habilitar credenciais incorporadas para  
o servidor ou para um site específico, definir limites de armazenamento, ativar os históricos de revisões e ativar a 
criação na Web.  

Alertas 
Por fim, o menu Alertas oferece acesso a todos os alertas referentes a uma falha na atualização de uma extração.  
Eles são separados dos alertas por e-mail, que você precisa configurar no utilitário de configuração do Tableau Server.  

Conclusão  
Obrigada por assistir ao vídeo Visão geral administrativa do Tableau Server. Sugerimos que você continue assistindo aos 
vídeos de treinamento gratuitos e acesse a Ajuda on-line para aprender mais sobre como administrar o Tableau Server. 
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