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O Seattle Children’s Hospital adota o autoatendimento
Para a equipe do Seattle Children’s, a velocidade é uma questão de vida e morte. Quanto
mais rápido um médico ou uma enfermeira puder ajudar uma criança, melhor é o resultado.
Alguns minutos podem representar uma diferença fundamental.
Daí a importância de dados em tempo real. Com a análise de autoatendimento, a equipe do
hospital pode fazer perguntas críticas imediatamente e otimizar os esforços para maximizar
a produtividade. Eles podem chegar mais rápido aos pacientes e salvar o maior número
de vidas possível.
“Vemos analistas, gerentes, clínicos, médicos e pesquisadores usando o Tableau para solucionar
problemas de maneiras que seriam impossíveis antes, em grande parte porque não tínhamos
tempo ou pessoal suficiente.”
- Ted Corbett, diretor de gerenciamento de conhecimento do Seattle Children’s
Este é o poder da análise de autoatendimento. Ela capacita as organizações para
aproveitarem completamente seus dados, seja para salvar vidas, estimular a eficiência
da cadeia de fornecimento ou identificar novas oportunidades. A equipe de TI no Seattle
Children’s reconheceu a necessidade de converter dados em informações e permitiu que
seus usuários se tornassem autossuficientes.
As metas da análise de autoatendimento são simples:
1. Capacitar as pessoas a obter respostas para suas perguntas dos dados.
2. Permitir que elas compartilhem com facilidade suas informações com a equipe
e o restante da organização.
3. Garantir que os dados que orientam as decisões sejam precisos.
“Os usuários sozinhos conseguem ter uma ideia de como querem analisar os dados e são
capazes de mudar a visualização muito rapidamente. A velocidade de desenvolvimento
é consideravelmente mais rápida do que no paradigma antigo, em que as mudanças eram
solicitadas aos especialistas, que codificavam os requisitos de relatório.”
- Kevin Sonsky, diretor sênior de operações comerciais, Citrix
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Introdução
Aqui na Tableau, buscamos ir além de apenas descobrir informações: queremos gerar
mudanças significativas em toda a organização. Para alcançar isso, todas as equipes
devem trabalhar em conjunto, comunicando suas informações e beneficiando-se uma
do trabalho da outra. E você, da equipe de TI, é quem torna isso possível.
As organizações de hoje em dia buscam uma abordagem à análise de autoatendimento
que equilibre as necessidades da equipe de TI e da empresa. Os membros da sua
organização já estão usando o Excel e outras ferramentas para responder perguntas.
Então como assumir o controle e possibilitar a análise de autoatendimento, mas
mantendo os dados governados, confiáveis e protegidos?
Para implantar com sucesso a análise de autoatendimento, é preciso seguir quatro
importantes etapas:
1. Configure seu ambiente com rapidez: é fácil para uma pessoa escolher o Tableau
Desktop e começar a explorar os dados em questão de minutos. O desafio aqui
é habilitar rapidamente todos na organização a serem autossuficientes por meio
de gerenciamento de conteúdo, permissões e administração delegada.
2. Capacite seus usuários para serem autossuficientes: ofereça aos usuários as ferramentas
e os recursos necessários para serem autossuficientes. A TI estabelece a base para os
usuários acessarem rapidamente os painéis existentes e as fontes de dados disponíveis
e conduzirem suas próprias análises.
3. Centralize seus modelos de dados: forneça aos usuários dados confiáveis para que eles
possam ter certeza de que estão usando os dados mais recentes e precisos. Consolide
conexões de dados em fontes de dados salvas que são mais rápidas, confiáveis e fáceis
de encontrar. Isso diminui as ocorrências de duplicação e oferece a todos os usuários
um ambiente único de verdade no qual basear suas análises.
4. Monitore e audite o uso: rastreie o uso da análise para ter certeza de que seus dados
continuam protegidos e seus sistemas apresentam um bom desempenho. Compreender
quais painéis e fontes de dados são usados com mais frequência é um ótimo ponto de
partida para fazer melhorias e aumentar a adesão.
Com essas etapas, a TI pode deixar de ser uma “fábrica de relatórios” para assumir
um papel mais estratégico de governança e disponibilização de dados. Para começar
o processo, a TI deve estabelecer uma parceria com a empresa para identificar os
principais interessados que têm perguntas sobre os dados. A TI pode então aprender
suas necessidades e capacitá-los para ver e compreender seus dados.
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1. Configure seu ambiente com rapidez
É fácil para uma pessoa escolher o Tableau Desktop e começar a explorar os dados em
questão de minutos. O desafio aqui é habilitar rapidamente todos na organização para
serem autossuficientes sem ter que passar meses configurando seu ambiente antes de
os usuários obterem algum valor.
O Tableau é extremamente flexível e potente, capaz de lidar com dezenas de milhares
de usuários, embora seus requisitos de administração de servidor sejam relativamente
mínimos. Na verdade, depois da configuração inicial, a maior parte das organizações
descobre que gasta muito pouco tempo na administração do Tableau Server. E, à medida
que sua organização amadurece, é simples adicionar capacidade e controles conforme
o necessário.
“Em poucas semanas, podemos apresentar uma solução mais precisa e envolvente do
que nunca. O resultado é que todos na empresa vêm nos procurar para pedir a mesma
coisa. Então, à medida que seguimos com a implantação, nós vimos a solução crescer
organicamente na empresa, porque cada vez mais pessoas queriam adotá-la.

“Como o modelo de implantação é flexível, os custos da licença não são proibitivos
e nós podemos expandi-lo organicamente, não temos um grande ponto de
decisão. Portanto, podemos escalonar de forma muito simples.”
—SIMON GATENBY, VICE-PRESIDENTE DE SEGMENTAÇÃO E TARGETING, VISA EUROPE

Instale, configure e atualize
O Tableau Server pode ser configurado sob medida com base na sua infraestrutura de
dados, carga de usuário e perfil de uso, estratégia de dispositivo e metas. Ainda assim,
o Tableau é rápido e fácil de instalar, configurar e atualizar. Você não precisa gastar
meses planejando e atualizando o Tableau a cada novo lançamento. Ele permite backups
dinâmicos que podem ser restaurados com facilidade, permitindo que você use o sistema
em questão de minutos.
Instale o Tableau Server no local em hardware físico ou virtual ou até mesmo na nuvem
no AWS ou MS Azure.
E, se não quiser instalar no local, poderá usar o Tableau Online, uma versão hospedada
do Tableau Server. Com o Tableau Online, você não precisa se preocupar com a instalação.
E é possível escalonar sem planejar com grande antecedência.
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Gerencie o conteúdo
A interface de usuário do Tableau simplifica a visualização e o gerenciamento da exibição
do conteúdo. Em um só lugar, você consegue ver informações importantes sobre conteúdo,
incluindo itens relacionados e ações disponíveis.
Com o Tableau Server, você tem flexibilidade para estruturar seu ambiente e gerenciar
seu conteúdo de várias formas diferentes, de acordo com seu conteúdo, seus usuários
e suas necessidades de segurança e governança. Você pode organizar seu conteúdo
por site, se precisar de multilocação para ter mais segurança. Se quiser organizar seu
conteúdo em pastas, os projetos são uma excelente opção.
Os projetos são um recipiente básico para suas pastas de trabalho e fontes de dados.
Eles agrupam itens e comportam-se como pastas. As permissões podem ser gerenciadas
no nível do projeto, e os usuários podem ter acesso a vários projetos, que são geralmente
usados como uma maneira de dividir o conteúdo em áreas funcionais com níveis variados
de permissão. Os usuários do Tableau podem ser de várias equipes (financeiro, marketing,
vendas e TI, por exemplo), e você pode querer fornecer conteúdo diferente para cada uma
delas, embora todo o conteúdo seja baseado na mesma fonte de dados.
A equipe de TI pode usar projetos diferentes (por exemplo, área restrita e produção)
como uma maneira de gerenciar conteúdo. Ela pode também criar projetos para equipes
usarem como sua área restrita de autoatendimento. Assim, os usuários podem explorar
livremente e realizar análises ad hoc.
Além disso, a TI pode gerenciar e publicar fontes de dados de produção e painéis em
um projeto separado, retendo mais controle sobre a publicação neste espaço. Ela também
pode criar as pastas de produção e as unidades de negócio podem gerenciar seu próprio
conteúdo verificado. Dessa forma, toda a organização pode confiar nos dados e usá-los
com confiança.
O processo de verificação pode ser simples, como identificar um pequeno conjunto
de usuários dentro da equipe para analisar e aprovar um conteúdo que vai para as pastas
de produção. Além disso, é muito fácil mover conteúdo de um projeto de área restrita
para a área de produção. Assim, a empresa usa dados confiáveis em suas análises,
aprende coisas novas, e esse aprendizado pode ser avaliado pela equipe de TI e transmitido
para o ambiente de produção. Isso garante que as fontes de dados primárias e os painéis
nos quais a empresa confia estejam sempre se aprimorando e evoluindo enquanto
a empresa muda e cresce.
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Por exemplo, aqui na Tableau, organizamos nosso conteúdo para as várias equipes
em projetos diferentes. Você pode ver que a equipe de Soluções para clientes tem
acesso a três projetos diferentes. Um deles é a área restrita da equipe para trabalhos
em andamento. Aqui as pessoas podem fazer perguntas e obter respostas por conta
própria. Em seguida, há a pasta com os painéis verificados e publicados, que é mantida
separadamente. E a equipe de desenvolvimento também tem seu próprio projeto.
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Gerencie usuários e permissões
É fácil integrar o Tableau com os padrões de autenticação e autorização que você já utiliza.
O Tableau oferece suporte a Kerberos, SAML, SSL, Active Directory, certificados de cliente
e SSO para SAP HANA para proteger o acesso dos usuários ao seu conteúdo.
Você também pode gerenciar permissões no nível do projeto para grupos de itens
(pastas de trabalho, fontes de dados) ou no nível do conteúdo individual. A interface
intuitiva do Tableau facilita a identificação de quem acessou qual conteúdo e ajuda
a gerenciar permissões para usuários e grupos. Você pode criar grupos localmente
no servidor ou importá-los do Active Directory e mantê-los sincronizados de forma
programada. A exibição de permissões também ajuda os usuários corporativos
a gerenciarem seus próprios usuários e grupos.
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Descentralize a administração
O Tableau Server é tão fácil de gerenciar que geralmente vemos a TI delegar a função
de administrador de site para determinados usuários corporativos, especialmente em
relação a gerenciamento de conteúdo e permissões.
Em grandes implantações corporativas, torna-se necessário descentralizar a administração
de usuários e conteúdo. Isso evita que a TI inadvertidamente atrapalhe a geração de conteúdo
de autoatendimento e a inclusão de novos usuários. Os administradores do Tableau podem
receber diferentes escopos com recursos variados.
Ter acesso físico ao hardware do servidor e a credenciais de administração de servidor
significa ter acesso completo à toda a administração do Tableau Server. O acesso de
administrador do site permite o controle do conteúdo e dos usuários dentro de um site, e um
líder de projeto (um nível de permissão disponível no Tableau) pode auxiliar o trabalho dos
administradores gerenciando conteúdo e permissões dentro de projetos específicos.
Para administradores de servidor, nossa sugestão é repassar a carga de algumas
responsabilidades administrativas para administradores do site e usuários corporativos.
Tanto os administradores de site e de sistema com as permissões corretas podem
adicionar usuários. É possível configurar isso pela interface de usuário, API ou linha
de comando (tabcmd).
Você não precisa gerenciar permissões para todo o conteúdo no servidor; usuários
corporativos e especialistas em domínio podem gerenciar conteúdo e permissões a partir
de seus próprios grupos. Por exemplo, o analista do departamento de marketing pode ser
o líder de projeto para projetos de marketing.

Automatize usando APIs
Você pode automatizar processos de negócios usando a API REST do Tableau ou a
ferramenta de linha de comando do Tableau Server (tabcmd). Por exemplo, você pode
criar um script para fazer login, incluir novos usuários automaticamente, gerar PDFs de
suas exibições e muito mais. Você pode automatizar a configuração de novos ambientes
criando um site e projetos individuais, atribuindo permissões e publicando conteúdo de
introdução para usuários.
A API REST do Tableau Server e o tabcmd, junto com JavaScript e APIs de extração de dados,
oferecem maneiras simples e flexíveis para aprimorar os recursos do Tableau Server.
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2. Capacite os usuários para serem autossuficientes
Do que os novos usuários precisam para se integrarem rapidamente ao seu ambiente?
Eles precisam de um local para encontrar respostas às suas perguntas e compartilhar
informações.
O Tableau permite que as pessoas que conhecem os dados respondam às suas próprias
perguntas. Ele capacita os usuários a realizarem análises complexas com apenas alguns
cliques. Uma vez conectados, os usuários veem todos os painéis e os dados aos quais têm
acesso. Mergulhar fundos nos dados é uma simples questão de navegar, pesquisar, abrir
e explorar.
Há várias ferramentas de BI disponíveis que permitem visualizar painéis já criados.
O diferencial do Tableau é permitir análises exploratórias mais aprofundadas, possibilitando
que as pessoas façam novas perguntas que elas próprias ainda não tinham imaginado.
O painel geralmente é apenas o início desse processo de descoberta, não o fim.
Nesse cenário, a função da TI muda de criar relatórios para permitir que as pessoas
se conectem aos dados, explorem sozinhas e encontrem informações que possam
compartilhar.

Encontre informações e descubra conteúdo a partir de qualquer dispositivo
A fim de habilitar o processo de tomada de decisão orientado por dados em toda
a organização, os usuários precisam de acesso fácil a conteúdo a todo o momento,
mesmo em trânsito.
Os usuários podem acessar o conteúdo diretamente do Tableau Server e do Tableau Online
por meio de um navegador móvel usando um iPad, um iPhone ou qualquer dispositivo
Android. E os aplicativos móveis nativos do Tableau, disponíveis nos dispositivos iOS e
Android, fornecem interações em tempo real, bem como instantâneos off-line dos dados.
O Tableau possui vários recursos que ajudam os usuários a estarem sempre a par dos
conteúdos mais relevantes: pesquisa global, marcações, exibições favoritas e assinaturas.
Com a pesquisa visual, os usuários podem visualizar um instantâneo do conteúdo antes
de clicar.
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Com as análises móveis, os usuários sempre têm acesso a informações e métricas
importantes na ponta dos dedos.
E, com o recurso de assinatura, os executivos são capazes de rastrear com facilidade relatórios
semanais em toda a organização. E você, administrador, tem o nível mais alto de controle
sobre os agendamentos. Você pode criar novos agendamentos ou excluir agendamentos
existentes. Também pode controlar se os autores de pasta de trabalho têm permissão de
agendar suas próprias assinaturas e se o servidor está configurado para enviar assinaturas.
Todas as maneiras de as pessoas interagirem com o conteúdo, rastreadas por meio
do número de exibições, favoritos e assinaturas, fornecem informações valiosas sobre
a popularidade e a qualidade do conteúdo. O Tableau utiliza esses dados para aprimorar
a relevância da pesquisa e ajudar os usuários a descobrirem conteúdos novos. A equipe
de TI pode aproveitar esses dados para identificar os assuntos do momento relacionados
aos negócios e determinar as principais áreas de foco ou exploração para a empresa.
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Compartilhe informações com segurança
Assim que os usuários tiverem explorado os dados, eles podem compartilhar suas
informações com os demais. Os usuários podem fazer assinaturas de conteúdos
importantes para si e para outras pessoas, mantendo todos informados sobre as
principais métricas da empresa.
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Os usuários podem compartilhar a exibição ou painel atual, ou a exibição selecionada
e filtrada sob medida da visualização.

Você pode ficar despreocupado, pois a segurança no Tableau Server e no Tableau Online
oferece proteção contra acesso não autorizado. Os usuários que não tiverem permissão
para determinados conteúdos nem mesmo saberão que ele existe. Por exemplo, os dados
do RH podem ser ocultados de todas as demais unidades de negócio. As permissões podem
ser aplicadas a pastas de trabalho, fontes de dados, projetos e sites usando funções de
grupo pré-definidas ou permissões personalizadas no momento da publicação.
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Recursos como o controle de versões garantem que o conteúdo tenha uma cópia de segurança
e seja recuperável caso alguém sobrescreva uma versão preferida de uma pasta de trabalho.

Traga informações para os usuários
Assim que os usuários descobrirem informações, a TI pode ajudar a compartilhar
as descobertas incorporando-as às plataformas que já estão sendo usadas.
Muitos de nossos clientes corporativos integraram as visualizações do Tableau em
seus portais existentes para que os usuários corporativos pudessem acessar os dados
diretamente em seu fluxo de trabalho. Esses portais incluem wikis, sites voltados para
o cliente, SharePoint e muito mais.
LinkedIn, um cliente do Tableau, diz que uma estratégia de dados simples ajudou
a impulsionar a receita dos serviços corporativos em 85 por cento. A equipe de BI da
empresa desenvolveu um portal chamado “Merlin”, que já poupou 100.000 horas de
trabalho a sua equipe de vendas. Saiba mais sobre essa incrível história do Tableau.
Por exemplo, aqui na Tableau, incorporamos os painéis do Tableau no Salesforce.
As visualizações são conectadas a dados em tempo real de modo que os membros da
nossa equipe de vendas possam obter uma exibição rápida de sua conta, diretamente
no fluxo de seu dia de trabalho.
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3. Centralize seus modelos de dados
Embora um controle mais descentralizado ajude os usuários corporativos a trabalharem
com mais rapidez, isso também pode levar ao caos. Mantenha a integridade e a segurança dos
dados sem comprometer o autoatendimento que impulsiona os negócios. O Tableau oferece a
flexibilidade necessária para estabelecer os níveis adequados de controle com base no conteúdo
ou nos dados em questão. Alguns relatórios utilizam uma abordagem “conecte-se e use”,
enquanto outros são baseados em uma fonte de dados compartilhada ou governada pela TI.
A princípio, você pode permitir que seus usuários se conectem diretamente aos dados.
Isso significa que seus usuários podem começar imediatamente suas análises, sem
se preocupar com os metadados ou esperar que eles sejam preparados para serem
utilizados. Assim, conforme você aprende quais conjuntos de dados são acessados com
mais frequência, pode fornecer uma versão central, governada e precisa dessa fonte de
dados ou painel, imediatamente agregando valor ao negócio.
A governança de dados garante a precisão dos dados que orientam as decisões dos
usuários. A TI pode capacitar a empresa para ser autossuficiente fornecendo um
ambiente centralizado com uma única fonte de verdade para os dados em que as pessoas
podem confiar. Daí a importância do Servidor de dados do Tableau.
Com o Servidor de dados do Tableau, você pode:
•

Compartilhar modelos de dados

•

Proteger o acesso dos seus usuários aos dados

•

Gerenciar e consolidar extrações

O Tableau também funciona de forma integrada com ferramentas empresariais de ETL
como Informatica, Alteryx, Trifacta e muitas outras para ajudá-lo a obter o melhor
retorno dos seus investimentos em análise. As ferramentas de nossos parceiros unem-se
ao Tableau para que as pessoas possam coletar, armazenar, transformar e se conectar
aos dados que são importantes para elas.

Compartilhar modelos de dados
Use o Servidor de dados do Tableau para aproveitar e compartilhar modelos de dados.
O Tableau oferece uma conexão nativa para vários bancos de dados e, com o SDK do
Conector de dados da Web, você tem acesso a diversos dados da Web de praticamente
qualquer site que publique dados em JSON, XML ou HTML. Não seria o máximo você
poder configurar a conexão uma só vez e permitir que seus usuários acessem e analisem
todos e quaisquer dados da sua empresa?
As fontes de dados do Tableau (conexões, modelos de dados e extrações) podem ser
publicadas no Tableau Server e, uma vez lá, podem ser usadas para obter informações.
As mudanças na fonte de dados mestre são automaticamente propagadas para pastas
de trabalho criadas usando essa fonte de dados. Assim que você tiver publicado uma
fonte de dados que contém todas as informações de conexão, como tabelas e uniões,
os usuários corporativos podem se conectar a ela e adicionar seus próprios cálculos ou
até mesmo mesclar dados adicionais. Com o Tableau, você pode até mesmo se conectar
a bancos de dados diferentes na mesma fonte de dados. Vamos supor que seus dados
de clientes estejam armazenados no SQL Server e o gerenciamento de inventário no
RedShift. Não há problema: seus usuários corporativos nem precisam saber disso.
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Os usuários corporativos que estiverem mais próximos de seus dados também podem
receber permissão para publicar novas fontes de dados com definições de campos
personalizados, cálculos, parâmetros e grupos. Isso significa que as mudanças nos
metadados que você faz à fonte (campos calculados, parâmetros, aliases ou definições)
podem ser salvas e compartilhadas com outros, permitindo um conjunto de dados
seguro, padronizado e de gestão centralizada. Tudo isso é feito diretamente no Tableau,
sem necessidade de nenhuma outra ferramenta.
Essa abordagem também permite que os usuários realizem a prototipagem dos dados
e, em seguida, a TI verifica se há erros antes de publicar para os sites de produção.
As fontes de dados publicadas também dão aos usuários um ponto de partida preciso para
novas análises, promovendo o compartilhamento e a reutilização de dados consolidados.

Mantenha o controle da segurança de dados
Além de fazer a manutenção do modelo de dados para uma fonte de dados, você pode
definir o acesso seguro a seus dados em vários níveis.
•

Permissões configuradas no banco de dados: o Tableau respeita a segurança em
vigor no seu banco de dados e somente fornece os dados aos quais um usuário tem
acesso. Você pode escolher exigir as credenciais de um usuário ao acessar os dados
ou incorporar credenciais diretamente na fonte de dados.

•

Permissões nas fontes de dados no Tableau: de forma semelhante às permissões
de conteúdo no Tableau, você também pode definir permissões na sua fonte de dados.
É possível permitir que uma equipe inteira se conecte à fonte de dados, mas, ao mesmo
tempo, limitar as permissões para editar os metadados da fonte de dados a determinados
usuários responsáveis pela integridade e a administração dos dados.

•

Filtros de usuários em pastas de trabalho: é possível definir filtros de usuário em
pastas de trabalho publicadas a fim de mostrar aos usuários somente os dados que
eles precisam ver.

Essas medidas permitem que o usuário corporativo se concentre em extrair informações
dos dados em vez de se preocupar com a estrutura de banco de dados subjacente,
definições de campo corretas ou integridade dos dados. A manutenção da fonte de dados
pode ficar a cargo da TI, dos administradores de bancos de dados (DBAs) ou dos
usuários corporativos.

Gerenciar e consolidar extrações
Use o Servidor de dados do Tableau para consolidar suas extrações e fornecer dados em
um único local. Dessa forma, você evita processamento e armazenamento desnecessários
de arquivos grandes, separados e redundantes. Você pode agendar uma extração automática
para cada extração publicada, e elas podem ser executadas várias vezes por dia.
Os problemas com as atualizações das extrações são visíveis para todos os usuários; desse
modo, eles ficarão cientes de que seus painéis são afetados. As exibições administrativas
também indicam se houve falha na atualização automática da extração, para que você
saiba se a organização está realmente usando os dados mais recentes disponíveis.
Os administradores e os autores de pastas de trabalho podem agendar atualizações
da extração no momento da publicação de uma pasta de trabalho ou fonte de dados.
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4. Rastreie o uso
Monitorar o uso é parte fundamental do modelo de autoatendimento, pois permite que
a TI seja proativa e responsiva sobre o uso e o desempenho e consiga reagir rapidamente
a falhas. Você pode contatar os autores de pastas de trabalho para ajudar a otimizar
o desempenho e identificar recursos populares para promover um maior nível de adesão
e conscientização.
Assim como usuários corporativos utilizam dados para tomar decisões mais inteligentes,
você também pode tomar decisões orientadas por dados na sua implantação do Tableau
com base em suas exibições de dados administrativos.
O Tableau Server fornece uma seleção de exibições administrativas interativas. Você pode
analisar, agregar e responder às suas perguntas para fazer suas próprias descobertas.

As exibições administrativas de servidor oferecem informações sobre o uso de sua
implantação do Tableau Server. Você pode rastrear o uso dos principais relatórios
e identificar painéis populares que possam ser fundamentais para o negócio e agora
precisam ser governados pela TI. Além disso, pode encontrar conteúdo que não esteja
sendo muito utilizado e eliminar os excessos.
Pode também detectar padrões no consumo de dados de sua organização para então
concentrar os esforços em manter os dados mais usados. Se estiver tentando resolver um
problema para um usuário específico, pode filtrar e ver a atividade para apenas esse usuário.
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Rastreie as falhas
O Tableau Server fornece visibilidade dos problemas de integridade de servidor e tarefas
em segundo plano por meio de alertas de e-mail e exibições administrativas. Você pode
ver imediatamente o status de todos os processos de servidor em execução no momento.
E pode ser notificado se qualquer um dos processos de servidor parar de funcionar. Quando
houver falha nas tarefas agendadas, você poderá ver por que elas falharam e agir de acordo.

Monitore o desempenho e a capacidade
Tenha o controle dos horários de carga e da utilização do espaço para garantir
que o desempenho do sistema atenda aos requisitos dos usuários. A visibilidade
e as tendências históricas ajudam a ter uma melhor compreensão dos padrões de uso
e da provisão de novas capacidades antes de isso afetar os usuários. Você pode definir
alertas para avisá-lo quando a quantidade de espaço estiver abaixo do limite que você
estabeleceu. O Tableau pode ser facilmente escalonado para que seu desempenho não
seja afetado pela adição de novos usuários.

Personalize para suas necessidades
O Tableau permite o acesso direto ao repositório do Tableau Server, que inclui
informações sobre as atividades de usuários, conexões de dados, consultas, extrações,
erros, exibições e interações no Tableau Server. Por exemplo, se quiser ter uma
melhor visualização do desempenho, você pode utilizar os dados de sua ferramenta
de monitoramento de recursos (por exemplo, Perfmon ou Zabbix) e comparar essas
informações com os dados de desempenho do Tableau para identificar seus gargalos
de recurso e desempenho.
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Descubra suas próprias informações com o Tableau
Por que limitar-se a apenas monitorar os dados de uso do Tableau? Como em qualquer
outra unidade de negócio, você pode usar o Tableau para monitorar visualmente todos os
seus sistemas. Confira como a própria equipe de TI do Tableau usa o Tableau como parte
do fluxo de trabalho diário.
Este painel monitora o desempenho de nossas próprias instalações do Tableau:
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Este rastreia a conectividade de rede:

Esta exibição rastreia os tickets de helpdesk de TI:
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E este, que é o nosso painel mais exibido na Tableau, mostra a lista de feriados na empresa
por região:

Considerações finais
Permitir a análise de autoatendimento exige uma verdadeira parceria entre a empresa
e a TI. Para isso, também é necessário ter a plataforma empresarial adequada como base.
O Tableau é fácil de gerenciar e implantar, confiável, possui alta disponibilidade
e é escalonável. Ele também oferece a governança e a segurança de que a equipe
de TI precisa, sem comprometer a flexibilidade e a agilidade dos negócios.
O Tableau é uma solução comprovada tanto para implantações internas, quanto para
implantações voltadas para o público, em setores com os requisitos de segurança mais
rigorosos, incluindo serviços financeiros, governo e saúde.
Mas não precisa confiar piamente no que estamos dizendo. Experimente com seus
próprios dados. Trabalhe em parceria com a empresa e permita que sua organização
explore dados confiáveis em um ambiente seguro e escalonável, ajudando-a a fazer
descobertas sobre os negócios.
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Sobre a Tableau
O Tableau permite que as pessoas analisem, visualizem e compartilhem informações
rapidamente, transformando dados brutos em informações acionáveis. Crie visualizações
e painéis interativos que superam os relatórios comuns e revelam informações ocultas
com uma análise exploratória. Em seguida, compartilhe suas informações de forma
segura, localmente ou na nuvem, com colegas, parceiros, fornecedores, clientes e muito
mais. O Tableau pode ser escalonado para atender às suas necessidades, seja você um
pequeno empreendedor ou uma empresa com recursos de TI. De pequenas empresas
até as maiores empresas do mundo, governos e universidades, organizações de todos
os lugares podem ver e entender seus dados com o Tableau.

Recursos adicionais
Baixe a versão de avaliação gratuita

Leitura adicional
Uma nova abordagem para o business intelligence
Tableau para a empresa: uma visão geral de TI
Unleashing the Tableau Data Server (Aproveitando o Servidor
de dados do Tableau)
Whitepaper de segurança do Tableau Server
Alta disponibilidade: análise de missão crítica de fluxo contínuo
Escalabilidade: impulsionando a análise de autoatendimento
escalonável
Tableau Drive: Uma nova metodologia para a empresa

Explore outros recursos
•

Treinamento e tutoriais

•

Comunidade e Suporte

•

Histórias de clientes

•

Soluções

Tableau e Tableau Software são marcas comerciais da Tableau Software, Inc. Todos os outros nomes de produtos e empresas podem ser marcas comerciais das
respectivas empresas às quais estão associados.

