
Habilitando o acesso controlado a dados 
com o Servidor de dados do Tableau



Pergunte-se…
• Você quer gerenciar de forma centralizada o acesso a dados para os seus usuários ao mesmo 

tempo em que habilita a exploração ad hoc?

• Você está tendo dificuldades para gerenciar a proliferação de fontes de dados duplicadas?

• Você quer atualizar as extrações uma única vez e atualizar automaticamente todas as pastas 

de trabalho conectadas?

• Você quer fornecer gerenciamento centralizado de metadados com a capacidade de criar um 

cálculo uma única vez para gerar uma definição padrão do campo?

• Você está cansado de ter que implantar drivers de banco de dados no computador local de cada usuário?

• Você quer simplificar o acesso dos usuários aos dados armazenados nos seus bancos de dados?

Se você respondeu “sim” a qualquer uma dessas perguntas, o Servidor de dados é a solução. 



Os benefícios

Onde fica o Servidor de dados?
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Fontes de dados publicadas

Modelo de metadados

Lista de verificação de padrões de dados
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• Acesso protegido e controlado — Forneça os dados 
certos ao público certo em um modelo operacional 
seguro e controlado.

• Qualidade e confiabilidade dos dados — Decisões 
baseadas em fatos são tomadas com bons dados.

• Cultive a confiança — Estabeleça confiança ao usar 
dados confiáveis para gerar valor comercial.

• Experiência consistente do usuário — Processos de 
documentos em um formato facilmente referenciável: 
transparente e compreensível por todos. 

• Desempenho e escalabilidade — Reduza a proliferação 
de dados e conteúdo usando processos de governança. 

O Tableau Server tem vários recursos integrados para 
promover a segurança, a governança, a exploração dos 
dados e a colaboração. O Servidor de dados, que faz 
parte do Tableau Server, é talvez a mais poderosa 
dessas ferramentas.

Para o setor de TI, o Servidor de dados atende aos 
requisitos de segurança, governança e monitoramento e 
oculta a complexidade da sua arquitetura de dados para 
os usuários corporativos. Ele permite que você gerencie de 
forma centralizada conexões em tempo real ou conjuntos 
de dados extraídos, bem como drivers de banco de dados. 

Ao mesmo tempo, o Servidor de dados permite que os 
usuários corporativos tenham a certeza e a confiança de 
que estão usando os dados certos, para que eles possam 
explorá-los da maneira desejada e descobrir novas 
informações capazes de gerar valor comercial.  

As organizações precisam desenvolver seus próprios 
processos de governança, o que inclui desde diretrizes 
flexíveis até limites rígidos para o uso do Tableau. Tudo 
isso com funções e responsabilidades definidas que todos 
sejam capazes de compreender. 

Quando a TI se torna o capacitador comercial, os usuários 
têm confiança nos dados e colhem os frutos do acesso 
controlado a eles.



No Tableau Server

No Tableau Desktop

Ao instalar o Tableau Server, você tem 
imediatamente a capacidade de compartilhar 
modelos de metadados gerenciados com o 
Servidor de dados, incluindo cálculos padrão.

No Tableau Desktop, os usuários com as 
permissões apropriadas podem:

• Conectar-se ao Servidor de dados 
como se conectam a qualquer outro 
banco de dados: 

1. Escolha Tableau Server na 
lista de conexões. 

2. Autentique-se. 
3. Selecione a fonte de dados. 

• Gerenciar permissões, atualizar 
manualmente ou excluir uma 
Fonte de dados publicada, acessando 
Fontes de dados no Tableau Server.



Impacto do Servidor de dados
Publicação de fontes de dados

Monitoramento de uso e status

Administração e compartilhamento de modelos de metadados

Estabelecimento de processos de publicação e certificação

Gerenciamento de permissões de acesso aos dados

Criação de fontes de dados certificadas

Estabelecimento de padrões de dados



O Servidor de dados fornece um modelo de metadados 
centralizado e gerenciamento de dados para a sua 
organização usando Fontes de dados publicadas. Com as 
permissões apropriadas, os usuários podem compartilhar 
conexões em tempo real ou conjuntos de dados extraídos 
que eles definiram por meio da publicação de fontes de 
dados no Tableau Server. Quando uma fonte de dados é 
publicada, outros usuários podem se conectar a ela desde 
suas pastas de trabalho, como fazem com outros tipos de 
dados. Quando os dados em uma Fonte de dados 
publicada são atualizados, todas as pastas de trabalho 
que se conectam a ela recebem as alterações.

Além de ajudar seus usuários a criar consistência e 
confiabilidade de dados, o uso do Servidor de dados oferece 
vantagens para você como administrador. Como várias 
pastas de trabalho podem se conectar a uma única fonte 
de dados, você pode minimizar a proliferação de fontes de 
dados incorporadas e poupar espaço de armazenamento e 
tempo de processamento. Quando alguém baixa uma pasta 
de trabalho que se conecta a uma Fonte de dados publicada 
que, por sua vez, tem uma conexão de extração, a extração 
permanece no servidor, reduzindo o tráfego na rede. 

Por fim, se uma conexão exigir um driver de banco 
de dados, você precisará instalar e manter esse driver 
apenas no servidor, em vez de no computador de cada 
usuário. Se você usa o Tableau Online, todos os drivers 
compatíveis estão disponíveis para fontes de dados 
publicadas no seu site.

Publicar seu modelo de metadados é simples: basta escolher a opção Publicar no 
servidor... no menu de contexto da fonte de dados à qual você está conectado, 
inserir suas credenciais e especificar permissões de fonte de dados. 



Bancos de dados

Aplicativos

NuvemBig Data

Arquivos

Fontes de dados

Fonte de dados

Modelo do VizQL

Conexões
Atributos de conexão
Tabelas
Uniões de colunas
Acesso em tempo real/extração

Cálculos
Aliases
Formatação padrão
Comentários

Filtros
Agregações
Funções
Cálculos de tabela

Modelo de dados



 Filtradas e dimensionadas de acordo com a análise

 Use convenções de nomenclatura ideais para os negócios

 Defina tipos de dados

 Crie hierarquias

 Aplique formatação (datas, números)

 Defina a data de início do ano fiscal, se aplicável

 Adicione novos cálculos

 Remova cálculos duplicados/de teste

 Insira comentários

 Agregue no nível superior

 Oculte campos não utilizados

 Publique no Tableau Server

Lista de verificação de fontes de dados publicadas



Notas de 
certificação

Selo de certificação

O selo e as notas de certificação indicam uma Fonte de dados 
certificada. Assim, os usuários saberão que podem confiar nos dados.



Permissões de fontes de dados

Usar

Editar

Exibir — Abrir uma fonte de dados

Conectar — Conectar-se a uma fonte 
de dados

Salvar — Salvar e substituir a fonte 
de dados no Tableau Server

Baixar — Baixar uma fonte de dados

Excluir — Excluir uma fonte de dados

Definir permissões — Especificar 
permissões para uma fonte de dados

Regras de permissões
Editor — Permite que o usuário ou grupo 
conecte-se, baixe, exclua e defina 
permissões de fontes de dados no servidor. 
Eles também podem publicar fontes de 
dados e, desde que sejam proprietários 
de uma fonte de dados publicada, podem 
atualizar informações de conexão e extrair 
agendas de atualização (os dois últimos 
recursos deixarão de estar disponíveis se 
um administrador ou líder de projeto 
alterar a propriedade da fonte de dados).

Conector — Permite que o usuário ou 
grupo conecte-se à fonte de dados no 
servidor.



• Administrador do servidor — Administradores de servidor instalam softwares 
e drivers de banco de dados, configuram, atualizam, monitoram, mantêm e 
supervisionam a segurança, em alinhamento com a política e os processos de 
governança da organização. 

• Administrador do site/Líder do projeto — Administradores de site e líderes 
de projeto têm permissão para gerenciar um site ou projeto do Tableau Server, 
respectivamente, incluindo usuários, permissões e a certificação de fontes de 
dados. Os administradores de servidor delegam funções administrativas a eles. 

• Creator (Administrador/analista de dados:) — os usuários com licença Creator 
usam o Tableau Desktop ou a criação na Web do Tableau Server para se 
conectarem a novas fontes de dados e painéis, que são publicados e 
compartilhados no Tableau Server. Administradores de dados, que podem ser 
um DBA ou um analista de dados, publicam fontes de dados. 

Eles incorporam definições de processos, políticas, diretrizes e conhecimento 
comercial para o gerenciamento de metadados empresariais em conformidade 
com obrigações organizacionais e/ou regulamentares.

• Explorer (analista) — usuários com licença Explorer usam a criação na Web do 
Tableau Server para se conectarem a fontes de dados existentes e criar novos 
painéis, que são salvos e compartilhados no Tableau Server.

• Viewer (Usuário corporativo) — usuários com licença Viewer podem visualizar 
e interagir para consumir conteúdo. 
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Tableau Desktop

Tableau Server Tableau Online

O Servidor de dados e Fontes de dados publicadas evitam 
a proliferação de silos de dados e dados não confiáveis. 
Atualizações de extrações podem ser agendadas, e os 
usuários em toda a organização ficarão sempre em 
dia com os mesmos dados compartilhados e definições 
de campo. 

Inicie sua avaliação do Tableau Server ou do Tableau 
Online com o Tableau Prep e o Tableau Desktop hoje 
mesmo para desfrutar do acesso controlado a dados 
usando o Servidor de dados e Fontes de dados publicadas.

https://www.tableau.com/pt-

br/products/trial

Tableau Prep

https://www.tableau.com/pt-br/products/trial
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