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Bem-vindo ao Planning Analytics Workspace
IBM® Planning Analytics Workspace é uma nova interface baseada na web para
IBM Cognos TM1. Ele fornece uma nova cara para o TM1 com novas maneiras
mais interessantes de analisar dados, planos e acessar o conteúdo que você criar.
Planning Analytics Workspace ajuda a focar nas coisas que realmente importam
para seus negócios. Usando o Planning Analytics Workspace, é possível identificar
e entender padrões e relacionamentos nos dados. É possível usar essas informações
para entender porque as coisas acontecer e ver o que pode acontecer. O Planning
Analytics Workspace abre um mundo de análises avançadas para todos os usuários
corporativos.

Recursos de acessibilidade
Os recursos de acessibilidade ajudam os usuários que têm deficiências físicas como
mobilidade reduzida ou visão limitada a usar produtos de tecnologia da
informação. Planning Analytics Workspace tem recursos de acessibilidade. Para
obter informações sobre esses recursos, consulte Apêndice B, “Acessibilidade”, na
página 61.
A documentação HTML da IBM® tem recursos de acessibilidade. Documentos PDF
são complementares e, como tal, não incluem recursos de acessibilidade. Para obter
documentação acessível, consulte IBM Knowledge Center.

Declarações prospectivas
Esta documentação descreve a funcionalidade atual do produto. Referências a itens
que não estão disponíveis no momento poderão ser incluídas. Nenhuma
implicação sobre qualquer disponibilidade futura deve ser inferida. Referências
desse tipo não são um compromisso, promessa ou obrigação legal de fornecer
materiais, códigos ou funcionalidades. O desenvolvimento, a liberação e a
sincronização de recursos ou a funcionalidade permanecem a critério exclusivo da
IBM.

Termo de responsabilidade das amostras
A Companhia das Aventuras de Amostra, Companhia das Grandes Aventuras,
Vendas GA, qualquer variação dos nomes Aventuras de Amostra ou Grandes
Aventuras e Amostra de Planejamento representam operações de negócios fictícias
com dados de amostra usados para desenvolver aplicativos de amostra para a IBM
e para os clientes da IBM. Esses registros fictícios incluem dados de amostra para
transações de vendas, distribuição de produtos, finanças e recursos humanos.
Qualquer semelhança com nomes, endereços, números de contato ou valores de
transação reais é mera coincidência. Outros arquivos de amostras podem conter
dados fictícios gerados manualmente ou por máquinas, dados reais compilados de
fontes acadêmicas ou públicas, ou dados usados com a permissão do proprietário
dos direitos autorais, para o uso como dados de amostra para o desenvolvimento
de aplicativos de amostras. Os nomes de produtos citados podem ser marcas
registradas dos respectivos proprietários. A cópia não autorizada está proibida.

© Copyright IBM Corp. 2015
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Capítulo 1. Introdução
O software IBM Planning Analytics Workspace é acessado na nuvem.
Efetue login com as credenciais fornecidas por seu administrador.

O que pode ser feito no Planning Analytics Workspace
IBM Planning Analytics Workspace fornece novas maneiras de você analisar dados,
planejar e acessar conteúdo.
Criar livros
É possível criar livros com diferentes planilhas e usar diferentes modelos
em cada planilha. É possível customizar a formatação e o layout de seus
livros e planilhas incluindo logotipos e aplicando formatos e estilos de
texto.
É possível incluir conteúdo de diferentes cubos e servidores no mesmo
livro.
Você pode compartilhar livros e visualizações com pessoas.
Incluir o conteúdo do IBM Cognos TM1
É possível incluir conteúdo que foi criado em outros aplicativos TM1,
como visualizações e planilhas da web. Uma planilha da web é uma
planilha do Microsoft Excel com dados do TM1 que podem ser
visualizados em um navegador da web.
Criar novas visualizações
É possível criar visualizações em dados de amostra do Planning Analytics
Workspace usando dados de amostra ou seus próprios dados. Também é
possível criar conjuntos a partir de dimensões para limitar o número de
membros vistos. Os usuários avançados podem usar expressões MDX para
criar subconjuntos.
Você pode salvar visualizações e acessá-las da página de boas-vindas e de
Coleções

.

Inserir dados
É possível inserir dados simplesmente digitando-os nas células editáveis.
Você também pode utilizar uma variedade de dados de difusão atalhos
para acelerar o processo de entrada de dados.
Incluir visualizações (gráficos)
É possível criar vários gráficos a partir de sua visualização de dados. Por
exemplo, você pode criar gráfico de barras, mapa de utilização e gráfico de
dispersão.
Analisar dados
É possível analisar dados em visualizações de várias maneiras, como
fatiando e cortando os dados para mudar o contexto, aninhando dimensões
e classificando e filtrando dimensões.
Trabalhar em ambientes de simulação
Você pode trabalhar em ambiente de simulação de visualização e planilhas

© Copyright IBM Corp. 2015
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eletrônicas. Isso permite analisar e planejar sua própria área de trabalho
pessoal sem afetar os dados ativos de seus servidores TM1.
Procurar dados usando língua natural na barra de intento
É possível procurar dados usando recursos de língua natural. Por exemplo,
pode digitar renda de geografia na barra de intento para modificar a
visualização atual para mostrar dados organizados por renda e geografia.
Também é possível procurar e incluir visualizações na planilha digitando
visualizar antes de sua frase ou palavra-chave. Por exemplo, digite
visualizar preço para localizar uma visualização com preço nos
metadados. Se uma ou mais visualizações forem localizadas, você verá
uma visualização. É possível escolher incluir a visualização a partir da
visualização ou refinar sua procura.
Também é possível procurar dados manualmente usando a árvore.
Salvar visualizações para fácil recuperação em Coleções.
É possível “coletar”
uma visualização de forma que seja possível
localizar e reutilizar o item em outra planilha ou livro.
Marcar itens
É possível marcar como
itens como cubos, visualizações e configurações
na árvore de navegação para uma fácil recuperação.
Usar comandos snap para executar tarefas
Comandos snap são comandos simples que podem ser usados para
executar tarefas. Por exemplo, para trocar linhas e colunas, digite swap ou
sw na caixa de comando snap. Para localizar membros em dimensões que
estão na área de contexto, digite select member_name ou se member_name).
É possível procurar nomes de conjunto e nível, por exemplo, digitando big
markets. Também é possível ocultar membros, por exemplo, digite hide S
Series.
Trabalhar em planilhas eletrônicas
Você pode incluir planilhas eletrônicas nos livros e manter visualizações e
planilhas eletrônicas na mesma planilha. É possível exportar para PDF e
para Microsoft Excel a partir de planilhas da web dentro do Planning
Analytics Workspace.

Limitações no Planning Analytics Workspace
Fique ciente das limitações a seguir.
Desfazer e Refazer
Desfazer e refazer não se aplicam à ações de entrada de dados: eles apenas
se aplicam à mudanças feitas na tela e na configuração de visualizações.
Copiar e colar
Copiar e colar não são suportados.
Coloração da célula
Não há coloração de célula para indicar entrada de dados transientes (ou
seja, dados que ainda não foram confirmados).
Interações de tablet móvel
Interações de tablet móvel ainda não são completamente suportadas.

2
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First Steps
Quando você inserir IBM Planning Analytics Workspace, primeiro você vê uma
página de Boas-vindas. A página Bem-vindo contém livros e visualizações que são
compartilhadas com outras pessoas ou pessoal. Você também pode criar e
compartilhar manuais da página Bem-vindo.

A página Bem-vindo
É possível localizar os recursos que estão disponíveis para você a partir da página
Bem-vindo. Para visualizar recursos compartilhados, sob Área de trabalho toque
em Compartilhadas. Para visualizar ativos que pertencem a você e que não são
partilhados com ninguém, toque em Pessoal.
Você pode procurar, classificar e filtrar recursos na página Bem-vindo.
Se você for um administrador, também pode ver ativos de Usuários: você pode ver
uma pasta para cada usuário em seu grupo.

Livros, planilhas e planilhas eletrônicas
Um manual é uma tela em que você pode colocar conteúdo: TM1 visualizações,
gráficos e outras visualizações, planilhas e outros objetos como formas, imagens,
ou até vídeos.
Um livro contém planilhas. Você usa planilhas para organizar seus dados. Ao criar
um novo livro, você escolhe um estilo de painel e modelo, dependendo do que
deseja fazer.

Pastas
Você pode criar pastas para organizar seus livros. É possível compartilhar pastas e
seus conteúdos com outros usuários.

Abrindo um livro ou uma visualização
Para abrir um livro ou uma visualização, toque no lado na página Bem-vindo .

Navegando entre livros e visualizações
Quando você tem um ou mais livros ou visualizações abertas, é possível navegar
entre elas a partir do menu Bem-vindo no centro superior de sua tela. Também é
possível retornar à página Bem-vindo. O nome do menu muda, dependendo do
contexto: se você estiver em um livro ou em uma visualização, o título será o nome
Capítulo 1. Introdução
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do livro ou da visualização.

Efetuando logoff
É possível efetuar logoff dando um toque em seu nome de usuário no canto
superior direito do navegador e selecionando Logout, ou é possível fechar a janela
do navegador da web.

Salvando

Para salvar um livro, toque em Salvar
e depois escolha se o livro será
Compartilhado ou Pessoal. Se você salvar em Pessoal, por padrão, somente você
ou o administrador poderá visualizar o livro. Se você selecionar Compartilhado,
escolha o local da pasta.
Você pode nomear e salvar as visualizações. Ao salvar uma visualização, ela é
salva como uma cópia da visualização no livro. A visualização é então tratada
como um objeto separado, que pode ser compartilhado com outras pessoas.

Excluindo livros e visualizações
É possível excluir livros e visualizações da página Boas-vindas tocando em no
quadrado, depois tocando em Excluir duas vezes. Você deve ter as permissões
corretas para excluir um livro ou uma visualização.

Ajuda
Você pode acessar a ajuda de dentro do aplicativo Planning Analytics Workspace.
Para ver a ajuda on-line dentro do Planning Analytics Workspace, toque em

, em seguida, toque em Docs.
Para navegar de volta ao Planning Analytics Workspace, toque em Docs:

4
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Em seguida, toque em Bem-vindo, ou no nome do manual.

Capítulo 1. Introdução
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Capítulo 2. Trabalhando em livros e visualizações
Utilize os manuais para conter dados relacionados na forma de visualizações,
planilhas, scorecards, visualizações, gráficos, vídeos e páginas da web integrado.

Criando um livro
Crie um livro IBM Planning Analytics Workspace para conter seus dados.

Procedimento
1. Em um navegador da web, acesse a URL para Planning Analytics Workspace e
efetue login com as credenciais que foram concedidas.

2. Toque em Novo
e, em seguida, toque em Livro.
3. Nomeie seu livro com um nome significativo para facilitar sua procura.
4. Selecione seu modelo: painel e layout e, em seguida, toque em Criar. A seleção
padrão de um painel com abas com layout de forma livre é um bom ponto de
início. As opções do painel são:
Página única
Exibe todos os seus dados em uma página.
Com guias
É possível criar guias (ou planilhas) separadas para diferentes
categorias de informações. Por exemplo, é possível criar guias
separadas para vendas por país, região ou total de vendas.
É possível escolher entre os seguintes tipos de layout:
Forma livre
O layout de forma livre é uma área grande não dividida em seções.
Objetos nesse layout mantêm seu tamanho e seu ranqueamento,
independentemente do tamanho da tela.
Outros layouts
Inúmeros layouts que dividem a planilha em seções separadas estão
disponíveis. Esse tipo de layout usa posicionamento relativo. Imagens
de ajustar seu tamanho e posição para se ajustar ao espaço que eles são
incluídos, mas as visualizações não são alteradas.
Quando o manual é criado você tem uma tela em branco, pronta para você
criar novo conteúdo!
5. É possível escolher opções de temas e estilos para o livro. Dê um toque no

ícone Propriedades
no canto superior direito da tela para escolher suas
opções. Para fechar a área de janela Propriedades , toque no ícone
Propriedades novamente.

© Copyright IBM Corp. 2015
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6. É possível renomear seu livro quando você estiver no modo de edição. Dê um

toque no Menu
Renomear.

no canto superior esquerdo da tela e selecione

7. Salve seu livro tocando em
e selecionando se o livro é Compartilhado
ou Pessoal. Se tiver as pastas, pode selecionar em qual pasta o livro será salvo.

Resultados
Quando você cria um livro pela primeira vez, ele está no modo de edição. Quando
um livro está no modo de edição, você pode:
v incluir novo conteúdo.
v mover e redimensionar conteúdo.
v certificar-se de que quaisquer alterações feitas nas configurações do widget
sejam mantidas. Por exemplo, se você não estiver no modo de edição, algumas
ações, como transformar e fatiar, não serão mantidas nas sessões.
v renomear o livro.
v incluir novas planilhas para organizar seus dados. Toque em

.

Para se mover dentro e fora do modo de edição, dê um toque no ícone de lápis da
tela. O ícone de lápis é semelhante a este no modo de edição:

, e como este

quando você não está no modo de edição:
Dica: Quando você está no modo de edição, a árvore é visível no espaço de
trabalho. Quando você não está no modo de edição, a árvore fica oculta no espaço
de trabalho.

O que Fazer Depois
Em seguida, inclua certos conteúdos em seu livro. É possível incluir planilhas para
organizar seus dados, incluir visualizações existentes e criar novas visualizações.
Você também pode incluir visualizações (diagramas), gráficos e texto.

Incluindo uma visualização existente em um livro
É possível incluir uma visualização em uma planilha em seu livro, procurando a
visualização na barra de intento ou usando a árvore.
Suponha que você queira consultar os preços e as unidades que são vendidas na
Europa no mês de janeiro. Os dados dos quais você precisa estão no servidor
denominado SData2 em um cubo denominado SalesCube.
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Procedimento
1. Para incluir uma visualização em um livro, deve-se estar no modo de edição.
Você está no modo de edição se o ícone de lápis no canto superior esquerdo da
tela for semelhante a este ícone
.
2. Para incluir a visualização procurando:
a. Digite visualizar preço na barra de intento.

b. Selecione uma visualização para ver. Ao localizar a visualização desejada,
dê um toque em Usar.
3. Para incluir a visualização da árvore, clique no sinal + próximo do servidor
SData2.
a. ExpandaCubos > SalesCube > Visualizações.
b. Arraste a visualização Preço na planilha.
Dica: Você pode posicionar a visualização na planilha, utilizando o cursor de
mão

no canto superior esquerdo da visualização.

Criando uma nova visualização
É possível criar uma nova visualização a qualquer momento para executar uma
análise ad hoc.
Uma visualização é salva automaticamente como parte do livro na qual é criada.
Também é possível salvar uma visualização como um objeto separado com um
nome.
Se você salvar a visualização como um objeto separado, ela ficará separada da
visualização no livro. É possível abrir a visualização a partir da página de
boas-vindas, compartilhá-la, fixá-la para facilitar a recuperação e reutilizá-la em
outros livros.

Procedimento

1. Em um livro, dê um toque em

.

Dica: Se
não estiver disponível, dê um toque em
para entrar
no modo de edição.
A planilha exibe um modelo para ajudá-lo a construir sua nova visualização.
2. Na árvore, abra o cubo que contém os dados que deseja visualizar. É possível
criar sua visualização usando dimensões, conjuntos, níveis ou membros
individuais do cubo. Por exemplo, navegue para o servidor SData2 e o cubo
SalesCube.
3. Navegue para o cubo até localizar a dimensão
, o conjunto, o nível ou o
membro que você deseja nas linhas e, em seguida, dê um toque e mantenha
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pressionado o item e arraste-o para a região Arrastar item de linha aqui, a
região Arrastar item de coluna aqui e a região Arrastar item de contexto aqui.
Por exemplo:
a. Arraste a dimensão do modelo para a região Soltar item de linha aqui.
b. Arraste a dimensão de mês para a região Soltar item de coluna aqui.
c. Na dimensão de região, expanda a hierarquia da região e, em Conjuntos,
arraste Europa para a região Soltar item de contexto aqui.
Dica: É possível mover o foco da árvore para o cubo no qual você está

trabalhando dando um toque nesse botão na visualização
.
4. É possível colocar mais de um item em qualquer região em sua visualização.
Quando você arrasta um item adicional para uma região, uma barra vertical
indica o ranqueamento do item.
Quaisquer dimensões, ou quaisquer outros itens contidos em uma dimensão,

que você não deseja incluir na visualização são colocados no banco
.
É possível arrastar itens do banco para usar na visualização posteriormente. Por

exemplo, dê um toque em
e arraste Variância para a região de
Contexto.
5. Para salvar a visualização como um objeto separado com um nome, dê um
toque na visualização para exibir a barra de ferramentas e dê um toque em
. Selecione Salvar como para especificar um nome. A visualização salva
se torna um objeto separado da visualização no livro e a visualização é
colocada na página de boas-vindas em um quadro.

Inserindo dados
É possível inserir dados digitando-os nas células editáveis.
Células somente leitura são coloridas de cinza e células calculadas coloridas de
verde. Também podem ser atualizadas diretamente com a entrada de dados.
Para inserir datas, dê um toque em uma célula de data e selecione a data.
Células consolidadas estão em negrito. É possível difundir dados digitando um
valor em uma célula consolidada.
Se todas as células folha descendentes tiverem um valor nulo, uma difusão
proporcional é aplicada.
Se todas as células folha descendentes forem nulas, uma igualdade de folhas de
difusão é aplicada. Uma folha igual distribui um valor especificado igualmente
entre os menores membros filhos de uma célula consolidada.
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Dica: Também é possível usar teclas de atalho de dispersão padrão do TM1. Por
exemplo:S<>100 distribui o valor 100 igual a todas as células folhas da célula
consolidada, e substitui os valores de células folha existentes.
Essas etapas seguem o exemplo de visualização de Preço, consulte “Incluindo uma
visualização existente em um livro” na página 8.

Procedimento
1. Assegure que não esteja no modo de edição, tocando no
.
2. Na visualização Preço, na área de contexto, dê um toque em actvsbud e
selecione Orçamento.
Observe que as células na coluna Trimestre 1 estão em negrito, portanto, elas
são células consolidadas. Além disso, observe que algumas das células estão
sombreadas. Essas células sombreadas não podem ser editadas. Por exemplo,
Vendas é um valor calculado com base em Unidades e Preço, portanto, não é
possível editar valores para Vendas.
3. Dê um toque na célula na interseção de Mar e Unidades.
4. Digite 500, em seguida dê um toque em Enter. Observe que o valor de
Unidades sob Trimestre 1 reflete a mudança que você fez. Observe também
que os valores de Vendas para Mar e 1 Trimestre, também foram atualizados.
5. Toque na célula na interseção de Fev e Unidades e, em seguida, digite 2 K. 2K
é um atalho de entrada de dados para o valor 2000. É possível usar todos os
atalhos descritos em “Métodos de difusão de dados e atalhos de entrada de
dados” na página 57.
6. Toque e segure (ou clique com o botão direito) na célula na interseção de Jan e
Unidades e, em seguida, selecione Suspender e liberar > Suspender. Isso
coloca uma suspensão na célula, excluindo-a de quaisquer ações de difusão.
Ainda é possível editar a célula diretamente. Duas barras verticais indicam
que uma suspensão está ativa em uma célula
.
7. Digite S>700 na célula em interseção de Trimestre 1 e Unidades. Observe que
700 é difundido uniformemente colocando o valor 350 em Fev e Mar, filhos de
1 Trimestre, mas o valor de Jan permanece inalterado.
8. Toque e segure (ou clique com o botão direito) na célula na interseção de 1
Trimestre e Custos Variáveis e, em seguida, selecione Suspender e liberar >
Suspender. Quando você coloca uma suspensão em uma célula consolidada, o
valor consolidado permanece constante quando você muda qualquer um dos
filhos. Quando uma suspensão de consolidação está em vigor e você muda o
valor de um filho, a difusão proporcional é aplicada automaticamente nos
filhos restantes, de modo que o valor consolidado permaneça inalterado.
9. Digite 2000 na célula em interseção de Mar e Custo variável. Observe que 1
Trimestre permanece inalterado, enquanto Jan e Fev são atualizados para
manter o valor consolidado válido.
10. Toque e segure (ou clique com o botão direito) em qualquer célula e, em
seguida, selecione Suspender e liberar > Liberar Todas as Suspensões. Isso
remove todas as suspensões na visualização. Você também pode tocar e
segurar (ou clicar com o botão direito) em uma célula com Suspender ativo,
em seguida, selecione Suspender e liberar > Liberar suspensão para liberar
uma determinada suspensão.
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Ocultando Linhas e Colunas
Você pode ocultar linhas e colunas que não são necessárias em uma visualização.

Procedimento
1. Selecione as colunas ou linhas que você deseja ocultar, toque e segure (ou
clique com o botão direito) e selecione Ocultar.
2. Em vez de ocultar um membro, você pode selecionar linhas ou colunas que
você deseja manter, toque e mantenha pressionado, e selecione Manter ou
utilize o comando snap manter. Todas as outras linhas ou colunas ficam ocultas.
3. Para desocultar as colunas ou linhas ocultass, toque e mantenha (ou clicar com
o botão direito) e selecione Desocultar, ou use o comando snap unhide da barra
de ferramentas de atalhos.
Por exemplo, digite hide US na barra de comandos snap. Consulte Capítulo 5,
“Maneiras rápidas de executar tarefas com comandos snap”, na página 39

Fazendo seleções assimétricas em linhas e colunas
Você pode fazer seleções assimétricas em linhas e colunas.
Digamos que você esteja procurando uma visualização de vendas, e deseja ver o
orçamento para o quarto trimestre. Ao lado do orçamento, você deseja ver os
recursos utilizados nos primeiro, segundo e terceiro trimestres. Você pode fazer
isso criando uma seleção assimétrica.
O cenário a seguir usa o servidor SData2.

Procedimento
1. Em um novo livro, vá para o servidor SData2, expanda Cubos > SalesCube >
Visualizações, e arraste a visualização Padrão na folha.
2. Arraste o quadrado actvsbud do Contexto e arraste-o na frente do quadrado de
Mês nas Colunas, de forma que ele fique aninhado:

3. Arraste o quadrado de mês e toque nos níveis, level001.
Você pode ver os trimestres.
4. Toque e mantenha pressionar (ou clicar com o botão direito) no título de
variação e toque em Ocultar.
É possível agora ver recursos utilizados e orçamento do quarto trimestre.
5. Sob o título recurso utilizado, toque em 4 Trimestre, em seguida toque e
mantenha (ou clicar com o botão direito) e selecione Manter.
Observe que as colunas para 1 Trimestre, 2 Trimestre e 3 Trimestre ficam
ocultas para recurso utilizado e orçamento.
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Você não deseja isso, então toque em Ocultar
6. Para fazer uma seleção assimétrica nas colunas, toque no ícone Seleção de

coluna de destino
Nota: Para fazer uma seleção assimétrica em linhas, toque no ícone Seleção de

linha de destino
7. Sob o título orçamento, toque em 4 Trimestre, em seguida toque e mantenha e
selecione Manter. Agora você pode ver seu orçamento do 4 Trimestre e seus
recursos utilizados para o 1 Trimestre, 2 Trimestre, 3 Trimestre e 4 Trimestre.

Realizando Drill Down
É possível fazer drill down em um membro consolidado em uma visualização para
visualizar os membros da consolidação e para ocultar outros membros, dê dois
toques no membro.
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Você também pode fazer drill down em membros utilizando comandos snap
na barra de atalho. Por exemplo, digite Drill Georgia na barra de
comandos snap. Consulte Capítulo 5, “Maneiras rápidas de executar tarefas com
comandos snap”, na página 39.

Procedimento
1. Para fazer drill up no próximo nível, toque e segure (ou clique com o botão
direito) e selecione Drill Up
2. Para remover os drills, toque e segure (ou clique com o botão direito) e
selecione Visualizar tudo, ou utilize o comando snap drill reset.

Classificando linhas e colunas
É possível classificar rótulos ou valores em ordem crescente ou decrescente. É
possível optar por classificar por hierarquia ou por quebra de hierarquia.
É possível classificar a partir do menu ou usando comandos snap. Consulte
Capítulo 5, “Maneiras rápidas de executar tarefas com comandos snap”, na página
39.

Procedimento
1. Para classificar por rótulo, dê um toque e mantenha pressionado (ou clique
com o botão direito) o seletor de linha

ou o

seletor de coluna
e selecione a opção de classificação.
2. Para classificar por valor, dê um toque e mantenha pressionada a linha ou a
coluna e selecione a opção de classificação.
3. Para classificar valores em uma hierarquia, dê um toque e mantenha
pressionado o rótulo de hierarquia, selecione Classificar hierárquico e, em
seguida, escolha sua opção.

Mostrando e ocultando os totais
É possível mostrar e ocultar totais em uma visualização e escolher se eles são
iniciais ou finais.
Isso pode ser feito a partir do menu ou usando o comando snap totals. Consulte
Capítulo 5, “Maneiras rápidas de executar tarefas com comandos snap”, na página
39

Procedimento
Dê um toque e mantenha pressionado o seletor de linha

ou o seletor de coluna

e selecione uma das

opções de Mostrar totais.
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Suprimindo zeros
É possível ocultar linhas e colunas em uma visualização que contém apenas zeros.
Isso pode ser feito a partir da barra de atalho ou usando o comando snap zero.
Consulte Capítulo 5, “Maneiras rápidas de executar tarefas com comandos snap”,
na página 39

Procedimento
1. Dê um toque em qualquer lugar na visualização. A barra de atalho aparece.
2. Dê um toque em

e escolha linhas ou colunas.

Expandindo os níveis
Você pode expandir níveis em uma hierarquia para uma profundidade específica.
Você pode expandir níveis manualmente, toque em , selecione um nível
específico no menu, ou use o comando snap nível, consulte Capítulo 5, “Maneiras
rápidas de executar tarefas com comandos snap”, na página 39

Procedimento
1. Para selecionar um nível específico para expandir no menu, toque e segure (ou
clique com o botão direito) no membro na linha ou coluna que você deseja
expandir. Um membro que pode ser expandido tem este ícone: .
2. Selecione Expandir para nível, em seguida, selecione o nível.

Exibindo valores de célula como porcentagens
É possível mudar a maneira de exibição dos valores para que sejam exibidos como
porcentagens do total.

Procedimento
1. Dê um toque e mantenha pressionada ou clique com o botão direito em uma
célula e selecione Mostrar valor da célula como.
2. Selecione a opção apropriada a partir de uma destas:
% total de linhas
Exibe todos os valores de cada linha como uma porcentagem do total
da linha.
% total de colunas
Exiba todos os valores em cada coluna como uma porcentagem do total
para a coluna.
% total geral
Exibe valores como uma porcentagem do total de todos os valores ou
pontos de dados no relatório.
Avançado - % do total de linhas-pai
Exibe os valores em cada linha como uma porcentagem do pai.
Avançado - % do total de colunas-pai
Exibe os valores em cada coluna como uma porcentagem do pai
As células que exibem um percentual são sombreadas. Esse sombreamento
indica que os valores nessas células são calculados.
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3. Para retornar aos valores de célula reais, na janela Mostrar valor da célula,
selecione No estado em que se encontra ou dê um toque no botão Desfazer

Localizando dados
Há inúmeras maneiras possíveis de se localizar dados no IBM Planning Analytics
Workspace.

Localizando e incluindo dados usando a barra de intento

Quando você está trabalhando em um livro no modo de edição
, pode
encontrar visualizações e dados e adicioná-los a uma planilha digitando frases ou
palavra-chave na barra de intento:

Se você digitar visualizar antes da frase da procura, somente visualizações do
TM1 serão procuradas. Caso contrário, todos os metadados nos servidores TM1
serão procurados.
Digite renda por geografia. Se somente uma correspondência para uma
visualização for localizada, ela será incluída na planilha. Se mais de uma
correspondência for localizada, ou se a correspondência não for uma visualização,
será possível ter uma visualização de todos os dados correspondentes à frase e
escolher o que incluir.

Localizando dados com a árvore
A árvore mostra todos os servidores TM1 configurados para Planning Analytics
Workspace, e cubos disponíveis, dimensões, hierarquias, conjuntos, níveis,
visualizações e membros.
É possível ver a árvore quando um livro está no modo de edição. Quando o livro
não está no modo de edição, ele fica oculto.
Se a árvore estiver oculta, dê um toque no ícone de mais na barra vertical:
Para ocultar a árvore, dê um toque no ícone de menos
É possível configurar o número de níveis que você vê na árvore:
Toque em

e altere a profundidade de navegação para o nível que desejar.

Se você tiver limitado o número de níveis que você vê, e desejar ver níveis ocultos
na árvore, dê um toque na seta para cima:
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Mude a maneira como os dados são exibidos em uma visualização
Também é possível controlar a forma como os dados aparecem em uma
visualização, movendo dimensões para diferentes posições em uma visualização,
alterando a exibição de uma grade para uma visualização, ou modificando o
conjunto exibido por alguma dimensão.

Mudando a exibição dos dados em uma visualização
É possível mudar o ranqueamento das dimensões em uma visualização ou mudar
a apresentação de grade para visualização
Dimensões podem aparecer em vários ranqueamentos em uma visualização: no
eixo da linha, no eixo da coluna ou como contexto.
Dimensões na área de contexto

Dimensão em
the rows

Dimensão nas colunas

Além disso, dimensões usadas como contexto podem ficar visíveis na visualização
ou podem ser colocadas no banco para economizar espaço e para simplificar a
aparência da visualização.
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Procedimento
1. Crie um novo livro.
2. Navegue para o servidor GO_New_stores, cubo Previsão de vendas de base
na árvore e inclua a visualização Todas no livro. Essa visualização tem uma
dimensão no eixo da linha, uma dimensão no eixo da coluna e quatro
dimensões como contexto.
3. Dê um toque e segure a dimensão Varejistas na área de contexto e, em seguida,
solte-a próximo da dimensão da coluna Mês. É possível arrastar uma dimensão
a partir de qualquer local em uma visualização para um local diferente.
Quando você descarta uma dimensão diretamente sobre outra, os
ranqueamentos das dimensões na visualização são alternados. Quando você
descarta uma dimensão próxima de outra, ambas aparecem no mesmo local na
visualização.

18

IBM Planning Analytics Última atualização: 27-11-2015: Guia da Área de Trabalho do Planning Analytics

4. Dê um toque em qualquer lugar na visualização. A barra de atalho aparece. As
ações disponíveis na barra de atalho variam dependendo do modo em que
você está.

5. Dê um toque em
coluna.

para trocar a posição das dimensões de linha e de

Dica: Também é possível digitar sw na caixa de comando snap.

6. Dê um toque em uma célula, um toque em
uma visualização.

e, em seguida, selecione

Mudando membros em uma visualização
É possível mudar os membros que estão presentes em uma visualização para
adequar suas necessidades analíticas.
A área de contexto de uma visualização inclui um único membro de cada
dimensão na visualização. É possível escolher um novo membro para qualquer
dimensão de contexto para mudar sua visualização dos dados.
As linhas e colunas em uma visualização exibem um ou mais membros de uma
dimensão em um conjunto. Um conjunto é um número limitado de membros em
uma dimensão. É possível modificar os membros em um conjunto para apresentar
uma visualização diferente de seus dados. Os usuários avançados podem usar o
código MDX para determinar os membros que aparecerão em um conjunto.

Procedimento
1. Para mudar o membro de uma dimensão de contexto, dê um toque no quadro
de dimensão e, em seguida, um toque no membro que você deseja usar na
visualização.
2. Para mudar o membro de uma dimensão que está no banco, dê um toque em

, dê um toque no nome da dimensão e, em seguida, dê um toque
no novo membro que deseja usar na visualização.
Mudando membros do conjunto em linhas e colunas
3. Para visualizar um único membro do conjunto atual, dê um toque duplo no
nome do membro na linha ou coluna. A visualização exibe somente o membro
no qual você dá um toque.
4. Para modificar o conjunto para exibir diversos membros, dê um toque no
quadro de dimensão.
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5.

Dê um toque em Editar este conjunto.

6. Para incluir um membro da lista Membros disponíveis no Conjunto atual, dê
um toque no membro e, em seguida, em
. Se a lista de Membros
disponíveis for grande ou se você não tiver certeza do nome exato de um
membro ou se desejar incluir membros que correspondam a critérios
específicos, poderá procurar na lista de membros.
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7. Para sobrescrever o Conjunto atual para incluir todos os membros na lista

Membros disponíveis, dê um toque em
.
8. Para anexar os membros da lista Membros disponíveis aos membros do
Conjunto atual, dê um toque em
e, em seguida, um toque em
.
9. Para mudar a posição de um membro no Conjunto atual, dê um toque e
mantenha pressionado (ou clique com o botão direito) o membro e, em
seguida, dê um toque em uma das opções Mover.
10. Para remover um membro do Conjunto atual, dê um toque e mantenha
pressionado (ou clique com o botão direito) o membro e, em seguida, dê um
toque em Remover.
11. Para remover todos os membros do Conjunto atual, dê um toque em
12. Para manter somente membros selecionados no Conjunto atual, selecione os
membros, dê um toque e mantenha pressionado (ou clique com o botão
direito) qualquer membro e, em seguida, dê um toque em Manter.
13. É possível optar por exibir o alias para um membro, em vez do nome da
legenda. Um alias é um nome alternativo de um membro. Dê um toque em

e selecione o alias que você deseja exibir na visualização.
14. É possível visualizar até dois atributos para um membro. Dê um toque em

, selecione até dois atributos na ordem em que desejar visualizá-los e,
em seguida, dê um toque em OK.
Aplicando e salvando suas mudanças
15. Para aplicar as mudanças em sua visualização sem salvar a nova configuração
do conjunto, dê um toque em Aplicar e Fechar.
16. Para salvar suas mudanças como um novo conjunto que possa ser reutilizado
em outras visualizações, dê um toque em Salvar.
17. Dê um nome ao novo conjunto.
18. Selecione Compartilhamento Público se desejar compartilhar o conjunto com
outros membros. Limpe essa opção se desejar que o conjunto seja somente
seu.

Mudando membros em uma visualização
É possível mudar os membros que estão presentes em uma visualização para
adequar suas necessidades analíticas.
A área de contexto de uma visualização inclui um único membro de cada
dimensão na visualização. É possível escolher um novo membro para qualquer
dimensão de contexto para mudar sua visualização dos dados.
As linhas e colunas em uma visualização exibem um ou mais membros de uma
dimensão em um conjunto. Um conjunto é um número limitado de membros em
uma dimensão. É possível modificar os membros em um conjunto para apresentar
uma visualização diferente de seus dados. Os usuários avançados podem usar o
código MDX para determinar os membros que aparecerão em um conjunto.
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Procedimento
1. Para mudar o membro de uma dimensão de contexto, dê um toque no quadro
de dimensão e, em seguida, um toque no membro que você deseja usar na
visualização.
2. Para mudar o membro de uma dimensão que está no banco, dê um toque em

, dê um toque no nome da dimensão e, em seguida, dê um toque
no novo membro que deseja usar na visualização.
Mudando membros do conjunto em linhas e colunas
3. Para visualizar um único membro do conjunto atual, dê um toque duplo no
nome do membro na linha ou coluna. A visualização exibe somente o membro
no qual você dá um toque.
4. Para modificar o conjunto para exibir diversos membros, dê um toque no
quadro de dimensão.

5.
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6. Para incluir um membro da lista Membros disponíveis no Conjunto atual, dê
um toque no membro e, em seguida, em
. Se a lista de Membros
disponíveis for grande ou se você não tiver certeza do nome exato de um
membro ou se desejar incluir membros que correspondam a critérios
específicos, poderá procurar na lista de membros.
7. Para sobrescrever o Conjunto atual para incluir todos os membros na lista

Membros disponíveis, dê um toque em
.
8. Para anexar os membros da lista Membros disponíveis aos membros do

9.

10.

11.
12.

13.

Conjunto atual, dê um toque em
e, em seguida, um toque em
.
Para mudar a posição de um membro no Conjunto atual, dê um toque e
mantenha pressionado (ou clique com o botão direito) o membro e, em
seguida, dê um toque em uma das opções Mover.
Para remover um membro do Conjunto atual, dê um toque e mantenha
pressionado (ou clique com o botão direito) o membro e, em seguida, dê um
toque em Remover.
Para remover todos os membros do Conjunto atual, dê um toque em
Para manter somente membros selecionados no Conjunto atual, selecione os
membros, dê um toque e mantenha pressionado (ou clique com o botão
direito) qualquer membro e, em seguida, dê um toque em Manter.
É possível optar por exibir o alias para um membro, em vez do nome da
legenda. Um alias é um nome alternativo de um membro. Dê um toque em

e selecione o alias que você deseja exibir na visualização.
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14. É possível visualizar até dois atributos para um membro. Dê um toque em

, selecione até dois atributos na ordem em que desejar visualizá-los e,
em seguida, dê um toque em OK.
Aplicando e salvando suas mudanças
15. Para aplicar as mudanças em sua visualização sem salvar a nova configuração
do conjunto, dê um toque em Aplicar e Fechar.
16. Para salvar suas mudanças como um novo conjunto que possa ser reutilizado
em outras visualizações, dê um toque em Salvar.
17. Dê um nome ao novo conjunto.
18. Selecione Compartilhamento Público se desejar compartilhar o conjunto com
outros membros. Limpe essa opção se desejar que o conjunto seja somente
seu.

Mudando membros em uma visualização usando recursos
avançados
É possível usar o código Multidimensional Expression (MDX) para determinar
quais membros aparecerão em uma visualização. Esse recurso destina-se apenas a
usuários avançados.
Para obter informações sobre funções MDX suportadas do TM1, consulte o Guia de
Referência do IBM Cognos TM1.
Este exemplo mostra todas as etapas para localizar modelos de carros que
constituem os principais 20% de vendas em uma determinada região usando o
servidor SData2.

Procedimento
1. Crie um livro.
2. Navegue para o servidor SData2, cubo SalesCube e expanda Visualizações.
Arraste a visualização Todos na planilha.
3. Dê um toque no quadro Dimensão do modelo e, em seguida, um toque em
Editar este conjunto.
4. Dê um toque na visualização Hierarquia
, ao lado de Conjunto atual.
5. Dê um toque em Editar MDX.
6. Substitua a expressão MDX existente por este código:
TOPPERCENT(TM1FILTERBYLEVEL(DESCENDANTS({[model].[model].[Total]}) , 0),
20.000000 , [SalesCube].([actvsbud].[actvsbud].[Budget],[region].[region].CURRENTMEMBER,
[account1].[account1].[Units],[month].[month].[Year]))

7. Dê um toque em OK e, em seguida, em Aplicar e fechar para retornar à
visualização.
8. As etapas a seguir verificam se os modelos que você vê constituem pelo menos
20% de vendas.
a. Dê um toque no quadro Dimensão do modelo e, em seguida, um toque em
Editar este conjunto.
b. Configure a opção de inserção
como Membro, somente.
c. Mova o membro Total na área de janela Membros disponíveis para o
Conjunto atual
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d. Dê um toque e mantenha pressionado (ou clique com o botão direito) o
membro Total e, em seguida, dê um toque em Mover para cima.
e. Dê um toque em Aplicar e fechar para retornar à visualização.
f. Dê um toque e mantenha pressionada uma célula (ou clique com o botão
direito) e selecione Mostrar valor da célula como > % total da coluna. O
valor do membro da folha deve ser 20% ou superior.

Sincronizando objetos em um livro ou uma planilha
É possível configurar o nível de sincronização desejado entre visualizações e outros
widgets, tanto no nível da planilha quanto no nível do livro.
A sincronização fica desativada por padrão, exceto para seletores de dimensão, que
são sincronizados.
Suponha que você tenha uma visualização em grade e uma visualização do gráfico
de pilha da visualização da grade lado a lado em uma planilha. Você deseja
destacar as vendas de carros do mês de maio. Com a sincronização ativada,
quando você selecionar maio na dimensão Mês na grade, essa seleção será refletida
no gráfico de pilha. É possível desativar a sincronização de dimensões específicas.
Por exemplo, digamos que você tenha um dimensão Regiões. Talvez você queira
ver Europa na visualização em grade, mas visualize França no gráfico de pilha,
portanto, deveria desativar a sincronização da dimensão Regiões.
Seleções de dimensão, como executar drill down em um membro, configurar a
edição ou selecionar, podem ser sincronizadas. Mas ações, como a troca de
dimensões da linha para a coluna não podem ser sincronizadas.

Procedimento
1. Para configurar a sincronização, deve-se estar no modo de edição. Dê um toque
em
para entrar no modo de edição.
2. Para selecionar o escopo de sincronização, com nada selecionado, dê um toque

em
e selecione Escopo de sincronização.
3. Selecione Livro para sincronizar todas as planilhas de um livro ou Planilha
para objetos a serem sincronizados por planilha. Sincronização no nível de
planilha é o padrão.
4. Para ativar a sincronização, selecione uma visualização, um seletor de dimensão

ou uma planilha da web, dê um toque em
e selecione Sincronizar >
Sincronizar dimensões. Faça isso para cada objeto que desejar sincronizar.
Todas as dimensões são selecionadas por padrão. É possível limpar uma
dimensão se você desejar excluí-la da sincronização.

Dica: Dê um toque em
para fechar a janela Sincronizar.
5. Para verificar a sincronização, execute drill down em um membro na
visualização e veja se essa ação é refletida na visualização.
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Trabalhando em planilhas da web
Uma planilha da web é uma planilha em Microsoft Excel (arquivo .xlsx) com
dados do IBM Cognos TM1 que você pode visualizar em um navegador da web. É
possível trabalhar com planilhas da web no IBM Planning Analytics Workspace. As
planilhas da web estão localizados na pasta Aplicativos na árvore.
É possível criar e trabalhar com ambientes de simulação em planilhas da web e é
possível combinar planilhas da web e visualizações na mesma planilha.

Procedimento
1. Para incluir uma planilha da web em um livro, deve-se estar no modo de
edição. Dê um toque em
para entrar no modo de edição.
2. Navegue para a pasta de Aplicativos no servidor que contém a planilha da
web.
Por exemplo, acesse Amostra de planejamento > Aplicativos > Amostra de
planejamento > Entrada ascendente e arraste Entrada de orçamento para a
planilha.
3. Para exportar planilhas da web como PDFs, ou para o Microsoft Excel, dê um
toque na planilha da web e, em seguida, dê um toque em
Exportar.
4. Para reconfigurar dados, dê um toque na planilha da web e, em seguida, dê
um toque em
Reconfigurar dados.
5. Para reconstruir planilhas e livros da web, dê um toque na planilha da web e,
em seguida, dê um toque em

Reconstruir planilha da web ou em

Reconstruir
da web.
Trabalhando em ambientes
de livro
simulação
Os ambientes de simulação permitem experimentar diferentes mudanças nos dados
antes de tornar essas mudanças públicas para outros usuários e antes de confirmar
essas mudanças para os dados base. Os ambientes de simulação ficam visíveis
apenas para você.

Procedimento
1. Para criar um ambiente de simulação, dê um toque na visualização ou na
planilha da web para exibir a barra de ferramentas e, em seguida, dê um toque
em
e um toque em Criar ambiente de simulação.
2. Dê um nome ao ambiente de simulação.
3. Escolha se deseja criar um ambiente de simulação a partir dos dados de base
ou criar uma cópia de um ambiente de simulação existente e, em seguida, dê
um toque em OK.
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Agora é possível trabalhar no ambiente de simulação. É possível mover-se entre
diferentes ambientes de simulação selecionando-os na lista suspensa.

4. Quando você estiver satisfeito com os dados em um ambiente de simulação e
desejar confirmá-los com a base, dê um toque em
Confirmar dados.
5. Para excluir um ambiente de simulação, siga estas etapas.

a. Dê um toque na visualização e, em seguida, dê um toque em
b. Selecione Excluir ambiente de simulação, selecione o ambiente de
simulação que você deseja remover e dê um toque em Excluir.

.

Criando seletores
Você pode criar um seletor para as dimensões, membros, conjuntos ou níveis. Por
exemplo, digamos que você tenha uma visualização e a visão geral está oculta.
Você pode adicionar um seletor na folha para permitir mudar o ponto de vista.

Procedimento
1. Em um livro novo, navegue para o servidor Amostra de Planejamento, e
expanda Cubos > plan_BudgetPlan > Visualizações, e arraste a visualização
Entrada de Orçamento Detalhado na planilha.
2. Toque em planejar plano de contase, em seguida, selecione Editar este
conjunto.
3. Em Membros Disponíveis, clique em Despesa Operacional.
4. Certifique-se de que o ícone de inserção de membro padrão Membro apenas

esteja sendo mostrado, e, em seguida, toque em
clique em Aplicar e Fechar.

5. Toque em

e, em seguida, toque em

e, em seguida,

e selecione Coluna.

6. Toque em
para focalizar no cubo plan_BudgetPlan na árvore.
7. Toque e mantenha (ou clicar com o botão direito) no ícone de dimensão

Isso plan_chart_of_accounts,
inclui a dimensão plan_charts_of_accounts
como um
seletor. É possível
Adicionar como widget
de seletor.
dimensionar e posicionar o seletor de dimensão na planilha.

É possível alterar o tipo de seletor de dimensão. Toque em
e, em
seguida, selecione o tipo de seletor de dimensão. Por exemplo, tente
Hierarquia, ou o Reprodutor de dados.
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8. Para a visualização Entrada de Orçamento Detalhada, clique no seletor e, em
seguida, clique em

para ocultar a visão geral.

O que Fazer Depois
Utilizando o seletor que você incluiu, tente selecionar itens diferentes, e veja como
o gráfico muda.

Incluindo figuras, vídeos e páginas da web
É possível incluir figuras, vídeos e páginas da web em seus livros do IBM Planning
Analytics Workspace. Por exemplo, é possível incluir o logotipo de uma empresa e
o vídeo de um blog explicando os resultados.

Antes de Iniciar
Os objetos devem ser incluídos devem estar disponíveis a partir de uma URL. Em
uma janela do navegador, localize os objetos e copie a URL (endereço).
Nota: Você deve ter permissão para usar os objetos que inclui, e eles devem estar
disponíveis em um endereço que comece com HTTPS.

Procedimento
1. No livro do Planning Analytics Workspace, assegure-se de que esteja no modo
de edição

.

2. Dê um toque no ícone de imagem

, no ícone de mídia

ou no

ícone de página da web
no canto superior direito da tela.
3. Cole a URL no campo apropriado.
4. Dê um toque e arraste o objeto para o ranqueamento na planilha.
5. Redimensione o objeto dando um toque nele para que as alças apareçam. Para
redimensionar o objeto proporcionalmente, arraste essa alça
inferior direito do objeto. Use as alças simples

no canto

para redimensionar o objeto

livremente. Essa alça gira objetos:
.
6. É possível criar camadas de uma imagem com outras imagens, formas, texto e
visualizações posicionando a imagem onde você desejar e depois mudando a
ordem da imagem em relação aos outros objetos. Por exemplo, talvez você
queira um texto sobrepondo uma imagem.
a. Dê um toque na caixa de texto e posicione-a onde deseja que ela fique sobre
o texto.
b. Se a imagem oculta o texto, toque na imagem, em seguida toque em
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c. Para posicionar a imagem para trás do texto, mude a régua de controle da
ordem. Quanto maior o número, mais perto o objeto está da parte superior
da tela.

Por exemplo, se você tiver uma imagem, uma forma e um texto e desejar a
imagem na parte traseira e o texto na parte frontal, configure a ordem da
imagem para 1, a forma para 2 e o texto para 3.

Incluindo formas e texto
É possível incluir formas e texto em seus livros do IBM Planning Analytics
Workspace. É possível usá-los em combinação com figuras e cores para criar
painéis mais atraentes.

Sobre Esta Tarefa
Digamos que você queira criar uma forma semelhante a esta:

A imagem consiste em duas formas e em alguns textos.

Procedimento
1. No livro do Planning Analytics Workspace, na planilha em que deseja incluir
uma forma, assegure-se de que esteja no modo de Edição

.

2. Dê um toque no ícone de formas
no canto superior direito da tela e
um toque em uma forma para selecioná-la. Role pelas formas dando um toque
nas setas. Selecione essa forma de seta
devem ser semelhantes a isto:

e essa forma de página

. Elas
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3. Pressione Ctrl e dê um toque nas formas para selecioná-las e, em seguida,
toque o ícone Propriedades
.
4. Selecione a cor de preenchimento e depois dê um toque no ícone de
propriedades novamente para fechá-lo. O exemplo usa azul claro sem borda.
Dica: É possível mudar a opacidade. Isso será útil se você estiver criando
camadas de formas sobre imagens.
5. Para tornar uma imagem semelhante ao exemplo, dê um toque em cada forma
e redimensione-as usando as alças

.

6. Inclua texto dando um toque no ícone Texto
dando um toque no ícone Propriedades

e depois formate o texto
com o texto selecionado.

Dica: É possível criar camadas com imagens, outras formas, textos e
visualizações mudando a ordem da forma em relação aos outros objetos. Dê
um toque no objeto e, em seguida, dê um toque no ícone de ordem
barra de atalho.
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na

Capítulo 3. Acesso rápido a seus dados e outros objetos
No IBM Planning Analytics Workspace, há inúmeras maneiras possíveis de se obter
acesso rápido a seus dados e itens.
v É possível incluir uma visualização ou objetos de forma que eles sejam
reutilizados no livro atual, ou em outro livro.
v É possível acessar objetos usados recentemente na árvore de navegação.
v É possível marcar itens na árvore de navegação para futura recuperação.

Salvando itens em coleções
Quando você cria uma visualização útil, é possível anexar o item em uma coleção
para usar em outros livros ou planilhas.

Procedimento
1. Para salvar o item em uma coleção, toque em qualquer lugar na visualização e
toque em
na barra de atalhos. O item é salvo em sua coleção.
2. Para recuperar um item de sua coleção enquanto no modo de Edição, toque em
, depois toque em Coleção.
3. Dê um toque e segure o item, depois arraste-o para um ranqueamento em uma
planilha aberta.
4. Para remover um item de sua coleção, dê um toque no item e, em seguida, em
Remover.
5. Dê um toque em

para fechar a coleção.

Acessando itens usados recentemente
O IBM Planning Analytics Workspace salva uma lista de itens usados
recentemente, de forma que você pode localizar rapidamente esses itens na árvore
de navegação.

Procedimento
1. Dê um toque em

na árvore de navegação.

Dica: Se a árvore não estiver visível, toque em
.
2. Dê um toque no item que você deseja localizar na lista Visitados
Recentemente. O item é selecionado na árvore de navegação.

Itens favoritos
É possível marcar itens como favoritos na árvore de navegação para facilitar a
recuperação.

© Copyright IBM Corp. 2015

31

Sobre Esta Tarefa
É possível marcar itens individuais como favoritos, mas não categorias de itens.
Por exemplo, é possível marcar um cubo específico como favorito, mas não a
categoria Cubos inteira.

Procedimento
1. Para marcar um item como favorito, dê um toque e segure (ou clique com o
botão direito) na árvore de navegação do item e dê um toque em Marcar isto
como favorito.
Dica: Se a árvore de navegação não estiver visível, toque no

.

2. Dê um toque em
.
3. Dê um toque no item marcado como favorito que deseja localizar na árvore de
navegação. O item é selecionado na árvore de navegação.
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Capítulo 4. Explorando os scorecards
Scorecards refletem os objetivos estratégicos de uma organização. Usando os
scorecards, você pode identificar como os objetivos estão sendo atendidos pelos
destinos, ao comparar os resultados reais. Os indicadores de status visuais, como
semáforos, ícones de tendência, e as cores são utilizadas para ajudar a avaliar
rapidamente o desempenho.
No IBM Planning Analytics Workspace, você pode incluir scorecards existentes em
seus livros e analisar dados selecionando diferentes períodos de tempo, métricas e
dimensões. Você também pode criar visualizações a partir de scorecards, como
diagramas de impacto e mapas de estratégia.
Pode explorar o scorecarding em Planning Analytics Workspace com a amostra
GO_Scorecards.

Entendendo scorecard
Um scorecard é uma coleção de métricas de desempenho destinadas para refletir
sobre objetivos estratégicos de sua empresa ou organização. As informações em um
scorecard identificam como os objetivos estão sendo atendidos, por meio de uma
comparação planejada de resultados reais. Scorecards também podem mostrar
informações para diferentes organizações em seus negócios. Usando indicador de
status visual como sinal de trânsito, e ícones de tendência, os marcadores de
desempenho podem ajudar os usuários a avaliarem rapidamente o desempenho.
Um scorecard combina dados e dimensões em diagramas interativos e
visualizações que podem ser compartilhadas com outros usuários. Scorecards
incluem o seguinte:
Métricas
Uma medida ou principal indicador de desempenho (KPI) que transmite o
desempenho de uma área importante de negócios. Exemplos incluem
Lucro, Renda e Despesas.
Indicador de métrica
Uma medida de desempenho, status ou tendência de uma principal área
(métrica) de negócios. Um indicador de métrica compara os resultados
atuais com os valores de destino. Por exemplo, Escore, Status e Tendência.
Os seguintes diagramas interativos e visualizações de dados estão disponíveis com
base nas dimensões de seu cubo de métricas:
v Diagrama de impacto
v Mapa de estratégia
v Diagrama customizado

Diagrama de impacto
Diagramas de impacto ilustram os relacionamentos positivos e negativos entre as
métricas em seu cubo de métricas. Esse tipo de diagrama mostra como o negócio
realmente funciona exibindo como uma métrica influencia outra.
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Um exemplo para um diagrama de impacto pode mostrar como Renda e Despesas
influenciam Lucro, que então afeta Bonificações e Fundos de Pesquisas.
Diagramas de impacto exibem indicadores de semáforo e de tendência que
mostram o status e a tendência de cada métrica no diagrama. É possível é possível
filtrar para contextos diferentes no diagrama de impacto. O semáforo e os
indicadores de tendência são atualizados com novos valores para a dimensão
selecionada.

Mapa de estratégia
Um mapa de estratégia é uma visualização que rastreia o desempenho dos
negócios por perspectivas, objetivos e métricas.
Um mapa de estratégia mostra o status das métricas com ícones de semáforos e
indicadores de tendência. Um mapa de estratégia organiza perspectivas, objetivos e
métricas na seguinte hierarquia:
v Um mapa de estratégia pode ter diversas perspectivas.
v Cada perspectiva pode ter vários objetivos.
v Cada objetivo pode ter várias métricas.
As perspectivas padrão para um mapa de estratégia incluem os seguintes itens:
v Desempenho financeiro
v Conhecimento do cliente
v Processos de negócios internos
v Aprendizado e crescimento
Conexões em um mapa de estratégia são exibidas como setas direcionais para
mostrar um fluxo ou relacionamento visual entre os objetivos no diagrama.

Diagrama customizado
Um diagrama customizado é um mapa de estratégia que possui uma imagem
customizada e mostra métricas com contexto dimensional na imagem como pontos
de dados.
Estes exemplos de diagramas customizados estão disponíveis:
Mapas geográficos
Mostra um foco regional de sua organização.
Processar diagramas
Mostra métricas no contexto de um fluxo do processo.
Um diagrama customizado exibe os nomes de dimensão de contexto e métrica com
ícones de indicadores de tendência e semáforo como uma sobreposição ou camada
na imagem selecionada.

Cubo de métricas
Um cubo de métricas for um tipo especial que fornece a base para as soluções de
scorecard e os diagramas de scorecard.

34

IBM Planning Analytics Última atualização: 27-11-2015: Guia da Área de Trabalho do Planning Analytics

Um cubo de métrica monitora várias métricas e indicadores de métrica. O recurso
principal de um cubo de métricas é que ele mostra o atual status relativo de várias
linhas em uma tabela. Ele exibe a tendência atual de vários recursos
simultaneamente.
O layout de scorecard padrão para um cubo de métricas é o seguinte:
v Dimensão de título da linha: dimensão métrica
v Dimensão de título da coluna: dimensão do indicador de métrica
v Dimensões de contexto: tempo, geografia e outras dimensões de contexto de
dados
Um cubo de métricas combina uma dimensão de métrica e sua dimensão do
indicador de métrica com outras dimensões regulares. Cubos de métricas possuem
as mesmas propriedades de outros cubos.
Um cubo de métricas deve conter as seguintes dimensões como mínimo:
v Uma dimensão métrica
v Uma dimensão do indicador de métrica
v Uma dimensão de tempo

Dimensão Métrica
A dimensão métrica contém sua coleção de medidas importantes ou principais
indicadores de desempenho (KPI) que você deseja monitorar em seu negócio ou
organização.
Essas medidas são chamadas de métricas e cada uma identifica um aspecto de
desempenho, como lucro bruto, renda ou custo do produto. É possível monitorar o
desempenho real de uma métrica e compará-lo com os valores esperados ou de
destino, combinando-os com indicadores de métrica para fornecer os detalhes
adicionais sobre status, pontuação e tendência.

Dimensão do indicador de métrica
Uma dimensão do indicador de métrica fornece mais informações sobre seus
principais indicadores de desempenho (KPI) ou métricas. Os exemplos de
indicadores de métrica incluem Pontuação, Status e Tendência.
Os indicadores de métrica medem o desempenho, o status e as tendências nas
áreas principais de um negócio, comparando os resultados atuais com os valores
de destino. Por exemplo, o Real, Destino, e os indicadores Tolerância para uma
métrica normalmente são usados para calcular os indicadores relacionados a
Pontuação, Status e Tendência.

Indicador de status de semáforos
Um indicador de status de semáforo mostra o status de um indicador de métrica.
O status é indicado pela cor e a forma do ícone.
Tabela 1. Ícones de Status de Semáforos do Indicador de Métricas
Ícone de
semáforos

Descrição
Um ícone de círculo verde indica um status satisfatório.
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Tabela 1. Ícones de Status de Semáforos do Indicador de Métricas (continuação)
Ícone de
semáforos

Descrição
Um ícone de losango amarelo indica cuidado.
Um ícone quadrado vermelho indica um aviso sobre o status.
Esta imagem representa um status incompleto para quando não há
dados para os indicadores de métrica Real ou Destino. Uma pontuação
ou um status não pode ser calculado quando um desses valores estiver
ausente.

Indicador de tendência
Um indicador de tendência mostra como o valor de uma coluna se compara com o
valor de outra
Por exemplo, um indicador de tendência mostra a tendência do período anterior
até o período atual ao comparar os valores entre os períodos. O indicador de
tendência mostra se o valor é maior que, inalterado ou menor que o valor do
período anterior.
Tabela 2. Ícones de Tendência do Indicador de Métrica
Ícone de
tendência

Descrição
Uma seta verde de exposição dos produtos voltada para cima indica que
o valor de tendência é maior do que o período anterior.
Por exemplo, o valor é maior do que o mês ou trimestre anterior.
Um ícone de traço cinza indica que o valor de tendência está inalterado.
Uma seta vermelha de exposição dos produtos voltada para baixo indica
que o valor de tendência é inferior ao período anterior.
Por exemplo, o valor é menor do que o mês ou trimestre anterior.

Célula em
branco

Uma célula em branco indica que a tendência está incompleta para esse
período. Uma tendência não pode ser exibida quando há um status
incompleto. Por exemplo, a tendência não pode ser exibida para o
primeiro período de tempo, como Q1 (um trimestre). Os dados
anteriores não existem, mesmo se a métrica tiver um valor para Real,
Meta, Pontuação e Status.

Trabalhando com scorecards
Esta tarefa demonstra como trabalhar com scorecards no IBM Planning Analytics
Workspace.

Sobre Esta Tarefa
Você criará um livro e, em seguida, incluirá um scorecard em um diagrama de
impacto para explorar os relacionamentos entre as métricas. Você também irá
configurar a sincronização entre essas duas visualizações e atualizar os destinos
das métricas.

Procedimento
1. Crie um novo livro com o layout Formulário livre.
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2. Na árvore, expanda o servidor GO_Scorecards, navegue para Cubos > Cubo
de métricas – Marketing > Visualizações e arraste Visualização-Marketing
para a planilha.
3. Dê um toque e mantenha pressionado (ou clique duas vezes) o quadro
Indicadores de métrica e dê um toque em Editar este conjunto.
4. Em Membros Disponíveis, segure CTL e selecione os membros de Status,
Tendência, Projeto atual, Destino, e Tolerância.

5. Dê um toque em
para substituir os membros existentes pela seleção e
dê um toque em Aplicar e fechar.

6. Dê um toque na visualização de scorecard para exibir a barra de ferramentas e

um toque em

para duplicar a visualização.

Dica: Para ocultar a barra de ferramentas, dê um toque no ícone de
alternância da barra de ferramentas

.

7. Usando o cursor de mão
na visualização, arraste-o abaixo da primeira
visualização.
8. Dê um toque na nova visualização para exibir a barra de ferramentas, um

toque em mudar visualização
e selecione a visualização Impactos.
9. Configure a sincronização entre o scorecard e o diagrama de impacto. Dê um

toque na visualização de scorecard, um toque em
, selecione
Sincronizar e, em seguida, Sincronizar dimensões.
10. Repita a etapa anterior para o diagrama de impacto. Toque em Propriedades

para fechar a área de janela.
11. Modifique alguns destinos na visualização de scorecard e veja como eles são
refletidos na visualização de impacto.
a. No quadro Tempo da visualização de scorecard, selecione Fev de 2017.
b. No quadro País ou Região da visualização de sincronização, selecione
Canadá.
Capítulo 4. Explorando os scorecards
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Observe como, na visualização de scorecard, o ícone Tendência na linha de
contagem Campanha muda de inalterado
para uma tendência de queda
. Isso também é refletido no diagrama de impacto.

38

IBM Planning Analytics Última atualização: 27-11-2015: Guia da Área de Trabalho do Planning Analytics

Capítulo 5. Maneiras rápidas de executar tarefas com
comandos snap
Comandos snap são comandos simples que podem ser usados para executar
tarefas rapidamente.

Toque em uma visualização e toque em
, em seguida, digite o comando
snap no campo. Você também pode pressionar F9 para exibir o campo do comando
snap.
Você pode digitar comandos snap integralmente, ou utilizar abreviações, por
exemplo. “swap” ou “sw”. Comandos snap não fazem distinção entre maiúsculas e
minúsculas, não é necessário usar a ortografia exata - “Beljium” seleciona
“Belgium”.

Você pode desfazer os comandos snap dando um toque em
Estes comandos snap estão disponíveis para você:
Selecionar
Seleciona membros, conjuntos e níveis em dimensões.
Digite os nomes que deseja selecionar no campo do comando snap
separado por uma , (vírgula) ou “and”. Selecionar é o comando snap
padrão, portanto, não é necessário digitar select.
Por exemplo, digite germ,mark para selecionar os membros Alemanha e
Marketing.

Selecione não se aplica a membros no banco
Trocar Troca de linhas, colunas, dimensões na área de contexto. Por exemplo, para
trocar as versões e dimensão de tempo, digite sw versions,time. A
digitação de swap sozinho troca linhas e colunas.
Find

Você pode localizar membros em linhas, colunas, ou ambos.
Descubra europa localiza o primeiro resultado. Para mover através dos
resultados, digite localizar. Para voltar, digite, localizar anterior.
Localizar é um comando snap poderoso, por exemplo, digitando localizar
r (cor vermelha ou cor azul) e tamanho grande são localizados membros
nas linhas, com um valor de atributo para cor que é vermelha ou azul, e
um valor de atributo para tamanho que é grande.

Ocultar
Oculta determinados membros em dimensões nas linhas ou colunas.
Para ocultar membros denominados EUA e Fev-2004, digite hide US,
Feb-2004
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Unhide
Mostrar ou “revelar” membros.
Digite unhide r para desocultar linhas. Para desocultar tudo, digite unhide
ou unh.
Para desocultar tudo na hierarquia de tempo, digite unh time
Keep

Mantém membros em dimensões nas linhas ou colunas, enquanto oculta os
outros membros.
Por exemplo, digite keep 2014, 2015

Zero

Ativa a supressão de zeros.
Para ativar a supressão de zeros apenas em linhas, digite zero rows; para
colunas, digite zero columns
Para limpar toda supressão de zeros, digite zero off

Totals Mostra os totais inicial e final, ou oculta totais.
Por exemplo, em uma dimensão de tempo, você pode ter Q1, Jan, Fev, Mar,
que possui um total à esquerda. Digitando Colunas de total à esquerda
alteraria a dimensão de tempo para: Jan, Fev, Mar, Q1.
Digite t -h para ocultar todos os totais.
Nível

Expanda os níveis em uma hierarquia para uma profundidade específica.
Se você não especificar um nível, o nível folha será expandido.
Você também pode expandir níveis numerados e os níveis em linhas,
colunas, ou ambos. Por exemplo, digite nível de linhas 2 ou nível de
linhas.

Drill

Realiza drill down nos membros.
Por exemplo, para realizar drill down em um membro denominado
Georgia, digite Drill Georgia.
Reconfigurando o estado do drill limpa drills. Para reconfigurar o estado
do drill para uma hierarquia de Organização, digite Drill reset Orgou d
r org
Para remover todos os drills, digite drill reset

Classificar
Classifica etiquetas ou valores em ordem crescente ou decrescente. Você
pode optar por classificar por hierarquia, ou dividir a hierarquia.
Você pode classificar uma hierarquia denominada e para rótulos, você
pode classificar por linhas e colunas. Você não precisa especificar rótulo ou
valor, a menos que haja ambiguidade.
Classificar linhas lab asc
Classifica os rótulos em ordem crescente para linhas, sem
interromper a hierarquia. Você também pode digitar isso no idioma
natural: etiqueta classificação ascendente linhas.
Sort lab des br both
Classifica os rótulos em ordem decrescente para ambas as linhas e
colunas, e interrompe a hierarquia.
Sort val des br Sales
Classifica valores em ordem decrescente, dividindo a hierarquia,
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sob o membro de Vendas. Você deve especificar um membro para
classificar para os valores. Em língua natural, é isto: sort value
descending breaking Sales.
sort -x
Limpa todas as classificações. Para limpar a classificação da
hierarquia de meses, digite sort clear months.

Usar reconhecimento de discurso
No navegador Chrome, dê um toque na visualização e ative o microfone
pressionando Ctrl + Espaço. Você pode receber uma mensagem solicitando sua
permissão para o IBM Planning Analytics Workspace usar seu microfone. Em
seguida, fale o comando.

Como o comando snap procura
Planning Analytics Workspace procura nomes de membro, legendas, alias,
conjuntos nomeados e níveis nomeados (níveis com nomes padrão são ignorados).
Se o Planning Analytics Workspace localizar mais de um membro, eles serão
listados por ordem de força relativa das correspondências. É dado mais peso às
correspondências precisas do que às correspondências de tentativa.

Capítulo 5. Maneiras rápidas de executar tarefas com comandos snap
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Capítulo 6. Compartilhando livros e visualizações
Você pode compartilhar livros e visualizações. Também pode fazer download de
livros e visualizações como imagens, PDFs, ou arquivo do Microsoft PowerPoint e
enviá-los para as pessoas. Também pode enviar links.
Quando compartilhar livros ou visualizações com pessoas, elas poderão ver
somente os dados do TM1 para os quais têm direito de ver, conforme definido na
segurança do TM1. Por exemplo, se uma visualização tiver uma dimensão de
unidade de negócios contendo dez unidades de negócios europeias, mas um
usuário tiver direitos para ver os dados apenas das unidades de negócios do Reino
Unido e da Alemanha, apenas os dados do Reino Unido e da Alemanha ficarão
visíveis para ele.
Quando compartilhar livros e visualizações, poderá escolher o nível de acesso que
os usuários terão, a partir do seguinte: visualizar, visualizar e editar ou controle
total.
Se você tiver salvo os livros em pastas, poderá compartilhar as pastas.

Procedimento
1. Para compartilhar um livro, visualização ou pasta na página Boas-vindas, faça
o seguinte:
a. Toque em no livro,visualização ou pasta e toque em Compartilhar.
b. Selecione as permissões que deseja aplicar: Usar as permissões abaixo mais
as permissões da pasta que as contém, ou Usar somente as permissões
abaixo.
c. Selecione a pessoa para a qual deseja compartilhar e o acesso que ela terá:
v Exibir apenas
v Visualizar & editar
v Controle Total
Se estiver compartilhando com alguém que tem direitos de consumidor,
poderá conceder apenas acesso de visualização somente. Poderá conceder a
um analista ou administrador acesso de visualização somente, visualizar &
editar, ou controle total.
2. Quando tiver um livro ou visualização aberta, pode compartilhá-la em um
e-mail contendo um link para o livro ou uma imagem do livro.
a. Dê um toque em Compartilhar

.

b. Dê um toque em E-mail
e digite um endereço de e-mail, um assunto e,
opcionalmente, uma mensagem e, em seguida, selecione o formato que você
deseja compartilhar antes de clicar em Enviar:
v Link: um link para o livro ou para a visualização é incluído no e-mail. A
pessoa para a qual você enviar o link deve ter acesso ao servidor no qual
o livro ou a visualização está localizada.
v Imagem: uma imagem no formato PNG (Portable Network Graphics) é
gerada e anexada ao e-mail.
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v PDF: um documento em Portable Document Format é gerado e anexado
ao e-mail.
c. Para fazer download do livro ou da visualização como uma imagem
(formato PNG), PDF ou como um Microsoft PowerPoint, dê um toque em
Fazer download
e selecione o formato. Para um livro, é possível
selecionar as planilhas para download. Em seguida, dê um toque em
Download.

3. Para obter um link para passar a outro usuário, toque Link
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.

Capítulo 7. Incluindo usuários
Se você for um administrador e tiver privilégios de administrador de assinatura,
pode convidar pessoas para se tornarem usuários do IBM Planning Analytics
Workspace em sua organização
Para descobrir se você possui privilégios de administrador de assinatura, página
Administração, toque em seu nome para visualizar seu perfil do usuário.

Antes de Iniciar
Se deseja incluir vários usuários fazendo upload de um arquivo CSV, primeiro crie
um arquivo que contenha três colunas com os detalhes dos usuários na seguinte
ordem e formato:
email_address,given_name,family_name
Não inclua nenhuma outra coluna e assegure que não haja campos vazios.
O endereço de e-mail é usado para conectar-se no Planning Analytics Workspace.

Procedimento
1. Na página de Boas-vindas, toque em
próximo a seu nome do usuário,
em seguida, toque em Administrar. A opção Administrar está disponível
somente se você for um administrador do IBM Planning Analytics Workspace.
2. Para convidar vários usuários:
a. Toque em Fazer upload de usuários.
b. Descarte o arquivo CSV que contém os detalhes do usuário na parte

superior do ícone .csv
na tela, ou navegue para o local do
arquivo e importe o arquivo. Os usuários são carregados na tela.
c. Opcional: É possível mudar a função de usuário para usuários individuais
antes de convidá-los. A função padrão é Analista. Toque no nome do
usuário e selecione a função.
Administrador
Por padrão, a função de administrador é atribuída ao primeiro
usuário na conta de Planejando área de trabalho do Analytics de sua
organização. Os administradores podem atribuir funções aos
usuários, incluindo a função de administrador. Somente o
administrador de assinatura pode incluir novos usuários.
Os administradores podem ver todo o conteúdo na área de trabalho.
Ao menos um usuário em uma organização deve ter a função de
administrador. Se houver somente um administrador, esse usuário
não poderá ser excluído ou atribuído para outra função.
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Analista
O analista pode criar, editar e compartilhar livros e visualizações.
Eles podem criar e compartilhar conteúdo, e editar conteúdo que
será compartilhado entre eles. Além disso, podem ter todos os
direitos de um consumidor. Os analistas podem excluir livros e
visualizações se tiverem as permissões de compartilhamento certas.
Consumidor
Os consumidores podem abrir livros e visualizações e outro
conteúdo que seja compartilhado com eles.
O consumidor não pode criar seus próprios livros e visualizações,
mas podem compartilhar o conteúdo que já está compartilhado com
eles, com direitos de consumidor apenas.
Os consumidores não podem editar ou excluir livros ou
visualizações.
d. Selecione os usuários que você deseja convidar e toque em Convidar
usuários transferidos por upload.
3. Para convidar usuários individuais, toque em Convidar usuários e insira
detalhes. Escolha a função de usuário.
Toque em Convidar e selecione uma opção:
Associar conta & usar minha assinatura
Você é responsável por gerenciar usuários, como por exemplo, excluir
da conta e pagar por seu uso.
Inscrever-se para suas próprias contas & assinaturas
Os usuários são responsáveis por gerenciar suas próprias contas e
pagar por seu uso.
4. Toque em Gerenciar contas de usuário para adicionar ou remover contas de
usuários, reenviar convites ou exportar listas de conta do usuário.

O que Fazer Depois
Depois de convidar um usuário, seu status aparece como Convidado mas não
ativo. O convite é enviado a seu endereço de e-mail e deve ser aberto para que ele
seja ativado. Convites são válidos por 28 dias. Pode ser necessário lembrar o novo
usuário para aceitar o convite antes que ele expire. Quando o usuário aceitar o
convite, seu status muda para ativo.
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Capítulo 8. Tutoriais
Introdução ao IBM Planning Analytics Workspace com facilidade. Para descobrir o
que você pode arquivar, experimente estes tutoriais.
Analisando despesas
Este tutorial apresenta a você as técnicas básicas necessários para analisar
despesas no Planning Analytics Workspace:
v Criar um novo livro.
v Navegar usando árvore.
v Adicionar uma visualização ao livro e redimensioná-la.
v Foco nos dados que você deseja ver criando conjuntos de dimensões.
Criando uma visualização de mapa
Esse tutorial mostra como criar uma visualização de mapa a partir de
dados TM1.

Tutorial: Analisando despesas no Planning Analytics Workspace
Este tutorial demonstra as etapas para analisar despesas.

Criando um novo livro
Você está prestes a criar um novo livro do TM1 para se concentrar nas despesas de
seus negócios.

Procedimento
1. Em um navegador da web, vá para a URL que foi fornecida e efetue login.

2. Na página de boas-vindas, toque no
e, em seguida, toque em Livro.
3. Nomeie seu livro como Entrada de Despesa
4. Mantenha as seleções padrão para o painel (Com Guias) e layout (Formato
Livre) e dê um toque em Criar.
5. Renomeie Planilha 1 para Entrada de Despesa.
Dica: Dê um toque em Planilha 1 e, em seguida, dê um toque no ícone de
lápis.

6. Toque em
, e escolha se esse livro é Compartilhado ou Pessoal, depois
toque em Salvar.

O que Fazer Depois
Em seguida, inclua alguns dados na planilha Entrada de despesa.
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Criando o plano de despesas
Para criar o plano de despesas, inclua uma visualização que já existe na planilha
Entrada de Despesa.

Procedimento
1. Assegure-se de que você esteja no modo de edição. O ícone de lápis próximo
do canto superior esquerdo do navegador é semelhante a este ícone no modo
de edição:

.

Dica: A árvore de navegação fica visível quando você está no modo de
edição.
2. Na árvore, dê um toque no símbolo + próximo de Amostra de Planejamento
para expandi-lo e, em seguida, expanda Cubos > plan_BudgetPlan >
Visualizações.

3. Arraste a visualização Entrada de Orçamento Detalhada para a planilha
Entrada de Despesa.
Dica: Também é possível localizar e incluir essa visualização na planilha
digitando visualizar entrada de orçamento detalhada na barra de intento:

4. Dê um toque na visualização Entrada de Orçamento Detalhada. As alças de
redimensionamento aparecem ao redor das bordas.
.
5. Redimensione a visualização para deixá-la com a largura completa da planilha
Entrada de Despesa e com a metade da altura, de modo que você tenha
espaço para incluir outra visualização na planilha.
6. Expanda a dimensão plan_time na árvore.
Dica: Talvez seja necessário rolar para baixo na árvore para localizar sua
dimensão. Uma dimensão tem este ícone:
e toque no
para usar
Conjuntos, Níveis, e Membros
7. Expanda Conjuntos.
Conjuntos e seleções de membros em dimensão que você pode usar para
focalizar em grupos menores de membros.
8. Localize o conjunto Atual Desc. Ano / Trimestre / Mês e arraste-o para cima
do quadro planejar tempo na planilha Entrada de Despesa.
Esse conjunto substitui a dimensão planejar tempo pelo conjunto Atual Desc.
Ano / Trimestre /Mês.
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Dica: O quadrado planejar tempo ficará amarelo quando o conjunto
Ano/trimestre/mês desc. atual estiver na posição correta para substituí-lo.
9. Dê um toque no quadro planejar plano de contas e, em seguida, dê um toque
em Editar Este Conjunto para abrir o editor de conjunto.
10. Dê um toque no ícone de marcador
e dê um toque em Filhos.
Essa opção significa que, quando você seleciona um membro de inserção na
lista Conjunto Atual, os filhos do membro também são selecionados.
11. Dê um toque em Despesa Operacional na lista Membros Disponíveis e, em

seguida, dê um toque na seta Substituir Todos
os membros no Conjunto Atual por sua seleção.
12. Dê um toque em Aplicar e Fechar.

para substituir todos

13. Dê um toque no lápis
para sair do modo de edição. Observe que a
árvore fica oculta quando você não está no modo de edição. O lápis é
semelhante a este ícone quando você não está no modo de edição:

Resultados
Sua visualização deve ser semelhante a esta imagem (os números podem ser
diferentes):

Verificando um valor
Como muitas pessoas podem usar os mesmo dados de amostra, é necessário
verificar se o valor de uma célula é um valor específico antes de executar as
próximas tarefas. Essa tarefa é para propósitos somente do cenário de tutorial, no
entanto, demonstra algumas técnicas úteis.
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Procedimento
1. Na planilha Entrada de Despesa, dê um toque duplo no membro Viagem para
realizar drill down.
2. Na visualização, toque em

para exibir a barra de atalho e, em seguida,

toque em
3. Na barra de comandos snap, digite Alemanha e Marketing e pressione Enter.
Isso muda as seleções planejar unidade de negócios e planejar departamento na
área de contexto para Alemanha e Marketing. Para fechar a barra de comandos
snap, dê um toque em
4. Na célula Viagem - Outro e Fev-2004, assegure-se de que o valor seja em torno
de 13.937.000. Se não for esse o valor, digite 13.937 mil na célula.
5. Toque na visualização, toque em
, toque em
e na barra de
comandos snap, digite Reino Unidos e Direto para mudar as seleções de
unidade de negócios do plano edepartamento do plano de volta para seus
estados anteriores.
6. Dê um toque e segure no cabeçalho da linha Viagem (ou clique com o botão
direito) e selecione Drill Up. Agora é possível ver Despesa Operacional
configurado e seus filhos nas linhas.

Planejando o orçamento de publicidade e marketing
Você deseja fazer alguns planejamentos para o orçamento de publicidade e de
marketing.

Procedimento
1. Dê um toque duplo no membro Publicidade e Marketing para fazer seu drill
down.
2. Mantenha o orçamento para Publicidade e Marketing na constante Q1
aplicando uma suspensão. Dê um toque e mantenha pressionada (ou clique
com o botão direito) a célula na interseção de Publicidade e Marketing e
Q1-2004 e selecione Manter pressionado e liberar > Manter pressionado.
3. Você dará mais peso ao investimento em seu website. Dê um toque na
interseção da célula para Website, Março de 2004 e mude o valor para 10000.
Dica: Também é possível digitar 10k.
Veja que o valor total para Publicidade e Marketing permanece igual, mesmo
que o valor para Website em Mar-2004 tenha aumentado.
4. Dê um toque duplo na célula Website, Descrição para incluir um comentário
para dizer o que você fez.
5. Libere a retenção: dê um toque e mantenha pressionada ou clique com o botão
direito em qualquer célula e selecione Manter pressionado e liberar > Liberar
todas as retenções.

Criando um gráfico para mostrar despesas mês a mês
Agora você duplicará a visualização Entrada de despesa para ter duas
visualizações na planilha Entrada de despesa.
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Você também modificará a nova visualização e a mudará de uma grade para um
gráfico de colunas de pilhas. Em seguida, você incluirá o novo gráfico à coleção,
de forma que sejam possível reutilizá-la facilmente no mesmo livro ou em outro
livro.

Procedimento
1. Você deseja investigar a Despesa Operacional. Toque e mantenha (ou clicar
com o botão direito) no titulo da linha Adv & Marketing e selecione Drill up.
2. Mude aquilo que você vê na janela Entrada de Despesa para ter uma visão
global das despesas.
a. Na visualização, toque em

para exibir a barra de atalho, em seguida,

toque em
b. Na barra de comandos snap, digite todas as unidades de negócios e
todos os departamentos.

3. Dê um toque no lápis
para entrar no modo de edição.
4. Toque na célula para exibir a barra de atalho, em seguida, toque no ícone de

Duplicar

para duplicar a visualização Entrada de despesa. Arraste a

duplicata abaixo da visualização original com o cursor de mão:
Dica: Talvez seja necessário dar um toque no espaço em branco e dar um
toque no gráfico duplicado para selecioná-lo.
5. Você deseja ver somente meses, não trimestres, na nova visualização. Na
árvore, acesse Amostra de Planejamento > Cubos > plan_BudgetPlan >
plan_time > plan_time > Conjuntos e arraste n_level 2004 time configurado
sobre o quadro Atual Desc. Ano / Trimestre / Mês para substituir a dimensão.
Nota: Se não for possível ver Amostra de Planejamento na árvore, dê um
toque na seta para cima
na parte superior da árvore para acessar o nível
anterior na árvore.
6. Você não deseja ver o total de Despesa operacional na nova visualização. Dê
um toque e mantenha pressionado (ou clique com o botão direito) Despesa
operacional e selecione Ocultar.
7. Transforme a nova visualização em um gráfico. Dê um toque no gráfico,

depois selecione Mudar Visualização
a partir da barra de atalho.
Escolha o gráfico Coluna de Pilhas.
8. Você deseja que o tempo esteja no eixo X, portanto, troca as linhas e as

colunas ao redor dando um toque no gráfico e em
e toque em
.
Agora você tem um gráfico de pilhas que mostra as despesas operacionais ao
longo do ano.
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9. Dê um toque no ícone Mostrar/Ocultar Visão Geral
na barra de atalho
para ocultar a área de contexto. Isso dá ao gráfico mais espaço. É possível ver
que as despesas de viagem são muito altas em fevereiro.

10. Selecione o ícone de coleções
na barra de atalho. Isso inclui um link no
seu gráfico para a coleção na parte superior do navegador. Objetos salvos na
Coleção podem ser facilmente acessados e reutilizados no mesmo livro
Planning Analytics Workspace ou em outro livro.

Dica: Toque no
mostrar a Coleção.

ícone de coleção na parte superior do navegador para

Analisando porque o custo de viagem é alto em fevereiro
Agora é hora de criar um novo livro para analisar por que o custo da viagem é
alto em fevereiro.
Você também incluirá uma visualização da coleção e modificará essa visualização
para destacar a viagem em fevereiro. Você usará visualizações para descobrir onde
está o alto custo e corrigirá o problema.

Procedimento
1. Crie um novo livro que use o layout padrão.
Para criar um livro, retorna à tela Bem-vindo dando um toque em Entrada de
Despesa (o nome de seu livro) na parte superior do navegador e selecionando
Bem-vindo.
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Em seguida, dê um toque em
2. Nomeie o novo livro Análise de Viagem e dê um toque em Criar.
3. Toque em
e selecione se o livro será Compartilhado ou Pessoal e toque
em Salvar.
4. Dê um nome à folha de Viagem.
5. Dê um toque em
para ocultar a árvore e liberar algum espaço.
6. Toque no ícone da coleção
na parte superior do navegador para
mostrar suas coleções salvas e arraste a visualização Entrada de despesa na
folha de Viagem.
O gráfico destaca as despesas. Focado em fevereiro, você deseja ver a unidade
de negócios, a organização e o departamento de onde as despesas vêm.

7. Dê um toque no ícone de lápis
para sair do modo de edição.
8. Toque no gráfico e na barra de ferramentas, toque no ícone Mostrar visão
geral

para mostrar os títulos e depois selecione Mudar visualização

a partir da barra de atalho. Escolha a visualização Grade Prism.
9. Você deseja mudar o contexto ao redor, mas manter o foco no mês de
fevereiro. A partir das linhas, arraste Fev-2004 para cima do título planejar
unidade de negócios.
10. Você também deseja focar em Viagem. Arraste Viagem nos títulos da coluna
para cima do quadro planejar departamento para trocá-los.
11. Você deseja consultar os custos de viagem relativos nos departamentos e nas
unidades de negócios individuais e não deseja ver quaisquer totais. Para
ocultar os totais, toque e mantenha (clicar com o botão direito) no seletor da

coluna

e toque em Ocultar totais. Repita os títulos da linha no seletor

de linha

12. Dê um toque no gráfico e, em seguida, selecione Mudar Visualização
na barra de ferramentas. Selecione a visualização Heat.
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13. Na visualização heat, é possível ver que a despesa de viagem está toda na
Alemanha, no departamento de marketing. Dê um toque nessa célula e é
possível ver que o valor é 13.937.000. Dê um toque na célula Reino Unido e
Marketing e é possível ver que o valor é apenas 9.971; em Canadá e
Marketing, o valor é 3.333.
Parece que a figura de despesas de viagem no departamento de Marketing da
Alemanha é um erro de digitação e deveria ser 13.937.
14. É possível corrigir esse problema no livro Entrada de Despesa. Para retornar
ao livro, dê um toque no nome do livro atual, Análise de viagem para
mostrar o menu e, em seguida, selecione Entrada de despesa.
15. Dê um toque duplo em Viagem para aplicar drill down nela.
16. Dê um toque no diagrama, toque em
e ba barra de comandos snap,
digite Alemanha e Marketing. Esse comando snap define Alemanha como a
plan_business_unit, e Marketing como o plan_department.
17. Digite 13937 em Fev-2004 e na célula Viagem-Outro.
18. No gráfico empilhado, você deve ver agora que em fevereiro há anomalias em
despesa de viagem.
19. Alterne de volta para o livro de Análise de Viagem, tgoque na visualização
heat e toque em
A escala muda e é possível ver que o gasto de marketing na viagem em todos
os países é o mais alto.
Também é possível ver que o gasto de viagem em todos os departamentos no
Canadá parece ser menor que em qualquer outro lugar.

Tutorial: Criando uma visualização de mapa
Você pode criar uma visualização de mapa de dados do TM1. Para criar uma
visualização de mapa, uma dimensão deve ser denominada Região e conter
cidades ou países válidos.
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Sobre Esta Tarefa
Agora é hora de criar uma nova visualização dos dados de amostra SData2 e, em
seguida, criar uma visualização de mapa que examina a difusão geográfica de
vendas de automóveis.

Procedimento
1. Em um livro, inclua uma folha.
2. Na árvore, expanda o servidor SData2 e, em seguida, expanda Cubos.
3. Toque e segure (ou clique com o botão direito) em SalesCube e Incluir Nova
Visualização.

4. Toque

para focar em SalesCube na árvore.

5. Expanda SalesCube, a dimensão

Região,

Região hierarquia, e

Níveis.
6. Arraste level003 na área de Linhas.

7. Selecione o Banco
e arraste as dimensões actvsbud, modelo e mês
na área de Contexto e a dimensão account1 na área de Colunas.
8. Toque na visualização, clique em

e, em seguida, clique em Mudar

visualização
na barra de atalho.
9. Selecione a visualização Mapas.

O que Fazer Depois
É possível experimentar a visualização mudando os membros, conjuntos e
dimensões que podem ser vistos. Certifique-se de que a dimensão Região
permanece nas linhas ou colunas, caso contrário, será impossível para IBM
Planning Analytics Workspace gerar um mapa.
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Apêndice A. Referência
Métodos de difusão de dados e atalhos de entrada de dados
As tabelas a seguir fornecem detalhes de todos os métodos de difusãos e atalhos
de entrada de dados que podem ser usados em IBM Planning Analytics
Workspace.
Para obter detalhes integrais sobre difusão de dados, consulte “Usando difusão de
dados” no Guia do usuário do IBM Cognos TM1 em IBM Knowledge Center.
Tabela 3. Métodos de difusão de dados. Esta tabela lista os métodos de difusão de dados,
juntamente com os parâmetros necessários e opcionais disponíveis no IBM Planning
Analytics Workspace.
Método de
Difusão de
Dados
Difusão
Proporcional

P

Difusão Igual

S

Repetição

Porcentagem de
Mudança

© Copyright IBM Corp. 2015

Código

R

P%

Parâmetros de
Método
Necessários

Ação de
Dados
(Opcional) *

Exemplo:

Valor a ser
difundido

+, ~

P<>100

Valor a ser
difundido

+, ~

Valor a ser
difundido

+, ~

Percentagem

+, ~

Difunde
proporcionalmente o
valor 100 para todas
as células folha na
linha de inserção e
substitui os valores de
célula existentes.
S+|^200
Difunde igualmente o
valor 200 para todas
as células folha na
coluna de inserção e
inclui o produto de
difusão nos valores de
célula existentes.
R~<50
Subtrai o valor 50 de
todas as células folha
à esquerda do ponto
de inserção.
P%+|^<>10
Aplica um percentual
de mudança de 10%
em todos os valores
folha, inclui o produto
nos valores de célula
existentes e
incrementa todas as
folhas em 10%.
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Tabela 3. Métodos de difusão de dados (continuação). Esta tabela lista os métodos de
difusão de dados, juntamente com os parâmetros necessários e opcionais disponíveis no
IBM Planning Analytics Workspace.
Método de
Difusão de
Dados

Código

Linear **

SL

% de
Crescimento
Linear **

GR

Limpar

C

Parâmetros de
Método
Necessários

Ação de
Dados
(Opcional) *

Exemplo:

Valor Semente e
Valor de Término

+, ~

SL>100:200

Valor Semente e
Porcentagem de
Crescimento

+, ~

N/D

N/D

Substitui todos os
valores folha à direita
do ponto de inserção
por um valor semente
de 100 e um valor de
término de 200.
GR|300:25
Aplica uma
porcentagem de
crescimento de 25% ao
valor inicial de 300 e
substitui todos os
valores folha abaixo
do ponto de inserção.
C|^<>
Limpa valores de
todas as células folha
na visualização.

Retenção de
Folhas

H

N/D

H<>
Retém todas as células
folha na linha de
inserção.

Liberar Retenção RH
de Folhas

N/D

Suspensão de
Consolidação

HC

N/D

Liberar
Suspensão de
Consolidação

RC

N/D

RH<>
Libera todas as
retenções de folhas na
linha de inserção.

N/D

HC<>
Suspende todas as
células consolidadas
na linha de inserção.

Liberar Todas as RA
Suspensões
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N/D

N/D

N/D

RC<>
Libera todas as
suspensões de células
consolidadas na linha
de inserção.

N/D

N/D

RA
Libera todas as
suspensões na
visualização.
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Tabela 3. Métodos de difusão de dados (continuação). Esta tabela lista os métodos de
difusão de dados, juntamente com os parâmetros necessários e opcionais disponíveis no
IBM Planning Analytics Workspace.
Método de
Difusão de
Dados

Código

Parâmetros de
Método
Necessários

Ação de
Dados
(Opcional) *

Exemplo:

Os indicadores de direção para todos os itens são: |, ^, <, >
* A ação de dados padrão é Substituir. A sintaxe de difusão usa um til (~) para denotar a
ação de dados Subtrair e um sinal de mais (+) para denotar a ação de dados Adicionar.
** É possível usar os métodos Linear e % de Crescimento Linear em uma única linha ou
coluna, mas não em intervalos retangulares. É possível usar as combinações de direção
para cima e para baixo (^ |) ou para a esquerda e para a direita (< >), que são as únicas
combinações permitidas para esses métodos de difusão.
Tabela 4. Atalhos de entrada de dados
Atalho de Entrada de Dados

Resultado

nK

Multiplica n por 1000.
Por exemplo, se você inserir 2.5K em uma célula, o
resultado será o valor 25000.

nM

Multiplica n por 1000000.
Por exemplo, se você inserir 7M em uma célula, o resultado
será o valor 7000000.

Atalhos de navegação da grade de dados
Você pode usar o pressionamento de tecla para mover para diferentes locais na
grade de dados.
Tabela 5. Atalhos de navegação da grade
Pressionamento de
tecla

Resultado da navegação

Teclas de seta para
cima, para baixo,
para a esquerda ou
para a direita

Move para a célula adjacente na direção representada pela tecla de
seta.

Backspace

Limpa o conteúdo da célula ativa.
No modo de edição de célula, backspace exclui o caractere à
esquerda do ponto de inserção ou exclui o texto selecionado.

Delete

Limpa o conteúdo da célula ativa.
No modo de edição de célula, Delete exclui o caractere à direita do
ponto de inserção ou exclui o texto selecionado.

Esc

Quando no modo de edição de célula, Esc cancela a ação de edição.

Ctrl + Home

Move para a primeira célula da grade de dados.

Crtl + End

Move para a última célula da grade de dados.

Page Up

Move uma tela para cima na grade de dados.

Alt + Page Up

Move uma tela para a esquerda na grade de dados.

Page Down

Move uma tela para baixo na grade de dados.
Apêndice A. Referência
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Pressionamento de
tecla

Resultado da navegação

Alt + Page Down

Move uma tela para a direita na grade de dados.

F2

Abre a célula atual no modo de edição.

Ctrl + tecla de seta
para direita

Move para a última célula visível na linha atual.

Ctrl + tecla de seta
para esquerda

Move para a primeira célula visível na linha atual.

Ctrl + tecla de seta
para baixo

Move para a última célula visível na coluna atual.

Ctrl + tecla de seta
para cima

Move para a primeira célula visível na coluna atual.
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Apêndice B. Acessibilidade
Recursos de acessibilidade ajudam usuários com deficiência física, como
mobilidade restrita ou visão limitada, a usar produtos de tecnologia da informação
com sucesso.
Os principais recursos de acessibilidade estão descritos na lista a seguir:
v É possível usar teclas de comando, ou teclas de atalho, para navegar pelo IBM
Planning Analytics Workspace. Teclas de atalho acionam diretamente uma ação e
geralmente usam teclas Ctrl. Por exemplo, para salvar uma planilha, use Ctrl+S.
v Planning Analytics Workspace usa Web Accessibility Initiative - Accessible Rich
Internet Applications (WAI-ARIA). Isso significa que as pessoas com visão
limitada podem usar software de leitor de tela, junto com sintetizador de voz
digital, para ouvir o que é exibido na tela.
v É possível usar um monitor de alto contraste no Prism.
Para obter mais informações sobre o compromisso que a IBM tem com a
acessibilidade, consulte Acessibilidade IBM na web (www.ibm.com/able).

Visualizando em alto contraste
Usuários com baixa visão podem facilitar a visualização do IBM Planning
Analytics Workspace ativando o modo de alto contraste.

Procedimento
Use a identificação de URL hc.
Por exemplo, https://neo.analyticszone.com/idvisualizations/?hc
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Avisos
Estas informações foram desenvolvidas para produtos e serviços oferecidos em
todo o mundo.
Este material pode estar disponível pela IBM em outros idiomas. Entretanto, pode
ser necessário possuir uma cópia ou versão do produto nesse idioma a fim de
acessá-lo.
É possível que a IBM não ofereça os produtos, serviços ou recursos discutidos
nesta publicação em outros países. Consulte um representante IBM local para obter
informações sobre produtos e serviços disponíveis atualmente em sua área.
Qualquer referência a produtos, programas ou serviços IBM não significa que
apenas produtos, programas ou serviços IBM possam ser utilizados. Qualquer
produto, programa ou serviço funcionalmente equivalente, que não infrinja
nenhum direito de propriedade intelectual da IBM poderá ser utilizado em
substituição a este produto, programa ou serviço. Entretanto, a avaliação e
verificação da operação de qualquer produto, programa ou serviço não IBM são de
responsabilidade do Cliente. Este documento pode descrever produtos, serviços ou
recursos que não estão incluídos no Programa ou autorização de licença adquirido
pelo Cliente.
A IBM pode ter patentes ou solicitações de patentes pendentes relativas a assuntos
tratados nesta publicação. O fornecimento desta publicação não lhe garante direito
algum sobre tais patentes. Consultas sobre licença devem ser enviadas, por escrito,
para:
Gerência de Relações Comerciais e Industriais da IBM Brasil
Av. Pasteur, 138-146
Botafogo
Rio de Janeiro, RJ
CEP 22290-240
Para consultas sobre licença relacionadas a informações de DBCS (Conjunto de
Caracteres de Byte Duplo), entre em contato com o Departamento de Propriedade
Intelectual da IBM em seu país ou envie pedidos de licença, por escrito, para:
IBM World Trade Asia Corporation
Licensing
2-31 Roppongi 3-chome, Minato-ku
19-21, Nihonbashi-Hakozakicho, Chuo-ku
Tokyo 103-8510, Japan
O parágrafo a seguir não se aplica ao Reino Unido e a nenhum país em que tais
disposições não estejam de acordo com a legislação local: A INTERNATIONAL
BUSINESS MACHINES CORPORATION FORNECE ESTA PUBLICAÇÃO "NO
ESTADO EM QUE SE ENCONTRA", SEM GARANTIA DE NENHUM TIPO, SEJA
EXPRESSA OU IMPLÍCITA, INCLUINDO, MAS A ELAS NÃO SE LIMITANDO,
AS GARANTIAS IMPLÍCITAS DE NÃO INFRAÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO OU
ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO PROPÓSITO. Alguns países não permitem
a exclusão de garantias expressas ou implícitas em certas transações; portanto, essa
disposição pode não se aplicar ao Cliente.
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Essas informações podem incluir imprecisões técnicas ou erros tipográficos. São
feitas alterações periódicas nas informações aqui contidas; tais alterações serão
incorporadas em futuras edições desta publicação. A IBM pode, a qualquer
momento, aperfeiçoar e/ou alterar os produtos e/ou programas descritos nesta
publicação, sem aviso prévio.
Quaisquer referências nestas informações a Web sites não IBM são fornecidas
apenas para conveniência e não funcionam, de maneira nenhuma, como um
endosso desses Web sites. Os materiais nesses Web sites não fazem parte dos
materiais para este produto IBM e o uso desses Web sites é de inteira
responsabilidade do Cliente.
A IBM pode utilizar ou distribuir as informações fornecidas da forma que julgar
apropriada sem incorrer em qualquer obrigação para com o Cliente.
Licenciados deste programa que desejam obter informações sobre este assunto com
objetivo de permitir: (i) a troca de informações entre programas criados
independentemente e outros programas (incluindo este) e (ii) a utilização mútua
das informações trocadas, devem entrar em contato com:
Gerência de Relações Comerciais e Industriais da IBM Brasil
Av. Pasteur, 138-146
Botafogo
Rio de Janeiro, RJ
CEP 22290-240
Tais informações podem estar disponíveis, sujeitas aos termos e condições
apropriados, incluindo, em alguns casos, o pagamento de uma taxa.
O programa licenciado descrito nesta publicação e todo o material licenciado
disponível a ele são fornecidos pela IBM sob os termos do IBM Customer
Agreement, do Contrato de Licença do Programa Internacional da IBM ou de
qualquer contrato equivalente entre as partes.
Os dados de desempenho aqui contidos foram determinados em um ambiente
controlado. Portanto, os resultados obtidos em outros ambientes operacionais
podem variar significativamente. Foram tomadas algumas medidas nos sistemas de
nível de desenvolvimento e não há nenhuma garantia de que estas medidas sejam
as mesmas nos sistemas geralmente disponíveis. Além disso, algumas medidas
podem ter sido estimadas por meio de extrapolação. Os resultados reais podem
variar. Os usuários desta publicação devem verificar os dados aplicáveis ao seu
ambiente específico.
As informações relativas a produtos não IBM foram obtidas dos fornecedores
desses produtos, dos anúncios publicados ou de outras fontes publicamente
disponíveis. A IBM não testou esses produtos e não pode confirmar a exatidão do
desempenho, da compatibilidade ou de outras solicitações relacionadas a produtos
não IBM. Questões sobre os recursos de produtos não IBM devem ser endereçadas
aos fornecedores desses produtos.
Todas as instruções relativas a futuras orientações ou intenções da IBM estão
sujeitas a alteração ou retirada sem aviso prévio e apenas representam metas e
objetivos.
Estas informações contêm exemplos de dados e relatórios usados em operações de
negócios diárias. Para ilustrá-las da maneira mais completa possível, os exemplos
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incluem os nomes de indivíduos, empresas, marcas e produtos. Todos esses nomes
são fictícios e qualquer semelhança com nomes e endereços usados por uma
empresa real é totalmente coincidência.
Se estiver visualizando estas informações em formato eletrônico, as fotografias e
ilustrações coloridas poderão não aparecer.
Esta Oferta de Software não usa cookies ou outras tecnologias para coletar
informações pessoais identificáveis.

Marcas Registradas
IBM, o logotipo IBM e ibm.com são marcas ou marcas registradas da International
Business Machines Corp., registradas em vários países no mundo todo. Outros
nomes de produtos e serviços podem ser marcas registradas da IBM ou de outras
empresas. Uma lista atual de marcas registradas da IBM está disponível na web em
“ Copyright and trademark information ” em www.ibm.com/legal/
copytrade.shtml.
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