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Visão geral de início rápido
O MicroStrategy Desktop foi projetado para permitir que profissionais corporativos,
como você, explorem dados com simplicidade e sem precisar de suporte direto do
departamento de TI.
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Importar dados de um arquivo
O MicroStrategy Desktop permite fazer importações e gerar relatórios sobre dados
personalizados de vários tipos de arquivos, incluindo planilhas do Excel, arquivos de
valores separados por vírgulas (CSV), arquivos de valores separados por tabulação (TSV) e
arquivos de texto de impressora (PRN). Para obter uma lista de outras fontes de dados,
consulte Fontes de dados para importação de dados, page 7

1. Clique duas vezes no ícone doMicroStrategy Desktop, .

2. Para importar dados para um novo conjunto de dados, na barra de ferramentas,
clique no ícone Adicionar Dados e selecione Novos Dados. A página
Conecte-se aos seus Dados é aberta.

3. Para este exemplo, selecione Arquivo do Disco.

4. Para localizar um arquivo no seu computador, clique em Escolher arquivos.



MicroStrategy Desktop Visão geral de início rápido

© 2017, MicroStrategy Inc. 5

Navegue até o arquivo, selecione-o e clique em Abrir. Em seguida, clique em
Preparar Dados.

5. Visualize seus dados e atribua tipos de dados.

Uma seleção dos seus dados é exibida para que você possa visualizá-los e modificá-
los antes que eles sejam importados.

Cada coluna de dados é automaticamente identificada como um conceito de
negócios (um atributo), como Produto ou Funcionário ou uma medida de negócios
(uma métrica), como Receita ou Lucro.

É possível alterar essas determinações para os seus dados. Clique com o botão
direito do mouse na coluna de dados e selecione Converter em Atributo ou
Converter em Métrica.

Para conhecer etapas de tarefas adicionais, por exemplo, como preparar seus dados
para exibição em um mapa, clique no botão ? (Ajuda).

6. Remova espaços em branco, exclua duplicatas e assim por diante.
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Você pode explorar os dados para avaliar sua qualidade e utilidade e, em seguida,
melhorar sua qualidade (processo também conhecido como refinamento de dados)
antes de importá-los. Por exemplo, você pode remover espaços em branco, filtrar
os dados, excluir linhas ou células duplicadas, localizar e substituir dados,
concatenar colunas e assim por diante.

Para avaliar e transformar seus dados, clique em Transformar, no lado direito.
Para conhecer as etapas, clique no botão ? (Ajuda).

Para continuar a importar seus dados, clique em OK.

7. Clique em Concluir. Um novo dashboard em branco é criado com os seus dados
como um conjunto de dados.

Próximo: exiba seus dados em uma visualização no seu novo dashboard.Consulte
Visualizar seus dados, page 8.
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Fontes de dados para importação de dados
Você pode importar dados para o MicroStrategy Desktop de várias fontes diferentes,
entre elas:

l De um banco de dados ou um arquivo do Excel

l Usando os resultados de uma consulta de banco de dados personalizada

l De um servidor MicroStrategy, abrindo um dashboard ou importando dados

Também é possível combinar diferentes tipos de fontes de dados em um único conjunto
de dados. Por exemplo, você pode importar uma planilha do Excel, uma tabela de um
banco de dados relacional e depois combiná-las em um único conjunto de dados.

Para conhecer as etapas detalhadas de importação de dados, clique no botão ? (Ajuda) da
página Conecte-se aos seus Dados.
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Visualizar seus dados

Para visualizar seus dados:

Depois de importar seus dados, você pode criar rapidamente uma exibição interativa com
qualidade de apresentação, ou dashboard, para explorar e compreender seus dados. Você
adiciona representações visuais dos seus dados, chamadas de visualizações, para facilitar
sua interpretação. Quando um novo dashboard é criado, uma visualização em branco é
automaticamente adicionada a ele.

1. No seu novo dashboard, na Galeria de Visualização à direita, clique no tipo de
visualização que você deseja adicionar. Para ver os requisitos de dados da
visualização, passe o cursor do mouse sobre o ícone de uma visualização.

Por ver exemplos de imagens de cada visualização, consulte os Tipos de
visualização, page 10

2. Para exibir dados na visualização, arraste e solte atributos e métricas do painel
Conjuntos de Dados do Dashboard em diferentes áreas do painel Editor.
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Dependendo do tipo de visualização, você pode exibir seus dados com diferentes
cores, formas, tamanhos e muito mais. Para conhecer os detalhes e as etapas,
clique no ícone Propriedades , clique no ícone de seta ao lado do
nome da visualização e selecione Ajuda.

3. Como opção, adicione uma segunda visualização para explorar os dados de outra
maneira.

l Clique em Inserir Visualização na barra de ferramentas.

l Clique em um tipo de visualização na Galeria de Visualização.

l Arraste e solte atributos e métricas para exibir seus dados.

4. Clique no ícone Salvar na barra de ferramentas. Navegue até um local para
salvar seu dashboard e dê a ele um nome.

5. Clique em Salvar.

Próximo: filtre uma visualização.Consulte Filtrar seus dados, page 12.
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Tipos de visualização
O MicroStrategy Desktop oferece uma biblioteca de visualizações para fornecer várias
maneiras de você visualizar seus dados e interagir com eles. Alguns desses tipos de
visualização estão descritos abaixo. Para conhecer mais exemplos, consulte a Galeria de
Visualização.

Gráfico de Barras
Exiba dados em barras horizontais ou verticais que mostram comparações entre grupos
de dados.

Planilha
Exiba dados em uma tabela interativa e depois dinamize, classifique, mova, faça drilling,
filtre e realize outras manipulações neles.

Mapa
Exiba dados geográficos como regiões coloridas, marcadores ou gradientes de cor em um
mapa interativo.

Rede
Identifique relacionamentos entre itens. Valores de dados são exibidos como nós, e as
linhas entre esses nós representam relacionamentos entre valores.

https://community.microstrategy.com/t5/Visualization-Gallery/Word-Cloud/ba-p/305134
https://community.microstrategy.com/t5/Visualization-Gallery/Word-Cloud/ba-p/305134
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Gráfico de Bolhas
Visualize as tendências dos seus dados em três dimensões: eixo X, eixo Y e o tamanho das
bolhas.

Mapa de Calor
Compreenda o estado e o impacto de diversas variáveis ao mesmo tempo. Informações
sobre os seus dados são mostradas por meio do tamanho e da cor de retângulos
aninhados.

Gráfico de Linhas
Exiba seus dados em linhas horizontais ou verticais que mostram comparações entre
grupos de dados. Recurso normalmente usado para comparações ao longo do tempo.

Para conhecer os requisitos de dados e as etapas para criar cada uma dessas visualizações,
passe o cursor do mouse sobre o ícone de visualização no painel Editor e selecione
Ajuda.
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Filtrar seus dados
Ao filtrar seus dados, você pode limitar e personalizar o conteúdo exibido no dashboard.
É possível filtrar todas as visualizações do dashboard ou filtrar uma visualização
específica. As etapas abaixo filtram uma única visualização. Para conhecer etapas que
explicam como filtrar todas as visualizações e outros itens em um dashboard, clique em
Ajuda na parte superior esquerda.

1. Clique no ícone Inserir, na parte superior, e depois clique em Filtro. Um filtro
vazio é adicionado ao dashboard.

2. No painel Conjuntos de Dados à esquerda, arraste o atributo ou a métrica até o
filtro vazio.

3. Se houver mais de uma visualização no dashboard, clique em Selecionar
Destino no filtro. Clique na visualização a ser filtrada e depois clique em Aplicar
no filtro.

4. No filtro, selecione os valores a serem exibidos.

No exemplo a seguir, a região Sul é selecionada no filtro. O filtro tem como alvo a
visualização do gráfico na parte inferior, para exibir apenas a região Sul, enquanto a



MicroStrategy Desktop Visão geral de início rápido

© 2017, MicroStrategy Inc. 13

visualização do gráfico de pizza no parte superior exibe todas as regiões.

Próximo: compartilhe seu dashboard com os colegas.Consulte Compartilhar suas
ideias, page 14.
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Compartilhar suas ideias
Salve e compartilhe ideias com os seus colegas. O MicroStrategy Desktop torna esse
processo muito mais fácil.

Compartilhar seu dashboard com outros usuários da
MicroStrategy
Se os seus colegas usam o MicroStrategy Desktop ou o MicroStrategy Web, você pode
compartilhar seu dashboard salvo com eles. Esses usuários podem abrir seus conjuntos
de dados e dashboards compartilhados rapidamente em seus próprios ambientes e depois
realizar suas próprias análises.

Clique no ícone Salvar na barra de ferramentas. Navegue até um local para salvar seu
dashboard e dê a ele um nome. Clique em Salvar. O arquivo é salvo como um arquivo
.mstr, para que outros usuários da MicroStrategy possam carregá-lo em seus próprios
ambientes. Para conhecer etapas que explicam como usar arquivos .mstr em outros
produtos da MicroStrategy, consulte a ajuda desses produtos.

Compartilhar todo o seu dashboard como um PDF ou
um arquivo de imagem
Para todos os seus colegas (mesmo aqueles que não usam o MicroStrategy), você pode
criar um PDF que pode ser visualizado em qualquer dispositivo com um leitor de PDF.
Você também pode exportar o dashboard como um arquivo de imagem PNG.

No menu Arquivo, aponte para Exportar e selecione PDF ou Imagem.
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Navegue até o local onde deseja salvar o arquivo exportado e especifique um nome. Clique
em Salvar.

Compartilhar uma visualização individual
Você pode exportar uma visualização individual como um arquivo de dados, um PDF ou
um arquivo do Microsoft Excel. Um arquivo de dados é salvo como um arquivo de valores
separados por vírgulas (CSV).

Clique no ícone de seta na barra de título da visualização. Clique emMostrar Dados,
clique em Exportar Dados e depois selecione Excel, Dados ou PDF. (Você também
pode escolher Exportar no menu suspenso e selecionar o formato de exportação.)

Navegue até o local onde deseja salvar o arquivo exportado e especifique um nome. Clique
em Salvar.
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