
#Dica02 Qlik Sense 

Personalizando o app e as pastas do Qlik Sense 

Desktop. 

 

A imagem acima mostra a tela inicial do Qlik Sense chamada de “Hub do Qlik 

Sense Desktop”, nela aparece os app’s que você criou e alguns app’s de 

exemplo. 

Quando você cria o seu app, ele fica igual ao app “Teste” que está na imagem, 

mas você pode personaliza-lo como os outros que aparecem. 

Abrindo o app “Executive Dashboard”, vemos que até as pastas estão 

personalizadas. 

 



Para deixar as pastas personalizadas, teremos que pegar as fotos que vamos 

usar nas pastas e app’s e colocar numa pasta do Qlik Sense. 

O Qlik Sense cria uma pasta na sua conta de usuário e deixa na pasta 

“Documentos”, nela verá uma pasta chamada “Qlik”, o caminho para chegar até 

a pasta das imagens é: 

 C:\Users\SuaContaDeUsuário\Documents\Qlik\Sense\Content\Default 

 

Ao localizar essa pasta, coloque suas imagens lá dentro. 

 

Inserir imagens no app. 

Agora voltaremos ao Qlik Sense para personalizar as pastas. 

Você pode criar um novo app ou abrir um que você já criou, no meu caso, eu 

criei um app chamado “Teste”, abra a sua app. 

 

Vai aparecer uma tela parecida como a imagem abaixo. Clique no “lápis” que 

aparece no canto superior direito da tela. 



 

Clicando no “lápis”, você poderá alterar o nome do app, inserir uma descrição e 

alterar a imagem dele, no meio da imagem, vai aparecer um ícone de uma 

pasta dentro de um círculo, clique nela. 

 

 

Na próxima imagem, aparecerá uma tela para selecionar a imagem, nela vemos 

dois lugares onde podemos encontrar as nossas fotos. 

- No Aplicativo: São imagens que você já usou para personalizar esse aplicativo 

e outras pastas. 

- Default: São as imagens que estão na pasta default, como descrito mais 

acima do tópico. 

 

As duas primeiras fotos que aparecem, são as fotos que coloquei na pasta. 



Selecionando a imagem, ela aparecerá a direita da tela. Lembre-se, a imagem 

tem que ter um formato retangular, pois o Qlik Sense não redimensiona o 

tamanho da imagem. 

 

 

Inserir imagem na pasta do app. 

Ao criar uma nova pasta, aparecerá a opção de inserir a imagem. 

 

Ao abrir uma pasta, clique em editar, e após clique em propriedades, que está 

no canto inferior direito. Clique no ícone da imagem e a selecione-a como 

descrito acima. 



 

 

 



Você pode fazer a mesma alteração nos seus app’s que não estão no HUB do 

Qlik Sense, para poder realizar a personalização dos mesmos, basta seguir os 

passos abaixo. 

APP fora do HUB 

Quando o app está no hub, basta clicar nele para abri-lo, quando ele está fora, 

basta ir até o local que está o app e arrastá-lo para dentro do HUB. Você 

também pode copiar o app usando o atalho Ctrl+C ,clique dentro da tela do 

HUB e use o atalho Ctrl+O para abrir o app. 

 

 

LEMBRE-SE! Os app’s copiados para dentro do HUB não ficam salvos na tela do 

HUB, eles são apenas abertos no Sense, mas continuam na sua pasta de 

origem. Se quiser que esses arquivos apareçam na tela do HUB, tem que 

adicioná-los na pasta: 

C:\Users\NomeDeUsuário\Documents\Qlik\Sense\Apps 

Dê um clique na tela do HUB para atualizar e aparecer o app. 
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