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1. Começando com o QlikView 

 

1.1 Introdução 

QlikView é um  software de Business Intelligence (BI) que revoluciona o seu mundo. O software de BI 

de maior crescimento em nível mundial, que permite que você tenha acesso às informações precisas 

de maneira muito mais rápida e intuitiva, o que facilita a tomada de decisões gerenciais. 

1.2 Portal de Indicadores - AccessPoint 

Ao acessar o portal, aparecerá uma tela semelhante à figura 1.3, mas apresentando apenas os 

indicadores que o seu usuário tem permissão de acesso. Este controle de usuário é feito pelo usuário 

logado no Windows. 

  
Figura1.3 AccessPoint – Portal do QlikView 

No portal é possível selecionar dentro da opção “Category” os seus indicadores favoritos, escolhendo 

a opção “Favorites” Figura 1.4  

 
Figura1.4 Seleção de Favoritos. 

Para tornar um indicador como favorito, basta clicar na estrela junto ao nome do indicador, 

conforme Figura 1.5: 
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Figura1.5 Marcação de Favorito 

 

Você pode alterar a forma de visualização dos indicadores clicando nos quadrados de lista ou 

quadros, ou buscar um indicador pesquisando pelo campo “Search Here”, conforme Figura 1.6: 

 
Figura1.6 Tipo de Visualização e Busca de Indicador 

 

2. Navegação 

 

2.1 Seleção 

 

Para fazer uma seleção clique no valor que deseja saber mais detalhes. O valor selecionado ficará 

com fundo verde. Os valores associados ao valor selecionado ficarão com fundo branco e os valores 

não associados ficarão com fundo cinza. Para selecionar mais de um valor na mesma lista, pressione 

CTRL enquanto seleciona os demais valores (Ou clique e arraste com o mouse). Essa relação entre as 

cores se mostra na Figura 2.1: 

 
Figura 2.1 Cores identificam as seleções atuais. 

 

 

2.2 Barra de Navegação 

Figura 

2.2 Barra de Navegação 

Ao acessar um indicador do QlikView será apresentado sempre uma barra como ilustra a Figura 2.1 

Essa barra traz alguns facilitadores para a utilização de uma aplicação QlikView. 
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a) Botão Clear 

Utilizado para limpar as seleções atuais. Após realizar uma ou mais seleções na aplicação, ao clicar 

em limpar, todas as demais seleções são retiradas, incluindo seleções pré-definidas na aplicação. 

Para limpar a seleção de um campo específico, clique no ícone da borracha dentro do próprio campo, 

ou clique com o botão direito sobre o campo e selecione "Limpar". 

 
Figura 2.3 Botão Clear 

 

b) Seta Voltar e Avançar 

As Setas de Voltar e Avançar são utilizadas para voltar ou avançar em um estado anterior da 

aplicação. Caso você tenha feito mais de uma seleção e queria comparar com os resultados da 

seleção anterior basta clicar na seta Voltar, e depois para retornar à seleção que você estava vendo, 

basta clicar na seta Avançar. 

 
Figura 2.4 Setas de Voltar e Avançar. Somente uma fica pré-selecionada 

 

c) Seta Desfazer e Refazer 

As Setas de Desfazer e Refazer são utilizadas quando queremos Desfazer (ou Refazer) uma mudança 

na aplicação. Caso você tenha movido uma lista, ou gráfico para outra posição, ou criado uma lista 

alternativa, e queria retornar ao layout anterior, basta clicar nas setas de Desfazer e Refazer. 

 
Figura 2.5 Setas de Desfazer e Refazer 

 

d) Cadeados para bloquear ou desbloquear 

Os cadeados servem para bloquear ou desbloquear a seleção atual. Caso você já tenha selecionado 

os campos, esta seleção se manterá fixa enquanto o botão de cadeado bloquear estiver selecionado. 

Outros campos podem ser adicionados, e retirados da seleção, mas a seleção permanecerá a mesma.  

 
Figura 2.6 Cadeados para bloquear ou desbloquear a seleção atual 

 

e) Seleções atuais 

O botão de seleções atuais mostra um quadro com todas as informações que foram selecionadas em 

cada campo para formar os resultados apresentados nos gráficos e tabelas do QlikView, como 

demonstra a Figura 2.7 abaixo. 
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Figura 2.7 Botão de Seleções Atuais. 

 

2.3 Ícones das listas e gráficos 

A Figura 2.8 ilustra alguns dos possíveis ícones que são apresentados nas listas e o que pode ser feito 

com os mesmos: 

 
Figura 2.8 Ícones de lista 

Já as Figuras 2.9 e 2.10 ilustram os possíveis ícones de um gráfico e sua utilização. 

 
Figura 2.9 Ícones disponíveis nos gráficos 

 Figura 2.10 Ícones dos gráficos 

 

2.4 Pesquisar 
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Além da pesquisa dentro de uma lista clicando na lupa, temos o campo de Pesquisar, como mostra a 

Figura 2.11: 

 
Figura 2.11 Campo Pesquisar 

Com este campo, você pode escrever qualquer informação que você estiver procurando, que o 

mesmo irá pesquisar a informação em todos os campos existentes na aplicação e te mostrar uma 

lista de em quais campos foram encontrados os resultados, exemplo Figura 2.12: 

 
Figura 2.12 Valores encontrados na pesquisa por “Sono” 

 


