Caros Usuários Siga Brasil,
Fizemos a migração do sistema para a versão mais nova do SAP – Business
Objects, ferramenta que suporta esses importantes produtos do Senado Federal.
Tentaremos mostrar de forma simplificada as principais mudanças com o intuito de
reduzirmos o tempo de adaptação dos usuários.

Essa versão conta com muitas melhorias e possibilidades.

Para o usuário final, o

principal impacto está principalmente na mudança visual.
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Como mostra a figura acima, o portal conta agora com ABAS na parte superior, onde
estarão a Página Inicial, a relação de Documentos ou categorias, as consultas abertas e
as demais funções, tais como a criação de um relatório novo.

Outra mudança importante é a forma de criação de um Novo Relatório. A criação não
acontece em Novo Documento, como antes. No novo portal o acesso ao Web Intelligence
pode ser feito na opção Aplicativos no campo superior direito ou na opção de
Aplicativos, na Página Inicial.
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O acesso aos documentos pessoais também mudou. Agora a Pasta Meus Documentos
fica separada das Pastas Públicas. É preciso abrir abas verticais, conforme a figura
abaixo:

Todos os usuários, pastas e documento foram migrados no dia 27/03. Portanto, novas
consultas, alterações de senhas e alterações feitas nesse período deverão ser migradas a
pedidos.

A visualização dos documentos também mudou, todas as funções estão preservadas,
mas em locais diferentes. O usuário não terá dificuldades para manipular as consultas
prontas.
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Para a edição de uma consulta pronta, caso o usuário tenha esse direito, ainda é possível
clicando na opção de Designer, na parte superior direita da tela.

.
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As principais diferenças estão na ferramentas de edição, no WEB Intelligence. Essa
ferramenta mudou bastante. Mas o usuário não terá dificuldades em encontrar todas as
funções equivalentes.

Para editar uma consulta no portal, as propriedades e funções foram deslocadas para um
conjunto de abas e sub-abas na parte superior da ferramenta.
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Para criar uma nova consulta no portal, o usuário acessa o aplicativo Web Intelligence,
esse aplicativo abre a tela inicial vazia, o que pode causar uma confusão inicial.

Para iniciar a criação basta clicar em Novo. Para editar basta clicar em Abrir. Ou clicar
duas vezes sobre uma consulta pronta.
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Ao Clicar em Novo, o sistema vai abrir a opção de fontes de dados, conforme figura
baixo:
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Para editar um relatório existente o sistema abrirá as pastas para procura:

Salvando no Seu Computador:
IMPORTANTE: A opção de salvar um Documento como uma planilha eletrônica, ou outro
formato qualquer, é muito usada no SIGA Brasil. Essa opção mudou. Agora ela está
separada da opção SALVAR.
EXPORTANDO: Para quem está utilizando o acesso livre, ou tem configuração para uso
da ferramenta em HTML, agora existe um botão específico com a opção EXPORTAR, ao
selecionar esta opção o sistema permite a exportação de todo o documento ou de uma
“aba” ou “relatório” específico.
Permite ainda exportar em alguns formatos diferentes. Conforme mostrado na figura
abaixo.
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Exportando um Documento ou somente um Relatório.
Já para os usuários que utilizam JAVA, a forma de exportar é utilizando o modo
SALVAR COMO
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Selecione o tipo de arquivo desejado.
É importante prestar atenção que você deve selecionar MEU COMPUTADOR,
para que o sistema dê a opção de escolher o tipo de arquivo.
Alteração Universo – Consultas prontas
Para alterar o Universo de uma consulta pronta você deve abrir o Aplicativo - Web
Intelligence. Abrir a consulta que deseja, selecionar a opção Dados no menu superior
direito. Nas abas do meio, selecionar, Ferramentas, depois, Alterar Fonte. Então você
consegue selecionar um novo universo para a consulta.
Vídeo no youtube (https://www.youtube.com/watch?v=_FAu3hUYI6A)
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Escolha nova fonte de dados - Universo

Selecione o novo Universo.

No final basta executar novamente a pesquisa.
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