ACESSO AO SIG-MT
1° Passo: Abrir o navegador de internet (Internet Explorer, Mozila Firefox, etc.).
* Melhor visualização em Internet Explorer versão 7 e JAVA versão 1.6
2° Passo: Acessar o portal do SIG-MT no endereço http://www.cepromat.mt.gov.br/sig/ e clique em
Acesso restrito.
Se aparecer alguma tela indicando problemas com o “Certificado de Segurança”, veja no final do
documento o ANEXO I para Internet Explorer 7 ou ANEXO II para Firefox.

Na sequência, aparecerá uma tela como a abaixo, onde o usuário deverá digitar seu nome de usuário e
senha:

Nome do usuário: Primeiro e último nome do usuário sem espaço e com acentuação.
Ex.: João José da Silva = JoãoSilva
Senha: A senha inicial é abc123 e o usuário será forçado a alterá-la no primeiro acesso, sendo
que esta nova senha deverá ter no mínimo 6 caracteres.
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Após efetuar login a tela inicial do BO será exibida. Clique em “Lista de documentos” para acessar o
menu de documentos.

Clique em “Lista
de documentos”

.
CRIANDO UMA NOVA CONSULTA
1° Passo: Clique em novo. Note que aparecerá uma janelinha onde o usuário pode escolher a opção
desejada, no nosso caso escolheremos a opção Documento do Web Intelligence, como ilustra a figura
abaixo:

Aparecerá uma lista com os universos disponíveis para a consulta.
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Lista de Universos disponíveis
para o seu usuário

NOTA: Universo é a maneira pela quais as informações disponíveis na base de dados encontramse organizadas. Universos representam os termos utilizados no cotidiano do NEGÓCIO. Em
outras palavras, o primeiro passo na construção de um documento é a seleção coerente do
Universo a ser utilizado.
Logo após será carregado o novo documento a ser criado e será exibida uma tela como abaixo
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Essa imagem representa a tela de Painel de consulta, onde:
1: Objetos disponíveis; 2 Objetos do resultado; 3: Filtros.
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GERANDO A PRIMEIRA CONSULTA
1° Passo: Arraste os objetos selecionados a consulta para a área de “objetos de resultado. (1)
2° Passo: Se desejar adicionar filtros a sua consulta, arraste os objetos para a área de filtros. (2)
3° Passo: Após concluir a escolha de objetos e filtros, clique em “executar consulta”. (3)
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Observe os resultados obtidos, agora você está na seção de “edição de relatórios” (1) na imagem
abaixo, nesta seção você pode melhorar a forma que o seu relatório é exibido, criar gráficos, definir
seções, etc.
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Para criar uma seção
(quebra) basta arrastar o
conteúdo da célula para cima,
até aparecer a indicação de
criar seção.

Painel de relatório: Relatório com “Seção” por Exercício.
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Observe a seção criada dividindo os
resultados por exercício

Observe a indicação na próxima figura, apontando para a aba de MAPEAR. Esta aba tem por finalidade
facilitar a navegação entre as seções criadas, veja na figura abaixo as duas seções que foram criadas
referentes aos exercícios.

Índices criados pelo
Web Intelligence,
através das seções
criadas por
exercício.

CRIANDO VARIÁVEIS E FÓRMULAS
Use esta funcionalidade para criar variáveis contendo algum cálculo para a consulta.
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1° Passo: Clique sobre o ícone de variáveis, como indica a ilustração acima (1);
2° Passo: Aparecerá uma janela de criação de novas variáveis, onde você pode definir o nome, a
qualificação, observe que o tipo de variável será atribuído automaticamente de acordo com a fórmula
definida.
3° Passo: Crie uma fórmula para sua variável de acordo com suas necessidades (dados compõe a
fórmula, que pode usar função definida e operador).
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4° Passo: Clique no botão “validar fórmula” para verificar se não existe erro.
5° Passo: Clique em OK e pronto, sua variável está criada. Note que ela irá aparecer na janela de dados
do seu painel de relatório, basta arrastá-la para o local desejado no seu relatório e observar os
resultados obtidos.
OBS: Após a criação da formula é importante fazer a validação da mesma, clicando no botão
Resultados obtidos com a criação da variável:

Variável Criada

.

Resultado da
fórmula
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CRIANDO UM SOMATÓRIO COM O BOTÃO 
1° Passo: Clique em qualquer célula da coluna que deseja efetuar o somatório;
2° Passo: Clique no botão , perceba que aparece uma lista com outras funções pré-definidas, no nosso
caso clique em “SOMA”; como ilustra a figura abaixo:
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Observe no fim da seção o somatório da coluna selecionada:
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UTILIZANDO A FUNÇÃO “CONTROLES DE ENTRADA”
Use esta funcionalidade para filtrar sua consulta, facilitando a busca de dados.

1° Passo: Clique em “Contr...” (Controles de Entrada), para ativar a função.
2° Passo: Clique no botão “Novo”; como ilustra a figura abaixo:

1
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Criando o filtro

3° Passo: Clique em “Exercício” (Selecione o objeto que deseja utilizar), para ativar o filtro.
4° Passo: Clique no botão “Next >”; como ilustra a figura abaixo:
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5° Passo: Clique em “Caixa de combinação” (Selecione o tipo de controle que deseja utilizar), para
ativar o filtro.
6° Passo: Clique no botão “Next >”; como ilustra a figura abaixo:
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7° Passo: Selecione os elementos do Relatório para atribuir ao controle de entrada, em seguida Clique
no botão “Finish”, para finalizar a operação; como ilustra a figura abaixo:

7
Selecione os
elementos
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8° Passo: Clique em “Exercício” (em seguida aparecerá abaixo “Todos os valores”), para filtrar.
9° Passo: Clique em “Todos os valores”, para selecionar o ano que deseja visualizar.
10° Passo: Clique em “2010”; como ilustra a figura abaixo:
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Observe que já está ativado o filtro; caso queira retornar ao ano inicial, Clique no botão Reinicializar.
como ilustra a figura abaixo:

Filtro ativado

Reinicializar
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SALVANDO SEUS RELATÓRIOS
1° Passo: Clique no botão Salvar
, observe que aparecerá duas opções em que o documento pode
ser salvo.
Nota: A primeira opção Salvar Como: permite que você salve seus documentos como documentos
pessoais ou documentos corporativos.
Documentos pessoais: Se você escolher essa opção, somente você poderá ver esse relatório
posteriormente.
Documentos corporativos: Se você escolher essa opção, todo o seu grupo poderá ver esse relatório
posteriormente, mas somente você é autorizado a alterar o documento.
2° Passo: Escolha a opção Salvar Como, e veja que aparecerá uma tela como a exibida abaixo.
Local onde será
Salvo o relatório

3° Passo: Dê um nome ao seu relatório e escolha o local onde deseja salvá-lo, lembrando que você
pode salvar em “Meus Favoritos” ou em “Pastas públicas”. Clique no “+” que aparece ao lado da pasta
e escolha a pasta desejada.
NOTA: Você também pode exportar os seus relatórios para PDF e para o Microsoft
Excel. Para isto, basta escolher a opção “Salvar no Meu Computador como” e escolher
a opção desejada, caso não apareça a janela Download de Arquivos, abaixo, mantenha
a tecla Ctrl (Control) pressionada antes de escolher a opção(Excel ou Pdf).
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IMPRIMINDO UM RELATÓRIO
1° Passo: Clique no botão de impressão
;
2° Passo: Configure a impressão, defina o intervalo de impressão, o tamanho do papel e a orientação,
se é paisagem ou retrato.

1
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ABRINDO DOCUMENTOS SALVOS
1° Passo: Clique em “Lista de documentos”;
2° Passo: Escolha a pasta onde foi salvo seu documento;
3° Passo: Do lado direito da tela aparecerá uma lista com os documentos gravados.
4° Passo: Clique com o botão direito sobre o documento escolhido e escolha a opção desejada. A opção
“Modificar” edita o documento para alteração.

1
2

3

4
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UTILIZADO A CLASSIFICAÇÃO POR PODIUM
1° Passo: Clique na coluna que deseja classificar;
2° Passo: Clique no ícone
3° Passo: Aparecerá uma tela como ilustrada abaixo, nessa janela você define a quantidade de objetos
que serão exibidos no seu relatório. Você pode com esse recurso filtrar por exemplo os 10 mais, ou os
10 menos, para isso basta selecionar o checkbox inferior.

Aqui você escolhe a ordem de
seus relatórios e a quantidade
a serem exibidos

4° Passo: Clique em OK e observe os resultados. Como ilustra a figura a seguir

Observe na figura acima que os resultados foram classificados para serem exibidos os 3 órgãos que
tiveram um planejamento maior na receita.
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MESCLAR UNIVERSOS
1° Passo: Adicionar uma nova consulta, como na figura abaixo.

Nova consulta

2° Passo: aparecerá uma janela com os universos disponíveis para o seu usuário, basta selecionar um
universo e clicar em OK.
Nota: Observe que aparecerá uma nova aba no seu painel de relatórios como indica a figura a seguir.

Agora você possui duas consultas com
universos diferentes
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3° Passo: Agora basta arrastar os objetos para a sua nova consulta, vale lembrar, que para que exista a
união de universos as duas consultas deve conter um objeto semelhante. Após escolher os objetos
clique em executar consulta. Note que aparecerá uma janela como ilustra abaixo.

4° Passo: Escolha a segunda opção dessa janela, no caso, “Inserir uma tabela no relatório atual”.
Observe os resultados na figura abaixo.

Resultados da 1° Consulta

Resultados da 2° Consulta

NOTA: Nem sempre os resultados das duas consultas estão alinhados lado a lado. Se o usuário
escolher muitos objetos nas suas consultas os relatórios serão alinhados um embaixo do outro.
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5° Passo: Clique no botão Mesclar dimensões

, a tela abaixo será exibida.

1
2

6° Passo: Escolha os objetos das dimensões que deseja mesclar, note que ao escolher um objeto a
própria ferramenta automaticamente desabilita os objetos que não possuem relação, deixando apenas os
objetos que podem ser mesclados. (1)
7° Passo: Clique no botão Mesclar (2). Aparecerá uma janela como ilustra a tabela abaixo.
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Note na tela anterior algumas propriedades do novo objeto mesclado. Você pode alterar a dimensão de
origem, o nome e inserir uma descrição no objeto.
8°Passo: Clique em OK e perceba que será retornada a tela anterior, com o novo objeto na lista de
objetos mesclados.

Lista de
objetos
mesclados

9° Passo: Clique em OK e observe os resultados

Objeto
mesclado
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Note que não aconteceu nenhuma mudança na sua área de relatório, mas na paleta de dados, perceba
um novo objeto criado. Note também o símbolo de “+”, ao clicar nele o usuário verá os dois objetos
que resultaram no objeto mesclado.
10° Passo: Edite o relatório e deixe-o da forma desejada, percebe que você pode voltar ao modo de
consulta e inserir novos objetos, criar seção, etc.
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GERANDO CABEÇALHO E RODAPÉ
1° Passo: Clique na parte superior do documento, como ilustra a figura abaixo:

2° Passo: Arraste a linha inferior da parte selecionada até o tamanho adequado para a formatação do
cabeçalho
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3° Passo: Clique na aba modelos no menu ao lado e clique no “+” ao lado de Células livres para
expandir seu conteúdo

4° Passo: Selecione dentro de Células livres, Células de forma e texto e Célula vazia
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5° Passo: Arraste o item Célula vazia para o espaço separado para o cabeçalho e selecione a mesma,
depois clique em imagem

6° Passo: Selecione imagem do URL e digite logo_brasao.jpg e nas posições selecione centro depois
aperte OK
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7° Passo: Aumente a célula o suficiente para aparecer a imagem inteira

8° Passo: Clique no botão bordar para não aparecer mais a linha abaixo da imagem
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9° Passo: Arraste uma nova célula vazia para o espaço separado para o cabeçalho e nessa célula digite
o texto desejado clicando em seguida fora da célula, assim que aparecer uma mensagem de aviso,
aperte sim

10° Passo: Arraste as bordas da célula vazia para ajustar seu texto e se for preciso mudar a formatação
é só clicar com o botão direito do mouse sobre a célula e em seguida clicar em formatar texto
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11° Passo: Repita agora o passo 5 para inserir uma célula vazia com imagem, mas dessa vez selecione
a imagem logo_sig_mt.jpg, também centralizado.

12° Passo: Arraste novamente as bordas da célula e retire a linha inferior clicando novamente em
bordas

13° Passo: Para editar qualquer item é só clicar duas vezes na célula desejada ou inserir novas células
com o conteúdo desejado.
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LIVE OFFICE
1 - Criando uma consulta apartir do Microsoft Office
1° Passo: Com uma das soluções do Microsoft Office aberta, clique sobre o menu Live Office e depois
em consulta do universo, como ilustra a figura abaixo:

2° Passo: Clique sobre o universo/assunto que deseja realizar a consulta e posteriormente clique em
“Avançar”.

3° Passo: Escolha os objetos para compor sua consulta e filtros caso necessário. Depois clique em
avançar.
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4° Passo: Defina um nome para o objeto escolhido de sua consulta, e clique em concluir.

Será exibido no seu documento a consulta criada.
OBS: A consulta é inserida no lugar onde o cursor está posicionado.
O painel de consulta do Live Office não oferece todos os recursos e funções do SIG-MT disponível
pela Internet. Para consultas mais elaboradas e necessário criá-la no SIG e posteriormente importá-la no
documento do Microsoft Office. (tópico abordado no próximo tópico)
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2 - Abrindo consultas do SIG-MT em um Documento Microsoft Office
1° Passo: Com uma das soluções do Microsoft Office aberta, clique sobre o menu Live Office e depois
em Web Intelligence, como ilustra a figura abaixo:

2° Passo: Escolha o documento que deseja abrir e clique em avançar.

3° Passo: Escolha a parte da consulta que deseja exibir no seu documento e clique em avançar.

OBS: Você não escolhe o documento todo, escolha apenas as tabelas ou títulos que deseja ser exibido.
Se for clicando na consulta na janela acima, perceba que os itens clicados ficam selecionados, dizendo
assim que você deseja que os mesmos apareçam no seu documento.
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4° Passo: Defina um nome para o objeto escolhido de sua consulta, e clique em concluir.

A consulta escolhida será exibida no documento.
3 - Atualizando dados
Para atualizar os dados de sua consulta basta acessar o menu Live Office e depois clicar no botão
“atualizar todos os objetos”.

4 - Manter Formatação nas consultas
Se você modificou a consulta que está vinculada ao Live Office e deseja manter a formatação da
mesma, siga os seguintes passos.
1° Passo: Clique em propriedades do objeto localizado no menu Live Office:

2° Passo: Verifique se o check Box “Aplicar formato de relatório ao atualizar” está desmarcado, se não
tiver desmarque-o, assim quando atualizar sua consulta apenas os dados serão modificados.
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OBS: Caso queira manter a formatação do documento do Office a mesma que está no SIG-MT, deixe o
check Box acima citado marcado.
5 - Limitação de colunas no WORD
Ao importar um documento WI no WORD usando o LIVE OFFICE, o número de colunas é truncado
em 15.
Em caso de necessidade de um relatório no WORD com mais de 15 colunas, pode ser feito o seguinte:
No WORD:
Inserir / Tabela / Planilha do Excel
Clique fora da tabela para sair do modo de edição
Clique com o botão direito na tabela / Objeto Planilha / Abrir (nunca clique em Editar)
No EXCEL:
Inserir / Web Intelligence
Salvar e Fechar o EXCEL
Para atualizar a tabela com o documento Web Intelligence não se esqueça de abrir a planilha. Caso ela
seja editada, a atualização não será possível.
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