
Obtenha insights mais profundos sobre seus negócios.
Explore todo o potencial do Einstein Analytics para obter insights mais profundos 
sobre seus negócios. Com este Acelerador, um especialista trabalhará com você 
para definir um uso básico para o Einstein Analytics, a fim de ajudar a desenvolver 
um painel com base nesse caso de uso.

O ele pode fazer para você
• Melhor visibilidade dos dados de negócio por meio de um início guiado do 

Einstein Analytics 

• Ideias para uma utilização mais extensiva do Einstein Analytics 

• Ideias sobre as funções/responsabilidades do Einstein Analytics em sua 
organização

Como ele funciona
Especialistas certificados ajudarão você durante o processo por um período 
de tempo predeterminado (geralmente de 3 a 4 semanas):

Descoberta

• Revisar a estrutura do Acelerador 

• Discutir seu caso de uso e desafios de negócio relacionados

Análise

•  Analisar conceitos gerais de painel, dados necessários do caso de uso, 
visualização do painel de caso de uso, e segurança 

• Criar aplicativos e conjuntos de dados do Einstein Analytics 

• Auxiliar na configuração de segurança básica de nível de linha

• Criar painel de prova de conceito

Resultados

Aplicativo prova de conceito do Einstein Analytics, incluindo: 

• Configuração para extrair dados do Salesforce para o Einstein Analytics 

• Configuração de segurança de nível de linha 

• Painel incluindo um exemplo de "Ações rápidas"

Criação de painéis no Einstein Analytics

EINSTEIN ANALYTICS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

PREMIER+ OU SIGNATURE

OBJETIVO
Obter informações comerciais.

USUÁRIO ALVO
Você é um cliente novo do Einstein 
Analytics com experiência mínima nesse 
produto (mas preferencialmente com 
algum treinamento e exposição), ou é 
um cliente que implementou o Einstein 
Analytics em uma unidade de negócios e 
o está introduzindo a um novo grupo, ou 
você tem um novo caso de uso.

Este Acelerador é voltado para casos 
de uso novos, e não modificações em 
aplicativos existentes, como Sales/
Service Analytics.

PRÉ-REQUISITOS
•  É necessário ter um plano de sucesso 

Premier+ ou Signature.

• Ter feito o Acelerador de início 
rápido da plataforma Einstein (ou 
configuração e Trailheads equivalentes 
da plataforma Einstein Analytics) 

• É necessário ter licenças da plataforma 
Einstein Analytics compradas e 
atribuídas 

• Identificar e definir um caso de uso 
específico do Einstein Analytics

• Acesso de administrador do Salesforce 
necessário para configuração 

• Fontes de dados no Salesforce ou já na 
plataforma Einstein Analytics 

• Patrocínio da área de negócio, COE 
Salesforce e quaisquer outros grupos 
dos quais o projeto depende (TI para 
ETL/BI EDW/etc.)

Entre em contato com seu executivo de 
conta ou equipe de sucesso do cliente 
(CSG) hoje! Saiba como podemos ajudar 
você a acelerar o seu sucesso com CRM.
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Sede da empresa 
Salesforce.com Brasil 
Contato 0800 891 1887 
www.salesforce.com/br/services-
training/add-ons/accelerators/

Escritórios globais 
América Latina +1-415-536-4606 
Japão +81-3-5785-8201 
Ásia/Pacífico +65-6302-5700 
EMEA +4121-6953700 
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