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Formação OBIEE 11g 

Objetivo                                                                                                                                       

Capacitar os alunos no ciclo de implantação, desenvolvimento e administração de ambientes 
Oracle Business Intelligence Enterprise Edition 11g. 

Carga Horária                                                                                                                              

40 horas 

Local                                                                                                                                             

On-line (cada aluno poderá assistir à aula nos horários agendados do local de sua preferência). 

Pre-Requisitos                                                                                                                             

1 - Conhecimentos básicos em SQL e/ou teoria de banco de dados; 

2 - Conhecimentos básicos em Windows e Internet Explorer; 

3 - Estação de Trabalho com no mínimo 6gb de RAM, processador 2 núcleos e 60Gb de HD 
disponíveis; 

4 - Acesso a internet (recomendável no mínimo 5mb de link); 

5 - Headset para interação de voz via Cisco Webex. 

 Público                                                                                                                                         

Desenvolvedores Experientes e Iniciantes na área de TI 

Instrutor                                                                                                                                       
 
Felipe Idalgo (Oracle ACE), certificado pela Oracle na linha de produtos 10g e 11g de Business 
Intelligence, com atuação desde 2006 em mais de 20 grandes projetos de BI pelo Brasil. 

Fundador e escritor do blog “OBIEE Brasil” (www.obieebrasil.com.br) 

Investimento                                                                                                                               
 
R$ 200,00 de matrícula + R$ 3.000 (em até 6X sem juros no boleto bancário e em até 18x no 
cartão de crédito) 

 

http://www.obieebrasil.com.br/
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Outro Detalhes                                                                                                                            
 
• Material didático totalmente em português; 

• Certificado de conclusão para os alunos com frequência superior a 75%. 

• Aulas ao vivo em dias e horários agendados através de nosso ambiente de estudo Cisco Webex;  
 
• Envio de material didático 100% português e ambiente de estudo via Sedex em um divertido 
pen-drive (32 Gb) customizado;  
 
• Disponibilização do ambiente de estudo para que os alunos continuem exercitando o que 
aprenderam no treinamento;  

Conteúdo Programático                                                                                                           

Introdução 

• Introdução ao Oracle Business Intelligence Enterprise Edition 11g (11.1.1.7) 
• Principais ferramentas e funcionalidades da suíte  

Arquitetura 

• Como o OBIEE 11g funciona? 
• Arquitetura da solução 

Construção do Repositório de Metadados (RPD) 

• Modelando seu RPD utilizando fontes de dados relacionais, arquivos, XML’s e fontes OLAP 
(Oracle Essbase 11) 
• Trabalhando com tabelas agregadas 
• Trabalhando com variáveis e blocos de inicialização 
• Trabalhando com hierarquias baseadas em níveis e hierarquias pai-filho 
• Trabalhando com LOOKUP tables 
• Trabalhando com funções de séries de tempo 
• Criando colunas e métricas calculadas 
• Documentando o seu RPD 
• Implantação do RPD  
 
Criação de Analises, Painéis, KPI´s e Scorecards 

• O que são análises e painéis? 
• Comparando uma análise com um relatório do BI Publisher 
• Construindo análises (tabelas, gráficos, filtros, gauges, combinação de resultados, interação e 
etc..) 
• Trabalhando com KPI’s e Scorecards 
• Criando e adicionando conteúdo a um painel 
• Gerenciando o catálogo de apresentação 
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Inteligência Acionável 

• O que é inteligência acionável e Action Framework 
• Tipos de ações e como utiliza-las 
• Agentes e condições 
• Configurando o envio de e-mails pelo OBIEE 11g 

Segurança 

• Introdução à segurança do OBIEE 11g 
• Configurando “Row Level Security” (segurança a nível de registro) 
• Configurando a segurança para os objetos desenvolvidos 
• Gerenciando usuários e grupos de usuários 
• Gerenciando perfis de acesso 

Gerenciamento de Cache 

• Porque utilizar o cache do OBIEE 11g? 
• Habilitando e configurando as propriedades de cache do OBIEE11g  

Gerenciamento de Mudanças 

• Introdução ao gerenciamento de mudanças  
• Gerenciando alterações do repositório do OBIEE11g  
• Gerenciando alterações do catalogo de apresentação do OBIEE11g  
• Gerenciando alterações das propriedades de segurança do OBIEE11g  

 

 
 


