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O QUÊ?

Descriptive Analytics

Que estado do processo é representativo do meu problema? Selecione padrões
interessantes ou fora do normal, eventos relevantes ou determinados períodos.

TIME NAVIGATION

4

1. Menu – Aceda às funcionalidades do TrendMiner.
2. Double Slider – Intervalo de tempo usado para uma análise mais profunda.
3. Context Bar – Visão geral dos dados selecionados pelo Double Slider. Usada para uma
seleção prática dos períodos no Gráfico de referência.
4. Focus Chart – Vista detalhada do período selecionado. Permite uma navegação temporal
mais profunda, mudar o visualizador de tendências para um gráfico de dispersão ou exportar
os dados visiveis. A vista no Gráfico de referência também é usada em determinadas
funcionalidades de pesquisa.

1. Time Based Filter – Um filtro estático que é
aplicado a determinados períodos. Pode ser criado
manualmente ou em cima dos resultados de pesquisa.
Os filtros com base no tempo apenas são aplicados
uma vez e surgem como filtros ad hoc.
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2. Criteria Based Filter – Um filtro dinâmico com
base em determinados critérios de pesquisa. Pode ser
criado depois de guardar uma pesquisa. Os filtros de
critérios são aplicados automaticamente a dados
históricos e a dados novos recebidos.
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1. Formula – Crie etiquetas
calculadas usando etiquetas
existentes no histórico.
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2. Aggregation – Crie etiquetas
novas com base em determinados
operadores para atenuar sinais com
ruído ou destacar determinadas
partes de uma tendência.

3. Data Import – Importe
etiquetas de um ficheiro .CSV
caso determinadas informações
não estejam disponíveis nos seus
dados de histórico.

QUANDO? COM QUE FREQUÊNCIA?

Discovery Analytics

Já aconteceu antes? Quando? Onde? Em que condições (contexto)? Quantas vezes?
+ Testes de hipóteses.
SIMILARITY

VALUE BASED
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Tempo definido? Padrão?
O meu processo pode ser
descrito por um
comportamento temporal
específico?

CONTEXT
Anotações?
Eu já criei comentários
antes?
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Critérios? Limites?
Procuro períodos que
ultrapassem ou estejam
definidos por determinados
critérios?

AREA

→
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Zona de operação?
Em que condições é que o
meu processo opera?

DIGITAL STEP
Mudar?
Procuro mudanças/
transições?
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Mais informações incluindo atualizações sobre ContextHub e DashHub estão disponíveis em support.trendminer.com

PORQUÊ?

Diagnostic Analytics

Usada para encontrar Causas principais ou gerar hipóteses. Porque aconteceu? Como é esta
situação em comparação com o funcionamento normal? O que influenciou esta situação?

COMPARING TIME PERIODS
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1. Manualmente

2. A partir de
resultados

3. A partir de vistas
guardadas

Create Layers

INFLUENCE FACTORS & RECOMMENDATION ENGINE (RE)
O que influencia o meu comportamento?
A análise dos fatores de influência identifica os relacionamentos lineares entre uma
etiqueta de interesse e um ou mais potenciais fatores de influência. Os fatores de
influência podem ser combinados num modelo linear para aproximar a etiqueta de
interesse.
O motor de recomendações dá sugestões de etiquetas para correlação e desvios da
impressão digital, com base numa seleção de prazos, etiquetas e camadas. O motor de
recomendações pesquisa até 1h no passado em todas as etiquetas indexadas para possíveis
indicadores prévios.

O QUE HÁ A SEGUIR?

Real Time & Predictive Analytics

O que provavelmente acontecerá a seguir?
Como é que a situação irá evoluir?
FINGERPRINTS

MONITORING & ALERTS

PREDICTIVE MODE

!

Qual é o
comportamento do meu
processo?

Alertem-me quando for
detetado um evento ou
desvio semelhante!

Como é que o meu lote/
processo atual irá
evoluir?

Mais informações incluindo atualizações sobre ContextHub e DashHub estão disponíveis em support.trendminer.com

GESTÃO DE CONHECIMENTOS
Anote e documente as descobertas. Forneça aos colegas a informação mais recente
relativamente ao seu processo.
→
CONTEXTO EM
TRENDHUB

AÇÕES NO
CONTEXTHUB

VISTAS DE
CONTEXTO
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1. Manualmente – após
selecionar um período no
gráfico de referência.

2. Em cima dos resultados –
após a pesquisa.

3. AutomáDco – após aCvar um
monitor.

Criar itens

Filtrar itens

Pesquisar itens

#

Anexar ficheiros

$
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Adicionar campos

"

Comentar

Descrever eventos

Listar os seus eventos

Diagramas de GanQ

Contextualize eventos
do processo

Crie listas
especializadas

Apresente os eventos
sob a forma de diagramas
de Gantt
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Visualizar os seus eventos

ParDlhar as suas descobertas

Apresente as vistas dos
eventos no gráfico de
referência

Partilhe as vistas dos
seus eventos com
outras pessoas

(

Atualizações ao vivo
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Obtenha a informação
de eventos mais
recente

PAINÉIS DE INFORMAÇÕES DO SEU TRABALHO
Mantenha-se atento aos seus processos, usando estruturas intuitivas tipo painéis de informações que
lhe fornecem a si e aos seus colegas informações pertinentes bastando um olhar.
Painel Reactor 601
com uma vista TH

Painel de pedido de
manutenção com uma
vista CH

Estado de alerta com
as suas vistas
disponíveis

Descrições dos painéis

Cliques

Atualizações automáDcas

Clique num painel para
obter a respetiva
informação

Clique no seu painel
para abrir informação
de origem

Defina o seu painel
para se atualizar
periodicamente
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CRIAR PAINÉIS
DE
INFORMAÇÕES

MANTER-SE
INFORMADO

COMUNICAR AS
SUAS DESCOBERTAS

*

Exportar relatórios

)
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ParDlhar os painéis de informações

Mais informações incluindo atualizações sobre ContextHub e DashHub estão disponíveis em support.trendminer.com

