
BI QLIK SENSE HUB

GUIA DE ACOMPANHAMENTO
DA PRODUTIVIDADE DOS

ASSESSORES.
Para Magistrados PJRO.



DETALHES DA
APRESENTAÇÃO
 
TÓPICOS A DISCUTIR

Sobre o BI Qlik Sense Hub;

Como acessar o painel de produtividade;

Quais as pastas existentes no painel; 

Quais as funcionalidades de cada pasta;

Suporte. 

1.

2.

3.

4.

5.

 



SOBRE O BI
QLIK SENSE
HUB

É uma plataforma moderna de

análise de dados.

Permite a exploração dos dados de

forma livre, possibilitando a

tomada de decisões, reduzindo o

tempo entre os dados e as ações a

serem adotadas.

A: Identificação do usuário conectado;

 

B: Pessoal - é onde estão os painéis do usuário que estão sendo

criados e também os publicados;

 

C: Fluxo - os painéis publicados são colocados em fluxos para

gerenciamento dos acessos;

 

D: Buscar - procure por painéis que estão disponíveis para o seu

usuário.



COMO
ACESSAR O
PAINEL
 
PRODUTIVIDADE ASSESSORES

Está disponível no endereço: gestao.tjro.jus.br ou

no botão do portal gestão de pessoas:

tjro.jus.br/gestaodepessoas

 
Atenção: se, no momento em que se colocar o usuário e senha,

apresentar erro mesmo com a senha correta, evite utilizar o

token para se ligar (opção cartão inteligente). Selecione a

opção de se conectar como outro usuário, coloque a matrícula e

senha normalmente.

OU



Após colocar usuário e senha do domínio, aparecem os

fluxos (gabinete) de acordo com as permissões que

foram atribuídas a cada um.
 

 

Clicando no fluxo
gabinete, aparecerão
dois painéis. Deverá
ser escolhido o de
produtividade de
assessores.

 



PASTAS DO  PAINEL

Visão Geral;

Por servidor; 

Servidores e tipos de Doc's;

Lista de Documentos;

Produtividade de Servidor. 

O painel (Produtividade de

Assessores) possui cinco

pastas, sendo:

1.

2.

3.

4.

5.

 



VISÃO
GERAL:

FILTROS

1 - Ano - pode ser pesquisado os anos de 2019 e 2020, juntos ou isoladamente. No exemplo foi utilizado o ano 2020;

2 - Mês - pode ser pesquisado os 12 meses do ano ou isoladamente. No exemplo foi pesquisado março e abril;

3 - Dia - caso queira identificar a produção por dia dentro de um mês específico;

4 - Comarca - a qual pertence;

5 - Órgão julgador - só mostra aqueles em que o magistrado está lotado;

6- Tipo de sistema - traz os dados do módulo gabinete e PJE 1° Grau;

7 -Dígito do processo - caso queira refinar a pesquisa.

PA
ST

A
 1



FILTRO NOME DO SERVIDOR

Apresenta a produtividade individual no período selecionado.

A produtividade pode ser visualizada por tabela ou gráfico, os quais também podem ser

expandidos.

POR
SERVIDOR:

PA
ST

A
 2



SERVIDORES
E TIPOS DE
DOC'S:

VISÃO DE TODOS ASSESSORES

Apresenta na forma de gráfico o total de atos minutados por servidores, bem

como a quantidade individual por tipo de minuta (Sentença/Decosão ou Despacho).
PA

ST
A

 3



LISTA DE
DOCUMENTOS

POR ASSESSOR

Apresenta por data os processos que foram minutados, bem como o

tipo de ato produzido em cada um.

PA
ST

A
 4



PRODUTIVIDADE
DE SERVIDOR

POR ASSESSOR

Apresenta a quantidade de atos produzidos dentro do mês

consultado.

PA
ST

A
 5



ESTAMOS SEMPRE PRONTOS PARA AJUDAR!

PRECISA NOS CONTACTAR?

CORREGEDORIA:  DEJUD
TELEFONE

(69) 3217-1347 dejud@tjro.jus.br

STIC
TELEFONE

(69) 3217-1026

E-MAIL :

dejud@tjro.jus.br


