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ACESSO 

Para acessar o portal é necessário digitar endereço, usuário e senha. 

 

 



 

CADASTROS 

A estrutura para criar indicadores é dividida em três seguimentos: 

• Departamentos; 

• Grupos; 

• Indicadores; 

 

Podendo ser relacionados a: 

 

• Gráficos combinados; 

• Quick list; 

• Quick grid; 

• Painéis; 

• Apresentações; 

 

 

 



 

DEPARTAMENTOS 

A primeira estrutura a ser criada é de departamentos, seguido de grupos e finalizando com 

indicadores. Para cadastrar basta clicar no campo (novo departamento) dar um nome e colocar a 

ordem. 

Ordem: Utilizado para ordenar a arvore de cadastro de departamentos e pode ser usado também 

para filtra-los. 

 

 

 

 



 

GRUPOS 

Corresponde a um nível abaixo dos departamentos, utilizado para separar por processos dentro 

dos departamentos. Para cadastrar basta clicar no campo (novo grupo) dar um nome é possível 

também colocar uma observação. Após associar ao departamento. 

 

 

 



 

INDICADORES 

Os indicadores são as informações que serão avaliadas podendo ser divididos por atributos (ex. 

indicador: colheita mecanizada atributos: crua e queimada) 

Para criar um novo indicador é necessário clicar em (novo indicador) e configurar conforme 

descriminado abaixo: 

 

 

Após clicar em (novo indicador), é necessário configurar as seguintes pastas: 

 



 

Geral 

• Digitar nome; 

• Selecionar unidade; 

• Caso a sequencia automática não esteja parametrizada em (Gerenciamento/Alterações 

Cadastrais/Configurações) colocar manualmente a sequência numeral referente a ordem 

que será apresentada na árvore de cadastro de indicadores (normalmente deixamos 

sequência automática); 

• Quantas casas decimais serão apresentadas nas informações de indicadores e atributos; 

• Definir campo para ordenação de valor. Existe três opções (ordem, atributo e valor); 

• As informações poderão ser inseridas também manualmente, para isto, basta flegar a 

opção (inserido manualmente). 

 

 



 

Visualização 

Definir tipos de visualização, tipo de gráfico padrão, tipo de agrupamento (soma, média, último 

valor, etc.), preencher valores vazios no gráfico com zero e caso o resultado do indicador seja 

ponderado, é necessário definir por qual indicador. 

 

 

Alertas 

Esta configuração indica quantas horas o indicador poderá ficar sem atualização de dados, se 

ultrapassar a quantidade de horas informada o Lynx mandará um e-mail de notificação. Para isso, 

é necessário parametrizar os seguintes campos: 

 

 



 

Associar a grupos 

É necessário associar o indicador a um grupo ou vários grupos. 

 

 

Indicadores relacionados 

É possível relacionar o indicador a vários indicadores. O relacionamento é utilizado para 

comparar resultados. 

 



 

Funcionalidades 

Para visualizar o relacionamento acessar Dashboard/indicadores, selecione o indicador 

desejado e clique na função ver relações, essa opção só aparecerá se houver algum 

relacionamento, veja exemplo: 

 

 

Atributos relacionados 

Utilizado para relacionar atributos entre indicadores 

 

 

 



 

GRÁFICOS COMBINADOS 

Utilizado para comparar de forma gráfica atributos de indicadores. Para cadastrar basta clicar na 

opção (novo gráfico combinado), definir os parâmetros e associar a um grupo, conforme 

destacado abaixo: 

 

 

 



 

Modelos de Gráficos Combinados 

 

 

 

 



 

QUICK LIST 

Possibilita criar um conjunto de indicadores em formato de tabelas. Para isso basta clicar em 

(novo quick list), nomear, definir e adicionar os indicadores desejados, conforme demonstração 

abaixo: 

 

 

Modelo de Quick list 

 

Obs: Os valores apresentados nas cores (verde, vermelho e laranja) são metas cadastradas para 
os indicadores. 



 

Informações gerais 

 

 

Indicadores 

 

 

Associar a grupos 

Após, associar ao grupo desejado. 

 

 

 



 

QUICK GRID 

Essa opção possibilita trazer qualquer tipo de informação através de uma query sem que ela 
esteja no formato padrão do Lynx. 

Aviso 

• Os dados das Quick Grids são importados através do Lynx Connector.  

Instruções de cores 

• Linhas inteiras podem ser coloridas através da inclusão de uma coluna chamada 
Linecolor.  

• Para definir a cor de uma célula, basta fazê-lo em uma coluna com o prefixo Color_. 
  - Exemplo: Se o nome da coluna é Valor, a coluna para as cores deverá chamar 
Color_Valor.  

• Os formatos de cor são todos aqueles válidos em CSS. 
  - Exemplos: red, green, #AA9933, rgb(0, 100, 200), etc.  

 

Modelo de Quick Grid 

 

 

 



 

CADASTRO DE PAINEL 

Os painéis são criados e depois vinculados a uma apresentação. 

 

 



 

Layout 

Definir o tipo de layout que será exibido no painel. 

 

 



 

Definir qual indicador será apresentado no painel e demais configurações. 

 

 

 



 

Modelos de Painéis 

Dados de Produção 

 

 

Dados de Monitoramento 

 

 



 

APRESENTAÇÕES 

Essa funcionalidade cria apresentações baseado nos painéis existentes. 

 

 

 



 

GERENCIAMENTO 

Alterações Cadastrais 

Informações de contato 

Corresponde aos dados do cliente; 

 

 



 

Configurações 

Definição do layout da empresa, cor do portal e definição de código de indicador automático; 

 

 

 

Cores 

Opção para definir cores para valores, metas e médias; 

 

 



 

Segurança 

Definições de segurança; 

 



 

Usuários 

Cadastro de usuários. Ao cadastrar o lynx enviará um e-mail com uma senha provisória para o 

primeiro acesso. 

 

 

 

Login de usuários 

 

 



 

Grupos de Usuários 

Ao criar grupo de usuário é possível associar o usuário ao grupo. Para isso é preciso acessar em 

Gerenciamento/Usuários e associar o usuário ao grupo de usuários. 

 

 

 



 

Grupos de E-mail 

Possibilita criar grupos e-mails facilitando o envio de informações. 

 

 



 

Configurar Período 

É obrigatório definir o período a cada mudança de ano. 

 

 



 

Configurar Painéis Página Inicial 

Define quais painéis serão apresentados na página inicial. 

 



 

ANÁLISE 

Plano de Ação 

Permite criar planos de ação utilizando a metodologia Diagrama de Ishikawa ou Causa e Efeito. 

Identifique as causas de problemas utilizando esta ferramenta de gestão à vista. De uma maneira 

simples identificam-se as causas potenciais de um determinado problema, bem como seus efeitos 

sobre a qualidade dos processos ou produtos.  

 

 

 

 



 

Exemplo de plano editado: 

 

 


