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Report Builder 2.0
Em outubro de 2022 a YDSP lançou o Report Builder 2.0, que permite visualizar os dados
de forma avançada, com gráficos e tabelas exibidos juntos num Dashboard. Em breve,
lançaremos uma sessão específica para o mercado brasileiro, avisaremos a data por
email.

A versão 1.0 da ferramenta deixará de existir ainda este ano e, por isso, será necessário
migrar todos os relatórios agendados e modelos de relatórios para a versão 2.0. Abaixo, 
estará o detalhamento de como realizar estas operações. Para mais informações, confira
o nosso guia, em português, de como utilizar a ferramenta.

Como salvar modelos
1. Defina os filtros, dimensões, métricas e período que deseja ver no seu modelo

2. Clique em Save no canto superior esquerdo

3. Nomeie o relatório e clique no botão Save

4. Seu modelo de relatório estará disponível na aba My Reports

Como agendar relatórios

1. Clique nos ícone de três pontinhos ao lado do botão Run e selecione Schedule

2. Clique em Enable para habilitar as preferências do relatório

3. Preencha os campos destacados:
• Report Frequency (Frequência): Usuários podem receber os relatórios a cada

Hora (Hourly),
• Diariamente (Daily), Semanalmente (Weekly) ou Mensalmente (Monthly)
• Report Date Range (Período): Escolha o período a ser incluído no relatório

recorrente
• Scheduler Start Date (Data Inicial do envio): Primeiro dia que o usuário

gostaria de receber o
• relatório
• Scheduled End Date (Data final do envio): Último dia que o usuário gostaria

de receber o relatório
• O valor padrão é de 3 meses a partir do Scheduler Start Date.
• A data final é 6 meses a partir do Scheduler Start Date.
• Os usuários receberão uma notificação no email duas semanas antes do 

Scheduled End date para que possam estender a data final do relatório. 
Uma notificação adicional será enviada um dia antes da data final.
• Os usuários podem estender o Scheduled End Date ao entrar no 

Schedule, mesmo quando o agendamento tenha sido encerrado.
• Formatos de arquivo: Escolha como deseja receber os relatórios. As opções

disponíveis são
• CSV, Excel, PDF, XML ou corpo do email

• Método de envio:
• Email: Envia o relatório via email.

• Pressione a tecla enter após cada email caso queira incluir
múltiplos destinatários

• FTP/SFTP: Envie o relatório diretamente para um diretório ftp/sftp
• S3: Envie o relatório diretamente para um bucket S3

• Caso selecione FTP/SFTP/S3, o usuário deverá digitar as credenciais
do endpoint.

4. Clique em Save para iniciar o envio do relatório na data prevista no campo 
Scheduler Start Date ou Save & Send Now para já receber o relatório agendado

5. Gerencie os dados do seu relatório agendado na aba Scheduled

https://view.highspot.com/viewer/6344266f9e4f960e623a034f?iid=633df302b68864f896f12271



