
Informatica Authorized Training

Axon for Business Users
Aprenda a usar os inventários da aplicação Axon para definir, documentar e explorar as principais estruturas organizacionais 
de negócios para governança de dados. Por meio da criação manual e do upload em massa de conteúdo, aprenda como definir 
glossários de negócios, manter sistemas, conjuntos de dados e informações de atributos, além de mapear e expor impactos, 
dependências, duplicação e fragmentação.

DURAÇÃO

3 dias  
(24 horas)

PÚBLICO ALVO

Analistas de Negócio, Analistas de Dados, Curadores de Dados, Usuários 
Finais de Dados, Administradores, Arquitetos de Dados e Desenvolvedores 
envolvidos e/ou responsáveis por projetos de Implementação de Catálogo 

de Dados Empresarial / Governança de Dados.

PRÉ-REQUISITOS

Nenhum.

AGENDA

Módulo 1: Metodologia de Governança  
de Dados da Axon
• Governança de dados de próxima 

geração
• Must Dos para o sucesso da governança 

de dados
• Princípios para uma implementação  

do Axon
• Começando
• Definição de Ordem de Objeto

Módulo 2: Introdução ao Axon
• O que é o Axon?
• Navegando no Axon
• Os inventários
• Grades Axon
• Pesquisas uníssonas
• Menus Mapas, Painel, Meus itens, Criar, 

Notificações, Informações do usuário  
e Ajuda

• Pesquisa rápida
• Objetos e Propriedades

Módulo 3: Primeiros passos
• Permissões de usuário e efeitos
• Criação manual de objetos
• Upload em massa de objetos
• Visão Geral do Projeto
• Definindo Projetos
• Conexões do Projeto

Módulo 4: O Glossário
• Visão geral do glossário
• Práticas recomendadas de definição  

de glossário
• Criação manual de itens do glossário
• Criação de upload em massa de itens 

do glossário
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Módulo 5: Sistemas, Conjuntos  
de Dados, Interfaces e Linhagem
• Visão geral da linhagem
• Linhagem de Sistema e Dados
• Interfaces do sistema
• Definição manual de interfaces  

do sistema
• Ligação de atributos
• Vinculando atributos manualmente
• Upload em massa para a linhagem  

de atributos
• Associação de objetos

Módulo 6: Insight e mapas locais
• Mapas de Axon
• Insight e mapas locais
• Mapa de escopo
• Paleta de Mapa
• Sobreposições de mapas

Módulo 7: Integrando com o EDC
• Visão Geral da Integração
• Vinculando recursos EDC a sistemas 

novos / existentes da Axon
• Vinculando Campos EDC a Atributos 

Axon existentes / novos
• Recomendações de Linhagem

Módulo 8: Políticas
• Visão geral da política
• Criação manual de políticas
• Criando políticas filho / sub
• Upload em massa de políticas
• Pesquisa de política

Módulo 9: Integração com  
o Secure @ Source
• Visão Geral da Integração
• Painel de Privacidade do Sistema
• Painel de Privacidade de Políticas

Módulo 10: processo
• Visão geral do processo
• Criação manual de processos
• Upload em massa de processos
• Funcionalidade de componentes  

de processo
• mapas de processo
• Pesquisa de processos

Módulo 11: Fluxos de Trabalho  
e Solicitações de Mudança
• Fluxos de trabalho personalizados  

e padrão
• Criação de fluxo de trabalho
• Pedidos de mudança
• Fluxos de trabalho ativos e notificações 

de fluxo de trabalho

Módulo 12: Qualidade de dados
• Visão geral da qualidade de dados
• Regras de qualidade de dados  

locais e padrão
• Criação manual de regra de DQ local
• Upload em massa de regras locais
• Enriquecendo regras de DQ  

com relatórios
• Referência Técnica de Regra

Módulo 13: Projetos - Avaliação  
de Impacto
• Conexões do projeto
• Relacionando projetos e dependências 

de projetos
• Avaliar o impacto do projeto
• Revisar o DQ Dashboard


