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O SAP Analytics Cloud traz um recurso de visualização por
Mapa muito interessante.

 

Mas como ativar informações de Geolocalização no seu
modelo de dados para que as informações sejam
apresentadas corretamente?

 

Esse Ebook irá mostrar um recurso simples, porém muito
útil, utilizando um modelo Hana Live como base para o SAC.
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Primeiro vamos criar nossa
dimensão que conterá a base 

de “latitudes” e “longitudes”

 

Observe que nesta Calculation View do Hana
estamos utilizando tabelas Standard do SAP
para recuperar as coordenadas e a descrição
dos Países e Regiões. Caso sua versão do
SAP não contenha estas tabelas, você pode
montar uma tabela “Z” no SAP simples,
desde retorne as informações neste formato
da página seguinte:.

DICA 1

Para que esta dimensão seja encontrada no SAC pela conexão Hana Live, 

é necessário que ela seja criada no pacote “SAP_BOC_SPATIAL”!



Os campos Latitude e Longitude
devem ser do tipo DECIMAL com
tamanho 15 e 12 casas decimais.

 

Ainda na View, é necessário criar um campo
calculado para transformar a Latitude e
Longitude em uma informação legível pelo
SAC. É aqui que vem a dica mais importante!



Observe que as informações de Latitude e Longitude foram
convertidas para texto antes de aplicarmos a fórmula da ST_GEO. 

Para isso, basta criar campos calculados do tipo NVARCHAR tamanho 14 com
expressão:replace(string("LATITUDE"),',','.')

DICA 2

Crie um campo calculado do tipo ST_GEOMETRY no seu modelo
com a fórmula abaixo, caso contrário o SAC não entenderá o
posicionamento no mapa.



Agora que temos nossa View pronta no Hana, podemos ir para o
modelo do SAC que queremos incluir a informação de Geolocalização.

 

DICA 3

Não é necessário criar um vinculo da sua View de Geolocalização com
sua View de dados no Hana, pois esse vínculo irá ocorrer diretamente
no SAC.



Na tela de criação da dimensão
do SAC, clique no botão “+”

 

No campo “identificador da localização”

escolha qual dimensão do seu modelo de
dados representa o vínculo com as
informações de geolocalização. No nosso
exemplo, criamos um campo concatenando
PAÍS + REGIÃO.



No campo “Nome da visão”, irá aparecer todas as Views que estão no
pacote SAP_BOC_SPATIAL do Hana. Para esse exemplo, a View que
criamos é a D_GEO_REGIOES.

 

Por fim, no campo “Identificador para mapeamento”, escolha qual o campo da View de
Geolocalização que liga com o campo do seu modelo de dados. No nosso caso
“LAND+BLAND” é a conexão com “PAÍS+REGIÃO”.Para isso, basta criar campos calculados
do tipo NVARCHAR tamanho 14 com expressão:replace(string("LATITUDE"),',','.')



Observe que o SAC já identificou
o campo que representa a
posição no Mapa em si.
 

Agora é só clicar em OK para conseguir usar
no recurso de Mapa dentro da sua história.



Em uma História do SAC,

vamos criar um mapa com
camada única para uma
medida do modelo, conforme
exemplo ao lado.

Dentro da camada, irá aparecer a
Dimensão de localização vinculada ao
modelo. Basta selecioná-la para que a
mágica aconteça!



Form
your team.

Find a mentor. Seek a

consultancy firm. Look for people

who are as passionate as you are

with what you are pursuing.



Acompanhe as novidades e deixe

seu comentário com sugestões

para novos conteúdos gratuitos 

em nossas redes sociais.

Junte-se a nós!

https://www.linkedin.com/company/64565528/
https://www.instagram.com/explicame.treinamentos/


GANHE DESCONTO!

Clique aqui e Increva-se agora

mesmo em nosso curso na Udemy

com 10 % DE DESCONTO.

 

Além das aulas já disponíveis,

periodicamente iremos

disponibilizar novas aulas com

conteúdo de maior complexidade.

https://www.udemy.com/course/sapanalyticscloud/?couponCode=EXPLICAMEOFF10
https://www.udemy.com/course/sapanalyticscloud/?couponCode=EXPLICAMEOFF10
https://www.udemy.com/course/sapanalyticscloud/?couponCode=EXPLICAMEOFF10
https://www.udemy.com/course/sapanalyticscloud/?couponCode=EXPLICAMEOFF10


https://www.explicame.online/

