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Configure sua assinatura no Portal de 
Licenças
O Portal de Licenças disponibiliza informações sobre sua assinatura e será 
útil para configurar sua assinatura inicial junto a usuários do Quality Trainer e 
administradores de licenças adicionais.
Como um administrador de licenças, você pode acessar sua assinatura do Quality Trainer 
visitando Minitab.com e clicando em Minha conta no canto superior direito. Em seguida, faça 
login com suas informações de conta do Minitab e clique em Quality Trainer, que fica em 
Produtos.

Para acessar a assinatura do Quality Trainer que você deseja gerenciar no Portal de Licenças, 
clique em Gerenciar.

Role para Gerenciar Usuários para ver todos os usuários atuais associados à sua assinatura. 
Você pode ver quais usuários estão on-line (eles terão a palavra “ONLINE” ao lado do nome 
se estiverem atualmente no aplicativo Quality Trainer) e quais usuários ainda não ativaram sua 
assinatura (seus nomes aparecerão em itálico cinza se suas contas ainda estiverem pendentes).

Você pode pesquisar usuários por palavras-chave ou frases e filtrar usuários com base em 
determinadas características. Aqui, você pode clicar em Opções ao lado dos usuários ou clicar 
nas caixas de seleção ao lado de vários usuários e usar a lista suspensa Opções acima para 
realizar uma das seguintes ações:

• reenviar o e-mail de boas-vindas aos usuários com contas ainda pendentes

•  atualizar as funções do usuário para designá-las como usuários do Quality Trainer e/ou 
administradores de licença

• remover usuários da assinatura

A Minitab recomenda 
que um coordenador 
de help desk de TI, de 
operações técnicas 
ou com funções 
semelhantes atue 
como Administrador 
de Licenças e gerencie 
usuários no Portal de 
Licenças do Minitab. Os 
instrutores de projetos, 
líderes de equipe de 
Melhoria Contínua, 
mentores e outras 
pessoas que venham a 
monitorar o progresso 
dos usuários do Quality 
Trainer devem atuar 
como Administradores 
de Grupo e gerenciar 
os usuários a partir 
por meio do aplicativo 
Quality Trainer (consulte 
a próxima seção para 
obter instruções para 
Administradores de 
Grupo).
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Configurando usuários pela primeira vez
Clique em Adicionar Usuários para adicionar usuários à sua assinatura e designar as funções de acordo. Adicione usuários 
inserindo manualmente endereços de e-mail separados por vírgulas ou importe uma lista de e-mails de usuários de um arquivo 
CSV ou TXT.

Ao adicionar usuários individuais ou grupos de usuários, designe como eles interagirão com o Quality Trainer. Em Funções, 
selecione se um usuário será um usuário do Quality Trainer, um administrador de licenças ou ambos.

•  Se for designado apenas um Usuário do Quality Trainer, a pessoa terá acesso ao aplicativo Quality Trainer e aos dados de seu 
progresso.

•  Se designado somente como administrador de licenças, a pessoa terá acesso às sua assinatura do Quality Trainer e aos 
recursos de gerenciamento de usuários apenas no Portal de Licenças.

•  Se for designado como usuário do Quality Trainer e administrador de licenças (essa é a designação dada ao administrador 
da assinatura inicial associado à compra), a pessoa terá acesso a todos os recursos de gerenciamento de usuários no Portal 
de Licenças e no aplicativo Quality Trainer.
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Gerenciamento de usuários no 
Quality Trainer
Navegue até Minitab.com e clique em Minha conta no canto superior direito. Em seguida, 
faça login com suas informações de conta da Minitab e clique em Quality Trainer, que fica em 
Produtos.

Para acessar recursos adicionais de gerenciamento de usuários no aplicativo Quality Trainer, 
clique em Abrir.

Em seguida, clique na guia Gerenciamento na parte superior do aplicativo Quality Trainer.

Na visualização Gerenciamento, você verá todos os usuários atuais associados à sua assinatura 
e poderá executar as ações subsequentes para gerenciar suas permissões, progresso e grupos.

Gerenciamento das permissões do usuário
Selecione um único usuário ou um grupo de usuários para alterar as permissões por meio 
do menu de contexto que aparece na parte superior da grade do usuário. As permissões 
atualmente disponíveis incluem:

•  promover um usuário a um Administrador de Licenças¹, dando a ele o acesso a todos os 
usuários, dados de progresso e grupos em sua assinatura

1 Observe que, quando um usuário é promovido a Administrador de Licenças, ele só pode ser rebaixado no Portal de 
Licenças, não no aplicativo web do Quality Trainer.

Os Administradores de 
Grupo são instrutores 
de projetos, líderes de 
equipe de Melhoria 
Contínua e outros 
que acompanham o 
progresso dos usuários 
do Quality Trainer. Eles 
são designados como 
Administradores de 
Licenças e Usuários 
do Quality Trainer, 
com acesso a recursos 
administrativos 
adicionais no aplicativo 
Quality Trainer.
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Você também pode passar o mouse sobre uma única linha do usuário e clicar nas reticências (…) para exibir as mesmas opções de 
usuário:

Monitorando o Progresso
Na grade do usuário, você verá uma lista dos usuários que têm alto percentual de conclusão e pontuação média no questionário 
para todo o curso.

 
Para obter informações mais detalhadas sobre o progresso de cada usuário, clique no hiperlink Relatório de progresso.
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Para ter mais visibilidade do progresso do usuário, você pode fazer o download de um relatório de dados de progresso que mostra 
os dados de progresso de um grupo de usuários resumidos por capítulo. Isso pode ser feito selecionando vários usuários ou filtrando 
por grupo. Marque a caixa de seleção ao lado de um usuário (ou usuários) para ver as opções de contexto exibidas na parte superior 
da grade do usuário. Com base no(s) usuário(s) selecionado(s), você pode Baixar o progresso como um arquivo CSV. Também é 
possível passar o cursor do mouse sobre um usuário e selecionar as reticências (…) para acessar a mesma opção.

Como alternativa, filtre por grupo para acompanhar o progresso. Selecione a lista suspensa Mostrar todos os grupos para escolher 
um grupo.



minitab.com

Nossa missão é ajudar as pessoas a descobrir informações valiosas em seus dados.
O Minitab ajuda empresas e instituições a identificar tendências, resolver problemas e descobrir informações valiosas sobre dados, oferecendo um conjunto abrangente 
e aprimorado da análise de dados, bem como ferramentas de melhoria de processos. Combinado com facilidade de uso inigualável, o Minitab simplifica ao máximo a 
obtenção de insights relevantes acerca dos dados. Além disso, uma equipe de especialistas em análise de dados altamente treinados garante que os usuários extraiam 
o máximo de suas análises, possibilitando a tomada de decisões melhores, mais rápidas e mais precisas.

Há mais de 45 anos, o Minitab ajuda as organizações a administrar a contenção de custos, melhorar a qualidade, bem como aumentar a satisfação do cliente e a 
eficácia. Milhares de empresas e instituições em todo o mundo usam o Minitab Statistical Software, o Companion e o Quality Trainer para descobrir as deficiências em 
seus processos e reduzi-las. Em 2017, a Minitab adquiriu a Salford Systems, um dos principais fornecedores de análise avançada que oferece um conjunto de recursos 
avançados em mineração de dados, análise preditiva e modelagem. Desbloqueie o valor de seus dados com o Minitab.

Salford Predictive Modeler
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Em seguida, selecione vários usuários nesse grupo e clique em Baixar o progresso.

Se desejar, você também pode redefinir o progresso do usuário2 a qualquer momento para um único usuário ou grupo de usuários 
usando os menus de contexto.

Gerenciamento de grupos
Você pode organizar seus usuários por grupos para ajudar no gerenciamento dos usuários e no acompanhamento do progresso 
em consonância. Clique em Gerenciar Grupos e seus grupos aparecerão em uma janela de sobreposição:

Você pode adicionar um grupo clicando em Adicionar Grupo na parte inferior desta janela. Digite um nome de grupo, designe um 
administrador para o grupo, se desejar, e clique em Adicionar. Os administradores podem ser alterados a qualquer momento após a 
criação de um grupo, e a pessoa pode ser designada como administrador de mais de um grupo. Depois que um grupo for adicionado 
com sucesso, será exibida uma notificação no canto superior direito da tela. Você também pode remover grupos usando o símbolo de 
fechamento X associado a cada linha do grupo. Clique no botão azul Fechar quando terminar de gerenciar os grupos.

Na grade do usuário, você pode selecionar um único usuário ou um grupo de usuários, clicar no botão Grupos e, em seguida, 
Atribuir ao Grupo. Um usuário pode ser atribuído apenas a um grupo. Portanto, se um usuário estiver atualmente atribuído a um 
grupo e você tentar atribuí-lo a um novo grupo, ele será removido do grupo anterior e colocado no novo grupo designado.

Você também pode filtrar por Grupo usando a lista suspensa Mostrar Todos os Grupos ao lado da opção Gerenciar Grupos. 
Selecione o Grupo a ser visualizado e executar ações subsequentes — como o download de um relatório de progresso — em 
relação aos usuários associados.
2 Esta ação não pode ser desfeita.


