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Tableau 10.1 Yenilikler 

 

1. DATA 

Yeni connector ve data prep yenilikleriyle verilerinizi daha hızlı analiz edin. 

A. JSON 

Yerel JSON verinizi direkt olarak Tableau içinde analiz edin. Yönetim, Web API ve diğer 

popüler JSON verilerinizi Tableau ile görselleştirin. 

 

B. Union updates 

Wilcard union işlemi ile zamandan tasarruf edinin. Excel workbook içinde yer alan ve 

belirli bir koşulu karşılayan sayfaları veya içinde yer alan tüm sayfaları 

birleştirebilirsiniz. Tek tıklamayla birden çok Google Sheets kitapçığını birleştirmek de 

mümkün. 
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C. Marketo 

Yeni Marketo connector ile Marketo verinizi direkt olarak Tableau üzerinden 

inceleyebilirsiniz. 
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D. SAP 

 

• Cube search for SAP BW 

Yeni eklenen arama kutusu özelliği ile aradığınız tabloya kolayca ulaşabilir ve birbirine 

benzeyen isimler içeren tabloları kolayca ayırt edebilirsiniz. 

• Default schema for SAP HANA 

Tableau SYS_BIC şemasını otomatik olarak seçerek daha hızlı analiz yapılmasını 

sağlar. Ek olarak ihtiyaç halinde daha farklı bir şema tanımlanabilir. 

• Calculated Parameters for SAP HANA 

SAP verinizi daha hızlı analiz edin. Calculated parameter kullanın ve SQL ile ilişkili 

default değerleri getirin. 

E. Connector Updates 

 

• Parameters 

AWS EMR, MapR, Hive, Spark, HP Vertic ve benzeri SQL destekleyen kaynaklar ile 

daha fazla parametreden yararlanın. 

• Google BigQuery improvements 

Kompleks hesaplamalar kullanın ve Google BigQuery ile bağlanırken daha hızlı custom 

SQL validasyonunun tadını çıkarın. 

• More SSL support 

Netezza ve Teradata için SSL desteğinden yararlanın. 

2. ENTERPRISE 

Ölçülebilir şirket planları için kuvvetli kontrol ve kullanılabilirlik özelliklerini kullanın. 

A. Conditional subscriptions 

Değişen iş sektörünün takibinde olun. Viz alanınızda bulunan veriniz ile alakalı güncel 

e-posta alın.  İş akışınızda bulunan yeni görevler tanımlandığında veya istenen koşullara 

ulaşıldığında, Tableau bilgilendirme amaçlı e-posta gösterecektir. 
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B. Extensibility 

• Mobile app bootstrap 

Açık kaynak kodlu uygulama örneğini ve dökümantasyonunu kullanarak Tableau 

viz’lerinizi mobil uygulamalarınıza entegre edin. 

• Server client library 

Satırlarca sayfa kod yazmayı bırakın ve Client Library kullanarak zamandan tasarruf 

edin. 

• Web Data Connector improvements 

Geliştirilmiş web bağlantısı ile (WDC) kullanıcı dostu ve daha hızlı connector’ler 

oluşturun. 

• REST API improvements 

Daha esnek ve güçlü sorgular için filtreleme ve sıralama özelliği eklendi. Yeni Server 

Info endpoint özelliği ile birlikte server üzerinde çalışan Tableau’nun hangi versiyona 

sahip olduğunu ve güncel REST API versiyonunu öğrenebilirsiniz. 

• Document API improvements 

TWBX ve TDSX (TWB ve TDS’ye ek olarak) ile çalışırken çalışma alanlarını 

algoritmasal olarak değiştirebilirsiniz.  
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C. Automated installation of Tableau Server 

Server adminleri Tableau Server için yükleme veya güncelleştirme işlemlerini artık 

zaman kaybetmeden kolaylıkla gerçekleştirebilir. Yükleme ile iligi konfigürasyon, 

lisanslama ve kayıt bilgilerini bir script içine kaydederek halledebilirsiniz. Chef veya 

Puppet gibi araçları yönetimsel görevler için entegre edebilirsiniz. 

AWS entegrasyonu kolaylıkla sağlanır. Daha hızlı başlatmak için, EC2 istance 

yerleşimini otomatikleştirebilir ve ardından AWS CloudFormation template ile single-

node Tableau Server yükleyebilirsiniz. 

D. Profile pic 

Active Directory üzerinden veya herhangi bir kaynakdan oluşturduğunuz profil 

resminizi Tableau’ya yükleyebilirsiniz. 

 

 

3. WEB 

Geliştirilmiş Web Authoring ile herkes Tableau’yu istediği zaman ve heryerde 

kullanabilir. 

A. Web authoring 

Web authoring yeni geliştirmeler ile zenginleşiyor. Kolaylıkla reference line, bands 

düzenleyebilir ve show/hide özelliklerini kullanabilirsiniz. 
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B. Device layouts on the web 

Mobil cihaz üzerinde viz’lerinizin nasıl görüneceğini bakın. “Read only” olarak cihaz 

üzerinde genel önizlemesi edinin. 

 

 

C. Full screen viz 

Viz’lerinizi daha etkili hale getirin. Tam erkan modunda gömülü ve gömülü-olmayan 

viz’lerinizi analiz edebilirsiniz. 
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4. VISUAL ANALYTICS  

Dayanıklı görsel analitikler ve yeni harita özellikleri ile merak ettiğiniz sorulara cevap 

bulabilirsiniz. 

A. Drill-up on continuous date fields 

Tableau Desktop ile kolaylıkla veri hiyerarşisini keşfedebilir ve hiyerarşi içinde 

bulunan seviyeler arasında istenilen şekilde geçişler yapabilirsiniz. 
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B. Geocoding 

 

• Airport codes 

Tableau ile IATA ve ICAO kodlarını kullanarak havaalanı haritalarını oluşturmak 

mümkün. Bölgesel analizler ile istediğiniz yer ile ilgili yönetimsel verileri keşfedin. 

 

 

C. Maps Data 

Posta kodu yardımıyla Tayland ve Güney Amerika’ya ait coğrafi verileri keşfedin. 

Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Fransa, İspanya, Belçika, Hollanda, İsviçre, 

Danimarka, İtalya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya ve Türkiye için posta kodları 

güncellemesi eklendi. Amerika Birleşik Devletleri için özel bölgelere ait veriler 

güncellendi. 

 

 


