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Precaução! Tudo que você vê aqui 
pode não ser válido em 5 minutos

Todas as empresas trabalham de forma diferente e 
muitas vezes mudam o seu desempenho sem aviso 
prévio

Todos os seus sistemas são diferentes

Próxima transição para Apex 5

Um novo paradigma pode nos fazer esquecer que as 
aplicações móveis "são fantásticas"



Desenho de aplicações

Por que o dashboard da empresa é a aplicação móvel 
ideal?

Não exige muita intervenção do usuário

Devemos ser informados, independentemente da nossa 
localização ou tempo

Requer condições especiais de segurança



Que tipo de aplicação não é?

É para um seleto grupo de usuários

Funciona a partir de informações coletadas da base de 
inteligência de negócios, mas ocasonalmente você pode 
extrair os dados no banco de dados transacional

É uma ferramenta para tomada de decisões



Coisas importantes para entender 
o que é necessário desenvolver

O que nos informa? 
As diferenças entre o esperado e o real

Quais são os indicadores?
• Não definidos pelo desenvolvedor



Usuários a que se destina a 
aplicação 

Altos funcionários

Pessoal mais sênior

Proprietários e acionistas da empresa



• SQL básico
Fundamentos de armazenamento de dados
As ferramentas de Apex para o 
desenvolvimento de aplicações móveis
Padrões das tecnologias de Internet
Conhecimento das regras do negócio

Efeitos colaterais:
• Alguém vai falar bem de você na próxima 

reunião de empresários de sucesso

Ingredientes:



Como você pode desenvolver esta 
aplicação com Apex?

Tema para interface móvel

Listas

Gráficos

Mais gráficos

Gráficos impressionantes



Itens a observar

Esforçar-se na forma de apresentar os resultados

Hierarquização da forma de apresentar a informação

Evite ter que procurar em menus



Você quer tentar?

http://goo.gl/AVvb8A

Usuário PRD e ADM

Senha abcd1234
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