#120841

#INFORMATICA

EXCEL POWERPIVOT FOR BUSINESS USERS

 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

€ 332,75 incl. BTW

ONBEPERKTE HOEVEELHEID DATA UIT VERSCHILLENDE BRONNEN COMBINEREN EN ANALYSEREN

I.S.M.

OMSCHRIJVING

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?
Na deze opleiding kun je lijsten uit verschillende gegevensbronnen importeren en combineren. Daarnaast kun je met deze gegevens draaitabellen maken en kun je via
DAX-functies jouw gegevens nog beter analyseren.

Introductie
PowerPivot is een krachtige add-in voor Excel die u toelaat om gegevens die uit verschillende gegevensbronnen te combineren tot een draaitabel. Dit betekent dat
de gegevens niet allemaal uit Excel moeten komen maar dat je gegevens uit Excel kunt combineren met gegevens uit andere bronnen (bijv. Access bestanden, SQL
Server databases, Internet data, ...).

Omschrijving
PowerPivot kent geen beperkingen op het aantal rijen dat wordt ingelezen. Dit laat je toe om zelfs miljoenen rijen op een zeer snelle manier te verwerken en te
analyseren.
Daarnaast hee PowerPivot enkele prachtige functies die je toelaten de gegevens nog beter te analyseren. Zo kun je met DAX (Data Analysis Expressions) zelf
krachtige berekeningen uitvoeren met die gegevens in PowerPivot.

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Medewerkers of bedienden die gegevens moeten combineren en analyseren uit verschillende bronnen
Data analysten die zonder hulp van de IT afdeling grote hoeveelheden data willen analyseren en zelf rapporten en dashboards ontwikkelen

Voorkennis
Je hebt een gevorderde kennis van Excel nodig. Daarnaast moet er ook een goede kennis zijn van draaitabellen.

PROGRAMMA
Introductie en positionering van PowerPivot
Importeren van gegevens uit verschillende bronnen
Relaties leggen tussen de verschillende tabellen
Gebruiksvriendelijke PowerPivot modellen en draaitabellen ontwikkelen
Inleiding tot DAX-functies (Data Analysis Expressions)
Berekende kolommen en meetwaarden schrijven in DAX
Werken met datums in DAX
KPIs (Key Performance Indicators) ontwikkelen in PowerPivot
PowerPivot in Sharepoint en Power View

PRAKTISCH
Deze opleiding wordt georganiseerd door onze partner SBM, cvba Skilliant.
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2 sessie(s) vanaf dinsdag 01/02/2022 - Brugge

Lesdata voor Brugge vanaf dinsdag 01/02/2022
Datum

Startuur

Einduur

dinsdag 01/02/2022

09:00

12:00

dinsdag 01/02/2022

13:00

16:00

Locatie

Contact

Syntra West Brugge

T: 078/353 653

Spoorwegstraat 14

Sofie@syntrawest.be

8200 Brugge

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.
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