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€ 732,05 incl. BTW

I.S.M.

OMSCHRIJVING

Introductie
Ontdek de waarde van uw data via Power BI (Business Intelligence-tool).
Deze gratis tool laat u toe om data uit dvierse bronnen op een gestructureerde en overzichtelijke manier te visualiseren.

Omschrijving
Met Power BI lanceert Microso een gratis tool die u toelaat om data uit diverse bronnen op een gestructureerde en overzichtelijke manier te visualiseren. Maak
rapporten en dashboards zonder te moeten terugvallen op uw IT-afdeling. Deze analyses zorgen er voor dat u de juiste conclusies kan trekken uit uw informatie.

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Deze opleidding is bedoeld voor medewerkers met een uitgebreide kennis van Excel.

Voorkennis
Uitgebreide kennis van Excel is noodzakelijk. U kent o.a. de DAX functies related, relatedtable, sumx, calculated en fliter. U weet ook wat een impliciete en expliciete
meting is.

Methodologie
Onze trainer hanteert een interactieve methode, waarbij veel aandacht wordt besteed aan concrete demonstraties van de onderwezen materie en aan concrete
leersituaties waar de deelnemers in hun werksituatie mee geconfronteerd worden.

Wat kent u na het volgen van deze opleiding?
Na deze opleiding kan u uw eigen data ten volle benutten en maximaal inzetten binnen uw bedrijf.

PROGRAMMA
Power BI desktop?
analyse van het voorbeeld en kennismaking met de omgeving
de interface
de rapportering gebruiken
verbinden met de data en data vernieuwen
berekeningen toevoegen aan ruwe data
een rapporteringsblad toevoegen
visualisaties op de rapportering plaatsen
overige acties: slicers, titels
visualisaties uitlijnen, kopiëren, aanpassen
rapportering online ter beschikking stellen
Power BI mobile app
case: herhaling + extra's
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Deze opleiding wordt georganiseerd door onze partner SBM, cvba Skilliant.

Lesdata
Datum

Startuur

Locatie

Contact

Einduur

Syntra West Roeselare

T: 078/353 653

Oostnieuwkerksesteenweg 111

F: 050/403061

8800 Roeselare

info@syntrawest.be

donderdag 07/11/2019

19:00

22:00

donderdag 14/11/2019

19:00

22:00

donderdag 21/11/2019

19:00

22:00

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.
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