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#INFORMATICA

POWER BI

 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

PRIJS ONBEKEND

ONTDEK DE WAARDE VAN UW DATA VIA POWER BI!

I.S.M.

OMSCHRIJVING

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

Introductie
Ontdek de waarde van uw data via Power BI (Business Intelligence-tool).
Deze gratis tool laat u toe om data uit diverse 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 kunt trekken uit uw informatie.

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

Voorkennis
U bent een doorwinterd Excel-gebruiker, voor wie het gebruik van formules en draaitabellen geen geheimen meer hee . U hee inzicht in of interesse voor dataanalyse en -voorstelling.
Enige ervaring met het ontwikkelen van eenvoudige dashboards in Excel is meegenomen.

PROGRAMMA
Power BI desktop?
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

PRAKTISCH
Deze opleiding wordt georganiseerd door onze partner SBM, cvba Skilliant.
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ANDERE MOGELIJKE LOCATIES:

Lesdata voor Brugge vanaf donderdag 10/03/2022
Datum

Startuur

Einduur

donderdag 10/03/2022

18:30

21:30

donderdag 17/03/2022

18:30

21:30

Locatie

Contact

Syntra West Brugge

T: 078/353 653

Spoorwegstraat 14

Sofie@syntrawest.be

8200 Brugge

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Lesdata voor Roeselare vanaf dinsdag 08/02/2022
Datum

Startuur

Einduur

dinsdag 08/02/2022

09:00

12:00

dinsdag 08/02/2022

13:00

16:00

Locatie

Contact

Syntra West Roeselare

T: 078/353 653

Oostnieuwkerksesteenweg 111

Sofie@syntrawest.be

8800 Roeselare

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.
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