#170446

OPLEIDING

#ICT EN INFORMATIEMANAGEMENT

excel en power bi : data-analyse en visualisatie (ism cevora)

€ 605,00 excl. BTW

de high end toepassingen van excel

I.S.M.

omschrijving

OMSCHRIJVING

U leert de high end toepassingen (PowerPivot, Get and Transform Data of PowerQuery, Powervview) van Excel ten gronde kennen en
gebruiken om gesoﬁsticeerde, dynamische dashboards te bouwen. U leert werken met Power BI , dé tool bij uitstek om snel en eenvoudig data
te analyseren en visualiseren, rapporten en analyses te maken, en ze ook nog online te publiceren indien gewenst.

VOOR WIE IS DEZE OPLEIDING BESTEMD?

Iedereen die beroepshalve met (big) data aan de slag gaat en data-analyses wil maken om gefundeerde bedrijfsbeslissingen te kunnen maken.

VOORKENNIS

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

BIJKOMENDE INFO

Bent u bediende in een bedrijf met Paritair Comité 200 (na te vragen bij uw personeelsdienst), dan kan u deze opleiding gratis volgen. Uw
inschrijving dient dan te gebeuren via cevora (www.cevora.be).
Bent u niet zeker van het Paritair Comité waaronder uw bedrijf valt, bezorg ons dan alle gegevens, inclusief het RSZ nummer en wij vragen dit
voor u na. Behoort u alsnog tot het desbetreffende Paritair Comité, dan bezorgen wij uw inschrijving aan Cevora.
Valt u niet onder Paritair Comité 200, dan wordt het bedrag zoals vermeld op onze website gefactureerd.

programma
Algemene inleiding
Get & Transform:
connecteren met (externe) data en optimaliseren
case + extra's
PowerPivot:
waarom ?
powerpivot gebruiken : het venster, rekenen met powerpivot, KPI's
case: data modelleren
Power View:
uw dashboard bouwen
opmaak
case: een Power View op basis van powerpivot
Power BI desktop:
waarom Power BI desktop?
analyse van het voorbeeld en kennismaking met de omgeving
de interface
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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

praktisch
Deze opleiding wordt georganiseerd door onze partner SBM, cvba Skilliant.
6 sessie(s) vanaf donderdag 15/10/2020 - Zwijnaarde
6 sessie(s) vanaf dinsdag 10/11/2020 - Zwijnaarde
LESDATA VOOR ZWIJNAARDE VANAF DONDERDAG 15/10/2020
DATUM

STARTUUR

EINDUUR

donderdag 15/10/2020

09:00

12:30

donderdag 15/10/2020

13:00

16:30

donderdag 22/10/2020

09:00

12:30

donderdag 22/10/2020

13:00

16:30

donderdag 29/10/2020

09:00

12:30

donderdag 29/10/2020

13:00

16:30

LOCATIE

CONTACT

SBM Gent
Tramstraat 63
9052 Zwijnaarde

T: 078 35 39 30
Tine@escala.be

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.
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