
BUSINESS INTELLIGENCE – ZAJĘCIA Z PRAKTYKAMI

Liczba godzin: 16h

Prowadzący: Cognity

Opis: Można zaobserwować nasilające znaczenie samodzielnych narzędzi 
analitycznych w sferze biznesu, gdzie od przedsiębiorców wymaga się szybkiego 

podejmowania decyzji oraz działań. Pożądane są samoobsługowe narzędzia 
analityczne, które dają możliwość samodzielnego generowania pomocnych analiz. 

Rozwiązania BI dają możliwość analityki danych w czasie rzeczywistym, 
technologia in-memory pozwala na szybką analizę, nawet dużej ilości danych. 

Tworzone są narzędzia, które dokonują szybkiej integracji danych.

Kluczowe kompetencje: Zakres szkolenia: Wymagania:

▪ Umiejętność korzystania 
z samodzielnych 
narzędzi analitycznych

▪ Umiejętność 
wykorzystania narzędzi 
szybkiej integracji 
danych

▪ Power Query
▪ PowerPivot
▪ Analizy 

geoprzestrzenne w 
Power Map

▪ Tworzenie raportów 
w Power View

▪ Budowa modelu 
danych Power BI

▪ Interaktywna 
wizualizacja danych

▪ Podstawowa znajomość 
programu Excel
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PROGRAM SZKOLENIA

➢ Moduł 1. Narzędzia samoobsługowych analiz BI.
➢ Moduł 2. Plan przepływu pracy w Business Intelligence.
➢ Moduł 3. Ewolucja rozwiązań BI w Excelu.
➢ Moduł 4. Power Query.
➢ Moduł 5. PowerPivot.
➢ Moduł 6. Analizy geoprzestrzenne w Power Map.
➢ Moduł 7. Tworzenie raportów w Power View. 
➢ Moduł 8. Wprowadzenie do rozwiązań analizy biznesowej (BI). 
➢ Moduł 9. Pobieranie danych w Query Editor.
➢ Moduł 10. Praca z danymi.
➢ Moduł 11. Budowa modelu danych Power BI.
➢ Moduł 12. Interaktywna wizualizacja danych. 
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PROWADZĄCY

COGNITY

Firma Cognity istnieje od 2011 roku. Powstała w odpowiedzi na
zapotrzebowanie specjalistów na wysokiej jakości szkolenia branżowe
prowadzone przez ekspertów - praktyków. W swojej pracy Cognity stawia
na metodę warsztatową - niezależnie od tematu kursu. Łączy najnowsze
trendy ze sprawdzonymi rozwiązaniami. Stąd też nazwa Cognity
pochodząca od dziedziny nauki kognitywistyki, ponieważ elastyczne
myślenie i skuteczność w działaniu jest priorytetem. Gwarancją wysokiej
jakości szkoleń w Cognity są trenerzy i eksperci nieustanie podnoszący
swoje kwalifikacje oraz umiejętności, a także specjaliści ds. szkoleń
efektywnie i skutecznie projektujący procesy szkoleniowe dla
międzynarodowych firm, korporacji, instytucji finansowych i
administracji.


