Data-analyse in MS Excel voor gevorderden:
Power Pivot & Dax - Live webinar
DOELSTELLINGEN
Deze opleiding is een vervolg op de opleiding data-analyse in MS Excel. Ze laat toe
om na deze dag nog meer geavanceerde analyses te maken in Excel.
Deze opleiding heeft als doelstelling om:
te leren werken met PowerPivot;
gebruik te maken van de Dax taal;
nog meer data te halen uit verschillende bronnen.

SAMENVATTING
Categorie:
Persoonlijke ontwikkeling
Niveau:
Advanced
Type opleiding:
Blended learning
Prijs:
In kader van paritair initiatief, worden de paritaire prijsrichtlijnen toegepast.

DOELGROEP
De opleiding kan gevolgd worden door verschillende doelgroepen die gegevens
rapporteren en analyseren:
medewerkers die momenteel rapporteren in Excel maar hun kennis willen
uitdiepen;
medewerkers/managers met nood aan ad hoc analyses;

personen die de evolutie in Excel willen volgen.

VEREISTE VOORKENNIS
Advanced level: biedt praktijkgerichte toepassingen op de reeds verworven
theoretische kennis van de "basic level" opleidingen (uitdieping).
Extra voorkennis vereist:
weten hoe je functies schrijft in Excel;
notie van PowerQuery in Excel;
goede kennis van draaitabellen (pivottables).

PROGRAMMA
Inhoud
Kennismaken met PowerPivot
Datamodel in Excel
Relaties tussen tabellen
Het datamodel voorbereiden voor berekeningen
Measures (berekende velden) schrijven
Dax, de taal van PowerPivot
Eenvoudige metingen
Calculate functie
Een tijdsdimensie toevoegen aan het model
Berekende velden met tijdsdimensie: YearToDate, verschil vorig jaar,
kwartaal …
PRAKTISCHE INFORMATIE
Duurtijd: 1 dag opleiding
Uren: 9u-17u (6 lesuren per dag)
Plaats: Deze opleiding zal online gegeven worden.
Extra informatie:
Hoe start je de webinar vlot op? Je ontvangt een login en een wachtwoord per email om toegang te krijgen tot ons platform. In het platform vind je een link. Door
op de geplande datum te klikken start de webinar via Webex.
Om bijscholingspunten te behalen is het belangrijk om met je eigen naam in te
loggen, de volledige trainingsdag te volgen en de door de trainer voorgestelde
vragen te beantwoorden. Volg de opleiding niet met meerdere personen via
eenzelfde pc.

METHODOLOGIE
Type opleiding: Online, blended learning
Tijdens Live Webinars zie je de presentatie en de trainer live via jouw scherm.
Je kunt met de trainer communiceren en vragen stellen.
Lesmateriaal:
Powerpoint presentatie (slides);
Live video.

