-et SOAK Seminar
G rat is P ow e r b i - s e m i n a r
Introduktion til PowerBI

PRAKTISK:

Dato:
Mandag 17. december ´18
Kontakt os for andre datoer eller ift. et møde om
mulighederne.
Tidsrum:
kl. 09.00 - ca. 12.00
Lokation:
Foldegade 33, 1. sal
7100 Vejle
Instruktør:
MCT og BI Senior Specialist
Søren Agerbo
Pris pr. deltager:
Gratis at deltage
Tilmelding pr. mail til:
Salg: Helle Dagø Vittrup
Mail: hdv@soak.dk
Mobil: 2830 0021

SOAK A/S
CVR. 31274486

Via praktiske eksempler
ser deltagerne hvordan
man kan arbejde med PowerBI direkte fra Dynamics
NAV (har i et andet ERPsystem kan det også bruges). Vi hente data fra sociale medier, vise virksomhedens effektivitet på disse, og ligeledes hvordan
man kan kombinere Machine Learning / Kunstig
intelligens med PowerBI.
Det er lettere end du tror.
Vi drøfter også fordelene
og ulemperne ved forskellige implementeringsmetoder / Projektforløb, og fokus er på at drøfte den helt
simple løsning, hvor man
blot forbinder til sine data,
samt den større løsning
hvor man bygger et Data
Warehouse, arbejder med
datakvalitet og har mange
datakilder.

Deltag på et seminar, hvor
du møder de personer,
som implementerer det
hos virksomheder på daglig basis.

Maks antal deltagere er
10, så der vil være tid til at
svare på spørgsmål og
drøfte de input der måtte
komme.

Vi starter med lidt morgenmad og slutter af med en
let frokost.

Tilmelding er nødvendigt
Vel mødt!

hvad vi tilbyder – et udpluk...
✓ Microsoft Business Intelligence ✓ Analysis Services (SSAS)

✓ Dialog med 3. part

✓ Data Warehouse

✓ Machine Learning

✓ SQL drift/ udvikling

✓ Reporting Services (SSRS)

✓ Power BI

✓ Kurser i BI og SQL

✓ Integration Services (SSIS)

✓ Udviklingsressourcer

✓ Sidemandsoplæring
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