Leertraject Power BI

Kickstart voor datagedreven organisaties.
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Zelf rapporteren met Power BI

DAX voor Power BI

DAX voor Power BI

Datavisualisatie

Measures

CALCULATE

Data-analyse

Calculated Columns

Iterators (SUMX, AVERAGEX, ..)

Self-service data prepareren

Datamodelleren voor DAX

Datums en tijden

Data modelleren

Variabelen

Filtering (FILTER, ALL, …)

Samenwerken en delen

Row context

Time Intelligence

Advanced Analytics

Filter context

Relaties in DAX

Overzicht van de onderwerpen (grijs) in de leertrajecten Power BI en DAX
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De opbouw van de training houdt reken-

en ermee aan de slag te gaan. Zo borg je

ing met je dagelijks werk. Met gerichte

je kennis beter. Bovendien kun je zelf

opdrachten en puzzels dagen we je uit

kijken waar en op welk moment je de

om concepten helder te krijgen en laten

kennis toepast in je dagelijks werk. Ook

je vooral op zoek gaan naar toepassin-

krijg je opnames van de instructie-

gen van Power BI binnen jouw organisa-

sessies. Je kunt dus altijd de gedeelde

tie. Je maakt dus direct verschil waar het

kennis terugkijken. Ook in dat opzicht

hoort: in je werk.

Eenvoudig aanmelden
Snel van start!

Eerst meer weten?
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http://www.wortell.nl/powerbi-leertraject

