een initiatief van

specialist in BI opleidingen
presenteert
hands-on training
dinsdag 26 & woensdag 27 april 2022
MOLENSTRAAT 72, 8790 WAREGEM

www.ideeds.be/iacademy

Ond
Om de kwaliteit van de opleiding te garanderen, is
het aantal plaatsen beperkt. Schrijf u snel in.

Early Bird korting:
schrijf u in vóór 1 april 2022 en
krijg 10% korting!
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Via deze hands-on training leert u
dashboards en rapporteringen
interpreteren en creëren in
MS Power BI.
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uw docenten

hands-on met Power BI
Over Microsoft Power BI

Dries Vyvey is business analytics
consultant bij i.deeds. Met 25+ jaar
ervaring werkte hij voor
verschillende types bedrijven in
diverse sectoren. Dries studeerde
toegepaste informatica en
handelswetenschappen
afstudeerrichting fiscaliteit, en
schoolt zich sindsdien ook constant
bij. Zo specialiseerde hij zich de
laatste 10 jaar in Power BI en meer
algemeen in het Microsoft (cloud)
data platform. Dries is als BI
consultant verantwoordelijk voor
projecten bij o.a. Cras, Daenens,
Godiva en Inagro.

Power BI is een krachtige business analytics tool
die u de nodige inzichten geeft om gefundeerde
beslissingen te nemen. Starten met Power BI
kan soms een hele uitdaging zijn:
hoe zet u uw huidige data om naar visueel
sprekende rapporten?
hoe krijgt u in een oogopslag zicht op uw
belangrijkste KPI’s of salescijfers?
Tijdens deze hands-on training zal u efficiënt
leren werken met Power BI en om uw data
leesbaar, visueel en toegankelijk te maken.

Wat mag u verwachten?
Na deze opleiding bent u in staat om:
data beschikbaar te stellen voor rapportering
in Power BI,
data om te zetten naar een bruikbaar model
op uw eigen modellen dashboards en
rapporten te maken,
rapporten via de cloud beschikbaar te stellen.

Concrete aanpak van de dag
Pieter Pype helpt zijn klanten met
het uitrollen van deze en andere
rapporterings- en data
visualisatietools binnen hun
onderneming. Pieter studeerde
handelswetenschappen
afstudeerrichting Finance & Risk
en werkt sinds 2019 mee aan
projecten bij klanten zoals Cras,
Denys, Inagro en Revor.

In elke module worden een aantal bewerkingen
of functies uitgelegd en gedemonstreerd. Op het
einde van iedere module is er een praktisch
voorbeeld waarmee u aan de slag kan.
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overzicht programma
dinsdag 26 april

verloop cursusdagen

Setup en introductie
Power BI Demo/walk-through (Desktop)
Lab 1: accessing & preparing data
Lab 2: data modeling & exploration
visualizations overview/usage patterns
Lab 3: visualisations

Power BI Demo/walk-through (Service)
Lab 4: publishing & accessing reports
Lab 5: building a dashboard & sharing

woensdag 27 april
Row/filter context
DAX
Power BI mobile apps
Patterns

dinsdag 26 april
8:30
9:00
12:30
17:00

Ontvangst en registratie
Start van de opleiding
Lunch
Einde eerste cursusdag

woensdag 27 april
8:30
9:00
12:30
17:00

Onthaal
Start van de opleiding
Lunch
Einde tweede cursusdag

optimale leeromgeving

what if parameters
dynamic segmentation

Special requests

i.academy is een initiatief van i.deeds nv. De eerste in de
reeks opleidingen die we voorstellen is MS Power BI. In
de toekomst zal u ook andere BI-opleidingen kunnen
volgen. Er zijn diverse BI-tools beschikbaar op de markt
met elk zijn eigen sterke punten.
Volg i.deeds op LinkedIn of schrijf je in op de website om
op de hoogte te blijven over toekomstige opleidingen.

Het aantal deelnemers van deze
cursus is beperkt. Zo kan u
optimaal genieten van de
expertise van de docenten.
Bovendien gaat u hands-on te
werk op uw eigen laptop. Zo kan u
oefenen binnen een vertrouwde
omgeving. De theoretische
onderbouwing samen met de
praktische voorbeelden zorgen
voor een nuttige en praktische
leerervaring.

benodigdheden
Laptop
Microsoft Power BI geïnstalleerd

collegakorting
Geniet van korting op het
totaalbedrag als je met meerdere
personen inschrijft!
2e personen: -10%
3e en volgende personen: -15%
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Schrijf je in via

www.ideeds.be/iacademy
data
dinsdag 26
&
woensdag 27
april

locatie

kostprijs*

Molenstraat 72,
8790 Waregem

€1.100
*Inbegrepen in de prijs:
Cursusmateriaal
Lunch
exclusief 21% BTW

Op de hoogte blijven van onze opleidingen?

www.ideeds.be/iacademy

i.deeds

i.deeds is een team van enthousiaste professionals die de
brug bouwen tussen business en IT en hun klanten
ondersteunt in de digitale transformatie. We focussen hierbij
op 4 domeinen:
corporate datawarehouse bouwen en visualiseren van
informatie met BI tools zoals MS PowerBI, Qlik, IBM Analytics,
Tableau... om de nodige inzichten van uw data te verkrijgen
analyseren en optimaliseren van bedrijfsprocessen, IT
roadmap uittekenen in lijn met uw bedrijfsstrategie
ondersteunen bij de juiste IT-keuzes te maken door een A tot Z
begeleiding in het selectietraject
begeleiden bij de implementatie en realisatie van
maatwerkoplossingen
Annulering

We begrijpen dat uw agenda vatbaar is voor verandering. U kan tot twee weken voor de opleidingsdatum schriftelijk
annuleren, Er wordt dan €100 annulatiekost aangerekend. Minder dan 2 weken voor de eerste cursusdag, is het volledige
bedrag verschuldigd. Wij verwelkomen natuurlijk ook graag een collega in uw plaats.

Database en GDPR

We houden u graag op de hoogte over de oplossingen van i.deeds en partners. Voor deze dienstverlening en
informatieverstrekking nemen we uw contactgegevens op in onze database. Deze data wordt beveiligd en nooit aan
derden doorgegeven. Te allen tijde hebt u - overeenkomstig de wet “verwerking persoonsgegevens” van 8/12/1992 en de
“AVG-reglementering” van 24/5/2016 - recht op inzage, wijziging of verwijdering van uw gegevens. Voor meer informatie,
neem contact op via hrm@ideeds.be.
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