Mobile Reality – Oferta szkoleń Tableau
W trakcie szkoleń wiedza jest przekazywana przede wszystkim na bazie ćwiczeń. Wspólnie z uczestnikami
przechodzimy przez poszczególne problemy biznesowe i rozwiązujemy je za pomocą Tableau. Po każdym
bloku tematycznym, uczestnicy rozwiązują odpowiednie zadania i konfrontują swoje wyniki z rozwiązaniem
optymalnym.
Szkolenie odbywa się w formie zamkniętej w siedzibie firmy lub wybranym przez nią miejscu. W każdym
szkoleniu może wziąć udział maksymalnie 15 osób. W przypadku większej liczby uczestników nie jesteśmy w
stanie zapewnić odpowiedniej jakości szkolenia. Z reguły przeprowadzamy szkolenia na sprzęcie klienta.
Jeżeli życzą sobie Państwo żebyśmy zapewnili również sprzęt komputerowy z odpowiednią ilością licencji
Tableau, taka oferta zostanie przygotowana dla Państwa indywidualnie.

Dostępne szkolenia*

Czas**

Cena***

Wstęp do Tableau

6h

1500 zł netto

Tableau dla średniozaawansowanych

2x6h

3300 zł netto

Tableau Server

8h

2200 zł netto

Konsultacje

1h

95 zł netto

* Szkolenia odbywają się u klienta bądź zdalnie
** Istnieje możliwość rozbicia szkoleń na krótsze części
*** Cena dla grupy do 15 uczestników

Szkolenie „Wstęp do Tableau”:
1.

Wprowadzenie do Tableau:
a.

Jak zacząć pracę z Tableau?

b. Interfejs Użytkownika
c.

Praca z różnymi typami danych

2. Przygotowania danych –Tableau Prep:
a. Wprowadzenie do Tableau Prep
b. Czyszczenie danych
c. Łączenie zbiorów danych
3. Analiza danych w Tableau – najważniejsze funkcje:
a. Filtry
b. Proste kalkulacje
c. Sortowanie
d. Grupowanie
e. Hierarchie
f.

Daty i czas

g. Wykorzystanie map
4. Udostępnianie wyników i publikacja raportów:
a. Budowanie dashboardów i tworzenie prezentacji
b. Publikacja wykresów i raportów
c. Tableau – dobre praktyki

Szkolenie „Tableau dla średniozaawansowanych”:
1.

Podstawy pracy z Tableau (ustrukturyzowanie podstawowej wiedzy):
a.

Podłączanie i przygotowanie danych (Tableau Prep, czyszczenie danych)

b. Typy danych i praca z nimi (daty, dane geograficzne)
c.
2.

Najważniejsze narzędzia analizy (filtry, grupowanie, sortowanie, hierarchie)

Zaawansowane kalkulacje:
a.

Pola kalkulowane

b. Operacje na datach
c.

Interwały czasowe

d. Kalkulacje tabelaryczne
e.
3.

Parametry

Zaawansowana analiza danych
a.

Trend & Reference Lines

b. Tooltips, Annotations, Legends
c.

Funkcje statystyczne

d. Prognozowanie
e.
4.

Klasteryzacja (analiza skupień)

Analizy z wykorzystaniem map :
a.

Przygotowanie danych do mapowania

b. Geokodowanie
c.

Definiowanie własnych obszarów

d. Wbudowany podział geograficzny w Tableau
e.
5.

Definiowanie odległości i analiza tras

Dashboardy i akcje:
a.

Budowanie dashboardów

b. Tworzenie akcji
c.

Budowanie „Story”

d. Integracja TABLEAU i Google analytics
e.

Dystrybucja raportów i zarządzanie uprawnieniami

Szkolenie „Tableau Server”:
1.

Instalacja i konfiguracja Tableau Server:
a.

Architektura BI Tableau Server

b. Interakcje Użytkowników z Tableau Server
c.
2.

Praca ze źródłami danych i ekstraktami

Administracja systemu BI:
a.

Zarządzanie raportami i zadaniami

b. Automatyzacja zadań
c.

Monitorowanie statusu Tableau Server

d. Zarządzanie logami

3.

e.

Aktualizacje oprogramowania

f.

Tabadmin i tabcmd

Bezpieczeństwo:
a.

Zarządzanie uprawnieniami Użytkowników

b. Bezpieczeństwo danych w Tableau Server

