QlikView 12 – Kursusbeskrivelser
Designer
Beskrivelse:
Baseret på et antal praktiske scenarier dækker Qlik View Designer de fundamentale
funktioner og metoder som er krævet for at begynde, at bygge QlikView analyser. Kurset er
en blanding af demonstrationer og praktiske øvelser vedrørende layout, design praksis og
udarbejdelse af QlikView analyser.
Kurset omfatter tilbundsgående gennemgang af QlikView’s forskellige lister, tabeller og
grafer.
På kurset bygger du din egen QlikView analyse baser et på et kursus-eksempel.
Varighed og pris:
Kurset har en varighed af to dage.
DKK 10.000,- pr deltager (ex moms).
Krav til kursus deltagere:
For at få udbytte af dette kursus bør deltagere have



Grundlæggende computer færdigheder
Grundlæggende forståelse for nøgletal og hvordan de kan bruges

Deltagere som med udbytte kan deltage i kurset:




QlikView brugere
QlikView designere
QlikView udviklere

Kursusudbytte:
Når kurset er færdigt kan/har deltageren bl.a.





Grundlæggende kendskab til QlikView’s datamodel
Viden om hvordan du bedst designer og bygger din QlikView analyse
Kendskab til QlikViews forskellige grafer, lister og tabelller
Viden om hvilke grafer, lister og tabeller som er bedst egnede til præsentation af
forskellige data
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QlikView 11 – Kursusbeskrivelser
Developer
Beskrivelse:
QlikView Developer kursus er absolut nødvendigt, hvis man skal bygge sine egne QlikView
analyser. Kendskab til QlikView’s datamodel, den bedste måde at indlæse data på samt
grundlæggende QlikView datascript færdigheder er nøglen i skabelse af værdiskabende
QlikView analyser.
På QlikView Developer kurset lærer du, gennem en række demonstrationer og øvelser at
bygge QlikView analyser. Vi starter med QlikView udviklingsmiljøet og slutter med
avancerede design af grafer, lister og tabeller.
Som afslutning gennemgår kursisterne en business case fra start til slut og bygger en hel
QlikView analyse.

Varighed og pris:
Kurset har en varighed af tre dage.
DKK 15.000,- pr deltager (ex moms).
Krav til kursus deltagere:
For at få udbytte af dette kursus skal deltagere have gennemgået


QlikView Designer

Deltagere som med udbytte kan deltage i kurset:



QlikView designere
QlikView udviklere

Kursusudbytte:
Når kurset er færdigt kan/har deltageren bl.a.








Skabe en QlikView datamodel
Bygge en QlikView analyse
Håndtere struktur problemer i datamodellen
Bruge QlikView’s debugger
Forstå avancerede funktioner i QlikView script editor
Anvende datatransformering i QlikView’s data script
Håndtere syntetiske nøgler og cirkulære referencer QlikView’s datamodel
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