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QlikSense Professional course 
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מדי שנה בשנים  10%נמצא בגידול מתמיד של  BI  גרף צרכי הארגונים העסקיים לפתרונות וליישומי
 .נחשבת למוצר פורץ דרך בתחום QlikSenseהאחרונות, ותוכנת 

  גווניםממקורות מידע מ נתוניםלשלוף מכסה את הידע הנדרש על מנת  זה משולב מסוג קורס
 . QlikSense -מודלים ב עצבלו

ובעבודה עם מסדי  QlikSenseהמובנה של  Script-יתנסה הסטודנט עם כלי ה במהלך הקורס
 נתונים מסוגים שונים.

תנסה הסטודנט עם תחקור נתונים אסוציאטיבי, יחווה את עושר האובייקטים הויזואליים בנוסף לכך, י
 .DARצוב ממשק המשתמש ע"פ תורת שמאפשר המוצר וילמד את עקרונות עי

חי ע"פ תרחיש  הקורס בנוי משילוב בין דוגמאות ותרגילים מעשיים, כשבסופו לכל סטודנט יהיה מודל
 .QlikSenseהייחודית של  הטכנולוגיהעל בוסס ומ לקוח

 

 
 
  בהיכרות עם פונקציות QlikSense . 
 הכרות עם כללי עיצוב ב- QlikSense . 
 הכרת אובייקטים ויזואליים ב-. QlikSense 
 עיצוב ממשק מונחה משתמש, ובניית כלי תחקורי על סמך מסמך אפיוןדגשים ב. 
 

 
 
 של ממשק המשתמש  העיצובמוד את לצים או כל אחד שמעוניין להכיר ולמשתמשים , אנליסטים , יוע

 .QlikSenseשל ה 
 

 
 

 היכרות טובה עם כלי אופיס 
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    First Day Agenda 
 

  מהי תכנת QlikSense? 
 ניווט בממשק והתוכנה 
 תיאור חומרי הקורס 
 Design fundamentals :Demo Sales Management 
 יצירת גיליונות ומאפיינם 
 Basic Sheet Objects: 

- Filter Pane 
- The Table Box 
- Text Object 

 Basic Charts :Pie/Bar/Line 
 Straight/Pivot Tables 
 Drill/Cyclic Group Expressions 
 Conditional Formatting 

 

 

Second Day Agenda 
 

 Image & Text 
 :מחוונים 
 Basic Set Analysis 
 Search  
 Variable :Scenarios 
 Bookmarks 
 Maps 
 Extension 
 Story Telling 
 Set Analysis 

 
 

Day Agenda Third 
 

 Workshop" :Building a BI Model  from scratch" 
  .הצגת פתרונות של המשתתפים בקורס 
 .הצגת פתרון לדוגמא ע"י המרצה 
 Review/Conclusion 

 


