- Vi går ikke efter at blive de største, vi går efter at være de bedste

POWER BI WORKSHOP

FÅ EN 100% FIRMATILRETTET WORKSHOP I POWER BI SERVICES
Vi tilbyder 2-dages workshop
•
•
•
•
•
•

Brug af egne data
Opbygning af analysemodeller
Visualisering og Dashboards
Opsætning af trial platform
Afholdelse hos jer
Prøveversion af produktet til eget brug

Vi har erfaringen
Stoltze IT er blandt de første i Danmark, der afholder workshops i Power BI Services. På basis af
mange års undervisningserfaring i Excel Microsoft
Business Intelligence og facilitering af erfagrupperne Excel BI og SQLBI har vi kendt til Power BI
helt fra starten.
Det sammenholdt med en række afholdte workshops gør os i stand til at levere en kvalitets workshop, der så rigeligt betaler sig hjem. Investeringen
er kun:

Kr. 17.500,- ekskl. moms

Vi går ikke efter at blive de største, vi går efter at være de bedste.

PROGRAMMET MÅLRETTES 100% TIL JER
Et typisk programindhold
kunne være
•
•
•
•

Generel intro til Power BI værktøjerne
Opbygning af analysemodeller på egne data
Visualiseringer og Dashboards baseret på de
udviklede analysemodeller
Opsætning af trial platform, som I selv kan
arbejde videre med

Det siger Falck A/S om
workshoppen
Afdelingsleder for BI & Analyse hos Falck A/S,
Morten Jensen siger: “Lanceringen af Power BI
Services gav os troen på, at det var den vej, vi skulle.
Vi købte derfor en to-dages workshop ved Stoltze
IT. Det gav os mulighed for at arbejde med egne
data. Data, som var forholdsvis ukendte for os, men
som vi blev fortrolige med og klædt på til at arbejde
videre med på egen hånd. Det er en stor fordel for
os, at det er egne data, og vi er nu i gang med at afklare i hvilken retning, vi skal. Vi har allerede taget
de første skridt og lavet et par simple dashboards,
som på overskuelig måde føder os med information. Vi kan klart anbefale Stoltze It, som vi har været
meget tilfredse med.”

Stoltze IT
Stoltze It er Danmarks stærkeste team af Microsoft
BI specialister. Vi har arbejdet med at levere løsninger til optimering af virksomheders performance i
mere end 15 år.
Vi tager typisk over, hvor andre giver op. Vores kerneydelse er opbygning af løsninger til datahåndtering og –analyse inden for kompetenceområderne:
Business Intelligence, Big Data, Data Warehouse,
Master Data Management og Business Analytics.
Løsninger som giver kvalificerede data, der kan
belyse virksomhedens vækstpotentiale, medarbejderperformance, indtjening pr. produkt, økonomiske
optimeringsmuligheder mv.
Vi har kunder som Danske Bank, SE, home, SOS
Dansk Autohjælp, Unifeeder m.fl.
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