
Qlik Sense Basic - Online

Qlik Sense är ett av världens 
ledande BI-verktyg och används 
idag av företag runtom i världen. 
Qlik Sense erbjuder intuitiva 
lösningar för datavisualisering 
med self-service, applikationer för 
guidad analys, inbäddad analys.

Alla våra online-lektioner leds alltid av en Vimurkonsult. Kursen skräddarsys efter ert 
företags BI-miljö och medarbetarnas behov. Det ges mycket utrymme för frågor och 

även personlig hjälp under utbildningens gång, precis som i ett klassrum. 
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KURSUPPLÄGG

Qlik Sense Basic ska leda till att du som användare, med enkelhet, ska kunna hitta 
i och utforska Qlik Sense applikationer utan begränsningar, vilket i sin tur kan 
möjliggöra rationellt beslutsfattande. Fokus läggs på att gå igenom den grundläggande 
funktionaliteten som finns i Qlik Sense, vilket kombineras med utforskandet av 
applikationer med den metodik som Vimur rekommenderar.   

Qlik Sense Basic är en utbildning framtagen för dig som idag använder, eller ska börja använda Qlik Sense. I denna utbildning lär du 
dig metodik för hur du arbetar med och utforskar data för att kunna utnyttja dina applikationer.
Inga förkunskaper krävs men alla deltagare bör ha en dator och skärm för bästa resultat. 

Qlik Sense Basic är en lärarledd utbildning över Teams. Utbildningen är cirka en 
arbetsdag uppdelat i två halvdagar. Utbildningen innehåller PowerPoint-presentation, 
vilka verktyg som finns tillgängliga för användaren, en generell användningsmetodik 
samt diskussionsfrågor och övningsuppgifter.

• Likheter och skillnader med Excel och affärssystem 
• Metodiken för att gräva djupare i data  
• Utforskandet av en Qlik Sense applikation 
• Selektioner och applikationens påverkan av selektioner 
• Hur dataassocieringar visualiseras i Qlik Sense 
• Urvalsverktyget Smartsökning 
• Bokmärken 
• Storytelling 
• Insight advisor 
• Övningsuppgifter  

Från 6000 SEK per deltagare.
Priset är exklusive moms.

Kontakta Robin Nord för 
mer information eller för en 
skräddarsydd beställning!  
+46 73 516 62 52 
robin.nord@vimur.se

Ta steget mot ökad förståelse och mer nytta.
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