Tableau andmeanalüüsi baaskoolitus
Kestus: 6 akadeemilist tundi
Äripäev, Vana-Lõuna 39/1, Tallinn
Vaata kõiki toimumiskuupäevi
Tableau tarkvara on lahendus, mida tuhanded ettevõtted täna kasutavad, kui nad otsivad lahendusi
oma suurandmete analüüsi probleemidele. See kursus valmistab teid ette Tableau kasutamiseks
igapäevatöös.
“Tableau andmeanalüüsi baaskoolituse” eesmärk on Tableau-alaste baasoskuste õpetamine
tasemeni, kust on võimalik jätkata iseseisva õppimisega ning rakendada õpitud oskusi igapäevatöös.
Koolituse lühikokkuvõte:
Koolituse käigus õpitakse põhiteadmisi andmeanalüüsi läbiviimiseks; andmeanalüüsi
kontseptsioonidest tänapäevases andmeterikkas majanduses ning võimalusi suurest hulgast
andmetest peidetud mustrite, regulaarsuste, seaduspärasuste ning trendide leidmiseks.
Õpitakse tundma, kuidas andmeanalüüsiks vajalike andmeid Tableau-sse hõlmata, eeltöödelda, talletada, jms. põhimeetodeid ja kontseptsioone.
Koolituse läbimisel omandavad koolitusel osalejad oskuse analüüsida ettevõtte või asutuse äriandmeid ja pakkuda sobilikke lahendusi
ettevõtte või asutuse majandusnäitajate parandamiseks andmete abil Tableau-s.
Koolituse lõpus toimub teadmiste kontroll.
Koolitus toimub koostöös Datafruit OÜ-ga.
Sihtgrupp:
Koolitusele on oodatud: andmeanalüütikud, Tableau tarkvara kasutajad, tooteomanikud
Koolituse tulemusena osaleja:
mõistab andmete tähtsust ettevõttes
omab ülevaadet andmeanalüüsi põhimõistetest ja lähenemisest Tableau-s
suudab pakkuda ärilistele probleemidele lahendusi, mida on võimalik lahendada andmekeskselt
omab praktilist arusaamist andmeanalüüsi etappidest, nende etappide vajadusest ja etappide vahelistest seostest
Koolitusel osalemise eeldused (soovitavalt):
Kasuks tuleb Exceli kasutusoskus.
Koolituse läbiviimise põhimõtted:
Peamine osa teooriast läbitakse kontakttunnis (videoloengud vajadusel, kui kontakttunni läbiviimine ei ole võimalik). Lisaks tehakse õppurile
kättesaadavaks elektroonilised loengumaterjalid. Kontakttundides toimub aktiivne diskussioon käsitletavatel teemadel - vaadatakse üle
olulisemad kontseptsioonid.
Viiakse läbi näidisjuhtumite analüüs ning lahendatakse praktilisi ülesandeid. Võimalusel toimuvad grupitööd (kui koolitusel ei osale üle
kümne osaleja).
Õpiväljundite saavutamist hinnatakse praktiliste ülesannete ning arutelude käigus.
Koolitust on võimalik tellida ka inglise keeles!
Koolituspäev kestab kella 9:30-15.00
Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus.
Maht: 6 akadeemilist tundi
Täienduskoolituse õppekavarühm: 0688 Informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia interdistsiplinaarne õppekavarühm
Koolitushind sisaldab lisaks:
õppematerjale;
koolitaja konsultatsiooni õpitud teemade kohta e-posti teel pärast koolitust;
tunnistust.
Lisaväärtusena pakume:
tasuta parkimist;
lõunasööki;
sooje jooke koos küpsistega;
värskeid puuvilju.
Loe artiklit:
Tableau - tööriist paremate äriotsuste tegemiseks

Koolitusel saab osaleda Töötukassa koolituskaardiga.
Näeme koolitusel!
Soovitatav õppekirjandus:
Few, „Information Dashboard Design: Displaying data for at-a-glance Monitoring“ (2013) [põhjalik vaade andmete visualiseerimise teemadele]

LISAINFO
Osalemise tingimused
Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üksteist päeva enne koolitust saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.
Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolituse alguseni.
Koolituse eest tasumine toimub arvel viidatud arveldusarvele. Arve saadetakse maksja aadressile e-postiga. Arve tuleb
tasuda enne koolituse algust arvel märgitud maksetähtajaks.
Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil info@koolitus.ee või telefonil 618
1727 . Kui teatate koolitusel mitteosalemisest kuni 10 tööpäeva enne algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust või
tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest. Mitteosalemisest vähemalt 5 tööpäeva varem teatades, tagastame 50%.
Muul juhul kuulub arve tasumisele. Raha tagastame ette antud summas juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega
seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel
õppetasu ei tagastata.
IT Koolitusel on õigus koolitusgrupi mitte täitumisel koolituse toimumine edasi lükata või koolitus ära jätta. Koolitusele
registreerunuid teavitatakse kursuse edasi lükkumisest või ära jätmisest telefoni või e-posti teel. Koolituse ära jäämisel
korraldajatest tulenevatel põhjustel makstakse õppetasu tagasi. .
IT Koolitus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 618 1727 või info@koolitus.ee.
COVID-19
Klassikoolitusel osalemise tingimused
- Klassikoolitusel osalemiseks on vajalik esitada Covid-19 tõend kas digitaalsel kujul või väljatrükina paberil.
- Tõendit ja isikusamasust kontrollitakse enne koolitusklassi sisenemist.
- Covid 19 tõend on digilugu.ee kodulehel saadaval vaktsineeritul või COVID-19 haiguse läbi põdenud inimestel.
- Klassikoolitusel on maski kandmine kohustuslik.

