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Korzyści dla uczestnika: Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie potrafił:  

 sprawnie poruszać się po systemie QlikView; 
 tworzyć aplikacje do analiz biznesowych; 
 używać dostępnych w programie komponentów do tworzenia 

interaktywnych aplikacji; 
 wizualizować dane pochodzące z różnych źródeł (m. in. bazy danych, 

arkuszy MS Excel); 
 wykonywać operacje i przekształcenia na danych. 

Uczestnicy szkolenia:  członkowie zespołów wdrożeniowych; 
 specjaliści i administratorzy IT; 
 analitycy; 
 kontrolerzy; 
 codzienni konsumenci raportów; 
 miłośnicy Business Intelligence. 

Oczekiwane 
przygotowanie 
uczestników: 

Mile widziana znajomość zagadnień związanych z relacyjnymi bazami 
danych. 

Forma szkolenia: Stacjonarne. 

Metoda szkolenia: Autorskie połączenie wykładów, ćwiczeń i przede wszystkim praktycznych 
warsztatów. 

Czas trwania: 2 dni. 

  



Analityk QlikView  
(Budowa interaktywnych dashboardów i tworzenie analiz) 

2/2

 

 

JCommerce SA ul. Tadeusza Kościuszki 227, 40-600 Katowice 
Witryny: www.jcommerce.pl  |  www.nearshore-it.eu  |  jcsoftwareservices.com 
Telefon: +48 32 201 15 32  |  Fax: +48 32 255 36 15  |  E-mail: office@jcommerce.pl 

 

Program szkolenia: 1. Wprowadzenie do tematyki Business Intelligence – cele i zadania 
analityki danych. 

2. Przedstawienie rozwiązania QlikView oraz całego ekosystemu firmy 
Qlik. Główne zalety korzystania z narzędzia, które przekładają się na 
lepszą pracę użytkowników. 

3. Wprowadzenie do narzędzia QlikView – menu, nawigacja, zasady 
poruszania się. 

4. Analizowanie danych przy użyciu obiektów dostępnych w QlikView:  
Bar Chart, Combo Chart, ListBox, Gauge, Line Chart, Map, Pie Chart, 
Pivot Table, Straight Table, Scatter Plot, Table, Text Box. 

5. Tworzenie zmiennych i ich wykorzystanie na podstawie przykładów 
praktycznych. 

6. Tworzenie analiz na podstawie przygotowanej aplikacji szkoleniowej. 

7. Wprowadzenie do zagadnienia Set Analysis – podstawowe funkcje 
agregujące, operatory wpływające na tworzenie analiz 
porównawczych. 

8. Dobre praktyki związane z budowaniem analiz biznesowych oraz 
ekranów analitycznych (dashboardów). 

9. Eksportowanie obiektów do plików MS Excel, JPG, PDF. 

 


