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Korzyści dla uczestnika: Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie potrafił:  

 sprawnie poruszać się po systemie Qlik Sense; 
 stworzyć aplikację do analiz biznesowych; 
 zarządzać źródłami danych; 
 tworzyć model danych; 
 wykonywać operacje i przekształcenia na danych. 

Uczestnicy szkolenia:  osoby zajmujące się rozwojem aplikacji BI; 
 specjaliści i administratorzy IT; 
 analitycy; 
 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. 
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Zakres tematyczny 
szkolenia: 

1. Wprowadzenie do tematyki Business Intelligence. 

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

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

4. Tworzenie aplikacji Qlik Sense. 

5. Wprowadzenie do tematyki baz danych. 

6. Tworzenie połączeń do źródeł danych – pliki płaskie, pliki MS Excel, 
bazy danych, źródła sieciowe, Qlik DataMarket. 

7. Dobre praktyki budowy modelu i tworzenia procesu ładowania danych. 

8. Możliwości Data Manager oraz Data Load Editor.  

9. Analiza modelu danych za pomocą Data Model Viewer. 

10. Podstawowe problemy z modelem danych (klucze syntetyczne, 
zapętlenia modelu) – przyczyny powstania, sposoby na rozwiązanie 
problemu. 

11. Przeładowanie i debugowanie skryptu. 

12. Zaawansowane przetwarzanie danych za pomocą Data Load Editor. 

13. Przedstawienie funkcji używanych podczas tworzenia skryptu aplikacji. 

14. Tworzenie zmiennych w skrypcie oraz przykłady ich praktycznego 
zastosowania. 

15. Instrukcje CONCATENATE, JOIN, MAPPING, KEEP. 

16. Recykling danych w skrypcie – instrukcja RESIDENT, BINARY LOAD oraz 
LOAD on LOAD. 

17. Używanie funkcji warunkowych. 

18. Tworzenie kalendarza w aplikacji. 

19. Qlik Branch i korzystanie z rozszerzeń. 

 


