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 Qlikאודות 
מדי שנה בשנים  10%נמצא בגידול מתמיד של  BIגרף צרכי הארגונים העסקיים לפתרונות וליישומי 

 האחרונות.

 פתרונות  נחשבת לחברה פורצת דרך בתחום ומספקת פלטפורמה רחבה של  Qlikחברת

 לצרכים אלו.

Qlik Sense  היא הפלטפורמה החדשה והמובילה שלQlik  היא מנגישה את המידע בארגון לכל

 משתמש בהתאם לדרג שלו, באופן אינטואיטיבי, מחברת בקלות בין מקורות מידע שונים,

 מחוץ לשדה החיפוש.כדי לספק גישה לתוצאות הנמצאות מנוע אסוציאטיבי ונעזרת ב

הפלטפורמה מציגה את כל תוצרי האנליטיקה בגרפיקה חכמה שמספקת תובנות עסקיות בצורה 

 מהירה ויעילה ומאפשרת לארגון שיפור מתמיד.

 

 אודות הקורס
אשר פוגש את  Qlik Sense -ב עשיר ונכון UI יצירתהנדרש להבסיסי הקורס מכסה את הידע 

 הצרכים העסקיים של הארגון.

תחקור נתונים ב , יתנסהQlik Senseכיר את הסטודנט לעומק את פלטפורמת ה יזה קורס ב

כיצד לייצר ממשק המוצר וילמד שמאפשר  ויזואלייםהאסוציאטיבי, יחווה את עושר האובייקטים 

 .Qlik של עיצובהעקרונות  משתמש ע"פ

 Qlikב הקורס בנוי משילוב בין דוגמאות ותרגילים מעשיים, כשבסופו לכל משתתף יהיה מודל חי 

Sense  ע"פ תרחיש לקוחשנבנה. 

 

 

 מטרות הקורס 

o  מטרת העל 

משתמש  קויצירת ממש  Qlik Senseפלטפורמת ה היכולות של עם  טובה היכרות

 שעושה שימוש נכון בפונקציות ובאובייקטים השונים.עשיר 

o מטרות ביניים 

 בתום ההכשרה הלומד

  ב את מתודולוגיות העבודה המקובלותיכיר -  Qlik 

 פונקציות הקיימות בב שתמשי- Qlik Sense  בעת בניית מודלים 

 אובייקטים ויזואליים בב ידע להשתמש- Qlik Sense 

 על פי כללי העיצוב ב יעבוד- Qlik Sense  
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 משך הקורס 

 שעות אקדמאיות 10.66של  –מפגשים   3

 שעות 32סה"כ 

 

 קהל היעד 

 , יועצים  מנהלי מערכת,  BIאנאליסטים, מפתחי משתמשים עסקיים,   

 

 דרישות קדם 

o  הכרות טובה עם יישומייOffice 

 

 הקורסתכני 
 פירוט הנושא נושא השיעור מפגש
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Professional 
(GUI) 

  :סביבת העבודהHub, Sheet, App, Object 

 התוכנה, תחקור, ניווט והתמצאות 

  הצגת המערכת-Demo Sales 

 עקרונות לבניית ממשק משתמש נכון 

 Basic Sheet Objects : 
Filter Pane / Table / Pivot Table/ KPI  

 Basic Charts : 
Pie / Bar / Line 

 Master Item 

 Advanced Charts: 
 Tree map/ / / Scatter Plot Combo  

 Gauge 
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 Dimension Limits 

 Alternative Dimension 

 Drill Down 

 תחקור מתקדם Variable  

 Set Analysis 

 Extensions 

  טעינת נתונים ללא סקריפט–First Load 
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Final Exercise 
 
 
 
 

 Workshop" :Building a BI Model  from 
scratch" 

  .הצגת פתרונות של המשתתפים בקורס 

  ע"י המרצה.הצגת פתרון לדוגמא 

 Review/Conclusion 

 
 

 הלינק הבא למידע נוסף על הקורסים ניתן ללחוץ על 
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