Podnikatelské subjekty jsou dnes konfrontovány se
stále komplexnějšími a dynamičtějšími podmínkami, které vyžadují rychlé rozhodování. Aby si firmy
zachovaly konkurenceschopnost, potřebují implementovat modernější technologii, která umožní
provádět rychlejší a inteligentnější rozhodnutí.
Workshop ,,Business Intelligence v podnikové
praxi“ společnosti
AMBICA s.r.o. je určen
především IT manažerům organizací, které implementují nebo plánují implementaci BI řešení.
Cílem kurzu je:
• prezentovat a vysvětlit metodiku a zásady, se
kterými přistupuje AMBICA k budování datových
skladů a BI řešení,
• prezentovat zkušenosti s technologiemi,
• prezentovat obecné technologické postupy,
uvést příklady realizací,
• uvést zkušenosti z projektů v různých oblastech
a typech řešení.

Organizace
AMBICA s.r.o. pořádá workshopy dvěma následujícími způsoby:

Otevřený seminář
pro zájemce z více organizací,
pořádáme několikrát ročně ve vlastních prostorách,
rozsah - 1 den (6 hodin),
cena - 4.000,- Kč za frekventanta,
oběd a občerstvení v ceně.

• Co je na Business Intelligence tak zajímavého?
• BI – disciplína na pomezí dvou světů,
businessu a informačních technologií.
• Typické scénáře využití BI
• reporting, analýzy, plánování, performance management, datová kvalita, data
mining,
• finance, obchod a marketing, analytické CRM, řízení zásob, řízení projektů.
• Microsoft BI
• nejrozšířenější architektura BI řešení,
• klíčové technologie a jejich využití,
• nechte se inspirovat - praktické ukázky
řešení.
• Jak se buduje Data Warehouse
• Základní technické principy a metody
budování datových skladů v praxi.
• Typický BI projekt krok za krokem
• od myšlenky po servis funkčního
řešení,
• pravidla a úskalí realizace BI řešení z
pohledu business priorit, podnikové
politiky, projektového řízení, technické
architektury i utilizace interních zdrojů.

Firemní workshop
pro pracovníky jedné organizace
můžeme realizovat i ve Vašich firemních prostorách
rozsah - 1 den (4 až 8 hodin dle dohody),
cena - 10.000,- Kč za seminář (do 6ti pracovníků).
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