Power BI
Kendi kendinize iş zekasını keşfedin. Verilerinizi analiz edin, etkileşimli raporlar
oluşturun ve bulgularınızı firmanız genelinde paylaşın.

Neler Öğreneceksiniz?

Süre:
İki gün (16 saat)

Bu iki günlük eğitim, güçlü görseller oluşturmak ve verilerinizi bir
profesyonel gibi analiz etmeniz için kullanacağınız Power BI
uygulamasının temellerini öğrenmenizi hedefler. Bu eğitim ile, veri
modelleme, DAX ölçütleri, Power BI sorguları ve daha fazlası gibi pek çok
konunun üstesinden gelebileceksiniz.

İrtibat İçin:
+90 216 970 17 06
destek@twinsoft.com.tr
www.twinsoft.com.tr

Eğitimin Amacı
Bu eğitim, verileri hızla analiz etmenize, dönüştürmenize ve
sunmanıza olanak tanır. Birden fazla veri kaynağına nasıl
bağlanabileceğinizi keşfedin ve hızlıca dinamik raporlar
oluşturun.

Kimler İçin?
Bu eğitim ağırlıklı olarak iş verileriyle çalışan ve Excel'in
yeteneklerinin ötesine geçmek isteyen analistler için
tasarlanmıştır. Temel Excel işlevleri hakkında önceden
bilgi sahibi olmak katılımcılar için faydalı olacaktır.

Hakkımızda
Verilerin anlamlı bilgiye dönüşmesi, doğru iş kararlarını vermede çok önemlidir. Sürekli genişleyen veri akışını
en verimli şekilde yönetmenize yardımcı oluyoruz. Sektörünüze ve işleve uyarlanmış eğitimlerle, daha fazla
bilgi elde etmek için verileri organize etme, analiz etme ve görselleştirme konusunda hızlı bir uzman haline
gelecektir. Kısacası, eğitimlerimiz sizin daha az zamanda ve daha iyi sonuçlarla daha fazla iş yapmanızı
sağlamayı amaçlamaktadır.

Eğitimin İçeriği
Veri Modelleme
Self-servis iş zekası, Power BI'ın kilit rol oynadığı veri analizi dünyasında devrim yaratıyor. Bu
eğitimde Power BI'ın ana avantajları ve analitik uygulamaları tanıtılacaktır. Veri, Power BI ile
çalışmanın temel taşını oluşturur. Veri modelleri ile, farklı dış veri kaynaklarına bağlanarak ve
tablolar arasında ilişkiler oluşturarak verilerinizi daha iyi yönetmeyi öğreneceksiniz.
Cevabı Verilecek Sorular
Çeşitli veri kaynakları arasında nasıl ilişki kurabilirim?
Power BI hangi veri formatlarını destekliyor?
Birincil veri anahtarları nasıl oluşturulur?
Odak Noktaları
Power BI'ın faydaları
Normalizasyon and denormalizasyonu anlama.
Çeşitli kaynaklardan veri yükleme
Power BI'da veri yükleme seçeneklerini keşfetmek.
Veri kaynağı ilişkileri
Birden fazla veri kaynağını bağlama. Özel veri anahtarları oluşturma. İki yönlü ve tek
yönlü ilişkiler.

DAX Temelleri
DAX, Power BI ortamında formül dilidir. Pivot Tablolar'a uygulandığında, DAX'da oluşturulan
formüller altı aşamalı bir değerlendirme içeriğine tabi tutulur.
Cevabı Verilecek Sorular
DAX formülleri nasıl hesaplanır?
Kapalı ve açık ölçümler arasındaki fark nedir?
Filtreleme ve hesaplama motorları nedir?
Odak Noktaları
DAX temellerini öğrenme
Toplama ve iterasyon fonksiyonlarıyla ölçümler oluşturma.

Veri tablosu fonksiyonları
Bazı işlevleri keşfetmek DISTINCTCOUNT(), COUNTROWS(), COUNTBLANKS()
İçerik etkileşimlerini anlama
Filtre ve satır içeriği aracılığıyla formüllerin davranışını değiştirme.

Power BI Görselleştirmeler
Verilerinizi Power BI görselleştirmeleri ile keşfedip sunun. Güçlü raporlar ve gösterge tabloları
oluşturun.
Cevabı Verilecek Sorular
Power BI ile rapor nasıl oluşturulur?
Power BI bana normal Excel'in sunduğu yeni özelliklerden farklı ne sunuyor?
Drill-down fonksiyonuyla raporları nasıl oluşturabilirim?
Odak Noktaları
Power BI görselleştirmeleri
Bir Power BI raporu hazırlama ve olasılıklarını keşfetme.
Power View ile tablo ve grafikleri anlama
Analitik Power View raporlarına farklı grafik görselleştirmeleri ekleme.
Matrisleri, kartları ve haritaları kullanma
Etkileşimli raporlar oluşturma ve haritalar üzerinde veri görüntüleme.
Rapor filtreleme
Sayfa ve rapor düzeyi filtrelerini keşfetmek. Görselleştirmelerle dinamik filtreleme.
İşinizi yayınlama
Raporlarınızı bulut servisine yükleyin ve iş arkadaşlarınızla paylaşın.

Power BI Sorguları
Verilerinizi Power BI sorgu gezgini ile alma, temizleme ve dönüştürme.

Cevabı Verilecek Sorular
Power BI ile rapor nasıl oluşturulur?
Power BI bana normal Excel'in sunduğu yeni özelliklerden farklı ne sunuyor?
Drill-down fonksiyonuyla raporları nasıl oluşturabilirim?
Odak Noktaları
Sorgular ve ortak işlemler oluşturma
Çeşitli kaynaklardan sorgular oluşturma, satırları ve sütunları yönetme, filtreleme ve
sıralama.
Verileri dönüştürme
Sütun dönüşümü, veri kümesi ters dönüşümü, doldurma aracı.
Birden çok sorguyla çalışma
Sorguları birleştirme, ekleme ve çoğaltma hakkında bilgi edinin.

Gelişmiş DAX Hesaplamaları
Değerlendirme içerikleri, CALCULATE işlevi ve hiyerarşi kavramları, veri modelini
zenginleştirmenizi sağlar. Daha karmaşık raporlar oluşturursunuz ve DAX dilini anlama
konusunda kendinizi geliştirirsiniz. Gelişmiş DAX hesaplamaları ile, gerçek dünyada çok geniş
bir yelpazedeki iş senaryolarıyla başa çıkabilirsiniz. Power BI ile hangi problem setlerinin en iyi
şekilde çözümlenebileceğini keşfedecek, DAX'i bir sorgu dili olarak kullanmayı öğreneceksiniz.
Cevabı Verilecek Sorular
İlk filtre içeriğini nasıl değiştirebilirim?
DAX ile hangi tarih hesaplamalarını gerçekleştirebilirim?
Verilerimi gruplama, sıralama ve sorgularla nasıl analiz edebilirim?
Odak Noktaları
Hesaplama işlevini kullanma
Karmaşık filtreleme koşullarıyla birlikte CALCULATE işlevini uygulama.
DAX ile tarih hesaplamaları yapma
Takvim tablosu oluşturma ve zaman içindeki karşılaştırmalar.
DAX sorgu fonksiyonları
Power BI'ın nasıl çalıştığını anlayın ve bunu sorguları içeren daha karmaşık analizler için
kullanın.

Eğitimlerimizi Neden Seçmelisiniz?
İş Odaklılığı
Hemen uygulanabilecek pratik becerileri ve yöntemleri öğreneceksiniz. Egzersizler ve
durum senaryoları, ortak iş zorluklarına dayanırken içerik, farklı endüstrilerde çalışmış
profesyoneller tarafından sürekli olarak geliştirilir.

Uzman Bilgisi
Eğitimcilerimiz Excel ile veri analizi ve otomasyon alanında uzman kişilerdir. Birçok şirketin
Excel ile uygun maliyetli çözümler üretmesine ve bu deneyimi eğitimlerimize dahil
etmelerine yardımcı olmuşlardır.

Devamlı Destek
Eğitimlerimiz sırasında öğrendiklerinizi uygulayabilmenizi sağlamak için ekibimiz
karşılaşabileceğiniz sorularınıza zamanında yanıt vermeye hazırdır.

Esnek
Eğitim içeriğinin ve olanakların eğitim gereksinimlerinizi karşılamasına özen gösteriyoruz.

Uluslararası
Uluslararası düzeyde faaliyet gösteriyoruz. Eğitim içeriğimiz ve öğretim metodumuz çok
uluslu organizasyonlarda çalışan profesyoneller için de uygundur.

