DATA
WILL BLOW
YOUR
MIND!

MAAK KENNIS MET
ONS TRAININGSHUIS!

TRAININGSHUIS
VAN 2FOQUS

Onze trainingsfilosofie is gebaseerd op
horen, zien én doen. Cursisten komen
bij 2Foqus om een vaardigheid te
ontwikkelen die ze direct kunnen
toepassen in het werkveld. Daarom
krijg je bij ons geen zogenoemde
knoppencursus of theoretische
verhalen, maar een doelgerichte
training of workshop. Onze trainingen
worden gegeven door consultants die
het vak verstaan en zelf jarenlange
ervaring hebben binnen de wereld van
Data & Analytics.

“MANAGER EDUCATION,
TRAINER & QLIK LUMINARY”

ANALYSEER & MONITOR

KOM TOT NIEUWE INZICHTEN EN
GEBRUIK DEZE IN DE TOEKOMST
ERVAREN TRAINERS

ONLINE, IN-HOUSE, OP LOCATIE

NL- EN ENG-TALIG

KENNIS ÉN ERVARING

MAATWERK

UIT DE PRAKTIJK

CREATING VALUE
FOR TOMORROW
Er komen steeds meer bedrijfsdata beschikbaar. Het bundelen
van al deze gegevens zorgt ervoor dat Data & Analytics
steeds belangrijker wordt. Maar hoe werkt een datagedreven
organisatie? En wat zijn de mogelijkheden van Business
Intelligence (BI)?
LEER MEER OVER DATA & ANALYTICS MET DE
DOELGERICHTE TRAININGEN & WORKSHOPS VAN 2FOQUS.

VOOR IEDEREEN
2Foqus helpt je ontdekken en leren hoe je efficiënt kunt werken met Business
Intelligence (BI) en dit door kunt geven binnen jouw organisatie. Wij geven trainingen
en workshops op verschillende niveaus: BASIS, ADVANCED EN EXPERT.
Ook maatwerk is mogelijk. Een training of workshop kan zo worden ingericht dat
deze direct toepasbaar is voor jouw organisatie.

QLIK SENSE
Deze self-service data discovery en
datavisualisatie oplossing is voor
iedereen te gebruiken.
Maak eenvoudig en snel dynamische
dashboards en statische rapportages.
Transformeer data in verhalen (data
storytelling) en deel visuele analyses en
bevindingen met jouw team.

POWER BI
Geef beslissers op elk niveau inzicht in
voor hen relevante informatie.
Power BI stelt je in staat om op een
snelle en gecontroleerde wijze data te
ontsluiten en vervolgens om te zetten in
rijke analyses en heldere visuele
rapportages.

TIMEXTENDER
Ontwikkel een datamanagement
platform en bespaar op beheer.
TimeXtender helpt bij het voorbereiden
en beheren van data ten behoeve van
analyses en A.I. zonder één regel code
te schrijven!
Door het geautomatiseerde (ETL) script
die documentatie genereert, ontwikkel
je een toekomstbestendig data
warehouse waar elke ontwikkelaar met
overweg kan.

DATA LITERACY
Leer meer op het gebied van Data
Literacy, ofwel datageletterdheid. Leer
gegevens lezen, begrijpen, creëren en te
communiceren.
Leg de basis om jouw reis te starten met
data of neem de eerste stap om jezelf
verder te ontwikkelen.

HOREN, ZIEN
& DOEN!

INSCHRIJVEN
VOOR EEN TRAINING
OF WORKSHOP?
Scan de code voor het volledige aanbod
op de website en schrijf je direct in!

MEER
WETEN?
MEER WETEN OVER
ONS AANBOD?
BEKIJK ONZE WEBSITE:
EDUCATION.2FOQUS.NL
NEEM CONTACT OP MET:
INFO@2FOQUS.NL
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