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หล ักสูตร Microsoft Power BI Express
URL: http://next.greatfriends.biz/training/course/G53X
อธิบายเกียวก ับหล ักสูตร
ในคอร์สนีท่านจะได ้เรียนวิธใี ช ้งาน Microsoft Power BI ซึงเป็ นบริการในอินเตอร์เน็ ตแบบคลาวน์คอมพิวติง (เรียนแล ้วใช ้แบบ on premises
เป็ นด ้วย) สําหรับการวิเคราะห์ข ้อมูลทางธุรกิจ เพือสร ้างแผงควบคุม (Dashboard) รูปแบบทีสวยงาม ทันสมัย มีพลวัต
เหมาะดูได ้ทังในคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน และแทปเล็ต สามารถสร ้างรายงานทีแก ้ไขและใช ้งานเป็ นหมู่คณะได ้อย่างรวดเร็ว
#### อธิบายหลักสูตร

บิซเิ นสอินเทลลิเจนซ์ (BI) คือ การเปลียนข ้อมูล (Data) ให ้กลายเป็ นสิงทีสามารถนํ าไปใช ้ประโยชน์ได ้ (Insight)
เหมาะสําหรับผู ้ทํางานในหน่วยงานทีรวบรวมข ้อมูลจํานวนมากไว ้ในฐานข ้อมูล
บิซเิ นสอินเทลลิเจนซ์จะช่วยให ้ท่านสามารถนํ าข ้อมูลมาแสดงผลเป็ นรายงานอัจฉริยะทีจําเป็ นสําหรับผู ้บริหารธุรกิจใช ้ตัดสินใจและวางแผนได ้อย่างรวดเร็วแม่นยํา
ในคอร์สนีท่านจะได ้เรียนวิธใี ช ้งาน Microsoft Power BI ซึงเป็ นบริการในอินเตอร์เน็ ตแบบคลาวน์คอมพิวติง (เรียนแล ้วใช ้แบบ on premises
เป็ นด ้วย) สําหรับการวิเคราะห์ข ้อมูลทางธุรกิจ เพือสร ้างแผงควบคุม (Dashboard) รูปแบบทีสวยงาม ทันสมัย มีพลวัต
เหมาะดูได ้ทังในคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน และแทปเล็ต สามารถสร ้างรายงานทีแก ้ไขและใช ้งานเป็ นหมู่คณะได ้อย่างรวดเร็ว
เหมาะสาํ หร ับ
ผู ้สนใจทัวไป
ความรูเ้ บืองต้นทีต้องมี
ผู ้เรียนไม่จําเป็ นต ้องมีพนความรู
ื
้การเขียนโปรแกรม

เนือหาวิชา
Getting started with Power BI
Uploading data to Power BI
Introducing natural-language queries
Introducing Quick Insights
Introduction to reports
Introducing Visual Interactions
Decorating the report
Saving the report
Pinning a report
Refreshing the budget workbook
Filtering a report
Sharing the dashboard
Inviting a user to see a dashboard
Creating a group workspace in Power BI
Turning on sharing with Microsoft OneDrive for Business
Viewing reports and dashboards on mobile devices
Promotion

CodeChop by GreatFriends
×
Promotion

GF Standard
ศิษย์เก่าลด 10%
บริษัทศิษย์เก่า ลด 10%
สมัครพร ้อมกัน 2 คน ลด 5%
สมัครพร ้อมกัน 3 คน ลด 7%
×
Promotion

GreatFriends for the People
บุคคลธรรมดาลด 50% + ไม่ม ี VAT
ไม่รับในนามนิตบิ คุ คล (ไม่อ อกใบเสร็จ/ใบกํากับภาษี ให)้
ไม่ม กี ารออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี /บิลเงินสดให ้ในทุกกรณี
ใช ้ส่วนลดศิษย์เก่าในหลักสูตรนีไม่ได ้
×
Promotion

None
×
Promotion

Special Holiday
สามารถเรียนในนามบุคคลธรรมดาหรือ นิตบิ คุ คลก็ได ้
สําหรับนิตบิ คุ คล ราคานียังไม่ได ้รวม VAT 7%
ใช ้ส่วนลดศิษย์เก่าในหลักสูตรนีไม่ได ้
×
Promotion

Three Plus One
ฉลองเกรทเฟรนด์ครบรอบ 12 ปี สมัครพร ้อมกัน 2 คน ลด 10%
ศิษย์เก่าลด 10%
ฉลองเกรทเฟรนด์ครบรอบ 12 ปี เรียน 3 คอร์ส แถมฟรี 1 คอร์ส
บริษัทศิษย์เก่า ลด 10%
×
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