
55072-A: Visualizing Data with SharePoint 2013,
Report Builder, PowerPivot & PowerView with NO

CODE

Kod yok ifadesinden kastımız nedir? Bir tür bakış açısıdır. Günümüz dünyasında başarılı yazılım tedarikçilerinin, sıradan
kullanıcılar tarafından kolayca özelleştirilebilen yazılımlar geliştirmesi gerekiyor. İş zekası dünyasında ise bu, farklı
türdeki kullanıcılara, deneyimlerine bağlı olarak, ihtiyaçlarına uygun verilerin görselleştirmesini hızla oluşturmak için
kullanabilecekleri çeşitli araçlar sunmak anlamına geliyor. Microsoft, farklı kullanıcıları hedefleyen bu gibi çok sayıda araç
üretmiştir. Bu araçlar çeşitli Sihirbazlar, İletişim Kutuları, Formlar, Web Sayfaları Tasarımcıları ve benzerleridir. Bu
eğitimde bu gibi bütünleşik araçları kullanıyoruz ve tek satır kod yazmıyoruz!

Kodsuz görselleştirme, işi halletmek için zaten var olan veri yapılarını kullanmak anlamına geliyor. Kod yazmayı
öğrenmek için zamanınız veya eğiliminiz yok ama cevaplara ihtiyacınız var. Henüz fark etmediyseniz, BT her zaman
bekleyen işlerde çalışır ancak iş durumunuz dinamik ve hızla değiştiğinden herhangi bir işin bekleme lüksü de
bulunmuyor. Bu eğitimde, talepte bulunmadan ve beklemeden bu cevapları nasıl alacağınızı öğreneceksiniz.

Hedefler

Tüm eylemleri gerçekleştirme ve listelenen soruların tümünü yanıtlama: Bu eğitim neden size göre olabilir.

Hedef kitle

Bu kursun hedef kitlesi, kullanıcıları Data V.’nin genişleyen dünyasından faydalanabilmeleri amacıyla kullanıcıları
güçlendirmek için gereken uygulama, destek, yönetim veya eğitimle görevlendirilecek İş Analistleri, Rapor Tasarımcıları,
Takım Liderleri, SharePoint Yöneticileri, İş Zekası Geliştiricileri ve Proje Yöneticileridir.

Bu eğitim neden size göre olabilir:

Gereken altyapıya sahipsiniz ancak BT'den oluşturulan raporları almanız çok uzun sürüyor.

Neler olduğuna dair içgörü eksikliği, ilerleme yeteneğinizi engelliyor.

İnternet kadar erişilebilir olması için bilgi kaynağınız olarak web tarayıcısını kullanmanız gerekiyor veya kullanmak
istiyorsunuz.

Veri bağlantılarını, rapor nesnelerini, pano KPI'larını vb. yönetmek için SharePoint kurulumundan yararlanmak
istiyorsunuz.

Değişen koşullar için raporları hızlı bir şekilde prototiplemeniz gerekiyor.
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Metinsel raporlardan grafiksel raporlamaya geçmek istiyorsunuz.

Visio Veriye Dayalı nesneleri kullanarak Altı Sigma tipi raporları uygulamakla görevlendirildiniz.

Kuruluşunuz, verileri otomatik olarak güncellemeye dayalı bir analiz uygulamak istiyor.

“Gerçeğin Tek Kaynağı” yapısını uygulamanız gerekir.

Raporların ve gösterge tablolarının etkinliğini anlamanız gerekir.

Mevcut araçları ve bu araçlar için hedef kitlenin hangisi olduğunu nasıl belirleyeceğinizi anlamanız gerekir.

Bölüm yöneticilerinin hızla harekete geçmesini sağlamak için eyleme dönüştürülebilir panolar uygulamanız gerekir.
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