LIMBAJUL DAX(DATA ANALYSIS EXPRESSIONS)

STAPANITI CONCEPTELE
MODERNE DE DAX

Pret lista: 390 euro/persoana
(pret fara TVA)
Durata: 3 zile x 8 ore/zi

o ce@drexcel.ro

DESPRE ACEST CURS

Acest curs-workshop complet de trei zile va introduce in limbajul DAX.
DAX este limbajul nativ al Power Pivot pentru Excel, al modelele Power BI
Desktop și SSAS Tabular în Microsoft SQL Server Analysis Services
2012/2014/2016/2019.
Cursul se adresează utilizatorilor de Power BI Desktop, Power Pivot pentru
Excel și dezvoltatorilor de Analysis Services care doresc să învețe și să
stăpânească limbajul DAX.
Scopul cursului este de a va insusi toate caracteristicile limbajului DAX,
oferindu-va cunoștințele pentru a scrie formule pentru scenarii de afaceri
comune și avansate. Toți participanții primesc o copie a cărții The Deﬁnitive
Guide to DAX.
Datorita interactiunii puternice dintre formator si participanti, pe care se
bazeaza succesul cursului, am limitat numarul de participant la
15 persoane /grupa, pentru care eﬁcienta instruirii este garantata.
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SUBIECTE
INTRODUCERE IN DAX
FUNCTII TABELARE
EVALUAREA CONTEXTULUI
FILTRE IN CONTEXTUL RANDULUI
RELATII TABELARE
DIRECTIVA CALCULATE
CALCULE INTELIGENTE BAZATE PE TIMP
DAX CA LIMBAJ DE INTEROGARE
FUNCTII TABELARE AVANSATE
FILTRE INCRUCISATE
RELATII FIZICE

*programa de curs se poate personaliza la cererea clientului
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INSTRUCTORUL TAU: BOGDAN TARLA (MVP EXCEL PENTRU ROMANIA )

Cursurile mele sunt destinate exclusiv celor care folosesc Excel ca
instrument de lucru si doresc sa devina (si) mai buni.
Sunt trainer Microsoft, certiﬁcat international, detinator al titlului "Microsoft
Excel MVP (Most Valuable Professional)". Am peste 20 ani de experienta in
implementarea de proiecte de instruire IT.
Istoricul meu formal: Absolvent al Facultatii de Matematica din cadrul
Universitatii din Bucuresti.
Mai multe despre mine aici.
Pe langa provocarea de a rezolva cele mai diﬁcile probleme in Excel si
dependenta de invatarea continua a noutatilor in domeniu, pasiunea mea
ramane insa impartasirea a tot ceea ce stiu, cu voi, cei pasionati de Excel.
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