Cursus Modelleren voor data warehousing
Tijdens de cursus modelleren voor data warehousing krijg je een overzicht van de
basisprincipes van dimensioneel modelleren. Je leert hoe je een informatie-analyse uitvoert en
hoe je deze, via een standaardmethode, omzet in ster- of sneeuwvlokschema's. Ook komen
meer geavanceerde onderwerpen, zoals onvoorspelbaar diepe hiërarchieën en veel gemaakte
fouten aan de orde.

Succesvol dimensioneel modelleren
Het achterhalen van de klantvraag en het noteren van
deze vraag aan de hand van interview- en workshoptechnieken en business modeling. Vervolgens gaan we

Waarom kies je voor deze
modelleren voor data warehousing
cursus?

in op dimensioneel modelleren. Een manier van

compleet overzicht met de laatste

modelleren speciaal bedoeld voor databases die

ontwikkelingen in een beknopte tijd

intensief worden bevraagd. Dit in tegenstelling tot

theorie afgewisseld met praktijkvoorbeelden

genormaliseerde databases die juist bedoeld zijn om

ervaren, gecertificeerde topdocenten

snel transacties te kunnen opslaan.

cibit academy is door ICT'ers gekozen tot beste
opleider

Theorie en praktijk
Elke dag bestaat uit een theoretisch gedeelte en een
gedeelte waarbij aan de hand van verschillende cases

Certificaat modelleren voor data
warehousing

de theorie in praktijk wordt gebracht. Daarnaast komt
de praktijksituatie van de deelnemers ruim aan bod.

Na het volgen van de cursus Modelleren voor data
warehousing ontvang je een certificaat.

Voor de business intelligence
medewerker
Business Intelligence-analisten of -ontwerpers, BIontwikkelaars, BI-architecten en data stewards die
bezig zijn met data modellering binnen hun organisatie
of daar mee beginnen.

cibit academy is de beste ICT-opleider van Nederland, dankzij de zeer ervaren topdocenten. Aldus de lezers van Computable. Geef ook jouw carrière een krachtige
impuls met het vernieuwde HBO+ opleidingenaanbod. Kijk op www.cibit.nl voor het overzicht en inschrijven.
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