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کــاریــار ارقــام

مشاوره ، تحقيقات ، طرح و اجراي شبكه هاي ارتباطي
 و برگزاركننده دوره هاي آموزشي

تهـران : خیـابـان مالصدرا، بعد از خیابان شیخ بهائی ، ساختمان فردوس ، پالك 242   تلفن مستقیم آموزش: 8 ،88062203   فاکس :88065222        

« مالکیت مادى و معنوى این مستند منحصراً متعلق به کاریار ارقام است »
باز نشر این مستند نام پدیدآورنده لحاظ گردد. لطفا در 

Oracle	BI	

اعتبار دهنده:  Oracleپیش	نیاز: Fundamentals	SQLمدت(ساعت):  64

معرفی دوره :
هوش تجارى، مجموعه اى از نظریات، روش ها، فرایندها، معمارى ها و فناورى هایى 
است که براى تبدیل داده خام به اطالعات مفید و معنادار استفاده مى شود. هوش 
و توسعه فرصت هاى  براى شناسایى  را  اطالعات  کسب و کار مقادیر بزرگى از 
استراتژى  یک  اعمال  و  جدید  فرصت هاى  از  بردن  بهره  مى گیرد.  بکار  جدید 

اثربخش مى تواند مزیت بازار رقابتى و پایدارى بلندمدت به ارمغان بیاورد.
ابزار Oracle BI Enterprise Edition یا OBIEE ابزار همه کاره اوراکل 
در حوزه هوش تجارى و تحلیل کسب و کار و یکى از برترین پلتفرمهاى موجود 
فهم  و  بینش  تا  مى سازد  قادر  را  کاربران  قدرتمند  ابزار  این  است.  در جهان 
عمیقترى از سازمان پیدا کرده و با سرعت باالترى تصمیمات مبتنى بر آگاهى و 

اطالعات دقیق را اتخاذ نمایند.
سازى  پیاده  براى  ابزار  این  از  ایران  در  فراوانى  سازمانهاى  حاضر  حال  در 
سیستمهاى هوشمند و تحلیلى استفاده مى کنند. به جرات مى توان گفت اغلب 
، صنایع  بیمه ها   ، ، شرکتهاى مخابراتى  بانکها  مانند  سازمانهاى بزرگ کشور 
زیرساخت  به عنولت   OBIEE ابزار  از  تولیدى و شهرداریها در مقیاس بزرگ 
در حال حاضر  این بدین معناست که  برند.  تجارى بهره مى  تحلیلى و هوش 
فرصتهاى شغلى فراوانى در این حوزه وجود داشته و روز به روز در حال گسترش 

مى باشد.

(Oracle	Business	Intelligence)

اعطاي مدرك فارسی و انگلیسی با مجوز رسمی از : 
     سازمان مدیریت و برنامه ریزى کشور ( معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانى رئیس جمهورى سابق)

      مجوز از اداره کل نظام مدیریت امنیت اطالعات ( نما )
    شوراي عالی انفورماتیک  

    قابلیت ترجمه وتایید قوه قضاییه وامور خارجه
بهره گیري از البراتوارسخت افزاري ونرم افزاري مجهز

بهره گیري از اساتید مجرب و تأیید شده با سابقه حضور در پروژه هاي ملی

 امتیازات دوره :

اهداف دوره :
آشنایى	با	مفاهیم	و	معمارى	اصلى	هوش	تجارى	و	انبارداده

ایجاد	گزارشات	تحلیلى	و	داشبوردهاى	محاوره	اى
طراحى	نمودارهاى	متنوع

(KPI)	عملکرد	کلیدى	هاى	شاخص	ساخت
Of ice	افزارهاى	نرم	با	گزارشات	سازى	یکپارچه

زمانبندى	و	خودکار	سازى	اجراى	گزارشات
تحلیل	داده	هاى	کسب	و	کار

مخاطبان دوره :
تحلیلگران کسب و کار
کاربران نهایى سازمانها

توسعه دهنده گان نرم افزار
متخصصان هوش تجارى

مدیران فنى و کسب و کار
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			Course	Outline	:

	• Create	and	modify	Oracle	Business	Intelligence	analyses

	• Use	hierarchical	columns	in	analyses	and	views

	• Perform	administration	tasks	related	to	the	development	and	con iguration	of	dashboards

	• Build	and	use	views	and	graphs	in	analyses

	• Combine	analysis	criteria	using	set	operations	and	execute	direct	database	requests

	• Perform	pre-	and	post-aggregate	 iltering	using	 ilters,	groups,	and	selections

	• Add	geographical	mapping	to	analyses

	• Use	Oracle	Business	Intelligence	Mobile	to	view	BI	content	on	a	mobile	device

	• Create	and	modify	dashboards

	• Use	Oracle	BI	for	Microsoft	Of ice	to	integrate	Oracle	BI	analysis	and	dashboard	content

	• Con igure	Agents	using	Delivers	to	get	the	results	of	analyses	and	deliver	them	to	subscribers


