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Wat is Data Warehouse Concepts

Het verschil tussen een standaard database en een data Warehouse zit hem vooral in het complexe systeem
wat er achter zit. Een data warehouse moet in een relatief korte tijd vragen kunnen beantwoorden, zonder
overbelast te raken.
In deze training komen de volgende onderwerpen aan bod:
• DW concepten
• DW Modelleren
• DW en de DBMS
• DW en de BI Tools
• DW en Metadata en QM
• DW projectaanpak
• Wat is de toegevoegde waarde van DW
• Topologie, tools en infrastructuur
Daarbij zullen er diverse trends en ontwikkelingen uitgelegd worden zodat de deelnemer up-to-date blijft
binnen DWC.

Voor wie is Data Warehouse Concepts
Je bent nieuw op het veld van business intelligence en wilt weten wat Data Warehouse Concepten eigenlijk is
en wat je er mee kunt.
Je bent bijvoorbeeld:

Een Young Professional in een IT organisatie
Net gestart in een nieuwe rol op een BI afdeling

Een IT professional die bezig is aan een reskil naar het vak van Business Intelligence professional

Op de producten en diensten die genoemd zijn in dit document zijn de Algemene
Voorwaarden van Capgemini Academy van toepassing. Kijk voor de laatste versie op
https://academy.capgemini.com/. De prijzen van genoemde producten en diensten zijn
aan verandering onderhevig. Controleer ook voor de meest recente prijzen, onze website.

Over Academy
De professionals van Capgemini Academy bieden IT’ers wat ze nodig hebben. Onze
mensen hebben een scherp oog voor drijfveren, aandacht voor talent en besef van
speciﬁeke omstandigheden. Ze bewegen tot beweging. Programma’s die hun oorsprong
vinden in het dagelijks werk van onze zowel didactisch als inhoudelijk onderlegde trainers
wakkeren het vuur aan. Praktijkverhalen die vertellen hoe je problemen met IT en de
mensen eromheen nou écht oplost doen de rest.
Een instituut als het onze helpt mensen en organisaties iedere dag weer het beste uit
zichzelf en elkaar te halen. Bereidt hen voor op het zelfbewust aangaan van de
uitdagingen van morgen. Stimuleert leer- en nieuwsgierigheid. Opdat IT’ers en hun
werkgever beter, langer en intensiever met elkaar vooruit kunnen. Tot wederzijds
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genoegen.

De informatie in dit document is eigendom van Capgemini. Copyright©2019 Capgemini.

