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Haal het beste uit uw mensen
Ook het komende jaar organiseren we weer vele trainingen en workshops.
Goede kennis over toepassingen en gebruik zorgt ervoor dat u de beste
resultaten haalt uit uw BI- en rapportage omgeving.
Nieuw in ons aanbod van trainingen is Report Builder voor Raet gebruikers.
Met deze basistraining leert u hoe u snel eenvoudige rapportages kunt maken
op basis van HR Core.

Deze training wordt bij u op locatie gegeven op basis van uw eigen gegevens.
U leert wat Report Builder is, hoe u het het beste in kunt zetten en alle
handvatten die u nodig heeft om een goed gestructureerd en dynamisch
rapport te maken.

Prijs:
550,- per persoon (excl. btw.)

Duur:
1 dag (datum in overleg)

Vanaf 4 deelnemers:
425,- per persoon (excl. btw.)

Groepsgrootte:
Minimaal 2 deelnemers per training.

De opkomst van Self
Service BI-tools
‘Self Service Business Intelligence’
doet u misschien denken aan het
gebruiken van spreadsheets voor
data-analyse. Maar als het om
gecompliceerde of uitgebreide BItaken gaat, zijn spreadsheets niet
altijd de juiste tool. Door eenvoudige
en gebruiksvriendelijke BI-tools die
geschikt zijn voor een groter publiek,
kunt u zelf aan de slag met business
intelligence.

Trouwe, hardwerkende
medewerkers dankzij
aandacht voor jubilea
Dat het waarderen van medewerkers
belangrijk is, spreekt voor zich. Maar
dat je dat als werkgever ook kunt
doen door aandacht te besteden aan
jubilea en belangrijke prestaties, is
minder bekend. Dit heeft namelijk
een aantal positieve gevolgen:
werknemers zijn trotser op de
werkgever, leveren betere prestaties
en wisselen minder snel van baan.

Supportdesk
Bent u al bekend met onze Supportdesk? Met deze service staan wij u op diverse
manieren bij met snelle adequate hulp bij uw BI-vraagstuk. Met een zeer snelle
responstijd bieden wij dezelfde kwaliteit die u van ons gewend bent bij de andere
diensten. Uiteraard telefonisch, maar wij kunnen ook uw scherm op afstand
overnemen.

Meer weten of wilt u direct ondersteuning?
Stel uw vraag via de website of stuur ons een e-mail.
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