
TABLEAU TRAINING

2

Contact us            www.theinformationlab.nl             +31 20 261 4147

DIVERSE TABLEAU TRAININGEN 

Alle Tableau traingen worden verzorgd door

gecertificeerde trainers van The Information Lab.

Er zijn diverse trainingen beschikbaar. Deze zijn

afgestemd op de volgende doelgroepen:

Data analisten

Self-Service gebruikers

Beheerders

Momenteel worden alle trainingen virtueel online gegeven

in verband met COVID-19.

Je kunt je als individu of als groep aanmelden. Training

gaat door bij minimaal 3 deelnemers. We werken met

maximaal 15 deelnemers per groep, zodat we optimale

aandacht kunnen geven aan alle trainees.  

Als je interesse hebt, bel ons op onderstaand nummer,

check de website of stuur ons een e-mail naar

info@theinformationlab.nl 
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DIVERSE TABLEAU TRAININGEN 

Training Level

Tableau Web Edit

Tableau Desktop I -

Fundamentals

Tableau Desktop II -

Intermediate

Tableau Desktop III -

Advanced

Visual Analytics

Server

Administration

Server Architecture

Beginner

Beginner

Enige ervaring

Expert

Beginner tot enige

ervaring 

Gevorderd

Gevorderd
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SELF-SERVICE GEBRUIKER

Introductie van de producten

Bewerken van workbooks in Tableau

Eigen visualisaties maken

Bewerkingen op de data zoals sorteren, filteren en

gebruik van datumvelden

Calculaties maken

Geografische kaarten

Analyseren van de data

Het creëren van een interactief dashboard

Publiceren naar andere gebruikers

Tableau Web Edit is een eendaagse training die jou leert

om dashboards te creëren en bewerken in Tableau

Server. De training is beschikbaar in vier varianten: Web

Edit voor Marketing, Web Edit voor Sales, Web Edit voor

Finance en Web Edit generiek.

De training is geschikt voor iedereen die werkt met data,

onafhankelijk van zijn of haar technische of analytische

achtergrond. Mocht je werkzaam zijn in het gebied van

marketing, sales of finance, dan adviseren wij om

bovenstaande specifieke versie te kiezen. De training zal

dan specifieke voorbeelden en datasets bevatten.

Leerdoelen:

Level: beginner

Dagen: 1

Prijs virtuele online training: € 490 per persoon
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DATA ANALIST
SELF-SERVICE GEBRUIKER

Maak connectie naar je data, pas deze aan en bewaar

als databron

Begrijp de Tableau terminologie

Gebruik de Tableau interface en zienswijze om zo

effectief mogelijk krachtige visualisaties te maken

Creëer basis calculaties inclusief string manipulatie,

elementaire rekenkundige berekeningen, aangepaste

aggregaties en ratio's, datum berekeningen, logische

instructies en snelle tabel berekeningen

Gebruik referentie lijnen om data elementen te

highlighten

Gebruik groups, bins, hierarchies, sorts, sets, en

filters

Maak visualisaties met meerdere measures en

dimensions

Deel je visualisaties met anderen

Combineer je visualisaties in interactieve dashboards

en publiceer deze naar het web

Deze training is gemaakt voor beginnende tot gemiddelde

Tableau niveau gebruikers. Het is voor iedereen geschikt

die met data werkt, ongeacht de technische of

analytische achtergrond. Deze training is ontwikkeld

zodat je de belangrijkste concepten en technieken van

Tableau leert, en om van eenvoudige naar complexe

visualisaties te gaan, en hoe je deze vervolgens kunt

combineren in interactieve dashboards.

Leerdoelen:

Level: beginner tot enige ervaring 

Dagen: 2 

Prijs virtuele online training: € 1.260 per persoon
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DATA ANALIST
SELF-SERVICE GEBRUIKER

Bouw geavanceerde grafieken and visualisaties

Gebruik complexe calculaties en user input

parameters om data op verschillende manieren te

manipuleren

Implementeer geavanceerde geografische mapping

technieken en gebruik aangepaste afbeeldingen en

geocoding om ruimtelijke visualisaties van niet-

geografische data te maken

Begrijp het verschil tussen data joining en data

blending, wanneer gebruik je deze en wat zijn de

voordelen en limitaties van beiden

Begrijp hoe een Tableau workbook beter te laten

werken (performance), zowel uit design als technisch

oogpunt

Bouw betere dashboards door gebruik te maken van

technieken voor guided analytics, interactive

dashboard design, en visual best practices

Deze training gaat dieper in op de meer complexe

functies van Tableau en bouwt voort op de kennis die is

opgedaan met de training Tableau Desktop I:

Fundamentals. Van deelnemers aan deze cursus wordt

verwacht dat ze een redelijke kennis van het product

hebben voordat ze deelnemen. Gebruikers die de cursus

volgen en specifieke use-case vragen en data problemen

kennen, halen waarschijnlijk het meeste uit de cursus.

Leerdoelen:

Level: enige ervaring 

Dagen: 2 

Prijs virtuele online training: € 1.260 per persoon
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DATA ANALIST

Pas geavanceerde calculations toe om extra inzicht in

je data te krijgen

Gebruik geavanceerde grafiek typen op in je analyses

Gebruik geavanceerde dashboard technieken

Hoe berekeningen, parameters en table calculations

achter elkaar te gebruiken

Gebruik Tableau technieken om algemene business

cases aan te pakken

Ontwerp je visualisaties en dashboards voor maximale

impact

Real world business scenario voorbeelden

Deze training gaat dieper in op complexe functies van

Tableau. Van deelnemers aan deze cursus wordt

verwacht dat ze vrij veel ervaring hebben met Tableau

Desktop voordat ze deelnemen, waarbij vooral kennis

van calculations van belang is. Volg deze training als je

Desktop I en II training hebt gevolgd, en minimaal een

half jaar tot een jaar intensief gewerkt hebt met Tableau

Desktop.

Leerdoelen:

Level: expert 

Dagen: 2 

Prijs virtuele online training: € 1.260 per persoon
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DATA ANALIST
SELF-SERVICE GEBRUIKER

Ontwerp visualisaties om sensorisch en

kortetermijngeheugen effectief te benutten

Ontwerp visualisaties om kijkers te informeren zonder

misleidend te zijn

Gebruik effectief grafiektypen om specifieke vragen te

beantwoorden

Ontwerp dashboards en verhalen met behulp van

visuele best practices

Deze training behandelt de ontwikkeling van je visuele

analytische vaardigheden, houdt zich bezig met actieve

planning voor elegant visueel ontwerp, implementeert

dashboards die de beste werkwijzen weerspiegelen,

beantwoordt je vragen over gegevens en communiceert

het beste de antwoorden aan uw beoogde publiek. Van

deelnemers aan deze cursus wordt verwacht dat ze

regelmatig gebruik maken van Tableau Desktop of

andere visualisatie platformen.

Leerdoelen:

Level: enige ervaring tot gevorderd 

Dagen: 1 

Prijs virtuele online training: € 490 per persoon
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BEHEERDER

Inzicht in de systeembeheeractiviteiten van het

runnen van een Tableau Server:

Installatie en inrichting van een enkele Tableau

Server in een enterprise omgeving

Upgraden van een enkele server installatie naar een

nieuwe versie

Hoe back-ups te automatiserenInzicht in

componenten van Tableau Server

Monitoring server status

Command-line programma’s en REST API

Krijg inzicht in de mogelijkheden van content

management en hoe je de taxonomie van de Tableau

Server kunt instellen

Gebruikers, groepen en sites

Databronnen en extracten

Schema’s, taken en abonnementen

Autorisatie en toestemming

Deze training focussed op het beheer van Tableau

Server, zowel vanuit het oogpunt van de systeem

beheerder als de content beheerder. De cursus wordt

voornamelijk in de vorm van een workshop stijl

uitgevoerd, waarbij de instructeur een onderwerp

introduceert, de concepten en gebieden van

mogelijkheden voor de installatie en het onderhoud van

de server uitlegt en vervolgens met de groep hun

gebruiksscenario’s doorloopt, opties doorloopt, met als

doel de dag te eindigen met een duidelijke set van best

practices die het IT-supportteam kan implementeren.

Leerdoelen:

Level: gevorderd 

Dagen: 3 

Prijs op aanvraag 
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BEHEERDER

Diepgaande analyse van Tableau Server architectuur

Tableau Server in de enterprise omgeving

Tableau Center of Excellence

Uw servicemodel en doelen

De Server processen en functies

Automatiseren van Server Tasks

Upgrading scenario’s via scripting

Scalability

Configuratie voor performance

High availability

Load testing Tableau Server

SSO authentication en embedding

Deze training biedt een diepgaande dekking van de door

Tableau Server gedistribueerde architectuur en de

configuratie voor High Availability. De opgedane kennis

en vaardigheden zijn het best afgestemd op zowel de

architecten en beheerders van enterprise implementaties

van Tableau Server als degenen die betrokken zullen zijn

bij klant installaties van Tableau Server. Opmerking:

deze training wordt gegeven met op een Windows server

omgeving.

Leerdoelen:

Level: gevorderd 

Dagen: 2 

Prijs op aanvraag 


