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מודלים של נתונים לצורכי  OLTPו ,OLAP-תוך שימוש ב ,VB Excel ,Access -ו.Power OLAP -
מודל לאיתור ובניית מדד להערכת ביצועים.
שימוש בידע ובכלים הנ"ל לצורך פיתוח יישומים לתמיכה במטלות ניהול שוטפות כגון :ניתוח עלות תועלת,
ניתוח רגישות של מודלים ,מעקב שעות עבודה ,ניהול תזרים )כספים /משאבים(.
סקירת מוצרוני תוכנה שיתופיים  /תוספים  ,להעשרת יכולת העיבוד והניתוח העצמית.

-

מטלות ושיטת ההערכה
 1בניית מדד )..................................................................... (Excel
 2עיצוב בסיס נתונים ....................................................................
 3מעקב שעות עבודה )............................................... (Access+Excel
 4ניתוח עלות תועלת )........................................................... (Excel
 5הגדרת מודל וניתוח תרחישים ).......................................... (Excel
 6הגדרת מודל וניתוח תרחישים )................................ (Power OLAP
 7סיכום הערכה והצגה של מוצרון תוכנה ........................................
 8מבחן )הצלחה בבחינה היא תנאי למעבר בקורס(.................................
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נושא

תאריך
רקע:
נירמול נתונים:
נירמול נתונים:
: Access
: Access
:VB Excel
יישום ניהולי:
:VB Excel
מידול נתונים:
:Power OLAP
:Power OLAP
:AMOS
מוצרוני תוכנה:

מדיניות ניהול ועיבוד מידע ,מדידה ,בניית מדד
מודל נתונים רלציוני ,חמש וחצי רמות הנירמול
תרגול עיצוב ונירמול בסיס נתונים
טבלאות ,קשרי גומלין ,שאילתות
דוחות וטפסים ,קישוריות  ,ODBCתרגול מעקב שעות עבודה
פקודות ייחודיות ל ,Excel -פונקציות ורוטינות
ניתוח עלות-איכות של הצעות מכרזים
תרגול בנית מודל וניתוח תרחישים
מבנה נתונים רב ממדי ויישומי OLAP
יישום קוביות ,ממדים ,קישור לבסיס הנתונים
יישום חוקים ,ניתוח תרחישים ,הפקת דוחות
בנייה וניתוח השערות )כבסיס למציאת מדדים(
הצגת תוספים וכלים שיתופיים להעשרת יכולת העיבוד והניתוח
# # #
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