
Advanced Visualization with Power BI 
Data Visualization and Storytelling
 

I Advanced Visualization with Power BI kurset vil du tilegne deg bedre forståelse for «storytelling» med 
data. Spesifikt vil du kunne forstå behovet for «storytelling» med data, og forstå den agile prosessen for å 
skape Power BI-datavisualiseringer. Du vill forstå kunsten bak visualiseringer, og få kjennskap til Power 
BI-rapportoppsett og struktur. Du vil også forstå implikasjoner ved å velge riktig diagrammer, samt få 
kjennskap til bruk av Power BI «custom visuals». 

 What is Story Telling with Data
   Forstå hvordan data utvikler seg og hvilke muligheter som ligger i å kommunisere med data ved bruk av visualisering     
    til riktig behov. Se på hvordan data kan tolkes forskjellig ved bruk av feil fremstillinger.

 Science Behind Data Visualization
   Forstå hvordan menneskers kognitive forståelse av bilder fungerer og hvordan dette kan videreføres i Power BI. Se      
      på hvordan ikonisk, korttidsminne og langtidsminne kan trigges i rapporter og dashboards.

 Process Behind Data Visualization
   Hvordan gå frem når man skal fortelle en handling gjennom bruk av data. Aktivt bruk av «Power BI data model» til å    
     svare på spørsmål relatert til en historie.

 Dashboards and Reports
   Bruk av terminologi og definisjoner i Power BI, hvilke komponenter som benyttes i Power BI for visuell fremvisning og    
      layout. Se på forskjellen på disse og hvordan skal de brukes. Design av rapporter og dashboards ved bruk av           
      visuelle funksjoner i Power BI.

 Chart Selection
   Forstå hvordan bruke riktige visuelle diagrammer til riktig type data og formål. Sammenlikning av forskjellige          
      visualiseringer og bruksområder. Hvordan bruke «custom visuals» i Power BI og mulighetene til å utvikle egne visuelle       
    fremstillinger.

 Polishing & Formatting
   Bruke riktig farger for å kommunisere riktig budskap. Lage egne «color themes» og bruk av fonter i rapporter og      
     dashboards. Se på hvordan bruk av ikoner og bilder kan gi rapporter ny visuell layout.

Spørsmål rundt 
kompetanseheving

eller kurs?

AGENDA

Dette er et Power BI kurs for viderekomne som enten har gjennomført Power BI Dashboard in a Day (DIAD) tidligere, eller 
som er kjent med Power BI. Dette kurset er en kombinasjon av forelesning, demo og lab. 

Kurset har en varighet på  4 timer. 
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