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SAS Datamodellering Education Service 
 
Har du datamodeller over dit nuværende system og udarbejder du datamodeller over nye systemer? 
 
Lær at bygge datamodeller over dine tabeller og få en god, brugbar dokumentation af dine systemer. 
 
Education Services sikrer fuld fokus på læring og træning i eget miljø.  Vores praktiske tilgang til 
kompetenceopbygning gør det nemt for dig at blive produktiv hurtigt. Den fulde værdi får du, når praktik og 
teori går op i en højere enhed. 
 
Din virksomhed får: 

 Kompetente medarbejdere, som er 
fortrolige med datamodeller  

 En eller flere datamodeller, som danner 
fundamentet for jeres systemer  

 Et visuelt overblik over jeres nuværende 
systemer 

 
Din træning foregår i din virksomhed, hvor du lærer 
at bygge datamodeller med tabeller, relationer, 
nøgler og indeks. Alt er veldokumenteret, og vi ser 
på integrationen mellem datamodellen og SAS Data 
Integration Studio. Vi vil også se på muligheder for 
at danne en datamodel over dit nuværende 
system. 
 
Når SAS-eksperten går hjem, har du: 

 Lært at bygge en datamodel 

 Lært at danne dokumentation af din 
datamodel 

 Danne en datamodel over dit nuværende 
system 

 
 
 
 

Resultatet af træningen er: 

 Du er fortrolig med at danne datamodeller 

 Du får et veldokumenteret fundament  

 Du får undervisning af en ekspert 

 Du får kursusmaterialer 

 Du har mulighed for at stille spørgsmål pr. 
mail om det lærte en måned efter 
leverancen (maks. 5 mails) 

 
Din profil: 
Du er datamodellør i din virksomhed og ansvarlig 
for et godt fundament for jeres systemer. 
 
Anslået varighed: 
7,5 timer i et 1-dagsforløb 
 
Prisen for denne service er kr. 15.000,- med 
mulighed for op til 4 deltagere. 
 
Kontakt SAS Education Services 
E-mail: saskurser@sas.com  
Telefonnummer: 70282764 
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Tour de SAS Education Service 
 
Savner du et overblik over dine SAS-værktøjer og samspillet mellem dem? 
 
Lær, hvordan dine SAS-værktøjer fungerer, og hvordan de hænger sammen, mens du selv afprøver dem under 
SAS-ekspertens vejledning. 
 
Education Services sikrer fuld fokus på læring og træning i eget miljø. Vores praktiske tilgang til 
kompetenceopbygning gør det nemt for dig at blive produktiv hurtigt. Den fulde værdi får du, når praktik og 
teori går op i en højere enhed. 
 
Din virksomhed får: 

 Kompetente medarbejdere, som er 
fortrolige med, hvilke SAS-værktøjer der 
har hvilken funktion samt samspillet 
mellem værktøjerne 

 
Din træning foregår i dit data warehouse-miljø med 
fokus på at afprøve de SAS-værktøjer, I har 
installeret, og især hvordan værktøjerne udveksler 
oplysninger via metadata. 
 
Resultatet af træningen er: 

 Du er fortrolig med eget 
dataintegrationsmiljø og SAS-værktøjernes 
samspil 

 Du får undervisning af en ekspert 

 Du får kursusmaterialer 

 Du har mulighed for at stille spørgsmål pr. 
mail om det lærte en måned efter 
leverancen (maks. 5 mails) 

Din profil: 
Du kan både være fra it eller fra forretningen. Du 
har brug for et grundigt overblik over SAS-
værktøjerne. 
 
Anslået varighed: 
7,5 timer i et 1-dagsforløb 
 
Prisen for denne service er kr. 15.000,- med 
mulighed for op til 4 deltagere. 
 
Kontakt SAS Education Services 
E-mail: saskurser@sas.com  
Telefonnummer: 70282764 
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SAS Visual Analytics Education Service 
 
Ved du, hvordan du sætter dit SAS Visual Analytics-miljø korrekt op? 
 
Lær at få den fulde effekt af dit VA-miljø med udgangspunkt i SAS best practice sammen med en SAS-ekspert 
 
Education Services sikrer fuld fokus på læring og træning i eget miljø.  Vores praktiske tilgang til 
kompetenceopbygning gør det nemt for dig at blive produktiv hurtigt. Den fulde værdi får du, når praktik og 
teori går op i en højere enhed. 
 
Din virksomhed får: 

 Et miljø, som er gennemskueligt og 
standardiseret 

 Kompetenceopbygning hos medarbejderne 

 Effektiviseret processen til understøttelse 
af den forretningsmæssige anvendelse af 
SAS Visual Analytics 

 
Din træning foregår i dit SAS Visual Analytics-miljø 
og tager udgangspunkt i at lære dig at håndtere 
praktiske opgaver fra hverdagen. Udbyttet fra SAS 
Visual Analytics on the job-træning er, at du opnår 
kompetencer, mens du udfører dine daglige 
opgaver.    
 
Når SAS-eksperten går hjem, har du afprøvet og 
lært om, hvordan du: 
 

 Opbygger et rapporteringsmiljø til jeres 
brugere: 

o Folderstruktur i metadata og 
operativsystemet 

o Brugere og roller 
o Brugere og sikkerhed 
o Autoexec 
o SAS best practices 

 
 
 
 
 
 

 Administrerer jeres Visual Analytics-miljø 
o Adgang til kildedata 
o Start/stop af LASR-server 
o LASR-biblioteker og LASR-tabeller  
o Interaktiv load/unload af tabeller i 

memory 
o Automatisk og skeduleret 

load/unload 
o Rækkebaseret sikkerhed 
o Services og opstartsrækkefølge 

 

 Håndterer arbejdsprocesser 
o Udvidelse af startmiljø til at 

omfatte flere afdelinger 
o Praktisk og nem anvendelse af 

sikkerhed 
o Import/eksport af rapporter og 

eksplorationer 
 
Resultatet af træningen er: 

 At du fremadrettet er i stand til at tilpasse 
dit eksisterende miljø til jeres ønsker og 
behov 

 Du får undervisning af en ekspert 

 Du får kursusmaterialer 

 Du har mulighed for at stille spørgsmål pr. 
mail om det lærte en måned efter 
leverancen (maks. 5 mails) 
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Din profil: 
Du er fra it eller fra forretningen, hvor du blev valgt 
til opgaven grundet din tekniske flair. Din opgave er 
at stå for: 

 Design og implementering af jeres SAS 
Visual Analytics-miljø 

 Løbende vedligeholdelse og udbygning 
 
 

Anslået varighed: 
22 timer i et 3-dagesforløb 
 
Prisen for SAS Visual Analytics on the job-træning 
er kr. 44.000,- med mulighed for op til 4 deltagere. 
 
Kontakt SAS Education Services 
E-mail: saskurser@sas.com  
Telefonnummer: 70282764 
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SAS Data Integration Education Service 
 
Har du lært at arbejde i et SAS Data Integration Studio-miljø, som overholder SAS-standarder og god praksis for 
ETL-udvikling? 
 
Lær at arbejde i og tilpasse et SAS Data Integration Studio-miljø med SAS-standarder, så du og dine kolleger kan 
arbejde efter samme principper som SAS’ egne konsulenter. 
 
Education Services sikrer fuld fokus på læring og træning i eget miljø.  Vores praktiske tilgang til 
kompetenceopbygning gør det nemt for dig at blive produktiv hurtigt. Den fulde værdi får du, når praktik og 
teori går op i en højere enhed. 
 
Din virksomhed får: 

 Kompetente medarbejdere, som har lært 
SAS-standarder til dataintegration 

 En standardiseret proces for 
dataintegration  

 Dokumentation med SAS-standarder 

 Et dataintegrationsmiljø, som valideres 
mens der bliver undervist 

 
Din træning foregår i dit data warehouse-miljø med 
fokus på at opbygge god praksis omkring job- og 
dataflow, navnestandarder, tjek ind/tjek ud, 
promotion, versionering m.m. 
 
Dit udbytte fra træningen er praktiske færdigheder 
i at benytte SAS-standarder og arbejdsprocesser til 
SAS Data Integration Studio. 
 
Når SAS-eksperten går hjem, har du: 

 Fået en grundig forståelse for SAS DI-
standarder 

 Implementeret et tjek ind-/tjek ud-miljø, så 
flere udviklere kan arbejde i samme 
udviklingsprojekt 

 Lært, hvad der skal til for at implementere 
versionering 

 Lært at bygge promotionpakker interaktivt 
og i batch 

 Opbygget deployment directory 

 Lært at anvende og skedulere job til de 
rette foldere i dit miljø 

 Fået styr på forskellige logge, og hvor de er 
placeret på serveren 

 Justeret diverse optioner i SAS Data 
Integration Studio 

 Valideret dit dataintegrationsmiljø 
 
Resultatet af træningen er: 

 Du er fortrolig med eget 
dataintegrationsmiljø og SAS-standarder 

 Du får undervisning af en ekspert 

 Du får kursusmaterialer 

 Du har mulighed for at stille spørgsmål pr. 
mail om det lærte en måned efter 
leverancen (maks. 5 mails) 
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Din profil: 
Du er ETL-udvikler og udvalgt til at være: 

 Ambassadør for 
dataintegrationsstandarder i din 
virksomhed  

 Spydspids med fokus på at overføre 
kompetencer omkring standarder til nye 
ETL-kolleger 
 

Du har deltaget på et Data Integration Studio 1-
kursus eller har tilsvarende viden. 

 
Anslået varighed: 
15 timer i et 2-dagesforløb 
 
Prisen for denne service er kr. 30.000,- med 
mulighed for op til 4 deltagere. 
 
Kontakt SAS Education Services 
E-mail: saskurser@sas.com  
Telefonnummer: 70282764 
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SAS Metadata-sikkerhed Education Service 
 
Ved du, hvordan du implementerer metadata-sikkerhed, så du overholder SAS best practice? 
 
Lær at få styr på metadata-sikkerheden sammen med en SAS-ekspert. Du lærer en praktisk metode, som gør 
det lettere for dig at vedligeholde dit miljø sikkerhedsmæssigt. 
 
Education Services sikrer fuld fokus på læring og træning i eget miljø.  Vores praktiske tilgang til 
kompetenceopbygning gør det nemt for dig at blive produktiv hurtigt. Den fulde værdi får du, når praktik og 
teori går op i en højere enhed. 
 
Din virksomhed får: 

 Kompetente medarbejdere i metadata-
sikkerhedsopsætning 

 Et SAS-platformsmiljø med en 
sikkerhedsimplementering efter SAS best 
practice 

 Et dokumenteret miljø, som gør det nemt 
at overdrage miljøet til nye kolleger 

 
Din træning foregår i dit SAS-platformsmiljø og 
tager udgangspunkt i at lære dig at designe, 
implementere og validere metadata-sikkerhed til 
en Metadata Server. Udbyttet fra denne træning 
er, at du tilegner dig viden og praktiske 
færdigheder, mens du udfører dine daglige 
opgaver.    
 
Når SAS-eksperten går hjem, har du afprøvet og 
lært om, hvordan du: 
 

 Overholder SAS best practice for metadata-
sikkerhed 

o Regler for SAS best practice 
o Faldgruber 
o Eksempler på metadata-

sikkerhedsimplementeringer 
 
 
 
 

 Administrerer metadata-sikkerhed i 
hverdagen 

o Implementering af sikkerhedssetup 
o Validering af sikkerhedssetup 
o Processen ved udvidelse af 

sikkerhedssetup  
o Fejlsøgning 
o Sikkerhedsrapporter 

 
Resultatet af træningen er, at: 

 Du fremadrettet er i stand til at tilpasse dit 
eksisterende miljø til jeres ønsker og behov 

 Du får undervisning af en ekspert 

 Du får kursusmaterialer 

 Du har mulighed for at stille spørgsmål pr. 
mail om det lærte en måned efter 
leverancen (maks. 5 mails) 

 
Din profil: 
Du er fra it eller fra forretningen, hvor du blev valgt 
til opgaven grundet din tekniske flair. Din opgave er 
at stå for: 

 Design og implementering af metadata-
sikkerhed i jeres miljø 

 Løbende vedligeholdelse og udbygning 
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Anslået varighed: 
22 timer i et 3-dagesforløb 
 
Prisen for denne service er kr. 44.000,- med 
mulighed for op til 4 deltagere. 

Kontakt SAS Education Services 
E-mail: saskurser@sas.com  
Telefonnummer: 70282764 
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SAS Datakvalitet Education Service 
 
Ved du, hvordan et køreklart datakvalitetsmiljø er at arbejde i? 
 
Lær at bygge det helt rigtige udgangspunkt for dit arbejde med datakvalitet i SAS Data Management Studio, så 
du og dine kolleger får et standardiseret miljø, som understøtter velafprøvede processer for datakvalitet. 
 
Education Services sikrer fuld fokus på læring og træning i eget miljø.  Vores praktiske tilgang til 
kompetenceopbygning gør det nemt for dig at blive produktiv hurtigt. Den fulde værdi får du, når praktik og 
teori går op i en højere enhed. 
 
Din virksomhed får: 

 Kompetente medarbejdere, som er 
fortrolige med, hvordan et initialt 
datakvalitetsmiljø opbygges  

 En dokumenteret proces, så nye 
medarbejdere bliver produktive med det 
samme  

 Et datakvalitetsmiljø, som valideres, mens 
der bliver undervist 

 
Din træning foregår i din virksomhed, hvor du lærer 
at bygge et datakvalitetsmiljø komplet med 
repository, adgang til udvalgte datakilder og 
opsætning af kvalitetsdatabasen.  
 
Dit udbytte fra træningen er et køreklart startmiljø 
og praktiske færdigheder i at tilpasse opsætningen 
til dine behov. 
 
Når SAS-eksperten går hjem, har du: 

 Lært at bygge et datakvalitets-repository 

 Oprettet dataadgange til udvalgte 
datakilder 

 Fået styr på logge 

 Lært at tilpasse optioner i 
konfigurationsfiler 

 Lært at importere og eksportere job, 
forretningsregler og skemaer 

 Lært at benytte makroer for at gøre dine 
job og datakilder fleksible 

 
Resultatet af træningen er, at: 

 Du er fortrolig med eget datakvalitetsmiljø 

 Du får undervisning af en ekspert 

 Du får kursusmaterialer 

 Du har mulighed for at stille spørgsmål pr. 
mail om det lærte en måned efter 
leverancen (maks. 5 mails) 

 
Din profil: 
Du er datakvalitetskontrollør eller lignende og har 
deltaget på et Data Managemen Studio 1-kursus 
eller har tilsvarende viden. 
 
Anslået varighed: 
7,5 timer i et 1-dagsforløb 
 
Prisen for denne service er kr. 15.000,- med 
mulighed for op til 4 deltagere. 
 
Kontakt SAS Education Services 
E-mail: saskurser@sas.com  
Telefonnummer: 70282764 

mailto:saskurser@sas.com
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Kompetencerådgivning 
 
Viden, udvikling og kompetencer har aldrig været vigtigere. Men hvilken retning er den rigtige netop for dig og 
din organisation?  
 
Det handler både om dit potentiale, dine ønsker og dine muligheder – og om din organisations præferencer og 
retning. 
 
Personlig kompetencerådgivning 
Alle disse faktorer skal tilgodeses, når du skal finde den optimale udviklingsretning for dig. Og det kan være svært 
at overskue og prioritere de mange muligheder og valg. 
 
SAS Education tilbyder et gratis kompetencetjek. Dette involverer enten en telefonsamtale, et spørgeskema eller 
et personligt møde. Vi hjælper dig med at understøtte den ønskede retning for din SAS-faglige udvikling.  
 
Vi vil: 

 Afdække dit kompetence-/uddannelsesbehov i forhold til dine udfordringer og organisationens behov 

 Vejlede om dine muligheder 

 Rådgive og sparre om valg af kompetenceudvikling inden for SAS´ udbud af kurser og uddannelse 
 
Kompetencerådgivning for dine medarbejdere 
Hvis du har medarbejderansvar, så kan SAS også hjælpe dig med at afdække dine medarbejderes 
kompetencebehov, så du kan lykkes med både dine, den enkeltes og afdelingens mål. 
 
Det er vigtigt, at du som leder har et klart mål for: 
 

 Hvorfor dine medarbejdere skal styrke deres kompetencer 

 Individuelle behov for at løse de nuværende opgaver 

 Behov i forhold til virksomhedens strategi og dermed fremtiden 

 Fastholdelse af medarbejdere, eller hvordan din afdeling og du kommer i mål 
 
Hvis du er interesseret, er du velkommen til at kontakte mig for et uforpligtende møde af 1 times varighed, hvor 
du får en åben snak og sparring om behovet for kompetenceudvikling i din afdeling.  
    
Kontakt:  Camilla Talbro, SAS Education 
E-mail:   Camilla.Talbro@sas.com  
Telefon: 2721 2764 
  

mailto:Camilla.Talbro@sas.com
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En effektiv superbrugerorganisation 
 
Viden bør forankres og deles i organisationen, så den udnyttes optimalt. Dette er naturligvis også gældende for 
viden inden for it.   
 
Superbrugernes rolle bør være en vigtig del af firmaets organisation, både som ”her og nu”-hjælp og som 
”ildsjæle”, der styrker og effektiviserer firmaets brug af it. 
 
Således har mange virksomheder igennem de seneste år implementeret superbrugere i deres organisation. 
Udgangspunktet er ønsket om, at superbrugerne i givne situationer skal kunne sikre en hurtig fejlfinding og 
afhjælpning af problemer for derigennem at effektivisere den daglige drift. 
 
Superbrugerorganisationen bør understøtte den teknologiske forandringsproces og hele tiden være i front med 
hensyn til viden og indsigt i de enkelte produkter for at sikre, at den enkelte medarbejder udfører det daglige 
arbejde på en optimal og hensigtsmæssig måde. Det kræver specialtilpasset superbrugeruddannelse. 
 
En effektiv superbrugerorganisation kræver god planlægning, analyse og evaluering. Desværre oplever flere 
udeblevne resultater, hvilket skyldes en manglende stillingtagen til, hvad en superbruger egentlig er, og hvad 
målet er med dem. Det kan også skyldes manglende planlægning og vedligeholdelse, tilfældig rekruttering samt 
manglende uddannelse af superbrugerne. Kurser og undervisning er det ben, vi står på.  
 
Fordele 
Når der indføres en superbrugerorganisation og uddannes superbrugere, opnår virksomheden en effektiv, hurtig 
og kompetent støtte til medarbejderne. Dette kan give enhver organisation et betydeligt udbytte. Ligeledes 
skabes en mere effektiv deling af viden samt en øget holdbarhed af kompetencer, der både skabes i 
virksomheden og indkøbes til virksomheden. Der skabes ligeledes: 
 

 Tilfredse og veluddannede superbrugere 

 Øget produktivitet hos medarbejderen og en bedre kvalitet af dennes rådgivning 

 Et netværk, så hverken medarbejderne eller superbrugerne står alene med it-udfordringerne 

 Hurtig hjælp med intern forretningsforståelse 
 
Hvis du er interesseret i at høre mere om uddannelse af superbrugere i jeres organisation, er du velkommen til 
at kontakte mig for et uforpligtende møde. 
    
Kontakt:  Camilla Talbro, SAS Education 
E-mail:   Camilla.Talbro@sas.com  
Telefon: 2721 2764 
  

mailto:Camilla.Talbro@sas.com
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Train the Trainer 
 
For mange mellemstore og store virksomheder kan det være en rigtig god løsning at gennemføre dele af 
uddannelses- og udviklingsaktiviteterne via interne undervisere. For at lykkes med dette kræver det, at man 
arbejder med Train the Trainer.    
 
Train the Trainer sikrer, at de medarbejdere, som står over for at skulle gennemføre intern SAS-undervisning, 
bliver godt rustet til dette. Dermed opnår man ikke alene et godt resultat, men også at medarbejderne selv 
oplever Train the Trainer som en væsentlig styrkelse af deres faglige SAS-kompetencer. 
 
Det kan være vanskeligt at være instruktør for andre, hvis man ikke selv løbende udvikler sine egne SAS-
kompetencer, og Train the Trainer kan være løsningen for både instruktører og den mere øvede version af 
slagsen. 
 
Kort sagt, underviseren træner medarbejderen, men hvem træner underviseren? Når undervisere selv modtager 
uddannelse, sigter vi på at gøre dem bekendte med detaljerne i ny funktionalitet og give dem kendskab til SAS 
best practice-standarder og troubleshoot tips. 
 
Hvis du er interesseret i at høre mere om uddannelse af jeres interne undervisere, er du velkommen til at 
kontakte mig for et uforpligtende møde. 
 
Kontakt:  Camilla Talbro, SAS Education 
e-mail:   Camilla.Talbro@sas.com  
telefon:  2721 2764 
 

mailto:Camilla.Talbro@sas.com

