
WORKSHOP

Datavisualisering 
 – en dag med dine data

Å drive en virksomhet handler om  
å ta avgjørelser
– og i dagens marked dreier det seg ofte om å håndtere store 
mengder data. Å hente ut svar og innsikt fra data er som regel en 
oppgave vi gir forretningsanalytikere eller IT ansvar for. Men med 
programvaren SAS® Visual Analytics kan alle enkelt utforske og 
forstå selv komplekse data, fra forretningsbrukere uten tekniske 
ferdigheter, til statistikere og data scientists.

Målsetting
I løpet av denne workshopen vil du lære hvordan du kan visual-
isere og utforske din egen virksomhets data, få svar på komplekse 
spørsmål og lage enkle rapporter som er lette å forstå. Se hvordan 
du kan avdekke forretningskritisk innsikt og hvor enkelt du kan dele 
informasjonen med hvem du ønsker. 

Målgruppe
• Alle som ønsker å utforske data og som vil ha et verktøy 

som gir gode og enkle visualiseringer

• Ledere, fagansvarlige og andre med behov for forretning-
sinnsikt

• Analytikere, data scientists, statistikere og statistikere

• IT-ansvarlige og teknologi-entusiaster

• Alle som benytter “lette” rapporteringssystemer, men som 
savner å kunne gjøre mer avansert analyse enkelt
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Samlingene skreddersys ut fra virksomhetens ønske,  
men tar utgangspunkt i følgende: 

EKSEMPEL AGENDA
09.00  Enkel frokost

09.30  Klargjøring av data

09.45  Introduksjon til Visual Analytics  – hands on

12.00  Lunsj

12.30  Utforsking av data og bygging av rapporter

15.00  Resultatene presenteres

16.00  Samlingen avsluttes

Hva får du ut av denne dagen – og av dine data? 
Du tar med et utvalg av data fra din virksomhet som lastes inn i  
SAS Visual Analytics for din utforskning under dagen. Om dette ikke 
er ønskelig kan du prøve ut verktøyet på data fra et fiktivt selskap 
satt opp av SAS Institute. Programvaren SAS® Visual Analytics kan 
benyttes på alle datakilder.

Ta med kollegaer til å delta i læringen, eller inviter relevante personer 
fra din virksomhet til å delta på siste del av samlingen der resultatene 
fra dagen skal presenteres. 


