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Analiza potrzeb szkoleniowych 
Gwarancją udanego szkolenia jest zdefiniowanie potrzeb szkoleniowych, które określą, jakie umiejętności 
użytkownicy Systemu SAS posiadają, a jakie są im potrzebne. Na tej bazie można szczegółowo określić program 
szkolenia, które pozwoli zidentyfikowane potrzeby zaspokoić. 

Analiza potrzeb szkoleniowych jest przeprowadzana we współpracy z klientem, a stworzony program szkoleniowy 
jest dostosowany do różnych poziomów użytkowników oraz ich umiejętności.

 Usługa jest bezpłatna. W przypadku analizy wykonywanej poza Warszawą, koszty dojazdu i zakwaterowania po-
krywa klient.

 W celu umówienia usługi skontaktuj się z Centrum Szkoleniowym SAS: 
te. 22 560 46 20 
e-mail: cs@spl.sas.com

Oferta Centrum Szkoleniowego SAS

Szkolenia stacjonarne

 
e-Learning 
i Live Web 

Szkolenia dedykowane 
 
 
 
Mentoring

Oferujemy

Wybierz takie, które najlepiej odpowiada Twoim wymaganiom. Chętnie w tym pomożemy - proponując bezpłatną 
analizę potrzeb szkoleniowych.

https://support.sas.com/edu/schedules.html?id=8840&ctry=PL


Usługa SAS Mentoring Services- 
Usługa polegająca na nieformalnej pracy trenera z jednym użytkownikiem lub małą grupą użytkowników (maksy-
malnie 3 osoby) zainteresowanych tymi samymi zagadnieniami, w środowisku i na danych użytkownika. Konsul-
tant SAS służy jako doradca, odpowiadając na pytania i pokazując metody rozwiązania rzeczywistych zadań. 
Usługa ma przede wszystkim na celu przyspieszenie i ułatwienie procesu wdrażania wiedzy nabytej w czasie szko-
lenia do wykonywanej pracy. Zakres tematyczny jest dostosowywany do potrzeb klienta.

Praca odbywa się przy komputerze użytkownika. W przypadku grupy użytkowników użyteczny będzie projektor, 
na którym można pokazywać sposoby rozwiązania zadań. W celu lepszego przygotowania trenera pomocne 
będzie wcześniejsze przesłanie struktury wykorzystywanych zbiorów oraz listy problemów/zagadnień do omówie-
nia na spotkaniu.

SAS Mentoring Services

Praca na środowisku i danych klienta to indywidualne 
podejście do problemu.  
 
 
Kameralna grupa użytkowników (do 3 osób) 
Dzięki temu omawiane są tematy interesujące, 
szczegółowo dotykające problemu.

Cena usługi zaczyna się od 1500 PLN netto za dzień, 
zależy od zakresu i jest ustalana indywidualnie. 
Ewentualne koszty dojazdu i zakwaterowania trenera 
liczone są osobno. 

W celu zamówienia usługi skontaktuj się z Centum 
Szkoleniowym SAS 
tel. 22 560 46 20 
e-mail: cs@spl.sas.com

W skrócie

https://support.sas.com/edu/schedules.html?id=8841&ctry=PL
https://support.sas.com/edu/schedules.html?id=8841&ctry=PL


Zbuduj mocne podstawy z programowaniem SAS, by przygotowywać i przetwarzać dane, wykonywać skomplikowane zapytania i proste analizy, a także 
generować raporty. Uzyskaj niezbędną wiedzę do przygotowania się do zdania egzaminów i uzyskania certyfikatów Base SAS Programmer lub Advanced SAS 
Programmer. 

Narzędzia SAS Foundation

Przygotowanie i przetwarzanie danych z poziomu kodu SAS

Procedury raportujące: raporty 
tabelaryczne

Tworzenie raportów z poziomu kodu SAS

Programowanie wysokiej wydajności

Procedury raportujące: SAS/
GRAPH

Język programowania DS2

Procedury raportujące: ODS 
Graphics (procedury SG i GTL)

Przetwarzanie danych w SAS®: 
część I 

Przetwarzanie danych w SAS®: 
część II

Przetwarzanie danych w SAS®: 
przetwarzanie tekstu

Przetwarzanie danych w SAS®: 
język makr

Przetwarzanie danych w SAS®: 
język SQL

Programowanie

Wprowadzenie do SAS

https://support.sas.com/edu/schedules.html?id=2607&ctry=PL
https://support.sas.com/edu/schedules.html?id=2930&ctry=PL
https://support.sas.com/edu/schedules.html?id=1798&ctry=PL
https://support.sas.com/edu/schedules.html?id=1579&ctry=PL
https://support.sas.com/edu/schedules.html?id=2945&ctry=PL
https://support.sas.com/edu/schedules.html?id=2927&ctry=PL
https://support.sas.com/edu/schedules.html?id=2946&ctry=PL
https://support.sas.com/edu/schedules.html?id=3129&ctry=PL
https://support.sas.com/edu/schedules.html?id=2579&ctry=PL
https://support.sas.com/edu/schedules.html?id=106&ctry=PL


Base SAS Programming Certification Package

SAS Programming 1: Essentials SAS Programming 2: Data 
Manipulation Techniques

Advanced SAS Programming Certification Package

SAS Programming 3:
Advanced Techniques and 
Efficiencies

SAS Macro Language 1:
Essentials

Skorzystaj z nowej oferty szkoleń SAS i zapisz się na odpowiedni dla Ciebie kurs programowania wraz z egzaminem certyfikującym!

Każdy z poniższych pakietów obejmuje 

• wymienione szkolenia, 
• półroczny dostęp do platformy e-learning zawierającej przykładowe pytania egzaminacyjne 
• voucher na egzamin certyfikujący SAS (w Warszawie)

Więcej szczegółów na stronie SAS

Pakiety szkoleń certyfikacyjnych SAS

SAS SQL 1:
Essentials

https://www.sas.com/pl_pl/offers/2018/pakiety-szkolen-sas.html#base
https://support.sas.com/edu/schedules.html?id=2588&ctry=PL
https://support.sas.com/edu/schedules.html?id=2618&ctry=PL
https://www.sas.com/pl_pl/offers/2018/pakiety-szkolen-sas.html#advanced
https://support.sas.com/edu/schedules.html?id=1917&ctry=PL
https://support.sas.com/edu/schedules.html?id=2611&ctry=PL
https://support.sas.com/edu/schedules.html?id=2579&ctry=PL


Uzyskaj dostęp do potęgi SAS do szybkich analiz danych i tworzenia raportów, wykorzystując interfejs aplikacji typu "przeciągnij i 
upuść" SAS Enterprise Guide

SAS Enterprise Guide

Praca w SAS Enterprise Guide
Raportowanie w SAS Enterprise 
Guide i  SAS AddIn do MS 
Office

Zaawansowana analityka
Analiza statystyczna

Wprowadzenie do pojęć 
statystycznych

Statystyka 1: wprowadzenie do 
analizy wariancji, regresji 
i regresji logistycznej

SAS Enterprise Guide: analiza 
wariancji, regresja i regresja 
logustyczna

Statystyka 2: analiza wariancji 
i regresja

Pozostałe szkolenia

• Analiza przeżycia za pomocą modelu proporcjonalnego hazardu 
• Analiza zmiennych kategorycznych z wykorzystaniem regresji logistycznej 
• Analiza danych longituidalnych o odpowiedzi dyskretnej oraz ciągłej 
• Analizy Bayesowskie 
• Praktyczne metody klasteryzacji 
• Wieloczynnikowa analiza danych

https://support.sas.com/edu/schedules.html?id=2928&ctry=PL
https://support.sas.com/edu/schedules.html?id=2949&ctry=PL
https://support.sas.com/edu/schedules.html?id=2219&ctry=PL
https://support.sas.com/edu/schedules.html?id=2816&ctry=PL
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https://support.sas.com/edu/schedules.html?id=2756&ctry=PL
https://support.sas.com/edu/schedules.html?id=2674&ctry=PL


Eksploracja danych
Analityka praktyczna w SAS 
Enterprise Miner

Budowa kart scoringowych 
w środowisku SAS Enterprise 
Miner

Zarządzanie modelami 
analitycznymi w SAS Model 
Manager

Modelowanie drzew 
decyzyjnych

• Modelowanie predykcyjne na masową skalę w SAS Factory Miner
Modelowanie predykcyjne z wykorzystaniem regresji logistycznej

Pozostałe szkolenia

Przygotowanie danych do analiz 
data mining

Rozszerzenie funkcjonalności 
SAS Enterprise Miner o własne 
węzły

Zaawansowane modelowanie 
predykcyjne w SAS Enterprise 
Miner

Zaawansowana analityka
Data Scientist

Modelowanie sieci 
neuronowych

SAS Visual Statistics: 
interaktywna budowa modeli 
predykcyjnych

SAS Visual Statistics (SAS Viya): 
interaktywna budowa modeli 
predykcyjnych

Prognozowanie i ekonometria
Obsługa SAS Demand-Driven 
Forecasting

Prognozowanie z użyciem SAS 
Forecast Server

Podstawy modelowania 
szeregów czasowych

Wykorzystanie procedur SAS 
Forecast Server

Prognozowanie w SAS: 
podejście programistyczne

https://www.sas.com/en_us/certification/resources/digital-badges.html

Pokaż światu swoje możliwości
Za pomocą Digital Badge udowodnisz, że uzuskałeś uzawany na całym 
świecie certyfikat SAS. Sprawisz, że Twoje kompetencje będą widoczne.

Jesteś ważny.

www

SAS Viya: Visual Data Mining 
and Machine Learning

NEW
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Analiza treści
Analiza tekstu w SAS Text Miner

SAS Content Categorization 
Studio: budowa
modeli

SAS Sentiment Analysis Studio: 
budowa modeli

SAS Contextual Analysis: 
budowa modeli

Zaawansowana analityka
Optymalizacja i symulacja

Budowa i rozwiązywanie modeli 
optymalizacyjnych
z SAS/OR

Symulacja zdarzeń dyskretnych 
w SAS Simulation
Studio

Programowanie w SAS/IML

Zaawansowana analityka

Hadoop
Zarządzanie danymi w Hadoop 
za pomocą Hive,
Pig i SAS

Rozwiązania dla Hadoop

Współpraca SAS z Hadoop

https://support.sas.com/edu/schedules.html?id=1982&ctry=PL
https://support.sas.com/edu/schedules.html?id=1044&ctry=PL
https://support.sas.com/edu/schedules.html?id=1285&ctry=PL
https://support.sas.com/edu/schedules.html?id=2975&ctry=PL
https://support.sas.com/edu/schedules.html?id=3233&ctry=PL
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SAS High-performance analytics
SAS Enterprise Miner: węzły 
High-Performance
Data Mining

Modelowanie predykcyjne z 
wykorzystaniem
procedur analitycznych High-
Performance

Pierwsze kroki z SAS In-Memory 
Statistics

Modelowanie predykcyjne 
z wykorzystaniem
SAS In-Memory Statistics

High-performacne analytics

SAS In-memory statistics

Business Intelligence and analytics
SAS Visual Analytics: eksploracja 
danych i budowa
raportów

SAS Visual Analytics: 
przygotowanie danych

SAS Visual Analytics  (SAS Viya)

Budowa procesów gotowych 
w SAS: część I

Budowa procesów gotowych 
w SAS: część II

https://support.sas.com/edu/schedules.html?id=2683&ctry=PL
https://support.sas.com/edu/schedules.html?id=1702&ctry=
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Zarządzanie danymi

SAS Data Integration Studio: 
część I

SAS Data Integration Studio: 
część II

Współpraca SAS z bazami 
danych

DataFlux Data Management 
Studio: część I

DataFlux Data Management 
Studio: część II

DataFlux Data Management 
Studio: Quality
Knowledge Base

SAS Federation Server

SAS Event Stream Processing

Administracja

Administracja i architektura SAS
SAS Environment Manager: 
podstawy

Instalacja i konfiguracja 
platformy SAS

SAS Viya: Administracja

SAS Visual Analytics: 
administracja środowiskiem
rozproszonym

SAS Visual Analytics: 
administracja środowiskiem
nierozproszonym

SAS Grid Manager: 
administracja

Harmonogramowanie w SAS z 
wykorzystaniem
Platform Suite for SAS

SAS Viya: przygotowanie danych 
w SAS Data Preparation Studio

NEW

https://support.sas.com/edu/schedules.html?id=2938&ctry=PL
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Customer Intelligence

SAS Marketing Automation: 
tworzenie i
uruchamianie kampanii typu 
“outbound”

SAS Marketing Automation: 
definiowanie danych i
struktur dla kampanii 
marketingowych

SAS Real-Time Decision 
Manager: tworzenie
kampanii marketingowych

SAS Real-Time Decision 
Manager: definiowanie
zasobów dla kampanii 
marketingowych

SAS Marketing Optimization: 
maksymalizacja
efektywności kampanii

Performance management

SAS Financial Management: 
planowanie finansowe

SAS Financial Management 5.4: 
administracja
danymi

SAS Financial Management: 
raportowanie
finansowe

Modelowanie kosztów z 
wykorzystaniem
SAS Cost and Profitability 
Management 8.1

SAS Activity-Based Management 
7.x: zaawansowane 
raportowanie i analizy

Integracja danych dla SAS 
Activity-Based Management

https://support.sas.com/edu/schedules.html?id=3281&ctry=PL
https://support.sas.com/edu/schedules.html?id=3221&ctry=PL
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SAS Viya
SAS Visual Statistics (SAS Viya): 
interaktywna
budowa modeli predykcyjnych

SAS Viya: Administracja

SAS Visual Analytics  (SAS Viya) SAS Visual Investigator: 
budowanie interfejsu

Kursy praktyczne
Nasze kursy obejmują tematycznie zakresy od 
podstaw do specjalistycznych  
i zaawansowanych tematow. Kursy prowadzone 
sa przez doświadczonych i akredytowanych 
trenerów i zapewniają solidne przeszkolenie 
z wiedzy SAS. Na szkoleniach możesz poznać 
teorię, przetestować ją w praktyce pod okiem 
doświadczonych trenerów, a także nawiązać 
kontakty z pozostałymi uczestnikami i budować 
swoją sieć relacji biznesowych

Kursy dedykowane dają możliwość wyboru tematu, 
a także terminu szkolenia dostosowanego do indywi-
dualnych wymagań. Takie szkolenie może odbyć się 
także w siedzibie klienta i na jego danych.

Szkolenia SAS - zgodnie z Twoimi potrzebami

SAS Mentoring Services
Usługa polegająca na pracy trenera z jednym 
użytkownikiem lub małą grupą użytkowników 
(maksymalnie 3 osoby) zainteresowanych tymi 
samymi zagadnieniami, w środowisku i na danych 
użytkownika. Konsultant SAS służy jako doradca, 
odpowiadając na pytania i pokazując metody 
rozwiązania rzeczywistych zadań. Usługa ma przede 
wszystkim na celu przyspieszenie i ułatwienie 
procesu wdrażania wiedzy nabytej w czasie szkolenia 
do wykonywanej pracy. Zakres tematyczny jest 
dostosowywany do potrzeb klienta.

Praca odbywa się na komputerze użytkownika. 
W przypadku grupy użytkowników użyteczny 
będzie projektor, na którym można pokazywać 
sposoby rozwiązania zadań. W celu 
lepszego przygotowania trenera pomocne 
będzie wcześniejsze przesłanie struktury 
wykorzystywanych zbiorów oraz listy problemów/
zagadnień do omówienia na spotkaniu.

Szkolenia Live Web
Szkolenie zorganizowane jest tak, by niezależnie 
od lokalizacji każdy uczestnik mógł uczestniczyć 
w spotkaniu. Spotkanie zaprojektowane jest by 
zapewnić wysoki poziom interaktywności  
i bezpośredniej komunikacji zarówno z 
trenerem jak i pozostałymi uczestnikami. 
Dostęp do "wirtualnej sali szkoleniowej" pozwoli 
zaoszczędzić czas i koszty podruży. 

Szkolenie typu Live Web odbywają się w języku 
angielskim.

E-Learning
Uczenie się za pośrednictwem Internetu 
w SAS oznacza naukę bez ograniczeń. 
Otwierasz wybrane oprogramowanie 
bezpośrednio na swoim komputerze, a tempo 
i czas pracy na szkoleniu dostosowujesz do 
własnych możliwości. Dzięki podziale szkolenia 
na moduły można łatwo określić postępy 
w nauce.

SAS Viya: przygotowanie danych 
w SAS Data Preparation Studio

SAS Viya: Visual Data Mining 
and Machine Learning

NEW

NEW
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Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów Centrum Szkoleniowe SAS 
oferuje możliwość skorzystania z programów promocyjnych, 

umożliwiających optymalizację inwestycji w szkolenia pracowników.

Programy promocyjne  
w Centrum Szkoleniowym SAS

www.sas.com/poland/szkolenia 

 W obecnej chwili w naszej 
ofercie znajdują się 
następujące programy pro-
mocyjne

• Pakiety szkolen - w zestawie taniej

 •  Programowanie dla początkujących 
•  Programowanie dla zaawansowa-
nych 
•  Pakiet statystyczny 
•  Pakiet Data Integration 
•  Pakiet dla administratorów

• Rabaty grupowe - w zespole taniej

• Wczesne zapisy - wczesniej = taniej
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