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Προτεινόμενη διάρκεια:
Δύο ημέρες - 16 ώρες

Το σεμινάριο
Στο σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον όπου οι
επιχειρήσεις προσπαθούν για τη βέλτιστη Διαχείριση
και Αύξηση της Απόδοσης τους, τα συστήματα
διοικητικής πληροφόρησης στηρίζουν το εγχείρημα
αυτό παρέχοντας πληροφόρησης και διαφάνεια στις
επιμέρους λειτουργίες του κάθε τμήματος. Για την
ανάπτυξη συστημάτων διοικητικής πληροφόρησης, οι
οργανισμοί επενδύουν σε ενιαίες Πληροφοριακές
Βάσεις, μέσω των οποίων παρέχεται ενιαία
πληροφόρηση στους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να αποκτήσουν οι
συμμετέχοντες μια πλήρη εικόνα όλων των εννοιών και
αρχιτεκτονικών σχετικά με συστήματα διοικητικής
πληροφόρησης που στηρίζονται σε τεχνολογίες Data
Warehouse (DWH). Επίσης θα κατανοήσουν τις
σύγχρονες στρατηγικές και τεχνικές για τον σχεδιασμό
και την ανάπτυξη DWH συστημάτων καθώς και τον
ρόλο και τη σπουδαιότητα των εργαλείων ανάλυσης
(OLAP) και dashboarding. 

Μεθοδολογία
Η προσέγγιση για το σχεδιασμό και την υλοποίηση
DWH συστημάτων  στηρίζεται στη μεθοδολογία
“Methodology for an Integrated Knowledge
Environment” (MIKE), η οποία έχει αναπτυχθεί από την
KPMG και χρησιμοποιείται διεθνώς σε αντίστοιχα έργα.
Απευθύνεται σε:
• Προϊσταμένους και σε στελέχη Διευθύνσεων

Μηχανογράφησης και Πληροφορικής
• Διευθυντές μεγάλων έργων υλοποίησης συστημάτων

Διοικητικής Πληροφόρησης
• Προγραμματιστές ETL και OLAP
• Σχεδιαστές αρχιτεκτονικής  συστημάτων
• Σχεδιαστές βάσεων δεδομένων

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Συστημάτων
Business Intelligence 
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• Βασικές έννοιες και αρχιτεκτονικές DWH

• Τεχνικές μοντελοποίησης DWH & Data Mart

• Τεχνικές άντλησης, μετασχηματισμού και αποθήκευσης
δεδομένων

• Τεχνικές μοντελοποίησης πηγών δεδομένων και
διαδικασιών άντλησης

• Μεθοδολογία επιλογής εργαλείων άντλησης,
μετασχηματισμού και αποθήκευσης δεδομένων (ETL)

• Στρατηγικές ανάλυσης δεδομένων

• Μεθοδολογία επιλογής εργαλείων ανάλυσης δεδομένων
(OLAP)

• Οργανωτική δομή και μεθοδολογίες ανάπτυξης τέτοιων
συστημάτων

• Βέλτιστες πρακτικές και επιτυχή παραδείγματα της
αγοράς

• Τεχνικές διαχείρισης δεδομένων για τα μεταδεδομένα
του συστήματος

• Ομαδική άσκηση (workshop) - Παρουσιάσεις

• Νέα και τάσεις της αγοράς.

Οι συμμετέχοντες, μέσα από τη διαδικασία της αναλυτικής
παρουσίασης των πτυχών ενός συστήματος DWΗ αλλά και
της άσκησης που θα διεξαχθεί, θα συνειδητοποιήσουν την
προσέγγιση που θα πρέπει να ακολουθηθεί για την επιτυχή
υλοποίηση συστημάτων DWH.
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