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1

Opleidingen IBM Cognos

1.1.1 Inleiding
Als gecertificeerd IBM Cognos-partner biedt Centric een compleet portfolio van
opleidingsmogelijkheden voor de IBM Cognos Suite. Opleiden doen we aan de hand
van door Centric ontwikkelde Nederlandstalig opleidingsmateriaal en docenten met
praktijkkennis. Hierdoor zijn de opleidingen een ideale combinatie tussen theorie en
praktijk. Deze opleidingen omvatten zowel de opleidingen voor eindgebruikers als voor
applicatiebeheerders en ontwikkelaars.

1.2

Algemeen

We bieden onderstaande opleidingen aan in ons open rooster:
• IBM Cognos Analytics Reporting Basis v11.1
• IBM Cognos Analytics Reporting Gevorderden v11.1
• IBM Cognos Analytics Self-service BI v11.1 (nieuw)
• IBM Cognos Framework Manager (op aanvraag)
• IBM Cognos Transformer (op aanvraag)
• IBM Cognos Analytics Beheer v11.1
De opleidingen zijn op basis van generieke data, maar Centric biedt ook de
mogelijkheid aan om op Centric applicaties opleidingen te volgen. De open rooster
opleidingen zijn in detail beschreven in hoofdstuk 2.
Centric streeft ernaar om alle mogelijke wensen rond opleidingen in te vullen. In
overleg kunnen we voor u de ideale opleiding samenstellen in de vorm van maatwerk.
Daarnaast werkt Centric samen met één van de global partners van IBM Cognos.
Samen met deze partner kunnen wij u alle officiële IBM Cognos-opleidingen
aanbieden.
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1.3
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1.4

Inschrijven

U kunt zich inschrijven voor het open rooster of maatwerk bij Centric Education via
https://centricpss.studytube.nl/library/classroom-trainings en klik op het vergrootglas
bovenin en zoek op ‘Cognos Analytics’ voor alle opleidingen. Voor een maatwerk
offerte of informatie kunt u contact opnemen met Bart Kuiper (Bart.Kuiper@centric.eu)
of uw accountmanager.
De open-rooster-opleidingen worden altijd gegeven op de IBM Cognos
sampledatabase (Great Outdoors Company) en op een van de locaties van Centric.
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2

Opleidingen

2.1

IBM Cognos Analytics Reporting Basis V11.1

Code:
CA11RSB
Cursusbeschrijving:
Met deze opleiding maakt u kennis met IBM Cognos Analytics Reporting welke een
volledige metamorfose ondergaan heeft qua user interface en waarbij het
gebruiksgemak centraal staat. Tijdens deze opleiding leert u om rapporten en
dashboards te bouwen en deze te delen met uw organisatie. Door verschillende
technieken, methodieken en opmaakstijlen toe te passen, leert u uw
informatiebehoeften te vertalen naar professionele rapportages. De opleiding wordt
door ervaren docenten gegeven en ondersteund met sheets, demo’s, en veel
praktijkvoorbeelden.
Materiaal:
Nederlandstalig cursusmateriaal.
Doelgroep:
Deze opleiding is bedoeld voor rapportbouwers die rapporten willen leren bouwen met
behulp van IBM Cognos Analytics Reporting in de Cognos Analytics versie 11.1.
Voorkennis:
Er is geen specifieke kennis nodig. Het betreft een basisopleiding.
Aantal dagen:
• 3 dagen
Prijs:
• €1.785,- p.p.
Vervolg opleiding:
• IBM Cognos Framework Manager
Inhoud:
• Overzicht van IBM Cognos
• Het concept en de toepassing van Report Studio
• Creëren van een lijstrapport
• Gebruik van filters
• Creëren van kruistabellen
• Creëren van grafieken
• Rapporten focussen via prompts
• Uitbreiden van rapporten met calculaties
• Uitbreiden van rapporten met kaarten
• Verder verfijnen van rapporten
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•
•
•
•

Conditionele opmaak
Drillen van een rapport naar een ander rapport
Verbeteren opmaak rapportage
Verder werken met queries
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2.2

IBM Cognos Analytics Reporting Gevorderden V11.1

Code:
CA11RSG
Cursusbeschrijving:
Deze opleiding biedt u de mogelijkheid om dieper in te gaan op het bouwen van
rapportages, analyses en dashboards. Met geavanceerde technieken leert u om uw
rapportages naar een professioneel niveau te tillen. De opleiding wordt door ervaren
opleiders gegeven aan de hand van sheets, demo’s, workshops en
praktijkvoorbeelden.
Materiaal:
Nederlandstalig cursusmateriaal.
Doelgroep:
Deze opleiding is voor rapportbouwers die zich verder willen verdiepen in het gebruik
van Reporting in IBM Cognos Analytics op relationele databronnen.
Voorkennis:
Het is wenselijk dat de cursist de opleiding IBM Cognos Report Studio Basis heeft
gevolgd of beschikt over voldoende kennis. Kennis van SQL is een pre.
Aantal dagen:
• 2 dagen
Prijs:
• €1.190,- p.p.
Vervolg opleiding:
• IBM Cognos Framework Manager
Inhoud:
• Creëren van querymodellen
• Creëren van rapporten gebaseerd op query relaties
• Rapport bursting
• Dynamische rapporten
• Ontwerpen van effectieve prompts
• Uitgebreide gebruikersinteractie met HTML
• Creëren van geavanceerde rapporten
• Onderzoeken van rapportspecificatie
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2.3

IBM Cognos Analytics Self-service BI V11.1 (Nieuw)

Code:
CA11SSBI
Cursusbeschrijving:
In deze IBM Cognos Analytics Self Service BI training leert u hoe u data interactief kunt
modelleren, analyseren, visualiseren en presenteren.
Het modelleren van data t.b.v. Self Service gaat u leren door een eigen Gegevensmodule te maken. Het analyseren van de data kan in IBM Cognos Analytics al op
standaard rapporten en Dashboards, maar gaat u ook leren toepassen in de Data
Verkenning module.
De mogelijkheden voor het zelf kunnen visualiseren en analyseren van de data in de
Dashboard module komen in deze IBM Cognos Analytics Self Service BI training
uitgebreid aan bod. We nemen u mee aan de hand van demo’s, workshops en
praktijkvoorbeelden. Aan het eind van de training leert u hoe u de zelf ontwikkelde
visualisaties kunt presenteren in de Story module.
Materiaal:
Nederlandstalig cursusmateriaal
Doelgroep:
IBM Cognos gebruikers
Voorkennis:
Er is geen specifieke kennis nodig. Het betreft een basisopleiding.
Aantal dagen:
• 2 dagen
Prijs:
• €1.190,- p.p.
Vervolg opleiding:
• IBM Cognos Analytics Reporting
Inhoud:
• Overzicht van IBM Cognos Analytics
• Uploaden van eigen data
• Maken van een gegevensmodule
• Data verkennen en analyseren m.b.v. de AI assistent
• Maken van een dashboard
• Maken van een story
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2.4

IBM Cognos Framework Manager (De opleiding is op aanvraag)

Code:
IBMCOG-FM
Cursusbeschrijving:
IBM Cognos Framework Manager wordt gebruikt om data uit een of meerdere
database(s) (of meerdere databases) overzichtelijk te presenteren voor een
eindgebruiker. Cursisten leren een metadata model te maken vanaf een initieel project
tot het publiceren van de package waarop eindgebruikers rapporten kunnen bouwen
en analyses op uit kunnen voeren.
Materiaal:
Engelstalig cursusmateriaal (IBM Cognos Business Intelligence 10: The Official Guide)
Doelgroep:
IBM Cognos beheerders en ontwikkelaars.
Voorkennis:
Het is wenselijk dat de cursist de opleiding IBM Cognos Report Studio Basis heeft
gevolgd of beschikt over voldoende kennis van deze Studio.
Aantal dagen:
• 3 dagen
Prijs:
• €1.785,- p.p.
Vervolg opleiding:
• N.v.t.
Globale inhoud:
• Overzicht van IBM Cognos
• Algemene inleiding Cognos BI
• Korte theorie IBM Cognos Framework Manager
• Bronnen en relaties
• Importeren van data
• Valkuilen bij het ontwikkelen
• Vertalen van de bronstructuur
• Herkennen conformed dimensions
• Creëren van query items
• Creëren van calculaties
• Creëren van filters
• Beveiliging
• Dimensioneel gemodelleerde relationele data
• Determinanten
• Hulpmiddelen om een model te controleren en te bewerken
• Publiceren van een package
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2.5

IBM Cognos Transformer – Kubussen (De opleiding is op
aanvraag)

Code:
COG10TF
Cursusbeschrijving:
Deze opleiding verschaft u kennis omtrent het gebruik van OLAP
modelleringstechnieken in IBM Cognos Transformer. Deelnemers leren hoe een IBM
Cognos PowerCube ontwikkeld, gebouwd en onderhouden moeten worden, zodat
eindgebruikers in IBM Cognos BI eenvoudig data kunnen analyseren.
Materiaal:
Nederlandstalig cursusmateriaal
Doelgroep:
IBM Cognos beheerders en ontwikkelaars.
Voorkennis:
Het is wenselijk dat de cursist de opleiding IBM Cognos Report Studio Basis heeft
gevolgd of beschikt over voldoende kennis van deze Studio.
Aantal dagen:
• 3 dagen
Prijs:
• €1.785,- p.p.
Vervolg opleiding:
• N.v.t.
Globale inhoud:
• Overzicht van IBM Cognos
• Transformer grondbeginselen
• Het Transformer ontwikkelproces
• Gegevensbronnen in Transformer
• Het bouwen van een model
• Overwegingen voor het succesvol ontwerpen van Powercubes
• De tijd dimensie
• Relatieve tijd
• Gebruik van meerdere bronnen
• Uniciteit
• Werken met meetwaarden
• Meetwaarden toewijzen
• Alternatieve hiërarchieën
• Geavanceerd modelleren
• Aanpassen van content
• Beveiliging en onderhoud
• Optimaliseren
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•

Opsplitsen
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2.6

IBM Cognos Analytics Beheer v11.1

Code
CA11BEH
Cursusbeschrijving:
Deze opleiding is voor Cognos beheerders die verantwoordelijk zijn voor het beheren,
monitoren en beveiligen van de IBM Cognos omgeving(en).
Materiaal:
Nederlandstalig cursusmateriaal.
Doelgroep:
Cognos beheerders
Voorkennis:
N.v.t.
Aantal dagen:
• 1 dag
Prijs:
• €595,- p.p.
Vervolg opleiding:
• IBM Cognos Framework Manager
Inhoud:
• Architectuuromschrijving Cognos
• Groepen en rollen aanmaken
• Gebruikers toevoegen aan groepen en rollen
• Rechten toekennen
• Beheren taken en planningen
• Inlezen deployments
• Database verbindingen aanmaken
• Uitbreidingen op de user interface aanmaken
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