
מסלול BI הוא מסלול Bootcamp ייחודי המכשיר אקדמאים מצטיינים לתפקידי
פיתוח מערכות BI . מערכות בינה עסקית קיימות כיום ברוב הארגונים, הן נועדו

לארגן את נתוני הפעילות ולהציף מתוכם תובנות עסקיות שיעזרו לארגון לייעל ולדייק
את הפעילות העסקית.

תכני המסלול מותאמים לדרישות עדכניות של התעשייה, וכוללים בסיס ועקרונות
עבודה עם מסדי נתונים רלציוניים, ETL ומחסני נתונים, תכנות בשפת Python , וכן

עבודה עם מערכות וכלי פיתוח BI המובילים בתעשייה. הלמידה במסלול מלווה
בתרגול מעשי רב, המספקת הכנה לעבודה בשטח ומאפשרת לבוגרים לתת ערך

מהיום הראשון.

Business Intelligence
Bootcamp

תוכנית Experis Academy מובילה בהסבה והכשרה למקצועות ההייטק. התוכנית
מאתרת אקדמאים בעלי פוטנציאל ומספקת להם הכשרה מעמיקה ואינטנסיבית

הכוללת למידה יומיומית במודל Bootcamp במשך מספר חודשים.
בתוכנית מספר מסלולים המכשירים לתפקידי פיתוח תוכנה, אנליטיקה, בדיקות

והגנת סייבר. בסיום המסלול נקלטים בוגרי התוכנית לתפקיד אצל לקוחותינו. במשך
עשור של עשייה, הכשרנו מעל אלף אנשי הייטק שהשתלבו בהצלחה בתעשייה.

התוכנית נבחרה על ידי רשות החדשנות למיזם סיירות התכנות.
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מסלולי התוכנית

BI
Data Science

C/C++ & Python
Full Stack

QA & Automation
מיישם הגנת  סייבר

Syllabus Outline   (680 hours)

RELATIONAL DATABASES 130 HRs
• The relational model
• SQL Server 2017
• Query data using SQL
• DML, DDL commands
• Table expressions
• Cursor, Window functions
•  Programmable objects with TSQL UDF, 

Triggers, Stored procedures
•  Project: Design and implements an 

operational data base

PYTOHN PROGRMMING 130 HRs
• Python shell, IDEs
• Variables and data types
• Conditions, loops, functions
• Classes, modules and packages
• Lists, tuples, dictionaries
•  Lambda expressions, list comprehensions
• Iterators, generators, expressions
• Python standard library

ETL & DATA WAREHOUSE 170 HRs
• ETL methodologies & SSIS
• Incremental load with CDC
• C# scripting language
• Processes automation with SQL Agent
•  Data warehouse: OLAP, star schema, 

multidimensional models
• Source to target document

ADVANCED EXCEL 30 HRs
•  Functions, sorting, conditional 

formatting
•  Pivot Tables: working with pivot tables, 

slicers and filters
• VLOOKUP, HLOOKUP, dates functions
• Connection to Databases

BI SEMANTIC LAYER 40 HRs
• The BI Semantic model
•  The Tabular in memory analytical 

database
• DAX

FINAL PROJECT 100 HRs
•  Design and implement end to end BI 

solution

FRONT END TOOLS 80 HRs
• Qlik Sense
• Power BI


