Qlik® Continuous Classroom
Pidev õppimine, olenemata asukohast
Olete Qliki uus kasutaja, kellel on just praegu vaja kindlaid teadmisi ja oskusi, et oma
tööd kiiresti ja õigesti alustada? Või olete programmi juba varem kasutanud, kuid te
pole kursis uusimate funktsioonidega? Või soovite värskendada oma teadmisi mõne
uue analüüsilahenduse või töölehe loomiseks?
Qlik Continuous Classroom annab teile kõige kiirema ja mugavama juurdepääsu just teie jaoks vajalikule
õppesisule. Continuous Classroom on iseteeninduslik veebiplatvorm, mis sisaldab kõige asjakohasemaid
õppimisvõimalusi. Kui teil pole võimalik oodata vajaliku teadmise omandamiseks järgmise juhendajaga
klassikursuseni või pole sellist aega kalendris lihtsalt võimalik reserveerida, siis on Qlik Continuous
Classroom teile suurepäraseks koolituskaaslaseks just teile sobival ajal ja sisuga.

Teie õpe, teie valik
Valige, mida soovite õppida

 Valige oma rollile ja tööülesannetele vastav õppesuund.
 Määrake oma oskustele ja pädevusele vastav õppimise lähtekoht.
 Leidke nutika otsingu funktsiooni abil üles täpselt see sisu, mida vajate.
Valige, kuidas soovite õppida

 Leidke tööriistad, mis vastavad kõige paremini teie eelistatud õppimisstiilile.
 Valige soovitud videod, lühijuhendid, harjutused ja testid.
 Vestelge juhendajate ja õppuritega reaalajas.
Valige, millal soovite õppida

 Juurdepääs alati, igal pool ja igal ajal, mis tahes seadme kaudu.
 Õppige omas tempos – saate õppimist soovitud ajal alustada, peatada,
jätkata, minna tagasi...

 Osalege konsultatsioonidel ja veebiseminarides just teile sobival ajal.

Kuidas see toimib?
Rollipõhine õpe
Qlik Continuous Classroom’i saate osta aastase kasutajapõhise sissepääsu, mis on üles ehitatud
kasutajarollide põhjal ning annab teile ööpäevaringse juurdepääsu kõigile selles sisalduvatele toodetele ja
analüüsimoodulitele. Vali vastavalt kasutatavale tootele ja oma rollile sobilik õppesuund!
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Moodulõpe
Õpe on jaotatud mugavalt mooduliteks, mida on võimalik läbida ühekorraga. Continuous Classroom
täieneb pidevalt – lisandub uusi mooduleid, värskendatakse olemasolevaid ning antakse välja uute
tooteversioonide õpetusi.

Õppimise abivahendid

Nutika otsinguga video
30 min • Praktilised demod • Iga kuuldud
sõna saab kiiresti otsida ja kohe uuesti
kuulata!

Näidisfailid • Vabas
tempos läbitavad harjutused
• Lühijuhendid

Test
5 küsimusega test •
Võimalus teha mitu
korda

Interaktiivne õpe
Qlik Continuous Classroom toetab täielikult interaktiivset ja koostööl põhinevat õppimist.

Koostöö suhtlusrakendustes
Arutelufoorumid • Reaalajas
vestlused veebiseminaride ja
konsultatsioonide ajal

Sündmuste kalender

Veebiseminarid • Juhendaja
konsultatsioonid • Uute ja
värskendatud moodulite tutvustus

Täpsem otsing
Täisotsing kogu platvormi
sisust • Nutikas otsing
videotest
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