Eesti Siseaudiitorite Ühing kutsub Teid osa võtma
8. septembril toimuvast veebiseminarist

Andmeanalüütika roll mõõdikute
seadmisel ja monitoorimisel
Koolituse käigus saad teada, kuidas ettevõttes nutikalt mõõdikud valida ning mis vahe on
tegevus- ja tulemusmõõdikutel. Koolituse tulemusel saavad osalejad teadmisi, kuidas aitab
ärianalüütika paremaid tulemusi saavutada.

Koolituse teemad:
•
•

Nutikate mõõdikute seadmine, tegevus- ja tulemusmõõdikud
Kuidas ärianalüütika aitab paremaid tulemusi saavutada (s.h masinõppe näidetel)

Päevakava
13:15-13:30

Koolituskeskkond avatud liitumiseks

13:30-15:00

Koolitus I osa

15:00-15:15

Paus

15:15-16:45

Koolitus II osa

Koolitus toimub veebiseminari vormis MS Teams keskkonnas.

Lektor
Veebiseminari viib läbi andmehalduse tippekspert, lektor ja koolitaja Andres Kukke. Andres on
professionaalsel tasemel andmetega töötanud üle 20 aasta juurutades ärianalüütika, andmete
visualiseerimise (s.h juhtimislauade), andmeladude loomise ja andmestrateegia alaseid projekte
Infovara OÜ-s. 2017 – 2021 töötas ta Eesti Statistikaametis peadirektori asetäitjana andmeteaduse
ja halduse suunal. Andresel on kogemus enam kui 60 ärianalüütika projektiga ning analüütilise
võimekuse loomisel Eesti ettevõtetes ja riigisasutustes.
Alatest 2007. aastast on Andres vedanud ärianalüütika kursust EBSis ning olnud antud teemal lektor
mitmetes EBSi arenguprogrammides, TalTechis ning Äripäeva Akadeemia koolitustel. Andrese kirg
on avastada ja leida andmetest mustreid ning aidata luua ettevõttele konkurentsieeliseid läbi
analüütilise võimekuse ja andmekirjaoskuse suurendamise.

Maht
Seminari läbimine annab 3,6 CPE tundi.
Osavõtutasu
ESAÜ liikmetele 90 eurot, teistele 130 eurot. Koostööpartneritele soodustused.

Osavõtutasu sisaldab koolitusmaterjale. Koolitusmaterjalid tehakse koolitustel osalejatele
kättesaadavaks digitaalselt.
Koolituse arve esitatakse registreerunud osalejatele hiljemalt 5 tööpäeva jooksul peale koolituse
toimumist.

Registreerimine*
• Ühingu liikmed: logi kodulehele sisse, vali esilehel Kalendrist sündmus ja kliki punasel nupul
„Registreeru“. E-kirjaga saad registreerumise kinnituse ja meeldetuletused enne sündmust.
• Mitteliikmed: loo endale konto, kui sul seda meie kodulehel veel ei ole. Lisa oma kontaktandmed
arve koostamiseks ning registreeru eelpool toodud juhiste järgi.
• Osalemisest loobumisel logi kodulehele sisse, vali esilehel Kalendrist sündmus ja kliki punasel
nupul „Tühista registreerimine“. E-kirjaga saad teate tühistamisest.
• Koolitusest on võimalik loobuda kuni koolituse registreerimise sulgemiseni. Hilisemaid
pretensioone ei rahuldata ja osalustasu tuleb tasuda täies mahus.
*Registreerides koolitusele annad kinnituse, et oled tutvunud ja nõustud Eesti Siseaudiitorite Ühingu
koolitustel osalemise põhimõtetega.
Registreerimine sulgub automaatselt kohtade täitumisel või hiljemalt 1 tööpäev enne koolituse
algust!
Lisateave
Küsimuste korral kirjuta ESAÜ koolituskoordinaator Deivile koolitus@siseaudit.ee
Lugupidamisega
Piret Lantin
Juhatuse esimees
Eesti Siseaudiitorite Ühing

