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Avanceret SQL og 
ejendomsdata

Indhold:
Gennemgang af følgende:
• Funktioner
• Procedurer
• Triggers
• Index
• Spatiale data
• Strukturering af data
• Agent jobs
• Outer Apply
• With clauses
• Konvertering af datatyper
• Performance

Målgruppe:
GIS/Data-koordinatorer, analysemedarbejdere og 
andre som arbejder meget med ejendomsdata, 
og som ønsker at styrke deres evner indenfor SQL 
og database funktioner.
Forudsætninger:
Dette kursus bygger ovenpå kurset ”Grundlæg-
gende SQL og ejendomsdata” samt 

Arbejder du til dagligt med ejendomsdata og bruger du SQL og SQL Server? Så er LIFA’s kur-
sus i Avanceret SQL måske noget for dig! Kurset følger dig igennem en række nyttige funk-
tioner, der i høj grad kan være med til at gøre dine dagligdagsopgaver nemmere i SQL Server.
Kurset vil tage udgangspunkt i SQL og eksempler vil blive vist i konkrete ejendomsdata, og 
hvor det giver mening vil geografien blive inkorporeret.

”Dataforståelse”. Derfor forventes et grund-
læggende kendskab til basisfunktioner og 
forespørgsler i SQL samt ejendomsdata og deres 
opbygning. Kurset forudsætter dog ikke at man 
har deltaget specifikt i de forudgående kurser.
Kurset anvender Microsoft SQL Server  Manage-
ment Studio (også kaldet SQL Studio Manager) 
som SQL og database software. Kendskab til 
programmet vil være en fordel men ikke en forud-
sætning for at kunne deltage i kurset.
Medbring:
Egen PC med installation af SQL Studio Manager 
og adgang til egne data via VPN. 
Hvis opkobling til eget netværk ikke er muligt 
kan LIFA stille et virtuel testmiljø til rådighed 
som kan tilgås fra egen PC.  Adgang til vores 
demodata vil foregå via Vmware. Derfor bedes 
du ved tilmelding til kurset angive hvorvidt du 
ønsker at anvende LIFAs testmiljø samt før kurset  
have installeret klienten hertil. Download Vmware 
Horizon klienten he .r

Workshops på kontoret i Odense

Kurset faciliteres af Ole Runge Madsen som har stor 
erfaring i GIS og anvendelse af Microsoft SQL Server 
Management Studio.

Pris: 4.900 kr. pr.  dag pr deltager

Evt. forberedelse grundet specielt workshop-
indhold: 1.300 kr. pr. time efter medgået tid

Priserne er inkl. frokost m.v. men ekskl. moms.

Workshops hos dig

LIFA kommer også gerne ud og afholder 
workshops hos jer. Fordelene er bl.a., at 
workshoppen bliver afviklet i jeres driftsmiljø, 
dermed kan workshoppen også målrettes 
kursusdeltagerne, så de får mest muligt ud af det.

Pris: 15.000 kr. pr. dag - max. 8 deltagere
Ekskl. transporttid, transportomkostninger samt 
eventuelt forberedelsestid ved specielle behov.

Priserne er ekskl. moms

https://my.vmware.com/web/vmware/details?productId=578&rPId=15156&downloadGroup=CART17Q2_WIN_450

