Odkryj potencjał Power Query
Łączenie zapytań, grupowanie danych,
operacje logiczne i kolumna warunkowa

Cykl webinarów
6 września 2022
8 września 2022
12 września 2022

start godz. 10.00
Celem szkolenia online jest zapoznanie się uczestników z najważniejszymi funkcjonalnościami Power Query, które
ułatwią analizę danych i wyciąganie z nich najważniejszych informacji oraz tworzenie czytelnych raportów.
Podczas webinarium uzyskasz wiedzę na temat tego, jak łączyć informacje z różnych źródeł, a następnie
odpowiednio je przekształcać, żeby uzyskać potrzebne informacje oraz podsumowania.

Szczególnie polecamy następujące zagadnie-

Ogólny plan 3 – części webinarów:

nia omawiane w trakcie cyklu webinarów:
•
•
•

łączenie danych z wielu źródeł
scalanie ze sobą różnych tabel
wykonywanie testów i funkcji logicznych
w języku M

Uczestnicy:
Szkolenie kierowane jest do dyrektorów finansowych, controllerów, analityków, księgowych oraz
wszystkich osób, które w swojej codziennej pracy korzystają z dużej ilości danych, które chcą grupować,
łączyć i wyciągać z nich maksymalną ilość użytecznych informacji.

Korzyści:
W trakcie cyklu webinarów uczestnicy dowiedzą się
m.in. jak grupować dane podobnie jak w tabelach
przestawnych, czy jak wyznaczać rankingi sprzedaży.

Cena szkolenia: tylko 249 zł netto, która obejmuje udział we wszystkich trzech częściach szkolenia, możliwość zadawania pytań na zakończenie każdej części webinaru.

I WEBINAR: ŁĄCZENIE DANYCH (ZAPYTAŃ) – 06.09.2022
1.
2.
3.

Dołączanie zapytań i korekta tabel
Wstęp do scalania danych (typy scaleń)
Scalanie lewe zewnętrzne (odpowiednik
WYSZUKAJ.PIONOWO)
4. Scalanie z opcją agregowania
5. Scalanie pełne zewnętrzne
6. Scalanie wewnętrzne
7. Anty scalania
8. Self join
9. Scalanie rozmyte
10. Sesja pytań i odpowiedzi

II WEBINAR: GRUPOWANIE DANYCH – 08.09.2022
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Wstęp do grupowania danych
Grupowanie danych z połączoną listą produktów
Ranking sprzedawców
Nietypowe funkcje przy grupowaniu danych
Grupowanie lokalne
Typy danych
Sesja pytań i odpowiedzi

III WEBINAR: OPERACJE LOGICZNE I KOLUMNA
WARUNKOWA – 12.09.2022
Wymagania: od uczestników wymagana jest znajomość
Excela na poziomie średniozaawansowanym oraz znajomość Excela wersja 2010, a najlepiej 2016, gdzie to Power
Query jest już integralną częścią Excela. Power Query jest
dodatkiem do Excela, który można zainstalować od Excela
2010, a od wersji 2016 jest jego integralną częścią.

Prowadzący: Adam Kopeć

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Liczenie nadgodzin – kolumna warunkowa i funkcja IF
Operatory logiczne AND i OR
Wystawianie ocen – zagnieżdżona kolumna warunkowa
Wystawianie ocen – dołączanie zapytań
Wyliczanie ilości dni urlopu w poszczególnych miesiącach
Odpowiednik funkcji JEŻELI.BŁĄD i analiza błędów
Porównywanie do poprzedniego wiersza – metoda scalania
Porównywanie do poprzedniego wiersza – metoda indeksu
Sesja pytań i odpowiedzi

EXPLANATOR ▪ ul. Kościelna 30 lok. 59 ▪ 60-538 Poznań ▪ tel. (61) 855 01 12 ▪ fax (61) 855 00 78 ▪ biuro@explanator.pl
NIP 778-115-70-12 ▪ REGON 634548840 ▪ nr konta 19 2490 0005 0000 4500 4127 3924 ▪ www.explanator.pl

Umowa
zgłoszenie uczestnictwa

Zgłoszenie prosimy
przesłać faksem na nr:
lub mailem na adres:

(61) 855 00 78
biuro@explanator.pl

 Niniejszym zgłaszamy udział

Odkryj potencjał Power Query

następujących osób w szkoleniu:

cykl webinarów od 6 do 12.09.2022

1. …………………………………………………………….. e-mail ………………………..……………………………………..
2. …………………………………………………………….. e-mail ………………………..……………………………………..
3. …………………………………………………………..… e-mail ………………………..……………………………………..
Nazwa firmy …………………………………………………………………………………..……………………………………..
…………………………………………………………………… NIP …………………..……….……………………………..……..
Kod pocztowy ……………….….………… Miejscowość ………………………………………..……………….……….
Adres …………………………………………………………….………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..……………………………………..……..
Telefon ……………………………………………….… Faks .………………………………………..…………………………..
Zamawiający ……….………………………………… e-mail ………………………………………………..………………..
Koszty udziału w cyklu webinarów
dla 1 osoby: 249 zł netto

Informacje
dodatkowe:
Po przesłaniu niniejszego
zgłoszenia otrzymają Państwo
potwierdzenie jego przyjęcia.
Szczegóły organizacyjne oraz
faktura VAT zostaną wysłane
przed szkoleniem.

Niedokonanie wpłaty nie jest
rezygnacją z uczestnictwa w
szkoleniu. Rezygnacji dokonać można wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej na
7 dni kalendarzowych przed
terminem szkolenia.

Niedotrzymanie powyższych warunków skutkuje
obciążeniem zgłaszającego
pełnymi kosztami udziału.
Explanator zastrzega sobie
możliwość odwołania lub
zmiany terminu szkolenia.

Zmiana może nastąpić na co najmniej 3 dni przed planowanym
terminem. W przypadku odwołania szkolenia Explanator dokona
zwrotu wpłaconych kosztów
uczestnictwa w terminie 5 dni
roboczych.

Wysyłając zgłoszenie na szkolenie potwierdzam akceptację regulaminu sprzedaży www.explanator.pl/warunki-sprzedazy.pdf
oraz zaznajomienie się z Polityką Prywatności www.explanator.pl/polityka-prywatnosci.pdf
 Tak, chcę być informowany o kolejnych edycjach, wydarzeniach branżowych, specjalnych ofertach i nowych produktach,
dlatego zgadzam się na kontakt drogą mailową lub z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych.
Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Administratorem danych osobowych jest firma Explanator – Iwona Dehina, z siedzibą przy ul. Kościelnej 30 lok. 59, Poznań 60538. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia oraz dostarczania informacji o produktach zgodnie z Polityką Prywatności. Mają Państwo
prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie poprzez kontakt: marketing@explanator.pl.
Uczestnik będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą oświadcza, że zawarcie umowy ma charakter zawodowy.

WEB/22

Podpis zamawiającego
(jeśli zgłoszenie
wypełniono na
komputerze
pieczątka nie
jest wymagana)

Miejscowość

Data

Pieczęć firmowa

