7. Forum Informacji Zarządczej

ONLINE:

Analityka biznesowa: w kierunku użytecznej
informacji zarządczej

20 maja 2021
Warsztat 1: 21 maja 2021
Warsztat 2: 24 maja 2021
Warsztat 3: 25 maja 2021

Jako analitycy biznesowi i controllerzy na co dzień pracujecie z różnorodnymi zbiorami danych. Wiecie jednak, że nie
każde dane składają się na informację zarządczą. Żeby podejmować dobre decyzje, należy mieć właściwe rozpoznanie sytuacji, a jakość decyzji jest wprost proporcjonalna do jakości posiadanych informacji. A ponieważ dostęp do
sprawdzonych informacji na czas jest dziś jednym z warunków niezbędnych do osiągnięcia sukcesu, nie da się przecenić roli informacji zarządczej w efektywnym zarządzaniu biznesem.

Szczególnie polecamy następujące zagadnienia omawiane w trakcie Forum:
•
•

jak korzystać z danych finansowo-księgowych na potrzeby przygotowania informacji
zarządczej?
jak przygotować dane do analizy, by otrzymać informacje użyteczne dla biznesu?

Uczestnicy:
•

•

analitycy biznesowi, controllerzy finansowi i
biznesowi, pracownicy służb controllingowofinansowych, pracownicy działów analiz
osoby na co dzień zajmujące się analizą danych, przygotowywaniem danych na potrzeby raportowania i podejmowania decyzji

Korzyści:
W trakcie konferencji uczestnicy dowiedzą się m.in.
w jaki sposób najlepiej podejść do rozproszonych danych w systemach, jaką rolę pełni AI w pozyskiwaniu
i przetwarzaniu danych.
UWAGA – proszę zaznaczyć odpowiedni wariant:
Całkowity koszt udziału jednej osoby (opcja do wyboru):
•
•
•

998 zł netto - udział live w prelekcjach i warsztatach + dostęp do nagrań (pakiet VIP)
699 zł netto - udział live w prelekcjach + dostęp
do nagrań (bez warsztatów)
599 zł netto – udział live w prelekcjach (bez nagrań)

Prowadzący: zespół ekspertów

Ogólny plan Forum:
PRELEKCJE: 20 maja 2021
1. Organizacja i przebieg procesu raportowania zarządczego – praktyczne aspekty korzystania z danych finansowo – księgowych (i nie tylko) na potrzeby przygotowania informacji zarządczej
2. Jak przygotować dane do analizy, by otrzymać informacje użyteczne dla biznesu?
3. ETL jak tlen dla analityki danych, czyli jak Tableau
PREP radzi sobie w akcji?
4. Wykorzystanie sztucznej inteligencji w dostrzeganiu
zależności między danymi (także tymi nieoczywistymi)
5. Power Query kontra KNIME, czyli jak do agregacji danych z różnych źródeł podchodzą dwaj tytani aplikacji?
6. Dobre praktyki oczyszczania danych w Power Query
WARSZTATY:
1. Warsztat 1 – 21 maja 2021, godz. 10.00 – 11.30:
Oczyszczanie danych w Excelu i Power Query
2. Warsztat 2 – 24 maja 2021, godz. 10.00 – 11.30:
Wnioski w godzinę, czyli KNIME w akcji
3. Warsztat 3 – 25 maja 2021, godz. 10.00 – 11.30:
Łączenie danych w Power Query
UWAGA: DODATKOWY WARSZTAT BONUSOWY DLA
WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW – 24 maja 2021, godz. 14.00
– 15.15:
Analiza rentowności produktów/klientów/usług z wykorzystaniem systemu FlexiReporting
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Umowa
zgłoszenie uczestnictwa

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

(61) 855 00 78
biuro@explanator.pl
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 Niniejszym zgłaszamy udział

(proszę wybrać odpowiedni wariant)

998 zł netto (pakiet VIP)
699 zł netto (prelekcje+nagrania)
599 zł netto (prelekcje live)

następujących osób w szkoleniu:

1. …………………………………………………………….. e-mail ………………………..……………………………………..
2. …………………………………………………………….. e-mail ………………………..……………………………………..
3. …………………………………………………………..… e-mail ………………………..……………………………………..
Nazwa firmy …………………………………………………………………………………..……………………………………..
…………………………………………………………………… NIP …………………..……….……………………………..……..
Kod pocztowy ……………….….………… Miejscowość ………………………………………..……………….……….
Adres …………………………………………………………….………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..……………………………………..……..
Telefon ……………………………………………….… Faks .………………………………………..…………………………..
Zamawiający ……….………………………………… e-mail ………………………………………………..………………..
Informacje
dodatkowe:

Rabaty:
5% przy zgłoszeniu 2 i 3 osób,
10% dla więcej niż 3 osób.

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
14 dni kalendarzowych przed
terminem szkolenia.

Koszty udziału w Forum (pakiet VIP)
dla 1 osoby: 998 zł netto
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/21

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

Miejscowość

Data

Pieczęć firmowa

