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ŠKOLENÍ PRO VEDOUCÍ PRACOVNÍKY 

INTERAKTIVNÍ REPORTY V POWER BI - ZÁKLADNÍ 

Kurz je určen pro všechny, kdo chtějí mít přehled o firemních datech na jednom místě. 
 

DÍKY REPORTŮM v POWER BI UVIDÍTE:  

▪ JAKÉ MARKETINGOVÉ KANÁLY VÁM NEJVÍCE VYDĚLÁVAJÍ 

▪ JAKÁ JE EFEKTIVITA VYNALOŽENÝCH NÁKLADŮ 

▪ JAKÉ ZBOŽÍ MÁ NEJVYŠŠÍ ODBYT 

▪ KOLIK POPTÁVEK PŘIŠLO ZA POSLEDNÍ MĚSÍC 

▪ JAK JSOU NA TOM ZAMĚSTNANCI S PRODUKTIVITOU 

▪ JAK SE VYVÍJÍ OBRAT FIRMY ZA POSLEDNÍ OBDOBÍ  

PROČ POWER BI? 

▪ je inteligentním řešením, které uživatelům umožní z velkého množství dat vytěžit ta klíčová 

▪ dokáže propojit více datových zdrojů v reálném čase a „chová se k nim stejně“ 

▪ je uživatelsky příjemný, jednoduchý, elegantní a snadno ovladatelný 

▪ výstupy umožňuje publikovat na webové stránky – snadné sdílení s kolegy či nadřízenými 

▪ můžete jej propojit s nástroji Google Analytics 

▪ v základní verzi je zdarma 

Lektor: Jan Petrásek 

▪ lektor, konzultant a specialista pro MS Office  

Víte, že? 
Mnohá data může být výhodnější vykreslit v Power BI místo v Excelu, protože zde jsou grafy interaktivní a 
v rámci reportu je možné nastavit jejich vzájemné ovlivňování. Například z pracovních výsledků, zpracovaných 
pro určitý tým, lze pouhým kliknutím na graf získat informace o konkrétním jedinci či úloze. Power BI nabízí 
velké množství atraktivních typů grafů, které dokáží oživit prezentaci projektu či společnosti. 

Termín: 16. – 17.9.2019 

Čas: 9:00 - 14:30 hodin 

Místo konání: 
učebna společnosti GLOBIS s r.o., U Bechyňské dráhy 1505 

vchod vedle prodejny VLASTA, 1. patro 

Kontaktní informace: 775 278 909,  jana.ticha@globis.cz 

Cena: 3 000 Kč bez DPH (3 630 Kč vč. DPH), v ceně je káva nebo čaj a malé občerstvení 

Společnost GLOBIS s.r.o.  

vás zve na: 

http://www.globis.cz/
mailto:kancelar@globis.cz

