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Excel Business Intelligence -  
Efektywna analiza danych w Twojej 
organizacji

• Praktyczna analiza biznesowa za pomocą narzędzi Power Query, Power Pivot 
   oraz Power BI Desktop.

• Wszystkie etapy analiz biznesowych od pobrania danych, przefiltrowania, wyczyszczenia 
    i przekształcenia danych.

• Budowa modelu danych

• Generowanie wizualnych i interaktywnych raportów
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Warsztat



EXCEL BI

„Na kongres „HR Business Partnering”, który odbył się w dniach 18-19 listopada 2014 r. 
organizowany przez BMS Polska jechałem z pewną dozą sceptycyzmu bazującą na moich 
doświadczeniach z udziału w konferencjach organizowanych przez inne Firmy. Moim zdaniem o 
jakości konferencji poza dobrym przygotowaniem organizacyjnym decyduje właściwy dobór tematu i 
prelegentów, i pod tym względem BMS wykonało świetną robotę. Temat był bardzo aktualny, a 
prelegenci świetnie przygotowani i otwarci na dyskusję. Reasumując udział w tym wydarzeniu 
przyniósł mi bardzo dużo korzyści. Dziękuję za zaproszenie”.

Norbert Brandt, Work Service S.A.

Szkolenie omawia bezpłatne dodatki Excela, które wspomagają czynności analityczne wykonywane podczas 
przetwarzania, kalkulowania i wizualizowania dużej ilości danych. Omawiane będą aplikacje Power Query, Power 
Pivot, Power Map i Power BI, które zostały stworzone aby zwiększyć wydajność czasu pracy. Powyższe dodatki 
umożliwiają budowanie automatycznych modeli pobierających i przetwarzających dane, a następnie umożliwiają 
prezentowanie ich w skondensowanej i dostosowanej do odbiorcy formie. Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się, 
jak najlepiej wykorzystać te dodatki w swojej pracy.

Adresaci

• osoby często używające Excela do analizy danych.
• osoby chcące zautomatyzować pobieranie danych z różnych źródeł.
• osoby, które potrzebują tworzyć tabele przestawne na podstawie kilku tabel z danymi.
• osoby tworzące raporty graficzne w postaci wykresów, map i innych wizualizacji.

Czas trwania

3 dni

Cel szkolenia

Podczas warsztatu zostaną przedstawione w praktyczny sposób najważniejsze narzędza Business Intelligence. 
Uczestnik zostanie przeprowadzony przez wszystkie etapy analiz biznesowych. Program omówi aspekt pobrania 
danych, przefiltrowania, wyczyszczenia i przekształcenia tych danych, poprzez budowę modelu danych aż do 
wygenerowania wizualnych i interaktywnych raportów.

Korzyści

• na podstawie ćwiczeń zostanie przedstawiona użyteczność Power BI.
• znajomość przetwarzania danych z dodatkiem Power Query.
• budowa własnych modeli danych z formułami niestandardowymi w tabeli z użyciem Power Pivot.
• przedstawianie danych graficznych w tabeli przestawnej  z wykorzystaniem Power Map.
    
Ćwiczenia

Wydarzenie zostało przygotowane pod ograniczoną liczbę osób, aby zapewnić warsztatowy charakter pracy. Na 
uczestników czeka wiele ćwiczeń wspomagających łatwiejsze zapoznanie się z tematem. 



PROGRAM

“W dniu 16 marca 2016 roku miałam ogromną przyjemność uczestniczyć w spotkaniu biznesowym „HR 
Business Partner w organizacji” zorganizowanym przez firmę BMS Polska. Tematyka spotkania spełniła moje 
wszystkie oczekiwania. Prelegentami były osoby z bogatym  doświadczeniem i wyróżniały się szeroką wiedzą z 
prezentowanej tematyki. Organizator zadbał o doskonałą atmosferę spotkania i o najdrobniejsze szczegóły, 
które miały wpływ na ogólny jego odbiór. Organizator był wrażliwy na wszystkie potrzeby uczestników i 
reagował na nie. Wszystkim osobom zainteresowanym tematyką i obszarem HR polecam wzięcie udziału 
spotkaniach organizowanych przez BMS.

Marta Stępkowska-Pittner, Zelmer 

DZIEŃ 1 – Importowanie, czyszczenie i przekształcanie danych (Power Query)

1. Funkcje i korzyści narzędzia Power Query w zakresie automatyzacji procesów ETL
2. Zapoznanie się z oknem dodatku Power Query
3. Wybór sposobu i miejsca wyświetlania zaimportowanych danych
4. Zapytania 

 • możliwe operacje na zapytaniach
 • manipulowanie krokami w zapytaniu
 • jak odświeżać zapytania?
 • zmiana metody ładowania danych

5. Importowanie danych

 • z plików tekstowych (txt, csv)
 • z bazy danych MS Access
 • z plików XML
 • ze skoroszytów Excela
 • łączenie danych z wielu plików umieszczonych w folderze
 • z plików PDF
 • ze stron internetowych

6. Czyszczenie i przekształcanie danych

 • opcja Użyj pierwszego wiersza jako nagłówków
 • ustalanie formatu danych
 • zmiana nazwy i usuwanie kolumn
 • podział i scalanie kolumn
 • usuwanie duplikatów
 • filtrowanie i sortowanie danych
 • narzędzie Kolumna z przykładów
 • grupowanie wierszy i funkcje grupujące
 • narzędzie Anuluj przestawienie kolumn
 • opcja Transponuj

7. Przegląd możliwych operacji na danych

 • operacje na tekstach
 • operacje na liczbach
 • operacje na datach i czasie
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DZIEŃ 2 – Tworzenie modelu danych (Power Pivot)

1. Tworzenie tabeli przestawnej z kilku tabel
2. Tworzenie relacji między tabelami
3. Metody importu danych do modelu danych
4. Zapoznanie się z oknem dodatku Power Pivot
5. Czym się różnią tabele przestawne korzystające z jednej i wielu tabel
6. Tworzenie nowych kolumn w modelu danych
7. Funkcje i język DAX (Data Analysis eXpressions)
8. Tworzenie miar do wykonywania obliczeń na podstawie zagregowanych wartości
9. Funkcje analizy czasowej w Power Pivot
10. Tworzenie hierarchii
11. Graficzna reprezentacja zależności za pomocą wskaźnika KPI

DZIEŃ 3 – Generowanie raportów wizualnych (Power BI Desktop)

1. Zaznajomienie się z interfejsem programu MS Power BI Desktop
2. Tworzenie tabel i macierzy
3. Tworzenie kart i kart z wieloma wierszami
4. Tworzenie wykresów kolumnowych i słupkowych
5. Tworzenie wykresów liniowych i warstwowych
6. Tworzenie wykresów kołowych i pierścieniowych
7. Tworzenie wykresów kombinowanych liniowo-kolumnowych
8. Tworzenie wykresów wstążkowych
9. Tworzenie wykresów kaskadowych
10. Tworzenie wykresów typu „lejek”
11. Tworzenie wykresów punktowych i bąbelkowych
12. Tworzenie animowanych wykresów Roslinga
13. Tworzenie mapy drzewa
14. Tworzenie mierników
15. Tworzenie kluczowych wskaźników wydajności (KPI)
16. Tworzenie map w celu wizualizacji danych geograficznych
 

Facylitacja to świetna neutralna metoda prowadzenia warsztatów i spotkań zwłaszcza w dużych organ-
izacjach. Podczas szkolenia zostało zaprezentowanych wiele technik i narzędzi trenerskich ułatwiających 
prowadzenie grupy.  Formuła kursu opiera się głównie na ćwiczeniach co bardzo ułatwia przyswajanie 
wiedzy. Trener pani Joanna Adamska poprzez swoją profesjonalną postawę  zadbała o wysoki poziom 
merytoryczny szkolenia oraz  o przyjazną atmosferę i komfort uczestników. Udział w kursie facylitacji był 
dla mnie ciekawym doświadczeniem. Serdecznie polecam liderom, którzy chcą rozwijać swoje organizacje 
oraz pracownikom działów operacyjnych i HR.

Agnieszka Tonn, Rossmann
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    TRENER

Dariusz Skórniewski

Moja kariera trenerska rozpoczęła się we wrześniu 2016 roku, kiedy to dla 
firmy IT&Business Training zacząłem uczyć Excela poprzez konferencje 
on-line, a od połowy 2017 roku pojawiły się też webinary z zakresy VBA. 
Pierwsze szkolenie stacjonarne z Excela przeprowadziłem w kwietniu 2017 
roku. Od października pojawiło się Centrum Szkoleniowe Comarch w którym 
zacząłem uczyć Excela, a od połowy 2018 roku również VBA. W 2018 roku 
przeprowadziłem około 40 szkoleń stacjonarnych z zakresu Excela na 
poziomach średniozaawansowanym i zaawansowanym, a także 
średniozaawansowanym VBA. W kolejnych latach zacząłem poszerzać zakres 
tematów, z których prowadzę szkolenia i aktualnie są to: Power Query, Power 
Pivot i Power BI.

Ukończone studia inżynierskie o kierunku Edukacja Techniczno Informatyczna 
na wydziale Mechanicznym-Technologicznym Politechniki Śląskiej w 
Gliwcach.

Poza szkoleniami wspieram firmy w wykorzystaniu Excela poprzez pisanie 
makr, oraz przygotowywanie plików z wykorzystaniem odpowiednich formuł. 
Nagrywam również własne wideokursy.

.


