
Dashboard
skuteczne tworzenie pulpitów menedżerskiich w Excelu

 • Co to jest i jak wygląda dashboard - pulpit menedżerski?
 
 • Jak wygląda proces projektowania i obsługi pulpitu menedżerskiego?

 • Importowanie danych zewnętrznych.

 • Wykorzystanie formatowania warunkowego do prezentacji kluczowych sygnałów.

 • Zaprojektowanie pulpitu menedżerskiego..
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Spełniły oczekiwania. Bardzo fajny sposób zaangażowania słuchaczy w zajęcia i aktywny 
udział.
        
     Adam Kostrzewa, Adwokat, Partner w Kancelarii SPCG
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Pulpit menedżerski, czyli Dashboard:
to miejsce na prezentowanie w czytelny i klarowny sposób kluczowych dla działania 
przedsiębiorstwa wskaźników. Menedżer użytkujący przygotowany pulpit, posiada możliwość 
zmiany prezentowanych danych wg zadanych przez siebie kryteriów – np. zmiany okresu, którego 
dotyczy raport zarządzanego rejonu lub grupy produktowej bez zagłębiania się w techniczne szcze-
góły budowy pulpitu. 
Dashboardy muszą być dopasowane do potrzeb danego przedsiębiorstwa i na tyle elastyczne, żeby 
pozwalały kierownikom oraz osobom decyzyjnym szybko i czytelnie ocenić sytuację w jego 
obszarze odpowiedzialności. 
Pulpity menedżerskie dzięki czytelnemu zaprezentowaniu kluczowych wskaźników KPIs pozwalają 
znacznie usprawnić proces analizy danych i podejmowania istotnych decyzji.

Profil uczestnika:
Szkolenie ma charakter typowo warsztatowy. Uczestnicy powinni posiadać ukończone szkolenie z 
Excela na poziomie średniozaawansowanym lub posiadać wiedzę równoważną.

Cel szkolenia:
Pokazanie jak w efektywny sposób wykorzystać narzędzia dostępne w MS Excel do tworzenia 
pulpitów menedżerskich.

Jakie korzyści uczestnik osiągnie po szkoleniu?
Uczestnicy szkolenia nauczą się praktycznie wykorzystywać przekazane umiejętności do anal-
izowania i wizualizacji danych oraz zdobędą wiedzę do budowana ciekawych i użytecznych 
pulpitów menedżerskich.

Ponadto na spotkaniu zostanie omówiona rola controllingowych systemów wczesnego ostrzegania 
przedsiębiorstwa oraz mechanizmów ostrzegawczych niezbędnych w codziennej pracy menedżera.



PROGRAM

Otrzymałam i doświadczyłam akceptacji, zrozumienia, chęci pomocy i wsparcia, prostych narzędzi, miłej atmosfery. 
Przebywałam pod opieką super prowadzącego
   
        Nina Krystoń, Dyrektor ds. CSR, Kopex

1. Co to jest i jak wygląda dashboard - pulpit menedżerski?

2. Omówienie wskaźników KPI (Key Performance Indicators – Kluczowych Wskaźników Efektywności) na  
 praktycznych przykładach.

3. Jak wygląda proces projektowania i obsługi pulpitu menedżerskiego?

 • Przykłady i dobre praktyki w tworzeniu dashboardów,
 • Zasady działania pulpitu menedżerskiego,
 • Obsługa dashboardu przez osobę odpowiedzialną,
 • Funkcjonalne pulpity menedżerskie – kilka przykładów z wybranych branż.

4. Importowanie danych zewnętrznych:

 • Import plików tekstowych i innych skoroszytów EXCEL,
 • Konsolidacja plików MS EXCEL,
 • Korekta danych pobranych z innych systemów:
  o Poprawianie dat,
  o Rozdzielanie i łączenie tekstów,
  o Poprawianie wartości liczbowych,
 • Łączenie arkusza ze źródłem zewnętrznym.

5. Omówienie kluczowych formuł i funkcji do użycia na pulpitach menedżerskich:

 • Wykorzystanie odwołań względnych i bezwzględnych,
 • Funkcje wyszukiwania danych i adresów: WYSZUKAJ.PIONOWO, WYSZUKAJ.POZIOMO, INDEKS,   
    PRZESUNIĘCIE
 • Funkcje logiczne: JEŻELI, LUB, ORAZ, JEŻELI.BŁĄD,
 • Funkcje matematyczne: SUMA.WARUNKÓW, SUMA.ILOCZYNÓW, ŚREDNIA.WARUNKÓW,
 • Funkcje statystyczne: LICZ.WARUNKI, CZĘSTOŚĆ, MAX.K, MIN.K, ODCHYLENIA, WSP.KORELACJI,
 • Funkcje tekstowe: FRAGMENT.TEKSTU, TEKST, USUŃ.ZBĘDNE.ODSTĘPY, LEWY, PRAWY,
 • Jak skutecznie zagnieżdżać formuły.
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Tematyka konferencji „Efektywny Proces Zakupowy” jak również dobór prowadzących bardzo dobrze przygotowany. 
Bardzo cenie prowadzących, którzy mają doświadczenie i chętnie dzielą się nim z uczestnikami. Kameralne spotkanie, 
podczas którego wywiązała się dyskusja, co świadczy o ciekawej formie spotkania.

Małgorzata Piwowarczyk, ArcelorMittal Poland

6. Wykorzystanie formatowania warunkowego do prezentacji kluczowych sygnałów.

7. Tabele przestawne – doskonałe narzędzie do tworzenia danych źródłowych dla dashboardu:

 • Budowa tabeli przestawnej,
 • Różne sposoby obliczeń wewnątrz tabeli przestawnej,
 • Prezentowanie wskaźników, sum narastających, odniesień do kluczowych pozycji,
 • Tworzenie ciekawych raportów.

8. Wykresy przestawne oparte o dane z tabeli przestawnej:

 • Jakie wykresy używać na pulpitach menedżerskich,
 • Formatowane wykresów tak, aby wyglądały nowocześnie.

9. Wykorzystani formantów (elementy sterujące) do efektywnego zarządzania pulpitem menedżerskim:

 • Listy wyboru,
 • Suwaki,
 • Przyciski.

10. Zaprojektowanie pulpitu menedżerskiego z wykorzystaniem omówionych elementów:

 • Właściwe rozmieszczenie obiektów na pulpicie,
 • Dopasowanie wyglądu pulpitu,
 • Kilka tricków, które znacznie ograniczą czas projektowania pulpitu.

11. Dystrybucja dashboardu:

 • Ochrona danych, arkusza i skoroszytu,
 • Ukrywanie wykorzystanych formuł,
 • Zapis do PDF,
 • Wydruk pulpitu.
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Rafał Proskura 

Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej. 
Pracuje jako wdrożeniowiec, trener i konsultant IT, właściciel firmy produkcyjnej. 
Trener w wielu projektach sektora biznesowego.

Prowadzi szkolenia komputerowe, seminaria, warsztaty, indywidualne zajęcia m. in.: 
oprogramowania Power Microsoftu (BI, Query, Pivot),  
programowania, 
warsztaty z projektowania baz danych, 
modelowanie procesów wg metodologii EPC, 
projektowanie efektywnych pulpitów menedżerskich (Dashboards). 
Zagadnienia obejmują też wykorzystanie aplikacji w pracy w administracji publicznej, w 
biznesie, rozliczeniach finansowych, planowaniu działań, regresji, optymalizacji pracy 
zespołu, gospodarce magazynowej, logistyce, etc.

SZKOLIŁ m.in.:
Blueform, Imperium Szkoleniowe, FRSE, BAT, Play, Panasonic, Intercars, Ministerstwo 
Edukacji, Pepsico, Galderma, Samsung, Amica, Budimex, TomTom, Colliers, Allianz, 
Lewiatan, PKN Orlen, Orlen Eko, PGE, SEKA S.A., Basell Orlen Polyolefins, Orlen Gaz, Orlen 
Asfalt, Orlen Księgowość, Orlen Administracja, Centrum Edukacji, Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych, Polski Instytut Dyplomacji, Urząd Marszałkowski Katowice, CNH, Unilever, 
Kuryłowicz & Associates, Zakłądy Wodociągowe Płock, Mazurkas Travel, Brainstorm, 
SouthWestern, FructoPlant, Prospol, Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość, SEKAP, 
FIIZ, LTC, urzędy miast, gmin, starostwa powiatowe, urzędy pracy (m.in. Łódź, Turek, Wieluń, 
Kalisz, Pilica, Imielin, Katowice, Jastrzębie-Zdrój, Ruda Śląska, Zawiercie, Jędrzejów, 
Radomsko, Poznań).


