Dostęp w C# do danych z baz Access i Excel
(kod: C#-appdata)
Zapytaj o szczegóły

Opis i cel szkolenia
Szkolenie przeznaczone jest dla osób na co dzień pracujących z danymi, które
wymagają dalszego przetwarzania, wizualizacji lub raportowania. C# i technologia
.NET umożliwiają wygodną i prostą integrację z pakietem Microsoft Office (Excel,
Access, Word).

Czas trwania
1 dzień

Program
—
—
—
—
—

Dzień 1
* Omówienie architektury aplikacji wykorzystującej bazę danych
* Komunikacja pomiędzy aplikacją i bazą danych
* Dostęp do danych w bazie Access z poziomu aplikacji
* Dostęp do danych w arkuszu Excel z poziomu aplikacji

Przeznaczenie i wymagania
Szkolenie przeznaczone jest dla osób znających język C# i technologię .NET.

Certyfikaty
Uczestnicy szkolenia otrzymują imienne certyfikaty sygnowane przez ALX.

Lokalizacje
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Zdalnie – zajęcia realizowane poprzez platformę Zoom
Warszawa – ul. Jasna 14/16A
Kraków – ul. św. Filipa 23
Katowice – ul. Stawowa 10
Gdańsk – ul. Toruńska 12
Poznań – ul. Towarowa 35
Wrocław – ul. Rynek 35
Łódź – ul. Wólczańska 4a
Online (English) – your home, office or wherever you want
Warsaw (English) – Jasna 14/16A
na życzenie dowolne miejsce w Polsce, lub UE (zajęcia prowadzone w języku
angielskim)

Cena szkolenia
990 PLN netto (VAT 23%)
W cenę szkoleń organizowanych w naszej siedzibie wliczone są:
—
—
—
—

autorskie materiały szkoleniowe,
indywidualne stanowisko komputerowe do pracy podczas zajęć,
certyfikaty ukończenia szkolenia,
drobny poczęstunek oraz ciepłe i zimne napoje,

ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa
tel. 22 63 64 164, fax 22 266 06 95
akademia@alx.pl, http://www.alx.pl

tel. 22 63 64 164
akademia@alx.pl

— możliwość jednorazowego kontaktu z instruktorem (instruktorami) po

szkoleniu i zadawania pytań dotyczących materiału szkolenia.
Cena szkolenia nie zawiera obiadów. Można je dokupić w cenie 27 zł netto za
obiad.
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