Power Query w Excelu (zaawansowany)
(kod: Power Query 201)
Zapytaj o szczegóły

Opis i cel szkolenia
Zapoznanie się z zaawansowanymi funkcjami dodatku Power Query do MS Excel.

Czas trwania
2 dni

Program
1. Power Query – operacje zaawansowane
— Przekształcanie gotowych raportów i zestawień na dane umożliwiające
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

swobodną eksplorację, analizę i raportowanie
Obsługa kwerend złożonych, korzystających z wielu kwerend podstawowych
Operacje na kwerendach
Obsługa parametrów definiowanych przez użytkownika
Ustawienia regionalne całego połączenia oraz ustawienia regionalne
wykorzystywane przez wskazane operacje kwerendy
Sterowanie kryteriami wykorzystywanymi przez filtry zapytania za pomocą
wartości odczytywanych z konkretnych komórek arkusza
Sterowanie wartościami wykorzystywanymi przez formuły zapytania za
pomocą odczytywanych z konkretnych komórek arkusza wpisów
Współpraca z kwerendami aplikacji EXCEL w zakresie odświeżania danych
Sterowanie przebiegiem kwerendy za pomocą makropoleceń, czyli kodu
VBA
Dostępne niestandardowe źródła danych zewnętrznych
Ustawianie różnych poziomów uprawnień dostępu do wybranych źródeł
danych
Praca z funkcjami i formułami
Zaawansowana edycja kwerendy
Nietypowe operacje kwerendowe
Niestandardowe operacje analityczne
Tworzenie kolumn strukturalnych

Przeznaczenie i wymagania
Wymagana co najmniej średnio-zaawansowana znajomość programu Microsoft
Excel na poziomie absolwentów naszego kursu "Specjalista MS Excel".

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
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tel. 22 63 64 164
akademia@alx.pl

— 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)

Zapytaj o szczegóły
tel. 22 63 64 164
akademia@alx.pl

Cena szkolenia
849 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,
obiady,
drobny poczęstunek oraz ciepłe i zimne napoje,
możliwość jednorazowego kontaktu z instruktorem (instruktorami) po
szkoleniu i zadawania pytań dotyczących materiału szkolenia.

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

