
 

Korzyści ze szkolenia: 

• Doświadczeni BI konsultanci w rolach trenerów  
• Praktyczne przykłady, które będziesz mógł 

wykorzystać w codziennej pracy  
• Doświadczenie ze 100+ projektów, które pozwoli Ci 

unikać najczęściej popełnianych błędów  
• Wiedza niezbędna do uzyskania najnowszej 

certyfikacji Microsoft Power BI  
• Roczny dostęp do kursu i materiałów – ucz się w 

najdogodniejszym dla Ciebie momencie 

Podnieś kompetencje Power BI w swojej organizacji! 

✓ Podaruj pracownikom roczny dostęp do kompleksowego kursu Power BI i przygotowanie do 
certyfikacji 

✓ Skorzystaj z 25 godzin unikatowego kursu połączonego ze spotkaniami, przygotowanymi przez 
konsultantów, którzy zrealizowali 100+ projektów w DATA & AI 

Korzyści z konsultacji: 

• Ugruntowanie wiedzy przez indywidualne 
konsultacje z trenerami  

• Dopasowanie do Twoich aktualnych potrzeb  
• Możliwość wsparcia w budowie strategii adopcji 

Power BI w organizacji  
• Realne przykłady na podstawie zrealizowanych 

projektów 

Zakres merytoryczny kursu: 

Jakie są dalsze kroki? 

Współtwórca i pomysłodawca kursu:  
MVP - Paweł Potasiński 
Paweł jako CTO w ElitMind koncentruje się na określaniu kierunków technologicznych firmy i 
przekształcaniu jej Klientów w odnoszące sukcesy organizacje oparte na danych. Były pracownik 
Microsoft (Data Insights Product Manager dla Polski). W 2007 roku Paweł założył Polish SQL Server 
User Group (PLSSUG), obecnie znane jako Data Community Poland. Był prelegentem na wielu 
konferencjach w Polsce i na świecie (np. SQLDay, SQLSaturday, European PASS Conference). W 
swojej karierze siedmiokrotnie nagradzany Microsoft Most Valuable Professional (MVP). 
Współtwórca serii Power BI w praktyce. 

✓ Przygotowanie danych jako klucz do dobrego modelu i 

analizy 

✓ Modelowanie danych, czyli serce Power BI  

✓ DAX praktycznie  

✓ Eksploracja danych dla analityka  

✓ Najlepsze praktyki i trendy w wizualizacji danych 

✓ Nowoczesna nawigacja 

✓ Organizacja raportów i udostępnianie, czyli usługa Power 

BI Service – jak poprawnie organizować sobie pracę i nie 

popełnić błędu „Excel Hell”  

✓ Mobilne raporty Power BI – jak poprawnie udostępniać 

informację na urządzeniach mobilnych  

✓ Power BI Dataflows – praktyczne wejście w świat Self 

Service 

robert.wozniak@elitmind.com 

Tel. 570 608 135 

Zapytaj o ofertę 

Skontaktuj się z nami i dopasuj ofertę konsultingową do swoich potrzeb. 
Przykładowe możliwości:  
• Biznesowe konsultacje np.: optymalizacja raportowania obszarów np.: Finance & 

Control, Sprzedaż 
• Dodatkowe zaawansowane moduły szkoleniowe np.: optymalizacja wydajności 

raportów 
• Zbudowanie i utrzymanie Know-How najlepszych praktyk w Power BI dla 

organizacji 
• Tuning wizualny raportów – poprawianie czytelności, nawigacji, architektury 

informacji 
• Dedykowane analizy i optymalizacje obecnych raportów oraz sesje Q&A 


