Palestra - Microsoft Excel 2013 Power BI
Objetivo:
A sua empresa não precisa mais gastar um valor exorbitante com o licenciamento de ferramentas
de BI. A Microsoft oferece a família Power BI, importe dados, modele, crie e publique seus
relatórios facilmente. E o que é melhor, o Power BI é um plug-in do MS-Excel e gratuito.
O PowerPivot oferece suporta milhões de registros, as bases podem ter origens diferentes,
sempre visando a integridade dos dados.
O Power View aperfeiçoou a exibição de dados, com recursos interativos e ferramentas que
auxiliam a criação de relatórios com aparência profissional.
O Power Map é exclusivo para apresentações voltadas a geolocalização, com ele é possível
construir relatórios em formato de vídeos / apresentação.
Para usufruir na íntegra os benefícios da família Power BI, é preciso uma equipe de profissionais
que compreenda a importância da informatização dos processos operacionais, adaptando-se às
atuais tecnologias.
Entretanto, caso não haja um treinamento que promova o uso racional e eficiente dos recursos
disponibilizados, os investimentos mencionados seriam injustificáveis.
Sendo assim, a Palestra tem como objetivo principal ilustrar as possibilidades de exploração do
aplicativo através de recursos interativos, objetivando preparar o usuário para atingir os objetivos
de ganho de produtividade, redução de solicitação de apoio e suporte.

Público:
Usuários de todos os setores, em especial a área financeira, custos, contábil, controladoria,
comercial, onde é imprescindível a utilização de planilhas para controles, cálculos, comparativos,
gráficos, ou seja, mecanismos seguros para a análise e tomada de decisão.

Conhecendo o PowerPivot


Portabilidade



Importando Dados



Importação via Consulta ou Filtragem da Dados



Monte seus próprios Relatórios



Ocultando campos de Ferramenta Cliente



Relacione as Informações



Drill Down e Hierarquias em Relatórios



Medidas e Colunas Calculadas



Classificação e Ranking



Acumulado do Ano / Semestre / Trimestre



Período Anterior



KPIS



Tabelas Dinâmicas fáceis de Usar



Segmentação de Dados
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Power View


Gerando um relatório no Excel através do Power View



Tabelas e Gráficos



Gráfico de Dispersão e Linha do tempo



Mapas e Gráficos

Power Map


Mapas



Destaque por região

Power Query


Gravando as suas consultas



Transformar
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