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Business Intelligence
amb Power BI
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INICI 27 d’octubre  2020

FINAL 29 d’octubre  2020

DURADA 8 horesF PROGRAMA DE 
PERFECCIONAMENT 
FINANCER
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/// COL·LABORACIÓ TÈCNICA

T’has plantejat mai com transformar les dades 

empresarials en potents vistes d’anàlisi i 

quadres de comandament per tal de poder 

prendre decisions estratègiques, tàctiques o 

operatives? 

Cada dia són més els usuaris que gestionen 

grans bases de dades en les seves empreses o 

en les institucions per les quals treballen. 

D’aquestes bases de dades és important 

poder extraure, carregar, modelar, dissenyar, 

publicar i obtenir de forma certa la informació, 

les dades, els gràfics, les taules i tots aquells 

elements que permeten obtenir conclusions i 

prendre decisions.

Power BI és un conjunt d’aplicacions desenvo-

lupades per Microsoft que aporten solucions 

per l’anàlisi de la informació que contenen les 

taules extretes sota entorns empresarials, 

independentment de l’àmbit de negoci de la 

companyia, el format en què es trobi, el volum 

i la mesura que tingui. Ens referim, per tant, a 

una eina d’anàlisi d’intel·ligència de negocis 

que facilita la visualització (intuïtiva i dinàmi-

ca) i la presa de decisions i que està creada 

sobre (o part de) Power Pivot i Power Query. 

Aquest programa està pensat per aquells 

professionals de les tecnologies de la informa-

ció, gestors de TI, analistes de negoci, analis-

tes de sistemes, administradors de base de 

dades i tots aquells professionals de les àrees 

financeres, de màrqueting i de negoci que 

necessiten transformar dades/taules en 

potents vistes d’anàlisi, que permetin poder 

prendre decisions organitzatives a curt, mig i 

llarg termini.

SR. BORJA ROIBÀS

Diplomat en Ciències Empresarials i Microsoft Oficial Specialist (MOS). 

Consultor especialitzat en finances, quadre de comandament integral i 

ofimàtica avançada d’anàlisis. Experiència docent en empreses de 

diversos sectors com gran consum (Leche Pascual, Coca-cola), Retail 

(Corte Inglés, Mediamark), Indústria (endesam, Isolux), Serveis banca-

ris (BBVA, Santander) i Farma (Pfizer, Zeltia). Professor col·laborador 

de LIDERA.

Conèixer i utilitzar les eines de 

Microsoft Power BI.

Aprendre a realitzar anàlisis de 

dades mitjançant gràfics.

Aprendre a crear informes 

interactius per a realitzar anàlisis 

de tendències i oportunitats.

OBJECTIUS
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a) Introducció a Power BI. 

b) Conceptes bàsics.

c) Entorn de treball: Power BI Desktop.

d) Servidor d’informes de Power BI Cloud.

Integrar amb altres productes de Microsoft.

Anàlisi de fonts de dades. 

Explicar la funcionalitat multi-llenguatge.

Components: Power BI Desktop i Power BI 
Servei Cloud.

El flux de treball en Power BI.

a) Obtenció de dades.

b) Neteja, transformació  y optimització 
estructural de les dades.

c) Tasques: Connectar, integrar, modelar i 
visualitzar.

Quadres de comandament (panells)  i informes.

Funcionalitats de l’entorn Power BI.
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Orígens de dades.

Càrrega del Model de dades.

Visualitzar.

a) Entorn de treball per a la creació de 
gràfics amb Powe BI.

b) Importació de visualitzacions extra des 
de l’Office Store / AppSource.

c) Treballar amb diferents tipus de gràfics.

d) Formats per a gràfics i informes. 

e) Visualització d’informació geogràfica en 
mapes.



/// CALENDARI

/// INSCRIPCIONS

LIDERA. SALA AMAT
C. Bonaventura Armengol, núm. 10. 

Bloc 2, 5a planta.

AD500 Andorra la Vella.

Telèfon: 803 680

www.lidera.ad

HORARI: de 9.30 a 13.30 hores

DURADA: 8 hores 

IMPORT: 360 €
Inclou material i coffee break

Requisits per assistir a la formació:

/ Ordinador portàtil.

/ MS Office i concretament excel (versió 2013 Plus o 2016 Professional Plus).

/ Descarregar-se el BI desktop https://powerbi.microsoft.com/es-es/desktop/. 

/ És recomanable tenir coneixements d’Excel però no imprescindible. 

POLÍTICA DE CANCEL·LACIÓ: En cas  d'anul·lació  de la 

inscripció per un imprevist, cal notificar la baixa 5 dies abans 

de l'inici del programa per tenir dret al reemborsament de 

l’import total. Si es notifica fora d’aquest termini el 

reemborsament serà del 60% de l’import. Les cancel·lacions 

iniciat el programa no tenen dret a devolució.
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MESURES COVID-19 

1. REORDENEM LA NOSTRA ACTIVITAT
// A la sala de formació, el màxim d'assistents permesos no podrà superar les deu persones.

// Garantim la distància interpersonal de seguretat en tot moment, redistribuint i separant el 
mobiliari per garantir una separació mínima d'un metre i mig entre els assistents i entre els 
assistents i el docent.

2. GARANTIM LES CONDICIONS DE SEGURETAT I PROTECCIÓ
// És obligatori l'ús de la mascareta en tot moment.

// Cal tenir una cura especial de la higiene de mans.


