
Anàlisi avançat de dades
en Excel 
Taules dinàmiques, PowerBI i
PowerView
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L'Excel és una eina molt important per a les empreses. Aquestes, poden realitzar des de
comptabilitat, anàlisi de dades, taules i/o gràfics estàtics o dinàmics. És una eina essencial
per l'anàlisi quantitativa i la presa de decisions en l'àmbit financer.

Microsoft 365, a més, ha creat l'eina PowerBI, la qual crea informes interactius amb anàlisi
d'objectes visuals. Pot barrejar grans volums de dades de diversos orígens, fer anàlisi
d'informació ràpidament i compartir informació amb facilitat.

PowerView és, en canvi, una experiència d'exploració, visualització i presentació de dades
que fomenta l'elaboració intuïtiva d'informes ad hoc.

Els assistents aconseguiran estalviar temps i costos coneixent i aplicant les funcions i
utilitats de PowerBI per a Excel, simplificant o eliminant l'elaboració de tasques repetitives,
recerques ràpides d'informació i elaboració d'informes.

Conèixer quines són les fórmules i
funcions més utilitzades a Microsoft
Excel en el tractament, integració,
anàlisi i representació de dades
____________________________________
Solucionar mitjançant les taules
dinàmiques problemes comuns en
el día a dia laboral
____________________________________
Integrar tant Microsoft Excel com
Microsoft PowerBI amb bases de
dades externes
____________________________________
Realitzar la importació i
sincronització automàtica de dades
externes, juntament amb informes,
estadístiques i la seva representació
basada en les funcionalitats de
PowerBI
____________________________________
Representar tota la informació en
mapes geogràfics interactius
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OBJECTIUS

COL·LABORACIÓ TÈCNICA///

SR. BORJA ROIBAS

Professor de EUDE Business School en els màster de MBA
Finances, Comerç Internacional i RRHH. Va ser consultor financer
en Mercats de Valors en sales de tresoreria i cotització d’opcions
financeres. Va començar la seva carrera professional a Natwest i va
continuar a Citibank Internacional a on va ser coordinador de
vendes de warrants a Espanya i Portugal. Durant varis anys va
prosseguir la seva carrera en consultoria mentre compatibilitzava
el seu treball com a formador a empreses i diverses escoles de
negoci. El seu perfil tècnic el va apropar a PWC com a consultor
independent financer i d’estudis de mercat i a la Universitat de
Navarra al ISEM com a professor de comptabilitat financer. Arrel
d’aquest moment i per les seves característiques personals a l’aula
i el seu tipus de docència, es dedica professionalment al món de la
docència.



Tecles avançades i dreceres en Excel
 -------------------------------------------------------------
Problemàtica de dades prèvies
    A. Fórmules de text. Text en columnes
    B. Eliminar duplicats. Cercar i reemplaçar
    C. Validació de dades
--------------------------------------------------------------
Taules dinàmiques
    A. Varis camps, files i columnes
    B. Configuració d’un camp de valor
    C. Mostrar valors com
    D. Disseny de taules. Agrupació de dates
    E. Segmentació de dades. Inserir escala de 
    temps
    F. Camps i elements calculats
---------------------------------------------------------------

Altres
    A. Cercar objectiu. Taules de dades.
---------------------------------------------------------------
PowerBI i PowerView
    A. Què és PowerBI? I PowerView?
    B. Funcionalitats de PowerBI
    C. Arquitectura de PowerBI
    D. Desenvolupament de solucions PowerBI 
    per a Excel
    E. Addició de dades a Powerpivot i 
    transformació per el seu anàlisi
    F. Taules i columnes: Filtrat de dades i 
    fórmules
---------------------------------------------------------------
Casos pràctics
---------------------------------------------------------------
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CALENDARI///

HORARI: 8 i 9 de novembre de 09:30 a 13:30 hores 

DURADA: 8 hores

IMPORT: 375 €

/// INSCRIPCIONS

LIDERA. SALA AMAT
C. Bonaventura Armengol, núm. 10. 
Bloc 2, 5a planta. 
AD500 Andorra la Vella
Telèfon: 803 680

www.lidera.ad

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  un cop iniciat el programa
no tenen dret a devolució.

Des de Lidera oferim en tots els nostres seminaris  places presencials i places
en format onLive Learning. 
Gràcies a l’adaptació tecnològica de la nostra sala de formació, tots els
assistents que es connectin onLive, tindran la possibilitat d’assistir mitjançant
zoom a la formació sense perdre els beneficis de la presencialitat. 

Quines són aquestes millores tecnològiques?
// Càmera panoràmica, perquè no perdis cap detall.
// Micròfons i altaveus integrats, perquè ho escoltis tot amb la mateixa
claredat que els assistents presencials.
// Televisió des de la qual se’t veurà, perquè puguis interactuar amb el
formador i els companys sense cap dificultat.

ONLIVE LEARNING
CONNECTA'T A LA PRESENCIALITAT
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El programa serà impartit en llengua castellana.

Ordinador portàtil
MS Office i concretament excel (versió 2013 Plus o 2016 Professional Plus).
Descarregar-se el PowerBI desktop a https://powerbi.microsoft.com/es-es/desktop/  
És recomanable tenir coneixements d’Excel

MATERIALS NECESSARIS PER A LA FORMACIÓ 

https://www.lidera.ad/
https://powerbi.microsoft.com/es-es/desktop/

