
Power BI (Nível 1)
Aceda de forma rápida e simples a informações críticas para qualquer organização

Híbrido (presencial ou online)

Duração : 1 dia ( 7 horas) Referência : 1259

Preço : 300,00 € + IVA

Intra empresa : (desde) 900,00 € + IVA

Num ambiente organizacional onde informação atual é fundamental mas nem sempre fácil de analisar, torna-se crucial
monitorizar dados em tempo real de forma fácil. Saiba como utilizar o Power BI, o serviço de Business Intelligence da
Microsoft, transformando os dados da sua empresa em informação fácil de compreender e útil para qualquer processo
de tomada de decisão.

Objetivos

Um percurso de aprendizagem que visa saber como:

Importar dados para o Power BI.
Realizar Modelação com o Power BI Desktop.
Criar Visualizações com o Power BI Desktop.
Utilizar o Power BI Service.
Conectar o Power BI a diferentes fontes de dados.
Transformar dados.

Destinatários

Profissionais que necessitem no seu dia a dia de gerar relatórios de forma rápida e eficaz sem recurso a
conhecimentos de programação dentro do ambiente Office 365.

Percurso de aprendizagem

Introdução ao Power BI 

O que é o Business intelligence e o Self Service BI. 
Introdução à Análise de dados. 
Power BI Desktop, Power BI Service e Power BI Mobile. 

Aceder a diferentes origens de dados

Importação de dados de Excel. 
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Utilizar Bases de dados como fonte de dados do Power BI. 
Importar dados da Web. 
Refrescamento de dados. 
Transformação de dados. 

Criar um modelo de dados

O que é um modelo de dados. 
Criar e gerir relações. 
Hierarquias. 

Adicionar visualizações aos relatórios

Introdução à Visualização de dados. 
Tipos de gráficos e sua aplicabilidade. 
Importação de visualizações. 
Trabalhar com múltiplas visualizações. 

Formatar visualizações

Layout da página. 
Formatação. 

Exercícios de aplicação prática

Métodos pedagógicos

Recurso aos métodos expositivos e demonstrativo;
Apresentação de cenários com base em casos reais;
Realização de exercícios.


