
On-the-job PowerPivot térning 
AZ ON-THE-JOB POWERP IVOT TRÉNING TECHNIKAI KÖVETELMÉNYEI  

Az on-the job PowerPivot tréning egy olyan gyakorlatorientált képzés melynek keretében a résztvevők 

a munkahelyükön, munkavégzés közben, saját adataikon, saját problémájuk megoldása közben 

sajátítják el a Power Pivot használatát.  

Fontos, hogy az on-the-job tréningnek nincs előre meghatározott tematikája. Ezt majd az Ön által 

meghatározott probléma jelöli ki. Épp ezért ne egy 3 napos konzerv oktatásra számítson. Sokkal 

inkább egy közös munkára, ahol együtt dolgozunk, közösen oldjuk meg a problémát és közben 

megbeszéljük az alternatívákat majd a kiválasztott alternatívát meg is valósítjuk.  

Az on-the-job PowerPivot tréning megvalósulásához az alábbi technikai feltételeknek kell teljesülnie: 

Hardver követelmények 

A résztvevők gépében Minimum 2 GB ram legyen.  

A résztvevőknek saját gépeikről el kell tudniuk érni az internetet és azokat a vállalati 

forrásrendszereket, amelyek adataival az oktatás során foglalkozni fogunk. 

A felhasználók gépén vagy legyen engedélyezve az USB kulcs használata, vagy érjenek el a hálózaton 

egy olyan megosztást, amit mindannyian látnak és amelyen keresztül fájlokat cserélhetnek majd 

egymással 

Szoftver követelmények 

A hallgatók gépére legyen feltelepítve az Excel 2013 Professional Plus és legyenek feltéve a legújabb 

szoftverfrissítések! (Windows Update, Office update) 

 Ha nem rendelkezik Excel 2013 Professional Plus-szal akkor telepítse fel az ingyenes 

próbaverziót. 

 A PowerPivot működéséhez szükséges a .NET 3.5 vagy a .NET 4.0  

 A Power View működéséhez pedig fel kell tenni a Silverlight 5.0-t 

A telepítésnél figyeljen oda arra, hogy 64 bites operációs rendszerre 64 bites Excel tegyen! 

Fájlok mentési formátuma legyen xslx! Az Excel 97-2003 és az OpenDocument nem jó! A Fájlok 

mentési formátumát le tudja ellenőrizni a Beállítások/mentés menüben 

http://office.microsoft.com/hu-hu/excel/
http://office.microsoft.com/hu-hu/excel/


Excel bővítmények 

Az on-the-job Power Pivot tréningen nagy valószínűséggel használni fogjuk a Power Map és a Power 

Query nevű Excel bővítményeket, ezért arra kérem, hogy telepítse fel ezeket is.  

 A Power Map Excel add-in letölthető innen: http://www.microsoft.com/en-

us/download/details.aspx?id=38395 

 A Power Query Excel add-in letölthető innen: http://www.microsoft.com/en-

us/download/details.aspx?id=39379  

Telepítés ellenőrzése 

A telepítés sikerességéről az alábbi módon győződhet meg: 

1. Nyissa meg az Excelen belül a Fájl > Beállítások > Bővítmények kategóriát. 

2. A Kezelés listában válassza a COM-bővítmények lehetőséget, és kattintson az Ugrás gombra. 

3. Jelölje be a Microsoft Office PowerPivot for Excel 2013, a Power Query, a Power View és a 

Microsoft Power Map Preview for Excel jelölőnégyzetet, majd kattintson az OK gombra. 

Ha a menüszalagon megjelenik egy PowerPivot, Power Query fül és a beszúrás menüpontban a Power 

View gomb és mellette a Map gomb; és a bővítmények elindulnak, akkor nagy valószínűséggel minden 

OK.  

Hozzáférés az adatokhoz 

Ahhoz, hogy az oktatás sikeres legyen elengedhetetlen, hogy a résztvevők, vagy a résztvevők közül 

valaki hozzáférjen a szükséges adatokhoz.  

Fontos, hogy ha olyan adatforrásokhoz kell majd csatlakoznunk, amelyet a felhasználók eddig csak 

közvetve (txt, Excel export) értek el és a lehetőség egyébként adott lenne a közvetlen lekérdezéshez, 

akkor még az on-the-job tréning elkezdése előtt térképezzék fel a közvetlen hozzáférés lehetőségeit 

(jogosultság, szerver neve, adatbázis neve) 

Kivetítő, vetítővászon, tábla 

A workshopon az oktatónak szüksége lesz 

 kivetítőre (projektor) 

 vetítővászonra 

 táblára vagy flipchartra. 

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=38395
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=38395
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=39379
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=39379


Nagy segítség lenne, hogy ha kivetítőt használhatnák a hallgatók is, ugyanis gyakran az Ő gépeiken 

készül el egy-egy konkrét megoldás, amit a többieknek is látniuk kell. 

Egyéb 

Ha a részvevők saját laptoppal jönnek, akkor gondoskodjon elegendő számú hosszabbítóról is, belső 

hálózathoz, illetve világhálóhoz való szabad hozzáférésről is 

További információ 

Az on-the-job Power Pivot tréning ismertetőjét megtalálja a következő linken: 

http://www.biprojekt.hu/Trening/On-the-job-PowerPivot-trening.htm  

Ha a fentiekkel kapcsolatban további kérdése merülne fel, akkor keressen a  

 Kovari.Attila@biprojekt.hu e-mail címen 

 vagy a 06 30 99 04 800 –as telefonszámon 

 

http://www.biprojekt.hu/Trening/On-the-job-PowerPivot-trening.htm
mailto:Kovari.Attila@biprojekt.hu

