
Önkiszolgáló BI Workshop 
 POWERPIVOT ÉS EXCEL DASHBOARD TANFOLYAM 

Az önkiszolgáló BI workshop célja, hogy valós 

adatokon, valós üzleti problémák megoldásával, 

aktívan használható tudást adjon a résztvevőknek. A 

tematikát ennek szellemében úgy állítottam össze, 

hogy a tudástranszfer konkrét, megfogható, és a 

tanfolyamról hazavihető, otthon is frissíthető Excel 

dashboardok elkészítésével valósuljon meg. 

 

A workshopot a fenti riport előállításához szükséges 

PowerPivot adatbázis felépítésével kezdjük, majd 

folyamatosan haladunk az egyre bonyolultabb üzleti 

problémák megoldása felé.  

3,5 millió sor kezelése az Excelben 

A nap második felében már többmillió sorral fogunk a 

PowerPivottal dolgozni és egyre bonyolultabb 

számítási feladatok megoldásával előállítjuk az első, 

kombinált grafikont és táblázatot tartalmazó Excel 

dashboardot, majd a következő oldalon látható 

térképes megjelenítést: 

 

Kartogram 

 

Az önkiszolgáló BI workshopon ezt az interaktív 

kartogramot is el fogjuk készíteni 

Interaktív Dashboard 

A nap második felében felépítünk egy értékgörbéket, 

kockafüggvényeket és szinkronizált grafikonokat is 

tartalmazó Excel dashboard-ot: 

 

Webes publikáció 

Az elkészített interaktív Excel dashboardokat a webre 

fogjuk publikálni és gondoskodni fogunk az adataik 

automatikus, napi rendszeres frissítéséről. 

A nap végén pedig a felpublikált többmillió soros 

Excel fájlok tetejére rá fogjuk ültetni az alábbi 

animált buborékdiagramot: 



 

Power View-val készített animált grafikon 

Mobil üzleti intelligencia 

Ha szeretné az elkészített BI rendszerét saját mobil 

eszközén is megtekinteni, akkor hozza magával azt is.  

 

A tanfolyamon készített interaktív dashboardok iPad-

en.  

Kiknek szól az Önkiszolgáló BI workshop? 

Az önkiszolgáló BI workshop elsősorban 

kontrollereknek, üzleti elemzőknek, stratégiai 

elemzőknek és mindazon üzleti felhasználóknak szól, 

akik napi szinten használják az Excelt. 

Ha ismerősek a következő problémák, akkor a 

tanfolyam Önnek szól: 

 „Nagy adattáblákkal dolgozunk, ráadásul az 

adatokat nem egymástól függetlenül, hanem 

összességében szeretnénk látni és láttatni" 

 „Automatizálható riportokat szeretnénk 

készíteni, webes kikommunikálással" 

 „Lehetőség szerint a dashboardokon lefúrást 

is engedélyeznénk, tehát az összesített 

adatok mögötti részleteket is meg szeretnénk 

jeleníteni" 

 „Nem kimondottan Excel tanfolyamra van 

szükségük, a függvényeket, pivotokat, 

makrókat aktívan használjuk a 

mindennapokban. Csak az ezeken túlmutató 

lehetőségekről szeretnénk hallani és aktívan 

is használható tudást szerezni." 

Időpont, helyszín, ár 

Az önkiszolgáló BI workshop 2013. január 24.-én kerül 

megrendezésre az Aranytízben  (1051 Budapest, 

Arany János utca 10).  

Részvételi díj:  

 2013. január 14. éjfél előtti regisztráció 

esetén: 59 900 Ft + áfa/fő 

 2013. január 14. éjfél utáni regisztráció 

esetén: 79 900 Ft + áfa/fő 

Hozza el kollégáját is aki 

 2013. január 14. éjfél előtti regisztráció 

esetén: 39 900 Ft + áfa/fő 

 2013. január 14. éjfél utáni regisztráció 

esetén: 59 900 Ft + áfa/fő 

összegért vehet részt a tanfolyamon.  

 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ 
www.biprojekt.hu



„Hogy mit üzenek annak aki még 

nem volt a tanfolyamodon? Azt, 

hogy mindenképpen menjen el! A 

szervezés és a lebonyolítás 

professzionális volt, a tananyag jól 

felépített, logikus és közérthető. 

Jómagam a BI területen kezdőnek 

számítok, de mégis könnyen tudtam 

követni az előadást, érthető (annak 

ellenére, hogy elemző vagyok) és 

ami a legfontosabb hasznos volt. 

Nekem a legjobban a 

gyakorlatorientáltság és az apró 

anekdoták tetszettek. A tanfolyam 

után biztos minden eshetőséget meg 

fogunk vizsgálni, hogy mely 

területen tudjuk hasznosítani az ott 

hallottakat. 

 

Utólag is köszönöm! 

 

Wágner József 

 

Díjbeszedő Faktorház 

 

„Ismét egy nagyszerű előadást 

halhattam Tőled. Az önkiszolgáló BI 

workshop tipikusan az a dolog, 

amire a munkám során szükségem 

van; olyan szinten, hogy élhetőbbé 

teszi az életemet :). Különböző 

típusú adatfájlokból (Access, Excel, 

szöveg, stb.) készítek összesített 

kimutatásokat.  

 

Ami biztos: készség szinten fogom 

megtanulni a tanfolyamon 

hallottakat. Másodjára nyűgözött le, 

hogy egy napba mekkora tudást, 

ismerethalmazt vagy képes átadni 

úgy, hogy lépést tudunk tartani a 

hallottakkal. Köszönöm, és várom a 

következő tanfolyamot.” 

 

Árvai Csaba 

 

Axon Zrt. 

 

A tanfolyam értékelése kapcsán csak 

pozitív gondolatokat tudok 

megfogalmazni. A teljesség igénye 

nélkül az előnyök között tudom 

említeni az eszköz működésének 

nagyon alapos oktatását, a 

kapcsolódó, a valós életből származó 

best practice-ket, illetve az 

önkiszolgáló BI jövőbeli kitekintését. 

A tanfolyamon tanultakat terveim 

szerint minél előbb próbáljuk 

bevezetni, mivel az eszközzel a 

felhasználók kezébe egy komplett 

elemzési adatbázist tudunk adni jól 

tervezhető felülettel és 

vizualizációs lehetőséggel. 

 

A téma további megjelenési formáit 

(önkiszolgáló ETL, adattisztítás) 

biztosan nyomon fogom követni! 

 

Kovács Nándor 

 

Díjbeszedő Faktorház 

 

„Az ismerőseim közül páran voltak 

már az általad tartott tanfolyamok 

valamelyikén. Mindegyik azt 

mondta, hogy nagyon jó, hasznos és 

hatékony volt. Ilyen beharangozó 

után magas elvárásokkal mentem el 

a tanfolyamodra. Azt kell, hogy 

mondjam, a rólad és a tréningedről 

kapott információk mindegyike 

igaznak bizonyult. 

 

Én rendszertervezéssel , 

szervezéssel foglalkozom és minden 

bevezetés vége mindig az a felső 

vezetés részéről, hogy van egy 

nagyon szép, nagyon jó, hatékony 

rendszerünk, de hogyan tudok ezen 

rendszerekből gyorsan, rendezetten, 

akár adhoc módon információt, 

összefüggéseket kinyerni. Én BI 

területtel régebben foglalkoztam 

csak (Cognos) és nagyon érdekelt, 

hogy most hol tart és merre halad a 

világ. Különösen érdekelt, hogy egy 

sokak által ismert, használt és 

elérhető eszközből mit lehet 

kihozni.  

 

A tréning során minden szükséges 

információt megkaptam. 

Gyakorlatban láthattam az Excel 

kínálta lehetőségeket, mindezt úgy, 

hogy az általad rendkívül precízen 

összeállított gyakorlati példákon 

keresztül mélyedtünk el a 

lehetőségek tengerében. 

Kifejezetten tetszett, hogy nem a 

tréningekről megszokott „egyszerű 

iskolapéldán” vezetted végig a 

résztvevőket, hanem valós adatokkal 

összetett feladatokat oldottunk 

meg. 

 

Most rendezem magamban a tőled 

kapott rengeteg információt, amiket 

szeretnék a cégben másokkal is 

megosztani, annak érdekében, hogy 

végiggondoljuk, hogyan és miként 

tudnánk mindezt a saját és az 

ügyfeleink érdekében felhasználni. 

 

Szabó Dalma 

 

AdviseSoft Kft. 

 

„Örülök, hogy lehetőséget 

biztosítottál számomra e képzésed 

elvégzésére is, amelyre a legjobb 

szó az, hogy: PROFI! Vettem már 

részt Microsoft-os képzésen, de - 

Veled ellentétben - nyilván az ottani 

oktatónak a tananyag leadásán kívül 

nem kellett több mindenről 



gondoskodnia. Kifogástalanul 

gondoskodtál mindenről! 

 

A tanfolyam jó hangulatú, családias 

és abszolút gyakorlat-orientált volt; 

gratulálok! 

 

A verzió különbségből adódó kis 

malőr jelentéktelen volt, viszont ha 

lehetőség lenne rá, felvenni az 

oktatást, akkor az ehhez hasonló 

apró problémákból adódó 

lemaradásokat is meg lehetne 

előzni. Nem beszélve arról, hogy ha 

a résztvevő cégénél nem áll 

rendelkezésre jelenleg a hardver, 

illetve elsődlegesen a szoftver 

feltétel, akkor akár hónapok múlva 

is mikor az már adott lesz, vissza 

lehetne nézni a "best practise"-eket, 

amit én talán a leghasznosabbnak 

tartok egy ilyen gyakorlat-orientált 

képzésnél. 

 

El is határoztam, hogy a következőt 

felveszem! Persze ha 

megengeded?!:o)” 

 

Verdes Krisztián 

 

Szolnoki Főiskola 

 

„A tanfolyam PowerPivot részét 

egyrészt azoknak a kontrollereknek, 

elemzőknek ajánlanám, akik eddig is 

pivotoztak, és fogékonyak az 

alapfokú SQL fogalmak 

elsajátítására. Másrészt azoknak, 

akiknél az elemző munka jellemzően 

az informatika által létrehozott / 

átadott lista alapú jelentésekre 

épül, és fogékonyak az alapfokú SQL 

fogalmak elsajátítására. 

 

A legnagyobb előny, amit a 

tanfolyamtól kaptam: új Pivot 

lehetőségek áttekintése Excel 2010-

ben, Dashboard létrehozás, Kocka 

függvények. Ezeket azonnal 

hasznosítani is fogom a 

munkámban.” 

Knódel Tamás 

 

Infoservice Kft. 

 

„Köszönjük a lehetőséget, hogy 

részt vehettünk a tanfolyamon. Egy 

valóban hatékony és gyakorlatias 

tanfolyamban volt részünk. A 

felépítése, menete és kivitelezése 

minden elképzelésemet teljesítette, 

a hozzáadott értéke pedig igencsak 

magas. A köszönet mellett engedd 

meg, hogy gratuláljak is a 

tanfolyamhoz, amelyet nagyon 

profin menedzseltél a kihirdetéstől 

a "lefújásig" :). Bízom benne, hogy 

sikerül még több ilyen vagy ehhez 

hasonló tanfolyamodon részt venni, 

illetve remélem munka kapcsán is 

sikerül találkoznunk majd a 

jövőben!” 

 

Bödör László 

 

Processorg Software 82 Kft 

 

„Pénteken kollégámmal részt 

vettünk az ön által szervezett 

önkiszolgáló BI workshop-on, amit ez 

úton is szeretnék megköszönni! 

Mindkettőnknek nagyon tetszett, és 

annak ellenére, hogy kezdőnek 

számítunk ezen a területen, 

számunkra is érthető és tanulságos 

volt.” 

Horváth Emese 

 

Happybox 

 

„Érdemes volt elmenni, nagyon sok 

időt és sz.vást tudunk így 

megtakarítani.” 

 

Gollnhofer Gábor 

 

meta4consulting 

„A tanfolyammal kapcsolatban 

nagyon meg voltam elégedve, 

összeszedett követhető volt és 

látszott az oktató felkészültsége. 

Külön díjazandó a segéd anyag és a 

részfeladat Excelek. Nagyon hasznos 

információkat kaptunk a szoftverről, 

maximálisan befogadható 

mennyiségben.” 

 

Várkonyi Gábor 

 

UNIT4 CODA Hungary Kft 

 


