
DETTA INGÅR:

 » En heldags instruktörsledd utbildning (cirka 7-8 timmar).

 » Material i form av presentationsmaterial, demoskript, 
övningsfiler (främst på engelska).

 » Upp till fyra (4) deltagare.

 » Beställaren står för lokal. Det finns möjlighet för Softronic 
att tillhandahålla lokal, kontakta oss för mer information.

 » Möjlighet till distansundervisning finns. Kontakta oss för 
mer info ifall detta är av intresse.

 » Angivet pris är exklusive moms.

FÖRBEREDELSER OCH FÖRKUNSKAPER

 » Alla deltagare ska ha tillgång till egen dator/laptop under 
utbildningen.

 » Alla deltagare ska ha installerat senaste version av 
Microsoft Power BI Desktop inför utbildningen. Gör 
gärna detta några dagar i förväg och kontrollera att allt 
fungerar. Kan laddas ner här. 

 » Alla deltagare förväntas ha grundläggande kunskaper i 
Excel.

 » I övrigt inga krav på förkunskap eller erfarenhet av att ha 
arbetat med Power BI tidigare.

Paketpris 16.900kr för en heldag instruktörsledd utbildning!

Redan bekant med Power BI?

För de med kunskap om Power BI sedan tidigare arrangerar vi skräddarsydda utbildningar och workshops helt 
anpassade efter deltagarnas behov. Det kan exempelvis vara utbildning på mer avancerad nivå, fördjupning inom något 
särskilt område eller en workshop där vi gemensamt skapar er första molnbaserade Power BI-analys för ett specifikt 
verksamhetsområde.

Hör av er om ni vill veta mer! 
För mer information eller bokning av utbildning, kontakta: Gea Alsterberg, gea.alsterberg@softronic.se

Utbildningspaket: Power BI Dashboard in a Day!
I egenskap av Microsoft-partner erbjuder vi på Softronic deras heldagsutbildning om Power BI. Utbildningen är utformad 
som en ”hands-on” workshop som täcker in alla grundläggande funktioner i Power BI. Deltagarna får också prova att 
bygga rapporter själva, med stöd av en instruktör.

I slutet av dagen kommer deltagarna att ha fått kunskap om och förståelse för hur man kan: 

 Ansluta till, importera och omvandla data från en mängd olika källor
 Definiera affärsregler och KPI:er
 Utforska data med kraftfulla visualiseringsverktyg
 Skapa snygga rapporter
 Dela rapporter och dashboards med ditt team eller hela världen

POWER BI 
DASHBOARD IN A DAY!

https://www.microsoft.com/sv-SE/download/details.aspx?id=58494

