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O kurzech...

Návratnost je v řešení

Kurzy jsou koncipovány tak, aby účastníci
vždy mohli zavést naučené do praxe. Naučí

se takové kroky a postupy, které budou
moci okamžitě použít a zvýšit tak

produktivitu a efektivitu svých činností.

Příklady a hry

Kurzy jsou interaktivní. Využíváme při nich
praktické příklady, ukázky z praxe a

tréninkové hry, na kterých si lze vyzkoušet
implementaci dané metodiky. Trenéři jsou

připraveni odpovídat a diskutovat.

Trenéři z praxe

Naši trenéři prakticky zavádí do denní
praxe firem to, v čem vás školí. Můžete tak
s nimi diskutovat své problémy, možnosti

implementace dílčích řešení anebo se
zajímat o praktické zkušenosti. 

Moderní přístup

Věnujeme se dopředu zjišťování potřeb
účastníků, zejména pak u In-house kurzů.

Poskytujeme materiály v papírové i
elektronické podobě. Hodnocení kurzů

provádíme elektronicky. 

10 let zkušeností

V oblasti leanu, průmyslového inženýrství a
procesního řízení máme více jak 10 let

zkušeností a naším cílem je předávat naše
znalosti a dovednosti dál v co

nejsrozumitelnější a nejpoužitelnější
podobě pro jakýkoli typ organizace.

Výsledky

Záleží nám na tom, aby účastníci našich
kurzů měli v praxi reálné výsledky a proto

je součástí každého kurzu možnost
konzultací s lektorem po ukončení kurzu.

Tuto nabídku mohou účastníci využít
formou video hovoru anebo mailu.
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Objednejte si in-house kurz

Kurzy na míru vaší firmě a vašim potřebám!
Všechny naše kurzy si můžete objednat v In-house variantě.
Individuálně vám kurzy upravíme dle vašich požadavků.
Na začátku spolupráce se společně potkáme a provedeme analýzu potřeb.
Kurzy mohou být realizovány online / offline nebo v kombinaci.
Kurzy mohou být realizovány v češtině i angličtině.
Školíme po celé České republice a na Slovensku.

Na kurz můžeme navázat projektem, návrhem anebo implementací řešení.

Cena kurzu

Co bychom potřebovali od vás...

Dle individuální nabídky.
Poptávky a dotazy můžete směrovat na email: kovalova@leansolutions.cz

Účastníci by měli mít k dispozici počítač s aplikacemi, na které budou školeni.
Každý účastník by měl mít vyplněn vstupní dotazník.
Školitel musí být dopředu seznámen s verzemi a stavem používaných aplikací.
Pokud nebude zajištěno námi externě, prosíme o zajištění příjemného prostředí,
blokace kalendářů účastníků a drobné občerstvení.

Zajistíme pro vás...
Školící prostor, pokud nemáte vlastní, anebo chcete změnit prostředí.
Občerstvení, pokud nechcete využít firemních možností.
Můžeme pro vás připravit materiály na míru s grafikou firmy.
Rádi pro vás nachystáme personalizované tréninkové hry.
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Naučte se pracovat s MS Teams I

Začínáte s MS Teams? Chcete se dozvědět, k čemu všemu lze MS Teams používat a jak
na to? Chcete se naučit s Teams telefonovat, chatovat, označovat kolegy, spravovat tým
a plánovat schůzky? Pak je tento kurz určený právě vám!

Jednodenní kurz pro začátečníky

Popis kurzu

Pro koho je kurz určen

Co si z kurzu odnesete?

OLOMOUC: ČTVRTEK 8. ZÁŘÍ 2022   I   9:00 - 16:00

Kurz je určen pro všechny, kteří by rádi začali s MS Teams, ale neví, jak na to. 

Cena kurzu
1 účastník z firmy: 8 000,- Kč bez DPH / účastník
2 a více účastníků z firmy: 6 000,- Kč bez DPH / účastník

Co je to MS Teams a k čemu všemu jej lze použít
Jak telefonovat a chatovat - sdílení plochy, sdílení dokumentů, označování
Založení a sdílení týmů
Správa týmu: nastavení, tvorba kanálů a karet, správa přístupů
Komunikace v týmu: připojení aplikací, dokumentů, sdílení, chatování
Správa kalendáře v MS Teams: zahajování schůzek, správa schůzek, eventy

Co budete potřebovat...Zajistíme pro vás...
Školící prostor a materiály (tištěné i elektronické)
30 minut s lektorem do 3 měsíců po kurzu
Pokud nemáte MS Teams, zajistíme pro vás
zkušební licenci

Notebook s aplikací MS Teams
MS Teams licenci v rámci MS 365
Chuť dozvědět se něco nového

M
S 

36
5

Kurz nabízíme také in-house a jako součást vzdělávacího programu, který lze financovat dotací POVEZ II.

http://www.leaneducation.cz/udalosti/naucte-se-pracovat-s-ms-teams-i/
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Naučte se pracovat s MS Teams II

Umíte skvěle telefonovat, chatovat, zakládat týmy a události, ale zajímá vás, jak využít MS
Teams ještě lépe a naplno? Pak je tento kurz právě pro vás. Dozvíte se zde, jak MS Teams
využít jako centrální aplikaci pro MS cloud. Naučíte se, jak propojovat dokumenty a
spolupracovat na nich. Jak vytvářet dotazy a ankety. Jak v rámci Teams pracovat s Lists.
Ukážeme vám, jak lze MS Teams využít pro projektové řízení a řízení dokumentace,
například když potřebujete projít auditem, evidovat změny či neshody.

Jednodenní kurz pro pokročilé

Popis kurzu

Pro koho je kurz určen

Co si z kurzu odnesete?

OLOMOUC: PÁTEK 9. ZÁŘÍ 2022   I   9:00 - 16:00

Kurz je určen pro všechny, kteří již ovládají základní práci s MS Teams, ale chtějí objevit
plný potenciál této skvělé aplikace a využívat ji naplno.

Cena kurzu
1 účastník z firmy: 8 000,- Kč bez DPH / účastník
2 a více účastníků z firmy: 6 000,- Kč bez DPH / účastník

Napojení aplikací na MS Teams
MS Teams a jeho využití jako firemního portálu
Spolupráce na dokumentech, sdílení a verzování
Práce s Forms - vytváření anket, hlasování, vyhodnocení, sdílení v chatu a týmu
Práce s Lists - propojení týmové práce a SharePointu
Ukázka využití MS Teams jako nástroje pro projektové řízení a řízení dokumentace

Notebook s aplikací MS Teams
MS Teams licenci v rámci MS 365
Chuť dozvědět se něco nového
Základní znalosti o MS Teams

M
S 

36
5

Co budete potřebovat...Zajistíme pro vás...
Školící prostor a materiály (tištěné i elektronické)
30 minut s lektorem do 3 měsíců po kurzu
Pokud nemáte MS Teams, zajistíme pro vás
zkušební licenci

Kurz nabízíme také in-house a jako součást vzdělávacího programu, který lze financovat dotací POVEZ II.

http://www.leaneducation.cz/udalosti/naucte-se-pracovat-s-ms-teams-ii/
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Balíček MS Teams
Objednejte si oba dny za zvýhodněnou cenu

Tento balíček je kombinací náplně kurzů Naučte se pracovat s MS Teams I a Naučte se
pracovat s MS Teams II. Obsahuje tedy vše od základních znalostí o telefonování,
chatování a práce s týmy, až po napojení MS Teams na další aplikace Microsoftu i externí
aplikace, znalostí jak v MS Teams spolupracovat a řídit dokumentaci.

Popis kurzu

Pro koho je kurz určen

Co si z kurzu odnesete?

OLOMOUC: 8. A 9. ZÁŘÍ 2022 (ČT & PÁ)  I   9:00 - 16:00

Cena kurzu
1 účastník z firmy: 12 000,- Kč bez DPH / účastník
2 a více účastníků z firmy: 8 000,- Kč bez DPH / účastník

M
S 

36
5

Co je to MS Teams a k čemu všemu jej lze použít
Jak telefonovat a chatovat - sdílení plochy, sdílení dokumentů, označování
Založení a sdílení týmů; Správa týmů; Komunikace v týmu
Správa kalendáře v MS Teams: zahajování schůzek, správa schůzek, eventy
Napojení aplikací na MS Teams a využití MS Teams jako firemního portálu
Spolupráce na dokumentech, sdílení a verzování
Práce s aplikacemi Forms a Lists
Ukázka využití MS Teams jako nástroje pro projektové řízení a řízení dokumentace

Kurz je určen pro všechny, kteří chtějí začít s MS Teams a naučit se nejen základy, ale
také objevit plný potenciál této skvělé aplikace a využívat ji naplno.

Co budete potřebovat...Zajistíme pro vás...
Školící prostor a materiály (tištěné i elektronické)
30 minut s lektorem do 3 měsíců po kurzu
Pokud nemáte MS Teams, zajistíme pro vás
zkušební licenci

Notebook s aplikací MS Teams
MS Teams licenci v rámci MS 365
Chuť dozvědět se něco nového

Kurz nabízíme také in-house a jako součást vzdělávacího programu, který lze financovat dotací POVEZ II.

http://www.leaneducation.cz/udalosti/balicek-ms-teams/
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Naučte se pracovat s SharePointem I

Chcete začít ve firmě pracovat systematicky s SharePointem? Už jste o této aplikaci
slyšeli, ale nevíte, k čemu ji vlastně vhodně použít? Anebo máte představu, k čemu lze
SharePoint využívat, ale nevíte, jak začít? Pak je tento kurz určený právě vám! Dozvíte se,
k čemu všemu je SharePoint vhodný a naučíte se, jak jej ovládat.

Jednodenní kurz pro začátečníky

Popis kurzu

Pro koho je kurz určen

Co si z kurzu odnesete?

OLOMOUC: ÚTERÝ 13. ZÁŘÍ 2022   I   9:00 - 16:00

Kurz je určen pro všechny, kteří se chtějí dozvědět co je to SharePoint, k čemu lze tuto
aplikaci použít a pro ty, kteří se chtějí naučit základy práce s ní.

Cena kurzu
1 účastník z firmy: 8 000,- Kč bez DPH / účastník
2 a více účastníků z firmy: 6 000,- Kč bez DPH / účastník

Co je to SharePoint a jak jej otevřít
K čemu všemu lze SharePoint využít při firemní komunikaci
Tvorba SharePoint webu, navigačního menu, sdílení s ostatními
Tvorba stránek a článků na webu
Možnosti propojení obsahu, grafů a dokumentů z celého MS 365
Jak využít funkce pro správu úkolů a sdílení dokumentů

Zajistíme pro vás...

M
S 

36
5

Školící prostor a materiály (tištěné i elektronické)
30 minut s lektorem do 3 měsíců po kurzu
Pokud nemáte SharePoint, zajistíme pro vás
zkušební licenci

Co budete potřebovat...
Notebook s aplikací SharePoint
SharePoint licenci v rámci MS 365
Chuť dozvědět se něco nového

Kurz nabízíme také in-house a jako součást vzdělávacího programu, který lze financovat dotací POVEZ II.

http://www.leaneducation.cz/udalosti/naucte-se-pracovat-s-sharepointem-i/
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Naučte se pracovat s SharePointem II

Víte, co je to SharePoint, jak vytvořit stránku a propojovat obsah. Chcete se ale dozvědět
více o tom, jak SharePoint využít, jak spravovat knihovny a oprávnění, jak pracovat s
aplikací Lists a jak v SharePointu začít se správou řízené, projektové anebo jiné
dokumentace? Pak je tento kurz určen právě vám!

Jednodenní kurz pro pokročilé

Popis kurzu

Pro koho je kurz určen

Co si z kurzu odnesete?

OLOMOUC: STŘEDA 14. ZÁŘÍ 2022   I   9:00 - 16:00

Kurz je určen pro všechny, kteří ovládají základy SharePointu, ale chtějí se naučit, jak
využít tuto aplikaci naplno formou propojení, chytrých tabulek a přehledů, knihoven,
automatizace rutinní práce a schválování a revidování dokumentů.

Cena kurzu
1 účastník z firmy: 8 000,- Kč bez DPH / účastník
2 a více účastníků z firmy: 6 000,- Kč bez DPH / účastník

Jaká je struktura SharePoint webů
Jak je SharePoint propojen s ostatními funkcemi v cloudu MS 365
Návrh a tvorba chytrých tabulek a přehledů v Lists
Návrh a tvorba SharePoint knihoven, nastavení přístupových oprávnění
Automatizace rutinní práce a notifikací v SharePointu
Schvalování žádostí, dokumentů, tvorba helpdesku a další

M
S 

36
5

Zajistíme pro vás...
Školící prostor a materiály (tištěné i elektronické)
30 minut s lektorem do 3 měsíců po kurzu
Pokud nemáte SharePoint, zajistíme pro vás
zkušební licenci

Co budete potřebovat...
Notebook s aplikací SharePoint
SharePoint licenci v rámci MS 365
Chuť dozvědět se něco nového
Základní znalosti o SharePoint

Kurz nabízíme také in-house a jako součást vzdělávacího programu, který lze financovat dotací POVEZ II.

http://www.leaneducation.cz/udalosti/naucte-se-pracovat-s-sharepointem-ii/
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Balíček SharePoint
Objednejte si oba dny za zvýhodněnou cenu

Tento balíček je kombinací náplně kurzů Naučte se pracovat s SharePointem I a Naučte
se pracovat s SharePointem II. Obsahuje tedy vše od základních znalostí co je to
SharePoint, jak vytvořit web a jak propojovat obsah, až po návrh a tvorbu knihoven,
automatizaci, notifikaci a eskalování úkolů.

Popis kurzu

Pro koho je kurz určen

Co si z kurzu odnesete?

OLOMOUC: 13. A 14. ZÁŘÍ 2022 (ÚT & ST)  I   9:00 - 16:00

Kurz je určen pro všechny, kteří chtějí začít s aplikací SharePoint a naučit se nejen
základy, ale také objevit plný potenciál SharePointu pro použití ve firmě.

Co je to SharePoint, jak jej otevřít a jak jej lze využít při firemní komunikaci
Tvorba SharePoint webu, navigačního menu, tvorba stránek a článků
Možnosti propojení obsahu, grafů a dokumentů z celého MS 365
Funkce pro správu dokumentů a úkolů a propojení s dalšími aplikacemi
Jaká je struktura SharePoint webů, tvorba knihoven a nastavení oprávnění
Návrh a tvorba chytrých tabulek a přehledů v Lists
Automatizace rutinní práce a notifikací v SharePointu
Schvalování žádostí, dokumentů, tvorba helpdesku a další

M
S 

36
5

Zajistíme pro vás...
Školící prostor a materiály (tištěné i elektronické)
30 minut s lektorem do 3 měsíců po kurzu
Pokud nemáte SharePoint, zajistíme pro vás
zkušební licenci

Co budete potřebovat...
Notebook s aplikací SharePoint
SharePoint licenci v rámci MS 365
Chuť dozvědět se něco nového

Cena kurzu
1 účastník z firmy: 12 000,- Kč bez DPH / účastník
2 a více účastníků z firmy: 8 000,- Kč bez DPH / účastník

Kurz nabízíme také in-house a jako součást vzdělávacího programu, který lze financovat dotací POVEZ II.

http://www.leaneducation.cz/udalosti/balicek-sharepoint/
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Vytvořte si svůj firemní potrál / Intranet

Intranet je důležitou součástí fungování firmy. Slouží jako interní rozcestník, informační
portál a může být využíván také při různých kontrolních a auditních činnostech. Intranet
můžete propojit na dokumenty, týmy anebo reporty. Váš firemní portál se tak může stát
centrem dění a zjednodušit práci, rozhodování i vyhledávání. 

Jednodenní kurz

Popis kurzu

Pro koho je kurz určen

Co si z kurzu odnesete?

OLOMOUC: PÁTEK 23. ZÁŘÍ 2022   I   9:00 - 16:00

Kurz je určen pro ty, kteří chtějí mít fungující a užitečný firemní portál.

Návrh a tvorba firemního intranetu pomocí SharePoint webů
Návrh struktury intranetu, požadovaných informací a funkcí
Jak cílit obsah na jednotlivé osoby, oddělení apod.
Tvorba SharePoint intranetu, nastavení webů např. dle org. členění firmy
Jak propojit intranet do MS Teams pro lepší přístup pro kolegy
Pokročilé možnosti prezentace pomocí Power BI, Power Apps

M
S 

36
5

Cena kurzu
1 účastník z firmy: 8 000,- Kč bez DPH / účastník
2 a více účastníků z firmy: 6 000,- Kč bez DPH / účastník

Co budete potřebovat...Zajistíme pro vás...
Školící prostor a materiály (tištěné i elektronické)
30 minut s lektorem do 3 měsíců po kurzu
Pokud nemáte MS 365 a potřebné aplikace,
zajistíme pro vás zkušební licenci

Notebook s licencí MS 365
Teams, Sharepoint Power Platform
Chuť dozvědět se něco nového

Kurz nabízíme také in-house a jako součást vzdělávacího programu, který lze financovat dotací POVEZ II.

http://www.leaneducation.cz/udalosti/vytvorte-si-svuj-firemni-portal-intranet/
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Tvorba aplikací v Power Apps

PowerApps je sofistikovaný nástroj, díky kterému si můžete ve firmě vytvořit
jednoúčelové a personalizované aplikace na míru tak, jak přesně potřebujete. Seznamte
se s PowerApps na kurzu pro začátečníky, abyste objevili potenciál tohoto nástroje a
zjistili, k čemu všemu jej lze použít a jakým způsobem. 

Jednodenní kurz pro začátečníky

Popis kurzu

Pro koho je kurz určen

Co si z kurzu odnesete?

OLOMOUC: STŘEDA 5. ŘÍJNA 2022   I   9:00 - 16:00

Kurz je určen pro všechny, kteří chtějí objevit sílu aplikací a jejich možnosti.

Co je to Power Apps a k čemu slouží, jaké jsou dostupné licence
Vytvoření první aplikace v Power Apps
Kde se ukládají a odkud se načítají data zobrazená v Power Apps
Jak sdílet aplikaci s kolegy
Jak přistupovat do Power Apps pomocí počítače, mobilu, tabletu
Návod jak se rozhodovat o volbě typu aplikace v Power Apps

M
S 

36
5

Cena kurzu
1 účastník z firmy: 8 000,- Kč bez DPH / účastník
2 a více účastníků z firmy: 6 000,- Kč bez DPH / účastník

Zajistíme pro vás...
Školící prostor a materiály (tištěné i elektronické)
30 minut s lektorem do 3 měsíců po kurzu
Pokud nemáte Power Apps, zajistíme pro vás
zkušební licenci

Co budete potřebovat...
Notebook s přístupem k Power Apps
Power Apps licenci v rámci MS 365
Chuť dozvědět se něco nového

Kurz nabízíme také in-house a jako součást vzdělávacího programu, který lze financovat dotací POVEZ II.

http://www.leaneducation.cz/udalosti/tvorba-aplikaci-v-power-apps/
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Automatizace v Power Automate

Den má 24 hodin a nelze jej prodloužit. Cestou, jak uspořit čas, je automatizace. Ta
pomáhá nejenom při zvyšování produktivity, ale také zbavuje lidi rutinních úkolů, které
může bez problémů provést počítač, a nechává jim tak prostor na to, co je opravdu
důležité. Objevte nový svět automatizace úkolů a práce s nástrojem Power Automate a
vyzkoušejte si, jak se s touto aplikací pracuje.

Jednodenní kurz pro začátečníky

Popis kurzu

Pro koho je kurz určen

Co si z kurzu odnesete?

OLOMOUC: ČTVRTEK 13. ŘÍJNA 2022   I   9:00 - 16:00

Kurz je určen pro ty, kteří se chtějí zbavit rutiny a zefektivnit práci svou i druhých.

Úloha, zaměření a možnosti Power Automate, typy licencí
Jak si naplánovat a vytvořit svou první automatizaci
Možnosti spouštění automatizací (na tlačítko, dle času, na základě události)
Co vše lze propojit a automatizovat pomocí Power Automate
Testování automatizací při jejich tvorbě, ošetření možných chyb
Možnosti automatizace schvalování, propojení s mobilním telefonem

M
S 

36
5

Cena kurzu
1 účastník z firmy: 8 000,- Kč bez DPH / účastník
2 a více účastníků z firmy: 6 000,- Kč bez DPH / účastník

Zajistíme pro vás...
Školící prostor a materiály (tištěné i elektronické)
30 minut s lektorem do 3 měsíců po kurzu
Pokud nemáte Power Automate, zajistíme pro
vás zkušební licenci

Co budete potřebovat...
Notebook a přístup k Power Automate
Power Automate licenci v rámci MS 365
Chuť dozvědět se něco nového

Kurz nabízíme také in-house a jako součást vzdělávacího programu, který lze financovat dotací POVEZ II.

http://www.leaneducation.cz/udalosti/automatizace-v-power-automate/
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Automatizace v Azure Logic Apps

Máte jasno v tom, co je to automatizace, jak a k čemu používat Power Automate, ale
chtěli byste se posunout ještě dál? Zajímá vás jak automatizovat systematicky a celou
firmu? Jak automatizaci navrhnout, vyvíjet a spravovat? Pak je tento kurz přesně pro vás!

Jednodenní kurz pro pokročilé

Popis kurzu

Pro koho je kurz určen

Co si z kurzu odnesete?

OLOMOUC: PÁTEK 14. ŘÍJNA 2022   I   9:00 - 16:00

Kurz je určen pro ty, kteří mají znalosti o automatizaci práce a chtějí se dozvědět, jak
systematicky automatizovat procesy a činnosti celé firmy.

Co je to Azure Logic Apps a kdy je vhodné jej použít
Rozdíl mezi Azure Logic Apps a Power Automate (co se na co hodí)
Licenční politika v Azure
Jak na tvorbu automatizací pro širší skupiny uživatelů a celou firmu
Představení a vyzkoušení jednotlivých automatizačních možností
Jak na návrh automatizací, jejich správu a vývoj

M
S 

36
5

Cena kurzu
1 účastník z firmy: 8 000,- Kč bez DPH / účastník
2 a více účastníků z firmy: 6 000,- Kč bez DPH / účastník

Zajistíme pro vás...
Školící prostor a materiály (tištěné i elektronické)
30 minut s lektorem do 3 měsíců po kurzu
Pokud nemáte Azure Logic Apps, zajistíme pro
vás zkušební licenci

Co budete potřebovat...
Notebook a přístup k Azure Logic App
Přístup do Azure Logic App a MS 365
Chuť dozvědět se něco nového
Základní znalosti o automatizaci

Kurz nabízíme také in-house a jako součást vzdělávacího programu, který lze financovat dotací POVEZ II.

http://www.leaneducation.cz/udalosti/automatizace-v-azure-logic-apps/
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Balíček Automatizace v MS 365
Objednejte si oba dny za zvýhodněnou cenu

Tento balíček je kombinací kurzů Automatizace v Power Automate a Automatizace v
Azure Logic Apps. Obsahuje tedy oba dny nabité informacemi, znalostmi a dovednosti o
tom, jak automatizovat dílčí aktivity, ale také jak automatizovat systematicky firemní
procesy. Zjistíte, který typ aplikace je pro vás vhodný, jak je to s licencemi a jak
postupovat při vývoji a správě automatizací.

Popis kurzu

Pro koho je kurz určen

Co si z kurzu odnesete?

OLOMOUC: 13. A 14. ŘÍJNA 2022 (ČT & PÁ)  I   9:00 - 16:00

Kurz je určen pro ty, kteří se chtějí dozvědět vše o automatizaci pomocí řešení MS 365.

Úloha, zaměření a možnosti Power Automate, typy licencí
Jak si naplánovat a vytvořit svou první automatizaci
Možnosti spouštění automatizací (na tlačítko, dle času, na základě události)
Testování automatizací při jejich tvorbě, ošetření možných chyb
Co je to Azure Logic Apps a kdy je vhodné jej použít, licenční politika
Rozdíl mezi Azure Logic Apps a Power Automate (co se na co hodí)
Jak na tvorbu automatizací pro širší skupiny uživatelů a celou firmu
Jak na návrh automatizací, jejich správu a vývoj

M
S 

36
5

Cena kurzu
1 účastník z firmy: 12 000,- Kč bez DPH / účastník
2 a více účastníků z firmy: 8 000,- Kč bez DPH / účastník

Zajistíme pro vás...
Školící prostor a materiály (tištěné i elektronické)
30 minut s lektorem do 3 měsíců po kurzu
Pokud nemáte Power Automate / Azure Logic
Apps, zajistíme pro vás zkušební licenci

Co budete potřebovat...
Notebook s přístupem k Power
Automate a Azure Logic Apps
Power Automate a Azure Logic
Apps licenci v rámci MS 365
Chuť dozvědět se něco nového

Kurz nabízíme také in-house a jako součást vzdělávacího programu, který lze financovat dotací POVEZ II.

http://www.leaneducation.cz/udalosti/balicek-automatizace-v-ms-365/
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Datová analytika v kostce I

Datová analytika rozhodně není trendem pouze posledních let. Jedná se o velmi
užitečnou sadu nástrojů, které slouží ke zjednodušení práce vedoucích pracovníků, k
efektivnímu rozhodování a k vysoké produktivitě. Naučte se, jak se pracuje s daty a jak z
dat vznikají informace. 

Jednodenní kurz pro začátečníky

Popis kurzu

Pro koho je kurz určen

Co si z kurzu odnesete?

OLOMOUC: ČTVRTEK 3. LISTOPADU 2022   I   9:00 - 16:00

Kurz je určen pro ty, kteří se chtějí naučit základy datové analytiky a začít provádět
datové analýzy, propojovat datové zdroje, navrhovat datové modely, anebo inzerovat
budoucí pozice datových analytiků.

Hlavní kroky datové analytiky a jejich cíle
Postup analýzy (očekávání, informace, porovnání)
Návrh datových modelů
Konfrontace dat vůči realitě a řízení kvality dat
Propojení různých datových zdrojů a příprava na analytiku
Hlavní nástroje specialistů datové analytiky

Co budete potřebovat...Zajistíme pro vás...
Školící prostor a materiály (tištěné i elektronické)
30 minut s lektorem do 3 měsíců po kurzu

Notebook s prohlížečem a MS Excel
Chuť dozvědět se něco nového

D
A

TO
V

Á
 A

N
A

LY
TI

K
A

Cena kurzu
1 účastník z firmy: 8 000,- Kč bez DPH / účastník
2 a více účastníků z firmy: 6 000,- Kč bez DPH / účastník

Kurz nabízíme také in-house a jako součást vzdělávacího programu, který lze financovat dotací POVEZ II.

http://www.leaneducation.cz/udalosti/automatizace-v-power-automate-2/


www.leaneducation.cz 16

Datová analytika v kostce II

Ovládáte základy, ale chtěli byste se naučit pokročilé možnosti analýz. Anebo se
dozvědět něco o predikcích, simulacích budoucnosti a pokročilé interpretaci výsledků?
Chcete propojit datovou analytiku s životem firmy tak, abyste zpracovávali data
systematicky a efektivně? Pak je tento kurz právě pro vás!

Jednodenní kurz pro pokročilé

Popis kurzu

Pro koho je kurz určen

Co si z kurzu odnesete?

OLOMOUC: PÁTEK 4. LISTOPADU 2022   I   9:00 - 16:00

Kurz je určen pro budoucí datové analytiky anebo pro ty, kteří chtějí zpracovávat datové
analýzy, provádět predikce, správně interpretovat výsledky a dále analýzy komunikovat.

Explorativní data analýza a její základní kroky
Jak na stanovení správných otázek a jejich řešení pomocí dat
Odvození vs. Predikce v datech
Interpretace výsledků datových analýz
Komunikace analýz a jejich životní cyklus v rámci firmy
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Co budete potřebovat...Zajistíme pro vás...
Školící prostor a materiály (tištěné i elektronické)
30 minut s lektorem do 3 měsíců po kurzu

Notebook s prohlížečem a MS Excel
Chuť dozvědět se něco nového
Základní znalosti datové analýzy

Cena kurzu
1 účastník z firmy: 8 000,- Kč bez DPH / účastník
2 a více účastníků z firmy: 6 000,- Kč bez DPH / účastník

Kurz nabízíme také in-house a jako součást vzdělávacího programu, který lze financovat dotací POVEZ II.

http://www.leaneducation.cz/udalosti/datova-analytika-v-kostce-ii/
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Balíček Datová analytika
Objednejte si oba dny za zvýhodněnou cenu

Tento balíček je kombinací kurzů Datová analytika v kostce I a II. Ve dvou dnech se
naučíte to nejdůležitější o datech, datové analytice, datových zdrojích, predikování a
interpretaci výsledků a o životním cyklu datových analýz. Staňte se krotitelem dat!

Popis kurzu

Pro koho je kurz určen

Co si z kurzu odnesete?

OLOMOUC: 3. A 4. LISTOPADU 2022 (ČT & PÁ)  I   9:00 - 16:00

Kurz je určen pro zájemce o datové analýzy a zpracování dat, budoucí datové analytiky,
vedoucí pracovníky, kteří se chtějí naučit v datech číst a na jejich základě se rozhodovat.

Hlavní kroky datové analytiky a jejich cíle
Postup analýzy (očekávání, informace, porovnání) a návrh datových modelů
Konfrontace dat vůči realitě a řízení kvality dat, propojení různých datových zdrojů
Hlavní nástroje specialistů datové analytiky
Explorativní data analýza a její základní kroky
Jak na stanovení správných otázek a jejich řešení pomocí dat
Odvození vs. Predikce v datech a interpretace výsledků datových analýz
Komunikace analýz a jejich životní cyklus v rámci firmy
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Co budete potřebovat...Zajistíme pro vás...
Školící prostor a materiály (tištěné i elektronické)
30 minut s lektorem do 3 měsíců po kurzu

Notebook s prohlížečem a MS Excel
Chuť dozvědět se něco nového

Cena kurzu
1 účastník z firmy: 12 000,- Kč bez DPH / účastník
2 a více účastníků z firmy: 8 000,- Kč bez DPH / účastník

Kurz nabízíme také in-house a jako součást vzdělávacího programu, který lze financovat dotací POVEZ II.

http://www.leaneducation.cz/udalosti/balicek-datova-analytika/
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Naučte se pracovat s Power BI I

Power BI je jedním z nejzajímavějších nástrojů celého MS365 cloudu. Chcete se
dozvědět, jak s tímto nástrojem pracovat, jak si vybrat správnou verzi a jaký je vlastně
životní cyklus reportu? Naučíte se také tvořit datový model a provádět analytické
výpočty. Vše co potřebujete pro základní práci s Power BI.

Jednodenní kurz pro začátečníky

Popis kurzu

Pro koho je kurz určen

Co si z kurzu odnesete?

OLOMOUC: ČTVRTEK 29. ZÁŘÍ 2022   I   9:00 - 16:00
OLOMOUC: ČTVRTEK 8. PROSINCE 2022   I   9:00 - 16:00

Kurz je určen pro ty, kteří chtějí začít s prací v Power BI, anebo pro ty, kteří uvažují o
Power BI jako o vhodném řešení pro firmu. 

Ukázky využití Power BI z praxe
Určení Power BI Desktop, Online, mobilních aplikací
Tvorba datového modelu (Power Query)
Analytické výpočty v modelu (pomocí funkcí DAX)
Publikování reportu online a sdílení s ostatními
Životní cyklus reportů a jejich správa, jednotná firemní šablona
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Co budete potřebovat...Zajistíme pro vás...
Školící prostor a materiály (tištěné i elektronické)
Pokud nemáte, zajistíme Power BI free licenci
30 minut s lektorem do 3 měsíců po kurzu

Počítač s aplikací Power BI Desktop
Přístup k Power BI Online
Chuť dozvědět se něco nového

Cena kurzu
1 účastník z firmy: 8 000,- Kč bez DPH / účastník
2 a více účastníků z firmy: 6 000,- Kč bez DPH / účastník

Kurz nabízíme také in-house a jako součást vzdělávacího programu, který lze financovat dotací POVEZ II.

http://www.leaneducation.cz/udalosti/naucte-se-pracovat-s-power-bi-i/
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Naučte se pracovat s Power BI II

Ovládáte základy, ale chcete se dozvědět ještě víc? Pak přijďte na kurz pro pokročilé a
naučte se specifické funkce jako je práce s relacemi, aktualizace dat, pokročilé
modelování a eskalace. Ukážeme vám také, jak propojit vyhodnocení KPI a cílů s datovou
analytikou a tím začít s realizací Business Intelligence.

Jednodenní kurz pro pokročilé

Popis kurzu

Pro koho je kurz určen

Co si z kurzu odnesete?

Kurz je určen pro ty, kteří ovládají základy datové analytiky a práce s Power BI a chtějí se
naučit pokročilé práci, anebo pro ty, kteří chtějí objevit plný potenciál Power BI.

Práce s relacemi v datovém modelu
Principy aktualizace dat v Power BI
Pokročilé funkce a modelování v DAX
Jak na pravidelný reporting KPI a cílů z různých reportů
Eskalace hodnot v reportingu
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OLOMOUC: PÁTEK 30. ZÁŘÍ 2022   I   9:00 - 16:00
OLOMOUC: PÁTEK 9. PROSINCE 2022   I   9:00 - 16:00

Co budete potřebovat...Zajistíme pro vás...
Školící prostor a materiály (tištěné i elektronické)
Pokud nemáte, zajistíme Power BI free licenci
30 minut s lektorem do 3 měsíců po kurzu

Počítač s aplikací Power BI Desktop
Přístup k Power BI Online
Chuť dozvědět se něco nového

Cena kurzu
1 účastník z firmy: 8 000,- Kč bez DPH / účastník
2 a více účastníků z firmy: 6 000,- Kč bez DPH / účastník

Kurz nabízíme také in-house a jako součást vzdělávacího programu, který lze financovat dotací POVEZ II.

http://www.leaneducation.cz/udalosti/naucte-se-pracovat-s-power-bi-ii/
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Balíček Power BI
Objednejte si oba dny za zvýhodněnou cenu

Balíček je kombinací kurzů Naučte se pracovat s Power BI I a Naučte se pracovat s
Power BI II. Pokud se chcete dozvědět vše od základního ovládání aplikace, až po
pokročilé možnosti a systémová řešení, pak je tento balíček určený právě vám.

Popis kurzu

Pro koho je kurz určen

Co si z kurzu odnesete?

Kurz je určen pro ty, kteří chtějí začít aktivně pracovat s Power BI anebo pro ty, kteří se
chtějí rozhodnout, zda je Power BI vhodným řešením pro jejich firmu a procesy.

Ukázky využití Power BI z praxe: Power BI Desktop, Online, mobilních aplikací
Tvorba datového modelu (Power Query) a analytické výpočty v modelu (DAX)
Publikování reportu, sdílení, životní cyklus, správa, jednotná šablona
Práce s relacemi v datovém modelu, aktualizace dat
Pokročilé funkce a modelování v DAX
Jak na pravidelný reporting KPI a cílů z různých reportů
Eskalace hodnot v reportingu
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OLOMOUC: 29. A 30. ZÁŘÍ 2022 (ČT & PÁ)   I   9:00 - 16:00
OLOMOUC?: 8. A 9. PROSINCE 2022 (ČT & PÁ)   I   9:00 - 16:00

Co budete potřebovat...Zajistíme pro vás...
Školící prostor a materiály (tištěné i elektronické)
Pokud nemáte, zajistíme Power BI free licenci
30 minut s lektorem do 3 měsíců po kurzu

Počítač s aplikací Power BI Desktop
Přístup k Power BI Online
Chuť dozvědět se něco nového

Cena kurzu
1 účastník z firmy: 12 000,- Kč bez DPH / účastník
2 a více účastníků z firmy: 8 000,- Kč bez DPH / účastník

Kurz nabízíme také in-house a jako součást vzdělávacího programu, který lze financovat dotací POVEZ II.

http://www.leaneducation.cz/udalosti/balicek-power-bi/

