
Power BI: gestiona les dades 
2,9,16 de febrer de 2023, De 09:00 a 14:00 h 

Presentació i objectius: 
Millorar i actualitzar els coneixements de PowerBi 

Destinataris: 
Persones amb coneixement de Power Bi, que vulguin millorar els seus coneixements. 

Contingut: 

1. FUNCIONS DAX AVANÇADES
1.1. Com crear gràfiques per a comparar dades entre diferents anys 

1.2. Càlculs % d'increments o pèrdues de vendes/compres entre períodes 

1.3. Gràfics per a mostrar els 10 productes més rendibles de l'empresa 

1.4. Creació de KPI's  

2. OBJECTES VISUALS
2.1. Importació de nous objectes visuals de mapes 

2.2. Importació de nous objectes visuals per a crear filtres i segmentats d'informació 

2.3. Creació de plantilles per a reciclatge de configuracions 

2.4. Creació de panells orientats a vista en mòbils o en PC 

2.5. Creació de gràfics amb llenguatge escrit 
2.6. Configuració de Drill/Down (possibilitat de configurar diferents nivells en els gràfics perquè l'usuari pugui veure més 
detalls de les dades) 
2.7. Configuració de marcadors, enllaços i botons per a millorar la interactivitat dels panells 

3. SEGURETAT I PERMISOS
3.1. Accés a dades segures des de www.powerbi.com 

3.2. Creació de rols d'usuari per a accés 

3.3. Configuració dels rols d'usuari per a definir quina informació es permet veure a cada usuari i quina informació no pot 
3.4. Simulació de rols des de Power Bi local 
3.5. Pujada de panells i configuració de Rols en www.powerbi.es 

4. EXERCICI FINAL
4.1. Exemples pràctics complets de casos amb casos reals 

Metodologia: 
Altament pràctica. 

Professorat: 
Col·laborador habitual de Cambra de Barcelona, amb àmplia experiència docent i professional 

Drets d’inscripció: 

Preu associats Cerca: 216€ 
Bonificable per un import de 195€ 

Durada i calendari: 
15 hores  
2,9,16 de febrer de 2023, De 09:00 a 14:00 h 

Informació, inscripcions i lloc de realització 

Informació: Adriana Cerver 
Mail: acerver@cambrabcn.cat 

CTECHLAND - COMPETÈNCIES TECNOLÒGIQUES 
C. Rivadeneyra 6 (Plaça Catalunya)  
08002, Barcelona 
Tel; 934169397 

Certificat: 
La Cambra lliurarà un diploma a totes les persones que hagin 
assistit a la formació. 

Formació a mida: 
Si ho considereu d'interès, consulteu la possibilitat de fer aquest 
programa a mida per a la vostra empresa. Podeu demanar una 
proposta sense compromís. Us adaptarem el contingut a les 
vostres necessitats. 

Ajuts a la formació 
La Cambra de Comerç de Barcelona presta el servei de gestió 
de la bonificació de la formació sense cap cost addicional 
per a tots els cursos de 2 o més hores que ofereix.  
Per tal de gaudir d’aquest servei cal fer el següent:  

- Entrar a l’apartat de bonificació de la formació de la 
pàgina web de la Cambra de Comerç de Barcelona. 
http://www.cambrabcn.org 

- Donar i reenviar la informació sol·licitada 12 dies 
abans de la data d’inici del curs.  

- Assistir a més del 75% de les hores de formació. 
Preinscripcions (obligatori)
https://forms.office.com/e/Ys96GXyT8Z

mailto:acerver@cambrabcn.cat
https://forms.office.com/e/Ys96GXyT8Z



