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Excel jako narzędzie wspomagania procesów produkcyjnych
Terminy szkolenia
7-8 luty 2019r., Wrocław - IBIS STYLES***
11-12 kwiecień 2019r., Warszawa - Centrum Szkoleniowe Adgar Ochota
6-7 czerwiec 2019r., Sopot - Hotel Haffner****
24-25 październik 2019r., Wrocław - Hotel Novotel Centrum****
Profil uczestnika
Pracownicy obszaru produkcji i wspomagania produkcji
Korzyści dla uczestników
- szybsze kalkulacje,
- eliminacja błędów z obliczeń, raportów i harmonogramów,
- szybkie przygotowywanie raportów,
- automatyzacja obliczeń, pobierania danych, raportów i analiz,
- większa czytelność prezentowanych wyników, realizacji celów, punktów krytycznych.
Czas trwania
16 godzin dydaktycznych - 2 dni
Program szkolenia
1. Kalkulacje z zastosowaniem funkcji matematycznych, czasu i daty, tekstowych, statystycznych, wyszukiwania, tekstowych:
- prognoza sprzedaży jako podstawa planowania produkcji,
- transformacja forecast&rsquo;u sprzedaży na recepturę produkcji,
- kalkulacja zapotrzebowania na surowce do produkcji,
- korelacja zapotrzebowania i zapasów z planem zakupów,
- przygotowanie planów i harmonogramów produkcji, sprzedaży, zapasu i zakupu,
- kalkulacje odchyleń.
2. Power Query jako narzędzie wspomagające preparację i obróbkę danych z wielu źródeł:
- kastomizacja istniejących danych do potrzeb użytkownika (obróbka liczb, dat, tekstów),
- łączenie danych z wielu plików Excel&rsquo;a,
- łączenie danych z wielu rodzajów plików i źródeł danych: Excel, txt, web itp.,
- własne funkcje użytkownika,
- transpozycja danych w celu umożliwienia analiz tabelą przestawną.
3. Analizy w obszarze produkcji i wspomagania produkcji z zastosowaniem pełnej funkcjonalności tabel przestawnych:
- wielowymiarowa analiza struktury i dynamiki produkcji,
- analiza ABC i XYZ na produkcji, w magazynie, zakupach i sprzedaży,
- analiza ABC z uwzględnieniem wielu cech,
- macierz decyzyjna ABC-XYZ,
- dywersyfikacja danych ze zbiorczych raportów na raporty analityczne.
4. Dashboardy jako narzędzie do kontroli KPI:
- daschboard menadżerski,
- daschboard analityczny,
- niestandardowe wykresy, formatowania warunkowe, fragmentatory jako narzędzie ułatwiające czytelną wizualizacje danych.
5. Analiza warunkowa jako narzędzie wspomagające szybkie kalkulacje:
- analiza Szukaj wyniku,
- analiza Tabela danych,
- analiza Scenariusze.
6. Podstawy dla zaawansowanych:
- niestandardowe formatowanie liczb i dat w celu ułatwienia i przyspieszenia pracy oraz zwiększenia czytelności danych,
- efekty specjalne z zastosowaniem prostych funkcji i formatowania,
- nietypowe użycie typowych funkcji,
- narzędzie Przejdź do specjalnie&hellip;,
- co jeszcze może polecenie Kopiuj?
Harmonogram
Harmonogram
Dzień 1
Dzień 2
Rejestracja uczestników
9:45 - 10:00

Zajęcia
10:00 - 11:00
9:00 - 11:00
Przerwa
11:00 - 11:15
11:00 - 11:15
Zajęcia
11:15 - 13:00
11:15 - 13:00
Obiad
13:00 - 13:45
13:00 - 13:45
Zajęcia
13:45 - 15:00
13:45 - 15:00
Przerwa
15:00 - 15:10
15:00 - 15:10
Zajęcia
15:10 - 17:00
15:10 - 16:00
Informacje dodatkowe
W przypadku zainteresowania jednym szkoleniem większej liczby osób (powyżej 3-4) z jednej firmy jesteśmy w stanie zorganizować dodatkowe terminy w dogodnej lokalizacji przy założeniu, że szkolenie będzie zaplanowane z co najmniej półtora miesięcznym wyprzedzeniem.
Każdy temat możemy również przygotować według Państwa wymagań oraz potrzeb firmy w formie szkolenia dedykowanego, wyjazdu integracyjnego lub doradztwa.
Zapraszamy do kontaktu.
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