Microsoft Power Apps
Opis
Kurs Microsoft Power Apps to przegląd pakietu aplikacji, usług i platformy danych, który umożliwia
szybkie tworzenie aplikacji dla potrzeb biznesowych. Dzięki Power Apps możesz tworzyć przepływy
pracy oraz budować zaawansowaną logikę biznesową. Wszystko po to, aby zastąpić ręczne procesy
automatycznymi procesami cyfrowymi, bez konieczności pisania kodu. Zapisz się na nasz kurs Microsoft
Power Apps i zwiększ zwinność swojej organizacji przez automatyzowanie procesów.

Czego Cię nauczymy
Tworzenie aplikacji bez kodowania

Konektory

Dzięki zaawansowanym funkcjom, gotowym

Z użyciem biblioteki konektorów i aplikacji

szablonom, konektorom oraz składnikom

Microsoft Databerse możesz połączyć się

sztucznej inteligencji twórz potrzebne aplikacje,

z setkami różnych źródeł danych, łącząc swoje

nawet jeśli nie jest programistą. Microsoft Power

dane w jedno źródło wiarygodnych informacji.

Apps to najpopularniejsza w tej chwili platforma

Ponadto odkryjesz nowe możliwości i będziesz

typu low-code (platforma niskodkodowa,

mógł rozszerzyć aplikację przez oferowane

umożliwiająca budowanie aplikacji w sposób

rozwiązania Office 365, Dynamics 365 oraz Azure.

wizualny).

Integracja z innymi aplikacjami

Przepływy pracy

Wbudowana usługa Microsoft Dataverse

Zwiększ produktywność dzięki automatyzacji

pozwala na przechowywanie procesów danych

procesów. Zacznij używać inteligentnych

i modelu oraz logiki biznesowej. Ponadto

przepływów pracy dzięki wbudowanym

umożliwia ona korzystanie z ponad 200

funkcji AI.

konektorów pozwalających na integrację
danych z aktualnie używanymi platformami.
Dalsze rozszerzanie rozwiązania Power Apps
pozwala profesjonalnym programistom
korzystać z niestandardowych konektorów
i logiki.

(22) 465 88 88
(22) 240 19 99

biuro@expose.pl
www.expose.pl

Program szkolenia
1. Wprowadzenie do Microsoft Power Apps
•

Co to jest Power Apps?

•

Korzyści z aplikacji

•

Jak uzyskać PowerApps?

•

Aplikacje na płótnie i aplikacje oparte na
modelach

•

4. Kontrolki w Power Apps
•

i wyświetlania danych
•

Sterowanie - menu rozwijane, pola kombi,
selektory daty, przyciski opcji i inne

•

Szablony Power Apps

2. Rozpoczęcie pracy z Microsoft Power

Kontrolki tekstowe do wprowadzania

Formularze - szybkie dodawanie i edytowanie
danych w źródłach danych

•

Wykresy - przedstawianie informacji na
wykresach kołowych, liniowych i słupkowych

Apps

5. Źródła danych i logika

•

Budowanie nowej aplikacji ze źródła danych

•

Dodawanie, modyfikowanie i usuwanie

•

Przechowywanie danych i usługi

elementów sterujących

•

Jak zdecydować, której bazy danych użyć?

•

Wprowadzenie do formuł

•

Połączenie z danymi lokalnymi - brama

•

Testowanie aplikacji

•

Co to jest delegacja?

•

Ustawienia aplikacji

•

Konkretne przykłady danych

•

Publikowanie i udostępnianie aplikacji

•

Wyświetlanie danych

•

Aplikacja mobilna Power Apps

3. Branding i Media

6. Aplikacje oparte na modelu
•

Co to jest aplikacja oparta na modelu?

•

Koncepcja mniej znaczy więcej

•

Gdzie będą przechowywane moje dane?

•

Zduplikowane ekrany

•

Jak utworzyć aplikację opartą na modelu

•

Praca z czcionkami

•

Podsumowanie na podstawie modelu Canva

•

Kolory ekranu i pasujące kolory

•

Tła ekranu

•

Przyciski i ikony

•

Osadzanie PowerApps w zespołach

•

Ukrywanie na czasomierzu

•

Osadzanie PowerApps w SharePoint Online

•

Rozmiar i wyrównanie

•

Uruchomienie przepływu z PowerApps

•

Pokaż i ukryj na zegarze

7. Integracje Power Apps
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Czas trwania
1 dzień (8 godzin)

Certyfikat
Uczestnicy szkolenia otrzymują imienne certyfikaty sygnowane przez Expose sp. z o. o.

Cena szkolenia
890 PLN netto (VAT 23%) za osobę (szkolenie grupowe)
3 990 PLN netto (VAT 23%) w trybie indywidualnym (1 na 1 z trenerem)

Cena szkolenia zawiera
zapewnienie autorskich materiałów szkoleniowych dla uczestników szkolenia
wystawienie certyfikatów po zakończonym szkoleniu
rekomendacje dla uczestników szkolenia w zakresie dalszej pracy w obszarze szkolenia
pakiet konsultacji z wykładowcą po zakończonym szkoleniu w razie jakichkolwiek niejasności
przez okres 3 miesięcy
całodzienny serwis kawowy oraz lunch

(22) 465 88 88
(22) 240 19 99

biuro@expose.pl
www.expose.pl

