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Microsoft Power Automate 

Opis 

Kurs Microsoft Power Automate (dawniej Flow) to przegląd platformy Power Automate, która pozwala 

zautomatyzować i usprawnić powtarzające się zadania i procesy. Dzięki temu zwiększysz swoją 

produktywność i oszczędzisz czas potrzebny na przepływ pracy w swojej organizacji. Na szkoleniu 

Power Automate zapoznasz się z logiką automatyzacji procesów, aspektami integracji z Power Apps, 

konserwacji oraz wiele innych. 

Czego Cię nauczymy 

Automatyzacja procesów Konektory 

Program Power Automate (dawniej Flow), jak 

sama nazwa wskazuje, służy do automatyzacji 

procesów. Tylko pomyśl, ile czasu można 

oszczędzić dzięki prostej automatyzacji 

powtarzających się ręcznych czynności za 

pomocą rejestracji kliknięć myszą, naciskania 

sekwencji przycisków oraz wklejania 

i kopiowania na komputerze! 

 

Za pomocą setek wstępnie zaprojektowanych 

konektorów możesz kompilować przepływy pracy 

w obrębie wszystkich elementów – od 

pojedynczych zadań do platform w duże skali. 

Wszystko po to, aby zaoszczędzić czas. 

 

 

Przepływy w chmurze Przepływy pracy 

Dzięki Power Automate możesz tworzyć 

przepływy w chmurze, tak aby automatyzacja 

była wyzwalana automatycznie, błyskawicznie 

lub za pośrednictwem harmonogramu. Wtedy 

kiedy chcesz. 

Zwiększ produktywność dzięki automatyzacji 

procesów. Zacznij używać inteligentnych 

przepływów pracy dzięki wbudowanym funkcji AI. 

Dzięki Power Automate (dawniej Flow) możesz 

usprawnić wiele powtarzających się zadań 

i procesów. 
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Program szkolenia 

1. Wprowadzenie do Microsoft Power 

Automate 

• Co to jest Power Automate? 

• Korzyści z automatyzacji 

• Jak uzyskać Power Automate? 

• Szablony Power Automate 

2. Rozpoczęcie pracy z Microsoft Power 

Automate 

• Nawigacja w Power Automate 

• Edycja przepływów 

• Publikowanie i uruchamianie przepływów 

3. Logika automatyzacji 

• Dodawanie warunków 

• Projektowanie przełączników 

• Korzystanie z narzędzia apply to each 

• Logika Do Until 

• Dodawanie zakresu 

• Wyrażenia i zmienne 

4. Integracja 

• Łączniki standardowe i premium 

• Łączenie z usługami Web 

• Korzystanie z Power Automate z danymi 

lokalnymi 

5. Aplikacja mobilna  

• Pobieranie aplikacji mobilnej 

• Logowanie i zarządzanie kontem 

• Budowanie i zarządzanie przepływami 

• Tworzenie przycisków 

• Kanały i zatwierdzanie 

6. Administracja i konserwacja 

• Utrzymywanie przepływu 

• Przeglądanie historii i analiza 

• Udostępnianie przepływów 

• Eksport i import przepływów 

• Środowisko 

• Polityka danych 

• Integracja danych 
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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) 

4 990 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 

 

 


