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PowerBI JUMPSTART

В обучението ще покажем на студентите как да
създадат първия си отчет и „executive dashboard“
в PowerBI чрез импортиране на данни от
множество източници, как да подготвят
аналитичен модел, как да пишат формули и
публикуват съдържанието в PowerBI Service -
готово за споделяне. Обучението има за цел да
покаже на участниците възможностите на
продукта от гледна точка на крайния потребител.
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Продължителност

2 дни | 8ч. сесии

09:00-13:00 всеки ден

Цена:

120 евро без ДДС

Формат:

Онлайн обучение 

водено от инструктор

Език на преподаване:

Български

• Интернет свързаност 
• Лаптоп/компютър
• Тиха стая, в която участниците да могат да слушат 

и участват активно в обучението
• Слушалки в случай на необходимост от изолиране 

на звука
• Инсталирана последна версия на PowerBI Desktop
• PowerBI акаунт

КАКВО ДА ОЧАКВАТЕ?

КАКВО ЩЕ ВИ Е НЕОБХОДИМО?
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• Импортират данни от Excel, текстови файлове и папки
• Създават, разбират и обясняват връзки, между различни таблици
• Да променят типовете на данните, да добавят нови колони, да 

категоризират данните, да добавят формули (measures)
• Да създават отчети в PowerBI Desktop чрез: теми за отчети, настройки за 

фон и тапет, мобилно оформление; Групиране и подреждане; Използване
на вградени и персонализирани визуализации

• Публикуват в Online PowerBI Portal и да работят с PowerBI Mobile

Анализатори на данни, финансови анализатори, бизнес анализатори,
счетоводители и всички, които ежедневно експортират данни в Excel,
консолидират данни от различни източници, трябва да разбират данните и
на базата на тях да взимат обосновани решения. Студентите е необходимо
да имат основни умения за работа с Excel, не се изисква технически опит

СЛЕД ОБУЧЕНИЕТО УЧАСТНИЦИТЕ ЩЕ МОГАТ ДА:

ЗА КОГО Е ПОДХОДЯЩО ОБУЧЕНИЕТО?



ПРОГРАМА НА ОБУЧЕНИЕТО
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Module 1. Getting started with PowerBI Desktop and 

importing data

Accessing Data
✓

✓

✓

Module 2. Creating a data model for reporting

Data Preparation
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Data Modeling and Exploration
✓

•

•

•

✓

✓



www.sqlmasteracademy.com

office@sqlmasteracademy.com

+359 885 113 442

Module 3. Creating a report in PowerBI Desktop

Data Visualization
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Module 4. Publishing reports to PowerBI.com

Publishing Report

✓

✓

Building Dashboard

✓

✓

✓

✓

Collaboration and Distribution

✓

✓

✓

ПРОГРАМА НА ОБУЧЕНИЕТО



КАКВО ЩЕ ПОЛУЧИТЕ?
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✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

RAISE AN EXPERT WITH SQL MASTER ACADEMY!



ИНСТРУКТОРИТЕ НА SQL MASTER ACADEMY

Маргарита Наумова е международно признат експерт в областта на SQL

Server Data Platform. Тя притежава най-престижния сертификат на Майкрософт –
Microsoft Certified Master, което я нарежда сред най-добрите експерти в световен
мащаб. С над 20 години опит в областта на SQL Server и BI технологиите,
Маргарита е доставила редица проекти и обучения в България и чужбина
(Великобритания, Германия, Кипър, Норвегия и др.) и е спечелила доверието на
своите клиенти и партньори.
Наумова работи в областта на дизайна и архитектурата на SQL Server и BI
решения, SQL Server Performance Tuning and Optimization, High Availability and
Disaster Recovery Solutions.
Маги е основател на Българската потребителска група “Let’s SQL Together!” и често
е лектор в най-големите ИТ конференции и събития в България и света.
Тя е изпълнителен директор на две компании – Инспирит ЕООД в София, и Inspir-
IT AS в Осло. И двете компании доставят услуги в областта на Data Platform в
България и Норвегия. Тя е автор на учебната програма SQL Master Academy, която
помага на стотици специалисти да се чувстват знаещи в ежедневната си работа
или да намерят вдъхновение в кариерния си път в света на SQL Server.

ЗА SQL MASTER ACADEMY

SQL Master Academy е програма за професионално обучение, създадена от Маргарита Наумова -
Microsoft Most Valuable Professional, Microsoft Certified Master, Microsoft Certified Trainer.

SQL Master Academy има за цел да предостави на специалистите в Data Platform света възможност да
систематизират, профилират и задълбочат знанията и уменията си. Обученията не само показват на
студентите възможностите на технологията, но и ги подготвят да създават решения с нея. Тествани и
доказали на практика своето качество и работна приложимост обученията са отличен избор за
стартиране на кариера или достигане на експертно ниво за администратори на бази данни,
разработчици на бази данни и BI експерти.

SQL Master Academy е доказала качеството си, като е призната не само на българския пазар, но и в
Европа. Един от най-големите доставчици на IT обучение в световен мащаб - норвежката компания
GLASSPAPER - адаптира обученията на SQL Master Academy, като курсовете са силно разпонзати, масово
посещавани и високо оценени от норвежките студенти.

Разгледайте ПОРТФОЛИОТО НИ
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http://sqlmasteracademy.com/all-trainings/


ИНСТРУКТОРИТЕ НА SQL MASTER ACADEMY

Иван Донев е известен експерт в света на Microsoft Data

Platform технологията. Той е сертифициран професионалист
по администрация, развойна дейност, Data Science, Бизнес
Анализи и Моделиране на данни, а през последните
години специализира в Анализ на данни и PowerBI. Иван е
признат лектор на местни и международни събития и
конференции. Eнтусиазирано участва в организирането на
събития - SQL Saturday, сесии за българските SQL Server и
PowerBI потребителски груп и други.
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Розалина Захариева има задълбочени познания в областта на базите

данни и 13-годишен опит в областта на ИТ в банковия сектор, набира опит
като системен администратор на бази данни в някои от най-големите
финансови институции в България. В момента е част от екипа за
консултантски услуги на Инспирит и лектор в SQL Master Academy. Розалина е
добре познат и признат лектор на българските потребителски групи, както и
на SQL Saturday в София и Пловдив.

Стоян Чалдъков има повече от 10 години

опит в областта на счетоводството, финансите и
одита. В момента като бизнес анализатор той
участва в поредица от проекти, където съчетава
финансовите знания с анализ на данни, за да
помогне на клиентите да се възползват от техните
данни. Страстта му към Power BI допълва неговия
бизнес опит и го превръща в безценна връзка
между бизнес изискванията и технологичните
възможности.


