UMOWA — zgłoszenie uczestnictwa
Warszawa, 25 – 26.05.2017

Interaktywny formularz można wypełnić na komputerze.
Wypełniony wydrukuj i prześlij faksem (61) 855 00 78
lub wyślij bezpośrednio mailem na biuro@explanator.pl

3. Forum Informacji Zarządczej 2017
Management Information System/MIS – planowanie, wdrożenie, doskonalenie
Systemu Informacji Zarządczej

Program:

Niniejszym zgłaszamy udział następujących osób:

Dzień 1: 25 maja 2017

1.

1. System Informacji Zarządczej jako krwiobieg organizacji
2. Wzorcowa procedura projektowania MIS – od czego
zacząć, kogo zaangażować, w jaki sposób z sukcesem
doprowadzić do wdrożenia – najlepsze praktyki
wdrożeniowe
3. W jaki sposób zaangażowanie pracowników może
wesprzeć wdrożenie, eksploatację i doskonalenie
Systemu Informacji Zarządczej w przedsiębiorstwie –
Dos and DON’Ts
4. Wiarygodność raportowania w świetle różnorodnych
źródeł pozyskania informacji zarządczej
5. Analiza procesów w przedsiębiorstwie według
metodyki BPMN (Business Process Model and
Notation)
6. Statyczna analiza danych w controllingu sprzedażowym
przy użyciu KNIME (Konstanz Information Miner)
7. Narzędzia wspomagające raportowanie (OLAP,
hurtownia danych, BI, Performance Management, Data
Discovery)
8. Efektywna wizualizacja danych – Excel, Tableau
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Dzień 2: 26 maja 2017
Faks
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Tabele i wykresy przestawne – zastosowanie
w controllingu i księgowości – warsztaty praktyczne
Ukryte i nieznane a przydatne funkcjonalności Excela
(„triki i tajniki”) – warsztaty
Wizualizacja danych w Excelu – warsztaty praktyczne
Bazodanowe funkcje Excela w controllingu – warsztaty
praktyczne

Wykładowcy: zespół ekspertów
Rabaty za zgłoszenia mnogie, z tytułu posiadania prenumeraty oraz
za zgłoszenie do 30.04.2017 nie łączą się.

Informacje dodatkowe:
• Po przesłaniu niniejszego zgłoszenia otrzymają Państwo potwierdzenie jego
przyjęcia, szczegóły organizacyjne oraz fakturę VAT. Niedokonanie wpłaty
nie jest rezygnacją z uczestnictwa w forum. Rezygnacji dokonać można
wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej w terminie 7 dni roboczych przed
terminem wydarzenia.
• Niedotrzymanie powyższych warunków skutkuje obciążeniem zgłaszającego
pełnymi kosztami udziału. Explanator zastrzega sobie możliwość odwołania
lub zmiany terminu forum. Explanator zastrzega sobie prawo do zmiany
trenera - w takim przypadku organizator zapewnia zastępstwo innej osoby o
takich samych kwalifikacjach lub wyższych.
• Zmiana może nastąpić na co najmniej 3 dni przed planowanym terminem. W
przypadku odwołania forum Explanator dokona zwrotu wpłaconych kosztów
uczestnictwa w terminie 5 dni.
• Rabat 5% dla 2 i 3 osób, 10% przy zgłoszeniu powyżej 3 osób.
WEB/17

Koszty udziału w forum dla 1 osoby: 1 290 zł netto od osoby
Dla prenumeratorów naszych czasopism cena specjalna 990 zł netto od osoby
Dla osób, które wyślą zgłoszenie do dnia 30.04.2017 cena specjalna 990 zł netto
od osoby
Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb
procesu rejestracji zgłoszenia oraz w celach marketingowych dla firmy Explanator zgodnie z
ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883) oraz z
ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144 poz.
1204).

Data

Zgłaszający

Pieczątka
(jeśli zgłoszenie
wypełniono na
komputerze
pieczątka nie
jest wymagana)

Wydrukuj formularz

