
POWER APPS  
IN A DAY
6HODINOVÝ   
WORKSHOP  
(ON-SITE)



Microsoft rychle inovuje, aktualizuje a vydává nové produkty a řešení, což může ztěžovat 
přehled v  dostupných technologiích. Ale právě díky tomuto tempu inovací se technologie 
společnosti Microsoft neustále rozvíjejí. Jednou z největších nových oblastí, o kterých ještě 
hodně uslyšíte, je Power Platform.
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V tomto workshopu se zaměříme na jednu z komponent této platformy – konkrétně na Power Apps.

Power Apps poskytuje rychlé vývojové prostředí bez psaní kódu pro vytváření vlastních 
aplikací. Má služby, konektory a škálovatelnou datovou službu a platformu aplikací (Common 
Data Service), která umožňuje jednoduchou integraci a interakci s existujícími daty. Aplikace 
Power Apps umožňuje vytváření webových a mobilních aplikací, které běží na všech 
zařízeních.

Lidé používají aplikace pro každou oblast svého života a podnikání by nemělo být výjimkou. 
Většina řešení přímo nesplňuje přesné obchodní potřeby nebo se dobře neintegruje s jinými 
obchodními či podnikovými programy. Nástroj Power Apps usnadňuje uživatelům vývoj 
aplikací pomocí jednoduchého rozhraní, takže může vytvářet vlastní aplikace opravdu každý 
uživatel, a ne jen profesionální vývojář.

Během tohoto workshopu si detailně ukážeme, jak vytvořit aplikaci pro desktopový počítač 
a mobilní zařízení. Sami si vše pod dohledem našeho zkušeného lektora vyzkoušíte. 

Pořád vás ale děsí myšlenka vytváření vlastních aplikací? 

S Power Apps nemusíte být zkušeným vývojářem. Stačí vám stávající dovednosti, které již 
máte z tradičních obchodních aplikací, jako jsou Excel a PowerPoint, abyste se stali Citizen 
Developerem. Po ukončení tohoto kurzu budete připraveni převzít zodpovědnost za 
vytváření vlastních obchodních aplikací.
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CO SE NAUČÍTE?
•  Jak vytvářet aplikace, kde začít a jak sdílet svou první aplikaci.
• Základní úpravy aplikací a jak vytvořit aplikaci z vlastních dat.
• Porozumět a používat vzorce PowerApps.

ROZSAH WORKSHOPU 

6 hodin
• prezenční varianta

POŽADAVKY
• Projektor nebo jiné prezentační zařízení (bude připojeno k PC lektora).
• Dostatečné připojení k internetu pro lektora a účastníky.
• Přístup k Power Apps pro účastníky školení.
• Účastníci by měli mít předchozí zkušenosti s používáním sady Microsoft 365 (dříve 

Office 365), včetně práce s OneDrive, seznamy a knihovnami SharePoint na přiměře-
ně pokročilé úrovni.

• Workshop proběhne v jeden den ve dvou blocích (9:00–12:00 a 13:00–16:00 hodin).
• Určeno pro max. 8 účastníků.
• Tento workshop je připraven ve spolupráci se společností Microsoft. Budou při něm 

proto použity originální podklady společnosti Microsoft (prezentace, příklady) 
v anglickém jazyce.

CÍLE 
• Účastník získá kompletně připravené školení včetně manuálů, vzorových dat, step by 

step postupů.
• Odchází se znalostmi dostačujícími pro správná rozhodnutí, jakou platformu zvolit, jak 

vytvořit aplikaci a nasadit ji v podnikovém prostředí.

CÍLOVÁ SKUPINA 
• Cílovou skupinou pro tento kurz jsou ti, kteří již nějakou dobu používají Microsoft 365 

a nyní se zabývají optimalizací svých stávajících obchodních procesů a navrhováním 
nových.

CENA WORKSHOPU
• 25.000 Kč bez DPH
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