Power Platform In A Week

En omfattande och intensiv 5-dagars
introduktionskurs i Microsoft Power Platform.

Som svar på behovet av en omfattande introduktionskurs i Power Platform har DXC Technology
utvecklat Power Platform In A Week. Denna 5-dagars utbildning är utformad för att göra deltagarna bekanta med hela Power Platform.

Kursens fördelar
En omfattande introduktionskurs om Power Platform för att
kunna skapa effektiva affärslösningar och utbilda “medborgarutvecklare” (Citizen Developers) och affärsanvändare
med och utan teknisk bakgrund. Här är några av fördelarna:

Det får du

•

Bli en innovationsledare – gör alla utvecklare och
användare mer självständiga.

•

För IT, utvecklare och företagsanvändare närmare varandra
så att de lär sig att fokusera på ett gemensamt mål.

• Struktur: Upplev hur Power Platform
passar in i det bredare utbudet av
Microsoft-lösningar.

•

Utöka Power Platform-funktionerna inom din organisation med low code eller no code och utan specialiserad
datakunskap.

•

Lär dig om kompletterande erbjudanden och tjänster
från DXC.

•

Accelererar time to value. Inom en vecka kan ni börja
bygga effektiva lösningar.

•

Förstå datakopplingarna för de mest använda applikationerna och AI Builder som låter användare lägga till
artificiell intelligens i appar.

Power Platform In A Week-kursen genomförs av DXC Eclipse
Northern Europe. Vi är en kvalificerad Microsoft Power
Apps-partner med stor kunskap om och erfarenhet av Power
Platform. Vi kan hjälpa din organisation med att få ut fullt värde
av era app- och automatiseringsidéer.

• Träning: Bli bekant med hela Power
Platform och Common Data Service.

• Handling: Skapa Power BI-rapporter, bygg
2 Power Apps (Canvas, Model) och upprätta
Power Automation Flows.
• Skapande: Lär dig hur du bygger och
rullar ut lösningar som är gjorda i en
skräddarsydd miljö.
Det här får du ut av Power Platform In A Week
Efter att ha avslutad kursen kommer deltagarna att ha kunskapen och förmågan att börja bygga lösningar som kan rullas ut i
den bredare verksamheten för användning i dagliga uppgifter.
Praktisk information
Det totala priset för kursen är 45 000 SEK (exkl. moms). Tid och
plats avtalas individuellt. Vi vill att du ska få ut så mycket som
möjligt av kursen och av Power Platform. Detta erbjudande
inkluderar därför 10 licenser till Power Platform som aktiveras innan kursen startar. Licenserna är giltiga i tre månader.
Kurserbjudandet gäller till och med 31 mars 2021.
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Om DXC Technology
DXC Technology är världens ledande oberoende leverantör av IT-tjänster. Företaget hanterar och moderniserar
affärskritiska system och integrerar dem med nya digitala lösningar som skapar mervärde. Företagets globala
räckvidd, expertis, innovationsplattformar, teknikoberoende och omfattande partnernätverk möjliggör för mer än
6 000 privata och offentliga kunder i 70 länder att utvecklas och växa med förändringar. Mer information finns
på www.dxc.technology.
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