
RAPID DIGITALIZÁCIÓ KÉPZÉS
a Nextwit szakértőivel

Mi ez?

Négynapos képzés a Nextwit 
digitalizációs és adat szakértőivel, ahol 
a Microsoft PowerApps alkalmazással 
készítünk üzleti alkalmazásokat

Megismerkedés napjaink meghatározó 
trendjével, a low-code fejlesztéssel

Saját alkalmazás készítése akár órák 
alatt, változatos adatforrásokra 
csatlakozva, saját adatokkal 

A kiegészítő képességek gyakorlása: 
end-to-end megoldások tervezése, 
információáramlás az alkalmazásban

Miért fontos?

Állandó vállalati küzdelem a könnyen
használható, testreszabható belső
megoldások használatáért

Low-code eszközzel ez sosem volt ilyen
könnyű! Mély fejlesztői ismeret nélkül
alkalmazásokat készíthetünk akár
órákon belül.

A vállalati Excel dzsungel és bonyolult
vállalatirányítási rendszerek helyett

A nap mint nap induló digitális
transzformációk világában bemutatjuk, 
hogy lehet ezt könnyen és érhetően
csinálni.

Kinek ajánljuk?

Péter, Üzleti 
elemző
Adatok minden 
nap! Mégsincs jó 
megoldásunk arra, 
hogy az Excel 
dzsungel helyett 
igazán csapatban 
dolgozzunk!

Kata, IT
igénykezelő
Elegem van a folyton 
változó Word 
specifikációkból! 
Miért nem dolgozunk 
szorosabban az 
igénylő területtel!?

Dani, Karbantartási 
vezető
A gépek felügyelete 
óriási felelesség, de 
az Excelben kezelt 
naplózás annyira 
idejétmúlt! Szeretnék 
valami jobbat!

DIGITALIZÁCIÓ
ÉRTHETŐEN

A Nextwitnél hiszünk abban, hogy mindenkinek van elérhető, 
mindennapi megoldás arra, hogy a digitalizáció élére álljon!



A kétnapos 
képzés ára

200.000 HUF
(az ÁFÁ-t nem tartalmazza)

Az előtted álló út…

A szerepek, amikben kipróbálhatod magad

Solution 
Architect

Full-stack 
Developer

UX / UI 
Designer

Data 
Modeler

Product 
Owner

Amit nyersz vele

Első nap Második nap Harmadik nap Negyedik nap

Power Apps alapok
Az első saját app

UX / UI alapok
Design sprint

Power Apps + adatok 
Adatforrások

Adatmodellezés

ISMERKEDÉS A PLATFORMMAL A KÖVETKEZŐ LÉPÉSEK

Design sprint | Power Apps haladóknak
Power Automate | PowerBI

Nem része a lenti árnak

Átlagos éves költsége egy…

Alkalmazásban álló elemzőnek

Szerződéses mobil fejlesztőnek

Alkalmazásban álló mobil fejlesztőnek

Gyakorlati tapasztalat vagy 
a tudásod elmélyítése

A Nextwitnél hiszünk abban, hogy mindenkinek van elérhető, 
mindennapi megoldás arra, hogy a digitalizáció élére álljon!
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Első nap Második nap

Bemutatkozás | Ismerkedés egymással Döntéstámogatás | Adatok áttekintése

Megoldások tervezése | A Power Platform Még több adat | Adatforrások

Az alapok megismerése | Power App Studio Adattárolás | Common Data Services

Az első teljesértékű mobil alkalmazásunk Urald az üzletet! | Adatmodellezés alapok

UX / UI alapok | Képernyők tervezése Tedd a sajátoddá! | Form-ok és inputok

Planning Poker | Gyors módosítások Első a mobilitás | Használd a hardware-t!

Használd! | Akár mobilon, Teams-ben Összefoglalás | Várjuk a visszajelzést!

nexwitservices.com hello@nextwitservices.com linkedin/company/nextwit

FOLYTASSUK A BESZÉLGETÉST!
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