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(PDF/ePub/Mobi/Mp3/Txt) Kasper de Jonge -, Microsoft’s
revolutionary Power Pivot is a tool that allows users to create
and transform data into reports and dashboards in new and
much more powerful ways using the most-used analytical tool
in the world: Excel. Written by a member of Microsoft’s Power
Pivot team and one of the leading Power Pivot bloggers, this
guide to the business analysis resource follows Jim, a fictional
business analyst, as he attempts to create a dashboard report
for his CFO that will allow him to see business performance
and drill down into the reports for additional details. Readers
will learn what a dashboard is, how to design one, and how to
create Power View sheets that allow for additional levels of
reporting and highly interactive data visualizations. The book
covers in detail how to combine and shape the relevant data,
build the dashboard in Excel—providing layout and design
tips and tricks—prepare the model to work with fiscal dates, and show values used in many financial
reports, including year-to-date, variance-to-target, percentage-of-total, and running totals reports.
Accessibly written, this book offers readers a practical, real-world scenario and can be used as a
day-to-day reference. Though the guide focuses on Power Pivot for Excel 2010, a chapter that
discusses Power View—compatible with Excel 2013—is also included.
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baixe ou leia on-line Dashboarding and Reporting with Power Pivot and Excel livro livre
(PDF/ePub/Mobi/Mp3/Txt) Kasper de Jonge -, The regular type of help documentation is really a
hard copy manual that's printed, nicely bound, and functional. Itoperates as a reference manual skim the TOC or index, get the page, and stick to the directions detail by detail.The challenge using
these sorts of documents is the fact that user manuals can often become jumbled and hard
tounderstand. And in order to fix this problem, writers can try and employ things i call "go over
here" ways tominimize the wordiness and simplify this content. I've found this approach to be
extremely ineffective most of thetime. Why? Because dashboarding and reporting with power
pivot and excel are considered unsuitable to get flippedthrough ten times for just one task. That is
what online assistance is for.
If you realise your dashboarding and reporting with power pivot and excel so overwhelming, you are
able to go aheadand take instructions or guides in the manual individually. Select a special feature
you wish to give attention to,browse the manual thoroughly, bring your product and execute what
the manual is hinting to complete. Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping
to a different cool feature til you have fully explored the actualone. Working through your owner's
manual by doing this assists you to learn everything concerning your digitalproduct the best and
most convenient way. By ignoring your digital product manual and not reading it, you limityourself
in taking advantage of your product's features. When you have lost your owner's manual, look at
productInstructions for downloadable manuals in PDF
dashboarding and reporting with power pivot and excel are a good way to achieve details about
operating certainproducts. Many products that you buy can be obtained using instruction manuals.
These user guides are clearlybuilt to give step-by-step information about how you ought to go ahead
in operating certain equipments. Ahandbook is really a user's guide to operating the equipments.
Should you loose your best guide or even the productwould not provide an instructions, you can
easily obtain one on the net. You can search for the manual of yourchoice online. Here, it is possible
to work with google to browse through the available user guide and find the mainone you'll need. On
the net, you'll be able to discover the manual that you might want with great ease andsimplicity
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EXCEL PDF, click this link below to download or read online :
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Best of all, they are entirely free to find, use and download, so there is no cost or stress at all. We
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pivot and excel on next page:
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baixar O milagre da manhã livros gratuitos (PDF, Mobi) Hal Elrod -

http://brpdfango.tk/baixar/o-milagre-da-manh-c3-a3-pdf-gratis1155673257.pdf

Conheça o método simples e eficaz que vai proporcionar a vida dos sonhos — antes das 8 horas da
manhã! Hal Elrod explica os benefícios de acordar cedo e desenvolver todo o nosso potencial e as
nossas habilidades . O milagre da manhã permite que o leitor alcance níveis de sucesso jamais...

baixar A sutil arte de ligar o f*da-se livros gratuitos (PDF, Mobi) Mark
Manson [PDF]

http://brpdfango.tk/baixar/a-sutil-arte-de-ligar-o-f-da-se-pdf-gratis1293280123.pdf

Chega de tentar buscar um sucesso que só existe na sua cabeça. Chega de se torturar para pensar
positivo enquanto sua vida vai ladeira abaixo. Chega de se sentir inferior por não ver o lado bom de
estar no fundo do poço. Coaching, autoajuda, desenvolvimento pessoal, mentalização positiva —...

baixar 12 horas de sono com 12 semanas de vida livros gratuitos
(PDF, Mobi) Suzy Abidin, Lisa Giordano [PDF]

http://brpdfango.tk/baixar/12-horas-de-sono-com-12-semanas-de-vida-pdf-gratis661354450.pdf

Que pai nunca sofreu com dezenas de noites mal dormidas quando seus filhos eram bebês? Para
alguns, essas dezenas ainda se transformam em centenas, incontáveis noites de sono entrecortado.
A brasileira radicada nos Estados Unidos Suzy Giordano, mãe de cinco filhos, está nesse grupo.
Quando os...
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baixar Minha história livros gratuitos (PDF, Mobi) Michelle Obama -

http://brpdfango.tk/baixar/minha-hist-c3-b3ria-pdf-gratis1389262107.pdf

Um relato íntimo, poderoso e inspirador da ex-primeira-dama dos Estados Unidos. Com uma vida
repleta de realizações significativas, Michelle Obama se consolidou como uma das mulheres mais
icônicas e cativantes de nosso tempo. Como primeira-dama dos Estados Unidos — a primeira afroamericana a...
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baixar Me Poupe! livros gratuitos (PDF, Mobi) Nathalia Arcuri -

http://brpdfango.tk/baixar/me-poupe-pdf-gratis1381518235.pdf

Como economizar no dia a dia? Como poupar mesmo ganhando pouco? Quais são os melhores (e os
piores) investimentos? Como poupar para o futuro sem abrir mão dos desejos e necessidades do
presente? Sei que você tem muitas dúvidas sobre o que fazer com o seu dinheiro. Sei também que
muita gente...
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baixar Um estranho irresistível livros gratuitos (PDF, Mobi) Lisa
Kleypas [PDF]

http://brpdfango.tk/baixar/um-estranho-irresist-c3-advel-pdf-gratis1448030115.pdf

Garrett Gibson, a única mulher médica na Inglaterra, é tão ousada e independente quanto qualquer
homem – então por que não aproveitar os prazeres da vida como um deles? No entanto, ela nunca se
sentiu tentada a embarcar em um caso. Até agora. Ethan Ransom é um misterioso ex-detetive da...
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baixar Mindset livros gratuitos (PDF, Mobi) Carol Dweck -

http://brpdfango.tk/baixar/mindset-pdf-gratis1254106060.pdf

Clássico da psicologia em versão revista e atualizada. Carol S. Dweck, professora de psicologia na
Universidade Stanford e especialista internacional em sucesso e motivação, desenvolveu, ao longo
de décadas de pesquisa, um conceito fundamental: a atitude mental com que encaramos a vida,
que...

baixar O Evangelho segundo o Espiritismo livros gratuitos (PDF,
Mobi) Allan Kardec [PDF]

http://brpdfango.tk/baixar/o-evangelho-segundo-o-espiritismo-pdf-gratis1147726566.pdf

Autor: Allan Kardec. Tradutor: Evandro Noleto Bezerra. Terceira obra da Codificação Espírita, O
evangelho segundo o espiritismo foi publicado pela primeira vez em 1864, na França, sendo hoje o
livro espírita mais lido no Brasil.Escrito em linguagem simples e acessível a todas as...

baixar As coisas que você só vê quando desacelera livros gratuitos
(PDF, Mobi) Haemin Sunim [PDF]

http://brpdfango.tk/baixar/pdf-gratis1285800182.pdf

De tempos em tempos, surge um livro que, com sua maneira original de iluminar importantes temas
espirituais, se torna um fenômeno tão grande em seu país de origem que acaba chamando a atenção
e encantando leitores de todo o mundo. Escrito pelo mestre zen-budista sul-coreano Haemin...

baixar Um acordo pecaminoso livros gratuitos (PDF, Mobi) Lisa
Kleypas [PDF]

http://brpdfango.tk/baixar/um-acordo-pecaminoso-pdf-gratis1440692533.pdf

Lady Pandora Ravenel é muito diferente das debutantes de sua idade. Enquanto a maioria delas não
perde uma festa da temporada londrina e sonha encontrar um marido, Pandora prefere ficar em casa
idealizando jogos de tabuleiro e planejando se tornar uma mulher independente. Mas certa noite,
num...
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baixar O pequeno príncipe livros gratuitos (PDF, Mobi) Antoine de
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Saint-Exupéry & Dom Marcos Barbosa -

http://brpdfango.tk/baixar/o-pequeno-pr-c3-adncipe-pdf-gratis657046481.pdf

Livro de criança? Com certeza. Livro de adulto também, pois todo homem traz dentro de si o menino
que foi. Como explicar a adoção deste livro por povos tão variados, em tantos países de todos os
continentes? Como explicar que ele seja lido sempre por tantos milhões e milhões de pessoas?...
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baixar Do mil ao milhão livros gratuitos (PDF, Mobi) Thiago Nigro -

http://brpdfango.tk/baixar/do-mil-ao-milh-c3-a3o-pdf-gratis1437535628.pdf

Em seu primeiro livro, Thiago Nigro, criador da plataforma O Primo Rico , ensina aos leitores os três
pilares para atingir a independência financeira: gastar bem, investir melhor e ganhar mais. Por meio
de dados e de sua própria experiência como investidor e assessor, Nigro mostra que a riqueza...

baixar 21 lições para o século 21 livros gratuitos (PDF, Mobi) Yuval
Noah Harari [PDF]

http://brpdfango.tk/baixar/pdf-gratis1358749440.pdf

O novo livro do autor de Sapiens e Homo Deus explora as grandes questões do presente e o que
podemos fazer para melhorá-lo. Como podemos nos proteger de guerras nucleares, cataclismos
ambientais e crises tecnológicas? O que fazer sobre a epidemia de fake news ou a ameaça do
terrorismo? O que...
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baixar Sapiens livros gratuitos (PDF, Mobi) Yuval Noah Harari -

http://brpdfango.tk/baixar/sapiens-pdf-gratis1391758854.pdf

O que possibilitou ao Homo sapiens subjugar as demais espécies? O que nos torna capazes das mais
belas obras de arte, dos avanços científicos mais impensáveis e das mais horripilantes guerras?
Yuval Noah Harari aborda de forma brilhante estas e muitas outras questões da nossa evolução.
Ele...
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baixar O poder da ação livros gratuitos (PDF, Mobi) Paulo Vieira -

http://brpdfango.tk/baixar/pdf-gratis1098942616.pdf

Acorde para os objetivos que quer conquistar. Já aconteceu a você de se olhar no espelho e não
gostar daqueles quilos a mais? De observar seu momento profissional somente com frustração? De
se sentir desconectado dos seus familiares, dos seus amigos? Se você acha que essas são situações...

baixar A tríade do tempo livros gratuitos (PDF, Mobi) Christian
Barbosa [PDF]

http://brpdfango.tk/baixar/a-tr-c3-adade-do-tempo-pdf-gratis1389352234.pdf

Considerado o maior especialista em gestão do tempo no Brasil, Christian Barbosa oferece uma
solução definitiva para quem deseja uma vida mais equilibrada, voltada para a realização dos seus
sonhos. Com base em uma pesquisa realizada com mais de 42 mil pessoas em todo o mundo, ele
apresenta um...
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baixar Encontro de Desejos livros gratuitos (PDF, Mobi) Sarah
Morgan [PDF]

http://brpdfango.tk/baixar/encontro-de-desejos-pdf-gratis972620830.pdf

RAINHAS DO ROMANCE 099 – ENCONTRO DE DESEJOS – SARAH MORGAN Libby Westerling
colocou-se a venda em um leilão beneficente no intuito de arrecadar fundos para a ala infantil do
hospital onde é enfermeira. Ela não estava em busca de romance, por isso, pediu para que seu irmão
a comprasse....

baixar After – Depois da verdade livros gratuitos (PDF, Mobi) Anna
Todd [PDF]

http://brpdfango.tk/baixar/after-depois-da-verdade-pdf-gratis1093745306.pdf

Segundo livro da série After, o novo fenômeno editorial, que já bateu a marca de um bilhão de
acessos na plataforma de leitura Wattpad. Tessa tenta esquecer Hardin, o jovem caótico e revoltado
que partiu seu coração em vários pedaços. Mas ela está prestes a descobrir que alguns amores...
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baixar O poder do hábito livros gratuitos (PDF, Mobi) Charles Duhigg

http://brpdfango.tk/baixar/o-poder-do-h-c3-a1bito-pdf-gratis1254052358.pdf

Charles Duhigg, repórter investigativo do New York Times, mostra que a chave para o sucesso é
entender como os hábitos funcionam - e como podemos transformá-los. Durante os últimos dois
anos, uma jovem transformou quase todos os aspectos de sua vida. Parou de fumar, correu uma
maratona e foi...

baixar Como fazer amigos e influenciar pessoas livros gratuitos (PDF,
Mobi) Dale Carnegie [PDF]

http://brpdfango.tk/baixar/como-fazer-amigos-e-influenciar-pessoas-pdf-gratis1102580483.pdf

Não é por acaso que, mais de setenta anos depois de sua primeira edição, depois de mais de 50
milhões de exemplares vendidos, Como fazer amigos e influenciar pessoas segue sendo um livro
inovador, e uma das principais referências do mundo sobre relacionamentos, seja no âmbito
profissional ou...

baixar A coragem de ser imperfeito livros gratuitos (PDF, Mobi)
Brené Brown [PDF]

http://brpdfango.tk/baixar/a-coragem-de-ser-imperfeito-pdf-gratis691334979.pdf

Viver é experimentar incertezas, riscos e se expor emocionalmente. Mas isso não precisa ser ruim.
Como mostra Brené Brown, a vulnerabilidade não é uma medida de fraqueza, mas a melhor
definição de coragem. Quando fugimos de emoções como medo, mágoa e decepção, também nos
fechamos para...
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baixar After livros gratuitos (PDF, Mobi) Anna Todd -

http://brpdfango.tk/baixar/after-pdf-gratis1093695334.pdf

Depois de bater a marca de um bilhão de acessos na plataforma de leitura Wattpad ao transformar
os integrantes da banda One Direction em personagens de uma história de amor sexy, a série After
vira livro e promete ser o novo fenômeno editorial. No primeiro livro, Tessa, de 18 anos, sai de
casa,...
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baixar O Livro dos Espíritos livros gratuitos (PDF, Mobi) Allan Kardec

http://brpdfango.tk/baixar/o-livro-dos-esp-c3-adritos-pdf-gratis1143525750.pdf

Autor: Allan Kardec. Tradutor: Evandro Noleto Bezerra. Os seres materiais constituem o mundo
visível ou corpóreo, e os seres imateriais, o mundo invisível ou espiritual, isto é, dos Espíritos.
Originalmente publicado em 1857, O livro dos espíritos marca o nascimento da Doutrina...
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baixar Quincas Borba livros gratuitos (PDF, Mobi) Machado de Assis -

http://brpdfango.tk/baixar/quincas-borba-pdf-gratis1243653185.pdf

Publicado em 1891, este romance narra a história de Rubião, homem interiorano ingênuo, que
recebe uma grande herança do filósofo Quincas Borba, personagem que também aparece em outro
livro, Memórias Póstumas de Brás Cubas. De posse da herança e com a incumbência de cuidar do
cachorro do...
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baixar O conto da aia livros gratuitos (PDF, Mobi) Margaret Atwood -

http://brpdfango.tk/baixar/o-conto-da-aia-pdf-gratis1293554466.pdf

O romance distópico O conto da aia, de Margaret Atwood, se passa num futuro muito próximo e tem
como cenário uma república onde não existem mais jornais, revistas, livros nem filmes. As
universidades foram extintas. Também já não há advogados, porque ninguém tem direito a defesa.
Os...

baixar O Construtor De Pontes livros gratuitos (PDF, Mobi) Markus
Zusak [PDF]

http://brpdfango.tk/baixar/o-construtor-de-pontes-pdf-gratis1450393145.pdf

Mais de uma década após o sucesso de A menina que roubava livros , Markus Zusak traça a saga de
uma família em busca de redenção Se em A menina que roubava livros é a morte quem conta a
história, em O construtor de pontes , novo romance de Markus Zusak, presente e passado se fundem
na...
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