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Stworzenie i wdrożenie People Dashboard w 

Capgemini Polska

w oparciu o Power BI
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• zbudowanie rozwiązania i 
stworzenie jednego miejsca 
dostępnego dla kluczowych 
interesariuszy, aby pokazać 
dane HR w holistyczny sposób

• demokratyzacja danych 

• podejmowanie właściwych 
decyzji w oparciu o dane

• atrakcyjność i łatwość w użyciu 
dla użytkowników

Problem Rozwiązanie

Nasza droga

• mnóstwo raportów ad-hock

• wielorakość źródeł danych

• niespójne definicje wskaźników

• głównie pliki excel

• przekształcanie nudnych plików 
excel w interaktywne                 
i atrakcyjne wizualizacje

• bezpieczne udostępnianie 
danych kluczowym osobom na 
dowolnym urządzeniu za 
pośrednictwem platformy Power 
BI.

• skalowalne dzięki 
wbudowanemu modelowi 
zarządzania i bezpieczeństwa



Jak wygląda rozwiązanie w praktyce



Dummy Data

https://app.powerbi.com/groups/028669b7-4567-40e9-8830-56864a9f71c6/reports/2007e939-ab70-4062-b063-4ceb6a3805c3/ReportSectiond1f3fb8bb2b27c59224b?pbi_source=PowerPoint


https://app.powerbi.com/groups/028669b7-4567-40e9-8830-56864a9f71c6/reports/2007e939-ab70-4062-b063-4ceb6a3805c3/ReportSectionfd2d3b441d292d45be7b?pbi_source=PowerPoint




https://app.powerbi.com/groups/028669b7-4567-40e9-8830-56864a9f71c6/reports/2007e939-ab70-4062-b063-4ceb6a3805c3/ReportSectionb163f92a7dcaa64c18b3?pbi_source=PowerPoint


Dummy Data

https://app.powerbi.com/groups/028669b7-4567-40e9-8830-56864a9f71c6/reports/2007e939-ab70-4062-b063-4ceb6a3805c3/ReportSection8b9350bee203397ecc26?pbi_source=PowerPoint


https://app.powerbi.com/groups/028669b7-4567-40e9-8830-56864a9f71c6/reports/2007e939-ab70-4062-b063-4ceb6a3805c3/ReportSectioneb9c1d7e8f7a511251dd?pbi_source=PowerPoint


Dummy Data

https://app.powerbi.com/groups/028669b7-4567-40e9-8830-56864a9f71c6/reports/2007e939-ab70-4062-b063-4ceb6a3805c3/ReportSection541d7b1c0014869dd6b3?pbi_source=PowerPoint


❑ Wartość biznesowa technologii pochodzi od ludzi i ma im służyć 

❑ Inwestycja w młode talenty się opłaca

❑ Technologia jest w zasięgu ręki i nie można jej się bać

❑ Czasami małe rzeczy robią ogromną różnicę 

Czego się nauczyliśmy
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