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Dziękujemy wszystkim obecnym na webinarze za aktywność. Pytań było bardzo dużo. 

Wypisujemy je w kolejności chronologicznej. Przeglądając je zwróć uwagę na łącza i 

linki. Prowadzą do wielu wartościowych treści. Miłej lektury! 

 

FAQ 

1. Czy wydarzenie będzie nagrywane?  

Tak. 

2. Czy wydarzenie jest bezpłatne?  

Tak. 

3. Kiedy będzie nagranie?  

W ciągu 2-3 dni. Powiadomimy Cię o tym mailowo. 

4. Czy nagranie można rozpowszechniać? 

Tak! 

5. Jak się z Wami skontaktować ? 

kontakt@akademiaaplikacji.pl 

6. Kilka ważnych łączy: 

• Strona webinara: https://akademiaaplikacji.pl/webinar-2020-06-05 

• Szkolenie Power Apps Ninja: https://AkademiaAplikacji.pl/PowerAppsNinja  

• Rejestracja na kolejny webinar: https://akademiaaplikacji.pl/webinar-2020-06-19    

• Nagrania z poprzednich webinarów: https://AkademiaAplikacji.pl/Webinary   

https://akademiaaplikacji.pl/webinar-2020-06-05
mailto:kontakt@akademiaaplikacji.pl
https://akademiaaplikacji.pl/webinar-2020-06-05
https://akademiaaplikacji.pl/PowerAppsNinja
https://akademiaaplikacji.pl/webinar-2020-06-19
https://akademiaaplikacji.pl/Webinary
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Wasze pytania 

1. Czy jest jakiś webinar dotyczący licencjonowania PowerApps? 

Webinaru temu poświęconego nie mieliśmy, ale na naszym kanale YT 

opublikowaliśmy lekcję dotyczącą licencjonowania PowerApps. Zapraszamy! :)  

Link do lekcji: https://www.youtube.com/watch?v=iPO5B4YAEGc&feature=youtu.be 

2. Od środy nie mogę wejść na zakładkę APLIKACJE na waszej stronie 

Spróbuj użyć trybu anonimowego w przeglądarce. Pamiętaj jednak, że strona aplikacji nie znajduje się na 

www.akademiaaplikacji.pl tylko zostaniesz przekierowany 

na https://github.com/AkademiaAplikacji/PowerApps-applications 

3. Czy przewidujecie webinar dotyczący FLOW (przykład - załączniki mailowe --> Onedrive --> PowerBI) 

Hej Krzysztof, odnośnie flow z załącznikami mailowymi i onedrive, to coś takiego już robiliśmy z Dawidem. 

tutaj: https://www.akademiaaplikacji.pl/webinary/ znajdziesz aż 3 webinary, które Dawid nakręcił o Flow. A 

tutaj: https://www.akademiaaplikacji.pl/webinar-2020-03-11/ znajdziesz webinar, w którym pokazuje jak 

robić approval oraz jak generować PDF (który właśnie wykorzystuje OneDrive connector) :) 

4. Jak można podpiąć kalendarz w którym uczestnicy mogliby interaktywnie rezerwować terminy? 

Opcja 1: możesz oczywiście użyć do tego Power Apps w którym zbudujesz odpowiednią kontrolkę która 

wyświetla kalendarz i pozwala użytkownikom rezerwować terminy. Do kalendarza możesz użyć wbudowanej 

kontrolki date pickera albo zbudować własną kontrolkę  

Opcja 2: stwórz grupę O365 i dodaj do niej wszystkich użytkowników. Grupa O365 posiada swój kalendarz 

więc każdy jej członek będzie mógł rezerwować w niej miejsca. Co ważne kalendarz grupy można przypiąć do 

swojego kalendarza w Outlook. Chociaż jesteśmy miłośnikami Power Apps, to zdecydowanie opcja 2 jest 

lepsza. 

Opcja 3: sprawdź Microsoft Bookings. 

5. Jaką licencję należy posiadać, aby udostępnić tworzoną właśnie apkę (via sharepoint) użytkownikom spoza 

organizacji? 

wystarczy zwykła licencja Power Apps for Office 365 (czyli taka jaką każda licencja O365 posiada). Pamiętaj 

tylko, że użytkownik spoza organizacji również musi mieć odpowiednią licencję. 

Chyba, że mówisz o użytkownikach spoza organizacji i bez licencji, to wtedy...oficjalnie nie ma na to sposobu. 

Nieoficjalnie - zrób aplikację Power Apps jako formularz SharePoint i wpuść użytkownika do witryny SP jako 

gościa. 

Wytłumaczymy dokładniej temat w części Q&A :) 

6. Czy konieczne jest wejście w formie listy pliku xlsx? 

Łukasz pokazuje excela, bo m.in. taki connector posiada Power Apps, ale oczywiście Power Apps posiada 

ponad 300 connectorów, więc jeżeli wolisz użyć np. Google sheets, to nie powinno być z tym problemu. 

(po chwili) Poprawka - nie będzie z tym problemu :). Connector do Google Sheets znajdziesz 

tutaj: https://docs.microsoft.com/en-us/connectors/googlesheet/ 

https://akademiaaplikacji.pl/webinar-2020-06-05
https://akademiaaplikacji.pl/yt
https://www.youtube.com/watch?v=iPO5B4YAEGc&feature=youtu.be
http://www.akademiaaplikacji.pl/
https://github.com/AkademiaAplikacji/PowerApps-applications
https://www.akademiaaplikacji.pl/webinary/
https://www.akademiaaplikacji.pl/webinar-2020-03-11/
http://m.in/
https://docs.microsoft.com/en-us/connectors/googlesheet/
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7. A gdybym chciał udostępnić taką apkę zupełnie publicznie i anonimowo, bez 

potrzeby logowania? Czyli prawdopodobny scenariusz wykorzystania tworzonej 

apki - anonimowa osoba zainteresowana szkoleniem nie posiada licencji, ale 

jest zainteresowana szkoleniem. 

Niestety nie ma takiej możliwości. Zawsze użytkownik będzie musiał być jakoś uwierzytelniony. Albo kontem 

Office 365 albo chociaż Microsoft Account (darmowym który można spiąć np. z gmailem). Pytanie czy to 

problem - jeśli chciałbym w takiej aplikacji zarezerwować sobie szkolenie, to i tak będę musiał się 

przedstawić (zalogować). 

8. Jaka jest w takim razie alternatywa do anonimowego rejestrowania danych (bez obsługi procesu). Proste 

zasilanie tabelki excelowej - Forms? Flow? 

Hej Iwo, nie bardzo rozumiem, doprecyzuj proszę, o co pytasz. Chcesz anonimowo zbierać dane za pomocą 

Power Apps? Pytanie też czy chcesz ruch zanonimizować (ale userzy są zalogowani) czy obsługiwać zupełnie 

anonimowych użytkowników? I w jakim scenariuszu? Chodzi np. o ankietyzowanie pracowników? 

9. (kontynuacja) Chce anonimowo zbierać dane. W jaki sposób mogę to wykonać? Proste Forms chyba 

pozwala, czy coś jeszcze? 

Jeśli zbierać dane to wyłącznie z Forms to się uda. Inne opcji nie ma. 

Wtedy po stronie Power Automate przechwytujesz wyniki i robisz co potrzebujesz (zapisujesz gdzieś, 

informujesz mailowo itp.) 

10. Jak umieścić tę aplikację na witrynie Sharepoint? 

Na witrynie SharePoint jest odpowiedni webpart dla Power Apps. 

11. Co się stało z załącznikiem? Został wpisany w listę, czy jako plik na sharepoint i tylko jakoś podlinkowany 

do rekordu? (nawiązanie do fragmentu nagrania, gdzie Łukasz z poziomu aplikacji Power Apps oddaje 

załącznik który jest zapisywany na SharePoint) 

Plik został zamieszczony na SharePoint. Czyli również podlega mechanizmom SP jak indeksowanie, 

uprawnienia, itp. 

12. Jak w jednym zdaniu :) wyjaśnisz czym się różni Flow od PowerApps - tak dla laika 

Power Apps - aplikacja mobilna i przeglądarkowa. Power Automate - automatyzacja procesów (np. gdy 

wpadnie mail, wyślij akceptację do managera i potem opublikuj informacje na twitterze). 

13. Proszę pokazać od strony usera jak ma wejść w ta aplikację. 

Pokażemy w części Q&A. Ale już teraz mogę napisać: albo poprzez stronę powerapps.com albo z poziomu 

aplikacji mobilnej PowerApps (zainstaluj ze sklepu aplikacji na swoim urządzeniu). 

14. czy projektując w PowerApps mam do dyspozycji kontrolkę mapy? 

Tak. Są na to 2 opcje: komponent mapy oraz wyświetlenie mapy jako obrazu. 

15. Czy rezerwacja online wygenerowała zmiany w załączonym pliku xls? 

Może, ale nie ma to sensu. Dane są na SharePoint i tam je edytujemy. Zawsze taką listę możesz 

wyeksportować do Excel. 

16. Czy istnieje możliwość połączenia power apps z dodatkiem power query służącym do pracy z danymi? 

To raczej zadanie dla Power BI. W Power Apps możesz podłączyć się do danych np. z CDS, a te możesz przy 

pomocy Power Query zasilić z innych źródeł. 

https://akademiaaplikacji.pl/webinar-2020-06-05
https://docs.microsoft.com/en-us/powerapps/developer/component-framework/sample-controls/map-control
https://powerapps.microsoft.com/en-us/blog/image-control-static-maps-api/
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17. Wystawiacie faktury za kursy? 

Oczywiście. Przy płatności online dostaniesz ją z automatu na maila. 

18. Czy szkolenia (mini i pełne) zawierają materiał, który pozwala przygotować się 

do certyfikacji Microsoft? 

Nie tworzyliśmy ich z myślą o egzaminach, ale oczywiście wiedza na pewno się przyda. Na kursach skupiamy 

się na Canvas Apps, natomiast na egzaminach warto znać także Model Driven apps. 
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