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#INFORMATICA

EXCEL GEVORDERD

 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

€ 381,15 incl. BTW

I.S.M.

OMSCHRIJVING

Introductie
Een grondige beheersing van Excel is in het dagelijkse bedrijfsleven een absolute vereiste geworden. Vaak leert men zichzelf Excel aan. Het gevolg is dat men blij
"hangen" in omslachtige en verkeerde gewoontes met productiviteitsverlies als resultaat. Enkel met een uitgebreide kennis van de functionaliteit van Excel wordt
efficiënt en effectief werken mogelijk gemaakt.

Omschrijving
Met deze opleiding willen wij uw medewerkers in 4 sessies de gevorderde functies van Excel bijbrengen. Tijdens de opleiding wordt gewerkt met de nieuwste Oﬀice
versie, maar de docent besteed ook aandacht aan de grootste verschillen met andere versies.

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Kantoor en/of zakelijke gebruikers van Microsoft Exceldie willen werken met de gevorderde functionaliteit van Excel.

Voorkennis
De kennis uit de opleiding "Microsoft Excel basis" aangevuld met enige praktijkervaring in de MS-Office omgeving is vereist.

Wat kent u na het volgen van deze opleiding?
Na het volgen van deze opleiding hebt u inzicht in het gebruik Excel zodat u gedegen tabellen en grafieken kunt opzetten die ook professioneel ogen.

PROGRAMMA
Een tabel aanmaken
Filters en slicers
Formules in een tabel
Draaitabellen
Rijen of kolommen verbergen
Een rapportfilter
En als gegevens in de lijst wijzigen?
Opmaak van de draaitabel
De indeling van een draaitabel wijzigen
Groeperen van gegevens
Een veld in de brontabel toevoegen
Een (tweede) reeks waarden toevoegen of verwijderen
Waarden weergeven als
Sorteren
Details tonen
Een draaigrafiek
Draaitabellen: enkele gevorderde technieken
Een draaitabel vanuit een externe gegevensbron
Filteren met slicers en tijdslijnen
Eigen formules, berekende velden en items
De wizard draaitabel en draaigrafiek
Een draaitabel om gegevens van meerdere brontabellen te analyseren
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Power pivot
Voorwaardelijke opmaak
Draaitabelopties
Veldinstellingen
Sparklines
Functies en formules
Logische functies, zoekfuncties, wiskundige functies, statistische functies, datum- en tijdfuncties, tekstfuncties, geneste functies
Foutenanalyse
Voorwaardelijke opmaak

PRAKTISCH
Deze opleiding wordt georganiseerd door onze partner SBM, cvba Skilliant.

Lesdata

Locatie

Contact

Datum

Startuur

Einduur

Syntra West Brugge

T: 078/353 653

Spoorwegstraat 14

F: 050/403061

donderdag 07/11/2019

18:30

21:30

8200 Brugge

info@syntrawest.be

donderdag 14/11/2019

18:30

21:30

donderdag 21/11/2019

18:30

21:30

donderdag 28/11/2019

18:30

21:30

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.
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