#180550

#INFORMATICA

 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

EXCEL: GEVORDERDE FUNCTIES: FUNCTIES 1 (ISM CEVORA)

€ 193,60 incl. BTW

I.S.M.

OMSCHRIJVING

Introductie
U leert de vele mogelijkheden van Excel ten volle benutten: complexe berekeningen uitvoeren, gegevens uit databases analyseren en werkbladen professioneel
opmaken.

Omschrijving
Excel heeft vandaag standaard meer dan 600 ingebouwde formules. In deze opleiding komen de meest gebruikte functies en formules aan bod.
Wat leert u in deze opleiding?
U leert werken met de meest gebruikte functies in Excel. Na de opleiding kan u die vlot toepassen op al uw bestanden.
Het volledige gedetailleerde programma van al onze Excel-opleidingen vindt u hier.

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Kantoor- en zakelijke computergebruikers die de geavanceerde functionaliteit van de applicatie efficiënt en doeltreffend wil leren gebruiken en toepassen.

Voorkennis
Goede basiskennis van MS-Excel is vereist.

Bijkomende info
Bent u bediende in een bedrijf met Paritair Comité 200 (na te vragen bij uw personeelsdienst), dan kan u deze opleiding gratis volgen. Uw inschrijving dient dan te
gebeuren via cevora (www.cevora.be).
Bent u niet zeker van het Paritair Comité waaronder uw bedrijf valt, bezorg ons dan alle gegevens, inclusief het RSZ nummer en wij vragen dit voor u na. Behoort u
alsnog tot het desbetreffende Paritair Comité, dan bezorgen wij uw inschrijving aan Cevora.
Valt u niet onder Paritair Comité 200, dan wordt het bedrag zoals vermeld op onze website gefactureerd.

Wat kent u na het volgen van deze opleiding?
Deze opleiding zal u leren om complexe berekeningen in te voeren, gegevens uit databases te analyseren en werkbladen professioneel op te maken.

PROGRAMMA
Logische functies (IF, AND, …)
Zoekfuncties (VLOOKUP, …)
Wiskundige functies (SUMIF, SUMIFS, …)
Statistische functies (COUNTIF, Averageif, …)
Datum- en tijdfuncties
Tekstfuncties
Geneste functies
Foutenanalyse
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PRAKTISCH
Deze opleiding wordt georganiseerd door onze partner SBM, cvba Skilliant.

Lesdata
Datum

Startuur

Locatie

Contact

Einduur

Syntra West Brugge

T: 078/353 653

Spoorwegstraat 14

F: 050/403061

8200 Brugge

info@syntrawest.be

dinsdag 17/12/2019

09:00

12:30

dinsdag 17/12/2019

13:00

16:30

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

WWW.SYNTRAWEST.BE

PAGINA 2 VAN 2

