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EXCEL: GEVORDERDE FUNCTIES: FUNCTIES 2 (ISM CEVORA)
OPTIMALISEER UW KENNIS VAN EXCEL

I.S.M.

OMSCHRIJVING

Introductie
Leer de gevorderde functies van Excel kennen.

Omschrijving
Je hebt een gevorderde kennis van Excel, je beheerst de belangrijkste formules en functies en wil nu een stap verder gaan: minder bekende technieken en formules
aanleren, creatief formules combineren.
Wat leer je in deze opleiding?
Je leert specifieke analysetools kennen evenals de finesses van matriformules.
Je leert enkele user-defined functions kennen die je via (beschikbare) VBA-code integreert in je bestanden.
Je leert enkele technieken die je een eerste aanzet geven om dashboards te bouden.

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Kantoor en zakelijke computergebruikers die hun kennis van Excel willen vervolmaken.

Voorkennis
Een reeds meer dan gemiddelde kennis van Excel, in het bijzonder de belangrijke formules onder de knie hebben zoals IF, VLOOKUP, SUMIF(S), MATCH, INDEX,
datum-tijd en logische functies, …

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?
Na deze opleiding kan men met de meeste geavanceerde tools van Excel werken.

PROGRAMMA
Wat-als-analyse
Doelzoeker
Scenario’s
Oplosser
Matrixformules
Voorwaardelijke opmaak op basis van formules
Een sjabloon maken
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Functies door de gebruiker gedefinieerd
Kubusfuncties
Inleiding tot dashboards
Beveiliging
Cellen met formules zoeken
De invoegtoepassing Inquire
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