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regnearksopgaver
Bogen er baseret på engelsk software, men er skrevet på dansk.
Materialet lærer dig, hvordan rutineopgaver i Excel kan
løses lettere, hurtigere, mere effektivt og professionelt, når man kender de rigtige værktøjer til automatisering.
Kursisten kommer til at arbejde med en række af Excels
mere avancerede funktioner, hvilket vil give en god forståelse for, hvordan man kan løse mere komplekse
opgaver inden for analyse, beregning og præsentation af tal.
Materialet forudsætter et grundlæggende kendskab til regneark og er for de, der ønsker at beherske de
avancerede funktioner i Excel.
Udbytte
Du lærer at:
- Håndtere typografier i regnearket
- Oprette, redigere og tilpasse diagrammer
- Arbejde med kæder mellem Excel og Word
- Lave makroer og skabeloner i Excel
- Bruge finansielle funktioner i Excel
- Anvende målsøgning, problemløser og scenarier
- Anvende lister i Excel
- Bruge summering og analyse af data fra lister
- Anvende pivottabeller
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