NEJLEPŠÍ ÚČENÍ JE NA PŘÍLADECH Z PRAXE

Microsoft Excel je tabulkový procesor od firmy Microsoft pro
operační systém Microsoft Windows a počítače Macintosh. Už
od verze 5 z roku 1993 má dominantní postavení na trhu. Dnes
se prodává hlavně jako součást kancelářského balíku Microsoft
Office.

Vytvářejte přehledné sestavy díky jednomu z nejmocnějších nástrojů MS Excel.
Účastník školení se naučí pracovat s daty z rozsáhlých tabulek tím nejlepším možným
způsobem. Namísto složitých postupů začne ovládat kontingenční tabulky, díky kterým ušetří
čas využitelný jinak. Zjistí také, jaké možnosti skrývá grafické vyjádření dat a jejich analýza.

KOHO OSLOVÍME:
Seminář je určený pro všechny, kteří pracují denně s Excelem a tuší, že by mohli svou
práci s tabulkami ještě více zrychlit a tím zefektivnit celou svou práci s daty.
Ten kdo si přinese vlastní počítač, má nesporně východu použitelnosti a zjednodušení. Pro
ostatní připravíme PC na požádání nebo se rozhodnete k účasti bez PC a lépe se budete
soustředit na výklad bez hledění do monitoru.
Na kurzu se naučíte minimalizovat Vaše dosavadní postupy při práci v Excelu tak, aby Vám
samotná práce v tabulkách zabrala co nejméně času, avšak se stejným výsledkem jako
doposud.

PROGRAM SEMINÁŘE: (KT – Kontingenční tabulka)
Úvod do KT, vytvoření KT, vytvoření KT o více polích, průvodce kontingenční tabulkou
Práce s tabulkami ze stejného sešitu, práce s tabulkami jiného sešitu
Tvorba KT z tabulek MS Access a jiných datových zdrojů, tvorba KT z jiné KT
Slučování dat z více oblastí, vytvoření stránkového pole
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Nastavení polí hodnot - formáty zobrazených dat, volba stylu pro KT a vytvoření vlastního
Aktualizace KT, změna zdroje dat a přesun KT, pojmenování a možnosti KT
Filtrování a řazení dle polí, filtr sestavy, průřezy, nastavení a změna hodnotových polí
Různé zobrazení hodnot v KT, počítané pole, počítaná položka
Zobrazení a skrývání podrobností, seskupení textových položek, seskupení číselných dat
Co je to KG a jeho tvorba, úprava KG, analýza KG (filtrování, průřezy, spojnice trendu)
Prostorový graf (3D), práce s daty KT pomocí funkce ZÍSKATKONTDATA

TERMÍN: přesný termín je stanoven na WWW stránkách naší společnosti
ČAS SEMINÁŘE: seminář jsme připravili od 08:30 - 16:00
VYBAVENOST: Vlastní PC s MS Office 2007 nebo novější, na požádání zajistíme PC u nás
LEKTOR: Ing. Jaroslav Nedoma

CENA: aktuální cena je stanovena na WWW stránkách naší společnosti

V ceně semináře je společný oběd včetně občerstvení, které je podáváno po celou dobu
trvání semináře zdarma.
OBJEDNÁVKY: info@quality-point.cz nebo na našich WWW stránkách
DALŠÍ INFORMACE: Jako účastník semináře získáte OSVĚDČENÍ o jeho absolvování,
který můžete uvést ve svém CV – v části o absolvovaných kurzech a školeních.
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