MICROSOFT EXCEL -POZIOM ZAAWANSOWANY
12-13.09.2019 w Rzeszowie
CEL SZKOLENIA:
Przedstawienie
zaawansowanych
funkcji MS Excel oraz sposobów ich
praktycznego wykorzystania. Poznanie
możliwości wykorzystywania i tworzenia
szablonów
oraz
skomplikowanych
wykresów.

Zdobycie
umiejętności
zaawansowanego
sortowania
i
filtrowania
danych
oraz
automatyzowania pracy za pomocą
makr.

Przedstawienie tworzenia
zaawansowanych tabel przestawnych,
analiza
dużych
danych
oraz
importowanie i eksportowanie baz
danych w programie.

ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!!!
SZKOLENIE POPROWADZI:
Doświadczony certyfikowany trener z zakresu systemów automatyki i informatyki. Egzaminator ECDL oraz ECDL CAD.
Wykładowca specjalizujący się w szkoleniach inżynieryjnych z obsługi oprogramowania CAD/CAM jak również
programów grafiki wektorowej oraz programów pakietu Microsoft Office na wszystkich poziomach, w tym
specjalistycznych szkoleń z zakresu PowerBI, PowerQuerry, PowerMap, PowerPivot, VBA oraz MS Project. Ponadto
zajmuje się przygotowywaniem projektów i wizualizacji 3D dla potrzeb reklamy oraz przemysłu. Posiada certyfikat
zarządzania projektami IPMA D. Swoje doświadczenie zdobywał współpracując z największymi przedsiębiorcami z
całego kraju z zakresu zaawansowanego wykorzystania Excela i pakietu biurowego w biznesie. Szkoleniami zajmuje się
od 2006 roku, w trakcie których przeszkolił z oprogramowania biurowego ponad 4 tysiące osób

PARAMETRY SZKOLENIA:
Czas trwania zajęć

2 dni (9:00-15:00)
12-13.09.2019

Termin szkolenia
Adresaci szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla osób znających arkusz kalkulacyjny na poziomie średnio-zaawansowanym, pragnących
zapoznać się z najczęściej wykorzystywanymi i najbardziej przydatnymi funkcjami Excela na poziomie zaawansowanym
Kolorowy Świat, ul. Kozienia 7, Rzeszów

Miejsce szkolenia
Materiały
szkoleniowe

Zajęcia teoretyczne – wykład połączony z dyskusją, zajęcia prowadzone w sposób interaktywny.
Zajęcia praktyczne – warsztaty na komputerach podczas których odbywają się ćwiczenia indywidualne i zespołowe z
zakresu wykorzystania programu Microsoft Excel.

Warunki
Finansowe

Cena za szkolenie: 335 zł + 23% podatku VAT.
(Jednostki upoważnione do skorzystania ze zwolnienia z VAT będą proszone o wystawienie oświadczenia).

Termin zgłoszeń

Zgłoszenia uczestników będą przyjmowane do dnia. 5.09.2019 r. Po upływie tego terminu koszt uczestnictwa będzie
wynosił 430 zł + 23% podatku VAT.

PROGRAM SZKOLENIA:
Dzień I
Przypomnienie zagadnień związanych z:
 Podstawy pracy w programie Excel
 Formuł oraz metod adresowania
 Funkcji matematycznych, statystycznych, logicznych
2.
Zaawansowana konfiguracja interfejsu dla potrzeb
użytkownika.
3.
Skróty przyśpieszające pracę w programie EXCEL.
4.
Stosowanie funkcji Przejdź do –Specjalnie
5.
Zaawansowane opcje wypełniania danych
6.
Zaawansowane metody wykorzystania nazw dla zakresów:
 Definiowanie nazw dla arkuszy i skoroszytów
 Automatyczne definiowanie nazw
 Praca z Menedżerem nazw
7. Zaawansowane wykorzystanie funkcji tekstowych.
8. Zaawansowane wykorzystanie funkcji daty i czasu.
9. Zagnieżdżanie funkcji – opcje zaawansowane.
10. Zaawansowane Funkcje wyszukiwania i adresu
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11. Kontrola poprawności danych – zagadnienia
zaawansowane:
 Poprawność danych – zapobieganie wprowadzanie
nieprawidłowych danych do komórek
 Tworzenie list wyboru
12. Praca z dużą ilością danych:
 Zaawansowane opcje sortowania niestandardowego
 Polecenie Formularz
 Zaawansowane opcje formatowania warunkowe
 Filtrowanie zaawansowane
1.

Dzień II
1. Praca z danymi zewnętrznymi
 Import danych z zewnętrznych z różnych formatów
 Kwerendy www
2.
Narzędzia analizy symulacji
 Menadżer scenariuszy
 Szukaj wyniku
 Tabela danych
3.
Stosowanie funkcji baz danych BD.
4.
Konsolidacja danych dla arkuszy oraz skoroszytów- łączenie
wartości z wielu zakresów w jeden nowy zakres
5.
Narzędzia grupowania danych:
 Zaawansowane opcje grupowania danych
 Autokonspekt
6.
Zastosowanie sum częściowych.
7.
Zaawansowane opcje tworzenia i edycji tabel przestawnych:
 Generowanie tabeli przestawnej
 Analiza danych za pomocą tabel przestawnych
 Filtrowanie danych za pomocą tabel przestawnych
 Modyfikowanie tabel przestawnych
 Tworzenie wykresów przestawnych
 Praca z wykorzystaniem wykresów
 Stosowanie fragmentatora
8.
Tworzenie formularza w programie EXCEL.
9.
Ochrona skoroszytów, arkuszy:
 Ochrona i udostępnianie skoroszytu
 Umożliwianie użytkownikom na edycje zakresów komórek w
arkuszu
10. Wykorzystanie Solver’a jako narzędzia do optymalizacji danych.
11. Makra – ich zastosowanie w celu przyśpieszenia i
zautomatyzowania pracy:
 Rejestrowanie makr
 Odwołania względne i bezwzględne podczas tworzenia makr
 Zarządzanie makrami oraz ich wykorzystanie
 Przypisywanie makr do skrótów i przycisków
 Konfiguracja bezpieczeństwa makr
12. Zaawansowane opcje wydruku niestandardowych arkuszy
skoroszytów.

i

W przypadku sugestii uczestników i zadawanych pytań program zostanie dostosowany do potrzeb uczestników.
Z poważaniem
Marzena Stec
Kierownik działu szkoleń
mstodolak@isoft.biz.pl
tel. 790-702-117

