
KURSER

2017

Ta ett kliv mot högre höjder 
i Excel och Office

www.infocell.se



Välkommen till oss på Infocell!

Det bästa sättet att 
göra ett bra jobb
är att älska
det du gör... 

...och det gör vi verkligen.  Vår målsättning 
är att överträffa dina förväntningar och 
alltid göra utbildningstillfället till en 
upplevelse - då fastnar din kunskap bättre. 
Vi arbetar med egna kursledare som 
verkligen brinner för att göra dig bättre i 
Excel och Office. 

För att maximera din helhetsupplevelse 
är varje detalj viktig för oss. Kurslitteratur 
som är anpassad för kursen, bra lokaler 
och utrustning, goda måltider, exempel- 
och övningsfiler med facit, bra support 
efter kursen och e-Learning med möjlighet 
till repetition och ytterligare förkovring är 
självklarheter för oss. 
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KURSUTBUD & TJÄNSTER

Här hittar du kurser i Excel och Office. Välj mellan en 
mängd schemalagda lärarledda kurser. Vi erbjuder även 
utbildningar på plats hos er. I alla lärarledda kurser ingår vår 
omtyckta e-Learning. Självklart kan du också välja e-Learning 
utan att gå en fysisk kurs. Hos oss har du allt under samma 
tak och får personlig service. Utöver kursverksamheten 
står vi också bakom landets största nyhetsbrev inom Excel - 
Excelbrevet, samt utför utvecklingsuppdrag åt våra kunder.

INNEHÅLL
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+400 KURSFILMER
Du hittar alltid det du söker i 

vårt stora kursutbud

e-Learning
e-Learning är ett effektivt sätt att utbilda sig på med många fördelar. Som användare kan 
du enkelt välja vilka kurser och kursavsnitt som passar dig och samtidigt utnyttja tiden för 
utbildning maximalt. Inom en organisation kan du snabbt nå ut till alla medarbetare med 
ett stort kursutbud, vilket ger valfrihet och säkerställande av kvalitet till en låg kostnad.

Hundratals kursavsnitt med utbildningsfilmer och 
nedladdningsbara Officefiler väntar på dig. Du har också 
tillgång till digital kurslitteratur som ett komplement 
till videofilmerna. Det finns också möjlighet att testa 
dina kunskaper med frågetester. Plattformen är 100% 
mobilanpassad med marknadens bästa videospelare. Du har 
hela tiden överblick över dina framsteg och kan skicka frågor 
direkt till din kursledare via chat eller mail i plattformen.

Med e-Learningen kan du öva och repetera hur mycket du 
vill. Använd för att lösa problem i arbetet eller utveckla 
dig vidare inom nya områden. Oavsett om du behöver en 
grundläggande utbildning eller är en avancerad användare 
finns mycket kunskap att inhämta för dig i vår e-Learning. 
Bättre och enklare kan det inte bli!

Läs mer om e-Learningen och beställ på www.officekurs.se

LADDA NER FILER
Ladda ner våra populära 

exempel- och övningsfiler

KURSLITTERATUR
Tillgång till digital kurslitteratur 

till många avsnitt

FRÅGETESTER
Testa dina kunskaper i 

anslutning till kursavsnitten

KURSINTYG
Efter genomgången kurs erhåller 

du ett kursintyg

SUPPORT
Support ingår alltid från våra 

duktiga kursledare

REPETERA & ÖVA
Du kan öva och repetera hur 

mycket du vill, när du vill

ALLA PLATTFORMAR
Fungerar för såväl dator, 
pekplattor och telefoner

Jofen Kihlström

Bra, tydligt och pedagogiskt upplägg. Det är skönt

kunna repetera de delar som är lite svårare. 

Veronica Ekstrand

EXCELPAKETET

I Excelpaketet ingår: Excel Grund, 
Excel Fördjupning/Ekonomer, Excel 
Pivottabeller, Excel Avancerad, 
Excel Power Pivot

OFFICEPAKETET

I Officepaketet ingår: Hela 
Excelpaketet, OneNote, Outlook, 
PowerPoint och Word.

Pris: 1.995 kr Pris: 2.995 kr

ENSKILDA KURSER

OneNote
Outlook
PowerPoint
Word
Excel Grund
Excel Fördjupning/Ekonomer
Excel Pivottabeller
Excel Avancerad
Excel Power Pivot

Pris: 995 kr per kurs

e-Learning ingår 
i alla lärarledda 

kurser
Priser är exkl. moms för 12 månader
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Jobba smartare i Officepaketet

TA DITT ARBETE I OFFICE
TILL EN HELT NY NIVÅ!

Följ med på två fullmatade dagar med mängder av 
tidsbesparande tips, aha-upplevelser och nyttiga 
kunskaper i Microsoft Office. Du lär dig använda 
rätt program för rätt ändamål. Samtidigt ser du hur 
programmen fungerar som en helhet och får kunskap 
att utnyttja verktyg, utseende och funktioner mellan 
de olika programmen.

Bli effektiv med formler, diagram, tabeller och 
pivottabeller i Excel. Hantera dina dokument effektivt 
i Word med bättre struktur och samtidigt spara 
massor med tid. Skapa professionella presentationer i 
PowerPoint och lär dig knepen för bättre framförande. 
Håll ordning och reda på dina mail och din kalender i 
Outlook. Använd OneNote och få full kontroll på dina 
anteckningar med kopplingar till andra program.

Kursen genomförs på ett pedagogiskt sätt där kurs- 
ledaren växlar mellan exempel och övningar. Alla 
deltagare får kursfiler (med facit) på eget USB-minne 
samt en omfattande kursbok på svenska. Självklart 
finns det en dator för varje deltagare under kursen.

KURSINNEHÅLL

EXCEL
LÄR DIG KNEPEN ATT FÖRENKLA DITT ARBETE I 
EKONOMENS FAVORITPROGRAM
● Strukturera dina listor med Exceltabeller. Minst 10   
 fördelar med Exceltabeller för alla användare
● Sammanställ och presentera data enkelt och proffsigt  
 med pivottabeller och diagram som snabbt uppdateras
● Jämför olika listor och rensa dubbletter
● Städa/tvätta importerade data med enkla knep
● Ta kontroll över dina formler och beräkningar
● Länka dina Exceldiagram till PowerPoint
● Arbeta mellan olika kalkylblad och mellan olika   
 arbetsböcker med länkar och beräkningar
● Skydda dina rapporter, kalkyler och formler

WORD
SPARA TIMMAR MED RÄTT ARBETSSÄTT I WORD
● Använd rubrikmallar för att utnyttja alla möjligheter i  
 Word
● Hantera text med bilder
● Skapa professionella innehållsförteckningar
● Bemästra avsnitt och avancerad sidnumrering
● Koppla namn och adresser från Excel till dokument och  
 etiketter i Word
● Massor med smarta tricks och kortkommandon

ONENOTE
PROGRAMMET SOM MÅNGA MISSAT, MEN SOM FLER 
BORDE TRÄFFA LITE OFTARE
● Mötesanteckningar, att göra-listor, planering m.m. – allt  
 på samma ställe
● Strukturera dina anteckningar på olika sätt
● Bifoga bilder, filer, länkar, ljud och filmer
● Snabb åtkomst till dina anteckningar
● Använd färdiga mallar för anteckningar, skapa egna  
 mallar
● Koppla information och uppföljning till Outlook
● Dela och samarbeta med dina kollegor

POWERPOINT
SKAPA PROFFSIGA PRESENTATIONER SOM IMPONERAR 
PÅ DINA KOLLEGOR
● Gör om punktlistor till grafiska figurer med SmartArt för  
 t.ex. organisationsschema och flöden
● Animera punkter och objekt för smartare visning
● Redigera och formatera bilder som ett proffs
● Skapa interaktiva bildspel för enkel navigering
● Hantera text och punktlistor på rätt sätt
● Ta full kontroll över din presentation och föreläsning

OUTLOOK
ORDNING OCH REDA I MAIL OCH KALENDER SPARAR TID 
I FLERA LED
● Smarta tips för Autosvar och signaturer
● Bemästra regler och kategorier för effektiv struktur och  
 överblick
● Hantera kalendern för att organisera och planera
● Smarta inställningar för en personlig anpassning av  
 Outlook i ditt arbete
● Ha full kontroll på meddelanden med flaggor
● Bli expert på att söka efter e-post
● Skapa mallar för upprepade meddelanden

Nå nya höjder och spara tid i programmen 
         du använder varje dag

STOCKHOLM
13-14 NOV

GÖTEBORG
22-23 NOV

MALMÖ
Kontakta oss
0522 - 50 60 07

utbildning@infocell.se

www.infocell.se

0522 - 50 60 07

PRIS: 8.990 kr

TRE SÄTT FÖR ENKEL ANMÄLAN

INGÅR I KURSEN!

Lathund för kortkommandon
Tryckt kursbok
USB-minne med kursfiler
e-Learning i 12 månader
Support ingår efter kursen

e-Learning ingår
i 12 månader

Gäller alla kurser
6 7

Infocell - din partner i Excel och OfficeInfocell - din partner i Excel och Office



Excel för Självlärda

LÄR DIG KNEPEN DU INTE
TRODDE FANNS I EXCEL!

Har du lärt dig Excel på egen hand utan gå en kurs?
Då är detta kursen för dig. Det finns många smarta
genvägar, snabbare arbetssätt och effektiva funktioner
som självlärda ofta missar. Under två dagar fyller du
luckorna och lär dig knepen att arbeta på rätt sätt och
nyttja den fulla kraften i Excel.

Ta chansen att byta ut flera timmars arbete mot 
ett par snabba klick samtidigt som du får helt nya 
möjligheter. Du får massor med användbara tips och 
många aha-upplevelser under kursdagarna.

Kursledaren bjuder också på en kavalkad av snabba 
Exceltips utöver kursinnehållet till höger.

Kursen genomförs på ett pedagogiskt sätt där 
kursledaren växlar mellan exempel och övningar. Alla
deltagare får kursfiler (med facit) på eget USB-minne 
och det finns en dator för varje deltagare under 
kursen.

Bemästra Excel på rätt sätt och spara massor av tid

STOCKHOLM CITY
5-6 OKT
11-12 DEC

GÖTEBORG
15-16 NOV
7-8 DEC

MALMÖ
17-18 OKT

utbildning@infocell.se

www.infocell.se

0522 - 50 60 07

PRIS: 7.990 kr

TRE SÄTT FÖR ENKEL ANMÄLAN

INGÅR I KURSEN!

Lathund för kortkommandon
Tryckt kursbok
USB-minne med kursfiler
e-Learning i 12 månader
Support ingår efter kursen

KURSINNEHÅLL

EXCELTABELLERNAS HEMLIGHETER
● En djupdykning i alla de fördelar som tabellverktygen  
 ger dig, såsom dynamiska formler, automatiska   
 uppdateringar
● Slipp att låsa fönsterrutor manuellt, få filter automatiskt  
 och dina formler kopieras och klistras in per automatik
● Skapa summeringar av tabellen med en knapptryckning
● Flera sätt att filtrera och sortera dina data, samt söka  
 och ersätta i olika situationer

SÅ BLIR DU EFFEKTIVARE I DITT FORMELARBETE
● Lär dig hantera absoluta och relativa referenser
● Tipsen om kopiering och inklistring som få känner till
● Arbeta ännu bättre med tabeller och namn i dina   
 formler
● Genomgång av de viktigaste funktionerna för ditt arbete
● Hantera stora arbetsböcker och formler mellan   
 bladflikar
● Nyttiga logiska funktioner som t ex OM, OMFEL

TIDSBESPARANDE ARBETE I EXCEL
● Vinn tid genom att anpassa knappar och verktyg i Excel
● Snabba metoder för markering av data
● Smarta textfunktioner som underlättar behandling av  
 data

ETT DIAGRAM SÄGER MER ÄN 1000 SIFFROR
● Välj rätt diagram vid rätt tillfälle och layouta som ett  
 proffs
● Så filtrerar och uppdaterar du dina diagram blixtsnabbt 
● Massor av smarta inställningar/anpassningar av diagram
● Lär dig hantera kombinations- och miniatyrdiagram
● Använd PowerPoint effektivt med diagram från Excel

STRUKTUR, SÄKERHET OCH SKYDD
● Så bygger du effektiva kalkylmallar i Excel
● Skydda dina celler, filer och din kalkylbladsstruktur
● Skapa droplistor för säker användning i dina filer
● Spåra formler och se dina formler och resultat samtidigt

FORMATERA OCH PRESENTERA DATA
● Många tips & tricks för effektiv och layout
● Excels inbyggda format och att återanvända format 
● Formateringsknepen som förenklar din layout i Excel
● Använd och anpassa talformat för bästa användning

TA KONTROLL ÖVER DINA UTSKRIFTER
● Du lär dig flera olika metoder för att anpassa dina   
 utskrifter till rätt storlek och rätt antal sidor
● Använd utskriftsområden och utskriftsrubriker
● Hantera utskrifter proffsigt med sidhuvud och sidfot

SÄKER OCH SNABB HANTERING AV DATUM & TID
● Excels inbyggda funktioner för snabba datumberäkningar
● Skapa ett schema eller tidrapport med beräkning av tid
● Olika sätt att visa t ex år, månad, veckodagar,   
 veckonummer i en kalender eller i en rapport

EN NY DIMENSION MED VILLKORSTYRD FORMATERING
● Med villkorsstyrd formatering kan du visa dubbletter  
 med ett klick, hitta och markera avvikelser omedelbart
● Använd datastaplar och färgskalor för effektiv dataanalys
● Ikoner & trafikljus för analys mellan budget/utfall

VERKTYGEN SOM GER DIG NYA DIMENSIONER I EXCEL
● Med målsökning löser du problem på sekunder när  
 manuell beräkning tar lång tid
● Snabbfyllning är ett effektivt verktyg som sparar dig tid
● Snabbanalys  - nå en palett av verktyg med ett musklick
● Avrunda decimaler eller i tusental med funktioner

PIVOTTABELLER – EXCEL MEST KRAFTFULLA VERKTYG
● Därför är pivottabeller överlägset formler och funktioner
● Bemästra pivottabeller och pivotdiagram och lär dig  
 analysera stora datamängder snabbt och dynamiskt
● Filtrering av flera pivottabeller och flera pivotdiagram  
 samtidigt med en uppsättning knappsatser

av sig. Mycket bra tempo. Känns som vi hann 

visade/föreläste.

Alice Streymoy
Falu Kommun
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Excel för Ekonomer

UPPTÄCK ALLA SMARTA
GENVÄGAR I EXCEL!

Detta är kursen för dig som arbetar med ekonomiska 
beräkningar och sammanställningar, analyser och 
rapportering. Du lär dig genvägarna för att nyttja 
Excels fulla funktionalitet för att effektivisera ditt 
arbete och få mer tid över. Manuellt tidskrävande 
arbete kan många gånger ersättas med några snabba 
klick.

Du får massor med bra Exceltips och användbara 
exempel med dig från kursdagarna. Ta chansen och 
förbättra ditt ekonomiarbete och dina analyser genom 
att höja dina kunskaper i Excel!

Kursen genomförs på ett pedagogiskt sätt där kurs- 
ledaren växlar mellan exempel och övningar. Alla 
deltagare får kursfiler (med facit) på eget USB-minne 
och det finns en dator för varje deltagare under 
kursen.

Lär dig utnyttja Excel på rätt sätt för
  beräkningar och rapportering

STOCKHOLM CITY
27-28 SEP
22-23 NOV

GÖTEBORG
16-17 OKT
27-28 NOV

MALMÖ
11-12 OKT
15-16 NOV

utbildning@infocell.se

www.infocell.se

0522 - 50 60 07

PRIS: 8.990 kr

TRE SÄTT FÖR ENKEL ANMÄLAN

INGÅR I KURSEN!

Lathund för kortkommandon
Tryckt kursbok
USB-minne med kursfiler
e-Learning i 12 månader
Support ingår efter kursen

KURSINNEHÅLL

EXCELTABELLERNAS HEMLIGHETER
● En djupdykning i alla de fördelar som tabellverktygen  
 ger dig såsom dynamiska formler, automatiska   
 uppdateringar och smarta kopplingar till formler,   
 pivottabeller och diagram.
● Arbeta snabbare och mer strukturerat. Automatiska  
 filter och låsning av rubriker, strukturerade   
 cellreferenser och utsnitt kopplade till tabellerna m.m.

EFFEKTIVT FORMELARBETE I EXCEL
● Så använder du absoluta och relativa cellreferenser för  
 att maximera dina formler
● Smarta länkar mellan och inom arbetsböcker
● Namnge celler och cellområden för att bättre   
 strukturera och snabba upp ditt arbete

OUMBÄRLIGA FUNKTIONER FÖR EKONOMEN
● LETARAD-funktionen på djupet - många möjligheter  
 öppnar sig i ditt Excelarbete
● Genomgång av logiska funktioner som t.ex. OM, OCH,  
 ELLER och OMFEL för tidsbesparande arbete
● Funktioner som möjliggör beräkningar med flera villkor
● Ekonomiska funktioner för specialiserade beräkningar
● Datum- och tidsfunktioner med massor av möjligheter

NÅ EN NY NIVÅ MED VILLKORSSTYRD FORMATERING
● Visa dubbletter med ett musklick
● Hitta och markera avvikelser blixtsnabbt
● Använd datastaplar och färgskalor för effektiv analys
● Ikoner & trafikljus för avvikelseanalys mellan budget/ 
 utfall

KAVALKAD AV SNABBA EXCELTIPS
● Kursledaren ger massvis av tips och tricks, genvägar,  
 kortkommandon och smarta lösningar på konkreta   
 problem när du jobbar i Excel.
● Avsnittet behandlar också hur du effektivt skapar   
 anpassade talformat, sorterar och filtrerar på färger och  
 flera nivåer, samt bemästrar utskrifter på olika sätt.

DIAGRAM – ETT DIAGRAM
SÄGER MER ÄN 1000 SIFFROR
● Smarta tips för effektiv diagramhantering
● Skapa kombinationsdiagram på 20 sekunder
● Bemästra layout, formatering och filtrering av diagram
● Bubbeldiagram – diagrammet med tre dimensioner
● Miniatyrdiagram – diagramtypen som får plats i en cell  
 och används effektivt i rapporter och sammanställningar 

PIVOTTABELLER – EXCEL MEST KRAFTFULLA VERKTYG
● Bemästra pivottabeller och pivotdiagram och lär dig  
 analysera stora datamängder snabbt och dynamiskt
● Filtrering av flera pivottabeller och flera pivotdiagram  
 samtidigt med en uppsättning knappsatser
● Skapa pivottabeller och pivotdiagram som bygger på  
 data från flera tabeller 

IMPORTERA DATA FRÅN ANDRA SYSTEM
● Importera och exportera från och till olika källor
● Smarta textfunktioner vid bearbetning av data som  
 kommer från externa källor

VERKTYGEN SOM GER DIG NYA DIMENSIONER I EXCEL 
● Lös dina problem på nolltid med målsökning
● Snabbfyllning är ett mycket effektivt verktyg som sparar  
 dig mycket, mycket tid i Excel. Lika användbart när du ska  
 sammanfoga text och värden som när du ska bryta isär.
● Snabbanalys  - nå en palett av verktyg med ett musklick
● Så använder du hyperlänkar effektivt i Excel
 
STRUKTUR, SÄKERHET OCH SKYDD
● Så bygger du effektiva kalkylmallar i Excel
● Skydda och dölj dina formler och celler
● Lösenordskydda filer och din kalkylbladsstruktur
● Använd dataverifiering och droplistor för säker och   
 smart användning i dina arbetsböcker
● Spåra formler och se dina formler och resultat samtidigt

Läraren var pedagogisk, kompetent och hade svar på alla 
våra frågor.

Katarina Westerberg
Ekonom, Uppsala Kommun

Tina Hytönen
Ekonomiansvarig, EHL Prolist AB
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Excel Pivottabeller

TA DIG TILL EN NY NIVÅ
MED PIVOTTABELLER!

Pivottabeller är det mest kraftfulla verktyget i Excel. 
Fler och fler lär sig fördelarna med att använda dem. 
Oavsett om du arbetar inom ekonomi, försäljning, 
ledning eller administration ger denna kunskap 
dig en kraftig fördel när det gäller att granska och 
sammanfatta data. Snart är det lika självklart att 
hantera pivottabeller som att använda autofilter eller 
vanliga diagram. Använd pivottabeller rätt och du 
kommer att vinna mycket tid.

Du får massor med användbara tips och exempel 
som du kan använda i ditt arbete. Gå denna kurs och 
förbättra dina analyser och rapporter i Excel!

Lär dig bemästra Excels kraftfullaste verktyg
           och spara massor av tid

STOCKHOLM CITY
18-19 OKT
28-29 NOV

GÖTEBORG
23-24 OKT
29-30 NOV

MALMÖ
9-10 OKT
20-21 NOV

utbildning@infocell.se

www.infocell.se

0522 - 50 60 07

PRIS: 9.990 kr

TRE SÄTT FÖR ENKEL ANMÄLAN

INGÅR I KURSEN!

Lathund för kortkommandon
Tryckt kursbok
USB-minne med kursfiler
e-Learning i 12 månader
Support ingår efter kursen

KURSINNEHÅLL

EXCELTABELLERNAS HEMLIGHETER
● Så infogar du och formaterar tabeller på två sekunder
● Slipp att låsa fönsterrutor manuellt, få filter automatiskt  
 och dina formler kopieras och klistras in per automatik
● Skapa summeringar av tabellen med en knapptryckning
● Låt dina diagram uppdateras automatiskt med nya data
● Uppdatera dina pivottabeller till dynamiska områden
● Koppla knappsatser till dina tabeller för snygg filtrering

BLI EN MÄSTARE PÅ PIVOTTABELLER! 
● Därför är pivottabeller överlägset formler & funktioner
● Skapa en pivottabell som ersätter alla andra tabeller
● Att uppdatera och göra beräkningar i pivottabeller 
● Gruppera din tabell och få fram den information du för  
 tillfället vill analysera
● Så hanterar du datum/tid automatiskt i pivottabeller
● Analysera data med hjälp av pivottabeller – praktiska  
 tips om generering, formatering och layout 
● Dra nytta av pivottabellernas alla funktioner och bli  
 trygg i redigeringar, uppdateringar och förändringar 
● Lär dig identifiera de smarta och tidssparande   
 strukturerna som är lättare att använda i pivottabeller

SKAPA DYNAMISKA DASHBOARDS 
● Så gör du dynamiska presentationer med pivotdiagram
● Att använda trafikljus och datastaplar i pivottabeller
● Gå runt pivottabellernas fasta design och skapa   
 egendesignade rapporter med funktioner mot   
 pivottabeller
● Lär dig bygga en dynamiskt dashboard med   
 pivottabeller, pivotdiagram och knappsatser

DIAGRAM – ETT DIAGRAM SÄGER MER ÄN 1000 SIFFROR
● Smarta tips för effektiv diagramhantering
● Bemästra layout, formatering och filtrering av dina   
 pivotdiagram
● Skapa kombinationsdiagram på 20 sekunder

POWER QUERY - DET NYA GENOMBROTTET I EXCEL
● Hämta, tvätta och ladda data till Excel på ett snabbt och  
 effektivt sätt
● Ersätt dina makron med Power Query - helt utan kod
● Effektivt hämta, filtrera, sortera och omvandla data från  
 olika källor för smart import till Excel
● Så slår du ihop flera tabeller med Power Query 

POWER PIVOT - INBYGGT BESLUTSSTÖD I EXCEL
● Så skapar du pivottabeller utifrån flera Exceltabeller  
 samtidigt, utan funktionerna LETARAD, INDEX/PASSA etc.
● Importera data från flera olika datakällor (Excel, Access,  
 SQL-Server och textfiler) och koppla ihop en datamodell
● Lär dig göra egna mätvärden i Power Pivot med DAX
● Skapa rapporter med flera pivottabeller och   
 pivotdiagram 

POWER MAP - SYNLIGGÖR DINA DATA PÅ KARTAN
● Visa data direkt på kartan med heatmaps eller bubblor
● Jämför budget mot utfall direkt på kartan med diagram
 
SMARTA MAKRON FÖR HANTERING AV PIVOTTABELLER
● Rensa alla utsnittsfiltreringar med en knapp
● Uppdatera alla pivottabeller och/eller datakopplingar
● Ta bort alla pivottabeller med ett klick
● Makron för talformat och rapportlayouter

som ledaren lärde ut. Mycket kompetent kursledare, 

man får med sig e-Learning och en mycket bra 

brinner för ämnet.

Susann Arvidsson

-

-
kurser” d.v.s en kurs utan onödiga övningar. Denna kurs 
var i princip som en sådan kurs d.v.s. lagom mix mellan 
genomgång och övning. Mycket kurs för pengarna.

Johan Wallström
e-handelsansvarig, Borlänge Kommun
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Excel Power Pivot & Power BI

TA DIN RAPPORTERING OCH
ANALYS TILL EN NY NIVÅ!

Följ med på en spännande tvådagarsresa in i Power-
verktygens värld och lär dig använda Excels inbyggda 
verktyg för dataanalys och rapportering. Använd 
Power Query för att hämta och tvätta dina data. 
Ersätt manuella arbeten eller krångliga makron med 
automatiserade flöden en gång för alla. Skapa robusta 
datamodeller med flera tabeller, stora datamängder 
och avancerade mätvärden i Power Pivot. Visualisera 
dina data i dynamiska rapporter och dashboards direkt 
i Excel eller använd Power BI Desktop.

Så bygger du ett fullskaligt beslutsstöd
     i verktygen du redan har i Excel

STOCKHOLM CITY
27-28 SEP
15-16 NOV

GÖTEBORG
25-26 OKT

MALMÖ
22-23 NOV

utbildning@infocell.se

www.infocell.se

0522 - 50 60 07

PRIS: 10.990 kr

TRE SÄTT FÖR ENKEL ANMÄLAN

INGÅR I KURSEN!

Lathund för kortkommandon
Tryckt kursbok
USB-minne med kursfiler
e-Learning i 12 månader
Support ingår efter kursen

KURSINNEHÅLL

INTRODUKTION TILL POWER-VERKTYGEN I EXCEL
● Översikt över BI-verktygen i Excel
● Genomgång av begrepp och definitioner

POWER QUERY – AUTOMATISERA OCH OMVANDLA 
IMPORTERAD DATA 
● Import av data från olika datakällor som Excelfiler,   
 textfiler, csv-filer, internet och olika databaser
● Dra nytta av den automatiska dokumentation som   
 Power Query skapar
● Ladda upp dina data till Exceltabeller eller direkt in i  
 datamodellen i Power Pivot
● Slå samman flera tabeller och importera en   
 konsoliderad tabell till Excel eller Power Pivot
● Aggregera detaljerade tabeller till grupperade tabeller  
 direkt vid importen
● Unpivotera data för att möjliggöra analys med   
 pivottabeller och formler
● Så tar du bort kolumner, rader, tomma rader, felvärden  
 snabbt och automatiskt
● Konvertera datatyper vid import
● Lägg nya kolumner med formler och funktioner
● Sammanfoga och/eller bryt isär kolumner samt sortera/ 
 filtrera kolumner direkt vid dataimport
● Sök/ersätt värden, transponera tabeller, vänd   
 dataordning m.fl. magiska omvandlingar
● Ta hjälp av funktioner och frågespråket i Power Query

POWER PIVOT – BYGG KRAFTFULLA DATAMODELLER FÖR 
EFFEKTIV RAPPORTERING
● Import direkt från olika datakällor eller via Power Query
● Skapa och hantera relationer mellan tabeller
● Gör dina egna beräknade kolumner i datamodellen 
 med formler och funktioner
● Hantera och skapa en tidsdimension som passar din  
 modell
● Så hanterar du flera faktatabeller/datatabeller
● Skapa nödvändiga hierarkier och KPI:er (t.ex. stoppljus)

MÄTVÄRDEN OCH DAX-FUNKTIONER I POWER PIVOT
● Introduktion till DAX-funktioner  
 (Data Analysis Expressions)
● Beräknade kolumner eller mått?
● Skillnad mellan implicita och explicita beräkningar
● Skapa egna mätvärden effektivt och på rätt sätt
● Skapa mätvärden som är omöjliga i vanliga pivottabeller
● Time intelligence – visa värden för YTD, MTD,   
 föregående år, rullande 12 m.fl. tidsberäkningar
● Avancerade beräkningar med DAX; procentberäkningar,  
 villkorsberäkningar, unika värden

VISUALISERING AV DINA DATA I EXCEL
● Så skapar du dynamiska rapporter och dashboards   
 utifrån din datamodell med flera pivottabeller,   
 pivotdiagram som snabbt filtreras med knappsatser
● Hantera villkorsstyrd formatering för visning av värden  
 över/under budget, datastaplar och färgskalor
● Visa dina KPI:er med t.ex. stoppljus i rapporterna
● Visualisera dina data direkt på kartan i Excel. Utnyttja  
 Excels inbyggda kartfunktion eller använd Power Map
● Skapa egendesignade rapporter med kubfunktioner
 
VISUALISERING AV DATA I POWER BI DESKTOP
● Gratisprogrammet Power BI Desktop ger dig extra
 möjlighet till diagramtyper som hastighetsmätare, 
 träddiagram och kartdiagram
● Tryck på play-knappen och se hur ett bubbeldiagram  
 förändras över tid
● Klicka direkt i diagram och filtrera resten av rapporten
● Distribuera dina rapporter på webben 

Det var e� högt tempo så man hinner med många 
funk�oner. Jag föredrar utbildningar som visar på vilka 
möjligheter som finns och som inspirerar. Det var bra 
övningar och fanns utrymme för övriga frågor.
Sten-Åke Friman, Projektledare, ListXpress

Bra pedagogiskt upplägg och en väl förberedd kursledare som ingav 
förtroende, gjorde det lä� a� följa med i genomgången. Strålande 
övningsexempel och underbar dokumenta�on både i skri�ligt och 
digitalt format. Härliga lokaler.
Magnus Jönsson, Analy�ker, Bergendahls Food
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Excel Avancerad

UTNYTTJA KRAFTEN I EXCELS
FUNKTIONALITET MAXIMALT!

Det här är kursen för dig som redan jobbar mycket 
med formler och funktioner och som vill ta ytterligare 
ett kliv framåt i din Excelutveckling.

Kursen hålls i ett bra tempo och går på djupet i många 
viktiga områden som t.ex. villkorsstyrd formatering, 
letauppfunktioner, textfunktioner, logiska funktioner 
och funktioner kring datum och tid.

Du får massor med användbara tips och många aha-
upplevelser under kursdagen. Ta chansen att förbättra 
dina formelkunskaper till en högre nivå!

Kursen genomförs på ett pedagogiskt sätt där kurs- 
ledaren växlar mellan exempel och övningar. Alla 
deltagare får kursfiler (med facit) på eget USB-minne 
och det finns en dator för varje deltagare under 
kursen.

Ta ett kliv till nästa nivå och bli mästare
       på formler och funktioner

STOCKHOLM CITY
14 NOV

GÖTEBORG
Kontakta oss
0522 - 50 60 07

MALMÖ
Kontakta oss
0522 - 50 60 07

utbildning@infocell.se

www.infocell.se

0522 - 50 60 07

PRIS: 6.990 kr

TRE SÄTT FÖR ENKEL ANMÄLAN

INGÅR I KURSEN!

Lathund för kortkommandon
Tryckt kursbok
USB-minne med kursfiler
e-Learning i 12 månader
Support ingår efter kursen

KURSINNEHÅLL

OUMBÄRLIGA LETAUPP-FUNKTIONER
● Så gör du LETARAD-funktionen dynamisk
● Använda INDEX och PASSA där LETARAD inte räcker till
● VÄLJ-funktionen som alternativ
● Letaupp-funktioner som matrisformler

VILLKORSSTYRD FORMATERING PÅ EN HÖGRE NIVÅ
● Skapa villkorsstyrd formatering med egna formler och  
 funktioner för bästa anpassning i dina kalkylblad
● Märk hela rader i dina listor/tabeller effektivt
● Skapa och välj i droplistor och markera upp träffarna  
 med villkorsstyrd formatering
● Visa fakturor i färg efter hur länge de är förfallna

AVANCERAT FILTER - NÄR VANLIGT FILTER INTE RÄCKER 
TILL FÖR DINA TILLÄMPNINGAR
● Filtrera dina listor med komplicerade urval
● Flera filtreringsalternativ på ett filter blir möjligt
● Så använder du formler i ditt filterurval
● Ta enkelt fram unika poster ur din lista

SMARTA TEXT- OCH DATUMFUNKTIONER FÖR 
IMPORTERADE DATA
● Sammanfoga och bryt ut text med textfunktioner
● Kombinera flera textfunktioner för avancerade   
 utsökningar och operationer
● Massor av nyttiga tidsfunktioner för datumhantering,  
 beräkningar, scheman etc.
● Summera och beräkna tider och klockslag, samt räkna  
 ut intäkter/kostnader per tidsenhet
● Så hanterar du negativ tid i Excel
● Lär dig datumfunktionen som inte “finns” i Excel
● Dynamisk kalender med helgdagar

AVANCERADE TILLÄMPNINGAR FÖR DIAGRAM
● Bubbeldiagram - diagrammet med tre dimensioner
● Så skapar du dynamiska diagram i Excel

UTNYTTJA EXCEL FULLT UT MED ANVÄNDBARA 
FUNKTIONER I DITT ARBETE
● Förenkla ditt formelarbete med den användbara   
 PRODUKTSUMMA-funktionen
● Skapa beroende droplistor med INDIREKT
● Gör beräkningar på dynamiska cellområden med   
 funktionen FÖRSKJUTNING, t.ex. medelpris sista sex  
 månaderna
● Lär dig hantera OMF-funktionerna för att summera,  
 medelberäkna och räkna antal med flera olika villkor
● Så underlättar Exceltabeller och områdesnamn dina  
 formler och funktioner
● Utnyttja Målsökning för att lösa problem snabbt

Konkret innehåll som motsvarade mina förväntningar och som 
jag kan använda mig av i vardagen. Bra upplägg, med genom-

Helena Nilsson
Controller, Stockholms Stad

e-Learning ingår
i 12 månader

Gäller alla kurser
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Excel VBA & Makron

LÄR DIG AUTOMATISERA
OCH EFFEKTIVISERA I EXCEL!

Gillar du att låta datorn göra jobbet istället för att 
klippa och klistra? Vill du skapa användbara och 
robusta modeller som andra kan använda? Behöver du 
hämta och bearbeta data från andra datakällor?

Då är detta kursen för dig! Du lär dig utnyttja VBA för 
att automatisera dina arbetsuppgifter i Excel på ett 
strukturerat sätt och du får med dig exempel på hur 
du kan bygga mer komplexa applikationer i Excel med 
VBA.

Din erfarna kursledare jobbar även som konsult och 
du får många användbara tips under kursdagarna. Ta 
chansen att dra nytta av fördelarna med VBA!

Kursen genomförs på ett pedagogiskt sätt där kurs- 
ledaren växlar mellan exempel och övningar. Alla 
deltagare får kursfiler (med facit) på eget USB-minne 
och det finns en dator för varje deltagare under 
kursen.

Med VBA kan du göra det omöjliga möjligt
    och samtidigt spara massor med tid

STOCKHOLM
28-29 NOV

GÖTEBORG
Kontakta oss
0522 - 50 60 07

MALMÖ
Kontakta oss
0522 - 50 60 07

utbildning@infocell.se

www.infocell.se

0522 - 50 60 07

PRIS: 10.990 kr

TRE SÄTT FÖR ENKEL ANMÄLAN

INGÅR I KURSEN!

Lathund för kortkommandon
Tryckt kursbok
USB-minne med kursfiler
e-Learning i 12 månader
Support ingår efter kursen

KURSINNEHÅLL

INTRODUKTION
● Om VBA som utvecklingsverktyg
● Massor av fördelar med VBA i Excel

EFFEKTIVT FORMELARBETE I EXCEL
● Spela in, köra och redigera makron
● Koppla makron till knappar och genvägar
● Skillnader mellan inspelade makron och handskrivna  
 makron och rekommendationer för dess användning
● Automatiseringar
● Arbeta med listor och tabeller i VBA
● Hantera data från databaser
● Så skyddar du din VBA-kod

VBA-EDITORN
● Så fungerar Formulärfönstret
● Lär känna Verktygslådan och förstå användningen av  
 kontroller och nyttja dess fördelar
● Få överblick och kontroll med Projektutforskaren
● Med Egenskapsfönstret når du massor av inställningar  
 som är omöjliga att påverka utan VBA
● Smart användning av Bevakningsfönstret för att t.ex.
 se status för variabler och objekt när du stegar i en   
 procedur
● Direktfönstrets många smarta användningsområden  
 som du inte får missa när du arbetar med VBA
● Lokalfönstrets fördelar när du stegar i din kod

KODNING
● Moduler, Formulär
● Variabler, en av grundstenarna för 
 effektiv VBA-programmering
● Metoder (subrutiner och funktioner)
● Upprepningar, loopar
● Selektioner, if-satser
● Hur skall man tänka när man skall lösa uppgifterna?
● Arbeta effektivt med kodbibliotek
● Smarta makron att använda för pivottabeller

PRESTANDA
● Tips om hur du snabbar upp din kod
● Arbeta med stora datamängder på effektivaste sätt

FELSÖKNING OCH FELHANTERING
● Hantera felmeddelanden
● Använda brytläge, stegkörning
● Så nyttjar du variabelbevakning

OBJEKTMODELLEN
● Metoder
● Händelser
● Egenskaper

ANVÄNDARFORMULÄR 
● Skapa formulär och hämta från och skriva till Excel
● Använd formulärkontrollerna för att bygga   
 användarvänliga applikationer som andra kan använda

Behöver ni hjälp med utveckling i Excel?
Vi utför utvecklingsuppdrag inom Excel och VBA.

Kontakta Tobias Ljung för mer information.
Tel. 0722-158711 - E-post tobias@infocell.se
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Praktisk information

KURSINNEHÅLL

En av fördelarna vid val av en företagsanpassad kurs är möjligheten att styra 
över utbildningens innehåll. Ni kan välja ur vårt ordinarie kursutbud, men 
självklart också välja kursavsnitt helt fritt eller komplettera med moment som 
just er grupp eller organisation vill förbättra. 

VI HJÄLPER ER ATT TRÄFFA RÄTT

Vi erbjuder en kostnadsfri kunskapsinventering för att hitta rätt nivå och 
inriktning på kursen. Deltagarna svarar på frågor i en webbenkät. Ni får sedan 
en sammanställning av oss tillsammans med ett förslag på kursinnehåll. På detta 
sätt ökar ni chanserna att träffa rätt för att maximera kursnyttan.

TID OCH PLATS

Välj när och var ni vill ha utbildningen så att det passar er. Har ni egna lokaler 
och datorer? Om inte så hjälper vi till med detta också.

Nedan följer lite praktisk information om våra kurser 
samt villkor för bokning och avbokning av kurser. 
Hör gärna av dig om du har ytterligare frågor eller 
funderingar kring din kursbokning så hjälper vi dig på 
bästa sätt.

BOKNING
Bokning av kurs kan ske närsomhelst, i mån av plats. 
Du anmäler dig enkelt på www.infocell.se, men det 
går också bra att maila oss på utbildning@infocell.se 
eller ringa in din anmälan på tel. 0522-50 60 07.

BEKRÄFTELSE
Vi skickar dig en bokningsbekräftelse per e-post när 
vi registrerat din anmälan.

DIN TID OCH PLATS FÖR KURS
Våra kurstider är kl. 9:00 - 16:00 om inget annat 
anges. Plats och vägbeskrivning meddelas i 
bokningsbekräftelsen. 

E-LEARNING INGÅR I ALLA VÅRA KURSER
Du får alltid tillgång till e-Learning i 12 månader 
när du går en kurs hos Infocell. Väljer du en 
Excelkurs ingår hela “Excelpaketet”, oavsett 
vilken Excelkurs du väljer. Väljer du kursen “Jobba 
Smartare i Officepaketet” ingår e-Learningpaketet 
“Officepaketet”. (läs mer på sidorna om e-Learning).

KURSAVGIFT
Kursavgiften hittar du vid respektive kurs. Faktura 
skickas efter att du bokat din kurs och ska vara 
betald i god tid innan kursstart.

Anpassade kurser

INGÅR ALLTID I KURSEN
● Lunch och fikor
● Tryckt kurslitteratur
● Exempel- och övningsfiler på USB
● E-learning i 12 månader
● Support efter kursen
● Lathund med kortkommando
● Kursintyg
● Egen plats med dator

AVBOKNING
Av- eller ombokning av kursplats kan göras utan 
kostnad fram till 28 dagar före kursstart. Vid av- 
eller ombokning 28 till 14 dagar före kursstart 
debiteras 50% av kursavgiften.

Sker avbokning eller ombokning senare än 14 dagar 
före kursstart debiteras 100% av kursavgiften.

Infocells avbokningsvillkor baseras på SAUF:s 
rekommendationer för av- och ombokning.

VAD HÄNDER OM JAG BLIR SJUK?
Om du blir sjuk vill vi att du meddelar oss så 
fort som möjligt. Vi kan då boka om din kurs 
kostnadsfritt mot uppvisande av läkarintyg.

Vill ni “ta hem” kursen går det utmärkt. Det går bra att 
anpassa innehåll, nivå och kurslängd efter eget behov. 
Vi hjälper till med kostnadsfri kunskapsinventering och 
ger förslag på kursinnehåll och nivå.

E-LEARNING INGÅR

Precis som vid våra schemalagda kurser ingår alltid e-Learning så att ni kan 
repetera och förkovra er ytterligare efter kurstillfället.

Kontakta oss gärna så hjälper vi dig fram till rätt utbildning
Tobias Ljung, 0722-158711, tobias@infocell.se

Robert Larsson, 0736-470767, robert.larsson@infocell.se
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Om oss

Infocel l  erbjuder  både lärar ledda kurser  och e-Learning. 

Hos oss  har  du a l l t  under  samma tak  och får  personl ig 

serv ice.  Våra  schemalagda kurser  f inns  i  Stockholm, 

Göteborg och Malmö.  Vi  hål ler  också många utbi ldningar 

på p lats  hos  kunder  runt  om i  hela  Sver ige. 

Oavsett  v i lken utbi ldning du väl jer  hos  Infocel l ,  ingår 

a l l t id  vår  populära  e-Learning från www.off icekurs .se  i 

12 månader,  helt  utan kostnad.

Hos oss  har  du d irektkontakt  med kurs ledare och 

konsulter  som kan svara  på d ina frågor  kr ing kurser  e l ler 

f rågor  kr ing Excel  och Off ice.

LÄRARLEDDA KURSER OCH E-LEARNING

Våra kursledare

När du anlitar oss kan du vara säker på att få en erfaren och engagerad kursledare. Unikt för 
Infocell är att våra kursledare är samma personer som författar vår kurslitteratur, skapar vår 
e-Learning och som du möter i vår support. Vi vet vad som krävs för att du ska få en bra kurs.

Tobias Ljung

Specialitet: Analys & rapportering
Rackare på: Hockeyspel
Svaghet för: Tiramisu
Favoritknapp: Hämta format
Kortkommando: Ctrl + Z

Dag Kihlman

Specialitet: VBA-programmering
Rackare på: Historia
Svaghet för: Ale
Favoritknapp: On
Kortkommando: Alt + F11

Torsten Larsson

Specialitet: Formler, pivottabeller
Rackare på: Skriva barnböcker
Svaghet för: Min sambo och barn
Favoritknapp: Radera format
Kortkommando: F11

Robert Larsson

Specialitet: Formler och funktioner
Rackare på: Trivial Pursuit
Svaghet för: Aston Villa
Favoritknapp: Infoga pivottabell
Kortkommando: Ctrl + Shift + L

En del  saker  är  bättre  att  andra gör.

Vi  h jä lper  många nöjda kunder  med 

lösningar  inom Excel ,  VBA,  databaser 

och Power-verktygen.

Kontakta  oss  så  kommer du framåt!

KONSULTUPPDRAG

Vil l  du ha grat is  t ips  & tr icks  i  Excel?

På www.excelbrevet .se  registrerar 

du d ig  på Sver iges  största  nyhetsbrev 

inom Excel  & Off ice.  Gör  som 

tusentals  andra -  b l i  Excelbrevare!

EXCELBREVET
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Östergatan 18A

451 30 Uddevalla

0522 - 50 60 07

utbildning@infocell.se

www.infocell.se

KONTAKTA OSS


