FÖR VEM?
För dig som redan
arbetar mycket i Excel
och vill bemästra mer
avancerade formler
och funktioner

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

STOCKHOLM
21-22 nov 2018

e-Learning
ingår

HÄR BLIR DU EN MÄSTARE PÅ
FORMLER & FUNKTIONER!
Det här är kursen för dig som redan jobbar mycket med
formler och funk�oner och som vill ta y�erligare e� kliv
framåt i din Excelutveckling.
Kursen hålls i e� bra tempo och går på djupet i vik�ga
områden som t.ex. villkorsstyrd formatering, logiska
funk�oner, letaupp- och tex�unk�oner och avancerade
diagram, samt eﬀek�visering med Power Query.
Du får massor med användbara �ps och många
aha-upplevelser under kursdagarna. Ta chansen a�
förbä�ra dina formelkunskaper y�erligare!
Kursen genomförs på e� pedagogiskt sä� 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.

Hör gärna av dig direkt �ll oss om du har frågor

Tobias Ljung

Robert Larsson

tobias@infocell.se
0722 - 15 87 11

robert.larsson@infocell.se
0736- 47 07 67

DINA KURSLEDARE
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Robert Larsson
Robert är en erfaren IT-pedagog
och har djupa kunskaper inom
Excel och övriga Oﬃceprogram.
En omtyckt kursledare som är
lyhörd och har en härlig förmåga
a� anpassa sig �ll gruppens kunskapsnivå. Mer än 20 års
erfarenhet av utbildning i Oﬃcepaketet och liksom
Tobias producerar Robert kursavsni� �ll vår e-Learning.

ANMÄL DIG PÅ INFOCELL.SE ELLER RING OSS PÅ 0522-50 60 07

E-LEARNING INGÅR!
+300 kursﬁlmer

Du hi�ar all�d det du söker
i vårt stora kursutbud

Frågetester

Testa dina kunskaper i
anslutning �ll kursavsni�en

Support

Ladda ner ﬁler

Ladda ner våra populära
ﬁler och använd fri�

Kursintyg

E�er genomgången kurs
erhåller du e� kursintyg

När du vill

Text & bilder

Tillgång �ll digital li�eratur
�ll många avsni�

Dashboard

Se dina framsteg i din
personliga kontrollpanel

Repetera & öva

Support ingår all�d från
våra duk�ga kursledare

Online dygnet runt

Du kan öva och repetera
hur mycket som helst

Alla pla�ormar

Spara pengar

Prova gra�s

Fungerar för såväl
pekpla�or som
telefoner

En prisvärd investering i
kunskap i programmet
du använder varje dag

Prova oss! Klicka på
REGISTRERA och testa
vår gra�skurs

När du anmäler dig �ll kursen får du �llgång �ll en
omfa�ande webbaserad utbildning. Hela det s.k.
”Excelpaketet” på www.oﬃcekurs.se ingår i 12 mån.
Excelpaketet omfa�ar fem Excelkurser; Excel Grund,
Excel Fördjupning/Ekonomer, Excel Pivo�abeller, Excel
Avancerad och Excel Power Pivot.
Hundratals kursavsni� med utbildningsﬁlmer och
nedladdningsbara Excelﬁler väntar på dig. Unikt är a�
du även har �llgång �ll text- och bildbeskrivningar som
e� komplement �ll videoﬁlmerna. Det ﬁnns också
möjlighet a� testa dina kunskaper med frågetester.
Pla�ormen är 100% mobilanpassad med marknadens
bästa videospelare. Du har hela �den överblick över
dina framsteg och kan skicka frågor direkt �ll din
kursledare via chat eller mail i pla�ormen.
Med e-Learningen kan du öva och repetera hur mycket
du vill, lösa problem i arbetet eller utveckla dig vidare
inom nya Excelområden.
Bä�re och enklare kan det inte bli e�er kurs�llfället!
Läs mer om e-Learningen på www.oﬃcekurs.se

DEL 1

DEL 2

OUMBÄRLIGA LETAUPP-FUNKTIONER
● Gör LETARAD-funk�onen dynamisk
● Så ökar du prestandan på dina LETARAD-funk�oner
● Använda INDEX/PASSA där LETARAD inte räcker �ll
● VÄLJ-funktionen som alternativ
● Letaupp-funktioner som matrisformler
● Ta hjälp av INDIREKT för bättre formeldynamik
VILLKORSSTYRNING PÅ EN HÖGRE NIVÅ
● Skapa villkorsstyrd formatering med egna formler för
bästa anpassning i dina kalkylblad
● Märk hela rader i dina listor/tabeller eﬀek�vt
AVANCERAT FILTER - NÄR VANLIGT FILTER INTE RÄCKER
TILL FÖR DINA TILLÄMPNINGAR
● Filtrera dina listor med komplicerade urval
● Flera ﬁltreringsalterna�v på e� ﬁlter blir möjligt
● Ta enkelt fram unika poster ur din lista
SMARTA TEXT- OCH DATUMFUNKTIONER FÖR
IMPORTERADE DATA
● Sammanfoga, bryt ut text med tex�unk�oner
● Kombinera ﬂera tex�unk�oner för avancerade
utsökningar och opera�oner
● Massor av ny�ga �dsfunk�oner för datumhantering,
beräkningar, scheman etc.
● Summera och beräkna �der och klockslag, samt räkna
ut intäkter/kostnader per �dsenhet
● Så hanterar du nega�v �d i Excel
● Lär dig datumfunk�onen som inte “ﬁnns” i Excel
AVANCERADE TILLÄMPNINGAR FÖR DIAGRAM
● Bubbeldiagram - diagrammet med tre dimensioner
● Skapa dynamiska diagram i Excel
● Så skapar du has�ghetsmätare, min- & maxdiagram etc.
● Filtrera dina diagram med knappsatser/utsni�
● Koppla siﬀror �ll ﬁgurer och SmartArt i din dashboard

Konkret innehåll som motsvarade mina förväntningar och som
jag kan använda mig av i vardagen. Bra upplägg, med genomgång av olika funk�oner samt e� bra material a� gå kunna
�llbaka �ll när man väl ska använda något i vardagen men inte
minns exakt hur man skulle göra. Bra med rela�vt högt tempo.
Helena Nilsson
Controller, Stockholms Stad

FLER
KURSER
PÅ VÅR
HEMSDIA

POWER QUERY – NYTT SÄTT ATT AUTOMATISERA I EXCEL
● Import av data från en olika datakällor och lär dig ersä�a
manuell hantering med automa�ska ﬂöden
● Slå samman ﬂera tabeller �ll en konsoliderad tabell
● Unpivotera data för a� möjliggöra analys med
pivo�abeller och formler
● Så tar du bort kolumner, rader, tomma rader, felvärden
snabbt och automa�skt
● Sammanfoga och/eller bryt isär kolumner samt
sortera/ﬁltrera kolumner direkt vid dataimport
POWER PIVOT – ANALYSERA DATA FRÅN FLERA TABELLER
● Koppla samman ﬂera tabeller och skapa en datamodell
● Analysera eﬀek�vt med pivo�abeller, diagram och utsni�
UTNYTTJA EXCEL FULLT UT MED ANVÄNDBARA
FUNKTIONER I DITT ARBETE
● Förenkla di� formelarbete med den användbara
PRODUKTSUMMA-funk�onen
● Skapa beroende droplistor med INDIREKT
● Gör beräkningar på dynamiska cellområden med
funk�onen FÖRSKJUTNING, t.ex. pris sista sex månaderna
● Lär dig hantera OMF-funk�onerna för a� summera,
medelberäkna och räkna antal med ﬂera olika villkor
● Så underlä�ar Exceltabeller och områdesnamn
dina formler och funk�oner
● Hantera dubble�er på ﬂera användbara sä� i Excel
● Utny�ja HÄMTA.PIVOTDATA för a� skapa egendesignade
rapporter mot pivo�abelldata
● Utny�ja Målsökning för a� lösa problem snabbt
● Massor av �ps och tricks från kursledaren

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

ÖVRIGA EXCELKURSER PÅ WWW.INFOCELL.SE
● Excel för Självlärda
● Excel för Ekonomer
● Excel Pivottabeller

● Power Pivot & Power BI
● Excel VBA och makron
● Anpassade Excelkurser

FLER
KURSER
PÅ VÅR
HEMSDIA

ENKEL ANMÄLAN – VÄLJ SÄTT SOM PASSAR DIG
www.infocell.se

utbildning@infocell.se

0522 - 50 60 07

Informa�on om utbildningen samt bokningsvillkor hi�ar du på vår hemsida www.infocell.se

TID &
PLATS

OM
INFOCELL

STOCKHOLM CITY

VARFÖR
INFOCELL

Infocell är e� utbildningsföretag fokuserat
på kvalitetsutbildningar inom Excel och
Oﬃcepaketet. Vi arbetar med tradi�onell
lärarledd klassrumsutbildning i hela
Sverige - såväl schemalagda kurser som
kundanpassade utbildningar.

21-22 NOV 2018

GÖTEBORG
Kontakta oss

MALMÖ

Kontakta oss
STOCKHOLM: Kurslokalen ligger precis
vid Centralen. Adressen är Kungsbron 21.

MALMÖ: Kurslokal i centrala Malmö.
PRIS: 10.990 kr (exkl. moms)

Vi driver också Sveriges största nyhetsbrev
inom Excel & Oﬃce - www.excelbrevet.se.
Varje månad levereras - helt gra�s - �ps
och tricks �ll tusentals användare i hela
landet. Tipsen varvas med nyheter inom
Excelområdet och tävlingar som läsarna
kan vara med i.

Vi
Tips & Tricks

www.excelbrevet.se

Omfa�ande kursli�eratur ingår
och består av helt eget material,
framtaget av kursledarna, vilket
gör kursen helt skräddarsydd för
si� sy�e. Det är samma
kursledare som du möter i den
webbaserade utbildningen och
vid support.
Som kursdeltagare får du all�d
�llgång �ll vår webbaserade
utbildning där du kan repetera,
öva och förkovra dig y�erligare i
Oﬃceprogrammen - även
kursavsni� som inte ingår i den
aktuella kursen.

Excel
Excelkurser

www.infocell.se

e-Learning

www.oﬃcekurs.se

Avsändaradress: Infocell AB, Östergatan 18A, 451 30 Uddevalla

GÖTEBORG: Kurslokalen ligger på
Lindholmen Science Park.

Vi skiljer oss åt från många andra aktörer
då våra kursledare är anställda utbildare
som brinner för Excel. Det är samma
personer du möter på den lärarledda
kursen, inne i e-Learningen och vid
support via chat, mail eller telefon.

På våra kurser möter du all�d
erfarna kursledare med många
års bakgrund av Excelutbildning,
all�d med höga betyg och nöjda
kursdeltagare.

