Nr. 754

Till dig som arbetar med kalkylprogrammet Excel 2010 i ditt arbete och som känner att
ni behöver fördjupa era kunskaper.

Excel 2010 steg 1
Välkommen till en utbildning i Excel 2010 steg 1 på fyra gånger tre timmar, fredagar
21, 28, maj samt 4 och 11 juni 2021 kl. 13.00-16.00 på Arvika Näringslivscentrum.
Kalkylera på rätt sätt med Excel
I denna kurs kommer ni att lära er mer om de verktyg och funktioner som finns i
kalkylprogrammet Excel 2010. Vi kommer att jobba med hantering av arbetsböcker,
använda bladflikar, samt grundläggande programinställningar. Vi kommer också att
fokusera på ergonomi samt hur man kan effektivisera sitt arbete med Excel genom att
lära oss de automatiseringsfunktioner som finns.
Kursmål
Efter avslutad kurs skall deltagaren ha fått en större inblick i kalkylprogrammets
uppbyggnad samt en bättre förståelse för programmets funktioner. Man skall då på egen
hand på ett enkelt och effektivt sätt kunna skapa användbara kalkyler eller presentabla
diagram som man har behov av i sitt vardagliga arbete.
Innehåll
 Introduktion i Excel
 Hantera arbetsböcker
 Göra en kalkyl
 Formler
 Formatera
 Diagram
 Arbeta med funktioner
 Jobba med objekt
På kursen finns det tid för dig att diskutera olika användningsområden där programmets
funktioner kommer till stor nytta.
Förkunskaper
Allmän dataerfarenhet. Max antal deltagare: 7 personer
Utbildare: Hans Gurnett
Sista anmälningsdag 14 maj 2021.
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Anmälan är bindande. Vid förhinder skickar ni ersättare. Sista anmälningsdag 14 maj 2021.
Anmäla dig gärna på vår hemsida www.aanc.se

Du är en av våra kontakter som vi erbjuder utbildning för dig och ditt företag eller din organisation. Om du inte
ängre vill ha våra erbjudanden och tas bort från våra kontaktlistor så meddela oss.

