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Excel tehokäyttöön Tips & Tricks 31.8.2021
Seinäjoki

Loistavia vinkkejä miten saat Excel-työkalusta vielä enemmän tehoja ja säästät aikaa!

Hintaan sisältyy koulutuksen ohella koulutusmateriaali ja ohjelmaan merkityt
tarjoilut.

Kuvaus

Uppoudutaan yhä syvemmälle Excelin tehokäyttöön. Opiskelemme
tiedon tuontia erilaisista lähteistä ja analysoimme sitä funktioiden avulla.
Luomme myös visuaalisia raportteja. Funktioista perehdymme mm.
Phaku-, Indeksi-, Vastine-, jos- ja tekstifunktioihin.

Koulutus sopii käyttäjille, jotka jo osaavat Excelin perusasiat kuten
taulukoiden käsittelyn ja kaavalaskennan sekä haluavat kehittyä
todellisiksi tehokäyttäjiksi.

Suosittelemme Excelin peruskoulutuksen käymistä perustaksi tähän
koulutukseen osallistumiseen kuten Excel perusteet haltuun 24.3.2021 -
koulutusta.

Ohjelmaversio

Tämä koulutus soveltuu Excelin 2010, 2013 ja 2016 Windows-versioille
sekä Macin Excel 2016-versiolle.

Oma kone mukaan

Mikäli omaan koneen ottaminen mukana ei ole mahdollista – ilmoita
vuokrakoneen tarpeesta ilmoittautumisen lisätiedoissa.

Paikkoja rajoitetusti.

Ohjelma

8.45
Ilmoittautuminen

9.00
Tervetuloa, kauppakamari

9.10
Koulutus alkaa

Excelin edistynyt käyttö

Perusasioiden kertaus. Solumuotoilut, laskenta ja suorat viittaukset
Vakioidut elementit laskennassa: aluenimet kaavoissa ja funktoissa
Miten varmistan lisätyn datan toiminnan laskennassa: Muotoile taulukoksi
toiminto.
Miten käsittelen tietoa soluissa ja solujen välillä? Tiedon jakaminen soluihin
(Flash fill ja Teksti sarakkeisiin) ja yhdistäminen laskukaavalla

Edistynyt laskenta

Laskenta päivämäärillä: Excelin aikakäsitys.
Ehdollinen laskenta funktioilla, kuten esim. Jos (If)
Tiedon hakeminen ja yhdistäminen funktioilla Phaku (Vlookup) sekä
Indeksi/Vastine (Index/Match)
Miten muodostan raakadatasta esim. taulukkoja yhdistäviä tekijöitä:
Tekstifunktiot ja yhdistäminen

Luettelomuotoisen tiedon käsittely

Lajittelutoiminnot
Pikasuodatus ja Erikoissuodatus
Välisummat
Muotoile taulukoksi -toiminnon edut
Työkirjan sisäinen tietomalli

Tiedon visualisointi

Ehdollinen muotoilu ja omien solumuotoilujen käyttö visualisoinnissa
Kaavioiden luonti ja muokkaus

16.00
Koulutus päättyy

Tarjoilut
Tulokahvit klo 8.45, lounas klo 12.00, iltapäiväkahvit klo 14.15

KAUPPAKAMARI KAUPPA



Asiantuntijat

Erkki Renvall
ICT-kouluttaja 
Wistec Training Oy

Asiakaspalvelu

09 2286 0360
asiakaspalvelu[at]kauppakamarikoulutus.fi

Peruutusehdot

Ilmoittautumisen voi peruuttaa kuluitta vähintään kaksi (2) viikkoa ennen tilaisuutta.13–7 vuorokautta ennen peruutetuista ilmoittautumisista veloitetaan 50 %
osallistumismaksusta ja tämän jälkeen peruutetuista ilmoittautumisista veloitetaan koko osallistumismaksu.Ilmoittautumisen valmennuskokonaisuuteen tai laivaseminaariin
voi peruuttaa veloituksetta väintään 21 vuorokautta ennen valmennuskokonaisuuden ensimmäisen jakson tai laivaseminaarin alkamista. 20–14 vuorokautta ennen
peruutetuista ilmoittautumisista veloitetaan 50 % osallistumismaksusta ja tämän jälkeen peruutetuista ilmoittautumisista veloitetaan koko osallistumismaksu. Matka- ja
ulkomaanseminaareissa noudatetaan vastuullisen matkanjärjestäjän ilmoittamia peruutusehtoja.Peruutusoikeus päättyy aina päivämääristä riippumatta asiakkaan
aloittaessa koulutuksen suorittamisen esimerkiksi kirjautumalla koulutukseen sisältyvään verkkoosioon. Tämän jälkeen peritään koko osallistumismaksu.Peruutukset on
tehtävä kirjallisesti. Esteen ilmetessä voi osallistumisen luovuttaa kollegalle, osallistujamuutokset tulee tehdä hyvissä ajoin ennen tilaisuutta.Helsingin Kamari Oy:llä on
oikeus peruuttaa koulutustilaisuus ilman korvausvelvollisuutta ilmoittamalla siitä asiakkaalle sähköpostilla viimeistään neljä (4) arkipäivää ennen tilaisuuden ajankohtaa.

Oikeudet muutoksiin

Pidätämme oikeuden mahdollisiin ohjelmanmuutoksiin.
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