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Deloitte Excel Akadémia
Bratislava, júl

Vážená pani, vážený pán,
radi by sme Vás pozvali na Excel Akadémiu, ktorú pre Vás pripravili odborníci
spoločnosti Deloitte.
__________________________________________________________________________________________________________

Excel Akadémia v Bratislave
18. júla 2017


REGISTRÁCIA na 18.7.2017

Školenie je zamerané na zlepšenie zručností a následné zefektívnenie
práce s aplikáciou Microsoft Excel.
V prvej časti sa zameriame na tabuľky obsahujúce väčšie dáta, ktoré
sprehľadníme pomocou rôznych nástrojov, a pomocou rôznych vzorcov
a funkcií vypočítame ďalšie dáta. V druhej časti sa budeme venovať
nástrojom a funkciám, ktoré nám umožňujú tieto dáta analyzovať a vytvárať
rôzne výstupy.
ČO BUDE PRÍNOSOM?
•
•
•
•

Kurz je určený pre mierne pokročilých až pokročilých a pre toho, kto
pracuje s údajmi a má záujem zefektívniť svoju prácu.
Budete vedieť identifikovať oblasti a možnosti zvýšenia efektivity
v každodennej práci.
Využijete interaktívny a praktický prístup školiteľa.
Budete mať príležitosť prediskutovať si nejasnosti a problémy z praxe.

AKO TO VYKONÁME?
•
•
•

Prezentácia v slovenskom jazyku
Poskytnutie pomôcok a školiacich materiálov
Občerstvenie počas prestávok

AKÁ JE CENA?
Školiaci modul: 60 EUR (bez DPH).
V prípade účasti viac ako 3 účastníkov z jednej spoločnosti poskytneme
po vzájomnej dohode zľavu.
PROGRAM
08.15
08.45
09.00
10.45
11.00

–
–
–
–
–

08.45
09.00
10.45
11.00
13.30

registrácia
úvod
I. časť
prestávka a občerstvenie
II. časť + priestor na otázky zo špecifických oblastí

__________________________________________________________________________________________________________

Na školenie sa môžete registrovať do 13. júla 2017.
V prípade akýchkoľvek otázok ma kontaktujte na mkravarik@deloittece.com.
Tešíme sa na Vašu účasť!
Milan Kravárik
projekt manager, audit
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