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Obsah:
»» Textové funkcie a spracovanie
dát z textovej databázy

»» Funkcie Vlookup / Hlookup
»» Funkcie IF a Countif
»» Funkcie Sumif a Sumifs
»» Funkcie Index a Match
»» Podmienené formátovanie

»» Import dát (html, text)
»» Spracovanie dát (funkcie Sort

a Filter, odstránenie duplikátov
a rôzne iné funkcionality)

»» A iné (výber, overenie údajov,

vyplnenie stĺpcov, rozbaľovací
zoznam (combo-box) )

»» Analýza dát kontingenčnej tabuľky

»» Podklady pre prípravu makier
»» A iné (kontrola chýb, R1C1,

»» Príklad tvorby reportov – príprava

»» Tipy a triky

& kontingenčný diagram (Pivot chart)
reportov z databázy transakcií

skratky atď.)

Excel Academy je založená na princípe
výučby pomocou praktických príkladov
priamo z praxe, ktoré poskytujú najlepší
prehľad o danej problematike.

Excel Akadémia –
Klient
Klientom ponúkame dve alternatívy školení
– poldňové a celodenné školenie.
Každé školenie vieme dokonale prispôsobiť
potrebám klienta a usporiadať ho priamo
v priestoroch, ktoré si zvolí sám klient.
Klient tak šetrí zbytočné náklady spojené
s presunom svojich zamestnancov
na školenie a ostatné súvisiace výdaje.
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