KURSPROGRAM

Välkommen till en grundkurs i
Excel!
För dig som vill komma igång med Excel på ett snabbt och roligt sätt.
D AT U M O C H P L AT S :
30-31 augusti 2021 (2 dagar). Digitalt via Zoom. Installera gärna appen
innan kursen. Det är bra med 2 skärmar eller att köra kursen via iPad (eller
telefon) samtidigt som programmet är öppet på datorn.
KURSINNEHÅLL:
Det här är kursen för dig som aldrig har jobbat med Excel som verktyg
men också för dig som redan kan lite och kanske är självlärd. Du kommer
att få lära dig de olika menyerna i Excel och många praktiska handgrepp.
Vi kommer att gå igenom de olika funktionerna och du kommer att få
träna under handledning av kursledaren.

ANMÄLAN:
Senast 20 dagar innan kursen
startar på
www.ivcevidensiaacademy.com/se
För mer information eller om du har
frågor, kontakta academy.sweden@
evidensia.se
Anmälan är bindande.

När kursen är slut kommer du bland annat kunna bygga upp egna kalkyler
på ett strukturerat sätt och hantera och organisera olika register. Du får
träna på att göra snygga rapporter och grafiska presentationer. Detta är
en ”hands on-kurs” och hela utbildningen varvas med teori och många
praktiska övningar. Exempel på vad du kommer lära dig:
- Arbetsbok och flikar.			
- Skapa kalkyler.
- Flytta och kopiera data.			
- Mata in och flytta data.
- Skriva formler och 3D formler.		
- Formatera kalkylark.
- Att hantera rader och kolumner.		
- Skapa olika diagram.
- Utskrifter, sidbrytning, sidhuvud och sidfot.
- Ändra skala på utskriften utskriftsrubriker och utskriftsområde.
- Lägga till texter, hantera färger skuggor och mönster, stödlinjer och
förklaringar.
- Lägga upp ett register, söka, sortera och göra utdrag.
K U R S AVG I F T:
4.900:- exkl moms för 2 dagars digital kurs. Digitalt kursmaterial
tillkommer med 295:- exkl moms.
FÖRELÄSARE:
Ulrika Magni

Ulrika är en mycket uppskattad kursledare med många års erfarenhet av att
undervisa i Excel på olika nivåer. Hon använder själv dagligen Excel i sitt arbete
som ekonom och IT-konsult. Hon har tagit fram kursmaterial, mallar och
instruktioner för Excel.
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