6 ugers jobrettet

Fra begynder til superbruger i excel

Positivliste Vestjylland

Kontakt
Charlotte V. Jakobsen
96801516
cvn@ucrs.dk

Kursusinfo
Fra begynder til superbruger i excel
Er du selvlært indenfor excel, eller har du aldrig rigtig fået gang i regnearkene, så har du nu mulighed for
at gå fra begynder til superbruger på ganske kort tid.
Det er nemt at gå til og du kan tage kurset når det passer ind i din tid.
Undervisningen foregår som selvstudie online med mulighed for online hjælp. Du kan chatte eller maile
med din underviser undervejs i tidsrummet 8.oo - 14.00
Kurset indeholder tre moduler:
1.’Grundlæggende opstart’ - Anvendelse af regneark til enkeltberegninger (47218)
2.’Bliv bedre til at lave formler’ - Design og automatisering af regneark (44346)
3.’Få det til at se pænt ud’ - Præsentation af tal i regneark (40750)

Kursuspris
AMU:
DKK 940,00
Uden for målgruppe:
DKK 3.185,00

Tilmelding

Tilmeld dig hele kursuspakken samlet her eller kontakt Charlotte Vigtoft Nielsen, hvis du blot ønsker at
tilmelde dig et enkelt af kurserne.

Fag: Design og automatisering af regneark
Fagnummer:
44346

Varighed
2 dage

AMU-pris:
DKK 380,00

Uden for målgruppe:
DKK 1.265,50

Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod AMU-målgruppen. Dvs. personer med en
uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveauet.
Beskrivelse: Deltageren kan arbejde med flere ark i samme projektmappe, herunder oprette formler på
tværs af flere regneark således at eksempelvis kundelister og lageroptegnelser kan køres sammen.
Deltageren kan automatisere regnearket ved hjælp af de indbyggede funktioner og faciliteter.

Fag: Præsentation af tal i regneark
Fagnummer:
40750

Varighed
1 dag

AMU-pris:
DKK 190,00

Uden for målgruppe:
DKK 716,50

Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod medarbejdere med administrative opgaver, som i deres
arbejdsfunktion anvender IT regelmæssigt.
Beskrivelse: Deltageren kan udvælge de relevante data til præsentationen i regneark. Afhængig af
opgavens karakter kan deltageren anvende en hensigtsmæssig grafisk fremstilling fx i forbindelse med
præsentation af budgetter, regnskaber og salg.

Fag: Anvendelse af regneark til enkle beregninger
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Fagnummer:
47218

Varighed
2 dage

AMU-pris:
DKK 380,00

Uden for målgruppe:
DKK 1.203,00

Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod AMU-målgruppen. Dvs. personer med en
uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveauet.
Beskrivelse: Deltageren kan oprette nye og redigere eksisterende regneark samt oprette enkle formler
og foretage flytning og kopiering heraf under hensyntagen til regnearkets opbygning. Desuden kan
deltageren formatere et regneark, så det er præsentabelt og overskueligt, og sortere og filtrere data i
eksempelvis kundelister, lageroptegnelser, prislister eller varefortegnelser samt definere sideopsætning til
udskrivning af regneark.
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