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EFFEKTIVISÉR DIN ARBEJDSDAG – LÆR AT BRUGE EXCEL 

Excel-kursus i de 
grundlæggende funktioner
KURSET TIL DIG DER
Har brug for et grundlæggende, solidt kendskab til Excel, så du selvstændigt kan 
arbejde i programmet og håndtere regnearksopgaver både hurtigere, sjovere og 
mere præcist!

FORUDSÆTNINGER
Interesse og behov for at lære at bruge et regneark (Excel).

HVAD FÅR JEG UD AF DET
• Mange erhvervsaktive har kendskab til hele Office-pakken, men har aldrig fået 
 styr på Excel-delen
• Der bruges meget tid – og kollegaer forstyrres for at få hjælp til opgaver
• Excel kan andet end kedelige mellemregninger, når store regnskaber skal knækkes
• Excels muligheder er næsten uudtømmelige – det er ofte blot fantasien, der sætter 
 begrænsninger for, hvad programmet kan anvendes til – og den enkeltes viden
• Excel er, uden sammenligning, det mest udbredte regneark-program, og anvendes i 
  dag af de fleste virksomheder til at udføre og lette det daglige arbejde 
• Ud over regnskabsopstilling kan programmet bruges til alt lige fra opstilling af 
 tabeller, budgetplanlægning, udarbejdelse af forretningsplan, rapportering, analyse  
 af data og effektivisering af opgaver 
• Får lært de basale funktioner at kende, så er listen uendelig lang. Det er derfor  
 attraktivt at have et grundlæggende kendskab til programmet

På UCH arbejder vi meget praksisnært. Vore kursister har mulighed for at afprøve de 
forskellige funktioner via konkrete opgaver og øvelser efter hver emnegennemgang. 
Erfaringen siger at det giver de bedste resultater + det giver vores kursister mulig-
hed for at arbejde med egne opgaver og problemstillinger, hvis tiden tillader det.

Sæt to halve dage af og få kendskab til de grundlæggende funktioner og 
betjeningsmuligheder i Excel!

Bemærk: Undervisningen tager udgangspunkt i Excel version 2013/2016 
– men tidligere versioner vil også kunne anvendes.

KURSUSINDHOLD
Grundlæggende opbygning, elementer og funktioner · Indtastning, markering, 
kopiering og flytning af data · Indsættelse og sletning af rækker og kolonner og 
ark, samt flytning og sletning af ark · Oprettelser af formler og kopiering af samme 
–bl.a. ved hjælp af absolut og relativ cellereferencer · Formatering · Sortering og 
filtrering · Sideopsætning · Udskrifter · Diagrammer 

STED
Nupark

Nupark 51,
7500 Holstebro

DATO & VARIGHED
2 x ½ dage

26. oktober 2018
8. november 2018

kl. 08.00-11.45

PRIS
kr. 1.900,00  

Prisen omfatter undervisning 
samt materiale og forplejning

HOLDSTØRRELSE
Max 12 personer 

Alle priser er ekskl. moms

TILMELDING
Sarah  Winther Degn
 Telefon: 99 122 485

swd@ucholstebro.dk

YDERLIGERE INFO
Inger Hald

 Telefon: 99 122 273
inh@ucholstebro.dk
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*  VÆRD AT VIDE *
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