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STED
Nupark

Nupark 51,
7500 Holstebro

DATO & VARIGHED
2 dage

22. november 2018
27. november 2018

kl. 08.00-15.30

PRIS
kr. 3.350,00  

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

UDVID DIT KENDSKAB TIL EXCEL - EFFEKTIVISÉR VANTE ARBEJDSRUTINER 

Excel-kursus i videregående 
funktioner
KURSET TIL DIG DER
Har brug for avancerede muligheder og funktioner for at kunne arbejde endnu mere 
effektivt med programmet – du skal kunne organisere, overskue og præsentere data i 
pivottabeller, arbejde med HVIS-funktioner, opslagsfunktioner osv. 

FORUDSÆTNINGER
Viden og erfaring med regneark svarende til grundlæggende Excel-kursus.

HVAD FÅR JEG UD AF DET
• Excel kommunikerer godt med hele Office-pakken, som de fleste anvender i løbet  
 af en arbejdsdag
• Det er attraktivt for virksomheder at have medarbejdere med gode Excel  
 kompetencer
• En medarbejder med Excel kompetencer, kan hjælpe en virksomhed med at spare  
 både tid og penge 
• Kendskab til programmets avancerede funktioner giver mulighed for at arbejde  
 med analyse af større datamængder, opsætte og strukturere komplekse regneark  
 og opstillinger 

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

Sæt 2 dage af og bliv endnu bedre til at brug de mange og mere avancerede 
funktioner i Excel!

Bemærk: Undervisningen tager udgangspunkt i Excel version 2013/2016 – men tidli-
gere versioner vil også kunne anvendes.
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*  VÆRD AT VIDE *
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