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Conferator presenterar

En fortsättningskurs för dig med särskilt höga krav:

Lyft dina kunskaper till nästa nivå
• Allt du behöver veta om pivottabeller
och pivotdiagram
• Avancerad import/export av data
från/till externa källor
• Skapa interaktiva och dynamiska
modeller
Ur programmet:
• Arbeta avancerat med funktioner
• Lär dig mer om att använda
makron
• Grunderna i Visual Basic for
Applications (VBA)
• Avancerad formatering och grafisk
presentation
• Analysera mer med pivottabeller
och pivotdiagram
• 10 avancerade tips som förenklar
arbetet med Excel

Diplom
Alla deltagare
som fullföljer
hela utbildningen får
diplom.

Skräddarsydd
till dina behov!
Utbildaren tar kontakt med
samtliga deltagare före kurs för
optimal anpassning av
kursinnehållet.

Boka två dagar för din utveckling!
Denna kurs är skräddarsydd för att du som är ekonomichef eller controller och är avancerad användare
av Excel ska kunna dra än bättre nytta av programvarans möjligheter i ditt dagliga arbete.
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Avancerad Excel för
ekonomichefer och controllers

För dig med särskilt höga krav!
Denna kurs är för dig som är ekonomichef eller controller och använder Excel på ett avancerat
sätt i ditt arbete. Du kan såväl grunderna som mer avancerade funktioner, men vill upptäcka
och behärska fler produktivitetshöjande tekniker och tips. Kursen lämpar sig också som fortsättningskurs för dig som gått ”Excel för ekonomichefer och controllers”.
Kursen är mycket praktiskt upplagd för att du ska få ut maximalt av dina två dagar. Du kommer att få många konkreta tips som du garanterat kommer att få stor nytta av i vardagen. Ta
tillfället och bli mer effektiv i Excel genom att deltaga i denna populära kurs!
Varmt välkommen!

Program
Förkunskapstest
Arbeta avancerat med funktioner
• Funktionens struktur
• Genomgång av funktioner med ekonomitillämpning: logik, leta upp rad, referens, text, datum
och tid, databas, statistik, matematik, information och finans

Lär dig mer om att använda makron
• Justera säkerhetsnivån
• Spela in och köra ett makro
• Absoluta och relativa referenser i makron

Grunderna i VBA
(Visual Basic for Applications)
• Skriva VBA-kod
• Arbeta och hitta i Visual Basic Editorn

Avancerad import / export av data från / till
externa datakällor
• Importera och exportera data
• Frågeguiden (Query Wizard)
• Justera externt dataområdes egenskaper

Skapa interaktiva och dynamiska modeller
• Objektorienterade databaser
• Tabeller, primärnycklar och relationer
• Hämta data och arbeta med SQL
• Använda ett anpassat XML-schema

Avancerad formatering och grafisk
presentation
• Talformat och anpassade talformat
• Villkorsstyrd formatering
• Enkel teknik att göra avancerade villkor med
funktioner
• Avancerad grafisk presentation

Allt du behöver veta om pivottabeller
och pivotdiagram
• Analysera mer med pivottabeller
• Beräkningar och formatering i pivottabeller
• Använda formler och externa data i en pivottabell

10 avancerade tips
som förenklar arbetet med Excel

Förkunskaper
Denna kurs är för dig som är avancerad användare. Utbildaren kontaktar alla deltagare före kursen för optimal anpassning av kursinnehållet. Du kan med fördel ta med dina egna kalkyler och få hjälp med
dem.

Programversion
Varje deltagare sitter vid en egen PC. Programversionen som används
är svensk Excel 2013, 2010 eller 2007. Föreslagna lösningar och formler fungerar i de flesta fall även i tidigare versioner av Excel.

Boka din plats idag!
www.conferator.se Boka
@ bokning @ conferator.se
08-441 80 00

Stockholm
Aktiviteten Kista, Knarrarnäsgatan 7
Avancerad Excel för ekonomichefer
och controllers (Excel 2007/2010/2013):
6-7 maj 2015
Avancerad Excel för ekonomichefer
och controllers (Excel 2007/2010/2013):

Begränsat till
12 deltagare.
Kursledare Anders Isaksson
Anders är universitetsadjunkt och filosofie doktor i företagsekonomi vid
Handelshögskolan i Umeå. Han har
hållit ett stort antal kurser på olika
nivåer i Excel för ekonomer med fokus
på maximal praktisk nytta för deltagarna. Förutom gedigen pedagogisk erfarenhet har han skrivit läroboken ”Excel
för företagsekonomer – för professionell
hantering av företagets ekonomiska och
administrativa arbetsuppgifter” och ett
30-tal andra publikationer. Just nu är
han aktuell med boken ”Excel för ekonomichefer” (Studentlitteratur, 2015).

Rätt kurs för dig?
Kursen riktar sig till dig som är avancerad användare av Excel och på något
sätt arbetar med ekonomi. Du kan
arbeta som t ex ekonomiansvarig,
ekonomichef, controller, redovisningschef, budgetchef, kreditchef, kamrer eller
ekonomiassistent.

Conferator Kompetens
10 000-tals nöjda kunder som valt våra
utbildningar kan vittna om våra högt
ställda krav på utbildare, innehåll och
resultat. Läs mer på www.conferator.se

Dokumentation
För att du ska kunna fortsätta öva och fördjupa dig efter utbildningen
erhåller du en omfattande dokumentation:
1. Kurskompendium: utbildarens Power Point-bilder och skriftlig dokumentation.
2. Digital filsamling: samtliga genomgångna moment, mallar, övningar,
exempelfiler och ett 20-tal flash-filmer som visar hur svåra moment
görs steg för steg.
3. John Walkenbachs bok “The Excel 2013 Bible” (1056 sidor), eller
”The Excel 2007 Bible” (866 sidor), som ger en fullständig instruktion och en innehållsrik referens till Excel.

Pengarna tillbaka-garanti

 Om du efter första halvdagen av
kursen bestämmer dig för att kursen inte
var rätt för dig, behöver du bara meddela
utbildaren skriftligen och lämna in din
dokumentation. Vi återbetalar kursavgiften.

Vänligen uppge kurskod:

Kurstillfällen

Boka idag!

AEFEOC
Ta hem kursen!
Många väljer att hålla denna uppskattade kurs
internt för ett större antal medarbetare, vilket gör
investeringen extra kostnadseffektiv.
Det lönar sig redan vid 5 till 6 deltagare. Dessutom får ni då vårt professionella stöd för att nå
bästa effekt och resultat av er utbildning för
medarbetare och verksamhet!
Maila kundservice@conferator.se eller ring
08-441 80 00 för referenser och mer information!

Kurstid. 2 dagar, 09.00–16.45
(registrering från 08.30 dag 1).
Priser och villkor. Kursavgiften är
11.980 kronor och inkluderar dokumentation, lunch, förfriskningar samt diplom.
Moms tillkommer. Kursavgiften faktureras
före kursstart. Betalningsvillkor 30 dagar,
dock senast tre arbetsdagar före kursstart. Erbjudanden och rabatter kan inte
kombineras.

Av- och ombokning. Vid avbokning
senast tre veckor före kursstart, debiteras
20% av kursavgiften, vid avbokning tvåtre veckor före kursstart debiteras 50%
och därefter 100%. Ombokning är kostnadsfri fram till tre veckor före kursstart.
Ombokning kan ske max två gånger per
kursplats. Kursplats kan alltid överlåtas
till kollega. All av- och ombokning skall
ske skriftligt.

11-12 november 2015
Se www.conferator.se för lokalinformation, vägbeskrivning m m.

Gå fyra betala för tre!

Om fyra personer från samma organisation (med en faktura) bokar sig samtidigt till samma
utbildning, betalar ni endast för tre. Rabatten gäller även om ni delar upp gruppen på olika
kursdatum. Full betalning sker före första tillfället.
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