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ONS VOORDELEN

JL GESTIONs.a 

Onze opleidingen op maat
Vergemakkelijken de opleiding 
en richten zich naar de noden 
van de deelnemers !

Verfrissingen & lunches
Aangeboden door ons 
opleidingscentrum om 
de tevredenheid van ons 
cliënteel te vergroten !

50% korting
Ons opleidingscentrum stelt u voor 
gebruik te maken van de 50%  
vermindering van het opleidingsbedrag 
voor Brussel 

ONZE OPLEIDINGSSOORTEN
• Op maat
• Cursussen gegeven in het 

Frans, Nederlands en Engels
• Inter-bedrijf / Onderhandeld
• E-Learning

PROGRAMMA

VOORAFGAANDE VEREISTE
Een opleiding “Excel-Basis” gevolgd 
hebben
OF
De basisfuncties van het programma 
kennen en deze regelmatig 
gebruiken

DOELSTELLINGEN
Aan het einde van de cursus, 
zal de deelnemer in staat zijn 
gegevens te organiseren, samen 
te vatten en te analyseren

EXCEL DRAAITABELLEN

DUUR & PRIJZEN
1/2 Opleidingsdag voor 1 persoon: 185,00 €
1/2 Opleidingsdag voor 2 personen: 275,00 €
1/2 Opleidingsdag per groep van 3 tot 6 personen: 320,00 €

EEN DRAAITABEL AANMAKEN
- De verschillende stappen
- Personaliseren
- Een veld verplaatsen, een ele-

ment in een veld verplaatsen
- Wijzigen van het cijferformaat, de 

naam van een veld of element
- Toevoegen/verwijderen van vel-

den, lijnen, kolommen, …
- Draaitabellen: opties

TOTALEN EN SUBTOTALEN
- Subtotalen toevoegen/verwijderen
-  Rekenfuncties (SOM, GEMIDDELDE, …)

SUNTHESE-FUNCTIES
- Aanmaken van formules
- Syntax van formules met bere-

kende velden of elementen
- Aanmaken/wijzigen/verwijde-

ren een berekend veld
- De lijst van functies tonen

OPMAAK
- Automatische opmaak
- Opmaak van de gegevens en 

voorwaardelijke opmaak

GROEPEREN
- Groeperen van elemen-

ten in een  veld
- Groeperen van de nume-

rieke waarden en data
- Groepen opheffen

UPDATEN VAN DE DATA IN EEN TABEL
- Updaten na updaten van de data
- Updaten na toevoegen van data
- Data extraheren uit een draaitabel

DRAAIGRAFIEKEN
- Een  aanmaken
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