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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:
- Het concept van data-

bank in Excel begrijpen
- De gegevens beheren,
- Gegevens invoeren/exporteren,
- En meer, volgens de verwach-

tingen van de deelnemer,
- …

EXCEL GEAVANCEERD

DUUR & PRIJZEN
2 Opleidingsdagen voor 1 persoon: 525,00 €
2 Opleidingsdagen voor 2 personen: 787,50 €
2 Opleidingsdagen per groep van 3 tot 6 personen: 1050,00 €

GRAFISCHE OBJECTEN
- De teken werktuigbalk 
- De verschillende objec-

ten: lijn/ellips/rechthoek
- Selectie van objecten
- Verplaatsing van objecten
- Vormgeving van de objecten
- Superpositie
- De objecten met de cellen groeperen
- De objecten afdrukken

VALIDATIE VAN DE GEGEVENS
- Een invoerbericht tonen
- Beperking van invoer
- Beperkingen bepalen
- Een beperkte cel invullen
- Een fotmelding tonen na het opslaan

OUTLINE
- De symbolen van de outline
- Aanmaken van een outline
- De structuur wijzigen
- Een outline verwijderen
- Display
- De display verkleinen/vergroten

LIJSTEN
- Aanmaak
- Toevoegen van 
- Verplaatsing in het rooster
- Wijziging van 
- Verwijderen van 
- Berekende velden
- De 
- De uitgewerkte 
- De databank functies
- Subtotalen

DRAAITABELLEN
- Opmaak
- De elementen
- De draaitabellen werktuigbalk
- Een draaitabel wijzigen
- Gebruik van de velden 
- De waarden uitvoerig beschrijven

GEGEVENS TABELLEN
- Tabellen met eenvoudige toegang
- Tabellen met dubbele toegang
- De waarden wissen
- Updaten

DOELZOEKEN
- Gebruik

SOLVER
- De toepassing laden
- Onderzoek van een waarde
- Eenvoudige voorwaarden
- Verschillende waarden zoeken
- Ingewikkelde voorwaarden
- Duur van het oplossen

ZOEK FUNCTIES
- VERT.ZOEKEN
- HORIZ.ZOEKEN

CONSOLIDATIE
- De consolidatie genereren
- De consolidatie tabel wijzigen
- Een bronzone toevoegen/verwijderen

DE WERKTUIGBALKEN 
PERSONALISEREN

GEGEVENS RECUPEREREN
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