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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:
- Aanmaken van een 
- Bewerken van een 
- Kennen van de verschil-

lende types 
- Werken met gepersonaliseerde 

en  

EXCEL GRAFIEKEN

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 €

GRAFIEKEN AANMAKEN
- Gegevens vergelijken 

met een histogram 
- Verhoudingen bekijken aan de 

hand van een 
- Evolutie van gegevens bekij-

ken met een 
- Een  maken
- Analyse van verschillende cri-

teria met een 
- Een  aanmaken

DE GRAFIEK-OPMAAK WIJZIGEN
- De kleuren wijzigen
- Een beeld toevoegen

DE LEESBAARHEID VERGROTEN
- De volgorde van series wijzigen
- Cijfergegevens weerge-

ven in de 
- Commentaren toevoegen
- Titels toevoegen
- De schaal van de assen wijzigen
- Tonen/verbergen van elementen
- Een tweede waarde-as toevoegen 

aan een gecombineerde 
- Een tendens-curve toevoegen
- Foutmarges tonen

GEBRUIKEN VAN VERSCHILLENDE 
GEGEVENSBRONNEN
- Een  op ba-

sis van een database
- Een dynamische  op basis

van een dynamische draaitabel

DE GEGEVENSBRON WIJZIGEN
- Een gedeelte van de gegevens 

verbergen/tonen in een outline
- Gegevens toevoegen/verwijderen

SJABLONEN GEBRUIKEN
- Een  aanmaken
- Een sjabloon gebruiken om een 

nieuwe  te maken
- Standaard tabellen opslaan in 

een document-sjabloon
- Een nieuw bestand aanma-

ken met een sjabloon

EEN EXCEL GRAFIEK IN EEN 
WORD DOCUMENT PLAATSEN
- Kopiëren van de 
- Kopiëren met een link

mailto:info@dweb.be
http://www.dweb.be

