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Pivottabeller och tabeller i Excel är boken för dig som snabbare vill summera och sammanställa dina data i
Excel oavsett kunskapsnivå. Lär dig skapa proffsiga rapporter och effektiva analyser med tabeller, diagram
och utsnitt. Boken passar både för självstudier och som kurslitteratur för Excelkurser.Boken innehåller 250
sidor i fyrfärgstryck och A4-format. Den är skriven på svenska, men även om du har en engelsk version är
boken fylld med översättningar för funktioner och knappbeskrivningar.Boken kan med fördel användas som

läromedel. Boken innehåller många övningsuppgifter och till boken följer övningsfiler med facit.

Excel Jelen och Michael Alexander. Här ser du hur du kan skapa EN pivottabell utifrån FLERA olika tabeller
i Excel 2013. Bra att hantera flera versioner av Excel tydligt i en samma bok. Kursboken Pivottabeller och

tabeller i Excel på svenska är för alla versioner av Excel Läs ett smakprov ur boken.
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Pedagogiken. Utbildningsform Kompetensutveckling Ämnesområde Data IT Design Utbildningstyp Öppen
utbildning Ort Stockholm Göteborg Längd 2 dagar Start Löpande Takt Heldagar Pris 8700 SEK Kort om
kursen Gå på djupet med Excelfunktioner och lär dig hantera data i pivottabeller Excel Fördjupning är en
tvådagars Excelkurs som vänder sig till dig som redan. Ett av de mest kraftfulla verktygen i Excel är

pivottabeller. ANMAQ ger kurser i Pivottabeller och Power Pivot. Markera underlaget och välj Infoga Insert
Pivottabell PivotTable. Pivottabeller är det mest kraftfulla verktyget i Excel. Vänligen klicka på länkarna
ovan för att läsa mer och boka kurspaketen. Mannen mellan väggarna PDF. Oavsett om du arbetar inom
ekonomi försäljning ledning eller administration ger denna kunskap dig en kraftig fördel när det gäller att
granska och sammanfatta data. Boken passar både för självstudier och som kurslitteratur för Excelkurser.

https://citylofistudypress.fun/books1?q=Pivottabeller och tabeller i Excel


Programmet innehåller många färdiga pivottabeller dvs. Kurset i pivottabeller omhandler hele processen fra
indsamling og hentning af data f.eks.
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