REZOLVATI RAPID PROBLEMELE COMPLEXE EXCEL

CURS EXCEL ADVANCED
IN CLASA CU DR.EXCEL

Pret lista: 290 euro/persoana
(pret fara TVA)
Durata: 3 zile x 8 ore/zi

o ce@drexcel.ro

DESPRE ACEST CURS
Invatati abilitati avansate Excel pentru a economisi timp si pentru a
performa la locul de munca.
Sunteti un profesionist in mediul corporate care foloseste (sau va folosi)
Excel zilnic?
Cursul Excel Advanced va va ajuta sa construiti o fundatie puternica in
Excel si sa rezolvati rapid probleme complexe.
Iata cum:
Va ajut sa asimilitati cele mai bune 50 tehnici Excel pentru a
economisi timp
Puteti sa aplicati imediat tot ceea ce invatati la clasa in mediul dvs. de
business, real-life
Aptitudinile avansate Excel sunt foarte cautate in mediul de afaceri:
Oricare este rolul pe care il aveti in prezent, sau de cel pe care il vizati
in viitor.
Oricare este domeniul de activitate: Finante, Consultanta, IT, in
management de proiect, abilitatile dvs. avansate Excel va vor distinge
de concurenta sau de colegi.
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DESPRE ACEST CURS
Principalul obiectiv propus prin acest training AVANSAT este acela de a va
creste cunostintele privind instrumentele si formulele de top din Excel,
pentru a va ajuta sa rezolvati probleme complexe.
Utilizatorii nu stiu ce nu stiu! Acest truism este foarte actual, cand vorbim
despre cunostintele Excel.
Doar atunci cand stiti amploarea si posibilitatile pe care vi le ofera Excel,
numai atunci sunteti capabili sa gestionati orice tip de analiza (aplicand
cea mai buna metoda, in contextul in care va a ati).
Pentru a deveni avansat in Excel este nevoie de practica, disponibilitatea
de a invata noi metode si abilitatea de a le aplica in cazuri reale.
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SUBIECTE
SORTARI COMPLEXE + TIPS & TRICKS
FILTRE AVANSATE + TIPS & TRICKS
VALIDAREA DATELOR + TIPS & TRICKS
FORMATAREA CONDITIONATA PE BAZA DE FORMULE + TIPS & TRICKS
SUBTOTALURI AVANSATE + TIPS & TRICKS
CONSOLIDARI DE DATE 3D
FUNCTII AVANSATE (MATCH, INDEX, SUMPRODUCT, LOOKUP, ISERROR, OFFSET,
DSUM/DAVERAGE/DCOUNT)
ARRAY FORMULAS
INSTRUMENTELE SOLVER SI GOAL SEEK
TABELE PIVOT + INSTRUMENTUL SLIDER + GRAFICE PIVOT CHART

*programa de curs se poate personaliza la cererea clientului
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DE CE TREBUIE SA TE INSCRII LA ACEST CURS?
Care este diferenta dintre un utilizator Excel avansat si unul mediu?
Un utilizator Excel avansat cunoaste instrumentele si caracteristicile
disponibile si are abilitatea de a le aplica pe cele mai potrivite, in contextul
cerut de o aplicatie de birou sau alta. Utilizatorii avansati de Excel gasesc
intotdeauna solutia optima pentru ecare problema si calea cea mai rapida
de a o aplica!
Ce diferentiaza acest curs Excel de celelalte?
Motivul pentru care am creat acest curs Advanced Excel este acela ca,
potrivit experientei mele, exista multi utilizatori Excel care nu cunosc in
profunzime caracteristicile si formulele cheie din Excel.
Cand urmati o pregatire in Excel, aceasta poate generala si acopera prea
multe subiecte. Este oarecum normal sa va pierdeti in multitudinea de
informatii. S-ar putea sa nu apreciati imediat de ce unele functii sunt utile
si cum le puteti aplica practic.
In consecinta, este posibil sa uitati anumite functii care pot simpli ca
modul in care utilizati Excel.
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DE CE TREBUIE SA TE INSCRII LA ACEST CURS?
Factorul de diferentiere # 1
Focus – Top 50 operatii de stiut in Excel pune accentul pe principalele
caracteristici Excel care va vor oferi o baza solida si puternica in Excel.
Factorul de diferentiere # 2
Invatati facand – acest curs Advanced Excel, pe langa faptul ca este bine
structurat si organizat, este eminamente practic. Invatarea reala se
intampla cand incerci sa rezolvi singur problemele. Raspunsurile sunt
oferite, dar puneti intrebari daca va simititi blocat. Intrebarile dvs. vor primi
intotdeauna raspunsurile adecvate.
Factorul de diferentiere # 3
Implicare – Am facut toate incercarile posibile de a mentine cursul
interesant si antrenant, combinand explicatiile cu exemplele real-life
concrete.
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CUI SE ADRESEAZA ACEST CURS?
profesionistilor din mediul corporate, care doresc sa devina mai
increzatori in lucrul cu Excel.
Incepatorilor, care doresc un curs Excel structurat, antrenant, distractiv
si practic.
Utilizatorilor Excel care doresc sa descopere si sa aplice sfaturile si
trucurile oferite de Dr. Excel.
Analistilor de date, care cauta noi instrumente, pentru a devein mai
e cienti
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CERINTE DE CURS
Acest curs este conceput pentru Excel pe Windows (este posibil ca unele
tehnici sa nu functioneze pe Mac) pentru versiunile: Microsoft Excel
2013/2016/2019 sau O ce 365
N.B. majoritatea facilitatilor functioneaza pe TOATE versiunile Excel, dar
unele se vor aplica numai pentru 2013 si versiuni ulterioare.
N.B. Sunt necesare cunostintele prezentate in modulul “Excel Essentials”.
Iar daca apreciati ca mai sunt necesare, iata cateva ultime argumente
pentru a va inscrie acum:
Cunoasterea Excel este atat de apreciata, incat este prima conditie
pusa de HR manageri in interviurile de de angajare.
abilitatile avansate Microsoft Excel sunt o cerinta obligatorie pentru
majoritatea profesionistilor care isi doresc o promovare;
dupa absolvirea acestui curs puteti urma cursurile adresate poweruserilor si analistilor de business (BI).
aveti doar de castigat, mai ales pe termen mediu si lung. Iar daca ceva
nu v-a placut, primiti banii inapoi! Garantat 100%!
Cursul Excel Advanced vine cu singura garantie a calitatii, oferita doar
de Dr.Excel
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INSTRUCTORUL TAU: BOGDAN TARLA (MVP EXCEL PENTRU
ROMANIA )

Cursurile mele sunt destinate exclusiv celor care folosesc Excel ca
instrument de lucru si doresc sa devina (si) mai buni.
Sunt trainer Microsoft, certi cat international, detinator al titlului
"Microsoft Excel MVP (Most Valuable Professional)". Am peste 20 ani de
experienta in implementarea de proiecte de instruire IT.
Istoricul meu formal: Absolvent al Facultatii de Matematica din cadrul
Universitatii din Bucuresti.
Mai multe despre mine aici.
Pe langa provocarea de a rezolva cele mai di cile probleme in Excel si
dependenta de invatarea continua a noutatilor in domeniu, pasiunea mea
ramane insa impartasirea a tot ceea ce stiu, cu voi, cei pasionati de Excel.
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