DEVENITI CONFIDENTI IN LUCRUL CU EXCEL

CURS EXCEL ESSENTIALS
IN CLASA CU DR.EXCEL

Pret lista: 190 euro/persoana
(pret fara TVA)
Durata: 2 zile x 8 ore/zi

o ce@drexcel.ro

DESPRE ACEST CURS
Invatati Excel de la 0, sau completati-va cunostintele
(pentru Excel 2019, 2016, 2013 sau O ce 365

Vreti sa invatati Microsoft Excel, dar nu stiti de unde sa incepeti?
Sau poate ca folositi Excel de ceva vreme, insa nu va simtiti increzatori?
Ce cunostinte va sunt necesare cu adevarat, pentru a e cient in Excel?
Oricare ar intrebarea de mai sus, sau altele la care cautati un raspuns,
aici gasiti abilitatile esentiale Excel de care are nevoie un analist de date,
pe care am reusit sa le integrez intr-un curs structurat.
De fapt, am colectat cele mai frecvente probleme Excel cu care se
confrunta cei care lucreaza in mediul corporate. Apoi am adaugat
experienta mea de peste 20 ani in sustinerea de training-uri.
Am inclus sfaturile si trucurile pe care le-am invatat ca MVP Excel si le-am
grupat pe TOATE in ACEST curs. De asemenea, m-am asigurat ca agenda
acopera nevoile incepatorilor in lucrul cu Excel.
Aceste exemple practice, din lumea reala, va ajuta sa intelegeti intregul
potential al celor mai importante facilitati din Excel. Exista multe
instrumente Excel utile si care economisesc timp. Avem tendinta sa uitam
care sunt acestea, daca nu le folosim. Acest curs Excel va va oferi practica
de care aveti nevoie, pentru a gasi cea mai buna solutie la problema pe
care o aveti de rezolvat.
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SUBIECTE
SORTING
FILTERING
CHARTS
ADVANCED PRINTING
FORMULAS
IF
WEEKDAY
VLOOKUP
SUMIFS
DATA VALIDATION
PIVOT TABLE

*programa de curs se poate personaliza la cererea clientului
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DE CE SA PARTICIPATI LA ACEST CURS?
PENTRU CA…
desi exista multa informatie pe Internet, care va arata functiile si
facilitatile Excel, aceasta nu este su cienta pentru a va rezolva
problemele cu propriile siere;
nu aveti su cienta experienta practica, pentru a folosi toate facilitatile;
acest curs va va oferi incredere in proiectarea foilor de calcul, de la
cele simple, pana la cele mai complexe;
dupa ce va veti insusi facilitatile de baza ale Excel, sa puteti aplica
imediat tot ce ati invatat la locul dvs. de munca;
veti stapani noi formule si veti gasi modalitati mai bune de con gurare
a foilor de calcul existente;
in acest curs veti gasi zeci de exemple practice din lumea reala sau
veti putea rezolva propriile dvs. aplicatii de birou;
se i remarca e cienta, iar secretul acesteia este absolvirea acestui
curs.
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CE VETI INVATA LA ACEST CURS?
La nalul cursului va veti simti confortabili in lucrul cu Excel si veti stii
sa:
Introduceti date si sa navigati in foile de calcul mari Excel
Aplicati tips and tricks pentru a va indeplini task-urile mai rapid
Alegeti formula potrivita pentru a va automatiza analiza, urmarirea si
procesarea datelor
Utilizati functii dedicate Excel pentru a transforma datele dezordonate
in seturi de date adecvate (normalizate)
Obtineti raspunsuri din datele dvs. de business
Organizati, curatati si gestionati date masive
Creati rapoarte convingatoare in Excel, urmand setul de principii de
proiectare a foilor de calcul
Transformati datele dezordonate in diagrame utile
Creati rapoarte interactive cu tabele pivot
Importati si transformati date cu instrumente precum Text to columns
Va promit ca pornim de la notiuni de baza Excel, pentru a ne asigura ca
avem fundamentele corecte. Apoi trecem la subiecte mai avansate, cum ar
formatarea conditionata, tabelele pivot Excel, etc.
Acopar formulele importante precum VLOOKUP, SUMIF si functia IF. Nu
vorbesc doar despre scopul unei caracteristici sau formule, ci cum puteti
pro ta la maxim de ea, folosind exemple practice.
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ESTE ACEST CURS DE EXCEL DOAR PENTRU INCEPATORI?
Da, dar nu numai, pentru ca se adreseaza:
incepatorilor in Excel, adica oricui doreste sa invete Excel de la zero
utilizatorilor avansati in Excel, adica celor care doresc sa se asigure ca
abilitatile lor acopera toate elementele esentiale, incluzand multe
trucuri si functii ascunse, despre care putini analisti stiu.
Pe scurt, cursul Excel Essentials acopera toate elementele fundamentale
pe care trebuie sa le cunoasca un incepator, completand cu succes
lacunele utilizatorilor Excel Intermediate/ Advanced.
El se adreseaza deopotriva profesionistilor corporativi care, desi se simt
confortabil cu nivelul lor de cunostinte Excel, nu au su cienta incredere in
ei si vor sa devina mai productivi.
Excel Essentials este mai mult decat un curs de baza Excel; chiar daca
incepe “de la zero”, el este “impanat” cu sfaturi si trucuri, pe care multi
utilizatori avansati ar da oricat sa le cunoasca.
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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 deveni 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. Nu sunt necesare cunostinte Excel anterioare. Vom incepe de la zero!
Desi nu cred 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 de baza Microsoft Excel sunt o cerinta obligatorie pentru
majoritatea profesionistilor care isi doresc o promovare;
dupa absolvirea acestui curs puteti accede in liga power-users si a
analistilor de business (BI).
Nu aveti nimic de pierdut, doar de castigat, mai ales pe termen mediu
si lung.Iar daca ceva nu v-a placut, primiti banii inapoi! Garantat 100%!
Cursul Excel Essentials 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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