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Her vil du lære mange triks for å kunne jobbe mer effektivt og sikkert i Excel.
I boken demonstreres også mange funksjoner og verktøy som er avgjørende for at du skal bli en mer avansert
bruker. Når du har lært deg alle disse knepene og metodene, vil du være bedre i stand til å løse ulike
utfordringer i Excel og lage bedre modeller.
Boken er skrevet med utgangspunkt i Excel 2016 og viser flere nyheter for denne versjonen, men det går helt
fint for leseren å bruke eldre versjoner.
Nedenfor finner du en link til Excel-filer med fullstendige løsninger for alle eksemplene i boken.
Her vil du lære mange triks for å kunne jobbe mer effektivt og sikkert i Excel. I boken demonstreres også
mange funksjoner og verktøy som er avgjørende for at du. Kjøp 'Bli bedre i Excel' av Morten Helbæk fra
Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Heftet 9788215028439 Hvilket
Office-program bruker du? Word. PowerPoint. Excel. Word. Båndet gjør det enkelt å finne kommandoene du
trenger for å fullføre en oppgave. Kommandoene er. Excel er et arbeidsverktøy som mange av oss bruker i vår
arbeidshverdag. Det kan være utfordrende å få en oversikt over alle funksjoner som finnes. Bli bedre kjent
med Instrumentbordutforming for PerformancePoint. Gjelder for:. inkludert Excel Services, statusindikatorer
og PerformancePoint Services. Bli bedre i Excel 389 KJØP. Motta gratis e-post med oppdatert fagkunnskap en
gang i uken.

e-post adresse. Vår nettbutikk bruker cookies slik at vi kan bli bedre. Bli inspirert Pusse opp Rengjøring
Vedlikehold Økonomi Foreldre. Tipsene er til Excel 2007, men de fleste tipsene fungerer på eldre versjoner
også. Excel videregående kurs. Spar tid med bedre kunnskap i Excel! Trenger du å bygge opp store og
strukturerte regneark? Ønsker du å lage rapporter og beregninger. Her vil du lære mange triks for å kunne
jobbe mer effektivt og sikkert i Excel! Boken er skrevet med utgangspunkt i Excel 2016 og viser flere nyheter
for denne. Excel grunnleggende kurs. Spar tid med bedre kunnskap i Excel! Bruker du mye tid på Excel? Føler
du at du jobber tungvint? Du kan lære å jobbe raskere, smartere.

