
Visualisera: Mer om Pivottabeller och Pivotdiagram.
Grafiska verktyg. Utsnitt. Formler i och utanför pivoter.

Bearbeta: Funktioner för att härleda och manipulera.
Gruppera och översätta. Lösningar på praktiska

problem. 

Data: Hämta med frågor och länkar. Bygg om
strukturer. Konvertera, tvätta och städa. Strategier

och snabbvägar.

Excel för självlärda

avancerad

ARRANGÖR SAMARETSPARTNER



Ta dina Excel-kunskaper till en ny nivå! 

Du löser många uppgifter med hjälp av programmet, men vet att du 
skulle spara mycket tid genom att få lära dig Excels mer avancerade 
funktioner för analys och informationshantering. Denna kurs är

framtagen för dig som arbetat en hel del i Excel. Du vill nu fördjupa 
dig ännu mer i de funktioner som kan underlätta ditt arbete.  
Under två dagar arbetar vi intensivt och med stort fokus för att 
maximera vårt kunskapsintag. 

I den här kursen ligger stort fokus på att fördjupa våra kunskaper 
inom pivottabeller och hur du kan effektivisera ditt arbete genom att 
implementera detta i ditt arbete. Efter kursen kommer du att kunna 
hantera och göra skarpa analyser av mycket stora mängder data 
på ett smidigt och enkelt sätt. Under kursen kommer du också att få 
en introduktion till makro samt de mest avancerade automatiserade 
funktionerna som programmet erbjuder. 

Innan kursen kommer vi att genomföra en förstudie där du 
kan beskriva vad just du vill ha ut av kursen. På detta sätt kan 
vår kursledare utforma programmet efter just dina behov av 
kompetensutveckling.

Conny Karlsson gillar att hjälpa kunden bli effektivare i sitt 
beslutsfattande. Conny har 8 utgivna IT-böcker och skrivit 
en mängd olika kursmaterial i Excel. Conny anpassar alltid 
åtgärder utifrån kundens nuvarande behov, oavsett om det är 
att bygga något i Access/Excel, eller hålla intern eller öppen 
Excelkurs. Pivottabeller är alltid i fokus i hans lösningar. 

Han har 25 års erfarenhet av utbildning och konsultationer 
för bl.a: AB Volvo, Kommunal, NTF, Akzo, Fertilitetscentrum, 
Sparbanken, Friskis och Svettis, White Arkitekter, Volvo Ocean 
Race, Stora Teatern, Svevia, Falköpings Energi m. fl.
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DAG 1 DAG 2

Vi går bland annat igenom:

• Kort repetition av grunder, formler,
funktioner, listor och diagram

• Hantera och analysera stora datamängder

• Nyttiga och smarta funktioner som
underlättar livet i Excel t ex räkna antal
förekomster av tal eller text i ett område och
summera med flera villkor

• Problemlösning med funktioner, tips och trix.
Bland annat lär vi oss att tvätta data, kapsla
funktioner, disposition och transponera

• Tabeller: Händelsedata, skapa nya kolumner
med funktioner och formler

• Uppslagstabeller

Vi går bland annat igenom:

• Mer om diagram t ex kombinationsdiagram och
bilddiagram

• Presentera Exceldiagram i PowerPoint

• Hur du använder datum och tid i Excel

• Använda dispositioner för att enkelt kunna dölja
och visa information i ett kalkylblad

• Smarta kortkommandon och mängder av
praktiska tips och trix

• Introduktion till makro: Spela in makro. Se på 
koden som skapats. Gör en makroknapp för att
köra makrot.

• Pivottabeller: Skapa och gruppera. Flera olika
värdefält, radfält och kolumnfält
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Kursen har ett begränsat antal
platser! 

- Boka idag för att säkra
din plats!

ANMÄL DIG REDAN 
IDAG! 

För hjälp med bokning kontakta oss: 
Direktnummer: 0761-44 41 53 
E-post: upgrader@hexanova.se

TIDER

DETTA INGÅR I ALLA 
VÅRA KURSER: 

• En förstudie för att du ska få möjlighet
   att få svar på dina frågor 

• Förmiddagsfika, lunch
& eftermiddagsfika

• Utvärdering och uppföljning av resultat

• Kursdokumentation

• Kursintyg

Vi skräddarsyr även 

utbildningar utifrån 

 era behov!

 09.00 Kursen startar 

 10.40 Förmiddagsfika 

 12.00 Lunch 

 14.40 Eftermiddagsfika 
 16.00 Avslutning
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