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MS Excel – Tabele przestawne
Excel Tabele Przestawne to nasza propozycja zajęć dedykowana osobom pragnącym poznać
Excela z nieco innej strony.
Poznając tabele przestawne, uczestnicy szkolenia przede wszystkim zyskują możliwość sprawnej analizy i syntezy
danych. Dzięki proponowanym zajęciom wszyscy kursanci nauczą się korzystać z zaawansowanych funkcji
wykraczających poza te wbudowane do programu MS Excel. Wiedza przyswojona na szkoleniu MS Excel – Tabele
Przestawne z pewnością pozwoli zaoszczędzić czas oraz poprawić efektywność pracy.
Po ukończeniu szkolenia kursanci będą w stanie dowolnie modyfikować tabelę przestawną, budując w ten
sposób nowy raport lub zestawienie. Dane przedstawione w tabeli przestawnej można na różne sposoby
przedstawić na wykresie przestawnym. Dzięki temu stworzone zestawienia przybiorą elegancką formę
prezentacji.

Zakres tematyczny

Tworzenie tabeli przestawnej
•

Przygotowanie danych do utworzenia tabeli przestawnej

•

Tabela przestawna na podstawie standardowej listy programu MS Excel

•

Wykorzystanie Tabeli do tworzenia tabeli przestawnej

Przetwarzanie tabeli przestawnej
•

Zmiana zakresu tabeli przestawnej

•

Automatyczne dołączanie nowych danych do zestawień w tabeli przestawnej

•

Schodzenie do szczegółów

•

Fragmentatory w tabelach przestawnych

•

Przenoszenie tabel przestawnych, kopiowanie wyników

Dziękujemy wszystkim dotychczasowym
Klientom za obdarzenie nas zaufaniem.
Skontaktuj się z nami po więcej informacji.
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biuro@imperiumszkoleniowe.pl
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Zmiana wyglądu tabeli przestawnej
•

Style tabel przestawnych – tworzenie oraz modyfikacja

•

Układy tabel przestawnych

Dostosowywanie pól tabeli przestawnej
Opcje tabeli przestawnej
•

Układ klasyczny tabeli przestawnej

•

Sortowanie wg list niestandardowych

•

Opcje wyświetlania komórek pustych oraz błędnych

•

Pokazywanie stron filtru raportu

Obliczenia w tabelach przestawnych
•

Wykorzystanie wbudowanych funkcji

•

Zaawansowane metody przedstawiania wyników

•

Sumy częściowe w tabelach przestawnych

•

Definiowanie własnych funkcji podsumowujących

•

Tworzenie pól oraz elementów obliczeniowych

•

Obliczanie wartości w odniesieniu do innych pól tabel przestawnych

•

Grupowanie danych (wg dat, zakresów liczb)

•

Pobieranie danych z tabel przestawnych (WEŹDANETABELI)

•

Wyłączenie funkcji WEŹDANETABELI

Zaawansowane tabele przestawne
•

Tabela na podstawie wielu zakresów danych (z różnych arkuszy, plików)

•

Wykorzystanie danych zewnętrznych

•

Opcje odświeżania

•

Wymiana danych z programem MS ACCESS

•

Tworzenie tabeli przestawnej przy użyciu kostki OLAP

•

Makra w tabelach przestawnych

•

Wykresy przestawne

Dziękujemy wszystkim dotychczasowym
Klientom za obdarzenie nas zaufaniem.
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