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Think Cell
Dodatek Think Cell jest dodatkiem (płatnym) do MS Office pozwalającym na dużo szybsze
tworzenie wykresów w MS Excel i PowerPoint, które wychodzą poza standardową stylistykę MS Office. Wykresy
tworzone w Think Cell charakteryzują się przejrzystością i innym poziomem estetyki w porównaniu do
standardowych wykresów. Jeśli Twoim zadaniem jest przygotowywanie prezentacji biznesowych i chciałbyś
szybciej i prościej tworzyć wykresy oraz czytelnie przedstawiać na nich liczby – szkolenie Think Cell jest dla Ciebie
odpowiednim wyborem.
Podczas szkolenia dowiesz się jak rozpocząć pracę z Think Cell, jak edytować i formatować wykresy i organizować
prezentację w PowerPoint z jego wykorzystaniem. Szkolenie zostało tak zaplanowane, aby poświęcić również
znaczną ilość czasu na zaawansowane wykresu (jak np. waterfall, Mekko, Gantt) oraz ich integrację z danymi w
MS Excel.

Zakres tematyczny

Podstawy pracy z Think Cell
•

Instalacja i uruchamianie dodatku Think Cell

•

Aktualizacje dodatku

•

Podstawowe pojęcia

Podstawowe wykresy
•

Wstawianie wykresów

•

Podstawowe przekształcenia

•

Dodawanie i modyfikowanie elementów wykresu

•

Praca z danymi do wykresu (zasilanie wykresu)

•

Praca z tekstem na wykresie

•

Podstawowe typy wykresów
o

Liniowy

o

Kolumnowy

o

Powierzchniowy

o

Kołowy

o

Bąbelkowy
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o

Punktowy

•

Formatowanie wykresów

•

Różnice między wykresami dostępnymi w PowerPoincie/Excelu, a wykresami w Think Cellu

Zaawansowane wykresy
•

Zaawansowane wykresy
o

Wykres wodospadowy (waterfall)

o

Mekko

o

Gantta

Współpraca z MS Excel – dodatkowe możliwości
•

Tworzenie wykresów na bazie danych z Excela

•

Tworzenie i usuwanie połączeń Think Cella z danymi w plikach Excela

•

Wykorzystanie Think Cella do zaokrągleń danych w Excelu

Współpraca z PowerPoint – dodatkowe możliwości
•

•

Dodawanie do prezentacji innych obiektów niż wykresy
o

Agenda

o

Diagramy

Organizacja prezentacji z wykorzystaniem Think Cella
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