CURS
“Inițiere în Excel"

Despre noi:
Focus Training este un partener de încredere în domeniul formării profesionale, capabil să asculte, să
înțeleagă și să ofere cele mai rapide și bune soluții de training, adaptate nevoilor dumneavoastră de
formare. Organizăm, la nivel național, cursuri, seminarii și conferințe dedicate dezvoltării personale și
profesionale. Avem o bogată experiență în acest domeniu și punem accent, de fiecare dată, pe calitate
și performanță. Traineri de top, tematici de actualitate, soluții practice, locații atent selectate, prețuri
corecte, atmosferă profesionistă, prietenoasă și deschisă, acestea sunt doar câteva dintre avantajele
participării la evenimentele noastre.

Tematica propusă:
Modulul 1 - Interfața și obiectele Excel
• Registre și foi de calcul.
• Manipularea foilor de calcul.
• Mutarea foilor de calcul.
• Copierea foilor de calcul.
• Vizualizarea datelor.
• Formatarea.
Modulul 2 - Organizarea datelor
• Ce este un tabel?
• Reguli de bune practici în organizarea datelor.
• Instrumentul Autofill.
• Liste definite de utilizator.
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Modulul 3 - Formule
• Operații și operatori.
• Formule.
• Copierea, mutarea formulelor.
• Referințe relative și Referințe absolute.
Modulul 4 - Funcții de bază
• Funcții de tip Date&Time.
• Functiile DATE si TIME.
• Functiile TODAY, NOW.
• Functiile WORKDAY si NETWORKDAYS.
• Functiile WEEKDAY si WEEKNUM.
• Funcții de tip text.
• Functiile LEFT, MID, RIGHT.
• Functiile UPPER, PROPER, LOWER.
• Functiile LEN, TRIM, TEXT, CLEAN.
• Funcții condiționale.
• Functiile COUNTIF, SUMIF, AVERAGEIF.
• Functiile COUNTIFS, SUMIFS, AVERAGEIFS.
Modulul 5 - Sortarea și filtrarea datelor
• Sortarea datelor dintr-un tabel după informațiile conținute de o coloană.
• Sortarea datelor dintr-un tabel după informațiile conținute de două sau mai multe
coloane.
• Filtre de tip text.
• Filtre de tip Date&Time.
• Filtre pentru numere.
Modulul 6 - Imprimarea
• Pregătirea foilor de calcul pentru imprimare.
• Printarea simultană a mai multor foi de calcul.
• Definirea zonelor de imprimat.
*Notă 1: tematica se poate personaliza în funcție de nevoile de formare profesională.
**Notă 2: achiziția se poate face și din catalogul electronic SEAP - SICAP.
***Notă 3: cursul se poate organiza atât la sediul beneficiarului, cât și într-o altă locație.
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Pentru detalii și oferta personalizată ne puteți contacta la numărul de telefon 0762.278.969 sau la
adresa de e-mail training@focus-training.ro.

Vă stăm la dispoziție pentru a vă oferi tot suportul necesar organizării, în cele mai bune condiții, a
sesiunilor de instruire.

Cu stimă,
Cosmin Constantin
Managing Partner
0762.278.969
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