Data-analyse in MS Excel - Live webinar
DOELSTELLINGEN
Data analyseren is volop in evolutie. Excel volgt deze trend met meer geavanceerde
draaitabellen. Door deze opleiding krijg je niet alleen een up-to-date inzicht in de
draaitabellen maar ben je ook vertrouwd met de nieuwe (Power)Excel. Noodzakelijk
voor iedereen die gegevens analyseert in Excel.
Deze opleiding heeft als doelstelling:
een introductie te geven tot PowerExcel;
efficiënt en up-to-date draaitabellen te leren maken.

SAMENVATTING
Categorie:
Persoonlijke ontwikkeling
Niveau:
Basic
Type opleiding:
Blended learning
Prijs:
Lid: € 460.00
Niet-lid: € 555.00
Partner BZB: € 460.00
Incompany: op maat, prijzen op aanvraag

DOELGROEP
De opleiding kan gevolgd worden door verschillende doelgroepen die gegevens
rapporteren en analyseren:

commercieel en administratieve medewerkers;
medewerkers die rapporteren;
managers;
andere functies die nood hebben om gegevens te analyseren.

VEREISTE VOORKENNIS
Basic level: onderricht vooral theoretische concepten om zo een algemeen
overzicht bij te brengen (initiatie).
Extra voorkennis vereist:
Basiskennis Excel
Kennis van sorteren en filteren in Excel
Een basiskennis van draaitabellen (Pivottables) is meegenomen maar niet
noodzakelijk

PROGRAMMA
Inhoud
Werken met PowerQuery
Geschikt om lijsten op te kuisen
De nieuwe manier om datalijsten/tabellen te koppelen in Excel
Werken met lijsten in Excel – werken met meerdere lijsten in datamodel: een
start met PowerPivot
Draaitabellen (Pivottables) aanmaken op basis van 1 of meerdere
lijsten/tabellen
Analyseren met draaitabellen
Basis en gevorderde technieken in draaitabellen
PRAKTISCHE INFORMATIE
Duurtijd: 1 dag opleiding
Uren: 9u-17u (6 lesuren per dag)
Plaats: Deze opleiding zal online gegeven worden
Extra informatie:
Hoe start je de webinar vlot op? Je ontvangt een login en een wachtwoord per email om toegang te krijgen tot ons platform. In het platform vind je een link. Door
op de geplande datum te klikken start de webinar via Webex.
Om bijscholingspunten te behalen is het belangrijk om met je eigen naam in te
loggen, de volledige trainingsdag te volgen en de door de trainer voorgestelde

vragen te beantwoorden. Volg de opleiding niet met meerdere personen via
eenzelfde pc.

METHODOLOGIE
Type opleiding: Online, blended learning
Tijdens Live Webinars zie je de presentatie en de trainer live via jouw scherm.
Je kunt met de trainer communiceren en vragen stellen.
Lesmateriaal:
Syllabi
Powerpoint presentatie (slides)
Live Video
Tijdens onze interactieve opleidingen staan we zo dicht mogelijk bij de werkpraktijk
van elke dag. De focus ligt op praktijktips, handige schema’s en herkenbare
situaties of cases. Via praktische opdrachten in kleine groepjes wordt aan de
deelnemers de mogelijkheid geboden om te reflecteren over bepaalde aspecten van
de aangereikte topic. Na feedback van de groep en de trainer kunnen die eventueel
verder uitgewerkt worden.

