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Bogen er en introduktion til pivottabeller i Microsoft Excel 2013. Begrebet defineres og læseren bliver ført
gennem oprettelsen af og redigeringen af pivottabeller i flere forskellige afskygninger. Indhold: Hvad er en
pivottabel Hvorfor pivottabelrapporter? Hvilke data kan bruges Felttyper Hvor kommer data fra? Opdatering
af pivottabeller Ændring af data Flyt pivottabel Anbefalede pivottabeller Hurtig analyse Opret pivottabel
Faneblade på båndet Indsæt felter i tabellen Filtre og sortering Grupper Indstillinger til pivottabeller Datafelter
og celler Beregningsmetoder Beregnede felter Formler der henviser til pivottabel Formater celler Vis detaljer
Vis rapportfiltersider Totaler og subtotaler Tabeltypografier Pivotdiagrammer Udsnitsværktøjet Tidslinjer
Note om udskrift Hent eksterne data Flere konsolideringsområder Datamodellen – brug flere tabeller Opgave
1 Opgave 2
Finn Officekurs på Kursguiden. Bliv bedre til at arbejde med analyse af større datamængder, udarbejdelse af
avancerede, men brugervenlige regneark samt opsætning og strukturering af mere komplekse, økonomiske
sammenhænge i Excel. Excel kursus i alle versioner: 97, 2000, XP, 2003, 2007, 2010 og 2013 Hvorfor et
virksomhedstilpasset excel kursus hos os. Get YouTube Red. no - Landets ledende kursoversikt. no - Landets
ledende kursoversikt. Brug ressourcerne nedenfor for at få mere at vide om, hvordan du kan bruge Power
Pivot til at få ny indsigt i dine data. Klikk her for ulike kurs i Office over hele landet. Excelpaketet
Excelpaketet ger dig tillgång till Learnesys tre Excelkurser samt vår kurs med övningar i Excel:Excel
Komplett - Fördjupning Funktioner - Fördjupning Pivottabeller - Övningsuppgifter - Det är totalt 249 korta

lektioner på 1 till 3 minuter som kommer ge dig svart bälte i Excel. Want music and videos with zero ads.
Virksomheden sparer tid og penge; Instruktører med 12 års erfaring Visar hur du kan göra snygga diagram i
Excel så som stapeldiagram, punktdiagram, bubbeldiagram, Kombinationsdiagram, och miniatyrdiagram
6/18/2013 · Hur man gör Pivottabeller som innehåller text. Excel kurs fra KnowledgeGroup er markedets
beste.
Bliv bedre til at arbejde med analyse af større datamængder, udarbejdelse af avancerede, men brugervenlige
regneark samt opsætning og strukturering af mere komplekse, økonomiske sammenhænge i Excel.
PowerPivot giver avancerede datamodelleringsfunktioner i Microsoft Excel. Want music and videos with zero
ads. Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter. no - Landets
ledende kursoversikt. Excel är idag det mest sålda kalkylprogrammet på marknaden och används av både
företag och privatpersoner. Brug ressourcerne nedenfor for at få mere at vide om, hvordan du kan bruge
Power Pivot til at få ny indsigt i dine data.

