Kursledare är Max Michelson, MaxIT Consulting
i Ronneby. Han har utbildat professionellt i Excel
sedan 1996 och har mångårig erfarenhet av vad
som är värdefullt för företagsledare att kunna för
att arbeta eﬀektivare med programmet.
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EKONOMI – AFFÄRSMÄSSIG EXCEL
Genom rätt verktyg kan du optimera och eﬀektivisera, lägga krutet där din
kompetens behövs bäst. Med kunskap och förståelse för hur du använder
ditt ekonomiprogram får du tid över till att bygga hållbar lönsamhet.
Baskursen i Ekonomi – Aﬀärsmässig Microsoft Excel Nivå 1, ger
dig utbildning bland annat i hur du bygger din budget och utformar
säljkalkyler. Programmet är också ett värdefullt verktyg för tidsplanering
vilket också ingår i baskursen. Genom att använda Excel eﬀektivt din
dagliga verksamhet når du tidsvinster och ökad eﬀektivitet samtidigt som
du utvecklar ditt företag.
Våra erfarna kursledare ger dig verktygen och tipsen på hur du kan jobba
smartare i programmet. Stor vikt läggs vid praktiskt tillämpning. Efter tre
halvdagar är du rustad för att använda programmet fullt ut med lånekalkyler,
företagsbudget, redovisningar, artikelregister och fakturasystem.
Plats:
Pris:
Anmälan:
När:

Soft Center, Ronneby
4 500 kr per deltagare exkl moms.
Kursmateriel och enklare förtäring ingår.
mikael.espenkrona@btv.se
Start under vintern 2015/16. Maila din intresseanmälan till Mikael Espenkrona så säkrar du
upp din plats.

Kursen har tillgång till dator men det är till din fördel att ta med egen för
att spara dina arbeten/övningar.
Välkommen!

Dag 1 – Hur ”tänker” programmet?
sen...
Dagen innehåller bland annat
t Grundläggande element i programmet;
Eﬀektiv inmatning av värden,
t Kalkyler över flera blad
t Du bygger formler för att förstå hur
programmet ”tänker”
t Du lär dig automatfunktioner, fördelar
och användning
t Bromsklossar i systemet; Hur undviker
du dem?
t Presentation av kalkyl, framtagning och
tilltalande utskrift
t Sammanfattande övningar
Dag 2 – Formler och kalkyler
Dagen innehåller bland annat
t Absolut cellreferens eller ”låsa” celler
t Lånekalkyl, spåra formler i kalkylblad
t Funktioner; Att lägga in rabatter vid
olika prisnivåer
t Spåra formler i kalkylblad
t Sammanfattande övningar
Dag 3 – Fakturering och
artikelregister
Dagen innehåller bland annat
t Faktura med kund- och artikelregister,
moms och rabatter
t Linjer, färg och form i kalkylblad för
tydlighet och funktion
t Diagramverktyg
t Sammanfattande övningar

