
Bliv bedre til Microsoft® 
Excel – Videregående
Skab værdifuld data med analyse og formatering

Dyk ned i Excels analyse- og formateringsmuligheder
Har du erfaring med Excel, men ønsker du at dykke ned i alle programmets muligheder og kunne indfri programmets 
og dit eget fulde potentiale? Så er dette kursus noget for dig.

På kurset går vi et spadestik dybere og fokuserer på dataanalyse og dataformatering. Du lærer bl.a. at mestre 
pivottabeller, filtrering, funktionsbibliotek og kæder mellem ark. Og så kan du skræddersy dine Excel-ark, så de 
matcher netop dine behov.

 

Dit udbytte

• Indsigt i funktionerne HVIS, TÆL.HVIS og SUM.HVIS

• Evne til at formatere dit talmateriale, så det præsenteres på en overskuelig måde

• Kompetencer i at arbejde på tværs af dine Excel-ark f.eks. redigere eller opbygge flere ark samtidigt, hente data 
mellem ark og oprette formler på tværs af flere ark

• Indsigt i at hente poster frem fra en database og at kombinere samt sammenligne data fra underliggende dataark

• Evne til at kunne opsætte en effektiv brugergrænseflade

• Kompetencer i at benytte betinget formatering til at overskue, overvåge og analysere data

• Viden om at arbejde med pivottabeller, så du kan lave opsummeringer, analysere og dynamisk belyse data fra 
forskellige vinkler

Din virksomheds udbytte

• Bedre dataoverblik

• Bedre databehandling

• Bedre formidling af data

Hvem deltager på kurset?

Kurset er for dig, der har erfaring med Excel, og som gerne vil have et dybere indblik i programmet.

Dette kursus bygger videre på vores grundlæggende Excel-kursus. Det er derfor en fordel, at du har deltaget på det 
grundlæggende kursus eller har tilsvarende viden.

https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/bliv-bedre-til-microsoft-excel-grundlaeggende/


På kurset arbejder du med Excels:

• Formateringsværktøjer inkl. betinget formatering

• Forskellige opslagsfunktioner

• Filtrering

• Dataanalyseværktøjer

• Pivottabeller

• Funktionsbibliotek

• Kæder mellem ark

• Opslag
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Se opdaterede datoer og priser via linket nedenfor:

https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/bliv-bedre-til-microsoft-excel-videregaende-dataanalyse-og-
formatering/

https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/bliv-bedre-til-microsoft-excel-videregaende-dataanalyse-og-formatering/
https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/bliv-bedre-til-microsoft-excel-videregaende-dataanalyse-og-formatering/


Prisen dækker over:

Under kurset

• 1 kursusdag

• Vidensdeling

• 1 underviser

• Forplejning

• Kursusmateriale

Efter kurset

• Kursusbevis

Praktisk gennemførsel

Kurset består af 1 dags kursusaktivitet.

Undervisningen gennemføres som en kombination af oplæg/teori, cases og træning. Træningen tilrettelægges, så 
alle får mulighed for at afprøve individuelle læringspunkter på dagen.

HUSK

På kurset skal du huske at medbringe din egen bærbar med den nyest opdaterede udgave af Excel.

Hvem underviser?
Frank Jensen

Frank har siden 1999 undervist i IT på fuld tid inden for webdesign, grafiske programmer såsom Photoshop og 
InDesign samt alle versioner af Microsoft Office-pakkerne på alle niveauer.

Han er oprindeligt uddannet folkeskolelærer og har tidligere været fastansat som underviser hos bl.a. 
Kompetencehuset i Aarhus, Aarhus Medie- og Designskole, VIA University College Horsens og Jensens Kurser A/S 
Aarhus.

Franks spidskompetence er hans evne til at motivere og formidle, så selv svært tilgængeligt stof bliver letforståeligt 
og nærværende at arbejde med. Han er engageret og levende i sin undervisning, er en stærk formidler, der formår at 
brænde igennem, og han er vant til at håndtere en undervisningssituation med mennesker med meget forskellig 
faglig baggrund.



 

Vidste du...?

Interne kurser

Alle vores kurser kan holdes kun for din virksomhed – enten ude i virksomheden eller virtuelt. Der er god økonomi i 
interne kurser, og fælles læring skaber fællesskab. Kurset tilpasses jeres konkrete ønsker og behov.

Få mere viden

Personlighedstest

Hos Mannaz tilbyder vi et hav af forskellige tests/målinger med feedbacksamtale, så du kan blive en endnu bedre 
version af dig selv. Du kan bl.a. vælge mellem MBTI®, Hogan, Lumina Spark, Mannaz 360° m.m.

Læs mere

Coaching

Hvis du ønsker at arbejde målrettet med din udvikling, kan du supplere dit kursus med coachingsamtaler. 
Coachingen er individuel, og vi har altid en coach med mange års erfaring inden for dit felt.

Køb coaching

Engelsk er altid en mulighed

Mange af vores kurser har en version, der afholdes på engelsk. Hvis det ikke er tilfældet, kan vi altid lave en 
afholdelse på engelsk som internt kursus ude hos jer – fysisk eller virtuelt.

Se engelske kurser

Om Mannaz
Hvad er en virksomheds største konkurrencemæssige fordel? Hvad er en organisations vigtigste aktiv?

Det er menneskene.

Vi leverer kurser og uddannelser samt konsulentydelser – altid med fokus på mennesker og deres samspil i 
organisationer.

https://www.mannaz.com/da/virksomhedsinterne-kurser/?=snippet-bund-af-kursusbeskrivelser
https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/personlighedstest/
https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/personlig-coaching/?=snippet-bund-af-kursusbeskrivelser
https://www.mannaz.com/en/education/?=snippet-bund-af-kursusbeskrivelser
https://www.mannaz.com/en/education/?=snippet-bund-af-kursusbeskrivelser


 
Udvikling siden 1975 Mannaz var DIEU, Danske Ingeniørers Efteruddannelse. Se vores historie 
Praksisnær læring Ny viden har først værdi, når den bliver taget i brug. Læs om Mannaz 
Udvikling verden over Vi har kontorer i København, London, Malmö og Aarhus. Kontakt os 
Udnyt jeres potentiale Vi tilbyder også skræddersyede konsulentydelser. Se alle ydelser 

https://www.mannaz.com/da/om-mannaz/vores-historie/?=snippet-bund-af-kursusbeskrivelser
https://www.mannaz.com/da/om-mannaz/?=snippet-bund-af-kursusbeskrivelser
https://www.mannaz.com/da/om-mannaz/global-tilstedevaerelse/?=snippet-bund-af-kursusbeskrivelser
https://www.mannaz.com/da/konsulentydelser/?=snippet-bund-af-kursusbeskrivelser

