
 

UCZYMY zgodnie  z  potrzebami .  

1  CLICK prowadz i  szkolen ia  dostosowywane 

do poz iomu zaawansowania  i  zakresu  

zadań uczestn ików.  

 

Cel szkolenia 

Dla tych, którzy od szkolenia oczekują czegoś więcej niż schematycznej wiedzy książkowej. Tutaj w praktyce poznasz 

niecodzienne możliwości Excela. Nauczysz się łączyć kilka funkcjonalności tworząc profesjonalne narzędzia. Ponadto 

kilkukrotnie skrócisz czas wykonywania dotychczasowych czynności. 

Jeśli znowu chcesz wykrzyknąć „wow!” to musisz poznać nasze sztuczki! 

 

Wymagania 

Wymagamy średniozaawansowanych umiejętności pracy z MS Excel. Jeśli chcesz się upewnić czy to szkolenie jest dla Ciebie, 

to pobierz naszą ankietę, wypełnij i prześlij e-mailem na: 1-click@1-click.pl. Doradzimy Ci w wyborze szkolenia. 

 

Miejsce szkolenia 

Szkolenia prowadzone są w nowoczesnym biurowcu klasy A - Sienna Center. Dzięki temu zapewniony jest wysoki komfort na 

szkoleniu.  

Adres: Warszawa, ul. Sienna 75 - wejście niebieskie do budynku, drugie piętro 

Zdjęcie 1 i Zdjęcie 2 

 

Terminy i Godziny 

12-14 maja 2010 

3 dni x 6 h = 18 h (1h = godzina zegarowa) 

od 9:00 do 15:00 w tym dwie przerwy kawowe i jedna lunchowa 

 

Liczba uczestników 

od 4 do 8 osób (zapewnia indywidualne podejście) 

 

http://www.1-click.pl/pliki%20inne/Ankieta%20-%20Excel.xls�
http://www.1-click.pl/szkolenia_excel_otwarte_mapa.htm�
http://www.1-click.pl/images/sala/Korytarz.JPG�
http://www.1-click.pl/images/sala/Sala.jpg�
http://www.1-click.pl�


Certyfikaty 

Każdy z uczestników otrzymuje imienne certyfikaty ukończenia szkolenia sygnowane przez 1 CLICK. 

 

Nauka po szkoleniu 

Przez 3 miesiące uczestnicy otrzymują emailem ćwiczenie oraz link do videoporadnika, który pomoże je wykonać. 

 

Cena 

1 390 PLN  

(standardowa cena za trzydniowe szkolenie) 

Promocja do końca maja 2010: 

30% taniej ! 

973 PLN (cena po uwzględnieniu promocji) 

 

W cenę szkolenia wliczono: 

• intensywne 3 dniowe szkolenie 

• dwie przerwy kawowe każdego dnia 

• dwudaniowy obiad każdego dnia 

• profesjonalne materiały szkoleniowe 

• certyfikaty ukończenia szkolenia 

• wsparcie poszkoleniowe - video poradniki 

Jak rozpocząć? 

Wypełnij formularz zgłoszeniowy: xls (zalecane) lub pdf i prześlij e-mailem na: 1-click@1-click.pl lub faxem. 

 

  

http://www.1-click.pl/pliki%20inne/Formularz%20zgloszeniowy.xls�
http://www.1-click.pl/pliki%20inne/Formularz%20zgloszeniowy.pdf�
http://www.1-click.pl/o1click.htm�


Program szkolenia - Sztuczki i kruczki: zaawansowany Excel 2007 PL 

1.        Szybka edycja danych 

1.1.      Sposoby na uchwyt wypełniania 

1.2.      Szybka zmiana znaku na przeciwny i Transpozycja 

1.3.      Zmiana ciągów tekstowych na liczby 

1.4.      Odwołania względne, bezwzględne i mieszane 

1.5.      Szybkie otwieranie odwołań do innych arkuszy 

1.6.      Listy niestandardowe i wypełnianie serią danych 

1.7.      Sprawdzanie poprawności danych (tworzenie list rozwijanych) 

1.8.      Edycja grupowa 

1.9.      Szybkie podsumowanie tabeli 

1.10.    Narzędzie „Konsolidowanie” 

2.        Narzędzia do wyszukiwania i symulacji 

2.1.      Narzędzie „Przechodzenie do” 

2.2.      Inspekcja skoroszytu 

2.3.      Szukaj wyniku (jedna niewiadoma) 

2.4.      Solver (więcej niewiadomych) 

2.5.      Scenariusze – analiza symulacji 

2.6.      Odnajdowanie powtórzeń przez formatowanie warunkowe 

3.        Funkcje zaawansowane 

3.1.      Wstęp do funkcji 

3.2.      Data i czas 

3.3.      Tekst 

3.4.      Finanse 

3.5.      Statystyka i matematyka 

3.6.      Wyszukiwanie 

3.7.      Inne 

3.8.      Formuły tablicowe i funkcje zagnieżdżone 

4.        Formatowanie zaawansowane 

4.1.      Style 

4.2.      Autoformatowanie 

4.3.      Tworzenie własnych formatów 



4.4.      Sortowanie według kolorów 

5.        Przetwarzanie danych 

5.1.      Śledzenie zmian 

5.2.      Unikatowe rekordy 

6.        Tabele i wykresy przestawne 

6.1.      Pole i element obliczeniowy 

6.2.      Utworzenie arkuszy z filtra raportu 

6.3.      Grupowanie dat 

6.4.      Wykres przestawny 

7.        Efektywne raportowanie 

7.1.      Wykresy z dwiema osiami 

7.2.      Wstawianie znaku wodnego 

7.3.      Trendy 

7.4.      Automatyzacja raportowania – WEŹDANETABELI() 

7.5.      Histogram 

7.6.      Wklej jako obraz 

8.        Komunikacja z otoczeniem 

8.1.      Hiperłącza 

8.2.      Import danych z sieci Web 

8.3.      Import danych z pliku 

8.4.      Korespondencja seryjna 

8.5.      Wysyłanie emaili z korespondencją seryjną 

9.        Sztuczki z widokiem 

9.1.      Okna 

9.2.      Widok niestandardowy 

10.      Makra 

10.1.    Nagrywanie makra 

10.2.    Uruchamianie makra 

11.      Ciekawe opcje drukowania 



12.      Pozostałe ułatwienia 

13.      Ograniczenia Excela 2007 

14.      Skróty klawiaturowe 

 1 CLICK, NIP: 951-216-02-89, REGON: 141846414  


