Naročilnico lahko pošljete:
• po e-pošti: narocila@zfm.si
• po pošti: Založba Forum Media d.o.o., Prešernova ulica 1, 2000 Maribor
• ali nas pokličite na telefonsko številko 02 250 18 00

NAROČILNICA
9004/1/872002

Da, prijavljam se na: EKSPERTNI TEČAJ EXCELA
Cena: 198,00 € (DDV ni vključen v ceno.)
Posebne ugodnosti:

1. udeleženec (ime in priimek)

Funkcija

GSM/Telefon

E-naslov

2. udeleženec (ime in priimek)

Funkcija

GSM/Telefon

E-naslov

3. udeleženec (ime in priimek)

Funkcija

GSM/Telefon

E-naslov
Da

Naziv organizacije
Naslov za dostavo
Kontaktna oseba (ime in priimek)

Davčna številka
Naslov za izdajo računa
Funkcija

GSM/Telefon

Ne

Davčni zavezanec
E-naslov za E-račun
E-naslov

Datum, podpis, žig
Splošni pogoji
SEMINARJI Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo seminarja. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih
plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje tri delovne dni pred izvedbo seminarja. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se seminarja ne udeležijo, niso
upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa na seminar pošljejo drugega udeleženca. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s
predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi seminarja – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S pisno prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in
splošne pogoje.

Da, kot kontaktna oseba podajam privolitev za obdelavo osebnih podatkov.
Založba Forum Media d.o.o., Prešernova 1, Maribor stremi k najvišjim standardom varstva osebnih podatkov, ki jih obdeluje le, če vi to izrecno dovolite. Vabimo vas, da podate privolitev za obdelavo
vaših podatkov na spodnjem obrazcu in si s tem zagotovite, da boste sproti obveščeni o vseh zakonskih novostih in izobraževalnih dogodkih ter da boste lahko izkoristili druge ugodnosti ki vam jih
ponuja Založba Forum Media. Soglašam, da Založba Forum Media d.o.o., Prešernova 1, Maribor (odslej: družba), moje zgoraj posredovane podatke obdeluje za potrebe obveščanja o novostih in za
potrebe neposrednega trženja njihovih produktov oziroma storitev (priročniki, knjige, izobraževanja in ostalo). Ob tem sem seznanjen/-a, da:
- lahko pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov pri družbi kontaktiram preko e-naslova: dpo@zfm.si;
- osebni podatki ne bodo obdelovani za noben drug namen, kot navedeno zgoraj, in se bodo po prenehanju namena izbrisali;
- osebni podatki ne bodo posredovani tretjim osebam razen tistim uporabnikom, ki imajo za to podlago v zakonu, pogodbi ali izkažejo drugo pravno podlago;
- imam po zakonu pravico od družbe zahtevati dostop do podatkov, njihov popravek, izbris ali omejitev obdelave ter pravico vložiti ugovor zoper obdelavo osebnih podatkov in zahtevo za prenos
osebnih podatkov. Navedene pravice lahko uveljavljam z zahtevo, poslano na (elektronski) naslov: dpo@zfm.si;
- lahko osebne podatke iz zbirk družbe za v privolitvi naveden namen obdelujejo tudi pogodbeni partnerji, s katerimi ima družba sklenjene pogodbe o obdelovanju osebnih podatkov in ki hkrati lahko
zagotavljajo ustrezno visoko raven varstva osebnih podatkov;
- lahko pri nadzornem organu (Informacijski pooblaščenec RS) vložim pritožbo, če obdelava osebnih podatkov ne bi bila skladna s predpisi;
- se promocijska sporočila lahko posredujejo v okviru segmentiranega neposrednega trženja, kar lahko vključuje tudi oblikovanje proﬁlov za zagotovitev, da se pošiljajo takšne informacije, ki so na
podlagi analize mojih aktivnosti in zanimanj v največji možni meri prilagojene mojim potrebam in interesom;
- več informacij o varstvu osebnih podatkov v družbi lahko pridobim v »Pravilih o varstvu osebnih podatkov družbe«, dostopnih na www.zfm.si.

EKSPERTNI TEČAJ EXCELA

PRODUCT DESCRIPTION

Na ekspertnem tečaju Excel spoznamo napredne funkcionalnosti vrtilnih tabel, graﬁkonov, PowerPivot, napredne
Array funkcije in programiranje v VBA. Uporabnik zna po končanem tečaju samostojno izvesti analizo in predstavitev
podatkov, ki jih prejme v kakršnikoli obliki ter spozna osnove programiranja v VBA.

Komu je tečaj namenjen?
Tečaj je namenjen vsem, ki Excel poznajo in z njim pogosto delajo, ne znajo pa izvesti naprednih analiz podatkov in na
enostaven način izluščiti najpomembneje. Prednost je, če so se pri svojem delu že srečali s podatkovnimi bazami in
programiranjem.

Kako poteka?
Udeležba preko online seminarja v živo je vsebinsko enaka običajni, le da ste udeleženi od doma ali iz pisarne.

Ne potrebujete nikakršne posebne strojne ali programske opreme, samo kliknete na povezavo, vklopite zvočnike in že
ste pri nas. Predavatelj ima ves čas dostop do vašega računalnika na daljavo in vam pomaga med samim tečajem.
Tečajnikov je v skupini več, s predavateljem vsak udeleženec deli ekran, tako da lahko predavatelj sledi delu
posameznika. Komunikacija je vsestranska (vklopiti je potrebno le avdio in video povezavo, predavatelj vas v tem
primeru tudi vidi in sliši).

Na tečaju se udeleženci torej povežete na online tečaj, kjer so na voljo vsa gradiva in datoteke za vajo. Predavatelj v
živo izvede demonstracijo funkcionalnosti in nato sledi vaja. Med vajo predavatelj pomaga udeležencem z razlago. Po
potrebi ponovno pojasni poglavja z zahtevnejšo vsebino. Vse razlage vseh poglavij so posnete na online tečaju, tako
da lahko tečajnik kadarkoli ponovno predvaja razlago še neomejeno časa po tem, ko je tečaj končan.

Za online seminar v živo priporočamo boljšo internetno povezavo. Ne priporočamo je popolnim začetnikom.

Usposabljanje lahko poteka na programski opremi Microsoft Oﬃce Excel 2010, 2013 ali 2016.

Predavatelj uporablja slovenski Excel v verziji 2016. V kolikor imate nameščeno verzijo 2010, to ne predstavlja
nikakršnega problema (nekaj razlik pri graﬁh in uvažanju podatkov).

Vsebina
Napredne funkcije

Napredno oblikovanje številk.
Več-osni graﬁkoni in PowerMap.
Napredne funkcije: AND, OR, IFS, SUMIFS, COUNTIFS, INDEX, MATCH, XLOOKUP in gnezdene funkcije.
Uporaba in delo z Array formulami {},+.
Napredno pogojno oblikovanje in prilagoditev prioritet.
Delo s podatki

Večslojno in prioritetno razvrščanje z AND in OR pogoji.
Uvoz podatkov iz spleta, podatkovne baze, oblaka in uporaba Power Query
Napredna raba vrtilnih tabel z izračunanimi polji.
Uporaba razčlenjevalnika in časovnice.
Vrtilni graﬁkoni in povezave vrtilnih tabel v nadzorno ploščo.
Power Pivot

Pojasnila pojma podatkovna baza in ključ.
Združevanje več tabel v smiselno celoto.
Prikaz podatkovnega modela.
DAX (Data Analyst eXpression) mere in KPI (Key Performance Index).
Delo z datumi v Power Pivot
Uporaba naprednih funkcij za analizo (SUMX, FILTERX, RELATED, ... ).
VBA

Osnove programiranja in uporaba makrov.
Avtomatizacija ponavljajočih dejanj.
Spremenljivke, stavki (If Then) in zanke (For, Next).
Priprava gumbov, oken in drugih vnosnih polj
Odprava napak in debug.
Izdelava enostavne aplikacije v VBA.
Novosti v Excel 2019.

Strojna oprema
Priporočljiva je uporaba mikrofona ali spletne kamere. V kolikor mikrofona nimate, boste lahko postavljali
vprašanja samo preko vgrajenega chat-a. Kamera ni obvezna, je pa potek samega online seminarja prijetnejši,
če se vidimo.
Preverite delovanje vaših zvočnikov tako, da odprete naključen Youtube posnetek.
Priporočljiv je širokopasovni dostop do interneta (xDSL, optika).

Programska oprema
Prenesite si orodje Zoom (povezavo vam bomo poslali) in ga namestite na vaš računalnik.
Sistem online seminarja ima včasih težave pri delovanju preko VPN, zato priporočamo direktno povezavo s
spletom.

Dostop do online tečaja
Za vsak online tečaj boste prejeli dostop (uporabniško ime in geslo) na email.

V tečaj je vključeno:
Izvedba tečaja s strani strokovno usposobljenega predavatelja, ki je član Microsoft partnerskega omrežja
in MOS certiﬁciran.
Dostop do vseh datotek iz programa, tako nerešenih kot rešenih iz vseh sklopov, še tri mesece po
končanem tečaju.
Dostop do online avdio-video pojasnil s predstavitvami funkcionalnosti in rešitvami problemov (skupaj
255 minut videoposnetkov znotraj e-learning platforme, ki jih uporabnik sam nadzira in lahko ponovno
predvaja) še tri mesece po končanem tečaju.
Potrdilo o izobraževanju.

