
A képzésen való részvétellel Ön:
•  képes lesz az Excel beállításait a saját igényeinek megfelelően kialakítani
•  mélyen és részletesen megismeri a képletek kialakítását
•  képes lesz tartománynevek használatával egyszerűbbé tenni a képletek hivatkozásait, könnyen 

értelmezhető képletek létrehozására
•  megtanulja az összetett, egymásba ágyazott függvényekből álló képletek szerkesztési módját, 

a tömb képletek alkalmazását
•  részletesen megismerkedik a számok egyedi formázásával, elmélyülhet a feltételes formázás 

lehetőségeiben
•  mély ismereteket szerezhet a listakezelés lehetőségeiről
•  megtanulja azt, hogy milyen módszerrel hivatkozhat a lista tetszőleges elemére
•  megismeri a kimutatás készítés részleteit
•  teljes részletességgel megismerkedik az adatszemléltetés eszközeivel, a diagramok, 

a feltételes formázás és az értékgörbék alkalmazásával
•  betekintést nyer a makró készítés első lépéseibe, megtanulja a makró-rögzítés lépéseit
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Eszköz a 
gyorsabb, 
hatékonyabb 
munkavégzéshez!

Hands-on 
tréning!

IIR

Eszközök • Adatkezelés • Táblázat szerkesztése • Képletek szerkesztése • Függvények 
• Formai beállítások • Listakezelés • Adatszemléltetés • Makrórögzítés

A képzés vezetője: Kovalcsik Géza, ügyvezető, Help-Key Bt. – 
Többek között „Az Excel programozása” című könyv szerzője
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A MENÜSZALAG
•  A menüszalag felépítése
•  Műveletek a menüsorral
•  Gyorselérési eszköztár

ADATRÖGZÍTÉS
•  Meglévő lista folytatása
•  A kitöltő fül használata
•  Egyedi listasorok létrehozása
•  Több cella feltöltése azonos adattal
•  Aktuális dátum és időpont beírása
 
SZÁMOLÓTÁBLÁK 
•  Képlet beírása, szerkesztése
•  Hivatkozási módok
•  Hova hivatkozhatunk?

- Hivatkozás másik munkafüzet cellájára
•  Hivatkozás tartománynevekkel

- Tartományok elnevezése
-  Elnevezések sor és oszlopazonosítók 

alkalmazásával
- Nevek hatóköre
- Nevek használata
- Miket nevezhetünk el?

FÜGGVÉNYEK HASZNÁLATA
•  Az AUTOSUM használata
•  Alapvető statisztikai függvények
•  Logikai függvények
•  Mátrix függvények
•  Pénzügyi függvények
•  Dátumfüggvények
•  Szövegfüggvények

A KÉPLETEK VIZSGÁLATA
•  Előd és utódcellák megjelenítése
•  Figyelőablak

FORMAI BEÁLLÍTÁSOK
•  Egyedi számformák
•  Feltételes formázás

VÉDELMI BEÁLLÍTÁSOK
•  Munkalap védelem
•  Munkafüzet szerkezet védelme
•  Munkafüzet védelem

ADATBÁZIS
•  A lista szerkezete
•  AutoSzűrő
•  Részösszeg használata
•  Tábla vagy lista?

- Hivatkozás a tábla elemeire
- Automatikus bővítés
- Irányított szűrés
- Példák a Tábla használatára

•  Kimutatás
-  A korábbi kimutatás-varázsló 

megjelenítése szolidálásra
- Műszerfal szemlélet
- Kimutatás diagram
- Szeletelő

•  Adatbázis függvények

DIAGRAMOK
•  Diagram formázása
•  Felhasználói diagramok

NYOMTATÁS
•  Nyomtatási kép
•  Oldalbeállítás

MAKRÓ KÉSZÍTÉS FELVÉTELLEL
AZ EXCEL BEÁLLÍTÁSAI
BŐVÍTMÉNYEK KEZELÉSE

8.30 Regisztráció > 9.00 A képzés kezdete > 17.00 A képzésnapok vége
A képzésnapok során délelőtti és délutáni kávészünetek, valamint közös ebéd nyújt felfrissülést.
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Kovalcsik Géza, ügyvezető, Help Key Bt.

A Budapesti Kandó Kálmán Villamosipari főiskolán számítástechnikai üzemmérnöki diplomát szerzett. 
Húsz éven át számítógépek műszaki ellátásában vett részt. Ezt kövezően – mintegy 15 éve – a felnőttkép-
zésben dolgozik. Alapvetően Microsoft alkalmazások ismertetése a feladata. A tréneri tevékenységek 
mellett több szakkönyvet is írt az Excelről és az Excel programozásáról. Jelenleg oktatóközponti tréner, 
ahol Visual Basic fejlesztői program, Word, Excel, Excel programozása, Access, Access programozása, 
Visio, Project programok használatát oktatja.



Ügyfélszolgálat: Ludman-Takács Tünde 06-1/459-7300

Koncepció: Lukácsi Ágnes 06-70/703-5465

Marketing: Mile Mónika 06-1/459-7334

Jelentkezésével elfogadja a jelentkezési és visszalépési feltételeket. Jelentkezésének beérkezése után vissza igazolást és számlát kap tôlünk. Kér jük az összeget szíveskedjen a 
rendezvény elôtt átutalni és a szám  laszámot, valamint a részt vevô nevét a befize tési csekken feltüntetni. A rendezvényre való bejutás csak ak kor ga rantált, ha befizetése cégünk-
höz 3 munkanappal a rendezvény elôtt be ér kezett. Ha átutalása a rendezvény kez dete elôtt 2 héten belül történik, kérjük azt a ren dezvény napján a re gisztráláskor a pénzes 
utal vány feladó vevényével igazolni. Fize tési ké se delem esetén a részt vevô min den felszólítási- és inkasszó díj meg téríté sére kö  te lezett. Esetleges prog ram- és helyszínváltoztatás 
jogát fenn tartjuk. Visszalépés: Csak írásban lehetséges. A részvétel visszamondása esetén 20.000 Ft+áfa/jelentkezõ, a ren dezvényt megelôzô 2 héten belüli lemondás 
esetén 40.000 Ft+áfa/jelentkezõ adminisztrá ci ós költsé get számolunk fel. A rendezvényt megelôzô 2 mun ka napon belüli lemon dás esetén a résztvevô a teljes részvételi 
díjat köteles megtéríteni. A bejelen tett résztvevô részvételének módosítása meghatározott feltételek mellett lehetséges. A szakképzési hozzájárulás terhére elszámolható 
összegek módosultak. Ügyfélszolgálatunk (06-1/459-7300) örömmel ad bôvebb tájékoztatást, illetve a honlapunkon is tájékozódhat.

FIZETÉS, VISSZALÉPÉS VAN MÉG KÉRDÉSE?

–10%
1. RÉSZTVEVÔ:
Vezetéknév  Keresztnév 

Beosztás 

Osztály 

Végzettség 

Telefon 

Fax1 

Mobiltelefon1 

E-mail1 

Aláírás2 

A rendezvényen való részvételt engedélyezô/elrendelõ személy:
Vezetéknév  Keresztnév 

Beosztás 

Osztály 

Adminisztratív kapcsolattartó:
Vezetéknév  Keresztnév 

Beosztás 

Osztály 

Helyettesítõ személy3

Vezetéknév  Keresztnév 

Beosztás 

Osztály 

Aláírás2 

2. RÉSZTVEVÔ:
Vezetéknév  Keresztnév 

Beosztás 

Osztály 

Végzettség 

Telefon 

Fax1 

Mobiltelefon1 

E-mail1 

Aláírás2 

SZÁMLÁZÁSI CÍM:

Cégnév 

Irányítószám   Helység 

Utca/Postafiók 

1   E-mail címének, fax- és mobilszámának megadásával hozzájárul ahhoz, hogy az IIR további ren dez vé nyei rôl e csatornákon is kapjon tájékoztatást.
2  A képzésre/rendezvényre regisztráló személy alírásával igazolja, hogy a képzésen/ren dez vényen személyesen vesz részt.
3 Az Ön helyettese, amennyiben Ön nem tud részt venni a rendezvényen.

Áraink nem tartalmazzák az áfát  A feltüntetett megtakarítások a több napos rendezvények határidõs kedvezményét, valamint a regisztrált napok számától függõ kedvezmény  
nettó összegét tartalmazzák  A részvételi díj tartalmazza a dokumentáció, ebéd, kávé és üdítõ költségeit.  A rendezvényen kép- és hangfelvétel készülhet.

Csoportos kedvezményért  
kérje egyedi ajánlatunkat!

06-1/459-7334 • MARKETING@IIR-HUNGARY.HU

Részvételi díjak Jelentkezési határidő:
2017. DECEMBER 29-IG 2017. DECEMBER 30-TÓL

Ár Megtakarítás Ár

q  EXCEL HALADÓ: 2018. FEBRUÁR 15-16., BUDAPEST 2018. február 1. 219.000 Ft 30.000 Ft 249.000 Ft

SF7011
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Eszközök • Adatkezelés • Táblázat szerkesztése • Képletek szerkesztése • Függvények 
• Formai beállítások • Listakezelés • Adatszemléltetés • Makrórögzítés
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