A-Training
Kurssi: Tärkeimmät funktiot Excelissä
Lähtötasosuositus: Teet jo kaavoja sujuvasti ja käytät Excelissä monia eri toimintoja
Kurssi sopii henkilöille, jotka tarvitsevat monipuolista tietojen järjestelyä ja analysointia
Kurssin kesto: klo 9 - 16, 7 h - tauot (45+15+15) = 5:45
Tärkeimmät funktiot Excelissä
Funktion tekemisen yleisidea
Funktion valinta, kenttien erottaminen, funktion sisällä
solualuevalintoja suuressa taulukossa

Aika- arvio

0:15:00 min

funktiolla taulukon korjaus
Solun alusta/lopusta /keskeltä x määrä merkkejä erilleen:
Vasen/Oikea/Poimi.teksti- funktiot
Ketjuta, solujen yhdistämistä

0:10:00 min
0:05:00 min

Laskennasta arvoksi: Funktion lopputulos muutetaan kirjoitetuksi arvoksi

0:05:00 min

Laske- funktiot, solumäärien laskemista
Lasketaan tyhjiä soluja, lukusoluja, käytettyjä soluja
Montako kertaa tietty tieto esiintyy taulukossa: Montako
myyntitapahtumaa tietyllä tuotteella
P- ja Vhaku, tiedon hakua sarakkeittain oikealta tai riveittäin alapuolelta
Tiettyyn tietoon liittyvä tieto Phaulla, esim. Tietyn koodin
tuotenimi
Haku toisesta taulukosta

0:05:00 min
0:10:00 min

0:30:00 min
0:10:00 min

Onko näitä 30 tietoa tuossa 500 tietorivin taulukossa? Phaku etsii
Vhaku, riveittäin hakua taulukosta

0:10:00 min
0:10:00 min

V + P haku yhdistelmä, haetaan kahdella tiedolla

0:20:00 min

Sarakkeittain vasemmalta hakua: Kuten Phaku, mutta toiseen suuntaan
Indeksi + Vastine

0:20:00 min

T- funktiot ja yleisidea (T-funktiot monipuolisempia kuin jos joukko-funktiot
Monilla ehdoilla laskentaa, yleisidea
Solumääriä monella ehdolla
Keskiarvo monella ehdolla
Suurin eli maksimi monella ehdolla

0:20:00 min
0:05:00 min
0:05:00 min
0:05:00 min

Jos- funktio, tiedon muuttuessa tarvitaan eri näkökulman vastaus
Milloin Jos-funktio
2 vastausta
3 vastausta
Funktioon eri kaavoja

0:20:00 min
0:10:00 min
0:20:00 min
0:20:00 min

A-Training
Kurssi: Tärkeimmät funktiot Excelissä
Lähtötasosuositus: Teet jo kaavoja sujuvasti ja käytät Excelissä monia eri toimintoja
Kurssi sopii henkilöille, jotka tarvitsevat monipuolista tietojen järjestelyä ja analysointia
Kurssin kesto: klo 9 - 16, 7 h - tauot (45+15+15) = 5:45
Tärkeimmät funktiot Excelissä
Funktion tekemisen
yleisidea
Funktioiden
yhdistäminen
esim. Summa jos-funktion sisällä
Monta ehtoa: Ja-funktio jos-funktion sisällä
Jos-funktion sisällä Poimi teksti parillinen vai ei
Tuloksen aito pyöristäminen funktiolla
Pyöristä
Kokonaisluku

Aika- arvio
0:20:00 min
0:20:00 min
0:30:00 min
0:05:00 min
0:05:00 min

Kalenteri lyhyesti
Montako päivää välissä, kurkistus asiaan
iän laskeminen, kurkistus asiaan
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0:05:00 min
0:05:00 min

5:45:00 min

5:45:00 min

