
Tirsdag 3. desember, Quality Hotel Florø

Deloitte og FIN inviterer til kurs i Excel

Aspire with assurance

Del 1: Introduksjonskurs i Excel 09:00 – 12:00

• God regnearkskikk – hvordan lage effektiv struktur i regneark

• Effektiv bearbeiding, sortering og formatering av data

• Introduksjon i hurtigtaster

• Hvordan anvende et utvalg nyttige formler i Excel

• Grafisk presentasjon av data

• Demonstrasjon av Power BI

Del 2: Bli en bedre Excel-bruker 13:00 – 16:00

• Hvordan anvende logiske funksjoner (if, sumif, concatenate, etc)

• Innføring i bruk av Pivot- tabeller

• Hente ut data effektivt ved hjelp av Vlookup/ Hlookup- funksjoner

• Bearbeiding av store mengder data

• Sensitivitetsanalyse

• Demonstrasjon av Power BI

Påmelding og spørsmål rettes til kursholder 

Sturla Olafsson på solafsson@deloitte.no

eller +47 924 37 312

Praktisk informasjon:

• Deltakerne må ha med egen PC med Excel installert, fortrinnsvis Excel 
2016

• De to delene er delvis overlappende, man kan derfor velge å kun delta 
på et av kursene 

• Deltakeravgift: kr 800 til dekking av servering og møtelokaler

• Servering fra 12:00 – 13:00

• Se vedlegg for utfyllende kursbeskrivelser 

• Med forbehold om minimum 15 påmeldte deltakere (Maksimalt 30)

mailto:solafsson@deloitte.no
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Introduksjonskurs- Bli en bedre Excel-bruker

Fokusområde Praktisk

Kurset gir en grundig og praktisk 
innføring i de mest grunnleggende 
funksjonene i Excel. 

Kurset er for deg som har lite eller 
ingen erfaring med Excel, men ønsker 
å lære hvordan du kan ta i bruk 
programmet på en tidsbesparende og 
effektiv måte. 

Kurset tar for seg hvordan man 
opparbeide oversiktlige regneark, kan 
formatere større mengder data og 
hvordan funksjoner kan anvendes for 
å forenkle og effektivisere hverdagen. 

Kurset tar sikte på å gi deg en 
oversikt over mulighetene som finnes 
i Excel – og hvordan du kan ta i bruk 
programmets grunnleggende 
funksjoner. 

Avslutningsvis vil vi også gi en kort 
introduksjon av Power BI – et nytt 
styringsverktøy for effektiv grafisk 
fremstilling av finansiell og annen 
informasjon. 

Kursinnhold

Kurset vil være praktisk rettet – med oppgaver og oppgavegjennomgang. Det vil bli gjennomgått flere 
grunnleggende funksjoner og verktøy i Excel, med fokus på:

• God regnearkskikk – hvordan lage effektiv struktur i regneark

• Effektiv bearbeiding, sortering og formatering av data

• Introduksjon i hurtigtaster

• Hvordan anvende et utvalg nyttige formler i Excel

• Grafisk presentasjon av data
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Viderekommende- Bli en bedre Excel-bruker

Fokusområde Praktisk

Kurset gir en praktisk innføring i 
mange viktige og tidsbesparende 
funksjoner i Excel. 

Kurset er for deg som har noe erfaring 
og basiskunnskaper i Excel, men 
ønsker å lære mer. 

Kurset gir en praktisk innføring i 
bearbeidelse og fremstilling av data, 
samt anvendelse av mange viktige og 
effektive funksjoner i Excel. 

Kurset tar sikte på å effektivisere din 
arbeidshverdag.

Avslutningsvis vil vi også gi en kort 
introduksjon av Power BI – et nytt 
styringsverktøy for effektiv grafisk 
fremstilling av finansiell og annen 
informasjon. 

Kursinnhold

Kurset vil være praktisk rettet – med oppgaver og oppgavegjennomgang. Det vil bli gjennomgått flere 
nyttige funksjoner og verktøy i Excel, med fokus på:

• Hvordan anvende logiske funksjoner (if, sumif, concatenate, etc)

• Innføring i bruk av Pivot- tabeller

• Hente ut data effektivt ved hjelp av Vlookup/ Hlookup- funksjoner

• Bearbeiding av store mengder data

• Sensitivitetsanalyse
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