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Vandaag beschikt elke manager over een boel indicatoren en zet die om
naar heel wat boordtabellen waar cijfers en grafieken indrukwekkend worden
gepresenteerd. In een oogopslag kan hij/zij hierdoor afwijkingen, tendensen
identificeren en dus de financiële, commerciële of algemene strategie van zijn/
haar bedrijf aanpassen. Dankzij Power Tools beschikt elke manager over Business
Intelligence (BI) middelen, die eenvoudig te implementeren en aangepast zijn aan
de huidige manier van business voeren.
Power Tools zijn ‘add-ons’ in Excel en hoeven slechts een maal geactiveerd te
worden.
Het programma omvat 4 modules van een halve dag,
gespreid over twee dagen.
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Handtekening

Samen met de bevestiging van uw inschrijving ontvangt u een routebeschrijving en een factuur.
Het inschrijvingsbedrag omvat de cursus, de lunch, de koffiepauzes, gratis parking en de volledige
documentatie. Het inschrijvingsbedrag per persoon bedraagt 985 euro (1.191,85 euro + 21% BTW) en kan
u vooraf storten op rekeningnummer 220-0929472-54.
U kan ook betalen via de kmo-portefeuille (registratienummer KMO-portefeuille DV.O105311) met als max.
subsidie 30% of 40% van het totale inschrijvingsbedrag. Het maximum projectbedrag bedraagt
965,00 euro.
Meer info op de website www.kmo-portefeuille.be

uw docent

Annulaties zijn mogelijk tot 2 weken voor datum. Nadien is het volledige inschrijvingsbedrag verschuldigd.
U kan u ook altijd laten vervangen door een collega.

Hubert Van De Vyver, expert in Excel

Uw adresgegevens worden, behoudens bezwaar van uw kant, bij uw inschrijving in ons bestand opgenomen zodat wij u op de hoogte kunnen houden
van onze toekomstige opleidingen. De Algemene Verordening Gegevensbescherming voorziet het recht van toegang, verbetering en verwijdering.
Details over hoe wij omgaan met uw gegevens vindt u in onze privacy policy, beschikbaar op onze website https://www.infotopics.be/privacy-policy/

Met aanwezigheidsattest voor 12u permanente vorming

PROGRAMMA DAG 1

PROGRAMMA DAG 2

8u30		

Ontvangst

8u30		

Ontvangst

9u 		

Module 1: Power Query

9u			

Module 3: Power View

Objectief: het voorbereidend werk klaar stomen

Objectief: het professioneel en dynamisch presenteren van
				 complexe gegevens

Inhoud
• Een uitgebreid gamma aan verschillende gegevensbronnen
die te benaderen zijn via Excel (Extractie van informatie)
• Aanpassen van de gegevens aan hoe deze moeten gebruikt
worden
• Gegevens omzetten naar een draaitabel of een Excel
werkblad
• Gegevens veranderen in de grafische interface

•
•
•
•
•

Presentatie opbouwen
Gegevens voorbereiden
Gegevens dieper analyseren
Power Charts maken en combineren met cijfers
Analyse vergemakkelijken dankzij interactiviteit

12u30 Lunch
12u30 Lunch
13u30 Module 2: Power Pivot

13u30 Module 4: Power Map

Objectief: het uitvoerend berekenings- en analysewerk

Objectief: het in kaart brengen van complexe gegevens

Inhoud

•
•
•
•

•
•
•
•

Importeer de gegevens in Power Pivot
Genereer het gegevensmodel
Voeg kolommen met berekeningen toe
Diepgaande analyse van de voorbereide gegevens

Presentatie op geografische basis
Gegevens samenstellen
Verschillende visualisatiewijzen ontdekken
Impact van presentaties vergroten door interactiviteit en
video

17u		 Einde
17u		 Einde

