
Microsoft Excel (Nível Avançado)
Dominar as funcionalidades mais avançadas do Microsoft Excel e aplicá-lo às situações mais exigentes

Presencial

Duração : 2 dias (14 horas) Referência : 609

Preço : 485,00 € + IVA

Intra empresa : Sob consulta

⇒ Disponível em formato presencial e 100% digital 

O Microsoft Excel é uma das ferramentas mais utilizadas em qualquer área das empresas. Descubra como o pode utilizar
e melhore as suas competências para melhor executar as suas tarefas.

Objetivos

No final da formação os participantes deverão ser capazes de:

otimizar, automatizar e fiabilizar os cálculos e o tratamento dos dados;
importar e organizar dados;
realizar tabelas de previsão;
otimizar situações de simulação baseadas em funções e gráficos.

Destinatários

Utilizadores que pretendem atingir um nível de excelência na utilização do Microsoft Excel.

Percurso de aprendizagem

Realizar cálculos

Referências Relativas, Absolutas e Mistas.
Funções avançadas das categorias Matemática e trigonometria; Estatística; Lógica; Consulta e Referência.
Cálculos com datas e horas.

Consolidar

Consolidar folhas de cálculo e livros por posição e por categoria.
Editar e atualizar as ligações.

Formatação Condicional

Validar dados

Proteger células, folhas e livros; ocultar folhas

Trabalhar com listas de dados e tabelas

Ordenar dados.
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Filtro Automático e filtro avançado.
Utilizar funções de base de dados.
Aplicar subtotais e destaques.
Formatar como tabela.

Tabelas dinâmicas

Criar e alterar o esquema de uma tabela dinâmica.
Modificar a orientação, o nome e a função de sumário dos campos.
Atualizar tabela dinâmica.
Agrupar e desagrupar dados.
Realizar cálculos.
Criar gráficos dinâmicos.

Ferramentas de simulação

Tabelas de simulação.
Atingir objetivo.
 
Gestor de cenários.

Personalizar o Excel

Definir as opções de trabalho do Excel.
Criar e personalizar a barra de ferramentas de acesso rápido.
Ativar e desativar suplementos.

Macros

O que são?
Gravar uma macro com o assistente.
Ligar macros a botões.
Segurança de macros.

Métodos pedagógicos

Pedagogia baseada na metodologia hands on em que cada participante terá computador para experienciar os
temas abordados e desenvolver exercícios práticos propostos;
Plano pedagógico com alternância entre exposições e exercícios práticos individuais;
Análise e discussão de situações específicas apresentadas pelos participantes.

Pontos fortes

Conhecer as ferramentas avançadas do Excel.


