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Regneark med Microsoft Excel 2002 - trin for trin M. Simon Hent PDF Her er bogen om Microsoft Excel
2002, der bringer dig hele vejen fra lejlighedsvis regnearksbruger til super-bruger i Excel. Bogen tager

udgangspunkt i traditionelle regnearksop-gaver, men gennemgår også de nyeste funktioner i Excel 2002, bl.a.
de nye i-mærker, der bl.a. kan bruges til fejlfinding i formler m.v. Bogen er således den mest omfattende
danske bog om Microsoft Excel 2002, der findes på markedet. Læs bl.a. om: • Introduktion til Excel •

Grundlæggende Excel -------------------------------------------------------------------------------- • Markér og redigér •
Cellekommentarer • Formler -------------------------------------------------------------------------------- • Beskyttelse af

celler • I-mærker • Formatér regneark -------------------------------------------------------------------------------- •
Avanceret formatering • Stavekontrol og autokorrektur • Databaser og lister • Udskriv • Konsolidering ---------
----------------------------------------------------------------------- • Pivottabeller • Diagrammer • Arbejd med flere ark -

------------------------------------------------------------------------------- • Objekter • Målsøgning og Scenarier •
Funktioner -------------------------------------------------------------------------------- • Nyheder i Excel 2002 Serien er
en sammenskrivning af og afløseren for Forlaget Globe´s bestsellerserier: Kursus i-, Kørekort til-, og Stort

kørekort til- serien. Titlerne i serien dækker således programmerne på niveau med pensum i både PC-kørekort
og stort PC-kørekort uddannelserne.
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