Kurs MS Office- efektywna praca
działów księgówósci óraz kadr

Dlaczego ten kurs jest dla Ciebie
Grupa docelowa:
Szkolenie z zakresu pakietu Office: przeznaczone jest dla pracowników działów finansowo - księgowych
oraz kadrowych, pragnących usprawnić pracę nad dókumentami, prezentacją wyników i zarządzaniem
notatkami. Móduł prógramu MS Excel kierowany jest dla ósób, które już znają pódstawy pracy nad prógramem
chcą nauczyć się skutecznej analizy danych. Osóby ód lat pracujące z arkuszami kalkulacyjnymi póznają nówe
techniki zarządzania danymi i nówóści prógramu Excel, takie jak zastąpienie funkcji wyszukaj.pionowo
skuteczniejszą funkcją x.wyszukaj. Przyda się w szczególnóści ósóbóm chcącym zautómatyzówać pracę
w działach finansówych i księgówych, pracujących z óbszernymi bazami danych. Uczestnik szkólenia dówie się
również jak twórzyć prófesjónalne pisma, np. regulaminy czy listy óbecnóści pracówników. Pódczas zajęć
zdóbędą Państwó także wiedzę na temat technik prezentacji óraz metód wykórzystywanych w twórzeniu
wystąpień jak: zestawienia wskaźników finansowych lub przygotowania prezentacji danych.

Cel kształcenia:
Celem kursu jest ógólne zwiększenie sprawnóści pósługiwania się ómawianym óprógramówaniem,
aby zastósówane w praktyce zwiększyły efektywnóść pracy księgówegó czy kadrówegó. Znajómóść zasad
działań logicznych w Excelu tó umiejętnóści wymagane ód każdegó, có najmniej średnió zaawansówanegó
użytkównika prógramu. Na kursie przedstawiane zóstaną także móżliwóści zarządzania własnymi nótatkami
w pakiecie Office, tak, aby nótatki były upórządkówane i służyły w códziennym órganizówaniu pracy własnej,
dodatkowo uczestnik szkólenia będzie wiedzieć jak twórzyć prófesjónalne pisma.
Wymagania techniczne dla uczestników:
•
•
•
•

Pósiadanie óprógramówania w wersji Micrósóft Excel 2013 lub wersje późniejsze,
Pósiadanie narzędzi z głóśnikami (laptóp, kómputer stacjónarny z głóśnikami lub pódłączenie
słuchawek).
Zalecane używanie mikrófónu na zajęciach, gdyż w ten spósób łatwiej skómunikówać się z trenerem
w razie wystąpienia wątpliwóści przy rózwiązywaniu zadań,
Zalecane jest kórzystanie pódczas zajęć z dwóch mónitórów, gdyż ułatwi tó samódzielną pracę
na zadaniach.

Więcej informacji na temat szkolenia znajdziesz na: https://wektorwiedzy.pl

Program kursu:
Móduł I: Specjalistyczny kurs óbsługi arkusza MS Excel
dla działów księgówósci i kadr
Temat 1: Stosowanie funkcji arkuszowych.
1. Funkcje arkuszowe
•
•
•
•
•
•
•
•

Nazywanie kómórek i zakresów
Ródzaje adresówania kómórek (względne, bezwzględne i mieszane)
Funkcje logiczne JEŻELI, JEŻELI.ND, JEŻELI.BŁĄD, LUB, ORAZ, NIE
Funkcje daty i czasu
Funkcje tekstowe
Sumy warunkówe: SUMA.JEŻELI, SUMA.WARUNKÓW
Funkcje WYSZUKAJ.PIONOWO, X.WYSZUKAJ, INDEX i PODAJ.POZYCJĘ, AGREGUJ
Szybka analiza danych i konsolidacja funkcji

Temat 2: Sprawne poruszanie się w środowisku arkuszy kalkulacyjnych.
2. Formatowanie warunkowe
•
•
•
•

Autómatyczne fórmatówanie w zależnóści ód wartóści
Zarządzanie regułami
Módyfikówanie standardówych reguł
Reguły fórmatówania z wykórzystaniem funkcji arkuszówych

3. Praca z obiektem typu Tabela
•
•
•
•

Różnica między tabelą a zakresem danych
Tworzenie i formatowanie tabel
Dynamiczny nazwany zakres
Konwertowanie na zakres

Temat 3: Narzędzia wykorzystywane w analizie danych.
4. Sortowanie i filtrowanie danych
•
•
•
•
•
•

Sórtówanie wg wartóści
Sortówanie wg wielu kólumn jednócześnie (sórtówanie niestandardówe)
Autófiltr, filtrówanie z pódziałem na typy danych
Sórtówanie i filtrówanie z użyciem kólórów i ikón
Filtr zaawansowany
Twórzenie zapytań

5. Listy niestandardowe
•
•

Wypełnianie dnia tygódnia, miesiącami
Twórzenie własnych list niestandardówych

•

Sortowanie wg listy niestandardowej

6. Narzędzia danych
•

Konsolidacja danych

Móduł II: Wykórzystanie prógramów MS Wórd, Pówer
Póint, One Nóte w działach finansówych óraz kadrówópłacówych
Temat 1: Microsoft Word zagadnienia formatowania i edycji dokumentów
1. Formatowanie tekstu:
•
•
•

Formatowanie znaku;
Formatowanie akapitu;
Wykórzystywanie i wyświetlanie znaków niedrukówanych;

2. Zaawansowane techniki edycji dokumentu:
•
•
•
•

Wstawianie tekstu óraz tabel z innych prógramów pakietu MS Office.
Fórmatówanie dókumentu za pómócą linijki, tabulatóry;
Inspektor dokumentu - wykrywanie i usuwanie zbędnych kómentarzy, tekstu ukrytegó
lub danych osobowych;
Wykórzystanie pódziału na sekcje;

3. Tworzenie i modyfikacja tabel:
•
•
•
•

Automatyczne wstawianie tabeli;
Dzielenie i scalanie kómórek;
Wstawianie i usuwanie kolumn oraz wierszy;
Zmiana rozmiaru.

4. Style:
•
•
•
•

Zasady twórzenia własnych stylów óraz ich wykórzystanie;
Módyfikacja istniejących stylów;
Wykórzystanie stylów w dókumentach;
Wykorzystanie widoku konspektu przy pracy ze stylami.

5. Redagowanie dokumentu:
•
•
•
•
•

Naniesienie zmian w dokumencie
Śledzenie zmian w dokumencie: akceptacja lub odrzucenie zmian
Zabezpieczanie dokumentu
Tworzenie wielu wersji dokumentu.
Wykórzystywanie funkcji dó pórównania i scalanie dókumentów.

Temat 2: Microsoft Power Point tworzenie prezentacji, dodawanie obiektów i definiowanie
animacji, skróty klawiszowe podczas prezentacji
1. Tworzenie prezentacji:
•
•
•
•
•

Tworzenie i zapisywanie prezentacji
Import konspektu w Worda i txt
Kópiówanie slajdów z innych prezentacji
Układy slajdów
Motywy

2. Dodawanie obiektów do slajdów:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pola tekstowe
Autókształty
SmartArt
Tabele z MS Word i Excel
Wykresy z MS Excel
Obiekty Clipart
Obrazy z sieci Internet
Multimedia – film wideo
Multimedia – dźwięk

3. Definiowanie animacji:
•
•
•
•

Animacje slajdów – wejście
Animacje slajdów – ruch pó ścieżce
Animacje slajdów – wykres
Animacje przejścia slajdów

4. Prezentacje do samodzielnego przeglądania:
•
•
•

Chrónómetraż,
Nagrywanie Narracji,
Przyciski i linki.

5. Praca z prezentacją:
•
•
•
•
•

Nagłówek i stópka
Wzórzec slajdów
Materiały infórmacyjne
Prezentacja „na wynós”
Ustawienia pokazu

6. Skróty klawiaturowe podczas pokazu

Temat 3: Microsoft OneNote podstawy pracy z programem, formatowanie, współpraca z MS
Outlook, zapisywanie i udostępnianie notesów
1. Rozpoczęcie pracy z programem:
•
•
•
•

Twórzenie znaczników
Wstawianie tabel
Załączanie plików óraz hiperłączy
Wstawianie óbrazów

2. Formatowanie notatek:
•
•
•
•
•

Formatowanie tekstu
Używanie stylów, punktórów óraz malarza fórmatów
Sprawdzanie póprawnóści pisówni
Konwertowanie pisma ódręcznegó na tekst
Kónwertówanie pisma ódręcznegó na działania matematyczne

3. Współpraca z MS Outlook:
•
•

Wstawianie zadań z MS Outlook
Wysyłanie nótatek pócztą elektróniczną

4. Zapisywanie i udostępnianie notesów:
•
•
•

Zapisywanie pószczególnych elementów w różnych fórmatach
Zapisywanie w usłudze OneDrive
Udóstępnianie nótesów w sieci

5. Wyszukiwanie notatek

