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Excel 2016 for alle Jørgen Koch Hent PDF Forlaget skriver: Excel 2016 byder på mange nye funktioner, der
hjælper dig med at få gammeldags regneark i sort/hvid til at fremstå som effektive farvepræsentationer af dine
regnearksdata. Du får i Excel hjælp af en dataassistent, fx til hurtig færdiggørelse af tabeller, at finde ønskede

funktioner, hurtigt at udfylde resten af din datatabel og til at lave øjeblikkelig dataanalyse ved hjælp af
betinget formatering, mini- eller almindelige diagrammer.  Excel hjælper dig også med at finde det rette

diagram ved at anbefale forskellige diagramtyper ud fra din datamarkering og gør det rigtig nemt at tilføje,
fjerne eller filtrere data i dine diagrammer.

Excel er Microsofts regnearksprogram, som du kan bruge til rigtig mange ting. Det kan være typiske
regnearksopgaver som fx budgetter og regnskaber, beregning af realkreditlån og valutaberegning, men også

blot til at holde styr på alle de oplysninger du ikke ved, hvor du ellers skal gemme. Det kan fx være
fremmøderegistrering i din skoleklasse eller aftenskole, optegnelse over værdigenstande til brug for din

forsikring, projektplaner, timesedler, vagtplaner, styrketræningsskema - ja, det er kun din fantasi, der sætter
grænser her.

I Excel 2016 er der kommet nogle nye prognosefunktioner til tidsserier til at forudsige fremtidige værdier ud
fra historiske data, en række nye diagramtyper, integreret Power-forespørgsel og andre avancerede BI-

funktioner.

Vi introducerer dig også for Microsofts cloud-tjeneste OneDrive (tidligere kendt som SkyDrive), hvor du
gratis kan lagre op til 15 GB filer. Alt dette og meget mere kan du lære mere om i dette hæfte.

Inklusiv gratis online adgang til hæftet.
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