
POZOR: KER GRE ZA INTENZIVNI 

TEČAJ, JE ŠTEVILO MEST OMEJENO 

NA 14 UDELEŽENCEV, ZATO 

POHITITE! 

 
 
 

INTENZIVNI TEČAJ NASVETI, TRIKI IN NOVOSTI V EXCELU 2016 – 
spoznajte funkcionalnosti, bližnjice in trike za hitrejše delo ter najnovejše 

posodobitve kot so PARETO diagram, list za predvidevanje, uporaba 
grafikona 3D MAP in mnogo več! 

 

Kaj vse prejmem? 

 Enodnevni 6 urni (pedagoške ure) intenzivni tečaj z MCAS in MOS certificiranim predavateljem 

 Učno gradivo 

 Telefonsko pomoč in pomoč preko e-pošte po tečaju 

 Certifikat o uspešno zaključenem izobraževanju 
 
 
 

 

Udeležite se intenzivnega tečaja 6. februarja 2018 od 9.00 – 15.00 ure v 
prostorih Emona Efekta d.o.o., Stegne 21c, Ljubljana  

 

Kaj vse bom spoznal na enodnevnem tečaju?
1. Tabele (Tables), Hitra analiza (Quick Analysis), 

Izpostavljanje izjem v podatkih (Conditional 
Formatting), Grafikoni v eni celici (Sparklines), 
funkcija SUBTOTAL/AGGREGATE. 

2. Uporaba bližnjic na tipkovnici za premikanje, 
označevanje, kopiranje/prenos, formatiranje 
števil, vrivanje stolpcev, urejanje celic, dostop do 
kartic, dostop do namizja, raziskovalca, odpiranje 
in zapiranje zvezka, strnjevanje in razširjanje traku, 
delo s podatki in funkcijami, uporaba funkcijskih 
tipk. 

3. Povečevanje/zmanjševanje vrednosti podatkov s 
pomočjo posebnih lepljenj, transponiranje vrstic in 
stolpcev s podatki (TRANSPOSE). 

4. Bliskovito izpolnjevanje podatkov (FLASH FILL), 
Odstranjevanje podvojenih podatkov (REMOVE 
DUPLICATES). 

5. Uporaba razčlenjevalnikov in časovnice pri 
filtriranju podatkov (SLICER in TIMELINE). 

6. Uporaba novih vrst grafikonov: PARETO diagram, 
lijakasti grafikon, grafikoni hierarhije, grafikon 
kvantilov, grafikon zemljevidi. 

7. Uporaba novih funkcij: TEXTJOIN, SWITCH, 
MAXIFS, MINIFS, FORECAST/LIST ZA 
PREDVIDEVANJE, IFS (funkcija, ki nadomesti 
gnezdene IF stavke). 

8. Nove funkcionalnosti, vezane na vrtilno tabelo: 
avtomatično povezovanje tabel v podatkovni 
model (RELATION), avtomatično grupiranje 
datumskih polj, uporaba iskalnika polj v vrtilni 
tabeli (FIELDSEARCH), uporaba filtrov za poročila 
(avtomatična izdelava poročil glede na vrednosti 
v filtru tabele), uporaba grafikona 3D MAP. 

9. Uporaba funkcij, vezanih na vrtilno tabelo: 
GETPIVOTDATA (prenos podatkov iz vrtilne 
tabele v tabelo) in DISTINCTCOUNT (razlikovalno 
štetje). 

10. Uporaba funkcij INDEX in MATCH kot 
nadomestilo za funkcijo VLOOKUP (hitrejše 
procesiranje velikih množic podatkov). 

11. Nov način uvoza podatkov: kartica PODATKI, 
DOBI IN PRETVORI PODATKE, uporaba 
POIZVEDB. Primer uvoza in delitve tekstovnih 
podatkov. Primer uvoza podatkov in povezave iz 
druge tabele. 

12. Samodejno shranjevanje in dostop do shranjenih 
različic dokumenta, sočasna raba delovnega 
zvezka (povezano s shranjevanjem na ONE 
DRIVE, ali SHARE POINT). 

REŠITVE ZA KONKRETNE TEŽAVE V POVEZAVI Z 
VAŠIM DELOM

 
Zagotovite si intenzivni tečaj in IZPOLNITE NAROČILNICO na naslednji strani! 

 
 

Jernej Iv Posavec s.p. | Trg Dušana Kvedra 13, 2000 Maribor | T: 0590 15 495 



 

 
 

 

 
 

 
 

Želim izkoristiti  10% prednaročniški popust. Tečaj vas tako stane namesto 168,00 EUR brez DDV 
samo 151,20 EUR brez DDV (184,46 EUR z DDV). Velja samo do 1. februarja 2018. 

 

______________________________________________________________________________________ 
Ime in priimek (udeleženca)                            E-pošta (udeleženca)           Termin 
        

______________________________________________________________________________________ 
Ime in priimek (udeleženca)                            E-pošta (udeleženca)           Termin 
 

______________________________________________________________________________________ 
Ime in priimek (udeleženca)                            E-pošta (udeleženca)           Termin 
 

______________________________________________________________________________________ 
Ime in priimek (udeleženca)                            E-pošta (udeleženca)           Termin 
 

___________________________________________________ 
Naziv podjetja  
 

___________________________________________________ 
Davčna številka 
 
___________________________________________________ 
Ulica in hišna številka 
 
___________________________________________________ 
Poštna številka in kraj 
 
___________________________________________________ 
Ime in priimek kontaktne osebe, funkcija 
 
___________________________________________________ 
Telefon 
 
___________________________________________________ 
Mobilni telefon 
 

___________________________________________________ 
E-pošta 

Naročilnico št. 2 nam pošljite 
 

 

Plačilo kotizacije je treba poravnati najmanj 3 
dni pred izvedbo izobraževanja. Odpoved od 
izobraževanja je možna najkasneje 3 delovne 
dni pred izvedbo izobraževanja. V primeru 
odpovedi po tem roku ali v primeru 
neudeležbe si pridržujemo pravico, da 
zaračunamo celotno vrednost izobraževanja. 
Pridružujemo si pravico spremeniti termin 
izvedbe izobraževanja, kot tudi pravico do 
odpovedi izobraževanja ob nezadostnem 
številu udeležencev. V tem primeru povrnemo 
kotizacijo v celoti. 
 
  

Splošni pogoji  
  

Navedeni podatki se lahko uporabijo za 

promocijske namene. Vaših podatkov ne 

bomo posredovali tretjim osebam. Vaše 

podatke lahko kadarkoli na vašo zahtevo 

spremenimo ali izbrišemo. 

Prijavljam se na INTENZIVNI TEČAJ NASVETI, TRIKI IN NOVOSTI V EXCELU 2016 – uporabite 
razčlenjevalnike in časovnice pri filtriranju podatkov, spoznajte nove grafikone in funkcije, 
uporabite nove načine uvoza podatkov in mnogo več. 

Kdaj: 
6. februar 2018 od 9.00 – 15.00 ure 
Kje: Emona Efekta d.o.o., Stegne 21c, Ljubljana 

Cena: 168,00 EUR brez DDV 
204,96 EUR z DDV 


