
POZOR: KER GRE ZA INTENZIVNI 

TEČAJ, JE ŠTEVILO MEST OMEJENO 

NA 14 UDELEŽENCEV, ZATO 

POHITITE! 

 
 

EXCEL ZA RAČUNOVODJE – naučite se prikaza in obdelave računovodskih 
podatkov v Excel-u, povezovanja in prenosa podatkov med tabelami, 

izdelave poročil s pomočjo vrtilnih tabel, dodatno pa prejmete e-učenje 
Excel finančne funkcije v vrednosti 89,00 € BREZPLAČNO! 

 

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 

 E-učenje Excel finančne funkcije z 58 videoposnetki 

 Praktične vaje za vsak videoposnetek 

 Certifikat o uspešno zaključenem izobraževanju 
 

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

 

Kaj vse bom spoznal na enodnevnem tečaju?
I. Organizacija, prikaz in obdelava računovodskih podatkov 

 Vsebina: obdelava podatkov o kupcih in dobaviteljih, 
izračun strukture kupcev in dobaviteljev, realizacija Pareto 
pravila 80:20, označba največjih kupcev/dobaviteljev, 
izračun prodaje ob izbranih pogojih, obdelava podatkov po 
kontih, pridobljenih iz programa NAVISION, urejanje 
podatkov za obdelavo v Excelu. 

 Tehnika: Tabele (Tables), Hitra analiza (Quick Analysis), 
Pogojno oblikovanje (Conditional Formatting), 
Postavitev strani (Page Layout), SUBTOTAL 

II. Obdelava in uvoz podatkov na kontih ter kontnih 
številih 

 Vsebina: Vsebina: Uvoz podatkov o realizaciji po 
kontnih številkah iz TXT formata v Excel, delitev 
podatkov v stolpce, pretvarjanje besedilnega formata v 
številski format in obratno. 

 Tehnika: Besedilo v stolpce (Text to columns), VALUE, 
TEXT, LEFT, MID, RIGHT. 

III. Izračun koeficienta obračanja zalog ter zaokroževanje 
cen v cenikih 

 Vsebina: formula za izračun koeficienta obračanja. 

 Tehnika:  IFERROR, ROUND. 
IV. Povezovanje in prenos podatkov med tabelami 

 Vsebina: združevanje podatkov iz različnih listov s 3D sklici, 
konsolidacija podatkov iz različnih listov, prenos planskih 
podatkov k podatkom o realizaciji ipd. 

 Tehnika: 3D sklici v formulah, orodje CONSOLIDATE, 
funkcija VLOOKUP. 

V. Izdelava poročil 

 Vsebina: prodaja/nabava po kontih, strankah, mesecih. 

 Tehnika:  vrtilne tabele (PIVOT TABLES): izdelava vrtilnih 
tabel, razvrščanje in filtriranje v vrtilnih tabelah, izdelava in 
oblikovanje novih polj v vrtilni tabeli: izračunana polja 
(indeksi, koeficienti), grupiranje datumskih polj (dan, 
mesec, leto), izračun razlik iz datumskih polj (% 
spremembe realizacije po mesecih, letih..), osveževanje in 
spreminjanje vira podatkov. 

Rešitve za konkretne težave

 

Zakaj prejmem zraven e-učenje? 
E-učenje poteka s pomočjo video posnetkov preko portala Tutoria.si. Ker je dostop časovno neomejen, lahko do 
njega dostopate kadarkoli in kjerkoli. Zraven prejmete tudi vaje, ki so enake tistim v lekcijah. Tako lahko tudi čez 
dalj časa osvežite potrebno znanje ali pa že osvojeno znanje nadgradite. 
 

Kdaj in kako prejmem dostop do e-učenja? 

Dostop do e-učenja prejmete takoj po zaključenem tečaju. Na svoj e-poštni naslov prejmete dostopne podatke s 
katerimi dostopate do svojega e-učenja kadarkoli in kjerkoli želite preko računalnika, prenosnika, tablice ali 
pametnega telefona. Dostop je časovno neomejen. 
 

Zagotovite si intenzivni tečaj skupaj z e-učenjem v vrednosti 89,00 EUR 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 in e-učenje vas tako staneta namesto 168,00 EUR 
brez DDV samo 151,20 EUR brez DDV (184,46 EUR z DDV). Velja samo do 28. 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. 3 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 EXCEL ZA RAČUNOVODJE – prikazujte in obdelujte 
računovodske podatke v Excel-u, dodatno pa izkoristite neomejen dostop do BREZPLAČNEGA 
e-učenja Excel finančne funkcije v vrednosti 89,00 EUR. 

Kdaj: 
6. marec 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 


