
03-5680889 פקס 03-5680880 טלפון hashavim.co.il
ידע, תובנות, טכנולוגיה

קו מנחה

חזרה מהירה על מבנה התוכנה
הכרת מבנה התוכנה, סוגי הנתונים הניתנים להזנה, סוגי נוסחות

עבודה עם מסדי נתונים
כללי עבודה למסדי נתונים, מיון, מיון מותאם אישית,

מיון עמודות, סינון אוטומטי, סינון מתקדם, אימות נתונים

סיכומי ביניים
כללי עבודה לסיכומי ביניים, רמות תצוגה ואיחוד דוחות,

מעברי עמוד בסיכומי ביניים, סיכום של מספר אופרטורים 
מתמטיים, העתקת נתוני סיכום ביניים

Pivot Tables טבלאות ציר
שימוש באשף טבלאות ציר, חיתוך וניתוח נתונים על פי 

מספר מפתחות בו זמנית, קיבוץ נתונים לפי תאריכים, 
מספרים או הגדרות פרטניות, תרשימי גרף המבוססים

על טבלת ציר, שימוש בנוסחאות בתוך טבלאות ציר

נוסחאות
כללי עבודה בנוסחאות:

רגילה ומקוננת IF פונקציית
Vlookup פונקציית שליפת נתונים

15 משתתפים, על בסיס מקום פנוי בלבד. הבטחת מקום מותנית בתשלום לפני תחילת ההשתלמות.  *הסדנה מתקיימת במתכונת מצומצמת ומוגבלת ל-
תנאי תשלום שוטף +30! הודעה על ביטול השתתפות יש להעביר )בהודעה בכתב בלבד( עד ארבעה ימי עסקים טרם פתיחת ההדרכה לאחר מכן

יחויב הנרשם בדמי ביטול של 250 ₪ בתוספת מע“מ.

למתקדמים
קורס של 3 מפגשים

הדרכת

מקצועית

ומעשית

נושאי הקורס:

שלחו הזמנתכם למייל: conferences@hashavim.co.il או פקססו ל: 03-5680889

שם המזמין: ___________________________________________

שם החברה: ___________________________________________

טלפון: _________________________________________________

דוא“ל: _________________________________________________

משתתף: ______________________________________________

תפקיד: _______________________________________________

ח.פ/עוסק מורשה: ___________________________________

אופן התשלום )נא לסמן X במקום המתאים(

  חיוב באמצעות כרטיס אשראי: פרטים ימסרו טלפונית

ת“ז: ________________________________________________

  המחאה על סך ___________________________________ ₪ תשלח בדואר

  ברצוני לקבל חשבונית לפני הפקת המחאה, סכום לחיוב ________________________________________ ₪

  ברצוני לקבל עדכונים, מבצעים והטבות מחברת חשבים ה.פ.ס

*יתכנו שינויים בתכנים הבטחת המקום מותנית בתשלום לפני תחילת ההרצאותחשבים ה.פ.ס מידע עסקי בע"מ, רחוב יד חרוצים 12, ת"א, 6770005

הקורס מיועד לאנשים בעלי ידע בסיסי במערכת Excel המעוניינים לשלוט באפשרויות החשובות
והמרכזיות של התוכנה ומעוניינים להכיר את הכלים המתקדמים

מטרת הקורס:
הכרות השימוש ב- Excel ככלי לניתוח ולהבנה מהירה וקלה של התוצרים המופקים מתוך בסיס נתונים גולמיים.

Excel מסגולת לבצע ניתוחים על נתונים מקומיים ועל נתונים מיובאים ואף מקושרים

Microsoft מרצה: רמי קורניצר מומחה

מספר המקומות מוגבל, מהרו להרשם

₪ + מע"מ 1,000עלות למשתתף

יוני                         

פברואר                         

נובמבר

 13+20+27.2.2022     

 13+20+27.6.2022     

 2+9+16.11.2022     

סמן/סמני 
את התאריך

המועדף
בין השעות

9:00 - 13:00

בוקר

     5+12+19.9.2022 ספטמבר


