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

  כספיםקו מנחה

• הבטחת המקום מותנית בתשלום לפני תחילת הסדנה • תנאי התשלום: שוטף +30 ! • הודעה על ביטול השתתפותי ש להעביר בהודעה בכתב בלבד )עד חמישה ימי עסקים טרם פתיחת הסדנה,
לאחר מכן הנרשם יחויב בדמי ביטול של 250ש"ח בתוספת מע״מ!( • המחיר כולל כיבוד, ארוחת צהריים, ארוחת "גלאט" בתוספת תשלום ובהודעה מראש.

Office מרצה: אתי בר, מומחית

היכרות עם ממשק העבודה החדש:
כרטסיות רצועת הכלים, סרגל הגישה המהירה

פתיחה:
יכולות התוכנה )מבנה החלון/חוברת העבודה/הגליון(

צעדים ראשונים בתוכנה:
יצירת בסיס נתונים, התמצאות וניווט בגיליון העבודה הוספה/

מחיקה/התאמה של שורות ועמדות, כותרות ועוד...

פעולות עריכה:
טיפיפ לעבודה יעילה ומהירה: לוח העריכה, העברה

העתקה של נתונים:
בתוך גיליון/בין גליניונות/בין קבצים/גיליון שלם.

ביצוע פעולות חישוב תוך כדי העתקה, הקלדה
ועיצוב על כמה גיליונות במקביל, מעבר אל...

עיצוב הנתונים:
טקסט/מספר/תאריך/תבנית/יישור/גבול/גלישה

+ עיצוב מותנה

הוספה:
הערות, היפר קישור, גרפים, אובייקטים 

נתוני סדרות:
סדרה חשבונית/מותאמת/אישיתמעוצבת/של תאריך

בניית נוסחאות:
פשוטות/מורכבות/מקושרות/מקובעות

פונקציות:
עקרונות העבודה עם פונקציה,

)IF :דוגמאות לפונקציות מתמטיות ולוגיות )בין היתר

עבודה עם הנתונים:
מיון, סינון אוטומטי, אימות נתונים הסרת כפילויות

אפשרויות תצוגה:
מרחק מתצוגה, הסתרת עמודות, הקפאת חלוניות,

סידור קבצים על המסך, פיצול קובץ

אפשרויות הדפסה:
כותרות עליונות ותחתונות, שינוי קנה המידה, כיוון ההדפסה,

כותרות חוזרות, הדפסת קווי-רשת, הדפסת הערות ועוד...

תוכנית הקורס:

תוכנת ה - Excel מצטיירת כתוכנה מורכבת. הקורס המוצע כאן מלמד עד כמה בעצם זוהי תוכנה פשוטה לשימוש.
התוכנה מאפשרת לקחת נתונים ולארגן אותם/למיין, לסנן, לחשב, לנתח, להפיק דוחות ומאזנים וליצור מהם תרשימים

את כל זה נלמד לעשות בקלות ובמהירות

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 לבקל 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

קורס פרונטלי
של 2 מפגשים למתחילים

גולדה מאיר 3 
פארק המדע,

נס- ציונה )קומה 7( 

כל נושא ילווה בתרגול מעשי

קורס בוקר

מספר המקומות מוגבל, מהרו להרשם!

₪ + מע"מ 5% הנחה1,400עלות למשתתף
ללקוחות חשבים

 3+10.4.2022     

 20+27.11.2022     

אפריל

נובמבר

סמן/סמני 
את התאריך
המועדף

09:00 - 15:00

09:00 - 15:00


