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Excel -ל VBA קורס מאקרו
לכלכלנים ואנשי כספים

ימי שני 28/2+7/3+14/3+21/3+28/3/2022
מלווה בתרגול מעשי בהנחיית המדריך 09:00-12:30 בין השעות:6מפגשיםקורס של

היקף הקורס: 21 שעות מלאות )לפירוט של נושאי הקורס - צור קשר עם מחלקת ההדרכה של חשבים 03-5680880(

פיתוח ב- VBA ייעול העבודה באירגון... בפשטות!
דרישות קודמות: הכרות טובה )לפחות קורס Exel בסיסי( וניסיון בעבודה ב- Exel )לפחות שנה(

אין צורך בנסיון כלשהו בתכנות.

מומחה מאז 1995 לישומי Ms Office וכן Ms Project ותכנות ב- VBA . הדריך עשרות מחזורים במסגרות שונות )מכללות וחברות(
Excel ו/או Project המבוססים על VBA בחברות רבותומפתח יישומי PMO -מייעץ בתחום ניהול הפרויקטים ב

כל משתתף בקורס יקבל את הספר "יסודות התכנות ב- VBA - לא למתכנתים בלבד". הספר נכתב על ידי אורי מעין - פולג
בליוויו המקצועי של רמי קורניצר, מתוך הבנת צרכיהם של משתמשי Microsoft Excel ומתוך הכוונה "להוריד את הקסם" לשפת היומיום. 

ניסיונם של הכותבים, הן בתכנות ב- VBA והן בהדרכה, יצר את האפשרות להביא את עולם הפיתוח אל חסרי הניסיון

 מבוא לתכנות הקלטת מאקרו הרצאה ואיכסון  הכרת עורך ה- VBA לעריכת קוד  יצירת כפתורים ותפריטים להרצת מאקרו עריכת
מאקרו מוקלט  כתיבת קוד בעורך ה- VBA  שילוב קוד עם ה- Excel  הגדרת משתנים וקבועים הגדרת טווחים משתנים  תיבות דיאלוג בתוך קוד

HELP -בתוך הקוד  הגנה מפני וירוסי מאקרו  שימוש ב Pivot Tabels שימוש בהתניות  יצירת לולאות שילוב בניית 

מרצה:
רמי קורניצר

ספרות
מלווה לקורס

תוכנית
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 לבקל חשבונית לפני הפקת המחאה, סכום לחיוב ______________________________________ ₪

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

*יתכנו שינויים בתכנים חשבים ה.פ.ס מידע עסקי בע"מ, רחוב יד חרוצים 12, ת"א, 6770005

*הסדנה מתקיימת במתכונת מצומצמת ומוגבלת ל -20 משתתפים, על בסיס מקום פנוי בלבד. הבטחת מקום מותנית בתשלום לפני תחילת ההשתלמות.
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.

ידע, תובנות, טכנולוגיה
  כספיםקו מנחה

03-5680889 פקס

03-5680880 טלפון

hashavim.co.il

מבוא: מנהלי כספים ואנשי כלכלה בארגון מוצאים את עצמם לעיתים קרובות מידי עסוקים במשך שעות בהכנת דוחות כספיים
לרוב מבנה הדוחות חוזר על עצמו, ורק הנתונים משתנים. הדרישה מצד הגורמים בארגון לקבלת דוחות מעין אלו גורמת למנהלי 

הכספים לבלות זמן רב מידי במכניקה של בניית דוחות, וזמן מועט מידי בניתוח הדוחות עצמם והפקת המידע מהם הרלוונטי לארגון. 
Excel של )VBA( אחד הכלים המיועדים לבצע אוטומציה של יצירת דוחות במבנה קבוע, הינו המאקרו

Exel -הינה שפת פיתוח ביישומי מיקרוסופט, המאפשרת לייעל את השימוש ב )Visual Basic for Applications( VBA
.VBA המנוסה את הכלים ואת סביבת פיתוח האוטומציה של Exel -תוך חיסכון בזמן יקר. מטרת הקורס היא להביא אל משתמש ה

הקורס יועבר על ידי מדריך מנוסה בפיתוח כלים ומחוללי דוחות בכלי ה- VBA ל- Exel. במהלך הקורס יוצגו פתרונות
Exel -שפותחו עבור נושאים שונים בתחום הכספים ב

הדרכת₪2,720 + מע"מ

מקצועית
5% הנחה
ללקוחות חשבים


