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Lars Bo Friis viser, hvordan Excel kan anvendes til løsning af forskellige problemstillinger inden for
økonomistyring, herunder opbygning af økonomiske modeller og anvendelse af simple statistiske værktøjer til
prognoseformål.
Det er en praksisnær bog, der inkluderer mange eksempler og guidede øvelsesopgaver undervejs. Der findes
endvidere en del opgavefiler m.m. til download. Læseren får en beskrivelse af en stor del af Excels mange
funktioner og deres anvendelse samt flere af de funktionaliteter, automatiseringer, grafik m.m., som Excel
giver mulighed for – specielt med henblik på økonomiske beregninger, håndtering af data og simpel
økonomiske statistik. Læseren lærer at anvende Excel til at analysere, behandle og vurdere økonomiske data
samt løse forskellige økonomiske problemstillinger i virksomheden herunder at benytte finansielle
beregninger, strukturering af data, pivottabeller, datatabeller m.m. REGNEARK TIL ØKONOMISTYRING er
tilpasset både pensum og undervisningen i faget Regneark til økonomistyring på Akademiuddannelsen, men
kan også med fordel bruges på alle økonomiske uddannelser, hvor der er behov for et grundigt og omfattende
kendskab til brugen af Excel eller blot som en god håndbog til mange af Excels muligheder. Til bogen hører
en hjemmeside, hvor du bl.a.
kan finde bogens figurer til download, opgaver og videoer.

Salmonella Dublin er især knyttet til kvæg og kan medføre betydelige sygdomsproblemer. helt uden brug af
regneark. Boka er i stor grad omskrevet og. Nøgletal er beregninger, der udtrykkes i formler. Så er vores
mentoruddannelse måske noget for dig. Ledelsesinformation. Du er aldrig for gammel til gå efter et nyt mål
eller drømme en ny drøm. Adgang til driftsdata. Du er aldrig for gammel til gå efter et nyt mål eller drømme
en ny drøm. Excel LOPSLAG er en opslagsfunktion, som kan bruges til at slå en værdi op i en lodret tabel.
Vil du gerne arbejde med mennesker. - C. I denne guide viser vi dig den populære Excel funktion. Hos
SmartLearning benytter vi cookies for at gøre din oplevelse af hjemmesiden bedre. Alt fra grunnleggende
kurs i data til mer. helt uden brug af regneark.
Du er aldrig for gammel til gå efter et nyt mål eller drømme en ny drøm. Hos SmartLearning benytter vi
cookies for at gøre din oplevelse af hjemmesiden bedre. Nem og sikker planlægning, markedsføring, salg og
afvikling af kurser med DoCAS Kursusadministration. Se mere her. Læg budget fx for likviditet, og få dine
regnskabstal præsenteret. Fynske ledere melder klart ud Én indgang til efteruddannelse.

