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Hurtigt i gang med Microsoft Excel version 2002  M. Simon Hent PDF I denne bog får du en grundig
introduktion til regnearksprogrammet Microsoft Excel 2002. Bogen begynder der, hvor du starter, hvis du
ikke har den store erfaring med regneark eller Microsoft Excel 2002. For at opnå en god fortrolighed med
Microsoft Excel, er det vigtigt, at du kommer rigtigt i gang med at bruge programmet. Her tænkes ikke kun
på de grundlæggende funktioner i regne-arksprogrammet, men også på den nye måde at arbejde på med i-
mærker og opgaveruder, der adskiller Microsoft Excel 2002 fra tidligere udgaver af Microsoft Excel.

Bogen forklarer tingene på en letforståelig måde og sætter dig ind i arbejdsmetoderne i Microsoft Excel 2002.
Når du har arbejdet dig gennem bogen, vil du have en grundviden om regneark og Microsoft Excel 2002, der

sætter dig i stand til let at kaste dig over de mere avancerede opgaver.

Læs bl.a. om:
Start Excel • Hvad er et regneark • Opgaveruden • Projektmappe-begrebet • Indtast tal i regnearket • Zoom-
funktionen • Gem en projektmappe • Række- og kolonneetiketter • Luk projektmappen • Åbn en eller flere

projektmapper • Luk Excel • Markér • Redigér data • Flyt eller kopiér tekst • Kopiér formler med
Udklipsholder-opgaveruden

--------------------------------------------------------------------------------
• Indsæt specielle tegn og symboler • Fortryd-kommandoen • Søg og erstat • Grundlæggende om formler •

Funktioner • Redigér i en formel
--------------------------------------------------------------------------------

• Absolutte og relative referencer • I-mærker • Sådan formaterer du • Formatér tal • Kanter, farver og mønstre •
Gitterlinjer • Vis udskrift og andre visninger • Diagrammets bestanddele • Opret et diagram • Tilpas et
diagram • Indsæt en ny dataserie i et diagram • Diagram-værktøjslinjen • Udskriv data og diagrammer •

Arbejd med flere ark
--------------------------------------------------------------------------------

• Referencer mellem ark • Opbyg projektmappen • Arbejd med navngivne celler • Funktioner • Bestanddelene
i en funktion • Indsæt en funktion • Redigér en funktion • Hjælp til funktioner
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