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IsTc heeft, speciaal voor Excelgebruikers als u, een Excel training op punt gezet 

waarin u in één dag uw Excellijsten (ongeacht of deze lijsten enkele honderden 

rijen bevat of enkele honderdduizenden) optimaal leert beheren. 

Na deze training kan u: snel gegevens opzoeken, enkel die gegevens tonen die u op 

dat ogenblik écht nodig hebt, werken met Subtotalen, uw gegevens (die aan 

bepaalde voorwaarden moeten voldoen) bevragen/onderzoeken, … 

Na het tweede deel van de training kan u: uw gegevens eenvoudig 

interpreteren/analyseren. Taken waar u momenteel al snel 15 à 20 minuten mee 

bezig bent, kan u nu binnen één minuut oplossen! 

Vergeet ook niet dat wij u en uw collega’s kunnen testen op uw/hun kennis dankzij 

onze unieke online niveautesten. Hierdoor kan u en uw collega’s díe training 

volgen die u/ze écht nodig heeft/hebben. Wij kunnen namelijk met onze testen 

exact het beginniveau van iedereen bepalen. Neem voor meer informatie gerust 

contact op via: info@pctraining.be. 
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Excel Databanken: 

 Sorteren: Sorteeropties, Sorteren a.d.h.v. (eigen) reeksen. 

 Filteren: Werken met de opdracht Autofilter (Automatische, Aangepaste filter, de Top 10, 

Filtercriteria verwijderen, Alle Filtercriteria verwijderen, Autofilter uitschakelen ) 

 Filteren: Werken met de opdracht Geavanceerd Filteren (Actie & Lijstbereik bepalen, 

Criteriumbereik & criteria definiëren, Exporteren van gegevens). 

 Afdrukken: Pagina-instellingen, Titels afdrukken, Pagina-einde, ... 

 Subtotalen: Sorteren, dialoogvenster Subtotalen, lijst met subtotalen gebruiken, meer dan één 

samenvattingfunctie kiezen, de functie Subtotaal. 

 Overzichten: basis. 

 Databasefuncties: DBAantal, DBGemiddelde, DBMax, DBProduct, DBSom, … 

 Bereiknamen (toekennen, beheren, gebruiken). 

Excel Draaitabellen: 

 Een draaitabelrapport: rapport maken, gegevens selecteren, gegevens vernieuwen, gegevens 

filteren, rapport verwijderen. 

 Draaitabel bewerken: draaitabel opnieuw indelen, velden toevoegen, velden verwijderen, 

draaitabelveld aanpassen, … 

 Draaitabel Vernieuwen, Gegevens automatisch vernieuwen bij openen bestand. 

 Draaitabel opmaken: lay-out wijzigen, draaitabelstijlen, eindtotalen/subtotalen weergeven en 

verbergen, Lege rijen toevoegen/verwijderen, … 

 Gegevens groeperen en groep opheffen, dynamisch sorteren, top 10. 

 Draaitabel op basis van Dynamische tabel. 

Opmerkingen: 

Nieuwe Excel features beschikbaar vanaf versie 2007 worden cursief weergegeven. 

Nieuwe Excel features beschikbaar vanaf versie 2010 worden vet weergegeven. 


