UMOWA — zgłoszenie uczestnictwa
e-seminarium

Interaktywny formularz można wypełnić na komputerze.
Wypełniony wydrukuj i prześlij faksem (61) 855 00 78
lub wyślij bezpośrednio mailem na biuro@explanator.pl

EXCEL – triki i skróty

07 – 21 lutego 2020

Program:

Niniejszym zgłaszamy udział następujących osób:

MODUŁ I – 7 lutego 2020
1. Sposoby, by poruszać się płynnie między skoroszytami
i arkuszami z poziomu klawiatury/skrótów myszy
2. Budowanie listy dat, godzin lub wartości za pomocą prostych
technik przeciągania
3. Szybkie tworzenie wykresów w nowym lub bieżącym arkuszu
4. Jak wykonać polecenia kopiuj/przenieś/wklej za pomocą
pojedynczego kroku

1.

MODUŁ II – 14 lutego 2020
1. Jak błyskawicznie wprowadzić aktualną datę i informację
o czasie
2. W jaki sposób budować formuły i uprościć ich inspekcję
3. Jak wyczyścić błędne dane za pomocą mało znanych funkcji
w kilka sekund
4. Jak bez wysiłku zmienić sposób wyświetlania tekstu w całych
wierszach, kolumnach lub arkuszach

3.

e-mail uczestnika
2.
e-mail uczestnika

e-mail uczestnika
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firmy
NIP

MODUŁ III – 21 lutego 2020
1. Sposób rozdzielenia danych z komórek na wiele kolumn
jednym naciśnięciem klawisza
2. Jak zbudować numeryczną serię z jednej lub dwóch komórek
3. Jak uzyskać odwrotny efekt przycisków paska narzędzi przy
użyciu mało znanego skrótu klawiszowego
4. Sposób na wprowadzanie danych w wielu komórkach w tym
samym czasie
5. Skuteczne konwertowanie formuł na wartości bez
kopiowania i wklejania.

Autor kursu: Wojciech Próchnicki
Informacje dodatkowe:
• Po przesłaniu niniejszego zgłoszenia otrzymają Państwo potwierdzenie jego
przyjęcia, szczegóły organizacyjne oraz fakturę VAT. Niedokonanie wpłaty nie
jest rezygnacją z uczestnictwa w szkoleniu. Rezygnacji dokonać można
wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej w terminie 7 dni kalendarzowych
przed terminem szkolenia.
• Niedotrzymanie powyższych warunków skutkuje obciążeniem zgłaszającego
pełnymi kosztami udziału. Explanator zastrzega sobie możliwość odwołania lub
zmiany terminu szkolenia. Explanator zastrzega sobie prawo do zmiany trenera
- w takim przypadku organizator zapewnia zastępstwo innej osoby o takich
samych kwalifikacjach lub wyższych.
• Zmiana może nastąpić na co najmniej 3 dni przed planowanym terminem. W
przypadku odwołania szkolenia Explanator dokona zwrotu wpłaconych kosztów
uczestnictwa w terminie 5 dni.

Ulica
Kod

Miejscowość

Telefon
Faks
Wysyłając zgłoszenie na szkolenie potwierdzam akceptacją regulamin
sprzedaży www.explanator.pl/warunki-sprzedazy.pdf oraz zaznajomienie się z
Polityką Prywatności www.explanator.pl/polityka-prywatnosci.pdf


Tak, chcę być informowany o kolejnych edycjach, wydarzeniach
branżowych, specjalnych ofertach i nowych produktach, dlatego
zgadzam się na kontakt drogą mailową lub z wykorzystaniem
telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów
wywołujących.

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Administratorem danych osobowych jest
firma Explanator – Iwona Dehina, z siedzibą przy ul. Kościelnej 30 lok. 59,
Poznań 60-538. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia
oraz dostarczania informacji o produktach zgodnie z Polityką Prywatności. Mają
Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania oraz cofnięcia
zgody w dowolnym momencie poprzez kontakt: marketing@explanator.pl.
WEB/20

Rabat 5% dla 2 i 3 osób, 10% przy zgłoszeniu powyżej 3 osób.

Koszty udziału w szkoleniu dla 1 osoby: 198 zł netto

Data

Zgłaszający

Pieczątka
(jeśli zgłoszenie
wypełniono na
komputerze
pieczątka nie
jest wymagana)

Wydrukuj formularz

