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Kom i gang med Excel 2013 Martin Simon Hent PDF Jeg har skrevet denne bog, så du kan starte som en helt

ny bruger af Excel 2013 og stille og roligt arbejde dig frem til at kunne håndtere lidt mere avancerede
opgaver. Senere kan du bruge bogen som en opslagsbog efterhånden, som du skal løse nye praktiske opgaver

i Excel 2013. Du kommer til at kunne håndtere de fleste grundlæggende værktøjer i Excel 2013, samt
brugerfladen, Båndet, Backstagevisning, Excel-indstillinger, udskrivning osv. Du kommer også til at bruge
mange funktioner og formler i praksis, og du lærer at håndtere, hvordan du retter op på fejl i formler og

funktioner. Du lærer også, hvordan du kan bruge Excel 2013 som en database både med og uden tabeller, som
også bliver gennemgået i detaljer plus meget mere. Bogen indeholder gennemførte trin for trin gennemgange
i forbindelse med praktiske eksempler samt masser af tips og tricks. Se den omfangsrige indholdsfortegnelse
for flere detaljer om indholdet i denne bog, som kommer vidt omkring i Excel 2013. SkyDrive, som nu

hedder OneDrive, bliver gennemgået i detaljer. Der er mange fordele ved at logge ind i Excel 2013 med en
Outlook-konto (tidligere Hotmail), som er gratis, og sådan en form for konto er nødvendig for at kunne
arbejde i skyen – derfor får du en grundig gennemgang af, hvordan du opretter sådan en konto, så du kan

udnytte Excel 2013 og gemme dine filer i skyen i det lager, som følger med sådan en konto – og så koster det
ikke noget.

 

Jeg har skrevet denne bog, så du kan starte som en helt ny bruger af
Excel 2013 og stille og roligt arbejde dig frem til at kunne håndtere
lidt mere avancerede opgaver. Senere kan du bruge bogen som en
opslagsbog efterhånden, som du skal løse nye praktiske opgaver i

Excel 2013. Du kommer til at kunne håndtere de fleste
grundlæggende værktøjer i Excel 2013, samt brugerfladen, Båndet,
Backstagevisning, Excel-indstillinger, udskrivning osv. Du kommer
også til at bruge mange funktioner og formler i praksis, og du lærer
at håndtere, hvordan du retter op på fejl i formler og funktioner. Du
lærer også, hvordan du kan bruge Excel 2013 som en database både
med og uden tabeller, som også bliver gennemgået i detaljer plus

meget mere. Bogen indeholder gennemførte trin for trin
gennemgange i forbindelse med praktiske eksempler samt masser af



tips og tricks. Se den omfangsrige indholdsfortegnelse for flere
detaljer om indholdet i denne bog, som kommer vidt omkring i Excel

2013. SkyDrive, som nu hedder OneDrive, bliver gennemgået i
detaljer. Der er mange fordele ved at logge ind i Excel 2013 med en
Outlook-konto (tidligere Hotmail), som er gratis, og sådan en form
for konto er nødvendig for at kunne arbejde i skyen – derfor får du
en grundig gennemgang af, hvordan du opretter sådan en konto, så
du kan udnytte Excel 2013 og gemme dine filer i skyen i det lager,
som følger med sådan en konto – og så koster det ikke noget.
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