CDP 254/A - Microsoft Excel - programowanie VBA

Czas trwania:
Cena rynkowa:
Cena promocyjna:
Szkolenie autoryzowane:

Czas trwania: 3 dni / 24 godz.
1 500,00 zł
Zadzwoń - 801 30 30 30
Nie

Informacje o szkoleniu
Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy i umiejętności pozwalających na wykorzystanie wbudowanych
element&oacute;w języka Visual Basic dla tworzenia własnych funkcji, procedur i aplikacji w arkuszu
kalkulacyjnym Microsoft Excel przeznaczonych dla automatyzacji analizy danych.

Czego się nauczysz
korzystać ze środowiska programowania Visual Basic,
budować programy w języku Visual Basic,
wykorzystywać kontrolki w celu zbudowania własnej aplikacji i tworzenia przyjaznego interfejsu,
zarządzać zbiorami danych,
obsługiwać błędy w Visual Basic,
wykorzystywać zmienne i obiekty w tworzonej aplikacji,
korzystać z list i tablic zmiennych.
Do kogo skierowane jest to szkolenie
Szkolenie przeznaczone jest dla zaawansowanych użytkownik&oacute;w arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel,
kt&oacute;rzy chcą przyswoić wiedzę i umiejętności korzystania z wbudowanego języka Visual Basic dla tworzenia
własnych aplikacji.
Wymagania wstępne
Wymagania wstępne
Uczestnik szkolenia powinien umieć:
wykorzystywać mechanizm tabeli przestawnej w celu analizowania i prezentowania danych,
tworzyć wykresy przestawne w celu graficznej prezentacji informacji oraz prognozowania trend&oacute;w,
wykorzystywać dostępne możliwości arkusza w celu dostosowania wydruku do aktualnych potrzeb,
wykorzystywać scenariusze podczas prognozowania i planowania przedsięwzięć,
wykorzystywać dostępne źr&oacute;dła danych w celu analizy za pomocą mechanizm&oacute;w arkusza
kalkulacyjnego,
wykonywać zaawansowane operacje filtrowania, sortowania i podsumowywania w celu uzyskania pożądanych
informacji,
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wykorzystywać dane ze źr&oacute;deł zewnętrznych.
nagrywać i edytować proste makropolecenia.

Wymagania wstępne
Brak

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia
Środowisko programowania w języku Visual Basic
Tworzenie prostego programu w języku Visual Basic
Korzystanie z kontrolek w języku Visual Basic
Korzystanie z menu i okien dialogowych
Korzystanie z konstrukcji języka Visual Basic w Microsoft Excel
Tworzenie interfejsu użytkownika
Zarządzanie zbiorami danych
Obsługa błęd&oacute;w w języku Visual Basic
Praca z obiektami Microsoft Excel
Korzystanie ze zmiennych i kontrolek
Korzystanie z list i tablic zmiennych w języku Visual Basic
Pisanie przykładowych program&oacute;w w języku Visual Basic

Informacje dodatkowe
Brak

Typy szkolenia
Tradycyjne
Asseco | Zdalna klasa
Asseco | Wirtualna klasa

Więcej informacji:
Zadzwoń 801 30 30 30 lub napisz szkolenia@assecods.pl
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