
Monetra järjestää Office –koulutuksia.
Ilmoittaudu alkuvuoden koulutuksiin!

TERVETULOA KOULUTUKSIIMME!

Meistä on moneksi

Excel -koulutukset
Excel 1
10.1.2019 klo 8.30-12
Taulukoiden ominaisuudet ja käsittely, laskukaavat
Taulukon ja solujen muotoilu, solujen lukuominaisuudet
Tietojen kopiointi, sarjat
Yksinkertaiset funktiot: summa, min, maks, , keskiarvo
Kaavojen tekeminen taulukossa ja useiden taulukoiden
välillä, soluviittaukset laskutoimituksissa
Työkaluja isojen taulukoiden käsittelyyn: lajittelu
suodatus, välisumma

Excel 2
21.2.2019 klo 8.30-12
Kaaviot, graafiset kuvaajat
Laaditaan laadukkaista graafisia kuvaajia erilaisista
lähdetiedoista

Excel 3
24.1.2019 klo 8.30-12
Funktiot
Mitä funktiot ovat, mitä niillä voi tehdä
Opitaan käyttämään muutamia yleisimpiä
funtioita:teksti- ja lukufunktioita, laske, jos, phaku,
vhaku/toiveiden mukaan

Excel 4
7.2.2019 klo 8.30-12
Pivot-raportointi
Pivot-raportointi ja laskenta avuksi suurien tietomäärien
käsittelyyn
Pivot-kaaviot

Koulutukseen ilmoittautuminen
Ilmoittaudu koulutukseen Monetran kotisivujen kautta:
https://www.monetra.fi/yritys/koulutukset/

Ilmoittautuminen on sitova. Peruutukset viimeistään
viikkoa ennen koulutuspäivää. Laskutus 5 pv ennen
koulutuksen alkua.

Mukaan mahtuu 16 henkilöä, minimi osallistujamäärä
koulutuksen järjestämiseen on 5 henkilöä.
Vahvistamme ilmoittautumisesi sähköpostilla.

Koulutuksen hinta on 105 € (+ alv 24%) / henkilö 
(hinta sisältää kahvin)

Kouluttajana Sari Vikeväinen, Monetra Oulu Oy

Lisätietoja koulutuksesta
koulutus@monetra.fi

2019

Monetra

kouluttaa

Koulutukseen osallistujalla tulisi olla
oma kone mukana. Mikäli sinulla ei ole
omaa kannettavaa tietokonetta, ilmoita
siitä mahdollisimman pian
koulutus@monetra.fi, niin pyrimme
järjestämään koneen koulutuksen
ajaksi.

pilikem4
Leima
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Muut office-ohjelmat

PowerPoint
17.1.2019 klo 8.30-12
Kattava koulutuspaketti esitysgrafiikasta.
Tutuksi tulevat tarvittavat PowerPointin ominaisuudet,
joiden avulla teet laadukkaita esityksiä.
Syvennymme seuraaviin kokonaisuuksiin: taustan ja
tyylien muotoilu, valmiiden pohjien käyttäminen, dian
vaihtuminen ja tehosteet, eri näkymät, kuvien,
taulukoiden ja muotojen lisääminen dioihin, animointi,
valmiin diaesityksen muokkaus.

Word
31.1.2019 klo 8.30-12
Näppäryyttä tekstinkäsittelyyn
Tässä koulutuksessa perehdymme Word-ohjelman
ominaisuuksiin ja luomme katsauksen mm. näihin
aiheisiin: miten kirjoitan helposti muokattavaa tekstiä,
tyylien käyttö, sisällysluettelon luominen, 
sivunumerointi, kuvien ja taulukoiden lisääminen,
tekstin tuominen toisesta asiakirjasta.

Outlook, Skype, Onenote
14.2.2019 klo 8.30-12
Tässä tehokkaassa koulutuksessa tutustumme
Outlook-sähköpostiohjelman ominaisuuksiin: näkymät,
asetuksien muokkaus, hakutyökalut, viestin lajittelu,
säännöt ja pikatoiminnot.
Kalenteri: varaukset, kokouskutsut, etätyökalut.
Luomme myös katsauksen Skype/Lync-ohjelman
yhteystietojen hallinta- ja tavoitettavuustiedot-,
pikaviestintä- ja chat- sekä Skype-puheluiden ja
puhelun aikaisiin toimintoihin.
OneNote-ohjelmassa perehdymme keskeisimpiin
toimintoihin.
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