Ν Ε Ο Σ Ε Μ Ι Ν ΑΡ Ι Ο

Η Χ Ρ Η Σ Η ΤΟ Υ
E X C E L 2 0 1 0 AD V AN C E D
ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Μ Ε Π Ρ ΑΚ Τ Ι Κ Η H A N D S - O N
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Παρασκευή
12
Απριλίου
17.30 – 21:30
Σάββατο
13
Απριλίου
09.30 – 13:30

ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός του σεµιναρίου είναι η εξοικείωση των ανθρώπων

2019

που στελεχώνουν τα τµήµατα λογιστηρίων και

2019

οικονοµικών διευθύνσεων µε τα λογιστικά φύλλα Excel
ώστε να το χρησιµοποιήσουν µε ταχύτητα,

ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 58 ΑΘΗΝΑ
ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ MF

αποτελεσµατικότητα και χωρίς λάθη σε ότι κληθούν να
υλοποιήσουν.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
Κοστολόγος - πιστοποιηµένος εκπαιδευτής (Microsoft
Certified Trainer) από το 2011 και ενταγµένος στο
Μητρώο Πιστοποιηµένων Εκπαιδευτών Ενηλίκων του
ΟΑΕ∆ από το 2005. Κοστολόγος σε πολλές εταιρείες και
σε πολυεθνικό περιβάλλον καθώς και σε διευθυντική θέση
σε ελληνική εταιρεία στον τοµέα της κοστολόγησης.
Εισηγητής µε µεγάλη διδακτική εµπειρία σε όλη την γκάµα
των
εφαρµογών
του
Microsoft
Office,
του
προγραµµατισµού µε VBA, του CMS WordPress και του
LMS Moodle. Σύµβουλος επιχειρήσεων σε θέµατα
κοστολόγησης, ενδοεπιχειρησιακών σεµιναρίων και
κατασκευής εφαρµογών στο Excel. ∆ηµιουργός της
ης
σελίδας PlanetExcel.gr, της 1 ιστοσελίδας στην Ελλάδα
που ασχολήθηκε µε τη βοήθεια των χρηστών της
εφαρµογής.
∆ΕΙΤΕ ΣΤΟ
Γραφεία Αθήνας
Γραφεία Λογιστηρίου
Εκπαιδευτικές Αίθουσες Ομίλου
Web Site:

&
Πειραιώς 4 (3ος ορ.)
Πειραιώς 4 (3ος ορ.)
Πανεπιστημίου 58
http:

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το σεµινάριο απευθύνεται σε στελέχη λογιστηρίου και
οικονοµικών διευθύνσεων που επιθυµούν να γνωρίσουν
τη λειτουργικότητα και τις δυνατότητες του προγράµµατος
EXCEL

και

λειτουργίες

την
&

εφαρµογή
σύνθετες

του

σε

προχωρηµένες

λογιστικές

εφαρµογές.

ΟΜΙΛΟΣ MF Οικονοµοτεχνική
Τηλ: 210.5284300(30γρ.)
Τηλ: 210.3219665
Τηλ: 210.3305070
Email:

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
•

Βασικά στοιχεία δηµιουργίας αναφορών και αναλύσεων

•

Συνδέσεις λογιστικών φύλλων και βιβλίων εργασίας

Fax: 210.5200122
Fax: 210.3218765
Fax: 210.3305071

εργασίες

και

•

Χρήσιµες συναρτήσεις (if, and, or, iserror, sumif, round, product)

•

Οικονοµικές συναρτήσεις (db, ddb, fv, npv, pmt, ppmt, pv)

•

Συναρτήσεις αναζήτησης και αναφοράς (vlookup, hlookup, index, transpose, match)

•

Συγκεντρωτικοί πίνακες και γραφήµατα (Pivot Table and Pivot chart report)

•

Συναρτήσεις µε ονοµασία περιοχής (Define Name)

•

Έλεγχος καταχωρήσεων µε επικύρωση (Validation)

•

∆ηµιουργία ευέλικτων οικονοµικών αναλύσεων (νεκρό σηµείο, ανάλυση ευαισθησίας, αριθµό δείκτες)

•

Υπολογισµού αποσβέσεων

•

Αποτελεσµάτων χρήσης, ταµειακών ροών, αποπληρωµής δανείων

•

Γραφικές απεικονίσεις οικονοµικών µεγεθών

•

Εκτυπώσεις αναλύσεων και εκθέσεων

•

BONUS : Συντοµεύσεις πληκτρολογίου

•

Με hands-on practice σε H/Y για τη βέλτιστη εξοικείωση.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: (10 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ)
•
•

•
•
•

Οι δηλώσεις συµµετοχής θα πρέπει να υποβληθούν το ταχύτερο, διότι ο αριθµός συµµετεχόντων είναι περιορισµένος, στα τηλ: 210 5284307
/2117252173 & fax: 210/3218765
Το σεµινάριο µπορεί να επιδοτηθεί από το ΛΑΕΚ (0,24). Η εταιρία µας αναλαµβάνει να σας βοηθήσει στις διαδικασίες επιδότησης και αποπληρωµής
των εκπαιδευτικών προγραµµάτων σας.
Η εξόφληση του δικαιώµατος συµµετοχής γίνεται µόνο µε κατάθεση στο Λογαριασµό EUROBANK ACC No 0026.0027.36.02004.57511-ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ACC No 5050 030221 686 µέχρι και 10 ηµέρες πριν την έναρξη του σεµιναρίου (στη συνέχεια στείλτε παρακαλώ το πριν την έναρξη του σεµιναρίου
(στη συνέχεια στείλτε παρακαλώ το καταθετήριο στο fax: 210/3218765 υπ’ όψιν λογιστηρίου).
Οι συµµετέχοντες θα παραλάβουν ειδικό πακέτο σηµειώσεων & βεβαίωση συµµετοχής.
Κατά τη διάρκεια του σεµιναρίου προσφέρονται Coffee Breaks.
Το σεµινάριο µπορεί να πραγµατοποιηθεί και ενδοεπιχειρησιακά προσαρµοσµένο στις δικές σας επιχειρησιακές ανάγκες.
Τα επιµορφωτικά µας προγράµµατα, στα οποία συµπεριλαµβάνεται και το παρόν, αποστέλλονται στην επιχείρησή σας στα πλαίσια της πολυετούς συνεργασίας µας και της
συνεχούς ενηµέρωσής σας, µε σκοπό την έγκυρη και ουσιαστική πληροφόρηση για το εκάστοτε συγκεκριµένο θέµα σεµιναρίου, που ενδιαφέρει τα στελέχη σας.
Αν, παρά ταύτα, η εταιρεία σας δεν επιθυµεί πλέον την ενηµέρωση αυτή, παρακαλούµε να µας αποστείλετε ηλεκτρονικό µήνυµα (e-mail) στην διεύθυνση
diagrafi@oikonomotexniki.gr ή να επικοινωνήσετε µαζί µας τηλεφωνικώς, τηλ. 210 5284300.
Η παρούσα επικοινωνία δεν αποτελεί spam, διότι διενεργείται σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία (Ν.2741/2006, Ν.3917/2011, Ν. 2472/1997). Συγκεκριµένα, γίνεται
πλήρης αναγραφή των στοιχείων της εταιρείας µας και σας παρέχεται η δυνατότητα διαγραφής από την λίστα αποστολής µας.

∆είτε όλα τα εκπαιδευτικά µας σεµινάρια στο www.mfgroupoikonomotexniki.gr

∆/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ: ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗ

∆ΕΛΤΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
EXCEL 2010 ADVANCED
ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
12 & 13/04/ 2019, 17:30-21:30 & 09:30-13:30
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 58 ΑΘΗΝΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
ΤΟΠΟΣ - ΗΜΕΡΕΣ & ΩΡΕΣ
∆ΙΕΞ/ΓΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
ΑΚΡΙΒΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΕΠΙΧ/ΣΗΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ - ∆ΙΑΚΡΙΤ.
ΤΙΤΛΟΣ
Ο∆ΟΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ

Τ.Κ.

ΠΕΡΙΟΧΗ

Α.Φ.Μ.

∆.Ο.Υ.

ΤΗΛ.

FAX

E-MAIL
MΕ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ

ΧΩΡΙΣ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ

ΟΑΕ∆ ΟΙ Ι∆ΙΟΙ

ΟΑΕ∆
ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
(συµπληρώνεται µετά την κατάθεση)_

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
Κιν.τηλ .
(χρήση σε
Λοιπά αναγκαία
Τηλ.εργασίας
περίπτωση
στοιχεία
ανάγκης)
(οργανική θέση κ.ά.)

Παρατηρήσεις

1.
2.
3.
4.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ:

€

ΟΝΟΜ/ΜΟ ΠΡΟΪΣΤ. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ………………………………….………………… ΤΗΛ. …………………….……
ONOΜ/ΜΟ ΥΠΕΥΘ. ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ…………………………………………… ΤΗΛ. ……………..……
Υπογραφή : ………………………………………. Ηµεροµηνία:………………………………………….

