MS Excel perusteet (2 pv)
Toteutustapa: Verkko
Koulutus alkaa: 16.05.2022
Koulutus loppuu: 23.05.2022

Tarvitsetko Office-ohjelmien taitoja työssäsi tai ehkä menestyäksesi paremmin
työnhaussa? Koulutukset on tarkoitettu henkilöille, jotka haluavat oppia käyttämään ja
hyödyntämään omassa työssään Office-ohjelmia (perusteet) tai jotka tarvitsevat ohjelmien
käytössä edistyneempää lisäosaamista (jatko). Koulutukseen voivat osallistua myös
henkilöt, jotka haluavat kerrata ja päivittää osaamistaan. Koulutuspäivät ovat 1- tai 2päiväisiä, jonka jälkeen päivien aikana saatuja oppeja pääsee soveltamaan omaan
päivittäiseen työhön.

Kenelle tarkoitettu
Kenelle tarkoitettu
Opi käyttämään Exceliä oikein ja tehokkaasti!
Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka haluavat oppia käyttämään Excel-ohjelman
perustoiminnot ja soveltamaan sen monipuolisia toimintoja. Koulutus soveltuu niin
aloittelijoille kuin henkilöille, jotka ovat ohjelmaa jo jonkin verran käyttäneet ja haluavat
saada perustaidot kuntoon. Koulutuspäivien välissä on 1-2 viikkoa, jonka aikana tehdään
harjoituksia ja syvennetään osaamista. Koulutuksen sisältö vastaa tietokoneen A-kortti-
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tutkinnon tasoa.
Työkirjan tallennus ja tallennusmuodot
Tiedon syöttäminen ja muokkaaminen
Tekstin ja lukujen muotoilut
Peruslaskukaavat ja yleisimmät funktiot
Viittaukset laskukaavoissa
Taulukon tietojen siirtäminen ja kopiointi
Tietojen lajittelu ja suodatus
Työkirjan taulukoiden käsittely
Peruskaavion luominen ja muotoilu
Taulukon ulkoasun muokkaus
Tulostukseen liittyvät asettelut

Toteutus
Koulutuspäivät ovat 16.5.2022 ja 23.5.2022 klo 8.30 - 15.30. Koulutuksessa käytetään
Office-työpöytäsovelluksia. Koulutus toteutetaan Teams-verkkototeutuksena. Opiskelijalla
tulee olla käytössään toimiva sähköpostiosoite, internetyhteys ja tietokone. Opiskelijat
saavat linkin kokoukseen pari päivää ennen ajankohtaa.

Koulutuksen hinta
Hinta: 300 € (sis. ALV 24 %)
Hinta sisältää koulutuksen ja materiaalin.
Useampi koulutuspäivä
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Jos haluat suorittaa kerralla useamman @- tai A-korttiin kuuluvan koulutuspäivän,
tarjoamme sinulle seuraavan paketin hintaan 520 € (sis. alv. 24%):
MS Excel perusteet (2 päivää)
MS Word perusteet (2 päivää)
MS PowerPoint perusteet (1 päivä)
Koulutusmaksu 520 € laskutetaan kerralla ensimmäisen koulutuspäivän jälkeen. Yksittäin
ostettuina koulutuksina paketin hinnaksi tulee 770 € (sis. alv. 24%).
Todista osaamisesi pelkällä @- tai A-korttikokeella
Hyriassa on mahdollisuus suorittaa myös Tietokoneen käyttäjän @- tai A-kortti. Voit tulla
suorittamaan pelkät korttikokeet hintaan 25€/osio + todistusmaksu 25 €. Hinnat sisältävät
arvonlisäveron.
Yrityskohtaiset koulutukset
Toteutamme lisäksi yrityskohtaisia koulutuksia. Ota yhteyttä - räätälöidään teidän
henkilöstöllenne sopiva koulutuspaketti.

Peruutusehdot
Ilmoittautumisesi on sitova, mutta se voidaan peruuttaa kuluitta hakuajan loppuun
mennessä.
Veloitamme opiskelijamaksun, mikäli koulutukseen ilmoittautunut jättää saapumatta ilman
peruutusilmoitusta. Peruutusilmoitus tehdään sähköpostilla hakijanpalvelut@hyria.fi.
Opiskelijamaksua ei palauteta, jos opiskelija keskeyttää koulutuksen.
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Oppilaitoksella on oikeus muuttaa koulutuksen hintaa, sisältöä ja ajankohtaa sekä
peruuttaa koulutus.

Lisätietoja:
Hakijan palvelut
Puhelinnumero
020690159
Sähköposti:
hakijanpalvelut@hyria.fi
Ota yhteyttä
Riitta Malminen
Kouluttaja
Puhelinnumero
0505643419
Sähköposti:
etunimi.sukunimi@hyria.fi
Ota yhteyttä
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