Informace:
+420 775 278 909
jana.ticha@globis.cz

KT0 - PŘÍPRAVA DAT PRO DALŠÍ ZPRACOVÁNÍ A ANALÝZU
Při počtu
účastníků 5

Zahájení kurzu:
Ukončení kurzu:
Rozsah výuky:
Místo konání:
Druh:
Lektor:

8:00

U1

Začátečník

13:30

U2

Mírně pokročilý

6 vyučovacích hodin

U3

Středně pokročilý

U Bechyňské dráhy 1505, Tábor

U4

Pokročilý

Počítačové vzdělávání

U5

Expert

.....

Tým GLOBIS s.r.o.

Vstupní znalosti
v rozsahu kurzu:
Navazující kurz:

Práce s obsáhlými seznamy, filtrování,
řazení
KT1 – Analýza dat - kontingenční tabulky

Cena kurzu za osobu
bez DPH / s DPH

1 250,- Kč / 1 513,- Kč

Komu je kurz určen
Všem uživatelům, kteří se potýkají s problémy při přípravě a zpracování dat po importu do Excelu
z různých informačních systémů. Využijte takových nástrojů, které Vám je pomohou vyřešit a data
připravit pro jejich další analýzu.

Co se na kurzu naučíte
•

Vyčistit a upravit data tak, aby byly po importu z různých databází a informačních systémů
připraveny pro další pohodlnou práci v MS Excel

•

Spojovat a oddělovat textové řetězce pomocí:
o

datových nástrojů

o

funkcí pro práci s textem

•

Vyhledat a odstranit duplicity

•

Vyhledávat a propojovat data pomocí výpočtů
o

vyhledávací funkce

o

logické funkce

Osnova
•

Import dat do MS Excel

•

Příprava seznamů pro další práci
o

Funkce pro čištění textu

o

Úprava velkých a malých písmen v textu

o

Duplicity

o

Spojování textových řetězců

o

Dělení textových řetězců do sloupců

•

Spojování a oddělování dat pomocí textových funkcí

•

Vyhledávání a propojování dat pomocí fce SVYHLEDAT

•

Vyhodnocení splnění či nesplnění podmínky – logická funkce KDYŽ

Počítačové kurzy
Kurzy Soft skills
Jazykové kurzy

Procesní řízení
E-learning
Specializované kurzy

Projekty ESF
Rekvalifikace
Poradenství

GLOBIS s.r.o.
Husova třída 1847/5
370 01 České Budějovice

www.globis.cz
kancelar@globis.cz
+420 775 278 909

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu
v Českých Budějovicích vložka C 6323.

