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Dataanalyse med Excel og Access
Lær at arbejde med Excel som databaseprogram til behandling af lister og lær at importere data til Access fra Excel samt
bearbejde sådanne data i Access. Kurset dækker versionerne 2010, 2013, 2016 og 2019.

Få indblik i programmernes mange muligheder
På dette kursus arbejder du med Excel som databaseprogram til behandling af Excellister ved anvendelse af filtre,
sortering og opslags- og databasefunktioner. På kurset ser vi på import af data til Excel og Access, og arbejder med
udveksling af data mellem de to programmer. Vi arbejder i Access med filtre og forespørgsler over data importeret fra
Excel. Vi ser på fordele ved at anvende Access fremfor Excel til databehandling. Du er desuden velkommen til at
medbringe data, som ønskes importeret til Excel eller Access.

Forudsætninger
Det forudsættes, at du har kendskab til Excel svarende til kurset Excel Grundlæggende, samt basalt kendskab til Access,
eksempelvis arbejde med indtastning i tabeller eller formularer.

Indhold
Opbygningen af en liste/tabel i Excel
Import af data fra txt, csv, internettet og Access
Subtotaler i Excel
Sortering af data i Excel
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Filtrering af data i Excel
LOPSLAG og VOPSLAG i Excel
SUM, SUM.HVIS, DSUM og andre databasefunktioner i Excel
Import af data til Access fra Excel
Forespørgsler baseret på de importerede data
Fordele ved at anvende Access i forhold til Excel og omvendt

Kursusmateriale
Materialet og opgaver udleveres i papirform på kurset.

Underviser
Undervisningen varetages af en erfaren underviser fra Teknologisk Instituts netværk bestående af branchens dygtigste
undervisere.

Har du faglige spørgsmål så kontakt
Jette Ravn Merkel
+45 72202695
jetm@teknologisk.dk
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