Školenia Microsoft Office
Prečo vôbec investovať do školení?
V dnešnej dobe je počítač kľúčovým pracovným nástrojom. Úroveň ovládania počítača a firemných
programov jednoznačne určuje efektívnosť a výkonnosť každého pracovníka, čo následne ovplyvňuje produktivitu a úspešnosť celej spoločnosti.
Pracovníci sú často presvedčení, že počítač i programy ovládajú a zamestnávatelia veria, že majú
takých pracovníkov. Prax však dokazuje, že pracovníci svoj pracovný nástroj často neovládajú na
dostatočnej úrovni a nevyužívajú efektívne jeho možnosti.
V každej spoločnosti sa časom udomácnia nejaké nevhodné techniky spracovania dát.
Najčastejšie sú to:






Nevhodný zdroj dát
Ideálnym zdrojom dát je centrálna firemná databáza. Veľmi často však pracovníci využívajú
dáta sprostredkovane z iných tabuliek, čo má často za následok „dedenie“ rôznych chýb.
Rovnako často sa ako zdroj dát využívajú aj rôzne výstupné zostavy firemného systému, čo
nie vždy umožňuje efektívne a optimálne spracovanie.
Neprehľadné sústavy tabuliek
Jednoduché tabuľky sa postupom času živelne rozširujú a prepájajú zvyčajne aj viacerými
autormi. Vznikajú tak neefektívne a nepružné systémy, ktoré často bývajú zdrojom chybných údajov. Zvyčajne sa v nich už nikto poriadne nevyzná, ale aj tak ich ďalej upravuje.
Žiadne alebo nevýznamné inovácie práce

Ponúkané podmienky školení






analýza potrieb a vedomostí účastníkov pred školeniami
príprava školení po obsahovej a rozsahovej stránke presne na mieru
efektívne a účelné školenia s dôrazom na pracovné potreby spoločnosti
záruka získaných vedomostí počas školenia (možnosť bezplatného zopakovania školenia)
podpora účastníkov po absolvovanom školení formou bezplatných konzultácií

Domáci lektor
Po vzore „domáceho lekára“ Vám ponúkam služby „domáceho lektora“, t.j. priamu osobnú spoluprácu s lektorom.
Pridanou hodnotou „domáceho lektora“ je:





podstatné zníženie Vašich nákladov vylúčením sprostredkovateľa – agentúry
moja osobná garancia a zainteresovanosť na výsledkoch
absolútne individuálny prístup k spoločnosti i k účastníkom
termíny, čas, rozsah, náplň i počet frekventantov úplne v réžii Vašej spoločnosti

Služby nad rámec štandardných školení



individuálne konzultácie pri riešení náročných pracovných projektov
návrh a vývoj firemných aplikácií – databázy, tabuľkové systémy, prezentácie
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Microsoft Office
Microsoft Office je v súčasnosti najrozšírenejší balík kancelársky programov pre osobné počítače.
V súčasnosti je najnovšia verzia Microsoft Office 2013.

Úrovne kurzov






Začiatočníci
Úroveň je určená používateľom, ktorí nemajú žiadnu alebo iba minimálnu skúsenosť s
programom. Frekventanti kurzu si osvoja základy práce s programom tak, aby ho vedeli
prakticky využiť pri riešení jednoduchších pracovných úloh. Oboznámia sa s prostredím
a základným nastavením programu.
Pokročilí
Úroveň je určená používateľom, ktorí absolvovali kurz pre začiatočníkov alebo majú znalosti približne na tej úrovni. Frekventanti kurzu si osvoja pokročilé techniky a funkcie programu tak, aby vedeli riešiť aj náročné pracovné úlohy.
Profesionáli
Úroveň je určená používateľom, ktorí absolvovali kurz pre pokročilých alebo majú znalosti
približne na tej úrovni. Frekventanti kurzu si osvoja veľmi pokročilé metódy a funkcie programu tak, aby vedeli riešiť aj tie najnáročnejšie pracovné úlohy.

Každá úroveň kurzu má presne definovanú osnovu (viď. ďalej), ktorá však môže byť obsahom
i rozsahom prispôsobená Vaším požiadavkám.


Konzultácia
Konzultácia nie je štandardné školenie. Jej obsah, rozsah i forma sú úplne prispôsobené Vašim požiadavkám. Formou konzultácií sa rieši aj priama pomoc či spolupráca lektora pri riešení konkrétnych pracovných úloh.
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W ord – za čia to čn íc i
Pre koho je kurz určený?
Kurz je určený používateľom so žiadnou alebo iba minimálnou skúsenosťou s Wordom.

Čo sa naučíte?




Vytvárať textové dokumenty a upraviť ich na požadovaný vzhľad
Skontrolovať a vytlačiť textový dokument
Správne využívať skladbu dokumentu

Osnova kurzu
Úvod
 Objasnenie účelu a využitia programu
 Popis programu a pracovného prostredia
Tvorba textu
 Zápis a úprava textu
 Pohyb v texte
 Presun a kopírovanie textu
 Automatické opravy
Formátovanie textu
 Formátovacie nástroje - úprava vzhľadu textu (font, rez, farba, efekty, WordArt)
 Úprava odsekov a strán textu
 Tabulátory
 Tvorba odrážok a číslovania
Zobrazenie textu
 Spôsoby zobrazenia textu (tlač, čítanie, prehľad, koncept)
 Lupa a práca s oknami
Úprava dokumentu
 Nastavenie a zalomenie stránky
 Hlavička a päta
 Kontrola pravopisu
Tlač dokumentu
 Ukážka pred tlačou
 Tlač
Práca so súbormi
 Otvorenie nového súboru
 Otvorenie existujúceho súboru
 Uloženie súboru

Trvanie kurzu
Štandardná dĺžka kurzu je jeden školiaci deň, t.j. 6 normálnych hodín.
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W ord – pok ro č ilí
Pre koho je kurz určený?
Kurz je určený absolventom kurzu pre začiatočníkov a osobám so znalosťami na tej úrovni.

Čo sa naučíte?




Efektívne vytvárať jednotné dokumenty s požadovaným vzhľadom
Využívaním rôznorodých šablón urýchliť tvorbu dokumentu
Pokročilé techniky pri práci s dokumentmi

Osnova kurzu
Úprava užívateľského rozhrania
 Prispôsobenie pásu s nástrojmi a panela „Rýchly prístup“
 Základné nastavenia programu
Štýly
 Využitie preddefinovaných štýlov
 Tvorba vlastných štýlov
 Obsah dokumentu
Šablóny dokumentov
 Využitie preddefinovaných šablón
 Tvorba vlastných šablón
Tabuľky
 Tvorba a úprava tabuľky
 Výpočty a triedenie v tabuľkách
 Prevod „tabuľka – text“
Automatizácia
 Automatická kontrola pravopisu
 Automatický text
 Automatické opravy textu
Práca s dokumentom
 Hľadanie a zámena textu
 Prejsť na
 Delenie slov
 Symboly a špeciálne znaky
 Viacúrovňové odrážky a číslovanie
 Stĺpcová sadzba dokumentu
 Oddiely dokumentu
 Hlavička a päta
 Revízia – sledovanie zmien dokumentu a porovnávanie dvoch dokumentov

Trvanie kurzu
Štandardná dĺžka kurzu sú dva školiace dni, t.j. 2x 6 normálnych hodín.
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W ord – p rofes ion á li
Pre koho je kurz určený?
Kurz je určený absolventom kurzu pre pokročilých a osobám so znalosťami na tej úrovni.

Čo sa naučíte?






Plne využívať možnosti Wordu a vytvárať profesionálne dokumenty
Prepájať viaceré dokumenty
Používať hromadnú korešpondenciu
Vytvárať interaktívne dokumenty
Využívať formulárové ovládacie prvky

Osnova kurzu
Vkladanie a úprava ilustrácií do dokumentu
 Obrázok, ClipArt, Tvary, SmartArt, Graf, vodoznak a snímka obrazovky
 Objekty z iných programov – hlavne tabuľky a grafy z Excelu
 Obtekanie objektov textom dokumentu
Prepojenie viacerých dokumentov
 Hlavný a vnorené dokumenty
Hromadná korešpondencia
 Typy korešpondencie: listy, obálky, menovky a adresár
 Zdroj adries a filtrovanie údajov
Vkladanie a formátovanie polí
 Hlavne kategórie: Dátum a čas, Informácie o dokumente, Prepojenia a odkazy
Referencie
 Obsah, Poznámka pod čiarou, Citácia, Bibliografia, Popis, Zoznam obrázkov, Krížový odkaz,
Prepojenie, Záložka, Register a Komentár
Formulár
 Typy formulárových ovládacích prvkov
 Tvorba a úprava formulárov
Práca s dokumentom
 Tvorba a využitie oddielov
 Nadpisy kapitol v hlavičke strany
Makrá a VisualBasic
 Záznam makra
 Spúšťanie makra
 Úprava makra

Trvanie kurzu
Štandardná dĺžka kurzu sú tri školiace dni, t.j. 3x 6 normálnych hodín.

Ing. Jozef Kevély, mobil: 0911 136016
www.kofex.sk, e-mail: kofex@kofex.sk

Ex cel – z a čia to čn íc i
Pre koho je kurz určený?
Kurz je určený používateľom so žiadnou alebo iba minimálnou skúsenosťou s Excelom.

Čo sa naučíte?





Vytvárať a upravovať tabuľky so základnými funkciami
Graficky upraviť tabuľky do želaného vzhľadu
Vytvárať základné typy grafov
Vytlačiť tabuľku a graf

Osnova kurzu
Úvod
 Objasnenie účelu a využitia programu
 Popis programu a pracovného prostredia
Základné práce s tabuľkami
 Spôsoby výberu buniek a pohyb v tabuľke
 Vkladanie, zmena a odstraňovanie obsahu buniek
 Kopírovanie a presun obsahu buniek
 Práca so stĺpcami a riadkami – úprava šírky a výšky, pridanie a vymazanie
 Komentáre – nový komentár, upraviť a vymazať komentár
 Práca s hárkami – nový hárok, vymazať hárok, premenovať hárok, zmena poradia
Základné matematické a štatistické funkcie
 Sčítanie, odčítanie, násobenie, delenie, priemer, minimum, maximum, počet
Formátovanie
 Formátovanie obsahu a vzhľadu buniek
Tvorba grafu
 Vytvorenie najčastejšie používaných typov grafov - stĺpcový, čiarový a koláčový
 Úprava štýlu grafu
Práca so súbormi
 Otvorenie nového súboru
 Otvorenie existujúceho súboru
 Uloženie súboru

Trvanie kurzu
Štandardná dĺžka kurzu je jeden školiaci deň, t.j. 6 normálnych hodín.
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Ex cel – po kro č ilí
Pre koho je kurz určený?
Kurz je určený absolventom kurzu pre začiatočníkov a osobám so znalosťami na tej úrovni.

Čo sa naučíte?





Vytvárať a upravovať náročné výpočty a zložitú štruktúru vzorcov
Vytvárať graficky estetické a prehľadné tabuľky
Kontrolu a zabezpečenie svojich údajov
Vytvárať, spracovávať a analyzovať veľké objemy dát

Osnova kurzu
Vybrané funkcie a pravidlá pre zápis vzorcov
 Funkcie – logické, textové, zaokrúhľovacie a dátumové
 Operátory – aritmetické, relačné (logické), textový
 Relatívne a absolútne adresovanie, pomenovanie oblastí buniek
Kontrola a vyhodnotenie výpočtov
 Kontrola a krokovanie vzorca
Práca s údajmi
 Podmienené formátovanie buniek
 Číselné, dátumové a textové rady
 Zamknutie hárka a zaheslovanie zošita
 Overenie správnosti zadávaných údajov
 Práca s oknami – prepínanie, usporiadanie, rozdelenie, priečky
 Zoskupiť a sprehľadniť údaje, automatický prehľad
 Medzisúčty
 Tlač s opakovaním hlavičky riadkov a stĺpcov
Šablóny
 Využitie hotových šablón
 Vytvorenie vlastných šablón
Databáza
 Filtrovanie, triedenie, hľadanie a zámena, funkcia Subtotal
 Rozšírený filter
 Databázové funkcie sa jednoduchou tabuľkou kritérií
 Kontingenčná tabuľka a graf
Pokročilá práca s grafom
 Formátovanie a zmena typu grafu
 Prepojenie nadpisu grafu s bunkou
 Trendová čiara

Trvanie kurzu
Štandardná dĺžka kurzu sú dva školiace dni, t.j. 2x 6 normálnych hodín.
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Ex cel – profes ion á li
Pre koho je kurz určený?
Kurz je určený absolventom kurzu pre pokročilých a osobám so znalosťami na tej úrovni.

Čo sa naučíte?





Plne využívať možnosti programu Excel a vyrábať profesionálne aplikácie
Používať podmienené výpočty, databázové, vyhľadávacie a štatistické funkcie
Automatizovať svoju prácu pomocou makier
Využívať formulárové ovládacie prvky

Osnova kurzu
Podmienené výpočty
 Funkcie: If, Choose, Countif, Countifs, Sumif, Sumifs
Databázové funkcie
 Hlavne funkcie: DSum, DCount a DAverage
Vyhľadávacie funkcie
 Vlookup, Hlookup, Index, Match
Vybrané štatistické a finančné funkcie
 Štatistické – [Forecast, Trend, Linest] a [Large, Small, Mode, Median, Var, Stdev, Avdev]
 Finančné – FV, PV, NPer, PMT a Rate
Netradičné vzorce a funkcie
 Vzorcové pole
 Vektorové funkcie (vybrané štatistické a finančné funkcie)
 3D vzorce a funkcie
 Doplnok Solver – riešenie zložitých úloh
 Hľadanie riešenia rovnice
 Citlivostná analýza
Kontingenčná tabuľka a graf
 Pokročilá analýza a vyhodnotenie údajov
Automatizácia a interaktivita
 Záznam makra, úprava makra
 Ovládacie prvky – číselník, posúvač, rozbaľovací zoznam, voľba, zaškrtnutie
Import údajov z externých zdrojov
 Import z Excelu, z Accessu a z internetovej stránky
 Definovanie a uloženie dotazov
 Využitie programu MS Query

Trvanie kurzu
Štandardná dĺžka kurzu sú tri školiace dni, t.j. 3x 6 normálnych hodín.
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Ex cel – V isua l B as ic
Pre koho je kurz určený?
Kurz je určený pre pokročilých používateľov Excelu.

Čo sa naučíte?




Automatizovať riešenie Vašich pracovných úloh
Nahrávať a upravovať makrá
Základy programovania v prostredí Visual Basic for Application

Osnova kurzu
Formulárové ovládacie prvky
 Číselník, posúvač, rozbaľovací zoznam, voľba, zaškrtnutie ...
Záznam a úprava makra
 Nahrávanie makra s absolútnymi i relatívnymi odkazmi
 Ukladanie a spúšťanie makier
 Obmedzenia nahrávania makier, úprava makier
Tvorba zdrojového kódu
 Popis prostredia editora VBA
 Základy programovacieho jazyka Visual Basic
 Zápis údajov do Excelu, načítanie údajov z Excelu
 Dôležité nástroje programu
 Procedúra a funkcia
 Rozhodovacie štruktúry If .. Then .. Else a Select .. Case
 Cykly For .. Next, Do .. Loop
 Objekty, Metódy a Vlastnosti

Trvanie kurzu
Štandardná dĺžka kurzu sú dva školiace dni, t.j. 2x 6 normálnych hodín.
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Pow erPo int – za č iat očn íc i
Pre koho je kurz určený?
Kurz je určený používateľom so žiadnou alebo iba minimálnou skúsenosťou s PowerPointom.

Čo sa naučíte?





Vytvárať kvalitné a efektné prezentácie
Vkladať a upravovať rôzne objekty
Vkladať a prepájať iné dokumenty
Využívať, upravovať a vytvárať šablóny

Osnova kurzu
Úvod
 Objasnenie účelu a využitia programu
 Popis programu a pracovného prostredia
Práca so snímkami
 Typy snímok a ich použitie
 Vloženie, presun, kopírovanie a mazanie snímok
Vkladanie objektov na snímok
 Použitie interných objektov a objektových nástrojov PowerPointu – blok textu, kreslenie,
vektorové obrázky (ClipArt), schémy a diagramy (SmartArt), tabuľka a graf
 Informácie o základných formátoch a spôsoboch použitia obrázkov typu bitmapa a vektor
 Použitie objektov MS Office – tabuľka, graf a textový dokument
 Použitie a základné informácie o objektoch typu audio a video
Zobrazenie
 Spôsoby zobrazenia prezentácie počas jej tvorby a prehrávania
Šablóny
 Oboznámenie sa so šablónami od najnižšej po najvyššiu úroveň – šablóny rozloženia objektov na snímku, štýly pozadia, šablóny animácií objektov, prechodové efekty snímok, motívy prezentácie a šablóna prezentácie
 Využitie a úpravy vybraných preddefinovaných šablón
 Tvorba vlastných šablón najvyššej úrovne
Finálna úprava prezentácie
 Nastavenie prezentácie
 Časovanie a prechodové efekty snímok
Prezentovanie a tlač prezentácie
 Spôsoby prezentácie
 Rôzne formáty tlače

Trvanie kurzu
Štandardná dĺžka kurzu je jeden školiaci deň, t.j. 6 normálnych hodín.
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Pow erPo int – p ok ro č il í
Pre koho je kurz určený?
Kurz je určený absolventom kurzu pre začiatočníkov a osobám so znalosťami na tej úrovni.

Čo sa naučíte?





Vytvárať profesionálne prezentácie
Pokročilé spôsoby vytvárania a úprav prezentácie
Posúdiť účel prezentácie a tomu prispôsobiť formu a obsah
Osvojíte si základné grafické princípy

Osnova kurzu
Posúdenie prezentácie
 Pre koho je prezentácia určená?
 Aký je účel prezentácie?
 Aké je najvhodnejšie technické riešenie prezentácie?
Interaktivita prezentácie
 Interaktívne ovládanie prezentácie
 Spájanie a vetvenie prezentácií
 Využitie iných programov a ich výstupov počas prezentácie
 Zapojenie internetu do prezentácie
Objekty
 Pokročilé použitie a nastavenie audio a video súborov
 Pokročilé použitie objektov MS Office – tabuľka, graf a textový dokument
Šablóny
 Pokročilé použitie a úpravy preddefinovaných šablón
 Tvorba vlastných šablón
Finálna úprava prezentácie
 Nastavenie prezentácie
 Časovanie a prechodové efekty snímok
 Animácie objektov
 Interaktivita
Zbaliť prezentáciu „na cestu“
 Zbaliť prezentáciu
 Uložiť prezentáciu vo formáte PDF alebo XPS

Trvanie kurzu
Štandardná dĺžka kurzu sú dva školiace dni, t.j. 2x 6 normálnych hodín.
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Out loo k – z ač iato čn íci
Pre koho je kurz určený?
Kurz je určený používateľom so žiadnou alebo iba minimálnou skúsenosťou s Outlookom.

Čo sa naučíte?



Posielať a prijímať elektronickú poštu aj s prílohami
Ovládať moduly programu (kontakty, kalendár, úlohy, poznámky) na základnej úrovni

Osnova kurzu
Úvod
 Objasnenie účelu a využitia programu
 Popis programu a pracovného prostredia
Elektronická pošta
 Vytvorenie, nastavenie a odoslanie pošty
 Vloženie rôznych príloh a objektov do pošty
 Digitálny podpis
 Organizovanie pošty – vytvorenie nových poštových priečinkov
 Rôzne spôsoby zobrazenia poštových priečinkov
Kontakty
 Vytvorenie nového kontaktu
 Vytvorenie skupiny kontaktov – distribučný zoznam
 Rôzne spôsoby zobrazenia kontaktov
Kalendár
 Zaznamenanie plánovanej činnosti
 Nastavenie a úpravy činnosti (opakovanie, upozornenie)
 Zobrazenie štátnych sviatkov rôznych štátov
 Rôzne spôsoby zobrazenia kalendára
Úlohy
 Zaznamenanie a nastavenie úlohy
 Plnenie úlohy
Poznámky
 Vytvorenie poznámok vo forme „lepiacich papierikov“
Kategórie
 Využitie kategorizácie objektov programu pre zvýšenie prehľadnosti a rozšírenia možnosti
filtrovania objektov a údajov

Trvanie kurzu
Štandardná dĺžka kurzu je jeden školiaci deň, t.j. 6 normálnych hodín.

Ing. Jozef Kevély, mobil: 0911 136016
www.kofex.sk, e-mail: kofex@kofex.sk

Out loo k – po kro č il í
Pre koho je kurz určený?
Kurz je určený absolventom kurzu pre začiatočníkov a osobám so znalosťami na tej úrovni.

Čo sa naučíte?





Využívať Outlook ako manažérsky nástroj organizácie a riadenia práce
Organizovať kontakty, schôdzky a úlohy
Čistiť a zálohovať obsah poštovej schránky
Exportovať a importovať poštovú schránku

Osnova kurzu
Nastavenie programu
 Prispôsobenie štandardného nastavenia programu a jeho jednotlivých modulov svojim,
resp. firemným potrebám
Elektronická pošta
 Pokročilé nastavenia odoslanej pošty
 Tvorba u využitie pravidiel
 Odvolanie pošty
Kontakty
 Zobrazenie rôznych činností a komunikácie s vybraným kontaktom
Kalendár
 Schôdza – zaznamenanie do kalendára, pozvanie účastníkov a sledovanie ich reakcií
 Spôsoby reakcie na pozvanie na schôdzu
 Spôsoby sprístupnenia kalendára iným osobám
Úlohy
 Priradenie úlohy inej osobe a sledovanie jej plnenia
 Spôsoby reakcie a plnenia obdržanej úlohy
Vytvorenie delegáta
 Vytvorenie delegáta a nastavení jeho právomocí
 Práca delegáta
Mimo pracoviska
 Nastavenie chovania programu počas neprítomnosti na pracovisku
Vyčistenie poštových priečinkov
Zálohovanie
Export a import

Trvanie kurzu
Štandardná dĺžka kurzu sú dva školiace dni, t.j. 2x 6 normálnych hodín.

Ing. Jozef Kevély, mobil: 0911 136016
www.kofex.sk, e-mail: kofex@kofex.sk

