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STRUCTUUR VAN DE OPLOSSINGENMAP
In de cursus Excel 2003 - Gevorderde functies vind je op regelmatige tijdstippen een
verwijzing naar een oefening uit de oefenmap:
In die oefenmap zijn de oplossingen niet voorzien, daar de cursist zelf moet leren
redeneren bij het maken van de oefeningen en zo de theorie gaan integreren in de
praktijk.
In deze oplossingenmap is bij benadering de tekst va n de opgave hernomen en vind
je de “oplossing” of te volgen stappen aangeduid met een gele balk vergezeld van ☺.
De nummers van de oplossingen corresponderen met de nummers van de
oefeningen.
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Oplossing 09.01 - Tellen
zie Opl 09.01 - Tellen

☺ •

de oplossing in het blad Totalen:

•

punt3: de formule in B2 is de volgende:
=SOM.ALS(ADRESSENBESTAND!$K$2:$K$49;"<1000")
Een optelbereik is niet nodig, aangezien je hier de som wil maken van
dezelfde soort gegevens als waarmee het criterium werkt.

•

punt5: de formule in B5 is
=SOM.ALS(ADRESSENBESTAND!$F$2:$F$49;A5;
ADRESSENBESTAND!$K$2:$K$49)

•

punt8: de formule in B8 is
=SOM.ALS(ADRESSENBESTAND!$H$2:$H$49;A8;
ADRESSENBESTAND!$K$2:$K$49)

Opmerking: de functie SOM.ALS() laat niet toe te verwijzen naar volledige
kolommen voor de bereiken in het eerste en derde argument. Er werd daarom
verwezen naar de celadressen met de gegevens. Deze adressen moeten
uiteraard absoluut staan, als de formule moet gekopieerd worden.
Efficiënter zou zijn de cellen te benoemen en deze namen te gebruiken in de
functies (dit voor het gemak van uitbreidingen van de gegevens in de lijst).
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Oplossing 09.01 - Gokspel
zie Opl 09.01 - Gokspel

☺ •

De eindoplossing zou er bijvoorbeeld zo kunnen uitzien:

•

punt2: de formules in A2:D2 zijn
=ASELECTTUSSEN(1;99) of AFRONDEN(ASELECT()*100;0)

•

punt3: de voorwaardelijke opmaak in de cel A6 is Formule is
=OF(A6=$A$2;A6=$B$2;A6=$C$2;A6=$D$2)

•

punt5: de formule in de cel C1 is als volgt
=ALS(OF(A2=B2;A2=C2;A2=D2;B2=C2;B2=D2;C2=D2);"ONGELDIG!";"")
De voorwaardelijke opmaak dient aangepast en wordt voor A6:

De volgorde bij voorwaardelijke opmaak speelt een rol, dus eerst testen op
ongeldigheid, en slechts als tweede voorwaarde testen om eventueel te
kleuren.
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Oplossing 09.01 - Romeins
zie Opl 09.01 - Romeins

☺ •

De eindoplossing is als volgt:

C13 resulteert in een foutwaarde aangezien de datum in B13 groter is dan
12/12/1910 of het getal 3999.
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Oplossing 09.01 - Rest
zie Opl 09.01 - Rest
Opdracht 1

☺ •

De formule in de cel D3 is als volgt: =REST(B3;C3)

Opdracht 2

☺ •

punt2: de formule in de cel C3 kan als volgt zijn:
=REST(A3*10000000+B3;97)
Een alternatieve formule is
=REST(TEKST.SAMENVOEGEN(A3;B3);97)
Hoewel de functie TEKST.SAMENVOEGEN bedoeld is voor niet-numerieke
waarden, is Excel soepel genoeg om toch de correcte berekening toe te
passen, en ook het resultaat niet als een tekst maar als een getal te
beschouwen.

•

punt4: de formule in de cel D3 kan zijn:
=A3*1000000000+B3*100+C3

•

punt5: een aangepaste getalopmaak onder OPMAAK - CELEIGENSCHAPPEN GETAL: 000-0000000-00
Aangezien er op elke positie een cijfer moet komen, moet je hier kiezen voor
nullen en niet voor hekjes #.
Dit wordt het resultaat:

•

punt8: selecteer D3:D12 en kies voor BEWERKEN - KOPIËREN en daarna voor
BEWERKEN - PLAKKEN SPECIAAL… - WAARDEN.
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Oplossing 09.01 - Somproduct
zie Opl 09.01 - Somproduct
Opdracht 1

☺ •

De oplossing in het blad eenvoudig:

Opdracht 2

☺ •

Het eindresultaat in het blad kelner:

Opdracht 3

☺ •

Het eindresultaat in het blad pretpark:
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Opdracht 4

☺ •

Het eindresultaat in het blad fruitsap:

•

punt2: de formule in B4 is =GEHEEL(A1*1000/A4)
Je zou ook kunnen werken met AFRONDEN.BENEDEN() of
AFRONDEN.NAAR.BENEDEN() in plaats van met GEHEEL()

•

punt3: de formule in B5 is
=GEHEEL(($A$1*1000-SOMPRODUCT($A$4:A4;$B$4:B4))/A5)
Let hierbij op de absolute en relatieve celverwijzingen, de formule moet
immers kopieerbaar zijn naar de volgende cellen.

•

punt5: de formule in A12 is =SOMPRODUCT(A4:A10;B4:B10)/1000
De formule in A13 is =A1-A12
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Oplossing 09.01 - Macht
zie Opl 09.01 - Macht

☺ •

De oplossing:
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Oplossing 09.01 - Wortel
zie Opl 09.01 - Wortel
Opdracht 1

☺ •

De oplossing:

Opdracht 2

☺ •

De eindoplossing ziet er zo uit:

•

punt4: de formules zijn de volgende:
in F4: =MACHT(E4;2)
in E7: =WORTEL(F7)

•

punt5: de formules zijn de volgende:
in F16: =MACHT(E16;2)*6
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in G16: =MACHT(E16;3)
in E19: =WORTEL(F19/6)
in G19: =MACHT(E19;3)
•

punt6: in G23 werd de formule =MACHT(E23;3) ingevuld;
Daarna met EXTRA - DOELZOEKEN de waarde voor E23 laten zoeken;
In F16 staat de formule =MACHT(E23;2)*6
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Oplossing 09.02 - Spelen
zie Opl 09.02 - Spelen

☺ •

De eindoplossing zou er bijvoorbeeld zo kunnen uitzien:

•

punt3: de formule in B2 om een willekeurig geheel getal tussen 1 en 99 te
bekomen is =AFRONDEN(ASELECT()*100;0)
Dit zou ook kunnen met ASELECTTUSSEN(1;99) maar deze functie is
enkel ter beschikking als onder EXTRA de INVOEGTOEPASSING ANALYSIS
TOOLPAK aangevinkt staat.

•

punt4: de voorwaardelijke opmaak om 3 of meer gelijke getallen te laten
opvallen door een afwijkende kleur is bijvoorbeeld voor C3 als volgt:

De formule kon uiteraard ook geweest zijn
=AANTAL.ALS($B$2:$C$5;C3)>=3
Denk eraan dat bij aanmaken van de voorwaardelijke opmaak het venster
moet ingevuld worden met de formule die past voor je actieve cel. De rest is
een kwestie van correcte dollartekens.
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Oplossing 09.02 - Tellen2
zie Opl 09.02 - Tellen2

☺ •

De eindoplossing:

•

punt2: vooraleer UITGEBREID FILTER… toe te passen zal je eerst voor een
criteriumbereik moeten zorgen (met de veldnaam Voornaam) en een
ophaalbereik (ook met de veldnaam Voornaam). Deze 2 bereiken moeten in
hetzelfde blad als de lijst staan. Je kan dan uitgebreid filteren toepassen
(naar een andere locatie, en unieke records).
Het lijstje kopieer je dan naar het blad voornamen, en sorteer je eventueel.

•

punt3: de formule in B2 om het aantal voornamen te tellen is
=AANTAL.ALS(ADRESSENBESTAND!C:C;A2)
In de lijst verwijs je naar de volledige C-kolom, voor eventuele uitbreidingen.

•

punt5: de formule in F2 om het aantal gemeenten te tellen is
=AANTAL.ALS(ADRESSENBESTAND!F:F;E2)
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Oplossing 09.02 - Scores
zie Opl 09.02 - Scores

☺ •

De eindoplossing is als volgt:

•

punt2: de formule in de cel F3 is de volgende:
=KLEINSTE($C$3:$C$10;E3)

•

punt3: de formule in de cel F8 is de volgende:
=GROOTSTE($C$3:$C$10;E8)

•

punt4: de voorwaardelijke opmaak ziet er voor bijvoorbeeld B3 uit als:
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Oplossing 09.02 - Gokspel2
zie Opl 09.02 - Gokspel2

☺ •

De eindoplossing zou er zo kunnen uitzien:

•

punt2: de voorwaardelijke opmaak in de cel A2 is FORMULE IS
=AANTAL.ALS($A2:$D2;A2)>1

•

punt5: de formules in de cellen A4 tot D4 zijn respectievelijk:
=KLEINSTE($A$2:$D$2;1)
=KLEINSTE($A$2:$D$2;2)
=KLEINSTE($A$2:$D$2;3) enz.

•

punt6: de formule in de cel A7 is:
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Oplossing 09.03 - Tekst
zie Opl 09.03 - Tekst
Het na te maken blad:

☺ •

punt5: de formule in B2 voor de huidige datum is =VANDAAG()
De formule in B3 voor de huidige tijd is =NU()
Deze laatste functie berekent zowel de datum als de tijd. De opmaak van de
cel werd aangepast zodat enkel de tijd getoond wordt.

•

punt6: de formule in B9 is =ALS(A5=0;"";"hallo "&A5&",")
Aangezien er enkel iets moet staan als A5 ingevuld is, wordt er met de
ALS-functie gecontroleerd of A5 leeg is (gelijk aan 0 komt overeen met
leeg).
Om teksten samen te voegen kan je de functie TEKST.SAMENVOEGEN()
gebruiken of de operator & zoals in de oplossing.
Een alternatieve formule is mogelijk met een infofunctie (zie dat hoofdstuk)
=ALS(ISLEEG(A5);"";"hallo "&A5&",")

•

punt7: de formules in B11-B13 zijn respectievelijk
=ALS(A6=0;"";"je bent geboren op een "&TEKST(A6;"dddd")&".")
=ALS(A6=0;"";"vandaag ben je precies "&TEKST(J14;"#.##0")&" dagen
oud.")
=ALS(A6=0;"";"je bent dus "&TEKST(J15;"j")&" jaar.")

•

punt8: de formules in I11:J13 zijn allemaal =$A$6 maar elke cel heeft een
andere getalnotatie.
De formule in J14 is =ALS(A6=0;;VANDAAG()-A6)
Het tweede argument is hier leeg. Leeg komt overeen met 0 of een
numerieke celinhoud. Dit werd verkozen boven een lege tekst (“”) omdat
een aantal probleempjes vermeden worden als argument 2 en 3 van de
ALS-functie van dezelfde aard zijn (of allebei numeriek, of allebei tekst).
De formule in J15 is dezelfde maar dan in een notatie die enkel jaren toont.

•

punt9: om cellen met formules te beveiligen moeten 2 acties gebeuren,
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namelijk voor de cellen die niet moeten beveiligd zijn (B5:B6) moet onder
Opmaak - Celeigenschappen - Bescherming het vinkje bij Geblokkeerd
worden uitgedaan. Daarna moet onder EXTRA - BEVEILIGING de
bladbeveiliging worden aangezet.
Het verbergen van de formules voor de gebruiker van een beveiligd blad
kan op twee manieren. Je laat bij het aanzetten van de beveiliging niet toe
dat vergrendelde cellen kunnen geselecteerd worden (zoals in voorbeeld).
Ofwel vink je voor alle cellen met formules (of gewoon voor gans het
werkblad) onder OPMAAK - CELEIGENSCHAPPEN - BESCHERMING het
selectievakje van VERBORGEN aan (dit uiteraard vóór je de beveiliging
aanzet).
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Oplossing 09.03 - Substitueren
zie Opl 09.03 - Substitueren

☺ •
•

punt5: de formule in C2 is =SUBSTITUEREN(B2;" ";"")
een deel van de eindoplossing:
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Oplossing 09.04 - Reizen
zie Opl 09.04 - Reizen

☺ De eindoplossing:

•

de formules in de cellen C9:C13 zijn respectievelijk:
=VERT.ZOEKEN(C8;B3:G6;3;ONWAAR)
=VERT.ZOEKEN(C8;B3:G6;5;ONWAAR)
=VERT.ZOEKEN(C8;B3:G6;4;ONWAAR)
=VERT.ZOEKEN(C8;B3:G6;2;ONWAAR)
=VERT.ZOEKEN(C8;B3:G6;6;ONWAAR)
Het vierde argument moet hier ONWAAR zijn, aangezien je enkel
antwoorden wenst te zien als het klantnummer exact terug te vinden is in de
lijst. Zou je WAAR invullen of niets dan zou je bijvoorbeeld voor de
onbestaande klant nummer 14 de gegevens bekomen van nummer 13.
Nog eenvoudiger was geweest in C9 volgende formule te maken:
=VERT.ZOEKEN($C$8;$B$3:$G$6;3;ONWAAR)
Met deze absolute celverwijzingen was de formule kopieerbaar naar de
volgende cellen en moest enkel het derde argument talkens aangepast
worden.
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Oplossing 09.04 - Sinterklaaspremie
zie Opl 09.04 - Sinterklaaspremie

De eindoplossing ziet er als volgt uit:

☺ •

punt2: de formule in H14 om premie 1 voor Janssens te berekenen was
eerst =VERT.ZOEKEN(G14;$A$15:$C$21;2;ONWAAR)
In de oplossing werd voor het 4° argument ONWAAR gekozen, aangezien
het aantal kinderen perfect moet terug te vinden zijn.

•

punt3: kopiëren van de formule
Let op de absolute verwijzingen voor de tabelmatrix!
Met de vorige formule bleef het resultaat #N/B (=niet beschikbaar) voor de
werknemers zonder kinderen. Daarom werd de linkertabel uitgebreid met
0 kinderen en tweemaal een premie 0. De formule werd dus:
=VERT.ZOEKEN(G14;$A$15:$C$22;2;ONWAAR)

•

punt4: om ook rekening te houden met de code moet de formule aangepast
worden. Twee mogelijkheden voor deze wijziging:
=VERT.ZOEKEN(G14;$A$15:$C$22;ALS(F14=1);2;3);ONWAAR)
=VERT.ZOEKEN(G14;$A$15:$C$22;F14+1;ONWAAR)
In de laatste oplossing wordt het derde argument berekend: het resultaat
wordt dan 2 of 3 naargelang de celinhoud van F14.
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Oplossing 09.04 - Cursisten
zie Opl 09.04 - Cursisten

De eindoplossing:

☺ •

punt2: het lijstje kan bekomen worden via DATA - VALIDEREN…
In het tabblad INSTELLINGEN kies je bij TOESTAAN voor Lijst.
Je hebt dan twee mogelijkheden: ofwel type je de lijst (scheidingsteken ;),
ofwel verwijs je naar cellen in je werkblad waar het lijstje terug te vinden is.
In de oplosmap werd verwezen naar de cellen B1:M1

•

punt3: de formule in B7 is =HORIZ.ZOEKEN(B6;B1:M3;2;ONWAAR)
Je zal hier uiteraard als vierde argument ONWAAR moeten invullen. Niets
invullen (of WAAR) vereist immers dat de bovenste rij van de zoekmatrix
oplopend gesorteerd is, wat met de maanden van het jaar niet het geval is.

•

punt4: de formule in B8 is =HORIZ.ZOEKEN(B6;B1:M3;3;ONWAAR)
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Oplossing 09.04 - Cocktails
zie Opl 09.04 - Cocktails

De eindoplossing ziet er als volgt uit:

☺ •

punt3: de formule in G2 om de kostprijs te zoeken is eerst
=VERT.ZOEKEN(E2;$A$2:$B$9;2;ONWAAR)
Na invoegen van een nieuw ingrediënt (punt 8) werd dit automatisch
=VERT.ZOEKEN(E2;$A$2:$B$10;2;ONWAAR)

•

punt4: de formule in H2 om de kostprijs van de verbruikte drank te
berekenen is als volgt:
=F2/100*G2

•

punt5: in H6 is de formule om de prijs van een glas te berekenen
=SOM(H2:H5)/SOM(F2:F5)*F6
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Oplossing 09.04 - Factuur
zie Opl 09.04 - Factuur

☺ •

•

De eindoplossing:

punt3: de cel G8 in het adreskadertje bevat een formule om de naam
te zoeken: =VERT.ZOEKEN($G$16;KLANTEN!$A:$H;2;ONWAAR)
Denk aan absolute celverwijzingen (om de formule te kunnen kopiëren
naar andere rijen in het adreskadertje, enkel het derde argument is
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telkens anders).
Let vooral op de tabelmatrix: er werd naar volledige kolommen
verwezen, dit maakt de uitbreiding van het klantenbestand zeer
eenvoudig.
Let ook op het vierde argument ONWAAR, aangezien de klantcode
exact moet terug te vinden zijn in de lijst.
Vergeet de formule niet in H11.
•

punt4: de formules voor de factuurdatum en de vervaldag zijn
respectievelijk:
=VANDAAG()
=H4+30

•

punt5: de formules voor omschrijving, eenheidsprijs en totaalprijs
zijn
=VERT.ZOEKEN($B18;ARTIKELENBESTAND!$A:$D;2;ONWAAR)
=VERT.ZOEKEN($B18;ARTIKELENBESTAND!$A:$D;ALS($C18<20;
3;4);ONWAAR)
=AFRONDEN(C18*G18;2)
Voor de artikelgegevens wordt in de formule naar de volledige
kolommen verwezen (dit voor latere uitbreidingen van het bestand).
En er wordt een exacte code verwacht, vandaar ONWAAR (zo vallen
tikfouten makkelijk op).
Let er op dat het artikelenbestand twee eenheidsprijzen voorziet,
vandaar de geneste ALS-functie.
De totaalprijs werd afgerond, aangezien de eenheidsprijzen met 3
decimalen staan.
De formules moeten uiteraard in het volledige middengedeelte van de
factuur ingegeven worden. Onder EXTRA - OPTIES - WEERGAVE werden
de NULWAARDEN uitgevinkt zodat het nulresultaat van de formules niet
getoond wordt.

•

punt6: let op de opmaak van de cel met het kortingpercentage (met
decimalen).
De formule om de korting te berekenen is =AFRONDEN(-H33*G34;2)
Er werd in de oplossing meteen een negatief teken voor H33 geplaatst
omdat het hier over korting gaat. Dit impliceert wel dat in de cel
eronder de som gemaakt wordt en niet het verschil.
Aan de cel met de vervoerkosten werd een getalopmaak gegeven
waarbij de nulwaarde wél getoond wordt (dit in afwijking van de
afgemene instelling onder EXTRA - OPTIES - WEERGAVE.

•

punt8: de cellen met formules beveiligen. Daarvoor is het nodig de
cellen met de in te geven getallen (in de oplossing lichtgeel gekleurd)
te selecteren en onder OPMAAK - CELEIGENSCHAPPEN - BESCHERMING
het vinkje weg te doen bij GEBLOKKEERD. Daarna onder EXTRA BEVEILIGING - BLAD BEVEILIGING het blokkeren in werking stellen (en
eventueel enkel toelaten de ontgrendelde cellen te selecteren).

Oplossingen Excel 2003 - gevorderde functies
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Oplossing 09.04 - Zoeken1
zie Opl 09.04 - Zoeken1

☺ •

De oplossing in het blad opvragen:

•

punt3: de adressenlijst moet oplopend gesorteerd staan volgens de
geboortedag (de kolom J) aangezien op basis daarvan wil gezocht worden.

•

punt5: de formules in B4:B7 zijn respectievelijk
=ZOEKEN($B$1;ADRESSENBESTAND!J:J;ADRESSENBESTAND!B:B)
=ZOEKEN($B$1;ADRESSENBESTAND!J:J;ADRESSENBESTAND!C:C)
=ZOEKEN($B$1;ADRESSENBESTAND!J:J;ADRESSENBESTAND!F:F)
=ZOEKEN($B$1;ADRESSENBESTAND!J:J;ADRESSENBESTAND!J:J)

•

punt6: de formule in C1 kan zijn
=ALS(AANTAL.ALS(ADRESSENBESTAND!J:J;B1)>1;"Komt meer dan eens
voor!";"")

Oplossingen Excel 2003 - gevorderde functies
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Oplossing 09.04 - Zoeken2
zie Opl 09.04 - Zoeken2

☺ •

De oplossing in het blad opvragen:

•

punt3: de formules in B2 en C2 zijn respectievelijk
=MAX(ADRESSENBESTAND!A:A)
=MIN(ADRESSENBESTAND!A:A)
Aanvankelijk stond het veld schuld wel in de K-kolom en verwees de formule
naar die kolom.

•

punt4: om de functie ZOEKEN() op basis van de schuld te kunnen
toepassen moet die kolom verplaatst worden zodat ze de eerste van de
matrix wordt. Ze moet ook oplopend gesorteerd worden.
De formule in B3:C3 wordt dan
{=ZOEKEN(B2:C2;ADRESSENBESTAND!A:B)}
Het zoeken gebeurt in de eerste kolom van de matrix, het resultaat van de
laatste kolom wordt bekomen.

•

punt5: de formules in de volgende bereiken worden
{=ZOEKEN(B2:C2;ADRESSENBESTAND!A:C)}
{=ZOEKEN(B2:C2;ADRESSENBESTAND!A:D)}
{=ZOEKEN(B2:C2;ADRESSENBESTAND!A:F)}
{=ZOEKEN(B2:C2;ADRESSENBESTAND!A:G)}
{=ZOEKEN(B2:C2;ADRESSENBESTAND!A:K)}
De eindkolom van de matrix diende telkens aangepast te worden.

•

punt6: de formule in B4 om dubbele waarden te doen opvallen is
=ALS(AANTAL.ALS(ADRESSENBESTAND!$A:$A;B2)>1;"Meermaals!!!";"")
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Oplossing 09.04 - Vergelijken
zie Opl 09.04 - Vergelijken

☺ •

Een gedeeltelijke afdruk van de lijst in het blad postcodes:

•

De oplossing in het blad vergelijken:

•

punt3: de formule in B2 is =VERT.ZOEKEN(A2;postcodes!B:D;3;ONWAAR)

•

punt4: de formule in C2 is =ZOEKEN(A2;postcodes!B:B;postcodes!D:D)
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•

punt5: de formule in D2 is =VERGELIJKEN(A2;postcodes!B:B;0)

•

punt6: de oplossing van de vragen:
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Oplossing 09.04 - Verkoopprijzen
zie Opl 09.04 - Verkoopprijzen

☺ •

Dit is het eindresultaat. Je ziet de matrixformule in de formulebalk.

Oplossingen Excel 2003 - gevorderde functies

pagina 30

Oplossing 09.04 - Verkoopcijfers
zie Opl 09.04 - Verkoopcijfers

☺ •

Een deel van de eindoplossing:

•

punt2: met DATA - VALIDEREN… kies je voor
B11 een LIJST die bij bron verwijst naar =$B$2:$M$2.
en voor A12:A14 ook een lijst die verwijst naar =$A$3:$A$7.

•

punt5: de formule in B12 kan bijvoorbeeld zijn
=INDEX($A$2:$M$7;VERGELIJKEN(A12;$A$2:$A$7;0);
VERGELIJKEN($B$11;$A$2:$M$2;0))
Een alternatieve formule zou kunnen zijn:
=VERT.ZOEKEN(A12;$A$3:$M$7;VERGELIJKEN($B$11;$A$2:$M$2;0);ONWAAR)
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Oplossing 09.04 - West-Vlaanderen
zie Opl 09.04 - West-Vlaanderen

☺ •

De bedoeling was dit na te maken:

op basis van een lijst met postnummers:

•

punt4: de formules in L7 en L8 zouden kunnen zijn:
=VERGELIJKEN(H7;D6:D260;0)
=L7+5

•

punt5:
De formule in H8 is =INDEX(A5:E260;L7+1;3) of =INDEX(A6:E260;L7;3)
De formule in H9 is =ALS(AANTAL.ALS(B5:B260;H7)>1;"NEE";"JA")
De formule in H10 is =INDEX($A$5:E$260;$L$7+1;1)
De formule in I10 is =INDEX($A$5:E$260;$L$7+1;2)
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Oplossing 09.05 - Lenen en sparen
zie Opl 09.05 - Lenen en sparen

Opdracht 1

☺ •

De eindoplossing in het blad financiering:

•

punt2: de formules in A11 en A12 zijn respectievelijk
=BET(A8/12;A9*12;-A7)
=A11*A9*12-A7

•

punt3: de formules in B16 en C16 zijn respectievelijk
=IBET($A$8/12;A16;$A$9*12;-$A$7)
=PBET($A$8/12;A16;$A$9*12;-$A$7)
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Opdracht 2

☺ •

De eindoplossing in het blad financiering2:

•

punt2: de validatie voor cel A9 is

•

punt3: de formule in A18 (gekopieerd tot A40) is
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=ALS(SOM($C$17:C17)>=$A$7;"";A17+1)
In de oplossing werd het totaal van de terugbetalingen van de vorige
periodes vergeleken met het ontleend bedrag bovenaan. Let hierbij op de
absolute celadresseringen.
•

punt4: de formules in B17:D17 zijn respectievelijk
=ALS(A17<=$A$9*12;IBET($A$8/12;A17;$A$9*12;-$A$7);"")
=ALS(A17<=$A$9*12;PBET($A$8/12;A17;$A$9*12;-$A$7);"")
=ALS(A17<=$A$9*12;SOM(B17:C17);"")
In de oplossing werd getest of de periode kleiner of gelijk is dan deze van de
ingevulde duurtijd bovenaan. Alternatieve oplossingen zijn mogelijk.

•

punt6: de voorwaardelijke opmaak voor de cel B17 is

De randen worden getekend als de celinhoud verschillend is van een lege
tekst (“”), aangezien in de volledige tabel telkens een lege tekst werd
geplaatst als er niets meer mocht berekend worden.
Alternatieve oplossingen zijn mogelijk.
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Opdracht 3

☺ •

De eindoplossing in het blad hoeveel:

•

punt2: de formules in A11 en A12 zijn respectievelijk
=BET(A8/12;A9*12;0;-A7) en =A11*A9*12

•

punt6: de formule in C16 is =$A$11*B16

•

punt7: de formule in D16 is =C16*$A$8/12

•

punt8: de formule in E16 is =SOM($D$16:D16)

•

punt9: de formule in F16 is =C16+E16

•

punt11: de voorwaardelijke opmaak in B16 zou kunnen zijn
=$B16=$A$9*12
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Opdracht 4

☺ •

De eindoplossing in het blad hoelang:

•

punt2: de formule in A11 is NPER(A8/12;-A9;0;A7)

•

punt6: de formule in C16 is =$A$9*B16

•

punt7: de formule in D16 is =C16*$A$8/12

•

punt8: de formule in E16 is =SOM($D$16:D16)

•

punt9: de formule in F16 is =C16+E16

•

punt11: de voorwaardelijke opmaak voor B11 zou kunnen zijn
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Oplossing 09.05 - Afschrijvingen
zie Opl 09.05 - Afschrijvingen
Opdracht 1

☺ •

De oplossing in het blad lineair:

•

punt3: de formule in A5 is =1/A3.

•

punt5: de formule in C9 is =A1-A2

•

punt6: de formule in B10 is =LIN.AFSCHR($A$1;$A$2;$A$3)
Ze kon net zo goed geweest zijn =($A$1-$A$2)*$A$5

•

punt7: de formule in C10 is =C9-B10
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Opdracht 2

☺ •

De oplossing in het blad lineair (2) :

•

punt2: de formule in A10 is =ALS(C9>0;A9+1;0)

•

punt3: de formules in B10 en C10 worden respectievelijk
=ALS(C9>0;LIN.AFSCHR($A$1;$A$2;$A$3);0)
=ALS(C9>0;C9-B10;0)

•

punt4: de nullen verbergen kan door onder EXTRA - OPTIES - WEERGAVE het
vinkje uit te zetten bij NULWAARDEN. Het kan ook door in het derde deel van
een getalnotatie geen symbool te zetten.
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Opdracht 3

☺ •

De oplossing in het blad degressief :

Merk op: er werd nog geen rekening gehouden met een aanpassing van het laatste
afschrijvingsbedrag (niet meer dan 0 of de restwaarde overhouden).

•

punt2: de formules in A6:A8 zijn respectievelijk
=1/A3
=A6*A4
=LIN.AFSCHR(A1;A2;A3)

•

punt3: de formule in C11 is =A1

•

punt4: in plaats van een reeks getallen in de A-kolom wordt de formule in
A12 de volgende:
=ALS(C11>$A$2;A11+1;0)

•

punt5: de formule om de afschrijving te berekenen in B12 is
=ALS(C11>$A$2;MAX($A$8;DDB($A$1;$A$2;$A$3;A12;$A$4));0)

•

punt6: de formule om de boekwaarde te berekenen in C12 is
=ALS(C11>$A$2;$A$1-SOM($B$12:B12);0)

•

punt7: de nullen verbergen kan door onder EXTRA - OPTIES - WEERGAVE het
vinkje uit te zetten bij NULWAARDEN. Het kan ook door in het derde deel van
een getalnotatie geen symbool te zetten.
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Oplossing 09.06 - Tijdzones
zie Opl 09.06 - Tijdzones

☺ •

punt3a: de formule in C2 om de dag af te splitsen is =LINKS(B2;3)

•

punt3b: de formule in D2 om de tijd als tekst te bekomen is
=DEEL(B2;5;8). Het gedeelte vanaf de vijfde positie wordt berekend. In het
derde argument werd 8 ingegeven, want de tijd is 7 of 8 karakters lang.

•

punt3c: de formule in E2 om dit tijd om te zetten in een getal
=TIJDWAARDE(D2) of =WAARDE(D2)

•

punt3d: de formule in F2 om rekening te houden met het verspringen naar
een volgende dag is =ALS(LINKS(B2;3)="Sat";E2+1;E2)

•

punt5: de formule in J2 om de tijd op te zoeken van de stad in J1
=VERT.ZOEKEN(J1;A:F;6;ONWAAR)

•

punt6: de logische formule in G2 om de tijden te vergelijken is
=F2=$J$2

•

De oplossing voor Caracas:

De lijst die overeenkomt met Johannesburg:
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Oplossing 09.06 - Datums
zie Opl 09.06 - Datums

☺ •

•

De oplossing:

punt5a: de formule in B19 is =DATUM(B$3;MAAND(B4);DAG(B4))
punt5b: om het resultaat van de formules te plakken moest je
o B19:G32 selecteren en kiezen BEWERKEN - KOPIËREN.
o B4 selecteren (het beginpunt) en kiezen voor BEWERKEN -PLAKKEN
SPECIAAL… - WAARDEN.

•

punt6: om de benamingen in hoofdletters te krijgen kon je de functie
=BEGINLETTERS(A4) maken en deze kopiëren. Daarna kon met SPECIAAL
PLAKKEN… - WAARDEN het resultaat behouden worden.

Oplossingen Excel 2003 - gevorderde functies
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Oplossing 09.07 - Onvolledig
zie Opl 09.07 – Onvolledig

☺ •

De oplossing ziet er zo uit:

•

punt2: de formule in D3 is =ISLEEG(C3).

•

punt3: de filter aanzetten doe je door DATA - FILTER - AUTOFILTER aan te
vinken.
Bij het uiklappijltje van controle selecteer je dan WAAR.
Na selectie van de 4 gefilterde records kies je BEWERKEN - RIJEN
VERWIJDEREN.
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Oplossing 09.07 - Weerberichten
zie Opl 09.07 - Het weer op 15dec2005

☺ •

De oplossing vóór de verbetering (zie punt6) ziet er zo uit:

•

punt2: de formule in H2 is =ISTEKST(B2).

•

punt3: de voorwaardelijke opmaak voor de volledige tabel ziet er voor
bijvoorbeeld de cel E4 uit als:

Opmerking: aangezien een formule in voorwaardelijke opmaak altijd een
logische formule is (resulterend in WAAR of ONWAAR) kon de formule hier
ook korter, namelijk =ISLEEG(E4)
•

punt4: de aangepaste voorwaardelijke opmaak voor alle kolommen met
getallen is voor bijvoorbeeld de cel C10:
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•
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punt5: de cellen verbeteren. Dit kan door ze te overschrijven met de getallen.
Het kan ook door te kiezen voor CONVERTEREN NAAR GETAL bij het
waarschuwingsknopje dat links verschijnt bij de cellen met de groene
driehoekjes.
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Oplossing 09.07 - Tombola
zie Opl 09.07 - Tombola

☺ •

De eindoplossing:

•

punt2: een mogelijk formule in F5 (in het blad variant1):
=ALS(ISFOUT(VERGELIJKEN(E5;$C$3:$C$7;0))=WAAR;"pech!";"geluk!")
Een alternatief is
=ALS(ISFOUT(VERGELIJKEN(E5;$C$3:$C$7;0));"pech!";"geluk!")
De functie ISFOUT resulteert in WAAR of ONWAAR en kan dus zonder dit
uitdrukkelijk erbij te schrijven gebruikt worden als logische test voor de ALSfunctie.

•

punt4: een mogelijke formule in F5 (in het blad variant2):
=ALS(ISFOUT2(VERGELIJKEN(E5;$C$3:$C$7;0));"pas op!";
ALS(ISNB(VERGELIJKEN(E5;$C$3:$C$7;0));"pech!";"geluk!"))
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Oplossing 09.07 - Citytrips
zie Opl 09.07 - Citytrips

☺ •

De oplossing:

•

punt3 : de formule in C4 is
=ALS(ISLEEG(VERT.ZOEKEN(C2;citytrip;VERGELIJKEN(C3;
gegevenstabel!$B$2:$N$2;0);ONWAAR));"leeg";
VERT.ZOEKEN(C2;citytrip;VERGELIJKEN(C3;gegevenstabel!$B$2:$N$2;0);
ONWAAR))
Merk op dat in de map reeds de naam citytrip werd gegeven aan de tabel in
het blad gegevenstabel B2:N7

•

punt4: de formule in C5 is
=ALS(ISNB(C4);"niet beschikbaar";ALS(C4="leeg";"opvragen";"ok"))

•

punt4: de voorwaardelijke opmaak is

Oplossingen Excel 2003 - gevorderde functies

pagina 47

Oplossing 09.07 - Hoofdsteden
zie Opl 09.07 - Hoofdsteden

☺ •

•

De oplossing:

punt2 : de formules in C2:G2 zijn respectievelijk
=VIND.SPEC(" - ";A2)-1
=VIND.SPEC(" - ";A2;C2+3)
=ALS(ISFOUT(D2);LENGTE(A2)-(C2+3);LENGTE(A2)-(D2+3))
=LINKS(A2;C2)
=RECHTS(A2;E2)
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Oplossing 09.08 - Huurcontracten
zie Opl 09.08 - Huurcontracten

punt •

De eindoplossing:

☺

•

punt2: de formule in D2 is =LAATSTE.DAG(B2;C2*12-1)
Aangezien de maand van de begindatum reeds telt voor een volle maand,
wordt deze afgetrokken van de duurtijd van het contract.

•

punt3: voor de C-kolom een aangepaste getalnotatie 0” jaar”

•

punt4: bij DATA - VALIDEREN…
voor de B-kolom DATUM groter of gelijk aan 1/1/2005
voor de C-kolom LIJST met als bronwaarden 1;3;6;9
Door de aangepaste getalopmaak ben je dan wel verplicht het getal uit de
lijst te kiezen, je kan het niet zelf intypen.
De validatie stel je best meteen in voor de ganse kolom. Indien gewenst
kan je ze achteraf voor de eerste rij weer verwijderen.
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Oplossing 09.08 - Evaluatiesoftware
zie Opl 09.08 - Evaluatiesoftware

☺ •

De eindoplossing in het blad einddatum:

Het blad duurtijd:

met de toetsencombinatie ALT+Enter kan je tekstterugloop voorzien zoals
de titel evaluatietijd maanden in cel B1.
•

punt 4: de formule in cel D2 in het blad einddatum:
=LAATSTE.DAG(C2;VERT.ZOEKEN(B2;duurtijd!$A$2:$B$6;2;ONWAAR))
Met de functie VERT.ZOEKEN() wordt de toegestane duurtijd opgezocht in
de tabel op het tabblad duurtijd. Nadien wordt deze formule gekopieerd naar
de overige cellen, vandaar de absolute adresseringen.
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Oplossing 09.08 - Maaltijdcheques
zie Opl 09.08 - Maaltijdcheques

☺ •

Het eindresultaat in de bladen januari, februari en maart:

•

punt 2: om de opmaak en input voor de 3 werkbladen tegelijk te kunnen doen,
selecteer je eerst de 3 werkbladen. Kies achteraf in het rechtermuismenu voor
GROEPERING BLADEN OPHEFFEN om dit weer ongedaan te maken.

•

punt 6: de formule in B2 is =LAATSTE.DAG(B1;0)

•

punt 7: een mogelijke oplossing van de formule in B12:
=NETTO.WERKDAGEN(B1;B2;D2:G10)+AANTAL(E2:E10)
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Oplossing 09.08 - Vakantie
zie Opl 09.08 - Vakantie

☺ De eindoplossing ziet er uit als:

•

punt3: de voorwaardelijke opmaak om in de volledige tabel de weekends en de
feestdagen te kleuren is voor B16 als volgt:

Of korter nog zonder het tweede gedeelte van de formule (=WAAR) aangezien
de functie OF() een logische functie is met als resultaat WAAR of ONWAAR:
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punt4a: de eerste maandag van het verlof kan berekend worden met
=ALS(WEEKDAG(B16)=1;B16+1;B16+(9-WEEKDAG(B16)))
Een woordje uitleg:
als 1mei
valt op

is weekdag

dagen tot
volgende ma

ma

2

+7

di

3

+6

woe

4

+5

do

5

+4

vrij

6

+3

za

7

+2

zo

1

+1

met andere woorden, als 1 mei
valt op een weekdag (inclusief de
zaterdag) moet het verschil
bijgeteld worden van (9 – het
weekdaggetal).
als 1 mei een zondag is, moet
slechts 1 dag verder geteld
worden.

•

punt4b: de vakantie eindigt 11 dagen later, dus in B49 de formule =B48+11

•

punt 4c: om enkel de werkdagen te bekomen in B50
=NETTO.WERKDAGEN(B48;B49;B$3:F$12)

•

punt5: de voorwaardelijke opmaak voor bijvoorbeeld B16 wordt:
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Excel 2003 (nl)
Oplossingen
Oplosmethodes

Deze oefenmap is eigendom van VDAB Competentiecentra ©
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STRUCTUUR VAN DE OPLOSSINGENMAP
In de cursus Excel 2003 - Oplosmethodes vind je op regelmatige tijdstippen een
verwijzing naar een oefening uit de oefenmap:
In die oefenmap zijn de oplossingen niet voorzien, daar de cursist zelf moet leren
redeneren bij het maken van de oefeningen en zo de theorie gaan integreren in de
praktijk.
In deze oplossingenmap is bij benadering de tekst va n de opgave hernomen en vind
je de “oplossing” of te volgen stappen aangeduid met een gele balk vergezeld van ☺.
De nummers van de oplossingen corresponderen met de nummers van de
oefeningen.
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Oplossing 10.01 - Autoverhuur
Zie 10.01 AutoverhuurOplossing
Maak een scenario zodat je ook weet welke firma de voorkeur krijgt ingeval je met de
wagen 100 km, 500 km en 800 km rijdt. Zorg voor zinvolle scenarionamen. Tracht er
ook voor te zorgen dat, wanneer je een scenariorapport maakt je zinvolle namen
krijgt in je scenariosamenvatting.

☺

•

Kies menu Extra - Scenariobeheer.

•

Klik op de knop toevoegen.

•

Tik bij scenarionaam 100 km in.

•

Duid bij Veranderende cellen de cel c21 aan en klik op OK.

•

Tik het getal 100 in en klik op de knop toevoegen.

•

Tik bij scenarionaam 500 km in.

•

Duid bij Veranderende cellen de cel c21 aan en klik op OK.

•

Tik het getal 500 in en klik op de knop Toevoegen.

•

Tik bij scenarionaam 800 km in.

•

Duid bij Veranderende cellen de cel c21 aan en klik op OK.

•

Tik het getal 800 in en klik op de knop OK en op de knop van
Sluiten.

•

Selecteer de cel G14 en kies menu Invoegen – Naam –
Definiëren… en tik de tekst Arval in.

•

Selecteer de cel G15 en kies menu Invoegen – Naam –
Definiëren… en tik de tekst AutoEurope in.

•

Selecteer de cel G16 en kies menu Invoegen – Naam –
Definiëren… en tik de tekst Europcar in.

•

Selecteer de cel G17 en kies menu Invoegen – Naam –
Definiëren… en tik de tekst Avis in.

•

Selecteer de cel G18 en kies menu Invoegen – Naam –
Definiëren… en tik de tekst Hertz in.

•

Kies Menu Extra – Scenariobeheer en klik op de knop
Samenvatting.

•

Duid als Resultaatcellen G14 tot G18 aan.
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Klik op de knop van OK. Je krijgt dan een nieuw blad dat er als volgt
uitziet
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Oplossing 10.01 – Lening
Zie oplossing Opl 10.01 - scenario lening

☺

•

Vraag 1. Je wenst € 50 000 te lenen op 20 jaar. De huidige
intrestvoet is 5%. Bereken hoeveel je jaarlijks en maandelijks moet
terugbetalen. Maak gebruik van de functie BET().

•

Tik in een nieuw werkblad volgende gegevens in:

•

In de cel B5 maak je volgende formule: =BET(intrest;jaren;kapitaal).

•

In de cel B6 maak je volgende formule: =BET(intrest/12;jaren*12;kapitaal).

•

Vraag 2. Je wenst hiervan een scenario waarbij je in een
scenariorapport ziet hoeveel je moet terugbetalen indien je € 40
000, € 50 000 of € 60 000 leent aan een intrestvoet van 5% en
5,25% en dit alles op 20 jaar.

•

Kies menu Extra – Scenariobeheer…

•

Klik op de knop Toevoegen…

•

Tik de scenarionaam origineel in en duidt de veranderende cellen
B1 tot en met B3 aan. Klik op Ok en in volgende venster op
Toevoegen, de waarden staan er immers al.

•

Tik scenarionaam model 40000 aan 5% in, en in het volgende
scherm vul je volgende waarden in:

•

Intrest 0.05, kapitaal 40000, jaren 20 en je klikt bij toevoegen.

•

Tik scenarionaam model 60000 aan 5% in, en in het volgende
scherm vul je volgende waarden in:

•

Intrest 0.05, kapitaal 60000, jaren 20 en je klikt bij toevoegen.

•

Tik scenarionaam model 40000 aan 5,25 % in, en in het volgende
scherm vul je volgende waarden in:

•

Intrest 0.0525, kapitaal 40000, jaren 20 en je klikt bij toevoegen.

•

Tik scenarionaam model 50000 aan 5,25 % in, en in het volgende
scherm vul je volgende waarden in:
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•

Intrest 0.0525, kapitaal 50000, jaren 20 en je klikt bij toevoegen.

•

Tik scenarionaam model 60000 aan 5,25 % in, en in het volgende
scherm vul je volgende waarden in:

•

Intrest 0.0525, kapitaal 60000, jaren 20 en je OK.

•

Vraag 3. Geef het scenario weer van een kapitaal van 40 000 aan
5,25%.

•

Kies het menu Extra – Scenariobeheer… en klik op het tweede
scenario in de lijst van scenario’s en klik op de knop weergeven.

•

Vraag 4. Maak een scenario samenvattingsrapport. Zorg er ook
voor dat derden dit rapport kunnen lezen. Zorg er dus voor dat in
het scenariorapport namen worden gebruikt en geen celadressen.
Een gedeelte van je samanvattingsscenario zou er dan als volgt
kunnen uitzien

•

Selecteer van A1 tot en met B6.

•

Kies menu van Invoegen – Namen – Maken, controleer of de
linkerkolom wordt voorgesteld en klik op OK.

•

Klik op de knop van samenvatting en duid als resultaatcellen B5 tot
en B6 aan en klik op de knop van OK. Je krijgt dan een nieuw blad
dat er als volgt uitziet:
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Oplossing 10.02 – Lenen
Zie oplossing Opl 10.02 - Lening

☺

•

Vraag 1. Je wenst € 50 000 te lenen op 20 jaar. De huidige
intrestvoet is 5%. Bereken hoeveel je maandelijks moet
terugbetalen. Maak gebruik van de functie BET().

•

Tik in een nieuw werkblad het volgende in:

•

In de cel B 5 maak je volgende formule : =-BET(B1/12;B3*20;B2).

•

Vraag 2. Hoeveel kan je lenen op 20 jaar aan een intrestvoet van
5% indien je maandelijks € 270 kan terugbetalen.

•

Kies menu Extra – Doelzoeken… en vervolledig het venster van
Doelzoeken als volgt:

•

Klik op OK.

•

Excel heeft een oplossing gevonden, je klikt op OK .
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Oplossing 10.02 – Grafiek Doelzoeken
Zie oplossing Opl 10.02 – Grafiek Doelzoeken

☺

•

Open document 10.02 – Grafiek Doelzoeken

•

Klik tweemaal op de staaf computers en vergroot de staaf tot het
rasterslijn 12 000, je krijgt nu het venster van Doelzoeken waar je
enkel de te wijzigen cel moet aanduiden namelijk C4

•

Klik op OK en nogmaals op OK.
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Oplossing 10.02 – Computerwinkel
Zie oplossing Opl 10.02 – Computerwinkel.

☺

•

Vraag 1. Een computerwinkel hoopt deze maand 25 computers, 12
printers en 18 scanners te verkopen.. De aankoopprijs voor een
computer bedraagt € 750, voor een printer € 124 en voor een
scanner € 82. Welke winstmarge moet de winkelier hanteren als hij
op het einde van de maand een winst wil realiseren van € 3 000.

•

Tik in een nieuw werkblad het volgende in:

•

In de cel E2 maak je volgende formule =B2*C2*$D$2.

•

Je kopieert de formule naar E3 en E4.

•

In de cel E5 maak je de som van E2 tot en met E5.

•

Kies menu Extra – Doelzoeken… en vervolledig het venster van
Doelzoeken als volgt:

•

Klik op OK.

•

Excel heeft een oplossing gevonden, je klikt op OK .
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Oplossing 10.02 – Grafiek doelzoeken
Zie oplossing Opl 10.02 – Grafiek doelzoeken.

☺

•

Open document.

•

Vraag 2. Pas de grafiek aan zodat de waarde van de omzet van de
computers stijgt tot 12 000. Je mag het bedrag van de
verkoopprijs laten veranderen. Doe de aanpassing door middel van
de grafiek.

•

Klik tweemaal op de staaf van de computers

•

Sleep bovenrand tot aan het rasterlijn en laat muisknop los.

•

Je krijgt het dialoogvenster van Doelzoeken, je duidt in het tekstvak
van door wijzigen cel de cel C4 aan. Je krijgt volgend venster:

•

Je klikt op OK. Het resultaat in de cel is C4 is 1000.
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Oplossing 10.03 – Lege koekendoos
Zie oplossing Opl 10.03 – Lege Koekendoos.

☺

•

Begin nieuw document.

•

Vraag 1. Een koekjesfabrikant vraagt je lege kartonnen doosjes te
maken. De doosjes moeten een inhoud hebben van 800 cm3. Om de
dozen zo gemakkelijk mogelijk te stapelen, moeten de dozen 6 cm
breed zijn, Hoe hoog en hoe lang moeten de doosjes zijn,

•

ik volgende gegevens in:

•

Kies menu Extra – Oplosser.

•

Klik bij keuzerondje waarde en tik het getal 800 in het tekstvak van
waarde.

•

In het tekstvak van schatting selecteer je de cellen B1 tot en met B3.

•

Je klikt op de knop van toevoegen en je voegt de restrictie toe dat de
cel B3 gelijk moet zijn aan 6:

•

Je klikt op Ok, en vervolgens op de knop van oplossen. De oplosser
heeft een oplossing gevonden. Je klikt op OK. Je krijgt volgende
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gegevens in je blad:

•

Sluit en bewaar het document.
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Oplossing 10.03 – Snoep
Zie oplossing Opl 10.03 – Snoep.

☺

•

Open document 10.03 – Snoep.

•

Vraag 4. Zoek een oplossing met rekening houdende met deze
restricties met de oplosser.

•

Kies menu van Extra – Oplosser.

•

In het tekstvak van cel bepalen duid je de cel E12 aan.

•

In het tekstvak van bij verandering cel duid je B5 tot en met D5 aan.

•

Klik op de knop van toevoegen en voer volgende restricties in:
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•

Klik tweemaal op OK.

•

Sluit document.
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Oplossing 10.03 – Snoepmodel
Zie oplossing Opl 10.03 – Snoepmodel.

☺

•

Open document 10.03 – Snoepmodel.

•

Vraag 6. Zoek een oplossing met rekening houdende met deze
restricties met de oplosser.

•

Kies menu van Extra – Oplosser en klik op de knop van Oplossen.

•

Kies menu van Extra – Oplosser en klik op de knop van Opties, klik
vervolgens op de knop van Model opslaan… en duid de cel A20 aan en
klik op de knop van OK.

•

Klik op de knop van Beginwaarden alles en klik op de knop van OK.

•

In het tekstvak van cel bepalen duid je de cel E12 aan.

•

In het tekstvak door verandering cel duid je de cellen B5 tot en met D5
aan.

•

Breng de restricties in zodat het scherm van de restricties er als volgt
uit ziet:

•

Klik op de knop van Oplossen en vervolgens op de knop van OK.

•

Vraag 7. Bewaar dit model vanaf de cel C20.

•

Kies menu van Extra – Oplosser en klik op de knop van Opties, klik
vervolgens op de knop van Model opslaan… en duid de cel C20 aan
en klik op de knop van OK.

•

Vraag 8. Je vond de oplossing van het eerste model beter. Laad dit
model opnieuw in en laat de oplosser een oplossing zoeken.

•

Klik op de knop van Model laden en duid de cellen A20 tot en met A27
aan. Klik vervolgens driemaal op de knop van OK klik op de knop van
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Oplossen.
•

Bewaar en sluit het document.
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Oplossing 10.03 – Snoepscenario
Zie oplossing Opl 10.03 – Snoepscenario.

☺

•

Open document 10.03 – Snoepscenario.

•

Vraag 2. Laat de oplosser het resultaat zoeken volgens de opgeven
waarden in dit model.

•

Kies menu van Extra – Oplosser en klik op de knop van Oplossen.

•

Vraag 3. Maak een scenario van de gevonden waarden. De naam voor
het scenario is model 1.

•

Klik op de knop van Scenario Opslaan…

•

Geef naam aan model namelijk model 1 en klik op tweemaal op OK.

•

Vraag 4. Verwijder alle waarden in de oplosser

•

Kies menu van Extra – Oplosser en klik op de knop van Beginwaarden
alles en vervolgens op de knop OK.

•

Vraag 7. Zoek een oplossing rekening houdende met deze restricties.

•

In het tekstvak van cel bepalen duid je de cel E12 aan.

•

In het tekstvak door verandering cel duid je de cellen B5 tot en met D5
aan.

•

Breng de restricties in zodat het scherm van de restricties er als volgt
uit ziet:

•

Vraag 8. Maak een scenario van de gevonden waarden, de naam voor
het scenario is model 2.

•

Klik op de knop Oplossen en vervolgens op de knop Scenario Opslaan,
geef een naam aan scenario namelijk model 2 en klik op de knop van
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OK en vervolgens nogmaals op de knop van OK.
•

Vraag 8. Je vond de oplossing van het eerste scenario beter. Plaats de
gevonden waarden van het scenario model 1 terug in je werkblad.

•

Kies menu van Extra – Scenariobeheer.. en klik op de scenarionaam
model 1.

•

Klik op de knop van weergeven en vervolgens op de knop van sluiten.

•

Bewaar en sluit het document.
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Oplossing 10.04 – Appartementverhuur
Zie oplossing Opl 10.03 – Appartementverhuur.

☺

•

Vraag 1. Je verhuurt een appartement in de Schoolstraat 15 te
Dendermonde. De verhuurprijs is € 4 per vierkante meter. De
kosten per m2 bedragen € .25, Het appartement is 50 m2 groot.
Bereken wat je netto op 1 maand verdient.

•

In een nieuw document breng je volgende gegevens en formules in:

•

Vraag 2. Maak een tabelsimulatie zodat je weet wat je verdient
indien je appartement gedurende 1 maand, gedurende 2, 3 tot en
met 12 maanden verhuurt.

•

In de cel A14 tik je het cijfer 1, in de cel A15 maak je de formule
A14+1 en je kopieert deze formule tot in de cel A25.

•

In de cel B13 maak je de formule = C6.

•

Je selecteert de cellen vanaf de cel A13 tot en met B25.

•

Kies vervolgens het menu van Data – Tabel, bij de Kolom-invoercel
duid je de cel C6 aan.

•

Klik op Ok

•

Sluit en bewaar je document.
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Oplossing 10.04 –Verhuurkantoor
Zie oplossing Opl 10.03 –Verhuurkantoor.

☺

•

Vraag 1. Je verhuurt een appartement in de Schoolstraat 15 te
Dendermonde en je verhuurt ook een appartement in de
Brusselsestraat 23 eveneens te Dendermonde. De verhuurprijs van je
appartementen is € 4 per vierkante meter. De kosten per vierkante
meter bedragen € 25, Het appartement in de Schoolstraat is 50 m2
groot, dat in de Brusselsestraat is 80 m2groot Bereken wat je netto op
1 maand verdient per appartement.

•

In een nieuw document breng je volgende gegevens en formules in:

•

Vraag 2. Maak een tabelsimulatie zodat je weet wat je verdient per
appartement indien je de appartementen gedurende 1 maand
verhuurt, gedurende 2, 3 tot en met 12 maanden verhuurt. Je wil ook
de totale verdienste per maand voor al de appartementen samen.

•

In de cel A14 tik je het cijfer 1, in de cel A15 maak je de formule
A14+1 en je kopieer deze formule tot in de cel A25.

•

In de cel B13 maak je de formule = C6.

•

In de cel C13 maak je de formule = D6.

•

In de cel D13 maak je de formule = E6.

•

Je selecteert de cellen vanaf de cel A13 tot en met D25.

•

Kies vervolgens het menu van Data – Tabel, bij de Kolom-invoercel
duid je de cel C6 aan en je klikt op de knop van OK.

•

Sluit en bewaar je document.
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Oplossing 10.04 –Immo
Zie oplossing Opl 10.03 - Immo.

☺

•

Vraag 1. Je verhuurt een appartement in de Schoolstraat 15 te
Dendermonde. De verhuurprijs is 4 € per vierkante meter. De
kosten per vierkante meter bedragen .25 €, Het appartement is 50
m2 groot. Bereken wat je netto op 1 maand verdient.

•

In een nieuw document breng je volgende gegevens en formules in:

•

Vraag 2. Maak een tabelsimulatie zodat je weet wat je verdient
indien je appartement gedurende 1 maand verhuurt, gedurende 2,
3 tot en met 12 maanden bij een variërende verhuurprijs per m2 van
4, 4.2, 4.4, 4.6, 4.8 en 5 euro.

•

In de cel A14 tik je het cijfer 1, in de cel A15 maak je de formule
A14+1 en je kopieer deze formule tot in de cel A25.

•

In de cel B13 tik je het cijfer 4.

•

In de cel C13 maak je de formule = B13+0,2.

•

Kopieer deze formule van D13 tot en met G13.

•

In A13 maak je de formule =C6.

•

Je selecteert de cellen vanaf de cel A13 tot en met G25.

•

Kies vervolgens het menu van Data – Tabel, bij de Rij-invoercel
duid je de cel B3 aan en bij de Kolom-invoercel duid je de cel B6
aan. Je klikt vervolgens op de knop van OK.

•

Sluit en bewaar je document.
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Oplossing 10.05 – Case
Zie oplossing Opl 10.05 - Case.

☺

•

Vraag 1.

•

In een nieuw document breng je volgende gegevens en formules in:

•

Kies menu Extra – Oplosser…

•

Duid bij Cel bepalen de cel E6 aan.

•

Duid bij Door verandering cel de cellen C5 en D5 aan.

•

Klik op de knop van toevoegen en voeg volgende restricties in:
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Klik tweemaal op Ok.
•

Boer Charel heeft een maximale winst van 4775 met 15 koeien en
20 schapen.

•

Zie oplossing blad Oplosser.

•

Vraag 2

•

Klik in de cel van de totale winst namelijk E6.

•

Kies menu van Extra – Doelzoeken…

•

Geef in dit scherm vervolgens volgende waarden in:

•

Klik tweemaal op de knop OK. De cel C4 krijgt de waarde 353,3333.

•

Zie oplossing blad Doelzoeken.

•

Vraag 3.

•

Tik in de cel A15 het getal 15.

•

In de cel daaronder maak je de formule A15+1.

•

Kopieer deze formule naar de onderliggende cellen tot en met A25.

•

Tik in de cel B14 het cijfer 20.

•

In de cel C14 maak je de formule B14+1.

•

Kopieer deze formule naar rechts tot en met cel G14.
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•

Maak in de cel A14 de formule =E6.

•

Selecteer van A14 tot en met G25.

•

Kies menu van Data – Tabel…

•

Als Rij-invoercel duid je de cel D5 aan, als Kolom-invoercel duid je
de cel C5 aan en je klikt op OK. Je krijgt dan volgende tabel.

•

Zie oplossing blad Tabel
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Oplossing 11.01 – Sorteren

☺

•

2.a: Selecteer alle kolommen en dubbelklik bovenaan op de
scheidingslijn tussen twee kolommen.

•

2.b: Positioneer je in cel A2 en kies Venster – Titels blokkeren.

•

2.c.i:Positioneer je in de tabel en kies Data – Sorteren
Sorteren op Provincie
Vervolgens op Gemeente
Vervolgens op Naam.

•

2.c.ii en 2.c.iii: idem als voorgaande werkwijze, vergeet echter niet
de derde sleutel op (geen) te zetten.

•

2.d.i: Selecteer een cel in kolom K en druk op de knop

•

2.d.ii: idem als voorgaande werkwijze.

•

3.b: Positioneer je in de tabel en kies Data – Sorteren, Opties…
Sorteervolgorde voor 1ste sleutel: januari, februari, maart…

•

4.b.i: Selecteer het bereik A6:I15 en kies Data –Sorteren,
Sorteren op Kolom I, Aflopend.

•

4.b.ii: idem als voorgaande werkwijze, Sorteren op Kolom C.

•

4.b.iii: idem als voorgaande werkwijze, Sorteren op Kolom A,
Oplopend, Vervolgens op Kolom B, Oplopend.

•

4.c: Selecteer het bereik F4:G16 en kies Data – Sorteren,
Opties…, Van links naar rechts sorteren, OK, Sorteren op Rij4,
Ok.

.
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Oplossing 11.02 – Verkoop1

☺

•

Selecteer in het menu Data – Filter – AutoFilter.

•

Na iedere oefening selecteer je terug [Alle categorieën] of
selecteer je in het menu Data – Filter – Alles weergeven.
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Oplossing 11.02 – Selecteren

☺

Opdracht 1:
Algemeen: tussen de verschillende opdrachten selecteer je steeds de
volledige lijst via Data – Filter – Alles weergeven.
•

4.a: Data – Formulier, Criteria, Provincie: Antwerpen.

•

4.b: Geslacht: m, Provincie: Limburg.

•

4.c: Geboortedag: <01/01/1950

•

4.d: Geslacht: v, Provincie: *-vl.

•

5.a: Data – Filter – Autofilter, Gemeente:
is gelijk aan Roeselare
of
is gelijk aan Kortrijk.

•

5.b: Schuld:
is groter dan 1000,
daarna oplopend sorteren.

•

5.c: Geslacht: m
Geboortedag:
groter dan of gelijk aan 01/01/1960
en
kleiner dan of gelijk aan 31/12/1960,
daarna: het veld Schuld oplopend sorteren.

•

5.d: Provincie: is gelijk aan Antwerpen,
Gemeente: is niet gelijk aan Antwerpen.

•

5.e: Bij het veld Naam: selecteer Janssens.

•

5.f: Geboortedatum: oplopend sorteren,
(Top 10…),
Naam: sorteren.

•

5.g: Selecteer eerst de mannen, daarna sorteer je op
Geboortedatum en selecteer je de Top 5.

•

5.h: Selecteer eerst de vrouwen,
Voornaam: is gelijk aan ???.

•

5.i: Selecteer eerst de vrouwen,
via Opmaak – kolom – Verbergen ga je de overbodige kolommen
verbergen.

•

5.j: Voornaam:
is groter dan of gelijk aan k
en
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is kleiner dan o,
verberg de kolommen die niet moeten afgedrukt worden en druk
af.
•

5.k: Selecteer eerst de vrouwen,
Voornaam: begint met a.

•

5.l: Selecteer eerst de mannen,
Voornaam: eindigt met n.

•

5.m: Telefoon: (lege cellen).

Opdracht 2:
•

2.b: OMSCHRIJVINGEN:
bevat bord
of
bevat plank.

•

2.c: PRIJS< 20 stuks: groter dan 500,
OMSCHRIJVINGEN: sorteren.

•

2.d: NR:
is kleiner dan 1500
of
is groter dan 5000,
PRIJS< 20 stuks:
is groter dan of gelijk aan 120
en
is kleiner dan of gelijk aan 250,
PRIJS< 20 stuks: sorteren.
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Oplossing 11.03 - België
☺

•

2: Filter de gegevens met uitgebreid filter:
Zorg voor een criteriumgebied door bovenaan een aantal rijen in
te voegen, kopieer de veldnamen van de tabel naar de eerste rij;
Onder INWONERTAL geef je het criterium in: >50000
of selecteer via Autofilter – INWONERTAL, Aangepast…,
INWONERTAL is groter dan 50000

•

3: Idem als voorgaande, onder OPPERVLAKTE geef je het
criterium in: <1000

•

4: Kan ook geselecteerd worden via Autofilter – Aangepast,
NISCODE is groter dan of gelijk aan 23000

Oplossingen Excel 2003 - Gegevensbanken
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Oplossing 11.03 - Adressen1
☺

•

2: Mogelijke werkwijzen:
Sorteer de records op Geboortedag zodat de te wijzigen
records bij elkaar staan;
Wijzig de schuld van de eerste zes records via speciaal
plakken: tik in een lege cel naast de tabel het getal 5,
kopieer dit getal, selecteer de getallen die moeten
aangepast worden, kies in de menu voor Bewerken –
Plakken speciaal…, selecteer de bewerking Aftrekken.
Sorteer dan opnieuw volgens de oorspronkelijke volgorde.
Maak een selectie met Data – Filter - Autofilter, stel bij
Aangepast de selectie in (Geboortedag is kleiner dan of
gelijk aan 01/01/1950);
Verminder de schuld via speciaal plakken (enkel op de
zichtbare cellen) en maak nadien alle records weer
zichtbaar.

•

3:
Kopieer de kolom van de schulden;
Naast deze kolom, in de cel N2 plaats je volgende formule:
=DATUM(2005;12;31)-L2>250, kopieer deze formule naar
beneden;
Filter de schulden van meer dan 1000 € via de aangepaste
autofilter;
Filter in de kolom ernaast enkel de waarden waarbij de
formule WAAR is;
Verhoog de schulden in kolom M met 10% via plakken
speciaal;
Vraag terug de volledige lijst op en plak de waarden terug
naar kolom K.

Oplossingen Excel 2003 - Gegevensbanken

pagina 9

Oplossing 11.03 – Verkoop2
☺

•

2: voeg bovenaan de datatabel enkele lege rijen in en kopieer de
veldnamen van de tabel naar de eerste rij.
Vul de criteria in.
Naast de tabel tik je bovenaan de namen in van de gewenste velden nl.
NAAM, VERDIEPING, DEPARTEMENT en SAL2005.
Selecteer in het menu Data – Filter – Uitgebreid Filter…en vul het
dialoogkader in:

Je krijgt volgend resultaat:

•

3: Selecteer in het menu Data – Filter – Uitgebreid filter.
Pas de criteria aan.
Tik de gewenste veldnamen in onder de vorige tabel.
Je krijgt volgend resultaat:
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4: Maak het criteriumgebied leeg.
Onder de vorige tabel tik je de gewenste veldnamen in nl. POSTNR en
GEMEENTE.
Kopieer de selectie naar dit gebied met Uitgebreid filter maar selecteer
enkel de unieke records!
Sorteer de lijst, je krijgt volgend resultaat:

.
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Oplossing 11.03 – Verkoop3
☺

•

2: Tik in de cel A28 een titel in verschillend van de veldnamen vb.
Loonsverhoging in 2005.
Hieronder tik je het criterium in: =H2>G2
Via Uitgebreid filter kun je de selectie maken en bekom je volgend resultaat:

•

3: Het criterium is in dit geval =H2>G2*1,03.

•

4: Sorteer eerst de lijst op naam.
Het criterium wordt =H3>H2.
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Oplossing 11.03 – Adressen2
zie Opl 11.03 - Adressen2

☺

•

2: Je kan deze selectie maken met het berekende criterium:
=MAAND(J7)=5.

•

3: Eerst selecteer je iedereen die vandaag verjaart met het
berekende criterium:
=EN(DAG(J7)=DAG(VANDAAG());MAAND(J7)=MAAND(VANDA
AG()));
Daarna selecteer je verder enkel de vrouwen door te werken met
het criteriumgebied en hier bij Geslacht v in te voeren.

•

4: Eerst selecteer je iedereen die binnen drie dagen verjaart met
het berekende criterium:
=EN(DAG(J7)=DAG(VANDAAG())+3;MAAND(J7)=MAAND(VAND
AAG()));
Daarna selecteer je enkel de mannen door te werken met het
criteriumgebied en hier bij Geslacht m in te voeren.

•

5: Kopieer de veldnaam Gemeente naar het ophaalbereik;
Het criteriumgebied laat je leeg;
Zorg er voor dat er enkel unieke records geselecteerd worden
door het vakje hiervoor aan te vinken:

Selecteer de lijst met gemeenten en sorteer alfabetisch
•

6: In het criteriumgebied bovenaan vul je de selectiecriteria in:

Kopieer de veldnaam Voornaam naar het ophaalbereik;
Gebruik uitgebreid filter en vink het vakje aan naast Alleen unieke
records. Kopieer de lijst naar de locatie onder de veldnaam.
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7: In het criteriumgebied bovenaan vul je de selectiecriteria in:

Kopieer de veldnaam Voornaam naar het ophaalbereik;
Gebruik uitgebreid filter en vink het vakje aan naast Alleen unieke
records. Kopieer de lijst naar de locatie onder de veldnaam.
•

8: Kopieer de veldnamen Naam en Voornaam naar het
ophaalbereik;
De selectie wordt gemaakt met het berekende criterium:
=(LENGTE(C7)+LENGTE(B7))<12;
Kopieer de selectie naar het ophaalbereik.

•

9: Deze selectie maak je met het berekende criterium:
=((VANDAAG()-L7)*(K7*0,05/365))<50.

Oplossingen Excel 2003 - Gegevensbanken
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Oplossing 11.05 – Verkoop4
zie Opl 11.05 - Verkoop4

☺

•

2: Data – Sorteren – op Verdieping, vervolgens op Departement
Data – Subtotalen:

Data – Subtotalen:

•

3: Maak de afdrukstand Liggend en geef een voettekst in.
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Oplossing 11.06 – Verkoop5
zie Opl 11.06 – Verkoop5

☺

•

2: Kopieer de kolomtitels naar het bereik L1:U1;
In dit criteriumgebied typ je onder het veld GEMEENTE de tekst
HOBOKEN;
In cel L4 typ je aantal inwoners van Hoboken:;
In cel L5 plaats je de formule en selecteer je de
functieargumenten: =AANTALC(A1:J21;D1;L1:U2);

•

3: Kopieer de kolomtitels naar het bereik L7:U7;
In dit criteriumgebied typ je onder het veld INDIENST de cijfers
91;
In cel L9 typ je indienst in 1991:;
In cel L10 plaats je de formule en selecteer je de
functieargumenten: =DBAANTAL(A1:J26;J1;L7:U8);

•

4: Kopieer de kolomtitels naar het bereik L12:U12;
In dit criteriumgebied typ je onder het veld DEPARTEMENT de
tekst sales;
In cel L15 typ je gemiddelde loonkost in 2005 voor de sales:;
In cel L16 plaas je de formule en selecteer je de
functieargumenten: =DBGEMIDDELDE(A1:J26;H1;L12:U13).
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Oplossing 11.06 – Dbfuncties1
zie Opl 11.06 – Dbfuncties1

☺

•

2: Selecteer het bereik A11:C17;
Via de menu Invoegen – Naam – Definiëren… geef je aan dit
bereik de naam PRODUCTIE;

•

3: Hier kun je eventueel met Data – Valideren… de
invoermogelijkheden in deze cel beperken;

•

4: In cel D3 komt de formule: =DBSOM(PRODUCTIE;C11;D1:D2);
In cel D4 komt de formule:
=DBGEMIDDELDE(PRODUCTIE;C11;D1:D2);
In cel D5 komt de formule: =DBAANTAL(PRODUCTIE;A1;D1:D2).
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Oplossing 11.06 – Dbfuncties2
zie Opl 11.06 – Dbfuncties2

☺

•

2: In de cellen E3 en E4 moet e rekening houden met het klantnr
en de ingegeven data. Deze criteria geef je eerst in op een andere
plaats op het werkblad.
Ga in de cel H2 staan en geef het criterium in voor het klantnr:
=A9=$B$2;
Ga in de cel I2 staan en geef het criterium in voor de ingegeven
data: =EN(F9>=$B$4;F9<=$B$5);
Ga in de cel E3 staan en bereken het totaal van de bedragen
rekening houdend met de criteria:
=DBSOM(omzetcijfers;E8;H1:I2);
Ga in de cel E4 staan en bereken het gemiddelde van de
bedragen rekening houdend met de criteria:
=DBGEMIDDELDE(omzetcijfers;E8;H1:I2);

•

3: In de cel O2 geef je het criterium in voor de vestiging :
=$B2="WSVE";
In de cel O4 zoek je de maximum wedde van het personeel uit de
vestiging WSVE: =DBMAX(A1:M98;K1;O1:O2).
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Oplossing 11.07 – Verkoop6
zie Opl 11.07 - Verkoop6

☺

•

2: Maak een eerste draaitabel met de velden DEPARTEMENT en
SAL2005:
Je bekomt volgend resultaat:

•

3: Sleep het veld VERDIEPING vanuit de lijst van de
draaitabelvelden in de draaitabel vóór het veld DEPARTEMENT,
je bekomt volgend resultaat:

•

4: Sleep het veld SAL2004 vanuit de draaitabelvelden naar de
draaitabel onder naar het gegevensgebied, onder het veld Som
van SAL2005, je bekomt volgend resultaat:
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Oplossing 11.07 – Verkoop7
zie Opl 11.07 – Verkoop7

☺

•

2:Maak een draaitabel aan in een nieuw werkblad:

Nadien kun je via de optie groeperen de gegevens indelen in bereiken:

Je krijgt volgend resultaat:
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3: Maak een nieuwe draaitabel aan:

Via de veldinstellingen (Opties>>) van het veld Som Van SAL2005 kan je de
gegevens weergeven als % van de kolom:

Oplossingen Excel 2003 - Gegevensbanken
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Oplossing 11.07 – Verkoop8
zie Opl 11.07 - Verkoop8

☺

•

2: Maak een draaitabel en zorg er voor dat het veld VERDIEPING een
paginaveld wordt;
Ga via de werkbalk Draaitabel naar Draaitabel – Pagina’s weergeven…,
De gegevens worden per verdieping op een apart werkblad
weergegeven.
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Oplossing 11.07 – Verkoop9
☺ 2: De draaitabel komt op Blad1 en ziet er zo uit:

Op het werkblad Grafiek1 komt de grafiek:

3: Ga naar het werkblad Grafiek1;
In het menu selecteer je Grafiek – Grafiektype…;
Selecteer grafiektype Cirkel;
Bevestig met OK;
Sleep uit de lijst met draaitabelvelden het veld VERDIEPING naar het gebied
Paginavelden hier neerzetten;
Naast VERDIEPING selecteer je 1, de gegevens van het eerste verdiep worden
getoond:

Oplossingen Excel 2003 - Gegevensbanken
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VERDIEPING 1

Totaal

Somvan SAL2005

DEPARTEMENT
adm
comp
mkt
sales

Reeksvelden hier neerzetten
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Oplossing 11.07 – Personeelsleden
zie Opl 11.07 - Personeelsleden

☺ 2: Maak een draaigrafiekrapport;
Als rijkop kies je DatumInDienst, als gegevens Aantal van Personeelsnummer;
In de draaitabel groepeer je:
selecteer het veld DatumInDienst en selecteer in de werkbalk Draaitabel:
Draaitabel – Overzicht en details – Groeperen…; groepeer op Jaren (groeperen
om Maanden uitschakelen);
Merk op dat de grafiek ook aangepast werd;
Ga naar het werkblad met de grafiek en wijzig het type in Lijn, eerste subtype.
3: Om de evolutie te zien vanaf 1980 kan je in de grafiek bij DatumInDienst de
jaren vóór 1980 uitvinken;
De titel kun je wijzigen:
Selecteer de grafiek;
Selecteer in de menu Grafiek – Grafiekopties…., Titels, Grafiektitel:
Personeelsaangroei sinds 1980.

Oplossingen Excel 2003 - Gegevensbanken

COLOFON
Sectorverantwoordelijke

Ortaire UYTTERSPROT

Cursusverantwoordelijke

Ann VAN BUGGENHOUT

Didactiek
Medewerkers

Werkgroep Excel

Versie

maart 2006

Peoplesoftnummer

34.121

Oplossingenbestand

Excel2003GegevensbankenOpl.zip

pagina 27

Excel 2003 (nl)
Oplossingen
Besturingselementen

Deze oefenmap is eigendom van VDAB Competentiecentra ©
PSnr: 34.127
D2005/5535/368

september 2005

STRUCTUUR VAN DE OPLOSSINGENMAP
In de cursus Excel 2003 - Besturingselementen vind je op regelmatige tijdstippen een
verwijzing naar een oefening uit de oefenmap:
In die oefenmap zijn de oplossingen niet voorzien, daar de cursist zelf moet leren
redeneren bij het maken van de oefeningen en zo de theorie gaan integreren in de
praktijk.
In deze oplossingenmap is bij benadering de tekst va n de opgave hernomen en vind
je de “oplossing” of te volgen stappen aangeduid met een gele balk vergezeld van ☺.
De nummers van de oplossingen corresponderen met de nummers van de
oefeningen.
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Oplossing 13.02 - Zuivel
zie Opl 13.02 - Zuivel

☺ De eindoplossing zou er bijvoorbeeld zo kunnen uitzien:

•

punt2: hier werden de selectievakjes gekoppeld aan de cellen K1:K4

•

punt3: afwerking qua lay-out:
De selectievakjes even groot maken door ze ofwel te kopiëren, ofwel de
grootte in te geven bij de opmaak ervan.
De vakjes onder elkaar schikken kan met de tekenwerkbalk: TEKENEN UITLIJNEN OF VERDELEN - LINKS UITLIJNEN. De blanco ruimte tussen de vakjes
gelijk krijgen kan eveneens met TEKENEN - UILIJNEN OF VERDELEN - VERTICAAL
VERDELEN.
De selectievakjes met het groepsvak groeperen doe je met TEKENEN –
GROEPEREN.
De grootte behouden doe je door onder OPMAAK - OBJECT… - KENMERKEN te
kiezen voor ALLEEN VERPLAATSING GERELATEERD AAN CELLEN (de derde
mogelijkheid kan ook).

•

punt4: je selecteert best de volledige kolommen, dit voor latere uitbreiding
van de lijst. Je kan ook enkel voor de records de voorwaardelijke opmaak
instellen. Zolang onder EXTRA - OPTIES - BEWERKEN het item OPMAAK EN
FORMULES VAN GEGEVENSBEREIKEN DOORVOEREN ingeschakeld is, zal Excel
toch de opmaak overnemen bij toevoegen van een nieuw record.
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De voorwaardelijke opmaak voorziet maximum 3 voorwaarden. Omdat er
hier 4 groepen zijn (met eigenlijk hetzelfde soort voorwaarde of formule)
werden in de oplossing de laatste twee in één grote formule met OF
bijeengebracht.
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Oplossing 13.02 - Factuur
zie Opl 13.02 - Factuur
Een voorbeeld van een ingevulde factuur:
FACTUUR nr

24510

Brussel,

15/09/2005

Vervaldag:

15/11/2005

BURO bvba
Keizerslaan 10
1000 BRUSSEL

Telefoon: 02/25.25.45
Fax:
02/15.47.56

Art. nr
1101
1154
1754

Aantal
10
25
8

DIDECOR SPRL
Rue du Planiau 1
1301
BIERGES
BTW nr.:
BE 421.282.480

Omschrijving
BTW %
roldeurkast type 500.200
12%
tape seal hangframe nr 125048
21%
dispackrack horizontaal
21%

Eenh.prijs
592,71
103,67
38,30

Totale brutoprijs:
Vervoerkosten:
BTW
Te betalen:

BTW % goederen
0%
0
6%
0
12% 5927,13
21% 2898,13

☺ •

vervoer
0
0
35
0

BTW nr.:

BE 405.614.312

H.R. :

Brussel 14587

basis
0
0
5962,13
2898,13

Totaalprijs
5927,13
2591,73
306,40

8825,26
35
1324,07
10184,33

bedrag
0
0
715,46
608,61
GBM 285-1254875-25
BBL 310-5241874-36

punt3: diverse werkbladen in de map
In dit oplossingenbestand werden de klant- en artikelgegevens in dezelfde
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map geplaatst (om koppelingsproblemen te vermijden).
De gekoppelde cellen van alle besturingselementen werden in een
afzonderlijk blad Hulpblad geplaatst (in de A-kolom, ze kregen een naam).
•

punt4 adresgegevens: om nieuwe klanten makkelijk te kunnen toevoegen
(ook gewoon onderaan de lijst) werd met namen in plaats van celadressen
gewerkt.
Voor de keuzelijst werd de naam klantennamen gebruikt, enkel voor de
cellen met de namen (zoniet zouden veldnaam en lege cellen ook te zien
zijn in de keuzelijst)
Voor de formules in het adreskadertje werd meteen naar de volledige
kolommen verwezen in het klantenbestand.
De klantenlijst werd gesorteerd om in de keuzelijst een logische volgorde te
hebben.

•

punt5 datums
De functie voor de factuurdatum is uiteraard =VANDAAG()
De keuzerondjes voor de vervaldag werden gekoppeld aan de cel
Hulpblad!A2 met de naam vervaldag.
In het blad Hulpblad werd in het bereik D2:E7 een lijst gemaakt met de
berekeningen van de vervaldagen. Daarbij werd gebruik gemaakt van de
functies ZELFDE.DAG en LAATSTE.DAG. Deze laatste functies zijn enkel
terug te vinden als onder Extra de Invoegtoepassing Analysis ToolPack
geactiveerd werd.
De cel I6 uit het facturenblad bevat de formule
=INDEX(Hulpblad!D2:E7;vervaldag;2)

•

punt6 artikelgegevens
In de oplossing werd geen gebruik gemaakt van een keuzelijst, maar werd
gekozen voor het intikken van de artikelcodes. De zoekfunctie verwijst naar
de volledige kolommen van het artikelenbestand (dit voor latere
uitbreidingen) en levert enkel een juist resultaat bij een exacte code.
In de cel D18 bevat dan volgende formule:
=VERT.ZOEKEN($B18;ARTIKELENBESTAND!$A:$D;2;ONWAAR)
Het BTW-tarief is niet in de artikelenlijst opgenomen, dient ingegeven te
worden.
In de cel H6 werd de artikelprijs opgezocht, afhankelijk van de hoeveelheid:
=VERT.ZOEKEN($B18;ARTIKELENBESTAND!$A:$D;ALS(C18<20;3;4);
ONWAAR)
De totaalprijs wordt in I6 berekend, maar dient afgerond aangezien de
eenheidsprijs met 3 decimalen is:
=AFRONDEN(C18*H18;2)
De formules moeten uiteraard in het volledige middengedeelte van de
factuur ingegeven worden. Via de getalopmaak werd ervoor gezorgd dat het
nulresultaat van de formules niet getoond wordt.

•

punt7 vervoerprijs
Het schuifbalkje werd aan de cel A3 uit Hulpblad gekoppeld,.die de naam
vervoerkosten kreeg. In de cel I34 staat de formule =vervoerkosten

•

punt8 BTW-tabelletje
In de kolom goederen werd in de cel C40 de totalen uit de I-kolom opgeteld
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volgens het BTW-tarief in de G-kolom:
=SOM.ALS($G$18:$G$32;B40;$I$18:$I$32)
De vervoerkosten in D40 vallen onder het laagste tarief van de factuur:
=ALS(B40=MIN($G$18:$G$32);$I$34;0)
Een alternatieve formule kan zijn:
=ALS(EN(C40<>0;SOM($D$39:D39)=0);$I$34;0)
In de kolom basis werd het totaal van de vorige twee kolommen gemaakt:
=SOM(C40:D40)
In de kolom BTW werd het BTW-tarief berekend en afgerond:
=AFRONDEN(E40*B40;2)
•

punt9 opmaak en beveiliging
De getalopmaak werd aangepast (scheiding voor grote getallen, …),
evenals een aantal kolombreedtes.
De cellen die de gebruiker moet ingeven werden hier lichtgeel gekleurd, de
blokkering ervan werd onder OPMAAK - CELEIGENSCHAPPEN - BESCHERMING
uitgevinkt. De beveiliging werd dan onder EXTRA - BEVEILIGING- BLAD
BEVEILIGEN… aangezet.

•

punt11 nieuwe klant en/of artikel
Een nieuw artikel is geen probleem, aangezien de zoekfunctie meteen met
de volledige kolommen rekening hield.
Om een nieuwe klant toe te voegen en te zien in de keuzelijst zijn twee
mogelijkheden:
ofwel invoegen in het bestaand bestand (en hersorteren),
ofwel onderaan bijvoegen in het klantenbestand, maar dan zal de naam
klantnamen (gebruikt in de keuzelijst) wel opnieuw moeten gedefinieerd
worden. Dit kan in een onbeveiligd blad.
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Oplossing 13.02 - Rekeningen
zie Opl 13.02 - Rekeningen

☺ •

punt2: alle beveiligingen opheffen.
Onder EXTRA -BEVEILIGING - BEVEILIGING BLAD OPHEFFEN… kan je de
bladbeveiliging verwijderen. Dit laat reeds toe de formules in de formulebalk
na te kijken. Je stelt vast dat namen werden gebruikt in de formules.
Onder INVOEGEN - NAAM - DEFINIËREN… kan je de gebruikte namen
terugvinden. Je merkt op dat nog andere werkbladen dan het huidige
gebruikt worden.
Onder EXTRA -BEVEILIGING - BEVEILIGING MAP OPHEFFEN… kan je de
mapbeveiliging afzetten. Dit heeft te maken met de tabbladregel. Onder
EXTRA - OPTIES - WEERGAVE kan je de BLADTABS op je scherm weergeven.
Onder OPMAAK - BLAD - ZICHTBAAR MAKEN… kan je de verborgen bladen
Hulpblad en Adressenbestand terug zichtbaar maken.

•

punt3: instellingen schuifbalkje aanpassen.
Zowel de STAPSGEWIJZE WIJZIGING als de PAGINAWIJZIGING zijn aan te passen
naar 10. Aangezien in dit dialoogvenster geen decimale getallen aanvaard
worden, werden hier de intrestvoeten als gehele getallen ingegeven. De
formule in E3 werd dan uiteraard aangepast.

•

Hier werd in B16 de formule aangepast om ook de vervaldag te vermelden:
="Vervallen sedert: "&TEKST(INDEX(Vervaldag;nr+1);"dd/mm/jjjj")
Je zou ook cellen kunnen invoegen en enkel de functie INDEX toepassen
en de datumopmaak aanpassen.

•

Het eindresultaat op 9/9/2005:
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Oplossing 13.02 - Autoverhuur
zie Opl 13.02 - Autoverhuur

☺ •

Het werkblad formulier zou er zo kunnen uitzien:

In de werkmap werden indien aangewezen namen gebruikt. Een overzicht:

•

punt2 wagenpark:
In de kolom brandstof werd een validatie ingesteld zodat uit een lijst met
brandstoffen kan gekozen worden. Het is noodzakelijk de cellen met de
soorten brandstoffen te benoemen, aangezien validatie geen verwijzing naar
een ander blad aanvaardt.

•

punt 4a: de keuzelijst om een wagen te selecteren werd als volgt ingesteld:
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Het invoerbereik werd met een naam aangeduid om latere uitbreidingen
makkelijk aan te passen, door eenvoudigweg de naam te herdefiniëren.
De formules in de cellen B14:B17 zijn respectievelijk als volgt:
=INDEX(wagens!$A:$E;wagen+1;4)
=INDEX(wagens!$A:$E;wagen+1;5)
=VERT.ZOEKEN(B15;brandstof!A2:B5;2;ONWAAR)
=B14*B16/100
•

punt 4b: het schuifbalkje om de km’s te bepalen werd als volgt ingesteld:

De formule in C12 werd dan =verbruik.
Indien het schuifbalkje rechtstreeks gekoppeld wordt aan C12 moet deze cel
onbeveiligd blijven!
•

punt 4c: de keuzerondjes zijn gekoppeld aan de cel met de naam kleur.
De formule in B19 is =KIEZEN(kleur;"rood";"blauw";"grijs";"wit")

•

punt5: de formule in F2 is:
=B2+MAX($C$12-C2;0)*D2+
ALS(E2="HUURDER";$C$12/100*$B$14*$B$16;0)
Er werd voorzien dat iemand eventueel minder km dan het voorziene gratis
aantal zou kunnen rijden.
De formule in G2 ziet er uit als:
=ALS(F2=MIN($F$2:$F$6);"X";"")
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