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CREËREN

Functies gebruiken
Functies gebruiken
Na dit hoofdstuk bent U in staat :
Vertrouwd te zijn met de functies
Kan u enkele functies gebruiken

DE FUNCTIE IF (ALS)
Geeft een bepaalde waarde als een voorwaarde die u hebt opgegeven
resulteert in WAAR en een andere waarde als die voorwaarde resulteert in
ONWAAR.
Met ALS kunt u conditionele tests uitvoeren op waarden en formules.
Syntax : IF (Voorwaarde; wat doen als de voorwaarde waar is; wat doen als de
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voorwaarde niet waar is)
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Functies gebruiken
Betekenis van de velden
Logical test : elke waarde of uitdrukking waarvan het resultaat TRUE of
FALSE kan zijn.
Operatoren

Betekenis

Voorbeeld

=

Gelijk aan

A1=B1

>

Groter dan

A1>B1

<

Kleiner dan

A1<B1

>=

Groter dan of gelijk aan

A1>=B1

<=

Kleiner dan of gelijk aan

A1<=B1

<>

Niet gelijk aan

A1<>B1

Value_if_true : wat moet weergegeven worden als de uitkomst van de
logische test TRUE is. Dit kan ook een formule zijn.
Value_if_false : wat moet weergegeven worden als de uitkomst van de
logische test FALSE is. Dit kan ook een formule zijn.
Voorbeeld :
We willen een commissie toekennen aan de verkopers die hun
verkoopsobjectieven overschreden hebben. Deze commissie bedraagt 5%
van het verschil tussen de gerealiseerde verkoop en de minimum
vooropgestelde verkoop.
Anders gezegd, als E7>0, dan ontvangt de verkoper 5% van het Verschil.
Als niet voldaan is aan de voorwaarde, dan bedraagt de commissie 0.

Opmerking
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Men kan tot 7
IF functies in
elkaar nesten .
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Functies gebruiken
DE FUNCTIE VLOOKUP (VERTIKAAL OPZOEKEN)
De functie Vlookup zoekt in de meest linkse kolom van een matrix naar
een bepaalde waarde en geeft als resultaat de waarde uit dezelfde rij van
een opgegeven kolom.
Standaard moet de tabel in oplopende volgorde worden gesorteerd.
Syntax : VLOOKUP (op_te_zoeken_waarde; tabel; kolomnummer; "TRUE" of
"FALSE")

Lookup_value: te zoeken waarde in de eerste kolom van de tabel. Dit kan een
waarde zijn, een referentie of een aantal karaktertekens.
Table_array: is de gegevenstabel waarin u naar gegevens wilt zoeken. U kunt
een verwijzing naar een bereik of een bereiknaam opgeven, zoals Database of
Lijst.
Col_index_num: is het nummer van de kolom in tabelmatrix waaruit u de
gezochte waarde moet ophalen. Als colomindex_num 1 is, wordt de waarde uit
de eerste kolom in tabelmatrix opgehaald, als colomindex_num 2 is uit de
tweede kolom, enz. Als colomindex_num kleiner is dan 1, geeft Vlookup de
foutwaarde #VALUE! als resultaat.
Range_lookup: is een logische waarde die aangeeft of Vlookup wel of niet
exact overeenkomende waarden moet zoeken.
Als benaderen TRUE is of is weggelaten, resulteert de functie in een
benadering van de opgegeven waarde als een exacte overeenkomst niet kan
worden gevonden. Dat wil zeggen dat het resultaat de volgende grootste
waarde is die kleiner is dan de zoekwaarde.
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Betekenis van de velden

3

Functies gebruiken
Als benaderen FALSE is, wordt er alleen naar een exacte overeenkomst
gezocht. Wordt deze niet gevonden, dan resulteert de functie in de foutwaarde
#N/A.
Voorbeeld :
We willen weten met welke les de code (1) overeenkomt.
Lookup_value: 1 (A2).
Table_array: A12 : D19 (tabel waarin Vlookup in de eerste kolom de op te
zoeken waarde zoekt).
Col_index_num: 2 (kolomnummer waarin de weer te geven waarde zich
bevindt).
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Range_lookup: False (in dit geval zoeken we een exacte waarde).
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Functies gebruiken
DE FUNCTIE ROUND (AFRONDEN)
Rondt een getal af op het opgegeven aantal decimalen
Syntaxe : ROUND (Number ; Num_digits )

Betekenis van de velden
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Number : is het getal dat u wil afronden.
Num_digits : Is het aantal decimale getallen waarop u wil afronden.
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Functies gebruiken
Voorbeeld :

DE FUNCTIE SUMIF (SOM ALS)
Telt de cellen bij elkaar op die voldoen aan het criterium dat u hebt
ingesteld.
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Syntaxe : SUMIF (Range, Criteria, Sum_range)
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Betekenis van de velden
Range: is het cellenbereik waarop u de bewerking wil uitvoeren.
Criteria: criterium in de vorm van een getal, een expressie of tekst met behulp
waarvan de cellen voor de optelsom worden geselecteerd.
Sum_Range: zijn de werkelijke cellen waarop u de bewerking wil uitvoeren.
Voorbeeld :
In deze oefening zoeken we het totaal factuurbedrag per klant.

DE FUNCTIE CONCATENATE (SAMENVOEGEN)
Laat u toe om de inhoud van meerdere cellen samen te voegen in één cel.
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Syntax : CONCATENATE (Text1, Text2, Text3…)
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Functies gebruiken
Betekenis van de velden
Text1: eerste cel die u wil samenvoegen.
Text2: tweede cel die u wil samenvoegen.
U kan tot 30 argumenten gebruiken.
Voorbeeld :
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De volgende oefening voegt de naam en de voornaam van elke persoon
samen.

8

Functies gebruiken
DE FUNCTIE FIND (ZOEKEN)
Laat u toe de positie van een aantal karaktertekens te determineren in een
cel.
Syntax: FIND (find_text,within_text,start_num)

Betekenis van de velden
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Find_text: de tekst die moet opgezocht worden.
Within_text: de tekst waarin excel moet zoeken.
Start Number: Facultatief argument. U kan de positie opgeven in de tekst van
waar Excel moet beginnen zoeken.
Standaard is deze waarde 1.
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Functies gebruiken
Voorbeeld :
In de volgende oefening determineren we de positie van het karakterteken
« / », met als doel het zonenummer te scheiden van het lokale nummer.

DE FUNCTIE LEFT (LINKS)
Laat u toe om de eerste of meest linkse tekens van een tekenreeks weer te
geven

Excel XP Advanced

Syntax : LEFT(text, num_chars)

10

Functies gebruiken
Betekenis van de velden
Text: is de tekenreeks met de tekens die u wilt ophalen.
Num_chars: geeft aan hoeveel tekens Left moet ophalen.Als dit wordt
weggelaten, wordt uitgegaan van 1.
Voorbeeld :
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In volgende oefening kan u met de functie Left het zonenummer afzonderen
van het telefoonnummer.
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Veldnamen gebruiken
Na dit hoofdstuk bent U in staat :
Een veldnaam toe te kennen aan een celbereik
Een veldnaam te definiëren en te wijzigen
Een veldnaam te verwijderen
Een veldnaam te gebruiken in formules

In sommige gevallen is het interessant om cellen te benoemen.
Formules en functies worden duidelijker door het gebruik van een naam.
U kan op een snelle wijze een bepaalde zone van het werkblad bekijken,
selecteren door gebruik van de functie GO TO.

Voorbeeld :
De cel die het BTW-percentage bevat, kan BTW genoemd worden.
Bij externe celreferenties kan de gebruiker het gebruik van een celbereik
vereenvoudigen door gebruik te maken van een naam bij het linken van files.
Op die manier kan u de naam van de cellen gebruiken in plaats van de
celadressen.

EEN NAAM DEFINIËREN
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1. Selecteer de te benoemen cel(len).
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Veldnamen gebruiken
2. Klik op het commando INSERT
dialoogvenster :

3. Klik op de knop

NAME en u verkrijgt het onderstaande

of druk op de ENTER-toets om te bevestigen.

CREATIE VAN EEN NAAM
De vorige werkwijze bevat de volgende tekortkomingen:
Lang : naam per naam moet ingegeven worden.
Mogelijkheid om fouten in te voeren.
In gegevenstabellen (zie het hoofdstuk Databases), kan Excel gebruik maken
van namen van rijen of kolommen.van de cellen om ze toe te passen als
referenties in een bewerking.
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1. Selecteer de cellen van de tabel waarvan u de velden wil benoemen.
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Veldnamen gebruiken
NAME
2. Klik op het menu INSERT
dialoogvenster verschijnt:

CREATE en het volgende

3. Selecteer de rij of de kolom(men) die u wenst te gebruiken als naam en
bevestig door middel van

.

4. Klik rechts van de naamzone
verkrijgen van alle namen.

om een lijst te

HET CELBEREIK VAN EEN NAAM WIJZIGEN
1. Klik op het menu INSERT

DEFINE NAME.

waarbij het dialoogvenster DEFINE NAME
3. Klik op de knop
geminimaliseerd wordt.
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2. Selecteer de naam die u wenst te wijzigen.
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Veldnamen gebruiken
4. Wijzig de celreferentie door de cellen te selecteren.
5. Klik op

.

EEN NAAM VERWIJDEREN
1. Klik op het menu INSERT

DEFINE NAME.

2. Selecteer de naam die u wil verwijderen en klik op de knop
3. Klik op

.

om te bevestigen.

GEBRUIK VAN EEN NAAM
« Wat doen we met de naam gegeven aan cellen » ?
Celnamen kunnen gebruikt worden :
Als parameter in formules.

voorbeeld
De gebruiker kent het celadres niet meer. Hij kan de naam van een cel
gebruiken die in een ander werkblad staat, ...
GO TO).
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Om zich te positioneren naar een bepaalde cel (functie EDIT
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Beheren van tabellen
Beheren van tabellen
Na dit hoofdstuk bent U in staat :
Te werken met meerdere werkbladen
Tabellen te raadplegen
Gegevens samen te vatten

WERKEN MET MEERDERE BLADEN
Deze techniek laat u toe om de som te bekomen van meerdere bladen van een
zelfde werkmap.
Om tabellen met verschillende structuren, of tabellen die zich in verschillende
werkmappen bevinden, samen te voegen, zal u de mogelijkheden van de
dynamische draaitabel (Pivot Table) gebruiken.
Voorbeeld :
In een werkmap hebben we meerdere bladen, met op elk blad een tabel,
elke met een zelfde opmaak.

Het enige verschil in de tabellen is de waarden.

In het lege blad Total, willen we de som van alles wat verkocht is voor Prod
A op het niveau van Janssens.
.

Ga vervolgens naar het blad Januari en selecteer de cel B3.
Hou de SHIFT toets ingedrukt en klik op het blad Maart, eindig vervolgens
met enter.
Het volgende resultaat verschijnt in de cel B3 van het blad Total

Kopieër het resultaat naar de andere cellen (automatisch doorvoeren).

Excel XP Advanced

Positioneer u op de cel B2 van het blad total en klik op
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Beheren van tabellen
GEGEVENS SAMENVATTEN
Om gegevens te structureren gebruikt Excel de overzichtsweergave die toelaat om
bepaalde rijen of kolommen te tonen
bepaalde rijen of kolommen te verbergen

Voorbeeld :
In de bovenstaande tabel bevatten de kolommen B, C en D alsook de rijen
3, 4 en 5 detailgegevens. Rij 6 bevat de synthesegegevens.

Creatie van de overzichtsweergave
Excel baseert zich op bestaande formules en de richting die aangeduid
wordt in deze formules, om een automatisch overzicht samen te stellen.
Excel zoekt in de aangrenzende cellen en meer bepaald in diegenen die
zich boven of links van de formule bevinden.
1. Plaats u in de tabel waarvan u een overzicht wenst te maken.
2. Klik op het menu DATA

GROUP AND OUTLINE

AUTO OUTLINE .

3. De tabel wordt getoond in overzichtsweergave.

Excel XP Advanced

Voorbeeld :
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Bewerken van de overzichtsweergave
Dankzij de overzichtsweergave, kan u het gewenste niveau van de synthese tonen
(en afdrukken).

Tonen van het meest samengevatte niveau
Klik op de knoppen
uit de reeks
bovenaan het werkblad.

en

in de grijze zones links en

Excel toont enkel de rij met het algemene totaal. De detailgegevens en de
subtotalen worden verborgen.

Tonen van de subtotalen
1. Klik op de knoppen
uit de reeks
bovenaan het werkblad.

en

in de grijze zones links en

Tonen van de volledige tabel
1. Klik op de knoppen
uit de reeks
bovenaan het werkblad.
2. Excel toont de volledige tabel.

en

in de grijze zones links en

Excel XP Advanced

2. Excel toont enkel de subtotalen. De detailgegevens worden verborgen.
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Beheren van tabellen
Wissen van de overzichtsweergave
Het is mogelijk om de overzichtsweergave in zijn geheel of gedeeltelijk te
wissen teneinde de originele weergave van de tabel terug te verkrijgen.
De overzichtsweergave voor de hele tabel wissen
1. Klik op een cel in de tabel.
2. Klik op het menu DATA

GROUP AND OUTLINE

CLEAR OUTLINE.

Een gedeelte van de overzichtsweergave wissen
1. Selecteer het gedeelte waarvan u de overzichtsweergave wenst te wissen.
GROUP AND OUTLINE

CLEAR.
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2. Klik op het menu DATA
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Simulaties
Simulaties
Na dit hoofdstuk bent U in staat :
Verschillende scenario’s te beheren en te registeren
Het bereiken van een streefgetal

SCENARIO’S BEHEREN
In dit hoofdstuk leert u hoe u verschillende simulaties kan opnemen en
uitvoeren.
Om simulaties uit te voeren, voorziet de scenario manager :
Om een verzameling van variabele cellen aan te duiden en op te nemen onder
een bepaalde naam.
Om vervolgens verschillende simulaties uit te voeren en het effect daarvan te
bekijken op andere delen van het model.

Om de scenario manager te verkrijgen :

Excel XP Advanced

1. Klik op het menu TOOLS
SCENARIOS en het dialoogvenster scenario
manager verschijnt op het scherm.
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Simulaties
2. Klik op de knop

om scenario’s toe te voegen of te creëren.

3. Vul in.

De functies Prevent Changes en Hide zijn pas operationeel na het
beveiligen van het werkblad (Tools – Protection).
en u verkrijgt het dialoogvenster SCENARIO
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4. Klik op de knop
VALUES.
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Simulaties
5. Klik opnieuw op de knop
opnieuw het eerste dialoogvenster.

en de scenario manager toont u

te klikken, kan u de gevolgen zien op het

6. Door op de knop
gecreëerde model.

Om gemakkelijk te switchen van scenario naar scenario (zonder in het menu te
gaan) , kan u de knop scenario toevoegen aan een werkbalk.

HET BEREIKEN VAN EEN STREEFGETAL
Teneinde de waarden te kennen die toelaten om een bepaald resultaat te
bereiken.
1. Klik op het commando TOOLS
GOAL SEEK verkrijgt.

GOAL SEEK waarbij u het dialoogvenster

3. Een celreferentie of een naam (deze cel bevat een formule) – SET CELL.

4. Het streefgetal dat de cel in de bovenstaande zone moet bereiken TO VALUE.
5. Een celreferentie of een naam. Deze cel heeft direct of indirect te
maken met de formule. (Deze cel mag geen formule bevatten) – BY
CHANGING CELL.
6. Klik op

om het zoeken te starten.
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2. Vul in.
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7. Excel toont het dialoogvenster GOAL SEEK STATUS.

8. Indien de berekening lang is, kan u de procedure stap voor stap volgen
en

.
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door te klikken op de knoppen
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Beheren van gegevenslijsten
Beheren van gegevenslijsten
Na dit hoofdstuk bent U in staat :
De gegevens te sorteren op persoonlijke voorwaarden
De gegevens te filteren naar persoonlijke voorwaarden
Automatische subtotalen te beheren
Draaitabellen en draaigrafieken te maken
Tabellen door middel van dynamische draaitabel samen te voegen

GEGEVENS SORTEREN
Het sorteren reorganiseert de rijen en kolommen van een lijst.
Volgorde
alfabetisch
numeriek
chronologisch
Sorteren op één veld
1. Plaats u in een cel in de kolom waarop u wenst te sorteren.
2. Klik op de knop

van de werkbalk opmaak indien u in stijgende

volgorde wenst te sorteren, klik op de knop
sorteren.

indien u dalend wenst te

Sorteren op meerdere velden
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1. Klik op eender welke plaats in de gegevenslijst.
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Beheren van gegevenslijsten
SORT . Bepaal de sorteersleutels in het dialoogvenster Sort
2. Klik op DATA
(kies het veld uit de lijst) en de sorteervolgorde.

3. Bevestig door te klikken op de knop

.

Excel heeft de gegevens gesorteerd.

Sorteren op basis van een persoonlijke voorwaarde
Het is mogelijk om zelf een aangepaste sortering te creëren. Dit laat toe
om :aangepaste lijsten te sorteren (in de volgorde opgelegd door de lijst
te sorteren en rekening te houden met hoofd- en kleine letters.
1. Klik op eender welke plaats in de gegevenslijst.
SORT.
Excel XP Advanced

2. Klik op het commando DATA
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3. Klik in het dialoogvenster op de knop
dialoogvenster te verkrijgen :

om het onderstaande

GEGEVENS FILTEREN
De filters in Excel laten toe om enkel de gewenste gegevens te tonen.
Afhankelijk van de filter, zal men gebruik maken van de automatische filter of de
geavanceerde filter.

De automatische filter
1. Klik op eender welke cel van de gevenslijst.
2. Klik op het menu DATA

FILTER .

3. Selecteer de optie AUTOFILTER .
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Excel toont in de titelrijen filters die u toelaten om alles of een gedeelte van de
database te verbergen.
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Filteren op 1 criterium
1. Klik op het pijltje rechts van

.

2. Het onderstaande afrolmenu verschijnt.

3. Klik op het element dat u als filtervoorwaarde wenst te gebruiken.
Excel toont enkel de gegevens die voldoen aan de voorwaarde.

Personaliseren van de filtervoorwaarden
Gegevens filteren die voldoen aan 1 of meerdere voorwaarden uit de lijst.
Gegevens filteren die groter dan (of gelijk aan), kleiner dan (of gelijk aan)
zijn, enz…

2. Klik op de optie

van het veld (kolom) dat u wenst te filteren.
. Dit toont u het volgende dialoogvenster :

3. Kies de gewenste operator.
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1. Plaats u op het pijltje

27

Beheren van gegevenslijsten
4. Kies de waarde waarmee vergeleken moet worden.
5. Bevestig uw keuze door op de

-knop te klikken.

Excel verbergt de gegevens die niet voldoen aan de door u gedefinieerde
filtervoorwaarde(n).

De eerste of laatste gegevens filteren
Records filteren die zich aan de “top” of aan de staart (bottom) van de lijst
bevinden.
Voorbeeld
U moet de 5 beste verkopen tonen van een afdeling.
1. Klik op het pijltje
2. Klik op de optie
verschijnt :

van het veld (kolom) waarop u wenst te filteren.
van het afrolmenu. Het volgende dialoogvenster

3. Bepaal de drie parameters en bevestig door op

te klikken.
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Excel verbergt de records die niet voldoen aan de door u gestelde voorwaarde(n).
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Geavanceerde filter
Deze techniek laat u toe om gegevens te filteren gebaseerd op meer
complexe criteria dan diegene voorgesteld door de automatische filter.
Deze techniek verbergt de gegevens niet die niet voldoen aan de
filtervoorwaarden. Ze creëert een andere tabel of vervangt tijdelijk de
gegevenstabel.
Voorbeeld :
U herinnert zich slechts een gedeelte van de naam Davolio. U vervangt :
een reeks tekens door « * » : « Dav* »
1 teken door « ? »
1. Creëer boven de tabel een zone waarin de filtervoorwaarden geplaatst
worden.

3. Wat naast elkaar staat wordt als En gelezen, wat op een andere regel
staat wordt als OF gelezen.
Als we bovenstaande criteria lezen :
Laat de regel staan als het jaar 1993 is EN als de verkoper Peeters is
OF laat de regel staan als het jaar 1992 is en de verkoper Martens.
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2. Plaats hierin de voorwaarden waarop u de fiches wenst te filteren.
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Beheren van gegevenslijsten
4. Klik op het menu DATA
verschijnt:

ADVANCED FILTER . Het volgende dialoogvenster

BEHEREN VAN AUTOMATISCHE SUBTOTALEN
1 of meerdere automatische subtotalen instellen
Excel berekent subtotalen en het totaal van de kolommen en toont deze
lijst in overzichtsweergave.
Opgelet :

De kolom(men) die als criteria fungeren moeten gesorteerd worden, op een
zodanige manier dat er een minimum aan subtotalen getoond kan worden en
dat alle identieke records zich bevinden in hetzelfde subtotaal.
1. Plaats u in die kolom waarvan de wijziging een subtotaal toevoegt.
2. Sorteer de gegevens in deze kolom.

Excel XP Advanced

De kolommen moeten een titel hebben.
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3. Klik op DATA
wordt.

SUBTOTAL waarbij het volgende dialoogvenster getoond

4. Bij elke verandering in Vertegenwoordiger, zal Excel de functie Som
toevoegen in de kolom die de waarden bevat.
5. Volgende zaken kan u bepalen :

6. De kolom op basis waarvan een subtotaal wordt toegevoegd (AT
EACH CHANGE IN).
7. De te gebruiken functie (USE FONCTION).
De kolom waaraan u een subtotaal wil toevoegen.
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Het resultaat wordt getoond in overzichtsweergave.
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Opties
U wenst meerdere niveaus in de subtotalen
1. Herbegin de bovenstaande procedure.
2. Herdefinieer de nieuwe subtotalen die u wenst toe te voegen.
3. Desactiveer de optie
bevestig door op

in het dialoogvenster en
te klikken.

U wenst de subtotalen te tonen onder de gegevens
1. Desactiveer de optie
gewenste type subtotaal.
2. Bevestig uw keuze door op

bij het definiëren van het

te klikken.

Excel XP Advanced

3. De subtotalen verschijnen boven de getotaliseerde gegevens in
overzichtsweergave.
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U wenst elke subgroep af te drukken op een andere pagina
1. Activeer de optie
in de rechterbenedenhoek
van het dialoogvenster tijdens de definitie van het type subtotaal.
2. Bevestig uw keuze door op

te klikken.

3. Bij het afdrukken wordt elke subgroep op een andere pagina geplaatst.

Verwijderen van de automatische subtotalen
1. Plaats u in de tabel met de automatische subtotalen.
2. Klik op het menu DATA
SUBTOTAL en klik op de knop
het dialoogvenster Subtotal.

van

3. De overzichtsweergave en de subtotalen verdwijnen automatisch.

DRAAITABELLEN
Deze techniek laat toe :
Om snel grote hoeveelheden gegevens samen te vatten.
De gegevens voor de gebruiker op de meest duidelijke manier te
organiseren.
Op basis van deze samengevatte gegevens een grafische weergave te
creëren.
Belangrijke opmerking
De gegevens in een draaitabel worden niet automatisch aangepast bij wijzigingen
in de oorspronkelijke tabel. De gegevens moeten dus « opgefrist » worden om ze
« up-to-date » te houden.

Excel stelt een assistent voor die de gebruiker helpt bij het opstellen van zijn
draaitabel.
1. Plaats u in een cel van de lijst.
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Aanmaken van een draaitabel
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2. Klik op het menu DATA en kies PIVOTTABLE

3. Meestal zal u kiezen voor MICROSOFT EXCEL LIST OR DATABASE om aan te
geven dat de gegevens afkomstig zijn uit een Excel-werkblad.
voor de tweede stap.

4. Klik op de knop

5. Het volgende dialoogvenster verschijnt.

7. Klik op de knop

.
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6. Excel toont u de lijst van de geselecteerde gegevens.
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Beheren van gegevenslijsten

8. Klik op de knop

.

9. Elk label rechts in het dialoogvenster kan u met de muis naar de gewenste
positie slepen.
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10. Het « kader » page laat toe om de gegevens van de draaitabel te filteren.
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11. Neem de verschillende labels en plaats ze in functie van het gewenste
resultaat.

.

12. Klik op de knop

14. Klik op

.
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13. Bepaal of u de nieuwe draaitabel wenst te plaatsen in een nieuw werkblad
of in een bestaand werkblad.
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Wijzigen van een draaitabel
Om een bestaande draaitabel te wijzigen stelt Excel u een werkbalk voor die u
toelaat om een reeks wijzigingen door te voeren.

Wijzigen van de tabel door middel van de derde stap van de
assistent
1. Ga in het menu Pivottable en kies de optie Wizard in het menu

Excel XP Advanced

.
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2. Klik op de knop

.
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3. Selecteer de labels en verplaats ze in functie van het resultaat dat u wenst
te verkrijgen.
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Beheren van gegevenslijsten
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Wijzigen van de tabel in het werkblad
1. Selecteer 1 van de labels van de draaitabel.
2. Klik en hou de muisknop ingedrukt om het label te verplaatsen. Het label
zal er tijdelijk als volgt uitzien :

3. Sleep het label uit de tabel waar de cursor de volgende vorm krijgt :

Elementen verbergen
1. Klik op het pijltje van een label.

Excel XP Advanced

2. Deselecteer de elementen die u wil verbergen.
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3. Klik op
4. De elementen zijn verborgen.

Detailgegevens zichtbaar maken in een draaitabel
1. Selecteer het label waarvoor u details wil weergeven.(in dit geval het label
wagen)

2. Klik op de knop

van de werkbalk

4. U krijgt volgend resultaat.
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3. Kies welke bijkomende gegevens u wil weergeven.
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Gegevens groeperen

2. Doe een rechtermuisklik op het label waarvan u de elementen wil groeperen.
(in dit geval het label Leeftijd)
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1. Deze tabel zou veel meer informatie geven indien de leeftijden gegroepeerd
zouden zijn. (twintigers, dertigers,...)
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3. Duid de optie aan zoals aangegeven op de figuur.
U krijgt volgend scherm.

5. Klik op

.
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4. Laat de eerste groep starten met 10.
Hierdoor krijgt u groepen zoals 10-19, 20-29,
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De gegevens updaten
Wanneer de gegevens in de oorspronkelijke tabel gewijzigd worden, dan
worden de gegevens in de draaitabel niet automatisch aangepast. U dient
zelf de gegevens te updaten.
1. Plaats u in één van de cellen van de draaitabel.
van de werkbalk of op het menu DATA

REFRESH.
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2. Klik op de knop
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DRAAIGRAFIEKEN
Een draaigrafiek maken.
1. Klik in de databank
2. Ga in het menu DATA en kies PIVOTTABLE AND PIVOTCHART REPORT.
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3. Kies PIVOTCHART.
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SAMENVOEGEN VAN TABELLEN DOOR MIDDEL VAN DYNAMISCHE DRAAITABEL
Tabellen in Microsoft Excel die soortgelijke categoriën gebruiken kunnen
gemakkelijk worden geanalyseerd of samengevoegd door gebruik te maken van
een dynamische draaitabel.
Als u gegevens samenvoegd van verschillende bronnen, moeten de tabellen op
soortgelijke wijze in regels en kolommen opgesteld zijn.
Bij het bepalen van de gegevens die u wil samenvoegen moet u de regel- en
kolomtotalen uitsluiten.
1. Open alle werkmappen die samen te voegen gegevens bevatten.
2. Ga in het menu DATA EN KIES PIVOTTABLE REPORT.

3. Activeer de optie MULTIPLE CONSOLIDATION RANGES.
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4. Kies vervolgens CREATE A SINGLE PAGE FIELD FOR ME zodat het programma
een paginaveld aanmaakt (PAGE) voor elke tabel die gebruikt wordt in de
samenvoeging.

46

Beheren van gegevenslijsten

Excel XP Advanced

5. Definieër de velden die u wenst samen te voegen en klik op de knop
om deze toe te voegen aan de lijst van de samen te voegen
gegevens.
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6. Bepaal vervolgens waar u uw tabel wil plaatsen.
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7. U kan deze tabel aanpassen zoals eender welke dynamische draaitabel.
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Valideren
Valideren
Na dit hoofdstuk bent U in staat :
Het te verwachten gegevenstype voor een cel te definiëren
Ongeldige gegevens te omcirkelen

DEFINIËREN VAN HET TE VERWACHTEN GEGEVENSTYPE VOOR EEN CEL
Door het gegevenstype te bepalen voor bepaalde cellen, wordt foutieve
invoer beperkt.
Een nieuwe optie in Excel laat u toe :
Voor bepaalde cellen het gegevenstype te definiëren van de in te voeren
gegevens.
Automatisch een vermelding te tonen over het in te voeren gegevenstype.
Een foutmelding te definiëren bij foutieve invoer van gegevens.

Voorbeeld :
In personeelsgegevens :
kan de kolom salaris enkel « numerieke » gegevens bevatten,
kan de kolom « datum in dienst » enkel gegevens van het type datum
bevatten.
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Door het commando VALIDATION, kan u definiëren welk type gegevens kunnen
ingevoerd worden voor bepaalde cellen.
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Bepalen van het gegevenstype dat mag ingevoerd worden
1. Bepaal het « type » van de toegelaten gegevens.
2. Selecteer de cellen die te maken hebben met deze validatie.
3. Klik op het commando Data-Validation waarbij het volgende dialoogvenster
verschijnt :

, om het toegelaten type te

5. Selecteer bijvoorbeeld « date ».
6. Bepaal de grenzen waaraan de in te voeren gegevens moeten voldoen.
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4. Klik op het pijltje
bepalen.
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Voorbeeld :
Indien er in een personeelslijst een datum van indienstreding voorzien is,
dan is de oudst toegelaten datum, de datum van de oprichting van het
bedrijf.
Bepaal dit in het dialoogvenster Data validation.

Bepaal hier dat
de in te voeren
datum groter
moet zijn dan
…

Datum gekozen
door de
gebruikers
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Indien u een verkeerde datum invoert, verschijnt de volgende foutmelding :
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Bepalen van een waarschuwingsbericht over het verwachte
gegevenstype
1. Klik, in het dialoogvenster DATA VALIDATION, op het tabblad INPUT
MESSAGE.

2. Bevestig door op

te klikken.
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Telkens u zich plaatst op één van de cellen krijgt u het volgende bericht :
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Bepalen van een « foutmelding »
1. Selecteer de cellen waarvan u het gegevenstype wil bepalen :
2. Klik op het tabblad ERROR ALERT in het dialoogvenster DATA VALIDATION.

3. Voer de titel en de foutmelding in.
4. Klik op de knop

.
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Indien u gegevens invoert die niet voldoen aan de gestelde voorwaarden, dan
verschijnt het door u gemaakte bericht.
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ONGELDIGE GEGEVENS OMCIRKELEN
Om de aandacht te trekken op de cellen die gegevens bevatten die niet voldoen
aan de vastgestelde criteria, hebt u een werktuig tot uw beschikking dat de
ongeldige gegevens omcirkelt

De
markeringen
verschijnen
niet bij het
afdrukken van
het werkblad

Ga in het menu TOOLS

AUDITING

SHOW AUDITING TOOLBAR .

Klik op de knop
, om de ongeldige gegevens te omcirkelen. De knop
verwijdert de markeringen.
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Opmerking
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Opmaak van een tabel
Na dit hoofdstuk bent U in staat :
Een auto-opmaak toe te passen op een tabel
Een voorwaardelijke opmaak in te stellen

AUTO_OPMAAK TOEPASSEN OP EEN TABEL
Om een tabel automatisch te laten opmaken :
1. Selecteer de gegevens die u wil opmaken.
2. Ga in het menu FORMAT en kies AUTOFORMAT.

DE VOORWAARDELIJKE OPMAAK
Excel 2000 beschikt over een functie die cellen automatisch kan opmaken door de
inhoud van de cellen te vergelijken met een aantal criteria.
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3. Kies het gewenste model en klik op OK.
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Opmaak van een tabel
Om een voorwaardelijke opmaak toe te passen :
1. Selecteer alle cellen waar u een voorwaardelijke opmaak wil op toepassen.
2. Ga in het menu FORMAT

CONDITIONAL FORMATTING.

3. In volgend dialoogvenster kan u een voorwaarde en een opmaak instellen. Klik
op FORMAT om de opmaak in te stellen.

4. Klik op OK.
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Klik op ADD om een volgende voorwaarde in te stellen. U kan tot drie voorwaarden
instellen.
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Gebruiken van een template
Na dit hoofdstuk bent U in staat :
Een sjabloon op te slaan
Parameters in te stellen in de standaard werkmap
Een sjabloon te gebruiken om een bestand te creëren

De parameters die u kan instellen in een sjabloon zijn :
de inhoud van de cellen
de opmaak van de cellen
het aantal bladen per werkmap
de stijlen
de macro’s

EEN SJABLOON OPSLAAN
Een sjabloon is een werkmap die u later ongewijzigd kan hergebruiken.
Om een sjabloon te maken opent u een gewone werkmap. Pas bij het het opslaan
kan u de werkmap transformeren tot sjabloon.
1. Open een bestaande werkmap, of een blanco werkmap dat u wil opslaan als
sjabloon voor later gebruik.
2. Ga in het menu FILE

SAVE .

4. In het venster "SAVE IN ", neem de lokatie die Excel u voorstelt.
5. Klik op de knop SAVE .

PARAMETERS INSTELLEN IN DE STANDAARD WERKMAP
Excel heeft geen " normal.dot " zoals in Word.
Om een standaardwerkmap te creëren dient u een werkmap aan te maken die aan
een aantal welbepaalde voorwaarden voldoet.
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3. In het dialoogvenster SAVE AS –SAVE AS TYPE kiest u TEMPLATE.
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De werkmap moet :
" book.xlt " noemen (class.xlt in FR, map.xlt in NL)
opgeslagen zijn in de folder c:\program files\msoffice\excel\xlstart.

EEN SJABLOON GEBRUIKEN OM EEN NIEUW BESTAND TE CREËREN
De sjabloons dienen als basis om een nieuw document aan te maken. In plaats
van de standaard werkmap te openen, kan u een sjabloon openen en de
basisinstellingen wijzigen.
1. Ga in het menu FILE
NEW. Volgende Taskpane verschijnt aan het
rechtergedeelte van uw scherm.

2.

.

4. Kies uw sjabloon en klik op OK.
5. Excel opent een werkmap met de instellingen van gekozen sjabloon.
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3. Klik op General templates
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De opmaak van cellen automatiseren
Na dit hoofdstuk bent U in staat :
Een bestaande stijl toe te passen
Een nieuw stijl te creëren
Een stijl aan te passen

Voorbeeld :
In een werkmaphebt u drie verschillende opmaaktypes.
Bepaalde cellen moeten weergegeven worden als Euro, andere cellen
moeten beveiligd zijn en een grijze opvulkleur hebben, en andere cellen
moeten dan weer blauwe vetgedrukte karaktertekens bevatten.
Vereenvoudig uw werk door drie stijlen aan te maken die gemakkelijk
kunnen worden toegepast op uw cellen.

EEN BESTAANDE STIJL TOEPASSEN
1. Selecteer de op te maken cellen.
2. Ga in het menu FORMAT

STYLES.

3. Volgend dialoogvenster verschijnt :

Een stijl is in
principe enkel
beschikbaar in
de actieve
werkmap.
Indien u de stijl
beschikbaar
wil maken in
meerdere
werkmappen,
dan dient u de
stijl aan te
maken in een
sjabloon

4. Kies de stijl die u wil toepassen en klik op

.
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Opmerking :
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EEN NIEUWE STIJL CREËREN
U kan een nieuwe stijl gemakkelijk aanmaken vanaf uw rekenblad.
1. Selecteer de cellen die u wil opmaken. Pas de gewenste opmaak toe met
behulp van de werkbalk FORMAT of het menu FORMAT CELLS.
2. Ga in het menu FORMAT

STYLES.

3. In het venster STYLE NAME , noteer de naam van de stijl die u aan het maken
bent.
4.
wordt beschikbaar. Uw stijl is aangemaakt.

5. De knop

EEN STIJL AANPASSEN
1. Selecteer de cellen die u wil opmaken.
2. Ga in het menu FORMAT
3. Klik op de knop

STYLES.
. U verkrijgt het dialoogvenster FORMAT CELLS.

4. Maak de gewenste wijzigingen.
.
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5. Klik op
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Bewerkingen automatiseren
Na dit hoofdstuk bent U in staat :
Een macro op te nemen
Een commando toe te kennen aan de macro
De macro uit te voeren

Lange en veel gebruikte taken kunnen opgenomen worden in een Macro ,
zodoende worden deze terugkerende taken geautomatiseerd.
Een macro is een reeks van opgenomen bewerkingen die later kunnen uitgevoerd
worden door het activeren van een commando.
Het opnemen van macro’s gebeurt in 2 stappen :
het opnemen van de uit te voeren bewerkingen
het toekennen van een manier om de macro te activeren

EEN MACRO OPNEMEN

2. In STORE MACRO IN, kan u bepalen in welke bestanden deze macro’s geldig
zijn.
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1. Klik op het menu TOOLS
MACRO RECORD NEW MACRO waarbij u het
onderstaande dialoogvenster krijgt. Bepaal :
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3. Bevestig de macro door op

te klikken.

4. Excel gaat terug naar het werkblad en toont de werkbalk.

5. Indien u relatieve celreferenties wenst te gebruiken klik dan op de knop
van deze werkbalk.
6. Voer alle handelingen uit die u wenst op te nemen in de macro.
7. Nadat u alle handelingen hebt uitgevoerd, klikt u op de knop

.

De macro is opgenomen.

EEN COMMANDO TOEKENNEN AAN DE MACRO
Eens uw macro opgenomen is, moet u nog bepalen hoe deze macro moet
geactiveerd worden (behalve indien u reeds een sneltoets bepaald hebt).
Er zijn 3 manieren :
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de sneltoetsen
de knoppen (op het werkblad of in een werkbalk)
de menu's
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Een toets toekennen aan een macro
Dit is mogelijk alvorens de macro op te nemen. Nadat de macro opgenomen
werd :
1. Klik op het commando TOOLS
MACROS
dialoogvenster MACRO verkrijgt.

waarbij u het volgende dialoogvenster krijgt:

3. Typ de letter of de lettercombinatie die u wenst te gebruiken en klik op
.
Vanaf nu, kan de macro uitgevoerd worden door deze lettercombinatie in te
drukken.
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2. Klik op de knop

MACROS waarbij u het
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Het toekennen van een knop in een werkbalk
Deze handeling gebeurt in 2 stappen :
de creatie van een nieuwe werkbalk « Macro »
het toekennen van een bestaande knop (eventueel gewijzigd) of de creatie van
een nieuwe knop.

Een nieuwe werkbalk creëren
1. Klik met de rechtermuisknop op de werkbalken.
2. Het menu « Toolbars » verschijnt. Klik op het commando CUSTOMIZE.
3. Het dialoogvenster Customize verschijnt op het scherm, selecteer het tabblad
TOOLBAR (WERKBALK).

waarbij u het volgende dialoogvenster NEW
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4. Klik op de knop
TOOLBAR verkrijgt.
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5. Klik op

om te bevestigen

6. U heeft nu een nieuwe toolbar gecreëerd. Deze verschijnt op het scherm.

Een knop toekennen aan uw macro in deze nieuwe werkbalk
1. Klik met de rechtermuisknop op de werkbalken.
2. Het menu « Toolbars » verschijnt. Klik op het commando CUSTOMIZE.
3. Het dialoogvenster CUSTOMIZE verschijnt, selecteer het tabblad COMMAND.

4. Klik op de categorie Macros waarbij u de keuze Custom MENU ITEM of CUSTOM
BUTTON krijgt.

Om de knop te wijzigen
1. Klik met de rechtermuisknop op de werkbalken.
2. Kies CUSTOMIZE.
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5. Klik op CUSTOM BUTTON, hou de muisknop ingedrukt en schuif de knop naar de
werkbalk.
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3. Plaats u op de knop en klik met de rechtermuisknop.
4. Kies CHANGE BUTTON.
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5. Kies een andere knop.
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OF
1. Klik met de rechtermuisknop op de werkbalken.
2. Kies CUSTOMIZE.

4. Wijzig de kleuren of de vorm van de tekening en klik op
bevestigen.

om te
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3. Klik op EDIT BUTTON IMAGE.
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De knop toekennen aan de macro
1. In het venster CUSTOMIZE.
2. Klik met de rechtermuisknop op de knop.
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Bewerkingen automatiseren
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3. Kies ASSIGN MACRO.

4. Kies de macro die u wil toekennen aan de knop.

5. Klik op OK.

Klik met de rechtermuisknop op de werkbalken.
1. Het menu « Toolbars » verschijnt. Klik op het commando CUSTOMIZE.
2. Het dialoogvenster CUSTOMIZE verschijnt op het scherm, selecteer het
tabblad COMMAND.
3. Kies de categorie NEW MENU waarbij u het volgende scherm krijgt.
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Creatie van een menu en « menu commando's » voor
macro’s
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4. Neem de knop
menubalk.

en schuif deze naar de

5. Door met de rechtermuisknop te klikken toont Excel u een menu waarbij u
de naam van het menu kan wijzigen.

DE MACRO UITVOEREN
Afhankelijk van het gekozen type kan u de macro uitvoeren via :
het gecreëerde menu
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de knop in de werkbalk
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de sneltoets
Indien u niet bepaald hebt hoe de macro moet uitgevoerd worden.

2. Klik op de knop

MACRO waarbij u het onderstaande

en de macro wordt uitgevoerd.
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1. Klik op het commando TOOLS
dialoogvenster verkrijgt :
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