
In deze brochure vind je alles over de cursus

Financial Excel en dashboards

Haal meer uit Excel en versnel!
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· Heldere, effectieve en snel verkregen financiële analyses en
rapportages.

· Data in Excel inzichtelijk maken met behulp van financiële
kengetallen

· Professionele presentatie van informatie met behulp van in Excel
gemaakte draaitabellen en grafieken.

· Leer dashboards maken met heldere visualisaties

Omschrijving
De kwaliteit en snelheid van de beschikbare financiële data is bepalend voor de
beslissingen en richting van de organisatie. Veel financiële professionals gebruiken Excel
om in korte tijd de overvloed aan informatie te verwerken. Beheers jij Excel tot in de
puntjes?

Om het maximale uit Excel te halen, is het noodzakelijk dat je inzicht hebt in de vele
mogelijkheden. Met praktische kennis van Excel kun je effectiever en efficiënter gegevens
analyseren en presenteren. Tijdens de cursus Expert in Financial Excel ontwikkel je de
vaardigheden om scherper, sneller en beter te werken met Excel. Je krijgt relevante trucs
die je direct in de praktijk kunt toepassen.

Aan bod komen onder andere het maken van financiële berekeningen en het bepalen van
financiële doelstellingen, prognoses en scenario’s met behulp van Excel.

Ook oefen je met het maken van overzichtelijke rapportages en presentaties, en het
gebruiken en programmeren van standaardformules.

Doelgroep
De cursus Expert in Financial Excel is relevant voor financieel professionals, zoals business-,
project- en financial controllers, accountants, auditors en administrateurs. De cursus is
geschikt voor gebruikers van Excel 2013-2016 en 365.

Cursus
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Dag 1

· Importeren van externe data
· Financiële data bewerken tot stuurinformatie
· Financiële functies en analyses
· Presentatie van financiële data

Dag 2

· Macro’s / VBA code
· Eigen functies bouwen
· Werken met financiële modellen en sjablonen
· Rapporten en presentaties samenstellen

Dag 3

Je leert geavanceerde dashboards maken met visualisaties die direct inzicht geven in de
massa van data. Tijdens deze dag word je geleerd hoe je Tabellen moet opzetten die als
basis dienen voor de DraaiTabellen, zoals ook data verrijking. Het opzetten van een
parameters in een werkblad en de opzet van een twee soorten Dashboards. Een
cijfermatige die alle belangrijke waarden weergeeft, met als ondersteuning Voorwaardelijke
opmaak en Sparklines. Maar ook een visueel Dashboard met alle begrijpelijke grafieken als
ondersteuning van de stuurinformatie. Deze twee soorten Dashboard kunnen straks binnen
een paar seconde met één druk op een knop m.b.v. macro’s worden voorzien van nieuwe
informatie. Wat wij tijdens deze dag erg belangrijk vinden is de inbreng van eigen Excel
bestanden die als basis gaan dienen voor jouw eigen opzet van Dashboards.

Optionele opdrachten

Indien van toepassing krijg je tijdens de cursus ruimte om nader kennis te maken met:

· Het berekenen van de omloopsnelheid in Excel.
· Het samenstellen van een obligatieportefeuille in Excel.
· Het opstellen van een winst- en verliesrekening in Excel.
· Het maken van een variabel grafiekbereik of bereiknaam.

Programma
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Prijs Looptijd PE-punten Niveau

€1995,- 3 dagen

van 09.00-18.00 uur

21 Hbo

Docent Locatie Lesmateriaal Bewijs van deelname

Hans van Dorth Buitenplaats de
Heiligenberg, Leusden

Van onze docent ontvang
je een handleiding die

wordt gebruikt tijdens de
lessen.

Certificaat

Werkvorm/werkwijze
Theorie en praktische cases wisselen elkaar af. We sluiten elk onderdeel af met een aantal
praktijkgerichte oefeningen. Er is voldoende gelegenheid om ook cases of spreadsheets uit
uw eigen praktijk in te brengen.

Na het volgen van deze cursus:
√ Werk je optimaal met financiële modellen en sjablonen

√ Werk je sneller met macro's en financiële functies (tot wel 50% sneller!)

√ Maak je professionele presentatie

Studieadviesgesprek
Voor meer informatie of een persoonlijk advies kun je vrijblijvend contact opnemen met
Eline Ketelaars. Samen met jou bekijkt zij graag de mogelijkheden. Zij is te bereiken op
onderstaand telefoonnummer en/of emailadres.

Bel 033 422 99 72
Mail eline.ketelaars@niveopleidingen.nl

Praktische informatie
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Bezoekadres

Buitenplaats de Heiligenberg
Heiligenbergerweg 5
3833 AC Leusden

Postadres
Postbus 48
3830 AA Leusden

T: 033 – 422 99 00
E: info@niveopleidingen.nl
www.niveopleidingen.nl

NIVE Opleidingen is goed bereikbaar, zowel per auto als met het openbaar vervoer.

Contactgegevens


