
MS EXCEL KONZULTÁ CIO  
Hatékonyságnövelő alkalmazás vagy interaktív kockásfüzet? Öntől függ! 

A Microsoft Excel® alkalmazás fő feladata a mindennapi irodai, adatkezelési munkavégzés 

egyszerűsítse. Ehhez az alapszintű használat gyorsan elsajátítható, de a kínálkozó funkciógaz-

dagság kiaknázása és ezzel a kívánt hatékonyságnövelő hatás csak megfelelő ismeretekkel fel-

vértezve érhető el.  

Hosszú évek tapasztalatai igazolják, hogy sok felhasználó a komplexebb feladatok elvégzéséhez 
is csak a legegyszerűbb táblázatkezelési eszközöket veszi igénybe, melyek a munkafolyamatokat 
lelassíthatják és átláthatatlanná tehetik.   

A vállalati Excel konzultáció a tantermi tanfolyamokkal ellentétben sokkal hatékonyabb és idő-
takarékosabb lehetőség lehet gyakorlott felhasználók számára. A konzultáció során nem csak az 
alkalmazás funkcióiba mélyedünk el, hanem 
ennél többet, új használati szemléletet kínálok.  

Vállalati Excel konzultáció – az új szemlélet 

Ilyen és ehhez ha-
sonló problémás 
esetek jelentős 
extra terhet ró-
hatnak azokra, 
akik napi szinten 
használják ugyan, 
de nem igazán is-
merik az Excelt.  

A megfelelő szemlélettel már a táblázat vagy 
riport megalkotásakor elkerülhető az, hogy ké-
sőbb esetleg alapjaiban kelljen újraépíteni a munkafüzetet a helyes és optimális működés érde-
kében.  
 
A konzultáció során lehetőség nyílik meglévő munkatáblázatok vizsgálatára, optimalizálására 
vagy átalakítására is.  

Megmutatom, hogyan lehet a 

napi feladatokat lefordítani 
az Excel nyelvére. 

A megfelelő tudás birtokában, az Excelben rejlő lehetőségek 

jobb kihasználásával a feladatok egyszerűbben, pontosabban 

és hatékonyabban végezhetők el. 



Az Ön vállalati telephelyén, irodájában, valós Excel feladatait és fájljait felhasználva végzem a 
csoportos vagy személyre szabott konzultációt magyar vagy angol nyelven. Az igényekhez iga-
zodva készítem el a csomagajánlatot, mely egyes esetekben további e-mail-es, telefonos vagy 
akár személyes konzultációra beváltható krediteket is tartalmaz. A legoptimálisabb eredmény 
elérése érdekében a konzultációk előtt igényfelmérést, tematika egyeztetést is végzek.  

Személyi konzultáció 

 Felsővezetők, vezetők és olyan felhasználók szá-
mára, akik egyedi Excel táblázatokkal dolgoznak 

 Saját munkafájlok optimalizálása, rendbe tétele 
 Bizalmas információk kezelése, titkosított táblá-

zatok, kimutatások és diagramok készítése 
 Interaktív, személyre szabott segítség 
 Követő konzultációs kreditet tartalmaz 
 
Kis munkacsoportos konzultáció  

 Hasonló feladatokat végző csoport számára, tanácsadás 
workshop jelleggel 

 (Közös) munkafájlok optimalizálása, hibakeresés 
 Adatminőség javítása, kimutatások 
 Interaktív, kiscsoportos, hatékony konzultáció 
 Követő konzultációs kreditet tartalmaz 
 

Nagy munkacsoport részére előadás és demó  

 Vetített előadás az Excel különböző funkcióiról, szemlé-
letes példákon keresztül, élő demóval 

 Nagyobb hallgatóság számára ajánlott, ügyfélre szabott 
tartalommal  

 Korlátozottan interaktív, de széles hallgatóság számára 
ad érdekes áttekintést 

 Gondolatébresztő, továbbképzésre ösztönző 
 Nem tartalmaz konzultációs kreditet 

A fentieken túl vállalok VBA alapú Excel alkalmazás fejlesztést és akár meglévő táblázatok mak-

ró alapú továbbfejlesztését, használatának gyorsítását is.  

Várom megtisztelő érdeklődését! 
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MS Excel szakértő és tréner 

Telefon: +36 (20) 333-5116 

E-mail: perjesi.zoltan@menudi.hu  

MS EXCEL KONZULTÁ CIO  
Interaktív kockásfüzet vagy hatékonyságnövelő alkalmazás? Öntől függ! 

mailto:perjesi.zoltan@menudi.hu

