BOORDTABELLEN IN EXCEL
Leer op deze tweedaagse training hoe u met Excel een boordtabel of
management dashboard opbouwt, vorm geeft en invult.
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Hij maakt van deze training dan ook een direct toepasbare ervaring.

OPTIMAAL LEEREFFECT
We beperken het aantal deelnemers aan deze cursus tot 20. Hierdoor
kunt u optimaal profiteren van de kennis en ervaring van de docent.
Bovendien toetst u op een interactieve manier uw eigen praktijksituatie aan die van uw collega’s. Zo garandeert het IFBD u een optimaal
leereffect, gebaseerd op een theoretische onderbouw en gestaafd
met vele praktische voorbeelden.

PROGRAMMA
VERLOOP VAN DE CURSUSDAG(EN):
08.30
Ontvangst, registratie & koffie.
09.00	Start van de trainingsdag.
(met voorstelling van de docent).
12.30
Lunch.
17.00
Einde van de cursusdag.
Zowel in de voor- als namiddag wordt
een korte (koffie-)pauze gehouden.

Totaal nieuw inzicht gekregen over
xls! Nieuwe wereld die opengaat.
First time right & lean!
ENGINEERING SUPPORT MANAGER

Aan de hand van een real life case, leert u hoe u een dashboard
inhoudelijk en technisch vorm geeft. Tegen het einde van de
eerste dag heeft u de front-end en de back-end van uw balanced
scorecard gebouwd. U vertrekt hierbij van concrete data verkregen vanuit bedrijfsgetrouwe situaties. U leert hoe u ruwe data
importeert, hoe u koppelingen maakt met externe bestanden, hoe
u deze data verwerkt tot het juiste formaat, …

◆◆ Opstellen van de back-end template.
◆◆ Instellen van Static Range Names:
❖❖ ID.
❖❖ Omschrijving.
❖❖ Periode.
❖❖ Month-to-Date data.
❖❖ …
◆◆ Opstellen van:
❖❖ Worksheets Year-to-Date (YTD).
❖❖ Rolling 12 Months (R12M).
◆◆ Creëren van functies ter berekening van MTD en
R12M.
◆◆ Opstellen van de front-end template.
◆◆ Creatie Control Sheet.
◆◆ Relevante functies:
❖❖ INDEX
❖❖ MATCH
❖❖ OFFSET
❖❖ …
◆◆ Pull-techniek om data uit de back-end op te halen.

Onze opleidingen
in primeur?
Volg ons!
@IFBDupdate

De tweede dag zoomt in op diverse geavanceerde dashboardtechnieken die uw scorecard visueel aantrekkelijk maar ook
overzichtelijk maken. Door gebruik van specifieke Excel-functionaliteiten kan u een dynamische interactie creëren om specifieke
data te filteren. Op het einde van de tweede dag heeft u een
werkende en functionele balanced scorecard die u ofwel direct
kan gebruiken binnen uw organisatie of mits aanpassing kunt
vertalen naar uw specifieke bedrijfsomgeving.

◆◆ Opstellen van de X-axis labels.
◆◆ Creatie mini-grafieken.
◆◆ Creatie data tabellen en draaitabellen.
◆◆ Gebruik camera object.
◆◆ Creatie variabele lijsten (top N).
◆◆ Creatie dynamische grafieken.
◆◆ Gebruik van:
❖❖ traffic lights
❖❖ indicatoren
❖❖ smileys, enz...
◆◆ Bouw de juiste look, feel en print in kleuren.

>>> Inschrijving faxen op het nr. +32 50 31 04 21 of e-mail naar info@ifbd.be

INSCHRIJVINGSFORMULIER

>>> Rechtstreekse inschrijving via onze website:

INSCHRIJVEN

Boordtabellen in Excel

INSCHRIJVINGSMODALITEITEN

BEDRIJFSINFORMATIE
DATUM & LOCATIE:
>>> zie hiertoe onze website
www.ifbd.be

FIRMA:
STRAAT / NR. / BUS: ............................................................................................................................................................
PC / GEMEENTE:

............................................................................................................................................................

Alg. TEL.-nr.:
KOSTPRIJS:

FAX:

ACTIVITEIT:

1.250 € excl. BTW

q industrie-productie q groothandel & import q kleinhandel

q horeca

q bouwondernemers

q overheid

q transport

q diensten

SECTOR: ............................................................................ 	AANTAL WERKNEMERS: ..............................................
HOTELOVERNACHTING AAN HET IFBD-TARIEF
U verblijft in een 1-persoonskamer (inclusief uitgebreid
ontbijt) in het hotel. Gelieve hiertoe de overnachtingsdata
bij uw inschrijving in te vullen.
Wij reserveren uw kamer en bevestigen u uw reservatie.
U betaalt uw kamer ter plaatse.

IN-COMPANY TRAINING
Veel van onze open trainingen kunnen eveneens in-company
worden georganiseerd.
Een dergelijk trainingstraject differentieert zich van de open
trainingen door een directe en concrete vertaling van het
programma naar uw eigen bedrijfsomgeving. U kan hiertoe
vrijblijvend contact opnemen met Dirk Spillebeen op het
telefoonnummer +32 50 38 30 30.

FACTURATIEGEGEVENS
Facturatie-adres:

..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

Uw referentie:

..............................................................................................................................................................

BTW-nummer:

DEELNEMERS
Dhr. / Mevr.:
Functie:

...............................................................................................................................................................

E-mail:

...............................................................................................................................................................

DATUM DEELNAME: ............................................................................
IFBD-DATABASE
We houden u graag op de hoogte van de laatste evoluties
binnen uw sector. Daarom hebben we uw gegevens opgenomen in onze – geregistreerde - database. Uw informatie is
voor eigen gebruik en wordt nooit aan derden doorgegeven.
Te allen tijde heeft u - overeenkomstig de wet “verwerking
persoonsgegevens” van 8/12/1992 - recht op inzage en
correctie/wijziging van uw gegevens. U kan ons bereiken via
telefoon +32 50 38 30 30, via fax: +32 50 31 04 21 of via
e-mail: info@ifbd.be.

Reserveer een hotelkamer van ..................................... tot. ..................................

(zie info hotelovernachting)

Dhr. / Mevr.:
Functie:

............................................................................................................................................................

E-mail:

............................................................................................................................................................

DATUM DEELNAME: ............................................................................
Reserveer een hotelkamer van ..................................... tot. ..................................

(zie info hotelovernachting)

DEELNAMEKOSTEN
De deelnameprijs aan dit programma bedraagt
1.250 Euro excl. 21 % BTW. Dit bedrag is inclusief
koude/warme dranken en een uitgebreide lunch
tijdens de cursusdag(en). U ontvangt bovendien
een documentatiemap die u als naslagwerk kunt
raadplegen. Los van de eventuele subsidiëring van
de Vlaamse Overheid (zie verder) geeft het IFBD
per extra deelnemende collega 5 % extra korting
op het totaalbedrag met een maximale korting
van 20 % (= 5 deelnemers of meer).
De Vlaamse Overheid investeert in opleiding:
50% korting!
Het IFBD is erkend als gecertificeerd opleidingsinstituut. Dit maakt dat u onze trainingen gedeeltelijk kunt betalen met de subsidies toegekend
door de Vlaamse Overheid via het systeem van de
“KMO-portefeuille”. Indien uw bedrijf voldoet aan
de vooropgestelde criteria kan u tot 50% besparen
op de opleidingskost. Meer informatie omtrent
het systeem kan u vinden op de website van de
Vlaamse Overheid: www.kmo-portefeuille.be.
INSCHRIJVING
U kan zich op diverse wijzen inschrijven:
• Bij voorkeur via onze website www.ifbd.be of via
e-mail: info@ifbd.be
• U faxt uw inschrijving op +32 50 31 04 21
• Via de post: nv IFBD, Zeeweg 155, 8200 Brugge
U kan steeds uw reservatie telefonisch op het
nr. +32 50 38 30 30 doorgeven. Een schriftelijke
bevestiging echter blijft vereist. Na ontvangst van
uw inschrijving krijgt u een deelnamebevestiging
en een factuur. Een tweetal weken voor de cursus
ontvangt u een herinnering met nog enige praktische informatie en een routebeschrijving.
Annulatie.
We begrijpen dat andere prioriteiten kunnen
optreden tussen uw inschrijven en de cursus.
Indien wij 2 weken voor de cursus uw schriftelijke
annulatie mogen ontvangen wordt u 75 Euro
annulatiekost doorgerekend. Minder dan 2 weken
voor de eerste cursusdag bent u ons het integrale
bedrag verschuldigd. Wij zijn uiteraard steeds
verheugd een collega te mogen verwelkomen in
uw plaats.

