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2. Form
mules
s en rreeks
sen
In ditt hoofdstuk leer je inge
ewikkeldere formules maken
m
met Excel.
E
Je zuult merken dat
d
het m
maken van Excel
E
mode
ellen soms e
een flinke klus
k
is. Daarrom wordenn dergelijke
mode
ellen voorall gebruikt vo
oor regelma
atig terugke
erende berekeningen, zzoals
maan
ndoverzichtten of koste
encalculatiess.
Het g
grote voordeel van een
n berekenin g in Excel is dat je onm
middellijk zieet wat het
gevo
olg is als er iets verandert in de wa
aarden. Zo kun je bijvo
oorbeeld direect zien wa
at
het g
gevolg is van een stijgin
ng van de p
prijs of de ko
osten zonde
er alles opnnieuw te
moetten uitreken
nen.
In ditt hoofdstuk leer je:
















ee
en werkblad
d kopiëren;
re
eeksen met maanden automatisch
a
h aanvullen;;
wat een abso
olute verwijz
zing is;
ho
oe Excel rekkent;
de
e berekenin
ngsvolgorde
e verandere
en;
ce
ellen koppelen aan and
dere werkbl aden;
ee
en percenta
age bereken
nen;
hyyperlinks maken van ce
ellen;
werkbladen beveiligen;
b
on
nbeveiligde cellen mak
ken;
de
e standaard
dinstellingen
n van een w
werkmap ve
eranderen;
he
et aantal we
erkbladen in
nstellen;
da
atumreekse
en maken;
re
eeksen met werkdagen
n maken;
eigen reekse
en toevoege
en.
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2.1 Werkbla
ad kopië
ëren
Voorr de volgend
de oefening
gen open je eerst het oefenbestan
o
d Telefoonkkosten:
Open Exc
cel

1

Klik op

Klik op

Klik op
Dubbelkliik op
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Klik op

Klik op

Je ziet het volge
ende werkblad
over een fictief
telefo
oonabonnement:
Je slaat deze werkmap eerrst
onde
er een ande
ere naam op
p:
Sla de we
erkmap op in
de map (M
Mijn)
Documen
nten als Mij
jn
telefoon
nkosten
33

Tip
Eers
st opslaan
Maakk er een gewoonte van
n om origine
ele werkmappen eerst onder een aandere naa
am
op te
e slaan voorr je ze wijzig
gt. Gaat er d
dan iets mis
s tijdens he
et werken daan kun je altijd
het o
origineel opn
nieuw opha
alen. Ook vo
oorkom je daarmee
d
dat je het origgineel
oversschrijft als je per ongeluk Opslaan
n gebruikt in
n plaats van
n Opslaan aals.
Je ko
opieert eersst dit werkblad naar twe
ee nieuwe werkbladen
w
om daar dee gegevens
s van
twee
e andere pro
oviders te kunnen bere
ekenen:
Klik op
Klik op
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Klik een vinkje
v

bij
b

Het b
blad moet achter
a
blad 1
word
den geplaatsst:
Klik op
Klik op

Het b
blad is geko
opieerd:
Typ in cel A1: BelAb
bo
Veranderr de naam
van het werkblad
w
in
12
BelAbo

Kopieer dit
d werkblad
37
nog een keer
k
Typ in cel A1:
Telestun
nter
Veranderr de naam
van het werkblad
w
in
2
12
Telestun
nter
Ga naar werkblad
w
41
Veranderr de naam
van het werkblad
w
in
12
TeleBell
len
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2.2 Automa
atisch vu
ullen
Veel voorkomen
nde reeksen
n, zoals dag
gen en maa
anden, kent Excel al. D
Door één dag of
maan
nd in te type
en kan Excel de volgen
nde dagen of maanden
n zelf invulleen. In dit
overzzicht bereke
en je de kos
sten van ee
en telefoona
abonnement voor het eeerste halfja
aar.
Je ge
ebruikt daarrvoor de fun
nctie Autom
matisch vulle
en om de maanden febbruari tot en
n met
juni a
automatisch
h onder janu
uari te plaattsen:
Klik in ce
el A7
Wijs de vulgreep aa
an
bij cel A7
7

Sleep de aanwijzer
naar cel A12
A
Je ziet de maan
nd juni bij de
e
laatsste cel:

Laat de muisknop
m
lo
os
De m
maanden zijn ingevuld:
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