Excel
Snel Start Gids
Nieuw bij Excel? Gebruik deze handleiding om
de basisbeginselen te leren.
Het lint verkennen
Bekijk wat Excel kan doen door de
linttabbladen te selecteren en de
beschikbare hulpmiddelen te verkennen.

Zoek wat je nodig hebt
Zoek Excel-opdrachten op, krijg
hulp of zoek op internet.

Functies invoegen en bewerken
Gebruik de formulebalk om de
geselecteerde cel weer te geven of
te bewerken of om functies in jouw
formules in te voegen.

Bladen wisselen of maken
Selecteer de + naast de tabbladen
om te wisselen tussen
werkmapbladen of om nieuwe
werkbladen te maken.

Contextuele opdrachten detecteren
Selecteer tabellen, grafieken of andere
objecten in een werkmap om extra
tabbladen weer te geven.

Grafieken aanpassen
Selecteer een grafiek om snel
bestaande grafiekelementen en
opmaak toe te voegen, te
wijzigen of te verwijderen

Deel uw werk met anderen
Nodig anderen uit om
werkmappen te bekijken en te
bewerken.

Het lint weergeven of verbergen
Selecteer het pijlpictogram om het
lint te bijven weergeven of verberg
het opnieuw door de pijl te
selecteren.

Jouw weergave wijzigen
Selecteer de statusbalkknoppen om
te wisselen tussen weergaveopties of
gebruik de zoomschuifregelaar om
de bladweergave naar wens te
vergroten.

Excel
Creëer iets

Vind recente bestanden

Selecteer Bestand > Nieuw en selecteer of zoek vervolgens de gewenste
sjabloon. Begin met een lege werkmap om direct aan de slag te gaan. Of
bespaar jezelf tijd door een sjabloon te selecteren en vervolgens aan te
passen zodat deze lijkt op wat jij nodig hebt

Of je nu alleen werkt met bestanden die zijn opgeslagen op de lokale harde schijf
van jouw pc of zwerven door verschillende cloudservices, als je Bestand >
Openen selecteert, ga je naar jouw recent gebruikte werkmappen en alle
bestanden die jij mogelijk aan jouw lijst hebt vastgemaakt.

Blijf verbonden
Wil je onderweg en op verschillende apparaten werken? Selecteer Bestand >
account om je aan te melden en toegang te krijgen tot jouw recent gebruikte
bestanden overal, op elk apparaat, via naadloze integratie tussen Office,
OneDrive en SharePoint.

Importeer data vanaf elke
locatie
U kunt gegevens in Excel importeren uit een breed scala aan gegevensbronnen.
Selecteer Gegevens > Gegevens ophalen en kies waar u gegevens van wilt
importeren.

Excel
Deel jouw werk met anderen

Functies invoegen

Als je anderen wilt uitnodigen om jouw werkmappen te bekijken of te
bewerken, selecteer je de knop Delen in de rechterbovenhoek. Vervolgens kun
je een link delen of uitnodigingen rechtstreeks naar specifieke mensen sturen.
Als iemand geen Excel heeft, kan hij of zij de gratis Excel voor de web-app
gebruiken om te bewerken en opmerkingen te plaatsen.

Selecteer op het tabblad Formules de optie Functie invoegen om functies te
zoeken en in te voegen, de juiste syntaxis op te zoeken en zelfs uitgebreide Hulp
te krijgen over hoe jouw geselecteerde functies werken.

Beheer data met Excel tabellen

Doe meer met
Gekoppelde Data

Je kunt ervoor kiezen om elk celbereik in jouw huidige werkmap op te maken als
een Excel-tabel waarmee je een groep gerelateerde gegevens onafhankelijk van de
andere rijen en kolommen in uw werkmap kunt analyseren en beheren.

Vind gegevens over honderden onderwerpen
zoals steden, voedsel, dieren, sterrenbeelden
en meer in Excel. Met gekoppelde
gegevenstypen krijg je toegang tot een
vertrouwde database vol feiten en gegevens,
sjablonen om dingen gedaan te krijgen en
meer.

Excel
Vind wat je nodig hebt

Stel vragen over jouw data

Typ een trefwoord of woordgroep in het zoekvak om snel de Excel-functies en opdrachten te vinden die je zoekt, om Help-inhoud te ontdekken of om online
meer informatie te krijgen.

Met Gegevens analyseren stelt Excel je in staat om jouw gegevens te begrijpen
door middel van query's in natuurlijke taal waarmee je vragen over jouw
gegevens kunt stellen zonder ingewikkelde formules te hoeven schrijven

