Microsoft Excel Power Query (1 Dag)
Externe gegevens ophalen in Excel is radicaal veranderd en verbeterd sinds de komst van Power Query.
Als u dagelijks bezig bent de volgende werkzaamheden als ophalen en Importeren van data,
Opschonen van deze data, Samenvoegen van deze data in geconsolideerd bestand, VERT.ZOEKEN() om
deze data te combineren met andere tabellen en/of Macro’s maken om voorgaande te stroomlijnen
dan is deze Power Query training zeer geschikt voor u.

Doelgroep
Deze cursus is bedoeld voor cursisten die analyses willen maken van gegevens die daarvoor nog niet
direct geschikt zijn omdat er nog moet worden gesleuteld en aangepast. Het opschonen van deze
gegevens met Power Query gaat u een zee aan tijd besparen. Iedereen die gegevens wil verwerken in
Excel zal zeer veel baat hebben bij deze cursus.

Voorkennis
Om deze training te kunnen volgen dient u een degelijke kennis van het programma Microsoft Excel te
hebben. U moet minimaal de zaken uit de training Excel Expert – Formules & Functies (level 3)
beheersen. Bij voorkeur zelfs uit de training Excel Master - Externe gegevens en Macro’s (level 4).
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