
Η ενότητα Advanced Spreadsheets του ECDL
εμβαθύνει στη χρήση των υπολογιστικών
φύλλων για την παραγωγή σύνθετων
αναφορών, για την εκτέλεση περίπλοκων
μαθηματικών και στατιστικών υπολογισμών,
βελτιώνοντας την παραγωγικότητα.

Advanced 
Spreadsheets



Επισκόπηση περιεχομένων ενότητας Advanced Spreadsheets

Με αφορά το Advanced 
Spreadsheets;
Σε έναν κόσμο που ολοένα και περισσότερο 
καθοδηγείται από αριθμούς και δεδομένα, οι εξαιρετικές 
ικανότητες δημιουργίας και χρήσης υπολογιστικών 
φύλλων είναι απαραίτητες. 

Η ενότητα Advanced Spreadsheets είναι ιδανική για 
όλους όσους χρειάζονται άριστες γνώσεις στο χειρισμό 
προγραμμάτων υπολογιστικών φύλλων, στη δημιουργία 
πινάκων και γραφημάτων για κάθε τύπο δεδομένων, και 
στην ανάλυση μεγάλου όγκου πληροφορίας.

Τι θα μου προσφέρει η ενότητα 
Advanced Spreadsheets;
• Παρέχει άριστες δεξιότητες στην προηγμένη επεξεργασία  
 δεδομένων σε σύγχρονα προγράμματα υπολογιστικών  
 φύλλων.

• Καλύπτει τους διάφορους τρόπους χρήσης συναρτήσεων  
 για πολλές διαφορετικές εφαρμογές.

• Εμβαθύνει στη δημιουργία γραφημάτων και στην   
 προχωρημένη επεξεργασία τους.

• Παρουσιάζει την εξ’ αποστάσεως συνεργασία πάνω σε  
 υπολογιστικά φύλλα, με γνώμονα την αποδοτικότητα και  
 την ασφάλεια.

Η PeopleCert είναι παγκόσμιος ηγέτης στην πιστοποίηση επαγγελματικών και γλωσσικών 
δεξιοτήτων. Συνεργάζεται με διεθνείς οργανισμούς και κυβερνήσεις με στόχο την ανάπτυξη 
και διάθεση κορυφαίων εξετάσεων πιστοποίησης. Η PeopleCert διενεργεί εξετάσεις σε 200 
χώρες και σε 25 γλώσσες, χρησιμοποιώντας καινοτόμες τεχνολογίες, και δίνει τη δυνατότητα 
σε επαγγελματίες να κάνουν τις φιλοδοξίες τους πραγματικότητα, μέσω της κατάρτισης.
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Πώς μπορώ να ξεκινήσω; 
Για περισσότερες πληροφορίες αλλά και για να βρείτε ένα πιστοποιημένο κέντρο κοντά σας, 
επισκεφθείτε το ecdl.gr

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

•  Κελιά
•  Φύλλα εργασίαςΜορφοποίηση

•  Χρήση τύπων και συναρτήσεωνΤύποι και συναρτήσεις

•  Δημιουργία γραφήματος
•  Μορφοποίηση γραφημάτωνΓραφήματα

•  Παρακολούθηση και αναθεώρηση
•  ΑσφάλειαΟμαδική επεξεργασία

•  Χρήση πινάκων
•  Ταξινόμηση και φίλτρα
•  Σενάρια

Ανάλυση

•  Επικύρωση 
•  ΈλεγχοςΕπικύρωση και έλεγχος

•  Ονομασία κελιών
•  Ειδική επικόλληση
•  Πρότυπα
•  Σύνδεση, ενσωμάτωση και εισαγωγή
•  Αυτοματισμός

Βελτίωση παραγωγικότητας

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορώ να:
• Εφαρμόζω προχωρημένους τρόπους μορφοποίησης,   
 να δημιουργώ προσαρμοσμένες αριθμητικές μορφές,   
 και να δημιουργώ γραφήματα και σχήματα.

• Χειρίζομαι βιβλία εργασίας.

• Χρησιμοποιώ συναρτήσεις για στατιστικές, μαθηματικές,  
 οικονομικές και άλλες εφαρμογές.

• Εργάζομαι με πίνακες και λίστες με σκοπό την ανάλυση,  
 την ταξινόμηση και το φιλτράρισμα πληροφοριών.

• Ελέγχω και επικυρώνω τα στοιχεία ενός υπολογιστικού 
    φύλλου, να ταξινομώ και να συνδέω δεδομένα.

• Δουλεύω παραγωγικά και να αξιοποιώ τις μακροεντολές  
 και τα πρότυπα.

• Συνεργάζομαι με άλλους χρήστες από απόσταση σε   
 κοινόχρηστα βιβλία εργασίας.

• Τηρώ τις λειτουργίες και τις βέλτιστες πρακτικές.


