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• Структурирани наспрам
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• Показатељи најбитнијих
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О данашњем предавању

Ове године смо осмислили предавање о Екселу из два дела:

Први део (Два лица Ексела)

Како искористити структуриране табеле (Table) зарад попуњавања неструктурураних
(нетипичних) извештаја

Други део (Треће лице Ексела)

Показатељи најбитнијих елемената пословања у Екселу
(Ексел је супер играчка, али да би извештаји имали смисла треба вам УПИС!)



Предавање ће одржати...



Желимо да вас заинтригирамо...

Циљ данашње презентације је да вас заинтригирамо. Обука за примену
наведеног је предвиђена кроз Ексел курсеве и радионице!

ПРОДУКТИВНОСТ

ФУНКЦИЈЕ

ИЗВЕШТАВАЊЕ СА СТИЛОМ

АНАЛИЗА ПОДАТАКА

ПОСЛОВНА 
ИНТЕЛИГЕНЦИЈА

УПИС И ПОСЛОВНО 
ИЗВЕШТАВАЊЕ



Садржај курсева

Продуктивност

Као први у низу курсева о Екселу има за циљ систематизацију знања учесника. Обрађене теме се односе на сналажење у новом Ексел
окружењу, садржај и форматирање ћелија, кретање, селекцију, рад са редовима и колонама, употребу радних листова, формуле и основне
функције, адресирање ћелија, серије, заштиту... Тема семинара су и најчешће коришћене пречице, као и технике за бржу и ефикаснију примену
Ексела у пракси.

Функције

Познавање функција представља важан аспект рада са Екселом. Након што обрадимо проналажење и обраду грешака у Ексел табелама
приказаћемо најчешће коришћене: математичке, статистичке, логичке, датумске, финансијске, функције за рад са текстом, функције за
претраживање низова, као и друге корисне Ексел функције. Суштина овог курса је да сагледате могућности Ексела и упознате функције које вам
требају за свакодневни рад.

Извештавање са стилом

Извештаји треба да буду и функционални и лепи. У првом делу курса бавићемо се радом са великим табелама и условним форматирањем, док
други део курса детаљно обрађује појам графикона и других објеката који се могу искористити за прављење извештаја. Научићете све о
оквирима, позадинама, сенкама и другим елементима стила објекта. На крају курса обрадићемо и припрему за штампу и штампање из Ексела.

Анализа података

Циљ овог курса је да вас научи како да проверите податке приликом уноса или их преузмете из екстерних извора, као и да примените „What-
if“ технике за њихову анализу. Бавићемо се детаљно Пивот табелама и Пивот графиконима, као алатима за анализу података, и начинима
припреме извештајних димензија. Похађањем овог курса стиче се предзнање потребно за радионицу о креирању Ексел извештаја из УПИСа.

Пословна интелигенција
„Power Pivot“ је додатак који је Ексел и начинио још моћнијим извештајним алатом. Oн омогућава груписање података формирањем њиховог
модела, припрему извештајних димензија (мера и израчунатих колона) помоћу „DAX“ израза и њихов приказ кроз „Power Pivot“ табеле и
графиконе. Тема курса биће и „Power View“, нови алат за пословно извештавање. Такође, као надоградња курса предвиђена је радионица са
практичним примерима из УПИСа.

Упис и пословно извештавање
Радионица са циљем да покаже примену претходно стечених знања у пословном извештавању из УПИСа. Предуслов за похађање ове
радионице су завршени курсеви Анализа података и Пословна Интелигенција.
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Увод

Првобитна намена Ексела била је да одлакша рад корисницима који се баве
различитим анализама података. Односно, да омогући онима који немају
довољно информатичког знања, а добро познају свој посао, да изврше
жељене анализе и израде извештаје.

Данас, Ексел нуди много више: од озбиљне извештајне платформе па све до
развојне платформе која има у себи програмски језик помоћу кога
напредни корисници могу сами да надограде његове функционалности.

У зависности од тога на који начин користимо Ексел, ми баратамо
неструктутираним (Range) или структурираним табелама (Table).



Неструктуриранe табеле у Екселу

Иницијално, у Екселу баратамо са неструктурираним табелама (немају
формалну структуру). Након креирања новог документа имамо на
располагању празан лист у коме, уносом вредности у ћелије, формирамо
табелу која нам омогућава да извршимо жељену анализу или добијемо
тражени извештај.



Структуриране табеле у Екселу

Претварањем опсега ћелија у табелу (Insert/Table) добијамо табелу са
структурираним подацима. Свака оваква табела одређена је јединственим
именом, а подаци су уређени по колонама, слично као у табелама базе
података.



Приступ структурираним подацима

Оваквим подацима можемо и даље да приступимо позивом адресе ћелије,
али можемо да користимо и комбинацију назива табеле и назива колоне.

Такође, додавањем новог реда у табелу она задржава своју структуру. Ако
је на основу овакве табеле направљена Пивот табела, довољно је само
освежити податке и Пивот табела ће бити ажурирана. Односно, нема
потребе да се мења извор података додавањем новог реда у табелу.



Веза ка бази података

Подаци у бази података су строго структурирани. Самим тим, када правимо
везу ка бази података подаци ће бити приказани у структурираној табели.



Алати

Алати за обраду података из структурираних табела ради груписања у
неструктуриране извештаје су бројне Ексел функције, а у највећој мери то су
условне функције за агрегацију података (једноусловне или вишеусловне).
Односно, то су:

• SUMIF
• SUMIFS
• AVERAGEIF
• AVERAGEIFS
• COUNTIF
• COUNTIFS …



Пример

У примеру ћемо приказати једну структурирану табелу са подацима које
смо преузели из УПИСа, а помоћу којих ћемо да попунимо један
неструктуриран извештај.
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Oснова за напредне извештаје

• Квалитетна аналитика (детаљност) података организована на начин 
прилагођен алату за приказ

• Алат система пословне интелигенције, у нашем случају Ексел Пауер Пивот 
који се користи за приказ података и показатеља



Унапређивање пословне интелигенције

• Укључивање нових врста финансијских докумената са аналитиком по 
артиклима:

 Књижна писма
 Рачуни за услуге

• Укључивање планова



Дефинисање извештаја из аспекта пословног захтева и 
закључка који се доноси, а не из аспекта гомилања 
података на исти екран – извештај који су можда 
потребни за закључак

Унапређивање квалитета извештавања



Унапређивање квалитета извештавања



• Нумеричка дистрибуција продате робе на мало другачији начин
• Праћење и показатељи квалитета рада комерцијалиста
• Праћење и профитабилност купаца
• Разнородни економски показатељи на једном извештају

Неколико примера...



Питања, жеље, поздрави...

slavko@iib.rs

ХВАЛА НА ПАЖЊИ!

mirko@iib.rs


