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FÅ ALLA PÅ
JOBBET ATT KÄNNA 

WOW! AHA! YES!
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En utbildning med extra allt
ETT KUNSKAPSLYFT I EXCEL OCH OFFICEPAKETET FÖR ALLA I ORGANISATIONEN.
Fler och fler väljer att erbjuda sina medarbetare e-Learning. Det är ett prisvärt och effektivt sätt att nå ut till alla med relevant utbildning. 
På www.officekurs.se hittar du ett stort utbud av e-kurser och e-kurspaket i Excel och Officepaketet. Vi erbjuder en direktrabatt vid 
beställning av flera e-kurser/e-kurspaket. Beroende på orderstorlek ges rabatter på 10-50% direkt i kassan.
Är ni många och vill lägga en större beställning? Kontakta Tobias Ljung för offert. Du når honom på tobias@infocell.se eller 0522-50 60 07.

NYA MÖJLIGHETER MED E-LEARNING.

E-Learning är ett smart sätt att utbilda sig på med många fördelar.   
Organisationen sparar restid och sänker sina övriga kurskostnader. 
Utbildningen kan anpassas till rätt innehåll och göras vid lämpligast 
tidpunkt. Möjligheter till repetition och vidare förkovring är stora.

Genom de olika e-kurspaketet kan alla medarbetare 
få tillgång till rätt utbildningsinsats precis när de 
behöver den. I vår e-Learning finns pedagogiska 
e-kurser för alla kunskapsnivåer.

UTBILDNING TILLGÄNGLIG FÖR ALLA

Tobias Ljung, Anna-Karin Petrusson och Robert Larsson
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Våra kurspaket
ExcelpaketetOfficepaketet

Ingår : Excel Grund/Självlärda,  
Excel Fördjupning, Excel Avancerad och 
Excel Pivottabeller

Guldpaketet

Ingår : Alla kurser i alla paket ingår i 
Guldpaketet

Det ultimata kurspaketet. Här 
har du tillgång till ALLA våra 
e-kurser. Med videofilmer, digital 
kurslitteratur, nedladdningsbara 
exempel- och övningsfiler samt 
frågetester har du en utbildning 
som slår det mesta!

Ingår : Word, PowerPoint, Outlook, 
OneNote, Excel Grund/Självlärda och 
Office 365 online

Aktuella priser och volymrabatter finns på www.officekurs.se

OFFICE
PAKETET

EXCEL
PAKETET

Hundratals kursavsnitt i 
programmen du använder 
dagligen; Excel, Outlook, Word, 
OneNote och PowerPoint, samt 
många andra program i Office 
365-miljön ingår i utbildningen.

Detta är vår populäraste produkt 
som gör dig till en Excelexpert!

Fyra olika Excelkurser ingår. Gör 
kunskapstester, få kursintyg, 
öva, repetera och använd som 
problemlösare i ditt dagliga arbete.

GULD
PAKETET
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Office 365 onlinePowerpaketet

Ingår : Power Query, Power Pivot och 
Power BI

Ingår : Online-versionerna av Office, 
OneDrive, SharePoint Online, Skype, 
Teams, Planner, Yammer, Forms m.fl.

Aktuella priser och volymrabatter finns på www.officekurs.se

POWER
PAKETET

OFFICE
365

ONLINE

Revolutionera ditt Excelarbete!
Automatisera dina arbetsflöden 
via Power Query, bygg stabila 
datamodeller med Power Pivot 
för att sedan analysera med 
pivottabeller, pivotdiagram eller 
använda visualiseringar i Power BI.

Lär dig hantera de olika 
appar som finns i Office 365. 
Kursen innehåller avsnitt om 
onlineversionerna av Office, samt 
program som OneDrive, SharePoint 
online, Teams, Yammer, Skype, 
Forms, Planner, Delve, Sway m.fl.

Gratiskurs

Ingår : Kursavsnitt från all de olika 
e-kurserna

Köp inte grisen i säcken! 
Gratiskursen innehåller några 
kursavsnitt från alla våra e-kurser. 
Ett utmärkt sätt att testa vårt 
stora utbud av e-learning. Trots att 
det är ett utdrag från kurserna är 
speltiden ca 4 timmar.

e-Learning från Infocell

5



Vår 
e-Learning

EN PEDAGOGISK UTBILDNING
AV PROFESSIONELLA UTBILDARE
MED ALLA INGRIDIENSER

Med vår e-Learning kan du ge alla medarbetare just 
den utbildning som var och en behöver i Excel och 
Officepaketet. Pedagogiska videofilmer tillsammans med 
digital kurslitteratur ger två alternativ till inlärning och 
problemlösning. Stort utbud av kurser och svårighetsgrader 
gör att alla hittar utbildning på rätt nivå. Övningar och 
nedladdningsbara filer med facit tillsammans med 
frågetester för att ökad inlärning. Öva och repetera hur 
mycket du vill - när du vill. Beställ idag - börja idag!
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+500 KURSFILMER
Du hittar alltid det du söker i vårt stora 

kursutbud oavsett om du vill lära dig från 
grunden eller vässa dina kunskaper.

DIGITAL KURSLITTERATUR
Lär du dig bäst genom läsning eller video?
I vår e-Learning kan du själv välja! I våra 

kursavsnitt finns även digital kurslitteratur.

LADDA NER FILER
För varje kursavsnitt kan du ladda ner våra 
populära exempel- och övningsfiler, som 

självklart innehåller facitlösning.

ÖVNINGAR & FRÅGETESTER
Övning ger färdighet... 

Vår e-Learning innehåller många övningar. 
Testa sedan dina kunskaper med frågetester.

KURSINTYG
Efter genomgången kurs erhåller du ett 

kursintyg. Ett kvitto på inhämtad kunskap 
eller något att visa chefen.

SUPPORT?
Japp! Vi är undantaget som bekräftar regeln. 

Nå oss via chatt, e-post eller telefon. Du 
möter samma erfarna kursledare i supporten.
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Tobias Ljung, utbildningsansvarig
0522-50 60 08
tobias@infocell.se

Infocell AB

e-Learning:  www.officekurs.se
Lärarledda kurser:  www.infocell.se
Tips & Tricks:  www.excelbrevet.se

Våra hemsidor

KONTAKTA OSS GÄRNA


