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Blad beveiligen
Nadat U d.mv. celbescherming cellen heeft vrijgegeven waarin gewerkt mag worden moet U het werkblad beschermen
Ga in het lint naar het tabblad Controleren en klik op het icoon blad beveiligen. Dan wordt U gevraagd een paswoord op te geven
dat is niet erplicht maar als anderen met Uw werkblad werken is dat aan te bevelen. Bewaar het paswoord goed anders kunt U
er nooi meer bij

Als U op bovenstaand icoon klikt krijgt U onderstaan keuze menu. U kunt er wel of niet een paswoord in zetten
Onder kunt U nog opgeven wat gebruiker s met Uw werkblad mogen doen. Vink aan ontgrendelde cellen selecteren
Als U vervolgens op OK klikt is Uw werkbla d beschermd en kunnen anderen niets weghalen

celbescherming
selecteer eerst het hele blad. Klik in het driehoekje Voor kolom A en boven regel 1
het hele blad licht nu op (het is correct geselecteerd)
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Rechtsklik nu in een willekeurige cel en kies voor cel eigenschappen, dan krijgt U plaatje 2

kies voor het achterste tabje bescherming.
vink nu aan: geblokkeerd en verborgen
Nu is zijn alle cellen na bladbeveiling niet meer in te vullen

Selecteer nu alle cellen waarin gebruikers gegevens mogen zetten, rechtsklik met de muis
en haal de vinkjes weg
Ga nu naar blad beveiligen

Converteren naar getal.
U kopieert gegevens van bv een prijslijst in een door U gemaakt rekenmodel. Dan zou het zo maar kunnen dat getallen
als tekst worden gekopieerd. Excel kan niet met tekst rekenen. Na het kopieeren kunt U foutmeldingen krijgen (mist U foutmeldingen bij de eigenschappen heeft ingesteld) De foutmeldingen zien er uit als kleine groene driehoekjes . Zie plaatje.
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klik op het eerste groene driehoekje en
en selecteer de hele kolom naar beneden
In de boven ste ziet U de foutmelding
Door nu alles te selecteren kunt U in 1x
alles convertren naar een getal
doet U dat niet dan zult U zien dat Uw formules
op rgels waar een fout zit een foutmelding
geven

Regels toevoegen of regels verbergen
In onderstaand plaatje ziet U dat vanaf regel 79 een hele serie regels zijn verborgen. Hoe doe je dat en hoe krijg je ze weer terug

Om ze te verbergen selecteer de regels die U wilt verbergen. Rechtklik met Uw muis en kies in het keuzeascherm voor
verbergen.
Wilt U ze terug hebben selecteer regel 79 en 754 rechtklik en kies voor zichtbaar maken
U ziet bij selecteren dat er een lijntje om de regels komt
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Het zelfde kunt U ook doen met kolommen. Zet er wel a.u.b celbescherming op ivm eventueel verborgen formules

hoe dat moet vindt U onder de C bij celbescherming

Tekstterugloop
Meer tekst in 1 cel plaatsen, alleen de regel wordt wat hoger dat doet U zo

in onderstaand voorbeeld ziet U staan: werkoverleg ploeg 23 de teskt staat gedeeltelijk naast de cel
klik in de cel en klik dan op de tekstterugloop knop. Voorbeeld linksonder
U kunt ook een cel ervoor of erachter erbij selecteren en dan klikken op de knop samenvoegen en centreren
daarmee maakt U van 2 cellen 1 cel zie voorbeeld in d ekolom woensdag

weeknummer europese berekening
regelnummer:

kolom
letter:
25-jul-2017

Waar nu G10 staat in de formule zet U de kolomletter en regelnummer neer
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.=ALS($G10="";"";INTEGER(($G10-DATUM(JAAR($G10-WEEKDAG($G10-1)+4);1;3)+WEEKDAG(DATUM(JAAR($G10-WEEKDAG($G10-1)+4);1;3))+5)/7))
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