Goda råd är gratis
Kan du tänka dig att prenumerera på något som är gratis?
Kan du tänka dig skrivna tips och vidoes om Excel varje månad?
Då är
kombinationen för dig. Gå in på www.infocell.se och
registrera dig. Excelbrevet är en prenumerationstjänst som kontinuerligt ger
dig nya insikter inom Excelområdet - helt kostnadsfritt.
Åtta skäl att börja prenumerera på Excelbrevet:
❶ Videoﬁlmer

Att lära sig Excel via video är eﬀektivt. Du kan pausa när du vill och
göra övningar samtidigt. Varje nummer av Excelbrevet innehåller
utbildningsvideos. Filmerna är pedagogiska och håller bra kvalitet.
Det ﬁnns alltid övningsﬁler med facit till ﬁlmerna att ladda ner.

❷ Skrivna tips

❺ Passar alla

Tanken med Excelbrevet är att det ska passa många. Tipsen är av
varierande svårighetsgrad. Så vare sig du är nybörjare eller
avancerad användare så hittar du tips som passar dig. Eftersom du
också får tips från olika Excelområden så spelar det mindre roll vad
du jobbar med, bara du jobbar i Excel.

Förutom videoﬁlmer får du alltid skrivna tips i Excelbrevet. Med
beskrivande text och utförliga skärmbilder lär du dig olika tips och
tricks i Excel. Ett eget avsnitt om kortkommando och tips från andra
program ﬁnns med i varje nummer.

❻ Frågor och svar

❸ Nyheter

❼ Frihet

Ett av våra mål med Excelbrevet är att du som läsare håller dig
uppdaterad om vad som händer i Excelvärlden. Du får information
om nya kommande versioner, andra programvaror och insticksprogram som rör Excel och dess användningsområde.

Som prenumerant är du alltid välkommen att ställa frågor, både
allmänna och av speciﬁk karaktär. En del av tipsen kommer just
från läsarnas egna frågor, vilket gör det hela extra kul.

Du kan när du vill säga upp din prenumeration och vi använder inte
dina uppgifter i något annat syfte.

❽ Tävlingar

Några gånger om året får du chansen att tävla om något. Att
tävlingsanknytningen är Excel är ganska given.

❹ Gratis

Excelbrevet är verkligen helt gratis.

Excelbrevet startades så sent som vintern 2011/2012. Från
början var det endast skrivna tips och tänkt som extra stöd
för egna kunder. Ganska snabbt började andra prenumerera
och under 2012 har tillströmningen av prenumeranter
exploderat. Excelbrevet innehåller nu även videoﬁlmer.
Tanken med de skrivna tipsen är att man ska kunna läsa
igenom dem på några minuter. Videoﬁlmerna är allt från
några minuter upp till en kvart långa. Övningsﬁler med facit
ﬁnns alltid att ladda ner på hemsidan.

Infocell AB är ett företag helt specialiserat
på Excelutbildning. Förutom lärarledda
standardkurser samt kundanpassade
Excelutbildningar så sprider vi kunskap via
vår populära gratisprenumeration
Excelbrevet som kommer månadsvis.
Har du frågor kring Excelbrevet eller
andra excelfrågor kontakta Tobias Ljung.
e-post: tobias@infocell.se
tel: 0722-158711.

Registrera dig nu
Gå in på www.infocell.se
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