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www.rendementco.nl

met één van de 

PC-trainingen
van Rendement: 

Haal nóg 
meer 
rendement 
uit uw PC

� Excel PLUS

� Excel PRO

� Excel Power Pivot & Power View 

Fundamentals

� E-mailbeheer en Timemanagement

� Offi ce 365

€100 korting voor abonnees 
van Rendement of Rendement.nl

 €130 korting voor 
Premium-abonnees

E-mailbeheer en 
Timemanagement
De volgende dag direct 
tijdwinst behalen

Uw mailbox loopt steeds weer vol. U wilt overzicht 
en de controle over de vele inkomende en verzonden 
berichten. Telkens heeft u het voornemen schoon schip 
te maken, maar u heeft er de tijd niet voor. Laat e-mail 
voor u werken, zonder dat e-mail uw werk beheerst! 
Tijdens de training E-mailbeheer en Timemanagement 
krijgt u via een doordachte en bewezen werkmethode 
een concrete oplossing voor specifi ek uw werk. Na 
deze praktische training weet u precies hoe u alle 
e-mail effi ciënt en volgens de principes van timema-
nagement kunt beheersen.

Certifi caat
Na de cursusdag krijgt u een certifi caat van deelname.

Bestemd voor
• Managers
• HR-medewerkers
• Offi ce-medewerkers
• OR-leden
• Marketeers
• Managementondersteuners
• Iedereen die zijn of haar e-mail en tijd wil managen

PE-punten
83 punten voor het Register Salarisadministratie (RSa) 
en het Register Payroll Professional (RPP) van het NIRPA

Aantal bijeenkomsten 1 (2 dagdelen)

Prijzen
Prijs € 645
Voor Rendement-abonnees € 545
Voor Premium-abonnees € 515

Aanmelden en meer informatie op:
www.rendementco.nl/et

Offi ce 365
Alle mogelijkheden van 
Offi ce 365 op een rij

Steeds meer organisaties stappen over naar Offi ce 
365. Deze versie van Micosoft heeft veel voordelen 
waardoor u eenvoudig en veilig gegevens kunt 
verwerken en opslaan. Alleen blijkt dat het overstap-
pen veel vragen oproept, omdat het een hele andere 
werkwijze met zich meebrengt. Tijdens de eendaagse 
training Offi ce 365 geven wij u handige tips en tricks 
zodat u optimaal gebruik kunt maken van de vele 
mogelijkheden die Offi ce 365 biedt.

Certifi caat
Na de cursusdag krijgt u een certifi caat van deelname.

Bestemd voor
• Iedereen die met Offi ce 365 werkt of gaat werken

PE-punten
83 punten voor het Register Salarisadministratie (RSa) 
en het Register Payroll Professional (RPP) van het NIRPA

Aantal bijeenkomsten 1 (2 dagdelen)

Prijzen
Prijs € 645
Voor Rendement-abonnees € 545
Voor Premium-abonnees € 515

Aanmelden en meer informatie op:
www.rendementco.nl/365
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Nóg effi cienter werken dankzij:

Postbus 27020, 3003 LA  Rotterdam   
 telefoon: (010) 224 80 05, fax: (010) 243 90 28    

opleidingen@rendement.nl 
 www.rendementco.nl
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Excel PLUS
In minder tijd betere 
analyses en rapportages maken

Iedereen heeft te maken met het analyseren van gege-
vens en het opstellen van rapportages. Door gebruik 
te maken van de handige mogelijkheden van Excel 
kunt u heel veel tijd besparen. Helaas worden zelden 
alle mogelijkheden van Excel benut. Veel onnodige tijd 
wordt daardoor besteed aan routinematige hande-
lingen. Dit zijn handelingen die u eenvoudig via Excel 
kunt uitvoeren. Speciaal voor de lezers van Rendement 
is een praktijktraining ontwikkeld die u leert optimaal 
gebruik te maken van de vele mogelijkheden van 
Excel. Tijdens deze training ontdekt u hoe u in minder 
tijd betere analyses en rapportages maakt. 

Certifi caat
Na de cursusdag krijgt u een certifi caat van deelname.

Bestemd voor
• Financiële medewerkers 
• Salarisadministrateurs
• Managers
• HR-medewerkers
• Offi ce-medewerkers
• OR-leden
• Marketeers
• Iedereen die eenvoudig betrouwbare rapportages en 

overzichtelijke analyses wil maken

PE-punten
83 punten voor het Register Salarisadministratie (RSa) 
en het Register Payroll Professional (RPP) van het NIRPA

Aantal bijeenkomsten 1 (2 dagdelen)

Prijzen
Prijs € 1.095
Voor Rendement-abonnees € 995
Voor Premium-abonnees € 965

Aanmelden en meer informatie op:
www.rendementco.nl/exc

Excel PRO
Voor de ervaren gebruiker 
die Excel nóg meer wil laten 
opleveren

U heeft een grote verantwoordelijkheid als het gaat 
om het aanleveren van rapportages. Ervaren medewer-
kers vertrouwen vaak volledig op Excel. Het is dus van 
groot belang dat alle data goed worden verwerkt en 
u de juiste toepassingen van Excel gebruikt. Speciaal 
voor de ervaren Excel-gebruiker heeft Rendement 
Excel PRO ontwikkeld. Excel kan namelijk zoveel, dat 
zelfs u als frequente gebruiker nog verbaasd zult zijn 
over hoeveel handige functies u nog niet kent. Leer 
het in deze training, die naadloos aansluit op Excel 
PLUS!

Certifi caat
Na de cursusdag krijgt u een certifi caat van deelname.

Bestemd voor
• Financiële medewerkers 
• Salarisadministrateurs
• Managers
• HR-medewerkers
• Offi ce-medewerkers
• OR-leden
• Marketeers
• Iedereen die eenvoudig betrouwbare rapportages en 

overzichtelijke analyses wil maken

PE-punten
83 punten voor het Register Salarisadministratie (RSa) 
en het Register Payroll Professional (RPP) van het NIRPA

Aantal bijeenkomsten 1 (2 dagdelen)

Prijzen
Prijs € 1.095
Voor Rendement-abonnees € 995
Voor Premium-abonnees € 965

Aanmelden en meer informatie op:
www.rendementco.nl/excpro

Excel Power Pivot & 
Power View 
Fundamentals
Grote hoeveelheden gegevens 
koppelen, analyseren en 
presenteren

Power Pivot is de oplossing om grote hoeveelheden 
belangrijke gegevens uit uw fi nanciële administratie 
te halen en te analyseren. Zo verzamelt u met Power 
Pivot de gewenste data uit verschillende bronnen en 
koppelt deze aan elkaar. Met het resultaat kunt u ver-
der aan de slag in Excel. Met Power View presenteert 
u de verzamelde gegevens op een dynamische en 
stijlvolle wijze in grafi eken en diagrammen. Dat maakt 
de techniek waardevol voor als u later uw bedrijfs-
resultaten wilt tonen in een dashboard, met zicht op 
uw kentallen, trendontwikkeling en kpi’s (key-perfor-
mance-indicators). 

Certifi caat
Na de cursusdag krijgt u een certifi caat van deelname.

Bestemd voor
• Ervaren Excel-gebruikers
• Financiële medewerkers 
• HR-medewerkers
• Managers
• Iedereen die grote sets met data moet analyseren

PE-punten
83 punten voor het Register Salarisadministratie (RSa) 
en het Register Payroll Professional (RPP) van het NIRPA

Aantal bijeenkomsten 1 (2 dagdelen)

Prijzen
Prijs € 645
Voor Rendement-abonnees € 545
Voor Premium-abonnees € 515

Aanmelden en meer informatie op:
www.rendementco.nl/epp

3 praktijkgerichte Excel-trainingen
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Alle trainingen uit deze folder kunnen ook 
bij u op de zaak gegeven worden. Op maat 
gemaakt en meestal stukken voordeliger!
Interesse? Vraag een vrijblijvende offerte 
aan via incompany@rendement.nl of via 
(010) 224 80 05. 
Of kijk op www.rendementco.nl/incompany.

Een PC-training 
voor meerdere 
collega’s tegelijk: 
voordeliger én 
volledig op maat 
gemaakt!

Let op: speciale combikorting! 
Als u zich inschrijft voor zowel Excel PLUS als 
Excel PRO, profi teert u van € 450 extra korting 
op het totaalbedrag.


