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Excel oferuje dużą gamę możliwości prezentacji danych i wizualizacji
wyników, dzięki którym można czytelnie przedstawić analizy statystyczne
czy trendy. Znajomość poszczególnych metod prezentacji i wizualizacji
danych w Excelu jest podstawową umiejętnością sprawnego menedżera,
księgowego czy specjalisty od kontrolingu. Ta książka przedstawia
krok po korku wykresy i inne popularne narzędzia Excela służące do
graﬁcznej prezentacji danych, np. tabele i motywy. Książkę uzupełniają
pliki z przykładowymi danymi umożliwiające wykonanie opisywanych
czynności.
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Wstęp
Excel oferuje dużą gamę możliwości prezentacji danych i wizualizacji wyników, dzięki którym można czytelnie przedstawić analizy statystyczne czy
trendy. Znajomość poszczególnych metod prezentacji i wizualizacji danych
w Excelu jest podstawową umiejętnością sprawnego menedżera, księgowego
czy specjalisty od kontrolingu. Ta książka przedstawia krok po kroku wykresy
i inne popularne narzędzia Excela służące do graficznej prezentacji danych.
Elementem wizualizacji danych najczęściej wykorzystywanym w Excelu są
wykresy. Dlatego opisowi ich tworzenia w książce poświęcono najwięcej
miejsca. Przeczytasz, jak wstawiać wykresy i formatować ich poszczególne
elementy. Nawet przygotowując wszelkiego rodzaju harmonogramy i prognozy, bardzo często posiłkujesz się wykresami. Najczęściej przedstawiają
one przebieg jakiegoś zjawiska w danym okresie lub przedziale czasowym.
Niekiedy zbudowanie wykresu o odpowiednim układzie może sprawić nie
lada kłopot. Dlatego podczas lektury poznasz kilka sposobów radzenia sobie z trudnościami przy tworzeniu wykresów.
Jednym z podstawowych narzędzi, które umożliwiają odpowiednie zwizualizowanie danych, są tabele programu Excel. Tabele te zostały wprowadzone
w wersji Excel 2007, zastępując tzw. listy. W książce przeczytasz o możliwości przedstawienia danych w takiej tabeli na podstawie arkusza z rozliczeniem budżetu. W ostatnim rozdziale przeczytasz natomiast, czym są motywy
i jak je wykorzystać do czytelnej prezentacji danych.
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Wszystkie pliki Excela z przykładami
omawianymi w książce można pobrać
ze strony:
http://online.wip.pl/download/wykresy_pliki.zip
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1. Tworzenie wykresów
Elementem wizualizacji danych najczęściej wykorzystywanym w Excelu
są wykresy. Ten rozdział poświęcimy na to, aby przedstawić możliwości
prezentacji danych w postaci wykresu oraz formatowania poszczególnych
elementów wykresu. Przykładowy wykres, na którym będziemy przedstawiać te możliwości, będzie oparty na danych sprzedaży z poszczególnych
regionów przedstawionych na rysunku 1.1.

Rysunek 1.1. Dane sprzedaży z poszczególnych regionów

1.1. Wybór odpowiedniego rodzaju wykresu i ustawienie
podstawowych opcji
Aby utworzyć wykres, trzeba najpierw wiedzieć, jaki rodzaj będzie odpowiedniejszy do danych. Aby przedstawić sprzedaż w poszczególnych regionach dla odpowiednich miesięcy, najlepszym rozwiązaniem okaże się wykres
kolumnowy, gdzie poszczególne słupki serii będą wartością sprzedaży dla
regionu w konkretnym miesiącu.
Aby wstawić taki wykres:
1. Kliknij jedną z komórek w zestawieniu sprzedaży, na karcie Wstawianie
w grupie poleceń Wykresy wybierz Kolumnowy i z listy typów wykresów
wskaż Kolumnowy grupowany.
2. Zostanie wstawiony wykres w tym samym arkuszu. W przypadku dużej
liczby kolumn ten wykres lepiej się zaprezentuje, jeśli będzie stanowił
osobny arkusz. Dlatego zaznacz wykres i na karcie Narzędzia wykresów/
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