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I den här boken får du lära dig att skapa flera olika typer av diagram och du får tips om vilken typ av diagram
som presenterar informationen på bästa sätt. Vi tittar även på hur du kan använda snabblayouter,

diagramformat och figurformat för att formatera diagrammet på ett tydligt sätt. Du får dessutom veta hur du
lägger till element för att förtydliga diagrammet, samt hur du kan infoga och ta bort dataserier för att ändra
diagramunderlaget. Med hjälp av skuggning, ljussken, toning, strukturfyllning och 3D-format lär du dig att
skapa effektfulla presentationer. Oavsett om du arbetar med Excel, Word eller PowerPoint kan du skapa

professionella diagram i Office 365. Med hjälp av diagram kan du presentera information i form av siffror på
ett visuellt sätt, vilket gör det lättare att förstå informationen och kunna jämföra olika värden. Till boken hör
många övningar i varierande svårighetsgrad. Filerna till dessa laddar du ner utan kostnad från vår webbplats

docendo.

It doesnt matter if you need Excel templates for budgeting the next fiscal year tracking your business
inventory planning out meals or creating a fantasy football draft sheet there are plenty of Microsoft Excel

templates for you. I am trying to create a line chart and add 2 types of data onto it. Rightclick the Yaxis then
choose Format Axis from the resulting popup Click the column chart icon on the resulting.

Olika Typer Av Diagram

This tutorial provides methods to help you create a bubble chart in Excel. Fitness progress chart for women
metric. Microsoft Excel 365 Online is Microsofts cloudbased easytouse spreadsheet program. Cons It is too
difficult to compare a single series across categories. Excel or the target diagram in Visio and then refresh the
other. Excel graph API within Office 365 allows third party applications to access excel workbook and charts.

Rightclick the Yaxis then choose Format Axis from the resulting popup 2. Select Insert Recommended
Charts. In Excel click Insert Insert Statistic Chart Box and Whisker as shown in the following illustration.
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You can create basic flowcharts crossfunctional flowcharts and organizational charts.
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