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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 2016. 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.

Its used to proportionally. How to create a pie chart. Excel 2016 Adding Data to an Existing Chart Add a data
series to a chart. This graph must be easy to read Explanatory and visually attractive.

Diagram I Excel 2016

Heres how you can create a bar graph using Excel 2016. To add a vertical line to your line or scatter chart do
the following. How to Create a Graph in MS Excel 2016 These stepbystep instructions explain how to create
a graph using Microsoft Excel. As soon as I add a 2nd axis excel 2016 converts the chart type to combo.

Maybe the reason is the same as for SEQUENCE function. Excel Chart Types Pie Column Line Bar Area and
Scatter Pie Chart Column Chart Line Chart. An die zentrale Gräte oder Linie werden die Kategorien der.
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