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Munkám során sok helyről kapok e-maileket. Nemrég kaptam egyet az
irodaellátó cégtől, akiktől vásárolok, megküldve a csodás, munkát megkönnyítő
MS Excel billentyűparancsokat. Elolvasván, elhatároztam, hogy megnézem a
Calc-ot, melyik működik ezek közül, mivel én Calc-ot használok Excel helyett a
munkában.
Billentyűparancsok a könnyebb pozicionáláshoz
Ide néhány olyan billentyűparancsok tartozik, amivel kicsit gyorsabban
mozoghatsz a munkafüzetben.
Mozgatás a munkafüzet utolsó cellájához
Néha a legutolsó beírásokhoz kell ugranod gyorsan. Ehhez használd a <CTRL>
+ End-et (ha az End gomb a számbillentyűzeten lenne, mint a laptopomon, akkor
kapcsold be a <num lock>-ot).

Adatbeviteli idő csökkentése
Az adatbevitel sok időt emészt fel, függetlenül attól, hogy milyen munkafüzetet,
vagy programot használsz, ezért lássunk néhány LibreOffice rövidítést.
Képlet gyors másolása
Munkában készítettem egy munkafüzetet a fizetési elszámolások részére. Egy
munkafüzetben a számításokhoz képletre van szükség, vagy neked kell
kiszámolnod és bevinned az eredményt. Tehát, vannak a munkaórák és az
óradíjak egyik számításhoz, a társadalombiztosítási levonások a másikhoz, a
levonások kiszámítása és levonása a teljes összegből, és még további kettő!
Havonta kétszer van fizetés, tehát évente huszonnégy fizetési ciklus, ami
négyszer 24 képletbeírást jelent. Hű! Lássuk, gyorsabban is meg tudom tenni. A
képletet helyezd az első sorba. Esetemben bevittem a társadalombiztosítási
levonások számítási képletét (a bruttó béreket meg kell szorozni 0,765-tel).
Az összesbe egyenként másolás és beillesztés helyett, rá kell kattintani a
képletet tartalmazó cellára, ebben munkalapban a H2-es. Az egeret a bal alsó
sarkára kell vinni, hogy a plusz jellé változzon a kurzor. Kattintani és húzni kell az
egérmutatót le a sorokon, amikbe a képlet kell. Ez behelyezi és beállítja az
oszlop összes sorába a képletet. Ha már van benne adat, el is végzi a számítást.

Lapról lapra mozgás
A következő munkalapra mozgáshoz nyomd le a <CTRL> + Page down-t. Az
előző lapra visszalé-pés <CTRL> + Page Up (ismét, ha ezek a számbillentyűzeten vannak, kapcsold be a num lock-ot).
Mozgás adathalom széleire
Ha egy nagy rakat adatod van, gyorsan mehetsz benne a jobbra, balra, fel, vagy
le a <CTRL> + megfelelő irányú nyíl billentyűvel. Kipróbáltam a karácsonyi
címlistámon és fel kell hívjam a figyelmedet az esetleges üres cellákra. Néhány
címet eltávolítottam, mivel az illetők elköltöztek és még nem rendelkeztem az új
címmel. Amikor a <CTRL> + le nyílra kattintottam a címek oszlopában, a kurzor a
legutolsó kitöltött cellára ugrott az oszlopban, ám amikor a nevek oszlopot
választottam, ami teljes volt, a <CTRL> + le nyíl határozottan az aljára ugrott.
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Cellák zárolása
Amikor sok adatoszlop és -sor van, nehéz lehet megjegyezni, hogy melyik oszlop
mit tartalmaz, amikor legörgetsz. Ha sok, hasonló adatot tartalmazó oszlopod van
(mint pl. több ember havi eladásai, vagy egyes tételekből az eladások), esély van
rá, hogy az adatot rosszul viszed be.

Ez elvégezhető a ELŐREJELZÉS nevű függvénnyel. Alkalmazva az
alkalmazottak eladásai munkafüzetre, láthatom a következő néhány hónapra az
eladások trendjét.

Hogy az oszlopfejlécek, vagy a sorok elnevezései láthatók maradjanak
befagyaszthatod a cellákat. Ehhez rakd a kurzort az oszlop fejléce alá és a
nevektől jobbra. Ez lehet a B2-es cella.
Lépj a Nézet-hez, majd a Cellák rögzítésé-re, ahol három lehetőséged van:
Rögzítés, Első sor rögzítése, vagy Első oszlop rögzítése. Válaszd, amelyik az
adataid szempontjából neked kell.
Ezzel a sor, vagy oszlopfejléc állandó marad, így láthatod, amikor beviszed az
adatokat.

Kilenc alkalmazott van, időről időre az eladások 12 hónapra. Mondjuk, az elmúlt
hónapok eladásaiból próbáljam megállapítani a szükséges készletet, amire a
következő hónapokban szükségem lesz. Egyik módja az ELŐREJELZÉSfüggvény használata, ami megnézi a trendet és abból extrapolálja a jövőbeni
számot. Vegyük Amanda eladásait, menjünk az N2-es cellára és írjuk be ezt:
=ELŐREJELZÉS(N$1,$B2:$M2,$B$1:$M$1)

A függvény megoldásához három alapvető elem kell.
Az első az aktuális időszak, ami az N1-es cella. Ez a 13. időszak. A függvény
működéséhez kell az időszakok száma, mint az 1. sorban. Egy dollárjelet rakva
az 1 elé, a Calc az 1. sorra hivatkozásként kezeli.

Előrejelzés készítése
Ha van egy adathalmazod, megpróbálhatod megbecsülni a jövőben várható
értékeket. Pl. legyen egy munkafüzetem alkalmazotti eladásokkal 12 hónapra.
Szükség lehet a trend megállapítására, hogy lássam, mi várható.
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A második rész a cellatartomány, amire a Calc-nak ki kell találnia a trendet.
Esetünkben a cellatartomány B2-től M2-ig terjed. A B elé dollárjelet kell tenni a
rögzítéshez, ezért amikor másolod, akkor az első oszlop mindig a B marad.
A képlet harmadik része a periódusok tartománya, aminek a celláit vizsgálni kell:
B1-től M1-ig. Mind a második, mind a harmadik résznek ugyanazt az
oszloptartományt kell átfognia. Ehhez dollárjelet kell tenni a B elé, hogy maradjon
és az 1-ek elé is (így mindig az első sort fogja nézni).
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Ha ezt megcsináltad, akkor gyorsan átmásolhatod, hogy bevigyed a sorokba és a
14-es, illetve 15-ös időszakokra, miként korábban a képletet másoltuk. Ezzel
elkészíti a következő három időszakra az előrejelzést.

Kulcstáblázatok
Ha nagy tömegű adatod van és nehéz átlátni azokat, használj Kimutatást (pivot
table), ami kisebb táblázatba vonja össze a nagy adatmennyiséget, a
végösszegek megjelenítésére. Előbb lássuk a táblázatunkat:
Ez a táblázat az alkalmazottak
vásárlásait, kategóriájukat és a
költségeket
tartalmazza.
A
Kimutatással
összevonhatod
azokat. Kimutatás készítésére
helyezd a kurzort a táblán
bárhová, ahol az összegzést látni
szeretnéd. Ezután kattints a Nézet
→ Kimutatástábla-ra.

Miscellaneous – szeretném
látni a költéseket. Ehhez a
„Type” nevű mezőt átvontatom
a „Sormezők” négyzetbe, így a
típusok
a
táblázatomba
bekerülnek, egy-egy sorba.
Ezután bevontatom a „Cost”
nevű mezőt az „Adatmezők”
négyzetbe. A Sum (összeg)
szónak is meg kell jelennie.
Le kell nyitnod az „Beállítások”
és „Forrás és cél” szakaszt is lent. Számos opciód van, de én minden típusnak
csak az összegét (sum) akarom, ezért az „összes sor”-t jelölöm ki. A kijelölés

Egy kisebb ablak jelenik meg
megkérdezve, hogy a Calc által
kiválasztott tartományt használode (ami általában az összes adatot
jelenti), vagy magad akarsz más
tartományt megadni, illetve más
forrást választasz (a megnyitott
munkafüzettől eltérőt). Én az
Aktuális kijelölés-t választom.
A Kimutatástábla ablaka jelenik
meg. Fent a tetejénél mutatja a
mezőket,
amiket
át
kell
vonszolnod a megfelelő részre,
hogy az összegüket megjelenítse.
Én
négy
kategóriában
–
Machines, Supplies, Labor és
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rész is kitöltött kell legyen. Ha nem lenne, akkor kézzel töltsd ki. Ezután kiválaszthatod az adataid megjelenítését egy új lapon, vagy ugyanazon lap kijelölt részén.
Ha a „Kijelölés”-t választod, akkor lecsukhatod az ablakot és kijelölheted a
területet, ahol az adatok megjelenítését kéred. Én az „Új munkalap”-ot választom.
Amikor a beállításokkal készen vagy
(igényeid szerint), akkor kattints az OKra, és elvisz egy új munkalapra:
Most, ha szeretnéd összegezni, hogy az
egyes személyek mennyit költöttek,
akkor a „Name” mezőt vontasd a
„Sormezők”-höz és a „Cost”-ot az
„Adatmezők” négyzetbe. Az eredmény
másik lapon megmutatja, hogy az egyes
személyek mennyit költöttek. Ha akarod,
mindent
átmásolhatsz
az
első
munkalapra (vagy a beállító ablakban
meghatározhatod a céltartományt és a
cellákat
az
első
munkalapon
választhatod ki.

Megnézheted azt is, hogy egy adott napon mennyi vásárlás történt, ha a Date-et
a Sormező-be vontatod. A munkalapodon lévő mezők függvényében számos
módon összegezhetsz.
LO Calc szuper eszköz! Ezen irodai csomag csodálatos programozói sokat dolgoztak és keményen dolgoztak, hogy mindenre képes legyen, amit a drágább irodai csomag képes és kiváló munkát végeznek. Az egyik, amire ügyeltek, hogy a
LO Calc „billentyű-kompatibilis” legyen az Excel-lel, ami nagyon okos, ha figyelembe veszed, hogy az Excel és a Microsoft Office többi része mennyire áthatják
a piacot. Ily módon, amikor a felhasználó Excel-ről LO Calc-ra vált, akkor az öszszes gyorsbillentyű, amihez az Excel használata során hozzászokott, ugyanazt
csinálják LO Calc-ban is. Biztosan mindent megcsinál, amire szükségem van.
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