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Ramadan berekenen met de functie RAMADAN
Rekenen met datums vóór 1900
Oude datums testen
Weekdag van vroeger vinden met WEEKDAGSPEC
De functie aanpassen aan de Gregoriaanse kalender
De functie DATUMVERSCHIL uitbreiden
Functie op een andere manier invoegen
Periode van vroeger vinden met DATUMVERSCHILSPEC
Verder tellen met de functie DATUMPLUS

Een periode bij de datum optellen
Terugtellen met de functie DATUMMIN
Oude datums opvragen met een dialoogvenster
Werkmap met paasdatums ophalen
20. Programmeren met tijd
Vast tijdstip opgeven
Functies voor tijd gebruiken
Tijdstip opmaken met de functie Format
Tijdstip combineren met opmaak van de cel
Tijdstip zonder datum weergeven
Dialoogvenster met tijdstippen maken
De tijdstippen van de keuzelijst instellen
Macro's voor het dialoogvenster schrijven
Het venster oproepen
Een procedure op één tijdstip uitvoeren
Werkmap automatisch sluiten
Een procedure regelmatig uitvoeren
Weergeven hoe snel de procedure was
Een digitale klok maken
De klok aan- en uitzetten
Automatisch starten en stoppen
Alle werkbladen tonen in een cyclus
Cel laten knipperen bij foute invoer
Knipperen inschakelen bij foute invoer
Knipperen stoppen bij juiste invoer
Na een uur automatisch sluiten
Macro's voor de timer maken
Kiezen hoe het bestand sluit
Meer bestanden sluiten
Timer automatisch inschakelen
Voorkomen dat het bestand te snel sluit
Nadeel voor lief nemen
Webquery uitvoeren en lijst bijhouden
Webquery instellen in Excel 2019
Webquery instellen in oudere Excel-versies
De gegevens regelmatig vernieuwen
Werkblad aanpassen aan de webquery
Een fonds benadrukken
De klok instellen
Ieder kwartier gegevens ophalen en vastleggen
Een doel stellen
Verloop vastleggen in grafiek
Query verwijderen
21. Grafieken maken met VBA
Macro voor grafiek opnemen
AddChart vergelijken met AddChart2
Grafiekelementen aanpassen
Grafiektitel instellen
Blok With...End With gebruiken

Positie van de grafiek bepalen
Afmetingen van de grafiek instellen
Het grafiekgebied opmaken
Set gebruiken voor nieuwe grafiek
De codes toepassen
Het tekengebied opmaken
Legenda toevoegen
Legenda en titel aanbrengen
Reeksnaam wijzigen
Een gegevensreeks opmaken
Kolommen opmaken
De horizontale as bijstellen
De maatstreepjes verfijnen
De verticale as aanpassen
Getallen op de as opmaken
Rasterlijnen toevoegen of verwijderen
Horizontale rasterlijnen aanbrengen
Verticale rasterlijnen toevoegen
Codes toepassen op lijngrafiek
Combinatiegrafiek maken
Groeiende lijst automatisch op lengte houden
Naambereiken instellen
Naambereiken toepassen
22. Word aansturen vanuit Excel
Alle opmerkingen apart afdrukken
Opmerkingen kopiëren naar Word
De code aanpassen
Help! 'Kan project of bibliotheek niet vinden'
Rapport in Word vullen met gegevens uit Excel
Velden voor waarden instellen
Velden voor grafieken instellen
Velden voor tabellen instellen
Gegevens vanuit Excel naar Word overbrengen
Word openen en invullen vanuit Excel
Grafieken vanuit Excel in Word plaatsen
Tabellen vanuit Excel in Word plaatsen
Werken met dit rapportmodel
Early binding of Late binding kiezen
In Excel nagaan of Word is gestart
A. Vertaling Nederlands – Engels
De termen in het Engels terugvinden
De interface in het Nederlands weergeven
Het taalpakket ophalen
Het taalpakket installeren
Overschakelen naar weergave in het Engels
B. Foutmeldingen
Compileerfouten
Fouten tijdens de uitvoering

Leren van fouten
Gemakzuchtig gekopieerd
Systeemdatum gewijzigd met Date
C. Sneltoetsen in de Visual Basic Editor
D. Codes voor opmaak
Opmaak van getallen instellen
Opmaak van datums bepalen
Opmaak van tijd opgeven
Opmaak van datum en tijd instellen
E. VBA-functies
Rekenfuncties
Functies voor tekenreeksen
Functies voor datum en tijd
Conversiefuncties
Informatiefuncties
F. VBA in plaats van Excel-functie
G. Snel werken zonder macro's
Woorden automatisch aanvullen
Bij het openen naar een vaste cel gaan
Gegevens splitsen met Snel aanvullen
Webquery op gezette tijden verversen
Klassement opstellen en bijwerken

