
EXCEL
VBA & MACRO

VBA được sử dụng để thiết kế và tùy chỉnh

chức năng của các ứng dụng Microsoft. Việc

ứng dụng VBA trong Excel giúp nâng cao hiệu

quả công việc thông qua tự động hóa các thao

tác thủ công trong xử lý dữ liệu và lập báo cáo.



• Kiến thức cơ bản về developer tab, VBA

window, sub window, workbook -

worksheet - Range - Cell, create & record

macro, debugging.

• Bài tập thực hành mang tới kiến thức tổng

hợp về Range Object, Range Properties,

Cell Object, Variable, Logic, Loop,

Worksheet Event, Workbook Event,

Msgbox, Inputbox với các mẹo, các cách

làm nhanh và hiệu quả nhất được lồng

ghép trong từng bài học (best practice).

• Kết thúc khóa học viên có khả năng viết

code đơn giản, đọc hiểu code phức tạp,

áp dụng tự động hóa vào công việc hàng

ngày.

NỘI DUNG

• Thiết kế chuyên biệt cho người đi làm

đặc biệt dành cho những người làm việc

với dữ liệu lớn (big data) hoăc có nhiều

thao tác thủ công khi lập báo cáo hàng

ngày/tháng/quý/năm…

• Đặc biệt phù hợp với nhân sự trong lĩnh

vực kế toán, tài chính, ngân hàng, chứng

khoán, phân tích, quản lý nhân sự…

• Nội dung đào tạo mang tính ứng dụng

cao, giúp học viên dễ dàng chuyển hóa

kiến thức cơ bản nhất để ứng dụng

trong hầu hết các tình huống thực tế.

• Giảng viên là người giàu kinh nghiệm

thực tế trong việc vận dụng VBA trong

quản lý và lập báo cáo quản trị trên dữ

liệu lớn tại công ty đa quốc gia.

CHƯƠNG TRÌNH

• Với xu hướng tăng trưởng thần tốc của công nghệ, phần lớn những công việc đơn giản thủ

công, công việc mang tính chất tổng hợp, và công việc mang tính chất lặp đi lặp lại sẽ dần bị

thay thế bởi một vài người có khả năng tự động hóa và giám sát các công việc đó.

• Điều này đòi hỏi ngày càng cấp thiết hơn nguồn nhân lực có kỹ năng tự động hóa, hiểu nguyên

tắc và có thể thiết kế được các hệ thống tự động hóa cơ bản nhằm đáp ứng các yêu cầu báo

cáo hiệu quả, thông tin chính xác và kịp thời.

GIỚI THIỆU


