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Microsoft Excel atau sering disingkat sebagai Excel saja,
merupakan aplikasi spreadsheet terpopuler di dunia.
Excel lazim digunakan untuk mengolah data dan angka
oleh berbagai kalangan pengguna komputer, mulai dari
pengguna perorangan hingga kalangan bisnis dan
perkantoran. Buku ini menjelaskan cara menggunakan
berbagai hal di Excel dari pemula sampai mahir. Anda
akan mempelajari beragam komponen Excel, dari mulai
sel, chart, filter/sorting, fungsi, hyperlink, macro/ VBA,
pivot tabel, dan lain sebagainya.
????:???
???????????????????,??Linux?VM??????????????????2
.6???????????
This thoroughly revised and expanded third edition is a
practical guide to data analysis using the bootstrap,
cross-validation, and permutation tests. Only requiring
minimal mathematics beyond algebra, it provides a tablefree introduction to data analysis utilizing numerous
exercises, practical data sets, and freely available
statistical shareware. New to the third edition are
additional program listings and screen shots of C++,
CART, Blossom, Box Sampler (an Excel add-in),
EViews, MATLAB, R, Resampling Stats, SAS macros, SPlus, Stata, or StatXact, which accompany each
resampling procedure. A glossary and solutions to
selected exercises have also been added. With its
accessible style and intuitive topic development, the
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book is an excellent basic resource for the power,
simplicity, and versatility of resampling methods. It is an
essential resource for statisticians, biostatisticians,
statistical consultants, students, and research
professionals in the biological, physical, and social
sciences, engineering, and technology.
???????????
Panduan Lengkap Otomatisasi Pekerjaan Menggunakan
Macro ExcelElex Media Komputindo
????
?????,??????????????????,??????,????????,?????,????
???,???????????,???????,XML?.NET?????.
Kecanggihan macro dalam mengotomatisasi pekerjaan
membuat banyak pengguna Excel semakin tertarik untuk
mempelajarinya. Kemahiran seseorang dalam
menggunakan Excel memang akan terasa kurang
lengkap jika belum menguasai fitur macro. Tanpa macro,
pengguna Excel harus menyelesaikan pekerjaan secara
manual sehingga membuang banyak waktu dan tenaga.
Panduan Lengkap Otomatisasi Pekerjaan Menggunakan
Macro Excel ini membahas secara lengkap penyelesaian
pekerjaan secara otomatis menggunakan Macro Excel.
Lengkapnya materi yang dibahas membuat buku ini
cocok digunakan untuk setiap tingkatan pengguna Excel,
mulai dari pengguna pemula sampai pengguna mahir.
Setiap materi pembahasan disertai contoh kasus yang
umum dijumpai sehari-hari sehingga Anda akan diajak
langsung praktek mempelajari macro, tidak sekedar
teori. Penulis juga memberikan tip dan trik seputar materi
yang dibahas agar kemahiran Anda dalam
menggunakan macro dapat semakin berkembang.
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Keterampilan: Pemula, Menengah Kelompok: Aplikasi
Perkantoran Jenis buku: Referensi, Tutorial
Buku Panduan Step by Step Excel VBA Macro ditulis
oleh Hery Purnama seorang praktisi dan certified IT
Trainer yang telah berpengalaman lebih dari 15 tahun
mengajar dan mengerjakan proyek Excel Automation
VBA Macro. Materi buku dibuat dengan bahasa yang
sangat sederhana, sistematis dan mudah dipahami oleh
siapapun yang ingin belajar VBA Macro bahkan tanpa
punya pengetahuan bahasa pemograman sedikitpun.
Sangat lugas dan langsung praktek. Buku ini dapat
diaplikasikan untuk versi Excel 2007, 2010, 2013 dan
2016
Buku tutorial VBA Excel (Macro) paling pas untuk
pemula. Disusun agar mudah dipahami bahkan oleh
pemula yang ingin belajar VBA Excel dari NOL. Satusatunya prasyarat yang dibutuhkan adalah, bisa
menggunakan program Microsoft Excel. Itu saja. Cara
kerja buku ini sangat unik, karena terdiri dari jurus-jurus
VBA excel yang dimulai dari jurus paling dasar dan
paling mudah, kemudian dilanjutkan dengan jurus yang
lebih komplek setahap demi setahap. Dan jika pembaca
mengikutinya dengan seksama, tanpa disadari pembaca
telah menguasai VBA Excel yang cukup untuk membuat
sebuah aplikasi VBA yang ringan namun bermanfaat
dalam pekerjaan. Diakhir buku, pembaca diajak
membuat aplikasi VBA yang benar-benar bisa digunakan
dipekerjaan sehari-hari.
???22?,??????????????????????????????????????????
??????????????Java I/O???????????????????????
?Lescher & Lescher????
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25 Tutorial Tools Pembelajaran Daring dan Luring adalah
buku yang berisi 25 tutorial pembelajaran yang userfriendly
untuk pendidik maupun siswa seperti Aplikasi Ms.Power Point
(Membuat soal dan menampilkan skor, mengubah ekstensi
ppt menjadi video dan lainnya. Aplikasi Ms.Word (Mengetik
dengan menggunakan suara, tehnik mengetik 10 jari,
menggabungkan naskah tanpa copy paste, mail merge
memasukan soal word di google form dengan cepat dll.
Aplikasi Blog (membuat blog, mengganti tema blog, mengatur
menu di blog, membuat running text dll. Aplikasi tools online
seperti canva, wheel of names, powtoon, ngrok, team viewer,
menyingkat Url, bandicam serta bonus tutorial tentang info
GTK (Mengecek data di Info GTk, Verval Ijazah, Solusi no
seri ijazah yang tidak ditemukan di info GTK. Buku ini dibuat
sebagai salah satu solusi untuk pendidik dan siswa yang
melaksanakan pembelajaran daring maupun luring. Selamat
membaca!
Buku Panduan Step by Step Excel VBA Macro ditulis oleh
Hery Purnama seorang praktisi dan certified IT Trainer yang
telah berpengalaman lebih dari 15 tahun mengajar dan
mengerjakan proyek Menggunakan MS Access Database.
Materi buku dibuat dengan bahasa yang sangat sederhana,
sistematis dan mudah dipahami oleh siapapun yang ingin
belajar membuat aplikasi database menggunakan Microsoft
Access bahkan tanpa punya pengetahuan tentang database
sekalipun. Sangat lugas dan langsung praktek secara step by
step. Buku ini dapat diaplikasikan untuk versi Access 2010,
2013 dan 2016
Mungkin Anda sudah sering menggunakan Microsoft Access
untuk berbagai pembuatan aplikasi database. Microsoft
Access memang merupakan program yang sudah cukup
dikenal sebagai salah satu software yang mudah digunakan
dalam pembuatan aplikasi database dalam skala kecil
menengah. Untuk menambah keandalan Microsoft Access
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terdapat sebuah fasilitas yang dikenal dengan VBA (Visual
Basic for Application). Dengan VBA, Anda dapat
menambahkan kode program (coding) ke dalam aplikasi yang
Anda buat sehingga program aplikasi yang Anda buat dapat
semakin andal. Buku ini berisi tutorial penggunaan VBA pada
Microsoft Access 2007 yang dapat membantu Anda untuk
meningkatkan kemampuan dalam penggunaan dan
pembuatan aplikasi menggunakan Microsoft Access 2007
dan VBA. Pembahasan meliputi aspek-aspek penting dalam
penggunaan VBA pada Microsoft Access 2007 yang
dilakukan secara sederhana. Buku ini ditujukan terutama bagi
para pemula dan menengah pengguna aplikasi Microsoft
Access 2007. Buku ini dapat digunakan sebagai pegangan
dalam proses pembelajaran VBA Microsoft Access 2007.
Dengan membaca buku ini, Anda dapat lebih mudah dan
cepat menguasai penggunaan VBA Microsoft Access 2007.
*** Pembahasan dalam buku mencakup: - Pengenalan VBA
pada Mcrosoft Access 2007. - Penggunaan variabel,
konstanta, array, prosedur dan fungsi. - Penggunaan
percabangan dan perulangan. - Menggunakan objek-objek
yang terdapat pada Microsoft Access 2007. - Penggunaan
form dan kontrol. - Membuat report dengan pemrograman
VBA pada Microsoft Access 2007. - Bekerja dengan File. Bekerja dengan aplikasi Office lainnya. - Penerapan file XML.

?????:????
????????????,????,??????????????????????????,?????
?????????,?????????????,????????????????????????.
"""Microsoft Access 2013 hadir dengan update teknologi
database terbaru. Dengan Microsoft Access, pekerjaan
mengelola dan mengelola data menjadi mudah. Buku ini
menyediakan panduan belajar untuk menguasai
pemakaian Microsoft Access 2013. Mulai dari
perkenalan, konsep database, semua objek database
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dan aplikasi, hingga pekerjaan administrasi database.
Pembahasan dilengkapi dengan tutorial dan contoh.
Diharapkan buku ini dpaat menjadi pegangan bagi
pemula dan referensi bagi pemakai yang
berpengalaman."""
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