Conteúdo Programático

Think-cell
Conteúdo:
Introdução ao Think-cell
Inserindo um novo chart
Adicionando e removendo Labels
Inserindo dados no gráﬁco
Denominando o gráﬁco
Conceitos Básicos
Ferramentas e menu Elementos
Rotating e ﬂipping charts
Redimensionando smart-elements
Selecionando charts e características
Multi-seleção
Navegação com o teclado
Panning
Formatação e estilo
Estilo de linha
Cores de contorno
Esquema de linhas
Forma de marcador
Esquema de marcador
Alterando cores e fontes padrão
Entrada de Dados
Planilhas internas
Transposição de planilha
Ordem reversa na planilha
TextLabels
Tipos de labels
Colocação automatic de labels
Colocação manual de labels
Rotação de Label
Campos de texto
Controle de propriedades de um Text label
Fonte
Formato de Número
Magnitude
Conteúdo do Label
Colando texto em vários labels
Coluna, Linha e gráﬁco de Área
Colunas e gráﬁcos de colunas empilhadas (stacked)
Gráﬁco em cluster (Clusteredchart)
Gráﬁco 100% ou 100% chart
Gráﬁco em linha (Linechart)
Linhas suavizadas (Smoothedlines)
Barra de erros (Errorbars)
Interpolação (Interpolation)
Area chart
Área 100% chart
Combination chart (gráﬁco de combinação)
Scales and axes
Ajustando a escala dos valores axis.
Posicionando o eixo de valores
Quebra de valores no eixo (Value axis break)
Same scale (mesma escala)
Escala Logarítmica (Logarithmic Scale)
Eixo secundário (Secondary Axis)
Largura de abertura e categoria de abertura (gap)
Quebra no eixo das categorias
Setas e Valores
Segment Diﬀerence arrow
Category diﬀerence arrow.
CAGR arrow
Series CAGR
Value line
100% indicator
Series connectors
Universal connectors
Legend
Waterfallchart
Porcentagem da planilha 100%= conteúdo do label
MekkoCharts
Mekko chart com %-axis
Mekko chart com unidades
Pie chart
Scatter e bubble charts
Labels
Scatterchart (gráﬁco de dispersão)
Bubblechart (gráﬁco de bolhas)
Trendline and partition
Trendline
Partition (Partição)
Project timeline (Gantt chart)
Calendar scale
Modiﬁcando a série dos dados
Escala de exibição
Rótulos de escala e linhas separadoras
Rows (Activities)
Adicionando e removendo linhas
Row features
Row labels
Check box e Harvey ball
Etiquetas abrangendo várias linhas
Timeline items
Adicionando itens
Movendo itens
Posicionando Mile stone
Ancorando itens
Mudando aparência do gráﬁco
Item labels
Controle do formato de data
Dependência do idioma (Language dependency)
Excel data links
Criando um gráﬁco pelo Excel
Transpondo dados vinculados (Transpos inglinked data)
Atualizando dados vinculados (Updating a linkedchart)
Data Links dialog
Mantendo os links
Editando arquivos vinculados
Mudando e removendo links
Como compilar os dados
Perguntas frequentes
More tools
Caracteres especiais
Save and send selected slides
Mudando o idioma
Mudando fontes
Case code automático
think-cell round
Usando o think-cell round
Parâmetros de arredondamento.
Layout de cálculos.
Colocação de funções TCROUND.
Limitações do think-cell round
Multiplicação com constante
Solução de problemas das fórmulas TCROUND
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