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Tricks to Zellnaams
Zellnaams löschen
Dat kümmt vör, dat Se en Zell en Naam geven
hebbt un den wedder loswarden wullt. Dat
geiht so:


Gaht Se na Menü Einfügen | Namen |
Definieren...



Nu kriggt Se en List (se hett evtl. ok
en Rullbalken an’e Siet!) mit alle
Zellnaams, de in de ganze Arbeitsmapp vertreden sünd. Ok Berieksnaams sünd dorbi. Wi wüllt hier den
Zellnaam stundensatz löschen.



Nerrn in dat Fenster seht Se den Naam vun dat Tabellnblatt, ’neem de Zell in sitt, un
de genaue Adress vun de Zell (natüürlich en afsolute Adress, mit Dollarteken dorvör).



Klickt Se den Naam an un klickt Se op den Knoop Löschen.



OK.

Achterna köönt Se den Naam foorts wedder an en anner Zell vergeven, wenn Se
wüllt. (Jedeen Naam is ja eenmalig in dat ganze Arbeitsblatt, un wenn een en Naam
annerwegens dringend bruukt, much een den villicht lever för en anner Zell hebben.)
Huch? Fehlers?
Wunnerwarkt Se man nich, wenn de Formeln, in de de Zellnaam vörkamen dä, na
dat Löschen vun’n Zellnaam verrückt speelt. Se schreegt „#NAME?“, un dat heet,
dat de Zellnaam stundensatz, de tovör noch op en Zell wiesen dä, nu opmaal gor
nix mehr bedüüd. Den Fehler harrn wi in’t Fehler-Kapittel dörspraken. – Se mööt
de Formeln nu korrigeern.
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Jumpen per Naamslist
Mit de List vun Zellnaams köönt Se foorts na jedeen solk Zell
henjumpen. In düt Bild sitt wi in Zell G6 in jichenseen Tabellnblatt un wählt ut de Liste de Zell Zinssatz ut. Een Klick,
un Excel jumpt na de Zell hen – ok wenn se op en anner Tabellnblatt sitten deit.

Infögen vun Zellnaams in Formeln
Hebbt Se velen Zelln Naams geven? Un nu brukt Se stückerwat vun de Naams in Formeln?
Un weet nich mehr nau, wat de heten dään, un köönt ehr nich vun Hand tippen? Keen Problem! Excel helpt Se mit en lütt Dialogfenster.
Annahmen, Se sünd merrn in’t Formel-Erstellen. Dat = un villicht ok wat
anners hebbt Se al stahn, so as in dat
Bild rechterhand. Nu schall en Zellnaam kamen, man wo heet de doch
noch gau?
•

Gaht Se in Menü Einfügen | Namen | Einfügen...

•

De lütte Dialoog mit de List vun
Zellnaams kümmt wedder vörtüüg.
Klickt Se Ehrn Zellnaam an (evtl.
hett de List en Rullbalken an de
Siet!).
•

Denn OK.

•

Nu köönt Se wieder an de
Formel schrieven un, wenn
Se wüllt, noch annere Zellnaams op de glieke Wies
infögen.

Düsse Methood is
sünnerlich bi’t Infögen vun
Berieksnaams good to bruken.
Ok annere Tabellnbläder...
Hebbt Se Müüs markt? Ja – Se köönt in en Formel op en Tabellnblatt ok Zellnaams ut anner Tabellnbläder infögen; d.h. Se köönt op Zelln ut annere Tabellnbläder Betoog nehmen.
Dat geiht sogoor ganz komodig. Nich bloots bi Zelln mit Naams orr mit afsolute Adressen! In so en Arbeitsmapp kann dat quer dör den Goorn gahn; Formeln köönt op alle annern Tabellnbläder togriepen. In en later Kapittel befaat wi us utföhrlich dormit.
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