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Naams för Berieken 

Wi sünd toletzt grünnlich mit afsoluute Adressen togang west. Dorbi hebbt wi ok de Technik 
öövt, enkelte Zelln Naams to geven – de Naams sünd ja ok afsolute Adressen. Naams sünd 
avers nich bloots för enkelte Zelln mööglich, nee, ok ganze Berieke köönt Naams kriegen! Un 
dat is heel praktisch. 

En Beriek en Naam geven: So geiht’t 
� Markeert Se den Beriek. 

� Klickt Se in dat Naamsfeld un geevt Se den Naam jüst so as bi en enkelte Zell. 

De Vördeel is: Wenn Se Berieksnaams bruukt, nimmt Excel jümmers de Zell ut den Beriek, 
de in de „richtige“ Reeg orr Spalt steiht. – Dat sühst best an en Bispill. 

Öven 
Maakt Se sik düsse 
Tabell. 

Wi wüllt utreknen, wa 
hooch de Gesamtkos-
ten in elk Reeg sünd. 
Dorbi schallt de For-
meln good to lesen 
ween – dat geiht best 
mit Naams staats mit 

„anonyme“ Adressen. Man nu hebbt wi dat ja nich mehr 
mit enkelte Zelln to doon – köönt wi liekers Naams bru-
ken? Wi köönt! 

•  Markeert Se alle Zelln, ’neem Stunden in staht. 

•  Klickt Se in dat Namenfeld.  

•  Tippt Se dor en Naam för den Beriek in – t.B. stun-
den. (Se köönt ok grote Bookstaven nehmen, ik bün 
bloots to fuul ☺ ). 

•  Nich vergeten: Enter to’n Sluss! 

•  Nu is de Berieksnaam vergeven. 
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•  Jüst so maakt Se dat bi de neegste Spalt: 
Markeert Se alle Zelln, in de Stundensätz 
staht. 

•  Klickt Se in dat Namenfeld un tippt Se 
den Naam – hier stundensatz. 

•  Enter. 
Nu hebbt Se beed Berieken Naams geven. 
Nu wüllt wi mit de Berieke de Formel 
erstelln.  

� Schreevt Se dat =. 

� Nu markeert Se wedder den ganzen 
Beriek stunden. – Wohrschu: Dat 
mutt de ganze Beriek ween, anners 
erkennt Excel nich, dat de Beriek 
meent is.  

� Denn warrt in de Formel automaatsch 
de Naam vun den Beriek insett, den 
Se markeert hebbt. 

 

 
 

� Nu tippt Se dat Rekenteken in un gaht denn bi den tweten Beriek jüst so vör (Bild 
neegste Siet). 
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� Trecht? Enter. 

� Kopeert Se de Formel na nerrn. De Spalte warrt richtig 
utfüllt.  

� Formateert Se dat Ganze schöön as Euro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Vergliekt Se nochmaal, wat in de Zelln ok jümmers de rechte Formel steiht! Dat is 
jümmers desülvige Formel. – Hier kannst nich licht erkennen, wat Excel ok in jede 
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Zell op de richtigen enkelten Zelln togriepen deit. Dat muttst nareken. Man stimmen 
deit dat – Excel nimmt in jede Zell de „richtige“ Zell ut den Beriek; in düssen Fall is 
dat eenfach de Zell, de in desülvige Reeg stahn deit! 

 
To düsse Technik gifft dat ok en extra Öven. 

Berieke infögen ahn Markeern 
Faken is dat lästig, bi’t Formelnbasteln den ganzen 
Beriek to markeern. Wenn de Beriek to groot is, kriggt 
Excel geern bi’t Markeern de Loperie usw. – lästig. 
Man dat geiht ok anners – per Dialoog.  

– Klickt Se in de Zelln, ’neem de Formel henschall. 

– Gaht Se na Menü Einfügen | Namen | Einfügen. 

– In en lütten Dialoog köönt Se nu ut alle Zell- un Be-
rieksnaams den utwählen, de hier henschall. Anklicken 

un OK.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– De Berieksnaam warrt inföögt. Dat = warrt al 
mitlevert; Excel weet, dat Se so en Formel an-
fungen hebbt! 

– Nu köönt Se de Formel wiederschrieven un ok 
annere Berieksnaams so infögen. 
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