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EL MILLOR FINANÇAMENT (Els escenaris)

12. REPRESENTACIÓ DE DIFERENTS ESCENARIS

Escenaris.

Sovint, els  usuaris  recorren als  fulls  de càlcul  per comparar diverses  possibilitats
numèriques. Per exemple, els podem utilitzar per comparar:

• Els  beneficis  obtinguts  considerant  diferents  volums  de  vendes  (visió
pessimista i versió optimista)

• El  rendiment  econòmic  aconseguit  amb  diferents  dipòsits,  considerant
diferents capitals i percentatges d’interès.

• El preu/kg d’un mateix  aliment a diverses  botigues, tenint  en compte els
diferents preus finals i el pes dels paquets.

A l’exemple dels diferents dipòsits, podríem aconseguir la comparació amb una taula
com la següent:

Tanmateix, és possible prescindir de la creació d’una columna per a cada supòsit, i
que un mateix conjunt de cel·les pugui prendre un valor o un altre depenent de la
situació que es vulgui tenir en present.

Per fer-ho caldrà fer servir l’eina d’escenaris serà el conjunt de valors que prenen les
cel·les per a cada supòsit particular.

Emmagatzemar un escenari.

Per poder realitzar còmodament la nostra comparació de situacions cal informar al
programa de cadascun dels possibles casos a preveure. Per fer-ho cal:

1. Anar al menú Dades i clicar l’ordre Anàlisi condicional, dins el grup Eines de
les dades.

2. Triar  l’administrador  d’escenaris  de  la  llista  que  se’n
desplega. 

3. Clicar  l’opció  Afegeix  per  tal  que  s’obri  la  finestra  que
permet introduir un escenari concret.
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4. Introduir  el  nom de  l’escenari  i  indicar  les  cel·les  que  prendran un  valor
diferent per a cada escenari.

5. Introduir els valors concrets que prenen les cel·les per a l’escenari que s’està
introduint.

6. Repetir l’operació de la mateixa manera fins que estiguin introduïts tots els
escenaris, cadascun amb els valors respectius.

Aplicar els escenaris.

Per tal que les cel·les variables s’emplenin amb les dades concretes d’un escenari i,
en conseqüència, es calculin les cel·les que en depenguin (a l’exemple, el valor de
Rendiment brut anual), cal:

1. Accedir a l’administrador d’escenaris
2. Seleccionar l’escenari a aplicar.
3. Clicar al botó Mostra.
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Esborrar o editar escenaris.

Si un escenari es vol esborrar, o be canviar els valors associats, hem de:

1. Accedir a l’administrador d’escenaris.
2. Seleccionar l’escenari a esborrar o modificar.
3. Clicar al botó Suprimeix o bé al botó Edita.

Informe de resultats.

Es  poden  generar  informes  que  permetin  veure  alhora  tots  els  valors  resultats
d’aplicar cadascun dels escenaris, per tal de poder comparar-los i estudiar-los.

Aquests informes es poden generar com a :

• Resum en taula estàtica amb bona presentació. Simplement es mostren les
opcions  diferents,  d’una  manera  equivalent  a  com ho  hagués  fet  l’usuari
abans de conèixer l’existència de l’eina d’escenaris.

• Taula dinàmica,  en què es  permet triar  de veure els  resultats  de tots  els
escenaris o bé només d’alguns d’ells.

La manera de fer-ho és:

1. Accedir a l’administrador d’escenaris.
2. Clicar al botó Resum.
3. Triar si es desitja un resum en taula clàssica (resum d’escenaris) o bé com a

taula dinàmica. 

        Com a taula clàssica

Com a taula dinàmica:
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Combinar escenaris.

En el cas que diferents fulls de llibre, o fins i tot diferents llibres, continguin diversos
escenaris compatibles, és possible de combinar-los tots ells per tal de realitzar un
informe conjunt de tots els escenaris. Per fer-ho:

1. Accedir a l’administrador d’escenaris.
2. Seleccionar l’escenari a aplicar.
3. Clicar al botó “Combina”.
4. Seleccionar  el  full  on  es  trobin  els  escenaris  compatibles  que  vulguem

incorporar al nostre informe. 
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