Dalam buku ini akan dibahas mengenai:
- Dasar pembuatan chart
- Jenis-jenis chart
- Mitos-mitos dalam membuat chart
- Langkah-langkah pembuatan chart
- Teknik memberi penekanan pada chart
- Kesalahan yang sering terjadi dalam chart
- Menipu atau berbohong melalui sebuah chart
- Chart-chart “monster” yang harus dihindari
- Teknik membuat chart di Microsoft Excel

“There's a difference between a villain and a super villain:
PRESENTATION” - Megamind
Membuat chart merupakan salah satu aktivitas yang
sering dilakukan oleh banyak orang dari berbagai profesi dari
marketing, finance, accounting, sales, engineer, human resource,
designer, IT, statistik, konsultan, dan lain-lain. Selama ini sudah
banyak buku dan artikel yang membahas mengenai cara membuat
chart. Tapi tahukah Anda... bahwa membuat chart itu bukan
sekedar mengubah angka menjadi gambar. Membuat chart
bukan pula sekedar mengubah chart tradisional Anda menjadi
chart 3D.
Bagi Anda yang berprofesi sebagai analyst atau
konsultan, Anda belum menjadi super analyst atau super
konsultan jika Anda tidak dapat menampilkan presentasi (baca:
chart) yang baik atas hasil analisis Anda. Sebaik apapun temuan
Anda, sebaik apapun hasil analisis Anda, jika yang ditampilkan
adalah sesuatu yang indah dilihat tapi tidak dapat dimengerti...
maka… Boss Benci Chart Anda.

Salah satu keunikan buku ini adalah sifatnya yang
merupakan gabungan buku aplikasi bisnis dan buku komputer.
Buku ini membahas langkah detail membuat chart profesional
seperti: triple Y axis chart, pareto chart, waterfall chart, gantt
chart, tornado chart, stacked pie chart, traffic light chart,
integrated legend line chart, truncated Y axis chart, speedometer
chart, dan lain-lain.
Anda dapat memperoleh buku ini di toko buku terdekat [mulai
tanggal 9 Februari 2011], atau membelinya langsung dari penulis
[mulai hari ini]. Jika Anda ingin membeli langsung; download form
ini, kemudian lakukan instruksi di dalamnya.
Order sekarang di: http://xl-mania.com/form/orderformXLmania.xls dan dapatkan discount khusus!
[Info Buku]
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“…buku ini lebih bagus dari buku yang dikarang bule-bule…”
CEO-prompter
[goo.gl/zfVr1]

Bagi Anda yang belum pernah membuat chart, buku ini
menjelaskan mengenai dasar-dasar pembuatan chart, dari sisi
konseptual sampai aplikasi chart dalam Microsoft Excel. Bagi Anda
yang sudah pernah atau sering membuat chart, buku ini akan
membuka wawasan Anda terhadap kesalahan-kesalahan yang
mungkin belum Anda sadari. Kesalahan inilah yang mungkin
menyebabkan customer Anda tidak mengerti yang Anda
presentasikan. Mungkin inilah yang menyebabkan peserta
workshop Anda bingung. Mungkin inilah yang sekali lagi
membuat... Boss Benci Chart Anda.

“…bagus, praktis, berani, dan cukup komplit untuk ukuran kitab
chart… rating 5/5 untuk buku ini…”
Iwan Junifanto
[goo.gl/zfVr1]
“…Ini dia yang kutunggu. Buku Excel yang bermutu…”
Neyla Sadinah
[goo.gl/Bmtvl]
“…Bukunya mantap. Dari tingkat pemula sampe mahir, pentunjul
dlm bukunya tetap mudah utk diikuti. Salut. TQ mas…”
Fauzi
[goo.gl/EaShQ]
“…ini adalah buku Excel dengan tutorial chart profesional terbaik!”
Andy Soewarna [goo.gl/guDSG]

