#100236

#INFORMATICA

ACCESS BASIS (ISM CEVORA)

 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

€ 181,50 incl. BTW

I.S.M.

OMSCHRIJVING

Introductie
Hebt u nood aan een eenvoudige databank? Wenst u uw fichebak te vervangen door een geïnformatiseerde databank? Dan is Access de geschikte tool voor u.

Omschrijving
Access biedt u namelijk de mogelijkheid om op eenvoudige wijze, via het gebruik van wizards, zeer snel een databank uit te bouwen. In deze basisopleiding maakt u
kennis met de basistechnieken (tabellen, ingaveformulieren, rapporten, ...) die nodig zijn om vlot met Access overweg te kunnen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Kantoor en zakelijke computergebruikers die zich de basisvaardigheden van MS-Access eigen willen maken.

Voorkennis
Basiskennis van het algemeen computergebruik en bestandsbeheer in een MS-Windowsomgeving.

Bijkomende info
Bent u bediende in een bedrijf met Paritair Comité 200 (na te vragen bij uw personeelsdienst), dan kan u deze opleiding gratis volgen. Uw inschrijving dient dan te
gebeuren via cevora (www.cevora.be).
Bent u niet zeker van het Paritair Comité waaronder uw bedrijf valt, bezorg ons dan alle gegevens, inclusief het RSZ nummer en wij vragen dit voor u na. Behoort u
alsnog tot het desbetreffende Paritair Comité, dan bezorgen wij uw inschrijving aan Cevora.
Valt u niet onder Paritair Comité 200, dan wordt het bedrag zoals vermeld op onze website gefactureerd.

Wat kent u na het volgen van deze opleiding?
De basisopleiding leert u praktijkgericht werken met de standaardbouwstenen van een database en laat u kennis maken met de gebruiksmogelijkheden van
tabellen, query's, rapporten en formulieren.

PROGRAMMA
Wat is Access?
Voor welke toepassingen is dit het geschikte pakket?
Wat betekenen onderstaande termen
tabellen
relaties
een database
Leren werken met
ingaveformulieren
rapporten
queries
Opbouwen aan de hand van de Wizards van
ingaveformulieren
rapporten
queries
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PRAKTISCH
Deze opleiding wordt georganiseerd door onze partner SBM, cvba Skilliant.

Lesdata
Datum

Startuur

Locatie

Contact

Einduur

Syntra West Brugge

T: 078/353 653

Spoorwegstraat 14

F: 050/403061

8200 Brugge

info@syntrawest.be

woensdag 27/11/2019

09:00

12:30

woensdag 27/11/2019

13:00

16:30

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

WWW.SYNTRAWEST.BE

PAGINA 2 VAN 2

