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#INFORMATICA

SHAREPOINT VERVOLMAKING (ISM CEVORA)

 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

€ 193,60 incl. BTW

OPTIMALISEER HET SAMENWERKEN BINNEN EEN SHAREPOINT OMGEVING

I.S.M.

OMSCHRIJVING

Omschrijving
Deze opleiding is bedoeld voor Sharepoint site-"eigenaars", power-users, die sites en lijsten moeten creëren, gebruikerstoegang beheren, subsites, werkruimtes, lijsten
en pagina's opzetten en aanpassen, metadata (tags) beheren, ...

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Bedienden die hun kennis van SharePoint willen vervolmaken.

Voorkennis
Basiskennis Internet, Office en SharePoint basisbeginselen. Bij voorkeur de opleiding "SharePoint initiatie" gevolgd hebben.

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.

PROGRAMMA
Site-instellingen
Gebruikers en machtigingen
Mensen en groepen
Site machtigingen
Site collection administrators
Galerijen
Kolommen
Types inhouden
Web parts
Lijst templates
Look & Feel
Welkomstpagina, titel, beschrijving, iconen
Master page
Pagina lay-out en site templates, site thema
Boomstructuur
Navigatie
Creëer en beheer van bibliotheken, lijsten en pagina's
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Bibliotheekinstellingen
Titel, beschrijving, navigatie
Versiebeheer, goedkeuring/pending
Check in/out
Geavanceerde instellingen
Machtigingen en algemeen beheer
Beheer van kolommen en views
Lijstinstellingen
Titel, beschrijving, navigatie
Versies, goedkeuring/pending
Datalijst
Views beheren
Machtigingen en algemeen beheer
Toevoegen en beheren van Web parts

PRAKTISCH
Deze opleiding wordt georganiseerd door onze partner SBM, cvba Skilliant.

Lesdata

Locatie

Contact

Datum

Startuur

Einduur

Syntra West Brugge

T: 078/353 653

Spoorwegstraat 14

F: 050/403061

donderdag 19/11/2020

09:00

12:30

8200 Brugge

Sofie@syntrawest.be

donderdag 19/11/2020

13:00

16:30

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.
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