#100678

#INFORMATICA

 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

ACCESS BASIS

€ 361,79 incl. BTW

DE GEBRUIKSMOGELIJKHEDEN VAN TABELLEN, QUERY'S, RAPPORTEN EN FORMULIEREN EN HOE RELATIONELE
DATABASES OPSTELLEN

I.S.M.

OMSCHRIJVING

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?
Na het volgen van de opleiding kan je een relationele database opstellen en kan je werken met de gebruiksmogelijkheden van tabellen, query's, rapporten en
formulieren.

Introductie
Met Oﬀice Access kan je informatie eenvoudig ordenen en opvolgen. Je kan rapporten opmaken en informatie sorteren, filteren en groeperen zodat complexe
informatie inzichtelijk wordt en je beter afgewogen beslissingen kan nemen.

Omschrijving
Deze opleiding leert je de basismogelijkheden van Access en gee je een gestructureerd inzicht in de so ware. Je zal ervaren hoe je een relationele database opstelt en
je maakt kennis met de gebruiksmogelijkheden van tabellen, query's, rapporten en formulieren.

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Kantoor en zakelijke computergebruikers die zich de basisvaardigheden van MS-Access eigen willen maken.
Ook bedienden die reeds kennis hebben van een vorige versie van MS-Access, kunnen deze opleiding volgen om zo hun Access kennis up te daten naar de nieuwste
Office versie.

Voorkennis
Vertrouwd zijn met de Office omgeving. Kennis van Windows en bestandsbeheer is noodzakelijk.

PROGRAMMA
Database creëren, openen en sluiten
Tabellen aanmaken, importeren en bewerken
Relaties tussen tabellen
Opbouw van een queryraster
Selectiecriteria
Parameterqueries
Dataformulieren maken met de wizard
Lijsten en labels maken met de wizard
Afdrukken van rapporten

PRAKTISCH
Deze opleiding wordt georganiseerd door onze partner SBM, cvba Skilliant.
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4 sessie(s) vanaf maandag 07/03/2022 - Gent

Lesdata voor Gent vanaf maandag 07/03/2022
Datum

Startuur

Einduur

maandag 07/03/2022

18:30

21:30

maandag 14/03/2022

18:30

21:30

maandag 21/03/2022

18:30

21:30

maandag 28/03/2022

18:30

21:30

Locatie

Contact

Campus Gent NETWORKS TWO

T: 078/353 653

Raymonde de Larochelaan 13

Sofie@syntrawest.be

9051 Gent

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

ANDERE MOGELIJKE LOCATIES:
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