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SAP Crystal Presentation Design
...spreadsheets komen tot leven! (voorheen Xcelsius)
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Doelstelling
SAP Crystal Crystal Presentation Design 
is een standalone windows applicatie die 
gebruikers de moge-lijkheid biedt data, 
opgeslagen in Excel spreadsheets, op een 
visuele en interactieve manier te presen-
teren. Hiermee kan men vervolgens:

Gegevens en ingewikkelde bereken-• 
ingen inzichtelijk presenteren
Het publiek betrekken bij interactieve • 
presentaties
Verschillende scenario’s bekijken via • 
“what if”analyses
Een interactief dashboard ontwik-• 
kelen
De tijd verkorten die nodig is om • 
beslissingen te nemen

Voorkennis
Basiskennis van Excel is vereist voor het 
volgen van deze training.

lesstof
1. Inleiding
2. Concept SAP Crystal PD.
3. De SAP Crystal Presentation Design 
    Interface

De werkruimte• 
De werkbalken• 
Het onderdelen venster• 
De object browser• 
Het eigenschappen venster• 
Aanpassen van het canvas• 
Objecten uitlijnen en positioneren• 
De helpfunctie• 
Standaard instellingen• 

4. Een nieuw model ontwerpen
Importeren excel werkblad• 
Het ingesloten werkblad bijwerken• 
Het werkblad organiseren• 

5. Diagrammen
Diagramtypen• 
Een diagram aan het model toevoe-• 
gen
Eigenschappen van het diagram• 
Lege cellen negeren• 

6. Enkele waarde componenten
Werking enkele waarde component• 
Typen enkele waarde componenten• 
Een enkele waarde component • 

toevoegen
Het gebruik van waarschuwingen• 
Het afspeelbesturingselement• 

7. Selectiecomponenten
Werking selectiecomponent• 
Voorbeelden gebruik selectiecompo-• 
nenten
Drill down diagram• 
Het filteren van data• 
Dynamische zichtbaarheid• 

8. Kaarten en overige componenten
Kaarten• 
Trendanalyse• 
Het Trendpictogram• 
De Interactieve agenda• 
Lokale scenario knoppen• 
Het Raster• 

9. Layout
Achtergrond instellen• 
De Tabset• 
Inlezen afbeeldingen, video’s, ani-• 
maties, flash-bestanden
Lijnen, rechthoeken en ellipsen• 
Tekstobjecten• 
Thema’s en kleuren• 
Sjablonen/templates• 

10. Live Databronnen
Gegevensbeheer• 
Webserviceverbinding• 
XML gegevens• 
Flash-variabelen• 
Excel XML-kaarten (maps)• 
Crystal Reports-gegevens• 

11. Export
Het exporteren van het model• 

Cursusmateriaal
De cursus wordt gegeven aan de hand 

van een zelf ontwikkeld Nederlandstalige 
lesmap. Deze lesmap is rijkelijk voorzien 
van voorbeelden, oefeningen en uit-
werkingen.

DeelnameCertifiCaat
U ontvangt na afloop van de training 
een certificaat van Internet Opleiding-
scentrum waarop vermeld staat dat u de 
cursus “SAP Crystal Presentation Design” 
heeft gevolgd.

tijDsDuur
Deze cursus duurt een dag, van 9.30 - ca. 
16.30 uur. Tussen 12.00 - 12.45 uur is er 
lunch. Koffie, thee en frisdrank zijn de 
gehele dag beschikbaar.

kosten
De cursus kost € 475,00 per persoon. 
Inclusief cursusmateriaal, deelnamecerti-
ficaat, lunch en consumpties.

Indien u zowel de SAP Crystal Presenta-
tion training (1 dag) als de workshop (1 
dag) bij ons volgt, betaalt u voor beide 
dagen slechts € 855,00 per persoon.

CursusData
De open-rooster cursusdata staan op: 
www.opleidingen.nl onder het hoofdstuk 
“SAP Crystal Reports”.
Vanaf 3 deelnemers geven wij de training 
bij u op locatie, cursusdata in dat geval in 
overleg met u.

inVestering
Open Rooster: € 475,00 per persoon, excl. 
BTW. Inclusief lesmap, certificaat, lunches 
en consumpties of
Bedrijfstraining: € 1450,00  per dag, excl. 
BTW en incl. certificaten, lesmappen en 
reiskosten in Nederland.

insChrijVen
U kunt zich online opgeven voor deze 
training via www.opleidingen.nl
Binnen de productgroep SAP Crystal 
Reports kiest u SAP Crystal Presentation 
Design training of workshop en onderaan 
deze productpagina’s staat een linkje naar 
het online inschrijfformulier. Op verzoek 
sturen wij u graag een PDF toe van dit 
formulier.
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