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SAP® Crystal Reports® - Rapport Ontwerp 2
...rapportage software toepasbaar op vele databases

Voorkennis

Van cursisten wordt kennis verwacht op het niveau van SAP Crystal
Reports - Rapport Ontwerp 1.
Onderwerpen

• Korte herhaling van de lesstof uit deel 1
Groeperen

•
•
•
•

Kruistabellen

•
•
•
•
•
•

De elementen van een kruistabel
De Kruistabel Wizard
Een kruistabel aan een bestaand rapport toevoegen
Opmaakmogelijkheden van een kruistabel
Rijen en kolommen toevoegen
Een kruistabel maken met formules

Grafieken

• Geavanceerde layout mogelijkheden binnen grafieken
• Een grafiek maken voor een rapport zonder totalen
• Top N grafieken en grafieken met 2 verschillende verticale assen
Cursusmateriaal

Ook bij dit vervolg op het eerste deel van de trainingen hoort weer een
complete Nederlandstalige lesmap. Deze lesmap is rijkelijk voorzien
van theorie, voorbeelden, oefeningen met verschillende moeilijkheidsgraad en de bijbehorende uitwerkingen.
Daarnaast ontvangt elke deelnemer de zeer handige gelamineerde
Quick Reference Card met daarop de uitleg en voorbeelden van de
meest gebruikte functies binnen SAP Crystal Reports.
Deelnamecertificaat

Een Group Header herhalen
Zelf groepen maken
Hiërarchisch groeperen
De Group Sort Expert en groepselecties maken

U ontvangt een certificaat van Imatica waarop vermeld staat dat u de
cursus “SAP Crystal Reports - Rapport Ontwerp 2” heeft gevolgd.
Tijdsduur

• 2 dagen, elk van 9.30 - ca. 16.30 uur.
• Inclusief alle lesmaterialen en lunch tussen 12.30 ~ 13.15 uur.
• Koffie, thee en frisdrank zijn onbeperkt beschikbaar.

Running Totals

• Het venster Create Running Total Field
• De plek van een Running Total en de invloed hiervan op de
uitkomst
• Een Running Total voor een lijst en voor een groep
• Een conditioneel Running Total
• Een Running Total voor een één-op-veel relatie

Cursusdata

• Alle open-rooster cursusdata staan op: www.imatica.nl onder de
link “SAP Crystal Reports”.
• Staat hier geen geschikte datum bij, bel of mail ons dan plannen
we een extra datum voor u in.
• Vanaf 3 deelnemers geven we de training desgewenst bij u op
locatie. Geschikte cursusdata bepalen we dan in overleg met u.

Secties

•
•
•
•

• De volgorde van parameters in het invoerscherm

De Sectie Expert
Een paginascheiding aanbrengen
Een eenvoudig Drilldown rapport
Secties splitsen en overlappende Secties

Leslocatie

Deze training geven we aan maximaal 6 deelnemers per klas op onze
eigen trainingsfaciliteit te Veenendaal. Deze locatie bevindt zich
dichtbij afrit 23 van de A12 en is goed bereikbaar per OV.

Formules

• Inleiding in het gebruik en de mogelijkheden van formules
• Functies: welke soorten zijn er en wat is de werking van
veelgebruikte functies in rapporten
• De syntax of schrijfwijze van een functie
• Hulp bij het gebruik van en zoeken naar de juiste functies
• Voorbeelden van formules

Mogelijke vervolgtrainingen

• SAP Crystal Reports - Rapport Ontwerp 3 (1 dag) sluit wat betreft
inhoud en niveau naadloos aan op deze training.
• Databases Level 1 - SQL voor beginners is een mooie aanvulling.
Prijsinformatie

Parameters

• Wat zijn parameters en hoe kun je ze gebruiken om flexibel
toepasbare rapporten te maken
• Een parameter zonder keuzelijst en met een statische keuzelijst
• Een dynamische keuzelijst
• Een cascading parameter en optionele parameters
• Parameterwaarden afdrukken of tonen in het rapport

• Zie het prijsblad voor de tarieven van alle trainingen.
• Bel of mail ons voor een vrijblijvende aanbieding voor een
bedrijfstraining bij u op locatie.
Meer weten of inschrijven

• Bel 088-8800700 of mail naar info@crystalreports.nl
U kunt online inschrijven via www.imatica.nl
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Trainingen

Tijdens het tweede deel van de rapportbouw trainingen gaan we gedetailleerder in op de diverse functies
van SAP® Crystal Reports®. Een aantal onderwerpen
uit deel 1 zoals groeperen, sorteren en grafieken
wordt verder uitgediept. Nieuwe onderwerpen zijn de
running totals, de sectie expert, functies in formules,
parameters en kruistabellen. Met deze kennis kunt u
op professionele wijze rapporten genereren. De opzet
van de cursus is gericht op het maken en aanpassen
van flexibele rapporten die toepasbaar zijn op vrijwel
elke database.

