1 Trainingsgroep: u SAP Crystal Reports (2010/2011)

SAP Crystal Reports deel 3
...subrapporten, arrays, drilldown- en multipass rapporten en meer

Tijdens het 3e en laatste deel van 3 in totaal gaan we een aantal meer geavanceerde mogelijkheden van SAP Crystal Reports bekijken. Denk daarbij aan suprapporten, mapping en multi-pass reporting. Tevens komt het gebruik van SAP Crystal Reports Server
aan de orde tijdens het gebruik van de repository. Deze training is vooral geschikt voor de meer ervaren rapportbouwer die meer wil
weten over de genoemde mogelijkheden binnen SAP Crystal Reports.

Voorkennis
Van cursisten wordt kennis verwacht op
het niveau van SAP Crystal Reports deel 2.

Onderwerpen
De Crystal Repository
• Inleiding
• De inhoud van de repository
• Objecten aan de repository toevoegen.
• Repository objecten gebruiken
• Een object in de repository aanpassen.
• Repository objecten updaten in een
rapport
Multi-pass reporting
• Inleiding
• Report passes
• Een voorbeeld
Een drilldown rapport maken
• Inleiding
• Alle headers zichtbaar maken
• De functie DrillDownGroupLevel
Formules
• Inleiding
• Variabelen
• Custom Functies
• Een custom functie in een formule
gebruiken
• Een custom functie aanpassen
• Een custom functie maken
• De syntax van een custom functie
• Een custom functie updaten
• Loops
Subrapporten
• Inleiding
• Toepassingen voor subrapporten
• Een subrapport invoegen
• Een on-demand subrapport
Mapping
• Inleiding
• De Map Expert
• Een kaartje aanpassen
• Kaartjes toevoegen
SAP Crystal Reports Server
• Inleiding
• SAP Crystal Reports en het Web
• Architectuur
Appendices
Appendix A
• Delicatesse database structuur

Appendix B
• Antwoorden
Appendix C
• De repository migreren
• Overzichten functies

Cursusmateriaal
Het derde en laatste deel van de Crystal
Reports rapportbouw trainingen wordt
gegeven aan de hand van een Nederlandstalige lesmap. Deze lesmap is rijkelijk voorzien van voorbeelden, oefeningen
en de bijbehorende uitwerkingen.

Deelnamecertificaat
U ontvangt na afloop van de training een
certificaat van Imatica waarop vermeld
staat dat u de cursus “SAP Crystal Reports
deel 3” heeft gevolgd.

Tijdsduur
Deze cursus duurt een dag, van 9.30 - ca.
16.30 uur. Tussen 12.30 - 13.00 uur is er
een lunch. Koffie, thee en frisdrank staan
tijdens de training onbeperkt tot uw
beschikking.

Cursusdata
Deel 3 wordt 1 x per maand door ons
in Veenendaal verzorgd. De data (met
beschikbaarheid) staan op: www.imatica.
nl onder het hoofdstuk “SAP Crystal
Reports”. Staat hier geen geschikte datum
bij; bel of mail ons, in veel gevallen kunnen we een datum verzetten of plannen
we een extra datum in.
Vanaf 3 deelnemers geven wij de training
indien gewenst bij u op locatie, cursusdata in dat geval in overleg met u.

Vervolgtraining(en)
Wat betreft rapportbouw is er geen
hogere training te volgen dan deze.
Een mogelijk vervolg zou echter wel de
werkplekbegeleiding kunnen zijn. Samen
met een docent die bij u langskomt wordt
gekeken naar specifieke vragen en problemen op rapportbouw gebied waar u mee
zit.
Ook de training: “SAP Crystal Reports
Server” is een training die u kunt volgen
na deze.

Investering

Open Rooster: € 475,00 per persoon,
excl. BTW. Inclusief lesmap, certificaat,
lunch en consumpties of
Bedrijfstraining: € 1450,00 excl. BTW en
incl. maximaal 6 lesmappen, certificaten
en reiskosten in Nederland.
Een SAP Crystal Reports bedrijfstraining is
tevens te combineren met bijvoorbeeld
een aantal onderwerpen uit de andere
Crystal Reports trainingen.

Inschrijven
U kunt zich online opgeven voor deze
training via www.opleidingen.nl
Binnen de productgroep SAP Crystal
Reports kiest u voor SAP Crystal Reports
deel 3 en onderaan de webpagina die dan
verschijnt staat een link naar het online
inschrijfformulier. Op verzoek sturen wij u
graag een PDF versie toe van dit formulier.
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