
SAP® Crystal Reports® - Rapport Ontwerp 4
...bouw de mooiste ‘dashboard’ rapporten.

Tijdens het vierde en laatste deel van de serie rap-
portbouw trainingen gaan we SAP Crystal Reports 
gebruiken om een fraai en professioneel dashboard 
rapport te bouwen. Dit dashboard toont kerncijfers 
(KPI’s) uit meerdere databronnen. We maken daarbij 
o.a. gebruik van (on-demand) subrapporten en de 
krachtige grafiekmogelijkheden binnen het pakket. 
Het bijzondere aan deze training is dat u indien ge-
wenst uw eigen gegevens mag meenemen zoals een 
of meer .XLS of .XML bestanden.

Voorkennis
Van cursisten wordt kennis verwacht op het niveau van SAP Crystal 
Reports - Rapport Ontwerp 2.

Stappenplan
•	 Wat zijn Key Performance Indicators (KPI’s) en welke willen we in 

het dashboard tonen?
•	 Algemene werkwijze

De afzonderlijke onderdelen opzetten
•	 Verbinden met alle databronnen
•	 Elke KPI met een eigen bron en eigen rapport
•	 Welke afmetingen gebruiken

Samenvoegen tot een geheel
•	 Afzonderlijke rapporten opnemen als subrapporten
•	 Wanneer een ondemand subrapport
•	 Subrapport koppelingen opnemen

Parameterisering
•	 Recordselectie parameteriseren middels een datumbereik
•	 Middels een parameter keuze geven uit een kleuren- of een zwart-

wit dashboard t.b.v. z/w laserprinters

Geautomatiseerde recordselecties
•	 Datumbereik voortschrijdend laten selecteren middels functies als 

LastFullWeek en LastMonth

Cursusmateriaal
Bij het vierde deel van de trainingen hoort weer een complete Neder-
landstalige lesmap. Deze lesmap is voorzien van theorie, voorbeelden, 
oefeningen met verschillende moeilijkheidsgraad en de bijbehorende 
uitwerkingen.
Daarnaast ontvangt elke deelnemer een evaluatie DVD met daarop 
alle recente software uit de SAP Crystal Solutions suite. Hiermee kan 
thuis of op het werk naar hartelust worden geoefend met de software.

Deelnamecertificaat
U	ontvangt	na	afloop	een	certificaat	van	Imatica	waarop	vermeld	
staat dat u de cursus “SAP Crystal Reports - Rapport Ontwerp 4” hebt 
gevolgd.

Tijdsduur
•	 1 dag van 9.30 - ca. 15.00 uur.
•	 Inclusief lunch tussen 12.00 ~ 12.45 uur. 

•	 Koffie,	thee	en	frisdrank	zijn	onbeperkt	beschikbaar.

Cursusdata
•	 Alle open-rooster cursusdata  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 voor u in.

•	 Vanaf 3 deelnemers geven we de training desgewenst bij u op 
locatie. Geschikte cursusdata bepalen we dan in overleg met u.

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

Mogelijke (vervolg) trainingen die interessant voor u zijn
•	 SAP	Crystal	Server	-	Installatie	&	Configuratie	(1	dag)
•	 SAP Crystal Dashboard Design (1 dag)
•	 SAP Lumira (1 dag)
•	 SAP BusinessObjects Information Design Tool (4 dagen)
•	 Databases Level 1 - SQL voor beginners (1 dag)

Prijsinformatie
•	 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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