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ColdFusion Advanced
...wanneer je echt alles wilt leren van ColdFusion

u Doel & voor wie geschikt?

In vier dagen leert u de meer geavanceerde mogelijkheden van 

ColdFusion onder de knie te krijgen.

Onderwerpenu

1. Modulariseren

•  Includes

•  Het Web Appliation Framework (CFWAF)

•  Application.cfm

•  OnRequestEnd.cfm

•  Applicatie variabelen

•  User Defined Functions (UDF's)

•  Self Submitting Forms

•  Custom Tags

•  CFLOCATION

•  ColdFusion Components (CFC)

•  Ontwikkelomgevingen

2. Werken met databases

•  Resultsets generiek tonen

•  Rows in resultset afwisselend opmaken

•  Resultsets pagineren

•  Query Caching

•  Resultsets sorteren

•  De Verity Search Engine

•  Stored Procedures

3. Maintaining State

•  Maintaining State en de voor- en nadelen van de 3 methoden

4. Cookies

•  Het zetten van een cookie

•  Het uitlezen van een cookie

•  Een cookie verwijderen

5. Client Variabelen

•  Client Variabelen

•  Voorbereiden

•  Werking

•  Client variabele zetten

•  Client variabele verwijderen

•  Client variabelen in een database

•  Client variabelen zonder cookies

•  Client variabelen met complexe waarden

6. Sessies

•  Sessie starten

•  Sessie variabele aanmaken, uitlezen en verwijderen

•  Sessie beeindigen

•  Time-out periode aanpassen

•  Sessies beeindigen vanuit de code

•  Sessies zonder cookies

•  Login functionaliteit

7. Scope overzicht

•  Scope overzicht

•  Order of Precedence

8. Error handling

•  Error handling

•  Error template aanmaken

•  ERROR variabelen

•  Validation Error template

9. E-mail verzenden

•  SMTP Server instellen

•  Mail verzenden

•  HTML

•  Multiple MIME Types

Instapniveauu

Om deze training goed gevolg te kunnen volgen hebt u als 

vooropleiding: ColdFusion Basis nodig.

Omdat veel van de mogelijkheden van de software worden 

gegenereerd vanuit menu's is het niet noodzakelijk dat u 

programmeerkennis hebt.

Opzetu

Deze 4-daagse training wordt gegeven aan de hand van zeer praktijk 

gericht Nederlandstalig lesmateriaal. Het lesmateriaal loodst u langs 

de belangrijkste functies van de software.

Deze geheel verzorgde training duurt vier aaneengesloten dagen, 

telkens van 9.30 - ca. 16.30 uur. Om 12.30 is er een lunch welke u bij 

aanvang van de training zelf heeft samengesteld. De lunch duurt tot 

ongeveer 12.45 uur. Koffie, thee en frisdrank zijn de gehele dag 

beschikbaar.

Kosten & lestijdenu

De complete 4-daagse training kost EUR 1495,00 per persoon, excl. 

BTW. Inclusief cursusmateriaal, deelnamecertificaat, alle lunches en 

alle consumpties.
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