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Voorkennis
Van cursisten wordt geen specifieke ken-
nis verwacht behalve algemene compu-
tervaardigheden. 

doelgroep
Deze training is o.a. geschikt voor:

• Business analisten
• Rapport ontwerpers/bouwers
• Applicatie ontwikkelaars
• BI Systeembeheerders

Ook voor hen die de overstap maken 
van SAP Crystal Reports naar SAP Crystal 
Reports for Enterprise sluit deze training 
goed aan.
 

onderwerpen
Inleiding en concepten tot rapportbouw

• De ontwerpomgeving
• Aanmelden/verbinden
• Een nieuw rapport beginnen

Webrapportsjablonen
• De rapportopslagruimte
• Rapportsjablonen gebruiken
• Gegevensbronnen wijzigen

Verbinden met gegevensbron & query’s
• Verbinden met een universe
• Een universe query maken 
• Andere verbindingsmogelijkheden
• ODBC gegevensbronnen gebruiken
• Tabellen koppelen

Rapportindeling en -opmaak
• Secties
• Meerdere kolommen
• Conditionele onderdrukkingen
• Pagina grootte, marges en oriëntatie

Sorteren, groeperen en totalen

• Gegevens sorteren en sorteerbestur-
ingen

• Gegevens groeperen ook aangepast
• Pagineringen bij groepen
• Sorteren binnen een groep
• Gegevens hiërarchisch groeperen
• Totalen opnemen
• Top N groeperingen
• Percentages
• Downdrill rapport

Running Totals (Lopende Totalen)

Diagrammen
• Concepten en definities
• Diagrammen opnemen
• Verschillende typen
• Trendlijnen
• Dubbele assen

Kruistabellen
• Een kruistabel toevoegen
• Kruistabelen opmaken
• Hiërarchieën in kruistabellen weer-

geven

Parameters
• De verschillende soorten
• Optionele parameters
• Zoeklijsten
• Trapsgewijze (cascading) parameters

Cursusmateriaal
Deze training wordt gegeven aan de hand 
van de Nederlandstalige handleiding 
van Crystal Reports for Enterprise. Elke 
deelnemer ontvangt een exemplaar mee 
naar huis. Daarnaast zijn er per hoofdstuk 
oefeningen uitgewerkt zodat u uitleg en 
theorie kunt toetsen aan de praktijk.

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

tijdsduur
Deze cursus duurt twee dagen, telkens 
van 9.30 - ca. 16.30 uur. Tussen 12.30 - 
13.15 uur is er een lunch. Koffie, thee en 
frisdrank staan tijdens de training tot uw 
beschikking.

Cursusdata
Deze training wordt ongeveer 6 x per jaar 
door ons in Veenendaal verzorgd. De data 
(met beschikbaarheid) staan op:  
www.imatica.nl onder het hoofdstuk 
“SAP Crystal Reports”. Staat hier geen ge-
schikte 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, cursus-
data in dat geval in overleg met u.

VerVolgtraining(en)
Mogelijke vervolgtrainingen zijn:

• SAP Crystal Server - Installatie & 
Configuratie

• Universe Ontwerp
• Databases Level 1

inVestering
Open Rooster: € 895,00 per persoon, 
excl. BTW. Inclusief handleiding, certifi-
caat, lunches en consumpties.
Neem contact met ons op voor de 
tarieven voor bedrijfstrainingen. Dit zijn 
all-in tarieven incl. lesmappen, certifi-
caten en reiskosten. 

insChrijVen
U kunt zich online opgeven voor deze 
training via www.imatica.nl
Binnen de productgroep SAP Crystal 
Reports kiest u voor SAP Crystal Reports 
for Enterprise 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.

Gedurende twee enerverende dagen leert u krachtige en dynamische rapporten op te zetten m.b.v. Crystal Reports for Enterprise. 
De training is klassikaal en zeer praktisch van opzet. U werkt altijd met de meest recente versies van alle benodigde software. 
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SAP Crystal Reports for Enterprise
...leer in 2 dagen onder begeleiding professionele rapporten te bouwen


