
Your Service Solution
D

VOOR ALLE INLICHTINGEN

: 
:
:

JL Gestion NV
Belgische Onafhankelijkheidslaan 58 
B - 1081 Brussell

Tel 02/412 04 10
Fax 02/412 04 19
Gsm 0477/ 78 94 45

selossej@jlgestion.be
www.jlgestion.be

ONS VOORDELEN

JL GESTIONs.a 

Onze opleidingen op maat
Vergemakkelijken de opleiding 
en richten zich naar de noden 
van de deelnemers !

Verfrissingen & lunches
Aangeboden door ons 
opleidingscentrum om 
de tevredenheid van ons 
cliënteel te vergroten !

50% korting
Ons opleidingscentrum stelt u voor 
gebruik te maken van de 50%  
vermindering van het opleidingsbedrag 
voor Brussel 

ONZE OPLEIDINGSSOORTEN
• Op maat
• Cursussen gegeven in het 

Frans, Nederlands en Engels
• Inter-bedrijf / Onderhandeld
• E-Learning

PROGRAMMA

VOORAFGAANDE VEREISTE
Een opleiding “Excel-Basis” gevolgd 
hebben
OF
Een goede kennis van het 
programma hebben en dit 
regelmatig gebruiken

DOELSTELLINGEN
Aan het einde van de cursus, zal 
de deelnemer in staat zijn de Visual 
Basis te gebruiken om repetitieve en 
complexe taken te automatiseren 
en extra tools te creëren.

EXCEL VISUAL BASIC

DUUR & PRIJZEN
2 Opleidingsdagen voor 1 persoon: 500,00 €
2 Opleidingsdagen voor 2 personen: 750,00 €
2 Opleidingsdagen per groep van 3 tot 6 personen: 1000,00 €

INLEIDING
- Waarom Visual Basis?
- Voorstelling van de taal en 

de omgeving, objecten
- De eigenschappen, methodes de 

events en de functies van een macro
- Een macro opnemen
- Een shortcut hechten aan een macro
- De macro uitvoeren
- Opslaan van de macro: glo-

baal of lokaal beschikbaar

INTERFACE VAN DE 
VISUAL BASIS EDITOR
- De project-explorer
- De object-explorer
- Het userform-venster

ONTWIKKELEN IN VISUAL 
BASIS EDITOR
- Creëren van een procedure
- Variabelen en constante waarden

DECLAREREN VAN EEN VARIABELE
- De verschillende types variabelen
- Levensduur van een variabele
- Controlestructuren

LOOPS EN VOORWAARDELIJKE 
INSTRUCTIES
- if… then… else…
- Select Case
- GoTo

DIALOOG-BOXEN
- De functie inputbox
- De functie msgbox
-  Logische operatoren Or And Xor Not

INTEGRATIE VBA PROGRAMMA’S 
IN DE EXCEL-INTERFACE
- Personnaliseren van taak-

balken en menu’s
- Een macro aan een object hechten

GEPERSONNALISSERDE DIALOGEN
- De toolbox en de verschillende controlls
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