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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
De vorming “Project - Initiatie” 
gevolgd hebben 
OF
De basis functies van het 
programma kennen en regelmatig 
deze basis functies gebruikt hebben

DOELSTELLINGEN
Aan het einde van de cursus, zal 

de deelnemer in staat zijn:
- Een project beheren en het 

volgen tot de voltooiing
- Aanpassen van het project
- ...

PROJECT GEAVANCEERD

DE STATUS VAN EEN PROJECT 
OPVOLGEN EN MANAGEN
- Voortgang van een project
- Status van het project contro-

leren (opvolging van progres-
sie, verschillen analyseren, 
oplossingen bepalen,…)

- Over de status communiceren

GEMEENSCHAPPELIJKE PROJECTEN 
- Met subprojecten werken
- Met verschillende projecten werken
- De hulpbronnen delen

PERSONNALISATIE
- Gepersonnaliseerde velden
- De formules
- De  indicatoren
- Aangepaste views
- Aangepaste tabellen
- Aangepaste 
- Aangepaste verslagen

RISICO-MANAGEMENT
- Voordeel
- Het plan
- Opvolging van de risico’s

OPVOLGEN VAN DE PROJECTEN
- Managen van de wijzigin-

gen van projecten 
- Wijziging van het tijdsche-

ma van de projecten
- Stabilisatie van de begroting

AFSLUITEN
- Lessen geleerd
- Management van pro-

ject voltooiing
- Archivering van de gegevens

HET ORGANISEREN

DE TAKEN GROEPEREN

DE HULPBRONNEN GROEPEREN

HET PROJECT EXPORTEREN
- Naar Excel
- Naar HTML
- Naar Mindmanager
- Analyse van de Excel gegevens 

MACRO’S

DUUR & PRIJZEN
2 Opleidingsdagen voor 1 persoon: 525,00 €
2 Opleidingsdagen voor 2 personen: 787,50 €
2 Opleidingsdagen per groep van 3 tot 6 personen: 1050,00 €
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