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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 algemene kennis hebben in 

informatica
OF
“Operating System Windows” 

kennen 

DOELSTELLINGEN
Aan het einde van de cursus, zal de 
deelnemer bekwaam zijn:
- De verschillende oplossingen 

concepten
  van het SAP beleid begrijpen.
- Over de noodzakelijke basis kennis 

beschikken
  voor een verdiepte scholing van 

het SAP systeem.

DUUR & PRIJZEN
3 Opleidingsdagen voor 1 persoon: 1100,00 €
3 Opleidingsdagen voor 2 personen: 1650,00 €
3 Opleidingsdagen per groep van 3 tot 6 personen: 2100,00 €

SAP BEGINNERS

INLEIDING TOT SAP- - 
Presentatie van SAP

• Ontwikkeling van SAP
• SAP vandaag
• Architectuur van het  

- SAP R/3 systeem 
• - Milieu klant/server
• De hiërarchie op drie niveaus
• Integratie SAP
• Transacties SAP
• Uitgeven van dialogen en 

van gegevens stromen

BASISINFORMATIE
• Principes van de sessies (manieren)
• Start van het R/3 systeem 
• Beleid van de sessies (manieren)
• Lijst van de gebruikers
• Presentatie van de schermen
• De menu’s balk
• De standaard werktuigen balk 
• De werktuigen applicatie balk

PRINCIPES VAN DE DATABASE
• Structuur van een database
• Relationeel beleid systeem van de 
• database (SGDBR)
• Primaire sleutel
• Externe sleutel
• Concepten van de database
• Indexcijfer van databases
• Virtuele tafels
• Structuren van de database

VERPERSOONLIJKING VAN
DE R/3 DISPLAY 

• Dialoog doos Opties
• Algemene tab
• Colors in Forms Tab
• Colors in Lists Tab
• De polissen van karakters wijzigen
• in de Fonts tab
• Tab Cursor
• Tab Spoor

NAVIGATIE IN HET R/3 SYSTEEM
- Uitvoering van taken vanaf de menu’s

• Navigatie met de muis
• Navigatie met het klavier
- Uitvoering van taken door middel
  van transactie codes
• Opzoeken van de transactie code 
  voor de uit te voeren taak 
• Opzoeken van de transactie code 
   van de actieve taak
• Gebruik van de favorietenlijst voor
  het onderzoek van transactie code
- Het screenshot
• Verplaatsing van gegevens
• Kopie van gegevens
• Kopie van onmogelijke te se-
lecteren gegevens
- Afdruk van SAP scherm
• Afdruk in SAP 
• Parametriseren van de 
printer per gebrek

BASIS VAN HET SCHERM
• Begrip en gebruik
• zones van invoer
• Zones van invoer
• Modus Refrappe (Overwrite)
• en Integratie (Inser)
• Mogelijke toegangen in
• een zone van invoer
• Invoeren van gegevens in
• de zones van invoer
• Verplichte zones van invoer
• Validatie van zones van invoer
• Wijziging van alle 

geschreven gegevens
• die zich in een scherm bevinden
• Bescherming van de 

scherm gegevens 
• Afdruk van scherm gegevens
• Duplicatie van gegevens
•  van gegevens
• gehandhaafd of gememoriseerd
• Zones van display
• Scherm objecten
• SAP boomstructuren
• De aan te strepen hokjes
• De radioknopen
• De dialoog dozen
• Controle tafels
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