OPEN OFFICE BASE
VOORAFGAANDE VEREISTE
De vorming “Operating System Windows” gevolgd hebben
OF
Het milieu “Operating System Windows” kennen

DOELSTELLINGEN

Aan het einde van de cursus, zal de
deelnemer bekwaam zijn tot:
- Een berekening blad creëren
en wijzigen
- Creëren en vormgeving van
een tabel
- Berekeningsfuncties creëren
- Een
creëren en wijzigen

STRUCTUUR VAN EEN TAFEL
- De creatie assistent van tafel
- Gegevens coderen en uitwissen
- Vormgeving van een tafel
- De gegevens van een tafel
en sorteren
EIGENSCHAPPEN VAN DE VELDEN
- Een tafel in oprichting
modus creëren
- Eigenschappen van de velden
- Eigenschappen van de velden
publiceren en veranderen
DE FORMULIEREN
DE EENVOUDIGE VERZOEKEN
DE STATEN
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PROGRAMMA
DE BANKEN
- Database, algemeen en
bijzonder concept
- Beschrijving van de
objecten in base
- Manier van visualisering
- Eigenschappen van de objecten
- Een database creëren

Voor Meer informatie

DE KOPPELINGEN
- De verzoeken op
verschillende tafels
- De soortenkoppelingen
- De actie verzoeken
- De geavanceerde verzoeken
- De referentiële integriteit
BANDEN EN LIJSTEN DIE ONTVOUWEN
- Tafels koppelen en
losknopen aan een
externe database
- De eigenschappen van
een tafel wijzigen
- Zones van veranderbare
lijsten creëren
- Een
opnemen in een veld
GRAFIEK, CONTROLE EN
FUNCTIES
- Een
opnemen
in een formulier
- Een controle groep creëren
met de assistent
- De formulier eigenschappen
wijzigen
- De functie DLOOKUP
- De functie IF

ONZE OPLEIDINGSSOORTEN
• Op maat
• Cursussen gegeven in het
Frans, Nederlands en Engels
• Inter-bedrijf / Onderhandeld
• E-Learning

ONZE VOORDELEN

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
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DUUR & PRIJZEN

2 Opleidingsdagen voor 1 persoon: 595,00 €
2 Opleidingsdagen voor 2 personen: 892,00 €
2 Opleidingsdagen per groep van 3 tot 6 personen: 1190,00 €

D

JL GESTION

s.a

