Power Apps Training – Basis
Kosten:
Duur:
Max Deelnemers:

€ 475,- excl. BTW per deelnemer
1 dag
8

Power Apps Training - Basis
Microsoft Power Apps is de online tool binnen het Microsoft Power Platform om zelf (Mobiele)
Apps te maken. Zonder programmeer ervaring is het met deze tool voor de eindgebruiker
mogelijk zelf snel een bedrijfstoepassing op maat te ontwikkelen.
Waarom een Power Apps training?
Data is tegenwoordig overal. Medewerkers de mogelijkheid te geven deze data in te zien of
aan te passen via een eenvoudige (mobiele) App is dus belangrijk. Power Apps is een
zogenaamde No Code oplossing. Je hoeft er niet voor te programmeren. Door het gebruik
van templates & drop technieken kun je in korte tijd een eigen app maken. Voor complexere
handelingen gebruik je functies en expressies die vergelijkbaar zijn met formules in Excel. Je
kunt simpele apps ontwerpen, maar ook complexe apps, waarvoor meer kennis vereist is.
Denk aan het gebruik camera- of locatiegegevens van je telefoon.
Connecties
Power Apps hebben altijd verbinding met een databron (meestal in de cloud). Dit kan een
Excel bestand op OneDrive of een SharePoint lijst zijn of een van de 275 andere online
applicaties.

SignOn bezit de status Microsoft
Partner – Silver Data Analytics en toont daarmee aan dat de kennis, vaardigheden en
prestaties van een hoog niveau zijn. We laten hiermee zien volledig op de hoogte te zijn van
de nieuwste technieken op het gebied van Microsoft Power BI en Big Data.
Wat levert deze training jou op?
Tijdens de 1-daagse cursus Power Apps basis krijg je naast veel oefeningen ook
verschillende praktijkvoorbeelden om mee te werken. Na afloop van de cursus begrijp je de
structuur en mogelijkheden van Microsoft Power Apps volledig.
Bijvoorbeeld:

Zelfstandig eenvoudige Apps maken in Power Apps
Hoe Power Apps te gebruiken om tijd voor jezelf en je collega’s te besparen
Hoe je goede en stabiele Apps maakt en kunt delen met collega’s.
Voor wie?
Office 365 gebruikers
Iedereen die bedrijfsprocessen efficiënter wil maken
Office Managers
Administrators
ICT-managers
Analisten
Controllers
Customer Service medewerkers
Sales Managers
Voorkennis
Je werkt met Microsoft 365 (voormalig Office 365) en hebt basiskennis van diverse
Microsoft 365 tools.
Werken met formules (bijv. Excel) schrikt je niet af.
Twijfel je of jouw kennis/ervaring voldoet om deel te nemen aan de training? Neem dan
contact met ons op voor advies of bel ons op 020 - 820 83 62.
Inhoud
De Power Apps training - basis is een afwisseling van demonstraties van de trainer,
behandeling van de stof uit het cursusboek en samengestelde ‘Labs’ waarbij deelnemers het
geleerde zelf in de praktijk leren brengen.
De leerdoelen van deze training zijn:
Inleiding Power Apps Theorie
Sjabloon Apps
Een App maken vanuit een databron
Mobiel & Delen
Voorbereiding
Controleer voor de training of je werkt met Microsoft 365 en of je Power Apps kunt gebruiken.
Tijdens de training werk je vanuit je eigen account.

Taal
De standaard taal tijdens de training is Nederlands. In-company maatwerktrainingen worden
ook in andere talen gegeven.
Lesmateriaal
Iedere cursist ontvangt digitaal lesmateriaal.
Certificaat
Na afloop van de cursus ontvang je een certificaat.
Vervolgtraining
Wil je na deze Power Apps basiscursus een vervolgcursus volgen? Kijk dan eens naar de
training Power Apps Advanced en Power Automate.
Microsoft Certified Trainers

Onze Microsoft Certified Trainers (MCT) zijn experts in hun vakgebied en
gecertificeerd volgens de voorwaarden van Microsoft. Naast het geven van trainingen werken
ze ook in projecten en kennen als geen ander de dagelijkse praktijk. Daardoor weten zij waar
cursisten dagelijks mee te maken krijgen en tegen aan kunnen lopen. Zij gebruiken hun
praktijkervaring ter verrijking van de theorie in de klas.
Trainingsvormen
Je hebt de keuze uit verschillende trainingsvormen: Virtual Classroom (Online), Klassikaal
(open inschrijving) of In-company training. Bekijk hier al onze COVID-19 maatregelen m.b.t.
onze trainingen.
Klassikale online (Virtual Classroom via Microsoft Teams)
De online training kun je volgen op je eigen werkplek of thuis. Technisch gezien kan
iedereen de training volgen. Hiervoor heb je een laptop of PC nodig (eventueel een
tweede monitor) en een stabiele internetverbinding. Er is tijd voor persoonlijke
aandacht, de trainer kan eventueel op jouw scherm mee kijken om al je vragen te
beantwoorden. Bij de Online training (Virtual Classroom via Microsoft Teams)
ontvang je dezelfde kwaliteit en service die je van ons gewend bent. Bekijk hier de
trainingsdata en schrijf je direct in.
Klassikaal op locatie
Bij deze klassikale training zijn medewerkers van verschillende bedrijven aanwezig.
Daardoor kun je al deelnemen vanaf 1 persoon, en profiteer je toch van een
aantrekkelijk groepstarief. Volledig verzorgd, inclusief een uitgebreide
lunch. Bekijk hier de trainingsdata en trainingslocaties en schrijf je direct in.
In-company / maatwerk
Onze in-company Power BI training wordt specifiek op jouw onderneming

toegespitst. In een persoonlijk telefoongesprek of via e-mail brengen we je situatie,
werk- en leerdoelen in kaart en adviseren we jou welke oplossing het best aansluit.
De ervaren en gespecialiseerde Power Automate trainer behandelt alleen datgene
wat voor jouw werksituatie belangrijk is. Dat maakt onze maatwerk trainingen
effectief. Maatwerk trainingen kunnen we in het Nederlands, Engels of Duits
verzorgen. De keuze voor een incompany training levert naast vele praktische
voordelen ook een aantrekkelijke korting op. Afhankelijk van het aantal deelnemers
kan de korting oplopen tot 50% ten opzichte van deelname aan een open training.
Voor informatie over de in-company training kun je contact opnemen en een offerte
aanvragen via deze link of telefonisch via 020 - 820 83 62.
Exclusieve nazorg
Heb je na het volgen van deze Power Apps basis cursus nog vragen? Neem dan contact op
via support@signon.nl. Je ontvangt vrijwel direct antwoord met extra uitleg; telefonisch of per
e-mail. Deze unieke nazorgservice is uitsluitend voor deelnemers van onze trainingen.
Meer weten?
Heb je vragen of wil je meer informatie? Of wil je weten of deze Power Apps training - basis
bij jou past? Neem dan vrijblijvend contact op via info@signon.nl of bel ons op 020 - 820 83
62.
Lesprogramma
Tijdens de training Power Apps Level 1 komen de volgende onderwerpen aan bod:
Inleiding Power Apps Theorie
Wat is Microsoft Power Apps?
Welke soorten Apps zijn er?
Licenties & Kosten
Connectoren
Common Data Service
Sjabloon Apps
Een app maken gemaakt met een template (sjabloon).
Het uiterlijk van een template app aanpassen.
Een app publiceren en delen.
Een App maken vanuit een databron
Werken vanuit OneDrive
Werken vanuit SharePoint
De indeling van een App

Controle elementen toevoegen & aanpassen
Dropdown keuzelijsten maken
Sortering aanpassen
Uiterlijk aanpassen
Mobiel & Delen
De mobiele App gebruiken
Versiebeheer
Kosten training Microsoft Power Apps training-basis
De training kost € 475,- per deelnemer. Dit is inclusief alle actuele lesmaterialen, een
naslagwerk (pdf) en het officiële certificaat van SignOn. Bovendien kunnen cursisten die een
training bij ons hebben gevolgd, een beroep doen op onze exclusieve nazorgservice. Er zijn
dus geen bijkomende kosten achteraf. De prijs van de training is exclusief 21% BTW. Het
BTW-nummer staat vermeld op de factuur.
In-company groepstarief
Als je je aanmeldt met een groep van vijf of meer personen voor een Power Apps basiscursus op jouw bedrijfslocatie (in-company), dan kunnen wij een aantrekkelijk groepstarief
aanbieden. Voor informatie over onze groepstarieven kun je contact opnemen en een offerte
aanvragen via deze link of bel ons op 020 – 820 83 62.
Goed om te weten

Fiscaal aftrekbaar
De overheid stimuleert kennis en kunde in Nederland. Daarom zijn de cursussen van SignOn
(deels) fiscaal aftrekbaar. Hoeveel je mag aftrekken hangt af van jouw situatie. Wil je meer
weten? Kijk op de website van de Belastingdienst.
Werkgevers
Als werkgever kun je de volledige opleidingskosten voor werknemers aftrekken als
bedrijfskosten. Dit geldt voor de opleiding zelf, maar ook voor andere kosten als boeken,
inschrijfgeld, administratiekosten, het certificaat of extra begeleiding. Bij SignOn zijn al deze
kosten al bij de prijs inbegrepen.
Particulieren
Als je op eigen kosten een opleiding volgt is dit meestal aftrekbaar voor de
inkomstenbelasting. Zo blijft doorleren betaalbaar. De opleiding of cursus moet wel relevant
zijn voor je huidige of toekomstige werk. Als je meer dan € 250,- uitgeeft aan verplichte kosten
voor een relevante opleiding of cursus, kun je maximaal € 15.000,- aftrekken. Kijk op de
website van de Belastingdienst.
Meer weten?
Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact op

via info@signon.nl of bel ons op 020 – 820 83 62.
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