SAP Basis – Training
Kosten:
Duur:
Max Deelnemers:

€ 595,- excl. BTW per deelnemer
1 dag
8

SAP Basis training - SAP voor Beginners
Veel bedrijven en organisaties maken gebruik van informatiesystemen en databases die ze
koppelen aan hun bedrijfsprocessen, denk aan de inkoop, bevoorrading, opslag, verkoop en
facturatie. SAP is zo'n systeem, het staat voor Systemen, Applicaties en Producten in
gegevensverwerking. Het SAP systeem is wereldwijd het meest gebruikte ERP systeem.
Start je met werken in SAP?
De SAP Basis cursus is bestemd voor iedereen die met SAP gaat werken. Je hebt geen of
nauwelijks kennis en ervaring met SAP en het werken met SAP. Deze cursus is uitstekend
geschikt voor als je (binnenkort) werkzaam bent binnen een van de volgende processen:
Productie, Logistiek, Magazijn, Onderhoud, Sales, Financiën of Personeelsadministratie
(HRM). Een ideale training voor beginners.
Vergroot je kansen op de arbeidsmarkt
Werkgevers zoeken gericht op medewerkers met SAP ervaring. Een SAP cursus op jouw
CV vergroot de kans op een baan of opdracht aanzienlijk.
Je leert in deze SAP training over:

De organisatie en structuren van SAP
Transacties en sessies
Werken met favorieten
In-en verkooporders
Het zoeken van gegevens
Persoonlijke instellingen
Persoonlijke waarden
Voor wie?
Iedereen die met SAP gaat werken of efficiënter wil leren werken met SAP
SAP Basis is zeer geschikt voor mensen werkzaam binnen: Productie, Logistiek,
Magazijn, Onderhoud, Sales, Financiën of Personeelsadministratie (HRM)
Voorkennis
Kennis en ervaring met Microsoft Windows.
Twijfel je of jouw kennis en/of ervaring aansluit bij deze SAP Basis - training? Neem contact
op voor vrijblijvend advies.

Gratis toegang tot SAP-leeromgeving
Tijdens de cursus werk je in een volledig ingericht SAP-systeem (leeromgeving). Na afloop
van de training ontvang je een eigen SAP-inlogcode. Hiermee krijg je gratis toegang (3
weken) tot onze SAP-leeromgeving. Je kunt in deze leeromgeving uitgebreid oefenen en
leren.
Taal
De voertaal tijdens de training is Nederlands.
Lesmateriaal
Iedere cursist ontvangt na afloop van de cursus een SAP naslagwerk en een certificaat.
Certificaat
Na afloop van de SAP Basis cursus ontvang je een certificaat.
Onze SAP trainers
Onze SAP docenten zijn didactisch geschoold en hebben gedegen kennis van SAP en ten
minste 20 jaar praktijkervaring op hoog niveau. Ze stimuleren, inspireren en motiveren
cursisten om SAP software efficiënt en optimaal te gebruiken.
Exclusieve nazorg
Loop je na de SAP basis cursus bij je dagelijkse werkzaamheden tegen vragen aan? Dan
kun je contact opnemen met jouw SAP-trainer via support@signon.nl. Je ontvangt vrijwel
direct antwoord met extra uitleg; telefonisch of per e-mail. Deze aanvullende nazorgservice
is uitsluitend voor deelnemers van onze trainingen.
Lesprogramma – SAP Basis training
Tijdens de training komen de volgende onderwerpen aan bod:
Algemene introductie SAP
Wat is SAP en hoe zijn de oplossingen ingebouwd?
Welke hulpmiddelen heeft SAP voor implementatie en gebruik?
Inzicht in toekomstige ontwikkelingen van SAP oplossingen Organisatie en structuren
in SAP
Hoe werk je met SAP?
Aan- en afmelden
Eerste keer aanmelden
Standaard aanmelden
Correct afmelden
Transacties & Sessies
Scherm elementen overzicht

Transactie openen via het commando veld
Werken met meerdere sessies (schermen)
Transactie weergeven in het navigatie menu
Werken binnen een transactie
Werken met Favorieten
Favoriet toevoegen via het menu
Favoriet toevoegen via slepen Favoriet toevoegen via transactiecode
Omschrijving favoriet wijzigen
Favorieten en folder-structuur
Volgorde in favorieten wijzigen
Favoriet verwijderen
Ander object toevoegen aan favorieten
Afdrukken
Eigen spool-opdrachten weergeven
Afdrukken naar bestand
Wat is de lokale printer
In – en verkooporders
Inkooporder
Verkooporder
Zoeken van gegevens
Data ophalen m.b.v. zoekhulp
Zoeken met gebruik van wildcards
Zoeken in een lijst met resultaten
Zoekwaarde opnemen in eigen waardenlijst
Zoeken met gebruik van de eigen waardenlijst
Gegevens verwijderen uit de eigen waardenlijst
Veldinformatie opvragen
Persoonlijke instellingen
Persoonlijke gegevens bekijken
Standaard printer instellen
Datumaanduiding instellen
Decimale notatie instellen
Persoonlijke waarden
Kosten SAP Basis training – SAP voor Beginners
Kosten per deelnemer € 595,- excl. BTW
Max. deelnemers: 8
Geen bijkomende kosten
De genoemde cursustarieven zijn per persoon, exclusief 21% BTW ( BTW nummer wordt

vermeld op de factuur), inclusief alle actuele lesmaterialen, een naslagwerk (Pdf) en een
certificaat van deelname. Er zijn dus geen bijkomende kosten achteraf.
In-company groepstarief
Als je je aanmeldt met een groep van vijf of meer personen voor een cursus op jouw
bedrijfslocatie (in-company), dan kunnen wij een aantrekkelijk groepstarief aanbieden. Voor
informatie over onze groepstarieven kun je telefonisch via 020 – 820 83 62 contact opnemen
of hier een offerte aanvragen.
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.
Lesmethodes
Kies de lesmethode die het beste bij jou past. Deze training kun je op de volgende manieren volgen:
Klassikaal online
Deze virtual classroom training volg je vanaf kantoor of vanuit huis. Je hebt direct contact met de trainer en
andere deelnemers. De trainer begeleidt je bij eventuele vragen en kan indien nodig op jouw scherm
meekijken. Deze online training vindt plaats via Microsoft Teams, dit kun je gratis gebruiken. Je ontvangt
voorafgaand aan de training uitleg hoe dit te gebruiken.
Handig! Wil je na je inschrijving toch wisselen van lesmethode? Maak dan gebruik van onze
SwitchGarantie. Je kunt dan gratis, tot 3 werkdagen voor aanvang van de cursus, wisselen van lesmethode.
Klassikaal op locatie
Deze training wordt gegeven op verschillende trainingslocaties in Nederland. Net als bij de Virtual

Classroom training zijn er medewerkers van verschillende bedrijven aanwezig. Volledig verzorgd, inclusief
uitgebreide lunch.
Handig! Wil je na je inschrijving toch wisselen van lesmethode? Maak dan gebruik van onze
SwitchGarantie. Je kunt dan gratis, tot 3 werkdagen voor aanvang van de cursus, wisselen van lesmethode.
In-company / Maatwerk
In een op maat gemaakte training wordt alleen datgene behandeld dat relevant is voor jouw werksituatie
en/of bedrijf. Dit maakt deze training zeer effectief. Beschikbaar in het Nederlands, Engels en Duits.
Afhankelijk van het aantal deelnemers kan de korting wel oplopen tot 50% t.o.v. de Klassikale Training.
Meer info of scherpe offerte aanvragen.

Cedeo erkenning: wat betekent dit voor u?
Cedeo is een begrip als het gaat om opleidingen. Er zijn circa 300 Cedeo-erkende instituten in Nederland. Met een
keuze voor een Cedeo-erkende leverancier weet u daarom zeker dat u een keuze maakt voor één van de betere
opleidingsinstituten.

SignOn en het UWV
SignOn ICT Trainingen+ is erkend scholingspartner van het UWV. SignOn ICT Trainingen+ is één van de weinige
ICT opleidingen organisaties die door het UWV erkend is om opleidingen te verzorgen om mensen weer te helpen bij
het terugkeren in het arbeidsproces.
Bezoekadres
Zuidplein 36
1077 XV Amsterdam

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Telefoon
020 820 83 62

Email
info@signon.nl
Website
www.signon.nl

