SAP Basis
Kosten:
Duur:
Max Deelnemers:

€ 425,- excl. BTW per deelnemer
1 dag
10

Met Sap Basis legt u een stevige basis voor optimaal gebruik van de meest gangbare SAPmodules en -submodules. U leert meer over de organisatie en structuren van SAP, het
zoeken van gegevens, de persoonlijke gegevens, favorieten maken, scherm lay-out,
rapporten maken en het afdrukken van rapporten.
Tijdens de praktijkgerichte training werkt u in een compleet ingericht SAP-systeem. Na afloop
van de SAP Basistraining ontvangt u een persoonlijke SAP-inlogcode met
installatiedocumentatie. Hiermee krijgt u drie weken kosteloos toegang tot onze online SAPleeromgeving. U kunt op deze manier uitgebreid oefenen onder begeleiding van onze SAP
trainer/consultant.
Voor wie?
Iedereen die met SAP gaat werken of efficiënter wilt leren werken met SAP kan deze training
volgen. SAP Basis is uitstekend geschikt voor mensen werkzaam binnen Productie, Logistiek,
Magazijn, Onderhoud, Sales, Financiën of Personeelsadministratie (HRM).
Voorkennis
Kennis en ervaring is gewenst met Microsoft Windows of Apple OS X en een webbrowser
zoals Google Chrome, Internet Explorer, Safari of Firefox.
Taal
U kunt vooraf aangeven of u deze training in het Nederlands of Engels wilt volgen.
Maatwerk altijd mogelijk
De training kunnen wij aan uw wensen, concrete vragenof werkpraktijk aanpassen. U heeft
daardoor direct profijt van onze praktijkgerichte maatwerktrainingen. Informeer vrijblijvend
naar de mogelijkheden.
Exclusieve nazorg
Loopt u na een training bij uw dagelijkse werkzaamheden tegen vragen aan? Dan kunt u
contact opnemen met uw trainer via support@signon.nl. U ontvangt vrijwel direct antwoord
met extra uitleg; telefonisch of per e-mail. Deze aanvullende nazorgservice is uitsluitend voor
ex-deelnemers van onze trainingen.
Meer weten?
Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact op via
info@signon.nl of bel ons op 020-820 83 62.

Lesprogramma
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 Uitloggen
Eerste keer aanloggen
Standaard aanloggen
Wijzigen wachtwoord
Correct uitloggen
Transacties & Sessies
Scherm elementen overzicht
Transactie openen via het navigatie menu
Transactie openen via het commandoscherm
Werken met meerdere sessies (schermen)
Transactie weergeven in het navigatie menu
Werken binnen een transactie
Melden autorisatieproblemen
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 en jobs

Schermafdruk maken
Spool- en uitvoeropdrachten weergeven
Eigen spool-opdrachten weergeven
Weergeven jobs
Weergeven eigen jobs
Wijzigen printer eigenschappen
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
Zoeken met gebruik van meervoudige selectie
Zoeken met gebruik van selectie-opties
Zoekwaarde opnemen in eigen waardenlijst
Zoeken met gebruik van de eigen waardenlijst
Gegevens verwijderen uit de eigen waardenlijst
Hitlijst exporteren naar locaal bestand
Veldinformatie opvragen
Systeeminfo in popupscherm weergeven
Persoonlijke instellingen
Persoonlijke gegevens bekijken
Default printer instellen
Gegevens invoeren bij meervoudige selectie
Standaardwaarde voor een veld instellen
Schermlayout aanpassen
Lesmateriaal
SignOn verstrekt aan alle deelnemers uitgebreide actuele documentatie.
Officieel certificaat

Na het volgen van deze training ontvangt u het officiële certificaat van SignOn als bewijs van
deelname.
Exclusieve nazorg
Loopt u na een training bij uw dagelijkse werkzaamheden tegen vragen aan? Dan kunt u
contact opnemen met uw trainer via support@signon.nl. U ontvangt vrijwel direct antwoord
met extra uitleg; telefonisch of per e-mail. Deze aanvullende nazorgservice is uitsluitend voor
ex-deelnemers van onze trainingen.
Meer weten?
Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact op via
info@signon.nl of bel ons op 020-820 83 62.
Kosten training SAP Basis
De training SAP Basis kost € 425,- 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.
Goed om te weten
Fiscaal aftrekbaar
De overheid stimuleert kennis en kunde in Nederland. Daarom zijn de cursussen van SignOn
(deels) fiscaal aftrekbaar. Hoeveel u mag aftrekken hangt af van uw situatie. Wilt u meer
weten? Kijk op de website van de Belastingdienst.
Werkgevers
Als werkgever kunt u de volledige opleidingskosten voor uw 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 u op eigen kosten een opleiding volgt, is deze vaak aftrekbaar voor de
inkomstenbelasting. Zo blijft doorleren betaalbaar. De opleiding of cursus moet wel relevant
zijn voor uw huidige of toekomstige werk. Als u meer dan € 250,- uitgeeft aan verplichte
kosten voor een relevante opleiding of cursus, kunt u maximaal € 15.000,- aftrekken. Kijk op
de website van de Belastingdienst.
Meer weten?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact op
via info@signon.nl of bel ons op 020 – 820 83 62.

Bezoekadres
Startbaan 8
1185 XR Amstelveen
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