SharePoint 2013 Workflow
Kosten:
Duur:
Max Deelnemers:

€ 995,- excl. BTW per deelnemer
2 dagen
10

In deze praktijkgerichte 2-daagse training SharePoint 2013 Workflow worden de uitgebreide
mogelijkheden die SharePoint Workflow (werkstromen) biedt met een praktijkgerichte
benadering stapsgewijs behandeld. Deze training SharePoint 2013 Workflow (werkstromen) is
toegespitst op, en speciaal ontwikkeld voor de verantwoordelijke ontwerper van workflow
management processen in SharePoint.
Onder leiding van een professionele SharePoint trainer leer je hoe je SharePoint workflows
maakt, aanpast en automatiseert om jouw bedrijfsprocessen consistent uit te voeren. Je gaat
direct aan de slag met het geleerde in jouw eigen praktijksituatie, zodat je een optimaal
rendement uit deze training SharePoint 2013 Workflow haalt.
Voor wie?
Deze training SharePoint 2013 Workflow is geschikt voor iedereen die verantwoordelijk
is voor het ontwerpen van SharePoint workflow (management) processen en nog altijd routine
opdrachten handmatig uitvoert.
Voorkennis
Gedegen praktijkervaring met SharePoint of kennis op het niveau SharePoint 2013 Content
Management Fundamentals. Indien deze vaardigheden ontbreken, adviseren wij je om eerst
de training SharePoint 2013 Content Management Fundamentals te volgen.
Inhoud Training SharePoint 2013 Workflow
Een greep uit de onderwerpen van de training SharePoint 2013 Workflow:
Introductie SharePoint Workflow
Views als Workflow
Standaard SharePoint Designer Workflow
Taakacties in SharePoint Designer Workflow
Geavanceerde SharePoint Designer Workflow sjablonen (templates)
Definiëren van Workflows in SharePoint Designer
Definiëren van Workflows in Visio
Werkwijze
Wij bereiden de training SharePoint 2013 Workflow grondig voor. Met behulp van een intakegesprek brengen we jouw persoonlijke leerdoelen in kaart en adviseren je over de beste

oplossing voor jouw situatie. De trainer is hierdoor in staat een maatwerk training SharePoint
2013 Workflow samen te stellen en te verzorgen. Het is ook mogelijk om sjablonen,
bestanden en andere voorbeelden, die je in je dagelijkse werk gebruikt te integreren in de
training. Hierdoor ontstaat een training SharePoint 2013 Workflow die compleet aansluit op
jouw werkomgeving.
Cursustijden
De cursus begint doorgaans om 09.00 en eindigt om 16.00. In overleg zijn ook andere
cursustijden mogelijk, bijvoorbeeld ‘s avonds of in het weekend.
Lesmateriaal
SignOn gebruikt altijd het meest actuele SharePoint 2013 Workflow lesmateriaal.
Unieke service van SignOn
Nazorg is een belangrijk onderdeel van de service van SignOn. Wanneer je na afloop van de
training SharePoint 2013 Workflow vragen heeft over het gebruik van SharePoint Workflows,
dan kun je die altijd stellen via: support@signon.nl. Je ontvangt snel een antwoord van uw
docent.
Lesvormen
Je hebt de keuze uit verschillende trainingsvormen: individuele training, klassikale training,
Open Inschrijving. Het startniveau van de deelnemer(s) en de behoefte van de medewerker
en jouw organisatie staan centraal.
Individueel: Een individuele 1-op-1 cursus biedt de ultieme flexibiliteit. Op de eigen
werkplek leert de cursist onder begeleiding van een ervaren docent de fijne
kneepjes van de software. De leerdoelen worden van tevoren vastgesteld. Zo ben je
zeker van een optimaal resultaat.
Klassikaal (in-company) : In-company maatwerk cursussen vinden plaats op jouw
bedrijfslocatie. Dat kan zowel klassikaal als individueel. Wij stemmen van tevoren
met je af wat de leerdoelen zijn. Met onze unieke kennistest bepalen we het niveau
van iedere deelnemer. Je kunt ook eigen bestanden aanleveren om in de cursus
mee te werken. De docent zorgt voor een passend programma voor de hele groep.
Open Inschrijving: Op vaste data verzorgen wij cursussen met Open Inschrijving. Bij
deze klassikale training zijn medewerkers van verschillende bedrijven aanwezig.
Daardoor kun je al deelnemen vanaf 1 persoon, maar profiteer je toch van een
aantrekkelijk groepstarief. Volledig verzorgd, inclusief een uitgebreide lunch.
Lesprogramma
Training – 2 dagen
Introductie Workflows (werkstromen)

Wat zijn SharePoint Workflows
Workflow structureren
Op welke SharePoint objecten zijn Workflows beschikbaar
Beschikbare middelen voor het bouwen van SharePoint Workflows
Flowcharts
Views als Workflow
Voor- en nadelen van View-gebruik als Workflow
Creëren van Views
View-selectie
Standaard SharePoint 2013 Designer Workflows
Inleiding tot SharePoint 2013 Designer Workflows
Onderdelen van een SharePoint 2013 Designer Workflow
Bouw uw eerste SharePoint 2013 Designer Workflow
Taakacties in SharePoint 2013 Designer Workflows
SharePoint 2013 Designer taakacties
Aangepaste taak processen in SharePoint 2013 Designer Workflows
Geavanceerde SharePoint 2013 Designer Workflow sjablonen (templates)
Mogelijkheden van gebruik van SharePoint 2013 Workflow sjablonen (templates)
Workflow instellen
Workflow handmatig starten
Workflow stoppen en verwijderen
Workflow historie
Workflow acties en voorwaarden voor beveiliging
Definiëren van Workflows in SharePoint 2013 Designer
Gebruik van list workflows
Gebruik van reusable workflows
Gebruik van site workflows
Workflow events
Workflow actions

Workflow conditions
Branches
Parallelle blokken
Workflow steps
Definiëren van Workflows in Visio
Ontwerpen van een Visio Workflow
Workflow exporteren vanuit Visio
Workflow importeren in Visio
Visio Workflow importeren in SharePoint 2013 Designer
Workflow exporteren vanuit SharePoint 2013 Designer
Publiceren en Visio Graphic Services
Officieel certificaat
Na afloop van de cursus ontvang je het officiële certificaat ‘SharePoint 2013 Workflow? van
SignOn.
Kosten Cursus SharePoint 2013 Workflow
Kosten per deelnemer: € 995,- excl. BTW
Max. deelnemers: 10
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 het
officiële certificaat van SignOn. Er zijn dus geen bijkomende kosten achteraf. Ook kun je na
de cursus altijd voor vragen terecht bij de trainer via de unieke nazorg service van SignOn.
In-company groepstarief
Als je je aanmeldt met een groep van 4 of meer personen voor een cursus op jouw
bedrijfslocatie (in-company), dan kunnen wij je een aantrekkelijk groepstarief aanbieden. Voor
informatie over onze groepstarieven kun je contact opnemen via info@signon.nl of telefonisch
020 – 820 83 62.
Privé cursus
SignOn verzorgt ook privé cursussen voor één of enkele cursisten. Voor meer informatie over
de mogelijkheden, of een offerte op maat, kun je contact met ons opnemen.
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.

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 hoef je je
daar echter geen zorgen over te maken: al deze kosten zitten al bij onze prijs inbegrepen.
Particulieren
Als je 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 jouw 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.
Wil je meer weten? Kijk op de website van de Belastingdienst.
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