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Crystal Reports – Rapport Ontwerp 2   
Crystal Resports is de wereldstandaard voor snelle en efficiënte rapportage. Met Crystal Reports  kunt 
u in korte tijd rapporten ontwikkelen met een interactieve inhoud. Vrijwel elke databron is hiervoor. 
U kunt rapporteren publiceren op het web of in vele andere bestandsformaten opslaan. Ook het 
integreren van Crystal Reports-functionaliteit in een eigen applicatie behoort tot de mogelijkheden. 
In de verschillende cursussen Crystal Reports leert u hoe u deze rapporten kunt maken.  
  
Wat leert u tijdens deze cursus? 
In deze praktische cursus wordt u bekend gemaakt met het werken met de report generator Crystal 
Reports. U leert om gegevens uit een database te selecteren en deze op overzichtelijke wijze weer te 
geven. Daarbij wordt de nadruk gelegd op zowel de basisprincipes van een report generator, als op 
het opdoen van praktische vaardigheden met Crystal Reports. 
 
De opzet van deze cursus Crystal Reports is gericht op het maken en aanpassen van rapporten die 
toepasbaar zijn op diverse databases. Aan het einde van de training heeft elke cursist(e) een 
compleet, fraai ogend rapport opgezet waarin alle opgedane kennis is opgenomen. 
  
Doelgroep  
Deze cursus is bestemd voor iedereen die beginnende rapporten wil gaan genereren met Crystal 
Reports.  
  
Cursusinhoud 
Groepeeropties: 

 Group header herhalen; 

 Zelf groepen maken; 

 Hierarchisch groeperen; 

 Group sort expert. 
 
Running totals: 

 Venster create running total field; 

 Plaats van een running total; 

 Running total voor een lijst; 

 Running total voor een groep; 

 Conditioneel running total; 

 Running total voor een één -op-veel 
relatie. 

 
Secties: 

 Section expert; 

 Paginascheiding aanbrengen; 

 Eenvoudig drilldown rapport; 

 Secties splitsen; 

 Overlappende secties. 
 

Formules: 

 Functies; 

 Syntax van een functie; 

 Hulp bij functies; 

 Voorbeelden van formules. 
 

Parameters: 

 Parameter zonder keuzelijst; 

 Statische keuzelijst; 

 Dynamische keuzelijst; 

 Cascading parameter; 

 Optionele parameters; 

 Reageren op een parameter prompt; 

 Parameterwaarden afdrukken; 

 Volgorde van parameters. 
 
Kruistabellen: 

 Elementen van een kruistabel; 

 Cross-tab report creation wizard; 

 Kruistabel aan een bestaand rapport 
toevoegen; 

 Opmaak kruistabel; 

 Rijen en kolommen toevoegen; 

 Kruistabel maken met formules. 
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Grafieken: 

 Advanced layout; 

 Grafiek maken voor een rapport zonder totalen; 

 Top N grafiek; 

 Grafiek met twee assen. 
 
 
Certificaat  
Aan het einde van deze cursus Crystal Reports ontvangen alle deelnemers een certificaat van 
deelname.   
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