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Crystal Reports – Rapport Ontwerp 3  
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? 
Deze cursus is het vervolg op de eerste 2 delen van Crystal Reports - Rapport Ontwerp. De cursus 
behandelt onder andere zaken als running totals, arrays, drilldown- en multipass rapporten. 
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  
Crystal Reports-gebruikers die alles uit de software willen halen. 
 
Voorkennis 
Cursisten dienen van te voren kennis te hebben van de training Crystal Report Rapport Ontwerp 1 en 
2 
 
Cursusinhoud 

 Drilldown rapport opzetten; 

 Multipass rapport opzetten; 

 Geavanceerd formulegebruik; 

 Running totals; 

 Gebruik van arrays; 

 Toepassen van geavanceerde 
controlestructuren, zoals lussen en 
loops; 

 Gebruik van custom-functies; 

 Geavanceerd subrapport – gebruik 

 Definiëren van subreporten; 

 Maken van een unlinked subrapport; 

 Maken van een linked subreport; 

 Maken van een on-demand subreport; 

 Updaten van subreporten; 

 Gebruik van variabelen in een subreport; 

 Mapping; 

 Geografische informatie tonen; 

 Effectief gebruik van de repository; 

 Gebruik van smart tags; 

 Custom templates; 

 Rapport-optimalisatie; 

 Inleiding in de Report Application Server (RAS). 

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