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Introductie Inforza Opleidingen 

 
Uitsluitend ervaren en 
gecertificeerde docenten 
 
Praktische opzet en geheel op 
maat in te richten   
 
In House of in ons 
opleidingscentrum   
 
Hoog rendement door 

toepassing van unieke 

concepten 

Investeren in opleidingen en trainingen is investeren in uw bedrijf. Om diverse redenen 

betaalt een opleidingsinvestering zich vaak dubbel terug; hierbij kunt u denken aan:  

Betere competenties = beter personeel 

Goed opgeleid personeel functioneert beter. Soms is de aanleiding voor een opleiding heel 

eenvoudig. Denkt u maar aan technische of ICT-beroepen, waar het vaak noodzaak is om de 

ontwikkelingen op het vakgebied bij te houden door middel van een 'bijspijkercursus'. 

Goed opleiden = gemotiveerd personeel 

Het aanbieden van een goede opleiding is een krachtige vorm van binden van uw personeel. 

De mogelijkheid om zich persoonlijk te ontwikkelen wordt door veel medewerkers – zeker in 

de moderne kenniseconomie – als een enorm pre gezien. 

Bij bedrijven die actief scholing aanbieden is het verloop minder dan bij bedrijven die dat 

niet doen: uit onderzoek in opdracht van de ministeries van Onderwijs en Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid blijkt dat studerende werknemers meer tevreden zijn en bijdragen aan 

een goede sfeer. 

Goed opleiden = een goed imago 

Wanneer u structureel laat zien dat u investeert in uw medewerkers, zal dat ook gaan 

'rondzingen' buiten uw bedrijf. U creëert een goed imago en zal door potentiële nieuwe 

medewerkers als een interessante werkgever worden gezien. 

Employability: goed opleiden = flexibiliteit 

Employability staat kort gezegd voor een optimale inzetbaarheid van uw medewerkers. Het 

gaat hierbij niet alleen om inzetbaarheid binnen een functie, maar ook om het kunnen 

vervangen van collega's, het makkelijker kunnen doorstromen naar een andere functie, etc. 

Een flexibel werkteam vergroot de wendbaarheid van uw bedrijf. U kunt beter en sneller 
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innoveren en makkelijker reageren op veranderingen uit de markt. Een goed opgeleid en 

goed getraind team versterkt de employability van uw organisatie. 
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In korte tijd Agile Scrum up-and-running door een geheel op maat gesneden 
trainingstraject 

 
 
Door de vele succesverhalen in Nederland en daar buiten is Agile Scrum aan een opmars 

bezig en wordt door steeds meer organisaties geadopteerd als favoriet 
raamwerk voor software ontwikkeling en beheer. Agile Scrum is een 
vernieuwde manier van werken die impact heeft  voor de bestaande 
(traditionele – waterval) IT organisatie. Agile speelt zich niet alleen af 
binnen systeemontwikkeling of projecten. Ook de voor- en achterkant 
van de IT organisatie moeten mee in de vernieuwde manier van 
werken. Laat u op tactisch niveau begeleiden door de Agile 

Professionals van Inforza bij de invoering of optimalisering  van Agile Scrum, professionals 
die weten wat speelt binnen IT organisaties. 
  

De Inforza Agile Opleidingen heeft als doelstelling het rendement van 
ontwikkel projecten bij haar opdrachtgevers blijvend te vergroten. Daartoe 
wordt een samenhangend diensten portfolio aangeboden op het gebied van 
Agile Scrum. Hierbij is het uitgangspunt dat effectieve en slagvaardige 
samenwerking van alle betrokkenen in een organisatie een direct meetbaar 

effect heeft op kwaliteit, doorlooptijd en business value van projecten.  
Wilt u op de hoogte worden gebracht van de Agile Scrum basiskennis? Wilt u nu ook de vele 
voordelen van Agile Scrum gaan benutten? U wilt immers ook uw softwareprojecten op tijd 
en binnen budget opleveren. Uw belangrijkste functionaliteiten als eerste realiseren zodat u 
of uw opdrachtgever daar nog tijdens het project de vruchten van plukt? Onze actieve en 
interactieve trainingen en workshops worden geheel uitgevoerd volgens de Agile principes. 
 
Heeft u behoefte heeft aan een ervaren ad-interim systeem/software architect met 
praktische expertise op het vlak van Lean Development en Agile Scrum, of wilt u; 

 uw medewerkers een op maat gesneden in-house workshop of training laten volgen;  

 teamleden on-site laten coachen;  
 

De Inforza Agile Opleidingen bieden hiervoor de juiste invulling met Training, 
Workshop of Coaching - van beginner tot specialist.   
De specialiteit van Inforza is het introduceren en uitrollen van de Agile 
Scrum aanpak in complexe, vaak 
multidisciplinaire omgevingen. Hier komen 

de  jarenlange ervaring in de software industrie samen met 
coaching-expertise en ervaring met het implementeren van 
een Agile manier van werken in diverse bedrijven, bij elkaar. 
Meerwaarde die de Inforza Agile Opleidingen u biedt is daar 
waar mensen, techniek en processen elkaar in een 
organisatie ontmoeten. De ervaring leert dat de grootste 
winst juist dáár valt te halen.  
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Agile Scrum Foundation Training   

Doel goed begrip van de fundamenten van de Agile/Scrum aanpak, optimale 
voorbereiding geeft voor Agile Foundation examen. 

Doelgroep  IT professionals die op enigerlei wijze betrokken (zullen) worden bij de 
Agile werkwijze 

Duur   2 dagdelen en begeleiding voorafgaand aan het examen  

Aantal deelnemers  Maximaal 10 
 

Kort maar krachtig overzicht van de praktijk van Agile projectuitvoering 

In de huidige wereld van complexe, software-intensieve systemen is een nieuw paradigma 

voor systeem ontwikkeling ontstaan, dat meer is gebaseerd op adaptiviteit dan 

voorspelbaarheid: de Agile aanpak. Naast kenmerkende verschillen met de traditionele 

manier van werken, vragen Agile methoden ook een andere professionele basishouding van 

IT professionals. 

De Agile Foundation training richt zich op 

IT professionals die op enigerlei wijze 

betrokken (zullen) worden bij de Agile 

werkwijze, in het bijzonder de introductie 

of uitvoering van projecten volgens de 

Agile project management methodiek 

Scrum.  

Belangrijk uitgangspunt van Agile 

Foundation training is overdracht van de 

essentie van het Agile gedachtegoed. Op 

basis van hun eigen begrip hiervan zullen 

deelnemers vertrouwd worden gemaakt 

met de terminologie, aanpak en 

werkwijzen zoals die in Agile projecten worden gebezigd. Alle Agile Scrum rollen, begrippen 

en practices zullen op interactieve wijze de revue passeren, toegelicht aan de hand van 

praktijkvoorbeelden en uitgebreide hands-on ervaringen van de trainer.  

Behaal het Agile Foundation Certificaat met slechts 2 trainingsdagdelen en 

examenbegeleiding 

De Agile Foundation training heeft de insteek dat een goed begrip van de fundamenten van 

de Agile/Scrum aanpak deelnemers een optimale voorbereiding geeft voor het afleggen van 

het Foundation examen. Minstens zo belangrijk is echter dat deelnemers daarna ook goed 
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beslagen ten ijs komen in professionele discussies, advisering en besluitvorming in relatie de 

Agile project aanpak. 

Het uitgekiende concept geeft een hoog rendement en uitzicht op een succesvolle 

implementatie van Agile Scrum 

De Agile Foundation training is opgezet volgens een uniek concept, 

bestaande uit een korte, intensieve shorttrack training van twee 

dagdelen (indien gewenst middag + avond), gevolgd door een begeleid 

zelfstudie-traject inclusief een proefexamen met 60 vragen, afgesloten 

door een derde dagdeel voor feedback, examen tips, en het on-site 

afleggen van het Agile Foundation examen door een examinator van het 

Agile Consortium Benelux. Het interactieve en pragmatische karakter 

van de training, in combinatie met een minimale hoeveelheid gederfde 

uren, garandeert een hoge return-on-investment.  Bovendien kunnen deelnemers tijdens de 

follow-up bij de ervaren trainer terecht met vragen over de implementatie van Agile in de 

eigen werkomgeving.  

Uw gehele team in korte tijd up-and-running door een op-maat trainingstraject 

Desgewenst kan de Agile Foundation training verder op maat worden gemaakt door 

toevoeging van een vierde dagdeel. Gekozen kan worden uit een diverse modules, o.a. Agile 

Leiderschap, Team Building, Scrum & Kanban, Concept Mapping en Software Product 

Kwaliteit. Ook na afloop van de training blijft de trainer beschikbaar als Agile Project coach 

om blijvende 'Agility' in de organisatie te waarborgen.  

Geen droge theorie, maar een hands-on training vol ervaringsoverdracht en practische 

toepasbare kennis 

De shorttrack training wordt uitgevoerd als een iteratie van één dag, waarbij de volgende 

onderdelen aan bod komen: 

In het eerste deel is de focus gericht op de essentie van het Agile gedachtengoed. De 
opkomst van het Agile palet van software ontwikkelmethodes wordt geplaatst in een 
historisch perspectief, met aandacht voor de cruciale verschillen met de traditionele manier 
van werken. Met name de response op onzekerheid en de behoefte aan voorspelbaarheid in 
projecten zullen aan de orde komen. De paradigmaverandering zal verder worden toegelicht 
en uitgewerkt aan de hand van het Agile Manifesto. Ook wordt een overzicht gegeven van 
de familie van Agile methodes, inclusief de voor Agile karakteristieke praktijkprincipes. Aan 
de orde komt het hoe en waarom van de omschakeling van organisaties op de Agile manier 
van werken. Ook zal worden aangegeven op welke wijze organisaties maximaal profijt 
kunnen hebben van de Agile werkwijze, en welke mogelijke valkuilen en weerstanden 
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herkend en overwonnen moeten worden.  Ook de noodzakelijke organisatorische 
veranderingen en persoonlijke competenties die mede het succes van Agile bepalen, zullen 
de revue passeren.  

Vervolgens wordt uitgebreid stilgestaan bij de Agile project management methode Scrum. 
Voortbordurend op het Agile gedachtegoed, en aan de hand van praktijkvoorbeelden, wordt 

de essentie van Scrum 
uitgelegd. Vervolgens 
passeren alle details van 
Scrum het voetlicht, zoals 
Product Backlog, Sprint 
Backlog, Sprint Cycle, Sprint 
Meetings, Planning Poker, 
Burndown Chart, Daily Scrum, 
Task Board, Sprint Review, 
Sprint Retrospective, Release 
Planning en Scrum of Scrums. 

Ook zal uitgebreid worden ingegaan op de verschillende rollen in Scrum, en de bijbehorende 
verantwoordelijkheden en persoonlijke skills. Uitgebreide aandacht zal worden gegeven aan 
het relatief schatten van de omvang van features en taken, het monitoren van de project 
voortgang, en het minimaliseren van risico's door middel van Agile Project planning. Ook aan 
bod komen de factoren die bepalend zijn voor een succesvolle invoering en uitrol van Scrum 
in een organisatie, alsmede het bereiken van een win-win situatie met opdrachtgever door 
middel van Agile contracting. 
  

 

Inforza Agile Foundation Concept  
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Agile in a Day Workshop 

Doel   Practisch inzicht in Agile werken  

Doelgroep  IT Managers, Applicatie Managers, Projectleiders & Ontwikkelaars 

Duur   1 dag 

Aantal deelnemers  Maximaal 18  
 
De Agile in a Day Workshop beantwoordt o.a. volgende vragen:  

 Wat is het Agile concept? 

 Hoe is een Agile-projectteam samengesteld, wat zijn de rollen en 
verantwoordelijkheden van de deelnemers aan een Agile project? 

 Hoe ziet een Agile project-aanpak er nou uit?  

 Wat is het Timebox-principe en hoe wordt dit toegepast?  

 Hoe komt een sprintplanning tot stand?  

 Wat is het geheim van levering volgens fixed budget (tijd en geld)?  

 Hoe pas ik flexibiliteit toe en ben ik toch in staat om het Agile Project te managen?  

 Op welke wijze ondersteunt tooling mijn Agile Project  

 Hoe versnelt tooling mijn gehele ontwikkelproces  

 Hoe ziet dit geheel geïntegreerde (scoping-project planning en ontwikkel)proces 
eruit?  

U zult Hands-on ervaring opdoen van de 
belangrijkste voordelen van Agile, zoals het 
bepalen van een project scope vanuit high 
level requirements, feature negotiation, 
snel en regelmatig leveren, en op welke 
wijze het vertrouwen tussen Business en IT 
wordt opgebouwd. Maar ook het 
vermogen om Agile-valkuilen te 
identificeren en hoe hiermee om te gaan. 
Jarenlange ervaring van Agile-projecten 
staat garant voor een praktische inhoud en 
uitvoering van deze Workshop.   

Deze Agile Workshop is zowel bestemd voor zakelijke gebruikers als voor IT-staf (IT 
Managers, Applicatie Managers, Projectleiders & Ontwikkelaars). 

Agile Architecting Workshop 

Doel Inzicht vaardigheden en de eigenschappen van de Agile architect en 
kenmerken van een Agile architectuur  

Doelgroep   IT Managers - IT architecten  

Duur   4 uur  

Aantal deelnemers  Maximaal 12 
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Een goede architectuur is van cruciaal belang voor de totstandkoming, uitbreiding en 

onderhoud van complexe, software-intensieve systemen. Het traditionele architectuur 

proces is echter topzwaar en vaak tijdrovend of zelfs bureaucratisch. De opkomst van de 

Agile methode opent een unieke mogelijkheid een effectiever architectuur proces in te 

richten, resulterend in een Agile architectuur. De workshop verschaft een overzicht van de 

vaardigheden en de eigenschappen van de Agile architect, alsmede de kenmerken van een 

Agile architectuur.  

Agile Requirements 

Inleiding Requirements 

Requirements vormen één van de belangrijkste kritieke succesfactoren voor software 
ontwikkelprojecten. Internationale onderzoeken tonen dat keer op keer aan. Alle reden dus 
om uw medewerkers te professionaliseren in het opstellen van complete, heldere en 
eenduidige requirements. 

Het requirements vakgebied wordt niet zelden onderschat. Het noteren van de eisen en 
wensen van belanghebbenden lijkt misschien eenvoudig. Vaak blijkt pas tijdens de realisatie 
dat er requirements ontbreken of dat ze niet eenduidig waren geformuleerd. Hoe later in 
het ontwikkeltraject dit ontdekt wordt hoe hoger de herstelkosten zijn. 

 

De Agile theorie klinkt goed maar hoe effectief werkt bij jullie de nieuwe Agile requirements 
aanpak in de praktijk; herken je deze problemen? 

 De business heeft onvoldoende tijd om de product owners rol in te vullen 

 Het is onduidelijk hoe ver we de requirements uit moeten werken 

 Onvoorziene of laatste moment wijzigingen leiden tot problemen bij de bouw 

 Er is geen aandacht meer voor beheerdocumentatie 

 

De requirements trainingen van Inforza geven u de handvatten die nodig zijn om uw 
requirements proces te verbeteren. U doet hands-on ervaring op en leert omgaan met 
lastige praktijksituaties. 

Inforza geeft de volgende trainingen en workshops op het gebied van requirements: 

Training: Agile requirements in de praktijk 

In house en open inschrijving  

Doel Direct toepasbare handvatten en verbeterpunten voor jouw 
praktijksituatie aanreiken 

Doelgroep   Business analisten, informatieanalisten en product owners 

Duur   1 dag 

Aantal deelnemers  Maximaal 8 
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Agile softwareontwikkeling heeft ingrijpende consequenties voor de wijze waarop projecten 
met requirements omgaan. De focus verschuift bijvoorbeeld naar just in time requirements 
en naar mondelinge communicatie. De rol van de business/informatie analist verandert 
aanzienlijk. 

In deze interactieve training leer je op welke manier je Agile 
requirements in jouw project of organisatie kunt verbeteren. De 
training behandelt onder meer de volgende onderwerpen: 

 Just in time requirements 

 De toegevoegde waarde van de business/informatie analist 

 Hoeveel requirements documenteren? 

 Omgaan met plotseling nieuwe requirements 

 De rol van de Product Owner in de praktijk 

 Requirements 'sprint-ready' maken 

 

De docent van deze training, is een requirements expert die door haar talrijke training-on-
the-job programma’s uiteenlopende bedrijven en Agile implementaties van dichtbij heeft 
meegemaakt. De docent is tevens gecertificeerd scrum master. 
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OutSystems Trainingen 

 

Online Developers Training 

OutSystems Platform Jump Start Training 

Doel   end-to-end overview OutSystems Platform  

Doelgroep   medewerkers betrokken bij softwareontwikkeling en ontwikkelaars 

Duur   1 dag 

Aantal deelnemers  Maximaal 12 
 

In this one day training, you will get an end-to-end overview of OutSystems and the 
OutSystems Platform. You will learn how the platform can help you and your team plan, 
develop, change, deploy and manage enterprise grade applications. 

The training includes several demos, exercises and lots of Q&A time for you to get all your 
questions answered: 

 Learn how to develop Web Applications with the OutSystems Platform 

 Gain hands-on coding experience with the platform 
 Learn your way through the OutSystems world  

What is a Boot Camp?  

A great hands-on learning experience. You'll be able to enjoy a fully interactive learning 
environment taught by our experts. When you get back to your project you'll have 
access to supporting resources and you'll have started to build your own network of 
OutSystems professionals  

In the Boot Camp, you will: 

 Learn through guided instruction and hands-on programming and role play exercises 
 Discover the most recent techniques and practices used by the OutSystems 
community of professionals 
 Get your questions answered by experts and your peers 

 Reinforce the concepts you've learned and practice, and dig deeper 
 Discuss relevant topics as well as tips and tricks 
 Plus... you'll have lots of fun! 

Boot camps can also be taught on-site at your team's location. 
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Developer Boot Camp 

Doel Fundamentele training om met het ontwikkelplatform van OutSystems 
te kunnen werken  

Doelgroep  software ontwikkelaars en medewerkers betrokken bij 
softwareontwikkeling  

Duur   5 dagen  

Aantal deelnemers  Maximaal 10 
 

The Boot Camp has been designed to teach you the fundaments of developing with the 
OutSystems Platform. 

This 5-day hands-on training course follows an innovative training approach in which 
participants are challenged to learn at their own pace and level. Based on a series of online 
video lectures that can be studied prior to class the trainees are challenged to focus more on 
the practical exercises and assignments. 

In this course you will: 

 Learn how to use the core features of the OutSystems Platform 
 Experience team based development 
 Get all your questions answered by an OutSystems Expert 

And, in the end of class, you will have all the fundamental skills and hands-on experience 
necessary to build your own web applications with the OutSystems Platform. 

Advanced Developer Boot Camp 

Doel Vervolg op de Developer BootCamp om geavanceerd met het 
ontwikkelplatform van OutSystems te kunnen werken  

Doelgroep   software ontwikkelaars  

Duur   5 dagen 

Aantal deelnemers  Maximaal 10 
 

This Boot Camp has been designed to teach you advanced topics about the OutSystems 
Platform. Learn how to use it to its full advantage, building high-quality, and performing and 
scalable enterprise web apps in this 5-day hands-on training course. 

In this course you will: 

 Boost your architectural skills 
 Understand development patterns and best practices 
 Learn how to handle performance and scalability 
 Take a deep dive into the most common integration scenarios 

http://www.inforza.nl/?utm_source=download&utm_medium=brochure&utm_campaign=workshops_trainingen&utm_content=footer
http://www.inforza.nl/?utm_source=download&utm_medium=brochure&utm_campaign=workshops_trainingen&utm_content=footer
mailto:rvkerkwijk@inforza.nl
http://www.inforza.nl/?utm_source=download&utm_medium=brochure&utm_campaign=outsystems_now&utm_content=header


                Inforza Opleidingen                        

 

  
InForza B.V.  | Postbus 328, 2950 AH Alblasserdam  | T: 078-6933302  | F: 078-6930010 | I: www.inforza.nl 

Informatie: Rob van Kerkwijk +31 6 48 45 7817 E: rvkerkwijk@inforza.nl 

 

13 

We distilled the knowledge and experience of our top notch consultants to create the 
content of this course. You’ll finish this course with all the advanced skills and hands-on 
experience necessary to be autonomous with the OutSystems Platform. 

 

Support Engineer Boot Camp 

Doel Inzicht en begrip van alle details van het OutSystems Platform; 
architectuur, onderhoud, troubleshooting en beheer. 

Doelgroep   Beheerders van applicaties gebouwd met het OutSystems Platform. 
Duur   3 dagen  

Aantal deelnemers  Maximaal 10 
 

In this course you will: 

 Master the OutSystems Platform architecture 
 Experience advanced troubleshooting and monitoring techniques 
 Create robust OutSystems infrastructures 
 Tune your installation for performance and scalability 

When you leave this class you will be able to install and configure any OutSystems 
environment according to scalability and redundancy requirements, as well as understand in 
detail the OutSystems Platform architecture and learn how to troubleshoot it for a wide 
spectrum of problems. 
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QlikView Trainingen 

 
Met de QlikView Workshop van Inforza worden de QlikView gebruikers in staat gesteld 
adequaat met het QlikView platform om te gaan.  In deze op maat gesneden training zullen 
gebruikers worden meegenomen langs alle aspecten van een typisch QlikView project. 
Inhoud van elk van de workshops is geheel op maat samen te stellen.   
 

Wij onderscheiden de volgende doelgroepen, waarvoor wij specifieke workshops hebben 
ontwikkeld.  

 Kerngebruikers  

 Superusers  

 Beheerders  
 

QlikView Kerngebruikers training 

Doel   fundamentele kennis om QlikView applicaties te kunnen ontwikkelen.  

Doelgroep   QlikView Business Users, QlikView Designers, QlikView Developers 

Duur   3 dagen 
Aantal deelnemers  maximaal 6   
 

De QlikView training voor kerngebruikers bevat alle stof waarmee de basis voor het bouwen 
van QlikView applicaties wordt gelegd. De training is een combinatie van demo’s en 
oefeningen. Onderwerpen die voorbij komen zijn: user interface layout, design 
grondbeginselen en best practices voor het designen van QlikView applicaties. De training 
geeft inzicht in de beste aanpak en technieken om data te organiseren en visualiseren. 
Tijdens de training krijgen de deelnemers de beschikking over een database waarmee zij aan 
de slag gaan; vervolgens de principes toepassen van datavisualisatie en design gericht op de 
gebruiker, om zo een aantrekkelijke QlikView applicatie te maken.  

Dag 1.  
Kennismaking met QlikView, verschil tussen local client en server 

Dag 2.  
Korte uitleg scripting / datamodel in QlikView / formules  

Dag 3.  
Design van het dashboard waar moet je rekening mee houden 
 

Trainingsdoelen 
 Basiskennis van het QlikView datamodel 
 Do’s en dont’s van layout en design voor dashboards 
 Basiskennis over de verschillende QlikView objecten 
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QlikView Super Users  

Doel Verdiepen van kennis over het datamodel, dataconnecties en scripting 
in QlikView 

Doelgroep   QlikView Business Users, QlikView Developers 

Duur   2 dagen 
Aantal deelnemers  maximaal 6 
Vooropleiding   Training Kern gebruikers  
 

Met deze QlikView training voor de Super User wordt dieptekennis ontwikkelt over het 
datamodel, dataconnecties en scripting in QlikView. Ook deze QlikView training is praktisch 
ingestoken. Leren door te doen. De training is een mix van les en het maken van praktische 
opdrachten. De training wordt afgesloten met een business case waar alles wat geleerd is in 
de praktijk gebracht kan worden. Een QlikView document wordt van begin tot eind 
opgebouwd. 

 
Trainingsdoelen 
 Creëren van een datamodel in QlikView 
 Bouwen van een volledig QlikView document 
 Problemen met datastructuren oplossen 
 De debugger gebruiken 
 De geavanceerde mogelijkheden van de scripting editor leren kennen 
 Transformative functies gebruiken in het script 
 

Dag 1. 
QlikView scripting, ontsluiten data en tabellen 

Dag 2.  
Verder uitleg QlikView formules en verdere diepgang in de QlikView objecten 
 

QlikView Beheerder   

Doel vertrouwd maken met de benodigde technieken om dagelijkse beheer- 
en onderhoudswerkzaamheden aan de QlikView Server uit te kunnen 
voeren. 

Doelgroep  ICT medewerker  

Duur   1 dag 
Aantal deelnemers  maximaal 4 
Vooropleiding   Training Kern gebruikers en Super User   
 

De QlikView Server Beheer training  is met name bedoeld voor beheerders die 
verantwoordelijk zijn voor een goed en gestructureerd beheer van QlikView Server en 
Publisher binnen organisaties. 
De training is speciaal ontwikkeld om de beheerder binnen één dag vertrouwd te maken met 
de benodigde technieken om dagelijkse beheer- en onderhoudswerkzaamheden aan de 
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QlikView Server uit te kunnen voeren. Ook wordt kennis gemaakt met QlikView Publisher, 
waarmee geavanceerde schedules kunnen worden uitgevoerd en QlikView documenten op 
eenvoudige wijze kunnen worden verspreid naar eindgebruikers. 
Uitleg QlikView management consoles, data verversen, lezen van de log bestanden en 
oplossen van meest voorkomende problemen.  

 
Trainingsdoelen 

 Load-schema’s instellen en troubleshooting 

 Dynamisch documenten distribueren via e-mail 

 Gebruik van licenties en licentiebeheer 

 QlikView applicaties toevoegen, beheren en beveiligen 

 Monitoren van de QlikView Server omgeving 

 QlikView Server clustering 

 Tips & Tricks 
 

 

 

 

 

Inforza 

Innovatieve software modernisatie  

Inforza moderniseert, op innovatieve wijze, software. Onze afnemers zijn hierdoor in staat, efficiëntie, 
productiviteit en kwaliteit te verhogen, de ‘time to market’ te verkorten, kosten te reduceren, te voldoen aan 
de hoogste security-standaarden en managementbesluiten te kunnen nemen, die gebaseerd zijn op complete, 
correcte en KPI-gebaseerde informatie. Dat alles met beperking van risico`s en met behoud van flexibiliteit en 
toename van agility. 
Door deskundigheid, kennis en jarenlange ervaring hebben de Consultants van Inforza, tot volle tevredenheid 
van de opdrachtgevers, in talrijke projecten belangrijke bijdrage geleverd. Oplevering van Inforza Projecten 
vindt plaats binnen budget (tijd en geld) en onderscheiden zich door een extreem korte ROI. Met de ervaren en 
gecertificeerde docenten van de Inforza Opleidingen wordt met hoog rendement kennis overgedragen door 
toepassing van unieke concepten.  
Inforza levert haar diensten aan tal van in Nederland actieve bedrijven, waaronder meerdere multinationals.  
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