IT-trainingen

Haal meer uit uw PC!
Rendement biedt IT-trainingen
voor elk niveau

STAPbudget

Alle trainingen in deze
folder zijn opgenomen
in het STAP-scholingsregister

Tot € 100 korting voor abonnees van Rendement
rendementco.nl/it

Inhoud

Haal optimaal
rendement uit
uw PC!
Praktijkgericht
Als PC-gebruiker kent u vast de meest
voorkomende trucjes en handigheidjes
om de dingen makkelijker en sneller
te doen. Maar er zijn nog veel meer
slimmigheidjes.
Om optimaal rendement uit uw PC te
halen, ontwikkelde Rendement een
aantal praktijkgerichte en actuele ITtrainingen.
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Uw mailbox loopt steeds weer vol. U wilt overzicht en
de controle over de vele inkomende en verzonden
berichten. Telkens heeft u het voornemen schoon schip
te maken, maar u heeft er de tijd niet voor. Laat e-mail
voor u werken, zonder dat e-mail uw werk beheerst! Deze
training biedt u meer dan een visie. Het is een doordachte
en bewezen werkmethode met een concrete oplossing
voor specifiek uw werk. Na deze praktische training weet u
precies hoe u alle e-mail efficiënt en volgens de principes
van timemanagement kunt beheersen.
Bestemd voor
■ Managers
■ HR-medewerkers
■ Office-medewerkers
■ OR-leden
■ Marketeers
■ Managementondersteuners
■ Iedereen die zijn of haar e-mail en tijd wil managen

Ook online
Als u wilt, hoeft u niet eens de deur
uit. Alle trainingen worden zowel
klassikaal als online georganiseerd via
een zogenoemde virtual classroom.
In een virtual classroom heeft u ook
rechtstreeks contact met de docent en
de deelnemers, maar dan op afstand.
U kunt dus zelf kiezen
welke vorm het beste
bij u past.

E-mailbeheer en
Timemanagement

Een IT-training
voor meerdere
collega’s tegelijk:
voordeliger én volledig
op maat gemaakt!

PE-punten
83 vaardigheidspunten voor het Register
83 Salarisadministratie (RSa) en het Register Payroll
Professional (RPP) van het NIRPA

Informatie over STAP-budget
Werkenden en werkzoekenden kunnen
via de subsidieregeing STimulering
Arbeidsmarkt Positie een STAPbudget van maximaal € 1.000 per
jaar aanvragen voor scholing en
ontwikkeling. Zij kunnen deze subsidie
gebruiken voor een training, cursus of
opleiding. Alle opleidingen en trainingen
van Rendement zijn opgenomen in het
STAP-scholingsregister, wat betekent
dat u bij het volgen ervan een beroep
kunt doen op deze regeling.

Aantal praktijkbijeenkomsten
■ Klassikaal: 1 bijeenkomst (2 dagdelen)
■ Virtual classroom: 1 bijeenkomst (2 dagdelen)

Alle trainingen uit deze folder kunnen ook bij u op de zaak
gegeven worden. Op maat gemaakt en meestal stukken
voordeliger! Een incompany-training kan bovendien helemaal afgestemd worden op de situatie in úw organisatie.
Door specifieke cases te gebruiken, zullen de deelnemers
deze meteen herkennen uit de praktijk.

Prijs (klassikaal/online)
■ € 675/€ 645 voor niet-abonnees
■ € 575/€ 545 voor abonnees van Rendement
■ € 495/€ 465 voor de 2e en 3e deelnemer van dezelfde
organisatie
■ € 195/€ 165 voor de 4e deelnemer van dezelfde
organisatie

Interesse?
Vraag een vrijblijvende offerte aan via
incompany@rendement.nl
of via (010) 224 80 05
Meer informatie:
rendementco.nl/inc

Meer informatie:
rendementco.nl/etm
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EXCEL

OFFICE

Excel PLUS

Excel PRO

Door gebruik te maken van de krachtige mogelijkheden
van Excel kunt u veel tijd besparen. Helaas worden zelden
alle mogelijkheden van Excel benut. Tijdens de training
Excel PLUS leert u de vele mogelijkheden van Excel optimaal te gebruiken. U ontdekt hoe u in minder tijd betere
analyses en rapportages maakt.

U heeft een grote verantwoordelijkheid als het gaat om
het aanleveren van rapportages. Ervaren medewerkers
vertrouwen vaak volledig op Excel. Het is dus van groot
belang dat alle data goed wordt verwerkt en dat u de juiste
toepassingen van Excel gebruikt. Speciaal voor de ervaren
Excel-gebruiker is de training Excel PRO ontwikkeld.

Bestemd voor
■ Financiële medewerkers
■ Salarisadministrateurs
■ Managers
■ HR-medewerkers
■ Office-medewerkers
■ OR-leden
■ Marketeers
■ Iedereen die eenvoudig betrouwbare rapportages en
overzichtelijke analyses wil maken

Bestemd voor
■ Financiële medewerkers
■ Salarisadministrateurs
■ Managers
■ HR-medewerkers
■ Office-medewerkers
■ OR-leden
■ Marketeers
■ Iedereen die eenvoudig betrouwbare rapportages en
overzichtelijke analyses wil maken

PE-punten
83 vaardigheidspunten voor het Register
83 Salarisadministratie (RSa) en het Register Payroll
Professional (RPP) van het NIRPA

PE-punten
83 vaardigheidspunten voor het Register
83 Salarisadministratie (RSa) en het Register Payroll
Professional (RPP) van het NIRPA

Aantal praktijkbijeenkomsten
■ Klassikaal: 1 bijeenkomst (2 dagdelen)
■ Virtual classroom: 1 bijeenkomst (2 dagdelen)

Aantal praktijkbijeenkomsten
■ Klassikaal: 1 bijeenkomst (2 dagdelen)
■ Virtual classroom: 1 bijeenkomst (2 dagdelen)

Prijs (klassikaal/online)
■ € 1.095/€ 1.065 voor niet-abonnees
■ € 995/€ 965 voor abonnees van Rendement
■ € 915/€ 885 voor de 2e en 3e deelnemer van dezelfde
organisatie
■ € 295/€ 265 voor de 4e deelnemer van dezelfde
organisatie

Prijs (klassikaal/online)
■ € 1.095/€ 1.065 voor niet-abonnees
■ € 995/€ 965 voor abonnees van Rendement
■ € 915/€ 885 voor de 2e en 3e deelnemer van dezelfde
organisatie
■ € 295/€ 265 voor de 4e deelnemer van dezelfde
organisatie

Meer informatie:
rendementco.nl/exc

Meer informatie:
rendementco.nl/pro

Excel voor
salarisadministrateurs

Office 365
Steeds meer organisaties stappen over naar Office 365.
Deze versie van Micosoft heeft veel voordelen waardoor u
eenvoudig en veilig gegevens kunt verwerken en opslaan.
Alleen blijkt dat het overstappen veel vragen oproept,
omdat het een hele andere werkwijze met zich meebrengt.
Tijdens de eendaagse training Office 365 geven wij u
handige tips en tricks, zodat u optimaal gebruik kunt
maken van de vele mogelijkheden die Office 365 biedt.

Voor u als salarisadministrateur heeft Excel veel te bieden.
Zo kunt u gegevens uit het salarissysteem eenvoudig
in Excel bewerken en analyseren. Daarnaast kunt u
de resultaten in overzichtelijke rapporten presenteren
aan uw collega’s. Tijdens de training Excel voor
salarisadministrateurs leert u door middel van oefeningen
uit de praktijk hoe u optimaal gebruik kunt maken van
Excel bij uw werk.

Bestemd voor
■ Iedereen die met Office 365 werkt of gaat werken

Bestemd voor
■ Salarisadministrateurs
■ Medewerkers salarisadministratie
■ Administratief medewerkers

PE-punten
83 vaardigheidspunten voor het Register
83 Salarisadministratie (RSa) en het Register Payroll
Professional (RPP) van het NIRPA

PE-punten
83 vaardigheidspunten voor het Register
83 Salarisadministratie (RSa) en het Register Payroll
Professional (RPP) van het NIRPA

Aantal praktijkbijeenkomsten
■ Klassikaal: 1 bijeenkomst (2 dagdelen)
■ Virtual classroom: 1 bijeenkomst (2 dagdelen)

Aantal praktijkbijeenkomsten
■ Klassikaal: 1 bijeenkomst (2 dagdelen)
■ Virtual classroom: 1 bijeenkomst (2 dagdelen)

Prijs (klassikaal/online)
■ € 675/€ 645 voor niet-abonnees
■ € 575/€ 545 voor abonnees van Rendement
■ € 495/€ 465 voor de 2e en 3e deelnemer van dezelfde
organisatie
■ € 195/€ 165 voor de 4e deelnemer van dezelfde
organisatie

Prijs (klassikaal/online)
■ € 1.095/€ 1.065 voor niet-abonnees
■ € 995/€ 965 voor abonnees van Rendement
■ € 915/€ 885 voor de 2e en 3e deelnemer van dezelfde
organisatie
■ € 295/€ 265 voor de 4e deelnemer van dezelfde
organisatie
Meer informatie:
rendementco.nl/esl

Meer informatie:
rendementco.nl/365

Speciale combikorting! Als u zich inschrijft voor zowel Excel PLUS als
Excel PRO, profiteert u van € 450 extra korting op het totaalbedrag.
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POWER BI
Power BI basis

Power BI
dashboard ontwerpen

Power BI zet de data uit uw organisatie snel en eenvoudig
om in bruikbare analyses en heldere visuele rapportages.
Het fijne is dat de basisgegevens uit verschillende
databronnen kunnen worden gehaald, zodat Power BI
voor elke organisatie geschikt is. Daarnaast kunt u deze
waardevolle resultaten eenvoudig en op elk moment
delen met uw collega’s. Hierdoor kunnen uw collega’s
op alle afdelingen binnen uw organisatie altijd de juiste
beslissingen nemen. Tijdens de training Power BI basis
gaat u zelf aan de slag met Power BI en leert u alle
basisbeginselen van dit unieke programma.

Het ontwerpen van dashboards lijkt een eenvoudige
taak, dankzij de moderne BI-tools. In werkelijkheid is het
ontwerpen van dashboards die nuttig zijn en die mensen
willen gebruiken meestal een hele uitdaging. Tijdens
de training Power BI dashboard ontwerpen leert u aan
welke specifieke regels en ontwerpconcepten een goed
dashboard moet voldoen. U krijgt belangrijke tips en een
leidraad voor het optimale dashboard.
Bestemd voor
■ Iedereen die geïnteresseerd is in het werken met
Power BI en enige basiskennis heeft

Bestemd voor
■ Iedereen die geïnteresseerd is in het werken met
Power BI

Aantal praktijkbijeenkomsten
■ Klassikaal: 1 bijeenkomst (2 dagdelen)
■ Virtual classroom: 1 bijeenkomst (2 dagdelen)

Aantal praktijkbijeenkomsten
■ Klassikaal: 1 bijeenkomst (2 dagdelen)
■ Virtual classroom: 1 bijeenkomst (2 dagdelen)

Prijs (klassikaal/online)
■ € 675/€ 645 voor niet-abonnees
■ € 575/€ 545 voor abonnees van Rendement
■ € 495/€ 465 voor de 2e en 3e deelnemer van dezelfde
organisatie
■ € 195/€ 165 voor de 4e deelnemer van dezelfde
organisatie

Prijs (klassikaal/online)
■ € 675/€ 645 voor niet-abonnees
■ € 575/€ 545 voor abonnees van Rendement
■ € 495/€ 465 voor de 2e en 3e deelnemer van dezelfde
organisatie
■ € 195/€ 165 voor de 4e deelnemer van dezelfde
organisatie
Meer informatie:
rendementco.nl/pbi

Meer informatie:
rendementco.nl/pdo

Power BI verdieping
Power BI is een waardevol programma waarmee u in
een handomdraai bruikbare rapportages opstelt. Om het
optimale uit Power BI te halen, is het dus van groot belang
dat u op de hoogte bent van de vele handige functies
die dit programma te bieden heeft. Tijdens de training
Power BI verdieping leert u ingewikkelde berekeningen
maken met DAX-formules, zodat u uw management op
ieder moment kunt voorzien van betrouwbare analyses.
Daarnaast gaat u aan de slag met het inladen van diverse
databronnen en krijgt u tips voor het opzetten van een
goed datamodel.
Bestemd voor
■ Iedereen die geïnteresseerd is in het werken met
Power BI en enige basiskennis heeft
Aantal praktijkbijeenkomsten
■ Klassikaal: 1 bijeenkomst (2 dagdelen)
■ Virtual classroom: 1 bijeenkomst (2 dagdelen)

Waarom steeds meer
mensen kiezen voor een
opleiding van Rendement:

Prijs (klassikaal/online)
■ € 675/€ 645 voor niet-abonnees
■ € 575/€ 545 voor abonnees van Rendement
■ € 495/€ 465 voor de 2e en 3e deelnemer van dezelfde
organisatie
■ € 195/€ 165 voor de 4e deelnemer van dezelfde
organisatie

■ Ervaren docenten uit de praktijk
■ Kleine groepen, dus maximale
aandacht
■ Praktijkgericht en direct
toepasbaar
■ Trainingslocaties zijn volkomen
coronaproof
■ Alle IT-trainingen zijn ook online
te volgen
■ Aantrekkelijke korting
voor abonnees van Rendement
■ Betere carrièrekansen

Meer informatie:
rendementco.nl/biv

STAPbudget

Alle trainingen in deze
folder zijn opgenomen
in het STAP-scholingsregister
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A L G E M E N E I N F O R M AT I E
over de trainingen in deze folder

Opzet trainingen
De trainingen worden onderwezen in één praktijkbijeenkomst, klassikaal of online, waarin
de stof aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt toegelicht en de docent ingaat op uw
persoonlijke vragen. De trainingen zijn van 9.30 uur tot 16.00 uur (incl. lunch).
Studiemateriaal en -kosten
Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW. De prijzen zijn inclusief digitaal studiemateriaal en
begeleiding door de docent. Bij een klassikale training is ook de lunch inbegrepen. Parkeeren reiskosten zijn voor eigen rekening.
Cedeo-erkend
Rendement is ‘Cedeo-erkend’. Deze erkenning is gebaseerd op regelmatige
klanttevredenheidsonderzoeken door het onafhankelijke Cedeo. Cedeo verleent
het predikaat ‘Cedeo-erkend’ pas als minimaal 80% van de ondervraagde klanten
‘tevreden tot zeer tevreden’ is over de uitvoering, de docenten en de organisatie.

Opleidingen & Congressen

2022

Gratis
Ga naar
rendementco.nl/studiegids
en download de gids met
het complete aanbod
opleidingen en congressen

Congressen & Opleidingen

Postbus 27020, 3003 LA Rotterdam tel. (010) 224 80 05
opleidingen@rendement.nl rendementco.nl
F22njIT

