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Curs Oracle
Forme si Rapoarte
Pret lista: 459 EUR (fara TVA)

Durata: 5 zile (40 ore)

Discount-uri de volum, pentru grupe formate din:
8-9
participanti
10-14 participanti
>=15 participanti

413 Euro fara TVA/participant (-10% fata de pretul de lista)
367 Euro fara TVA/participant (-20% fata de pretul de lista)
321 Euro fara TVA/participant (-30% fata de pretul de lista)

pretul cursului organizat in cadrul centrului nostru de training, include masa de pranz, precum si apa minerala, cafea,
etc
Preturile de mai sus sunt valabile si daca se doreste organizarea cursului la sediul firmei dvs. din afara
Bucurestiului, fiind incluse toate costurile legate de deplasarea trainer-ului (cazare, transport, diurna, etc)
Daca se doreste organizarea cursului la sediul firmei dvs. situat in proximitatea Bucurestiului , se scad 75 E
din preturile mai sus listate, rezultand :
8-9
participanti
10-14 participanti
>=15 participanti

338 Euro fara TVA/participant
292 Euro fara TVA/participant
246 Euro fara TVA/participant
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Agenda Curs
Modulul 1: Lucrul cu Formulare
Descriere modul
Formulare ne permit sa realizam operatii DML (Data Manipulation Language) asupra datelor din tabele intr-un mod
vizual mult mai natural si placut. Se va insista pe designer-ul de formulare cat si pe anumite concepte mai avansate
(Subformulare, Scenarii master-detalis, etc)
Lectii
Designer-ul Form Bulder
Obiecte, Proprietati
Subformulare
Scenariul Master Details
Lucrul cu blocuri si frame-uri date.
Lucrul cu articole test
Crearea LOV-urilor si a editoarelor.
Crearea ferestrelor
Modulul 2: Lucrul cu Rapoarte
Descriere modul
Rapoartele contin tot date (extrase pe baza unor interogari), numai ca aceste date sunt prezentate atat din punct de
vedere logic cat si fizic intr-un mod mult mai usor de urmarit. Se va insista pe designer-ul de rapoarte cat si pe
anumite concepte avansate (subrapoarte, multinivel de grupare, rapoarte de tip Matrix, functii agregate etc)
Lectii
Obiecte, Proprietati
Prezentare generala a triggerelor
Producerea triggerelor.
Validarea Navigarea
Procesarea tranzactiilor.
Scrierea codurilor flexibile
Concepte ale Report Builder
Crearea rapoartelor folosind Report Wizard
Gestiunea template-urilor pentru rapoarte
Metode de stocare a rapoartelor
Subrapoarte
Gruparea in interiorul raportului
Functii Agregate

Evaluarea cunostintelor si a nivelului de satisfactie a cursantilor
La finalul instruirii se va face evaluarea nivelului cunostintelor si abilitatilor practice dobandite, printr-un test grila
respectiv prin rezolvarea unui exercitiu in cadrul unui workshop. Nivelului de satisfactie al absolventilor va fi reflectat
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de feedback-ul completat de acestia, in care se va aprecia, pe o scara de la 1 la 5, ritmul cursului, gradul de
dificultate, documentatia, laboratoarele precum si prezentarea trainerului, modul in care acesta a raspuns la intrebari
si experienta sa pedagogica. Fiecare absolvent va putea evalua deasemenea obiectivele cursului, gradul in care
acestea au fost atinse, competentele si abilitatile dobandite la absolvire.

Garantia de buna executie a serviciilor
In cazul obtinerii unei medii a nivelului de satisfactie a participantilor sub 75 %, rezultat dupa centralizarea punctajului
acordat de absolventi, IT Learning garanteaza, fie reluarea cursului, fara perceperea nici unei taxe suplimentare, fie
renuntarea la suma reprezentand contravaloarea instruirii.
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De ce ITLearning?
Motivul nr. 1: Pentru ca avem trainerii cei mai valorosi din Romania, cu cele mai noi
certificari si credentiale internationale (Microsoft Office Specialist Instructor, Microsoft Certified
Trainer, ECDL, etc), in frunte cu Bogdan Tarla (alias Dr.Excel) singurul MVP Microsoft Office din
Romania.

Microsoft MVP Excel (2006 prezent)

Microsoft Certified Trainer
(2001 -prezent)

Microsoft Office
Instructor

IC3 Instructor

Instructor ECDL (din anul
2003)

Instructor CNFPA

Echipa IT Learning este una dinamica, formata din specialisti entuziasti cu peste 10 ani
de experienta in livrarea de training de specialitate cu imediata aplicabilitate in viata reala,
cu sute de cursuri in palmares.
Fondatori ai comunitatii Microsoft Office din Romania, detinatori ai celor mai recente
certificari si credentiale, prezenti an de an la conferinte si sesiuni internationale “train
the trainers”, specialistii ITLearning sunt la dispozitia dumneavoastra pentru a va oferi doar instruirea care conteaza..
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Leader-ul Echipei IT Learning este Bogdan Tarla, primul si singurul MVP pentru Romania cu competenta Excel si
unul din speaker-ii prezenti constant la evenimentele anuale organizate de Microsoft Romania (MSDN Briefing si
Technet ) sau cele exceptionale organizate cu prilejul lansarii de noi produse

Bogdan Tarla este leader-ul Comunitatii Microsoft Excel din Romania

Diana Tanase este si leader-ul Comunitatii Microsoft Access din
Romania

Motivul nr. 2: Pentru ca detinem cele mai moderne materiale de curs din Romania, mii de
lectii interactive postate pe cel mai puternic portal de training interactiv Microsoft Office din
Centrul si Estul Europei
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Motivul nr. 3: Sute de tutoriale video/webcast-uri postate pe portalul Comunitatii Microsoft
Office din Romania

Motivul nr. 4: Pentru ca administram cele mai puternice comunitati Microsoft Office din
Romania: www.DrExcel.ro (mii si mii de intrebari si raspunsuri pe teme de Excel) si
www.OfficeSpecialist.ro (comunitatea Microsoft Office din Romania)

Motivul nr. 5: Pentru ca avem cea mai mare experienta privind sustinerea cursurilor oficiale
Microsoft Office din Romania (sute de cursuri livrate pentru companii romanesti si multinationale
din toata tara) :

Recomandare Microsoft

Recomandare E-on

Recomandare Renault

Recomandare BCR Asigurari Recomandare Alpha Bank
Recomandare Unicredit

Recomandare Siemens

Motivul nr. 6: Pentru ca detinem cele mai puternice brand-uri in materie de
training/consultanta Microsoft Office din Romania:

Intregul continut este protejat prin Legea drepturilor de autor, toate drepturile fiind rezervate. Toate drepturile referitoare la pagini, continutul si prezentarea site-ului sunt detinute de Office
Learning. Este interzisa copierea, modificarea, afisarea, distribuirea, transmiterea, publicarea, comercializarea, licentierea, crearea unor materiale derivate sau utilizarea continutului site-ului in
orice scop fara confirmarea scrisa din partea ITLearning SRL

ITLearning SRL – Telefon fix: 021.659.69.39, Telefon mobil : 0787. 692.238, Locatie Centru de Training : Str.Olari, Nr 7A, Etaj 4,
Sector 2, Bucuresti, Harta Locatie, Email : office@itlearning.ro

Contact
Recomandare Microsoft Romania
Oferta IT Learning se adreseaza tuturor celor care doresc sa se perfectioneze prin cursuri
personalizate.

Daca va doriti un training customizat, livrat conform nevoilor dvs. de instruire, in perspectiva cresterii expertizei si
atingerii obiectivelor propuse, IT Learning este cea mai potrivita alegere.
Companiile si persoanele fizice interesate de serviciile noastre ne pot scrie la adresa: office@itlearning.ro
Obtineti mai multe informatii despre oferta noastra de cursuri:
Telefon fix:

021.659.69.39

Telefon mobil : 0787. 692.238 ; 0727.37.37.27
Locatie Centru de Training : Strada Olari, Nr 7A, Etaj 4, Sector 2, Bucuresti
Harta Locatie
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Va asteptam!
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