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Liever een training volgen in eigen tempo, waar 

en wanneer u wilt? En voorkomen dat veel 

mensen uit de dagelijkse operatie tegelijk niet-

productief zijn bij de reguliere groepstrainingen? 

Maak dan gebruik van ons aanbod aan e-

learning. E-learning is dé ideale manier voor uw 

organisatie om grote groepen gebruikers 

(meer) vertrouwd te maken met Ultimo, wat de 

effectiviteit en de werkvreugde ten goede komt. 

ALLES IN EIGEN TEMPO

VOOR IEDEREEN DIE MET 
ULTIMO WERKT OF GAAT 
WERKEN, DE SOFTWARE 
OPTIMAAL WIL GEBRUIKEN EN 
DE PROCESSEN WIL 
BEGRIJPEN. E-LEARNING 
VOLGT U IN UW EIGEN TEMPO, 
WAAR EN WANNEER U MAAR 
WILT. DAARBIJ BENT U GEEN 
DAG(DEEL) BUITEN UW 
BEDRIJF OM ELDERS EEN 
TRAINING TE VOLGEN.

E-LEARNING



INS EN OUTS
SPECIAAL OM U TE ONDERSTEUNEN 
BIJ HET GEBRUIK VAN ULTIMO IN DE 
PRAKTIJK EN OM ZOVEEL MOGELIJK 
RENDEMENT UIT DE SOFTWARE TE 
HALEN, PRESENTEREN WIJ U EEN 
UITGEBREID TRAININGSAANBOD. 

ONS GEVARIEERDE TRAININGSAANBOD BESTAAT 

UIT TRAININGEN DIE GESCHIKT ZIJN VOOR 

REGULIERE GEBRUIKERS, KEY-USERS EN 

APPLICATIEBEHEERDERS. MET ONZE TRAININGEN 

VOORZIEN WIJ U VAN MEER KENNIS, TRAINEN 

WIJ UW VAARDIGHEDEN EN INSPIREREN WIJ U 

OM ULTIMO ZO BREED MOGELIJK IN TE ZETTEN.



HOE WERKT HET?
Reeds bestelde e-learning trainingen 
kunt u via de Ultimo Portal aan 
deelnemers toekennen. Een deelnemer 
ontvangt vervolgens een email met 
toegangsinformatie en kan vervolgens 
de e-Learning gaan volgen.

Via de Ultimo Portal is het ook mogelijk 
om e-learning trainingen te bestellen.
Vervolgens kunt u de deelnemers 
toekennen.



E-learning programma

Functioneel
Essentials Professional Premium Enterprise

Basisgebruik v v v v

Objecten
- Essentials
- Technical Asset Management

v v v v

Werkorders
- Essentials
- Technical Asset Management

v v v v

Objecten Fleet Asset Management v v

Werkorders Fleet Asset Management v v

Objecten Facility Services v v v

Werkorders Facility Services v v v

Periodiek Onderhoud Basis v v v v

Periodiek Onderhoud Looproutes v v v

Periodiek Onderhoud in Schema v v

Periodiek Onderhoud Groep & Bulk v v

Voorraadbeheer v v v

Inkoopbeheer v v v

HSE Werkvergunningen v v v

Applicatiebeheer
Essentials Professional Premium Enterprise

Application Management Basic v v v v

Application Management Advanced v v

Application Management Database v v



❯ Leer de verschillende 
mogelijkheden doeltreffend 
kennen.

❯ Doe meer kennis van Ultimo op en 
gebruik dit om het rendement 
direct te verhogen, of om tijdens 
de implementatie een goede 
gesprekspartner te zijn voor de 
consultant.

❯ Verbeter uw vaardigheden om de 
applicatie op zelfstandige wijze te 
beheren en verlaag daarmee de 
beheerskosten.

❯ Kom tot nieuwe inzichten door 
het toepassen van de oefenstof 
en het uitwisselen van 
praktijkervaringen met andere 
deelnemers.

Hoge klantwaardering 

Een speciaal team is dagelijks bezig met de 

samenstelling van de trainingen en het trainen 

van de (toekomstige) Ultimo gebruikers. Ervaar 

zelf waarom deelnemers onze trainingen en de 

deskundige begeleiding gemiddeld met een 

cijfer van 8 of hoger beoordelen.

Verdere inhoud

Lees in het vervolg van deze brochure meer 

over de wijze waarop wij training geven, waar 

deze gegeven worden en wat de 

inschrijfprocedure is. Ook voorzien wij u van wat 

praktische gegevens over onze trainingen. 

Daarna beschrijven wij per type training 

(basistrainingen, moduletrainingen en 

applicatiebeheertrainingen) het 

trainingsaanbod.

WAAROM EEN ULTIMO TRAINING VOLGEN?

WIST U DAT WIJ OP JAARBASIS MEER 
DAN 4.000 CURSISTEN VOORZIEN VAN 

EEN TRAINING?



Leer online via deze e-learning de basisbeginselen van Ultimo kennen. U maakt kennis met de 

gebruikersinterface, de structuuropbouw en de wijze waarop u gegevens invoert in de software. Na 

het volgen van deze training kunt u op efficiënte wijze dagelijks met Ultimo werken en is de basis 

gelegd voor het volgen van de moduletrainingen.

BASISGEBRUIK

Inhoud van de training

• Kennismaking met Ultimo en de vele 
mogelijkheden van de software

• Basisfuncties van de software, 
inclusief het invoeren van en zoeken 
naar gegevens

• Structuuropbouw en het gebruik 
van verkenners

• Werken met selectielijsten en filters

• Functie van stamgegevens

• Toepassen van filters om te zoeken

• Aanpassen van persoonlijk 
dashboard

• Bekijken van rapportages

Doelgroep

Alle beginnende gebruikers van Ultimo. 
Het maakt daarbij niet uit welke 
softwaretoepassing van Ultimo u 
gebruikt

Benodigde voorkennis

Geen

Gemiddelde doorlooptijd

2 uur



Om de prestaties van uw assets optimaal te houden en om het aantal storingen te minimaliseren, 

kan Periodiek Onderhoud (PO) een oplossing bieden. Door Periodiek Onderhoud in Ultimo in te 

regelen, borgt u het onderhoud, voorkomt u dat de werkzaamheden worden vergeten en maakt u de 

werkzaamheden eenvoudig planbaar in uw dagelijkse operatie. 

PERIODIEK ONDERHOUD BASIS 

Inhoud van de training

• Aanmaken van periodieke 
onderhoudsmodellen, op basis van 
tijd, weken en meterstanden

• Eenvoudig plannen van periodieke 
werkzaamheden

• Opbouwen van historische 
gegevens ten behoeve van audits 
en controles

Doelgroep

Gebruikers van alle productvarianten 
die willen werken met de module 
Periodiek Onderhoud

Benodigde voorkennis

Een Ultimo Beheer Werkorders 
training

Gemiddelde doorlooptijd

1,5 uur



Om de prestaties van uw assets optimaal te houden en om het aantal storingen te minimaliseren, 

kunnen Looproutes een oplossing bieden. Door Looproutes in Ultimo in te regelen, borgt u het 

onderhoud, voorkomt u dat de werkzaamheden worden vergeten en maakt u de werkzaamheden 

eenvoudig planbaar in uw dagelijkse operatie. In deze  e-learning gaan we in op het werken met 

Looproutes.

PERIODIEK ONDERHOUD LOOPROUTES

Inhoud van de training

• Aanmaken en beheren van 
Looproutes

Doelgroep

Gebruikers van alle productvarianten 
met Periodiek onderhoud Looproutes

Benodigde voorkennis

Periodiek Onderhoud Basis

Gemiddelde doorlooptijd

1,5 uur



Om de prestaties van uw assets optimaal te houden en om het aantal storingen te minimaliseren 

kunnen Periodiek Onderhoud (PO) en toestandsafhankelijk onderhoud een oplossing bieden. Door 

Periodiek Onderhoud in Ultimo in schema in te regelen, borgt u het onderhoud, voorkomt u dat de 

werkzaamheden worden vergeten en maakt u de werkzaamheden eenvoudig planbaar in uw 

dagelijkse operatie. In deze  e-learning gaan we in op Periodiek Onderhoud in schema en Condition

Based Maintenance. Condition Based Maintenance richt zich op toestandsafhankelijk onderhoud.

PERIODIEK ONDERHOUD IN SCHEMA

Inhoud van de training

• Aanmaken en beheren van 
periodieke onderhoudsmodellen 
met een combinatie van tijd en 
meterstanden (PO in schema)

• Aanmaken en beheren van 
Condition Based Maintenance PO

• Opbouwen van historische 
gegevens ten behoeve van audits 
en controles

Doelgroep

Gebruikers van alle productvarianten 
met Periodiek Onderhoud in schema 
en Condition Based Maintenance.

Benodigde voorkennis

Periodiek Onderhoud Basis

Gemiddelde doorlooptijd

1,5 uur



Deze e-learning gaat in op het gebruik van de modules Groep Periodiek Onderhoud en Bulk Periodiek 

Onderhoud. Beide modules beperken de hoeveelheid administratieve werkzaamheden van Periodiek 

Onderhoud. Bij Groep PO wordt Periodiek Onderhoud ingeregeld op basis van het soort object en een 

onderhoudsregime. In situaties waarbij er veel dezelfde objecten zijn, kan dit een oplossing bieden. 

Bulk PO gaat in op het Periodiek Onderhoud van kleine mobiele objecten.

PERIODIEK ONDERHOUD GROEP & BULK

Inhoud van de training

• Aanmaken en beheren van  
onderhoudsklassificaties en 
periodieke  onderhoudsmodellen

• Aanmaken en beheren van  Bulk PO

• Opbouwen van historische 
gegevens ten behoeve van audits 
en controles

Doelgroep

Gebruikers van alle productvarianten 
met de modules Groep & Bulk Po

Benodigde voorkennis

Periodiek Onderhoud Basis

Gemiddelde doorlooptijd

1,5 uur



Speciaal voor de magazijnbeheerders heeft Ultimo een specifieke e-learning ontwikkeld. Deze 

training gaat over het beheren van voorraad met de Ultimo Voorraadbeheer module. U leert 

artikelen te registeren en een magazijnindeling te maken, voorraadmutaties uit te voeren en 

ontvangsten te boeken. Ook leert u besteladviezen voor inkoop aan te maken. Deze training is 

onmisbaar voor magazijnbeheerders.

VOORRAADBEHEER

Inhoud van de training

• Keuzes maken bij het vastleggen 

van artikelen en artikelgroepen

• Artikelvoorraadniveau ’s instellen

• Beheren van magazijnlocaties

• Werken met voorraadmutaties

• Ontvangsten en retouren boeken

• Besteladviezen

• Voorraadbeheer stamgegevens 

beheren

• Voorraadinformatie analyseren

Doelgroep

Magazijnbeheerders

Benodigde voorkennis

Beheer Werkorders Training

Gemiddelde doorlooptijd

2 uur



Speciaal voor de Inkoopmedewerkers heeft Ultimo een specifieke e-learning ontwikkeld. Deze 

training gaat over het inkopen van goederen en diensten met de Ultimo Inkoop module. U leert 

werken met bestelaanvragen, bestellingen en besteladviezen. Ook leert u weken met inkoopfacturen 

en ontvangsten en retouren. Deze training is onmisbaar voor inkoopmedewerkers.

INKOOPBEHEER

Inhoud van de training

• Bestelaanvragen en bestellingen 

beheren

• Besteladviezen maken

• Inkoopfacturen boeken

• Ontvangsten en retouren boeken

• Inkoop stamgegevens beheren

• Inkoopinformatie analyseren

Doelgroep

Inkoopmedewerkers

Benodigde voorkennis

Training Voorraadbeheer

Gemiddelde doorlooptijd

2 uur



Om de veiligheid tijdens werkzaamheden te waarborgen wordt binnen veel organisaties gewerkt 

met werkvergunningen. Dit proces kan met de module HSE Werkvergunningen op efficiënte wijze 

digitaal beheerd worden. In deze training leert u de relevante ins en outs kennen. 

WERKVERGUNNINGEN

Inhoud van de training

• Instellen van de noodzakelijke 
gegevens (bekrachtigingsrollen, 
voortgangsstatussen, keuzelijsten, 
etc.) om het proces digitaal in 
Ultimo te ondersteunen

• Aanmaken van een werkvergunning

• Afhandelen van een 
werkvergunning, inclusief het 
digitaal bekrachtigen

• Aanmaken van sjablonen om het 
gebruik eenvoudiger te maken voor 
bijvoorbeeld periodiek onderhoud

• Het uitvoeren van een taak risico 
analyses

Doelgroep

Alle gebruikers van de module HSE 
Werkvergunningen. 

Benodigde voorkennis

E-learning Beheer Werkorders

Tijdsduur

2 uur

Beschikbaar in de talen

Engels



TECHNICAL 
SOLUTION
TRAININGEN

DEZE TRAININGEN RICHTEN ZICH OP 
EEN SPECIFIEKE BRANCHE, ZOALS
TECHNICAL ASSET MANAGEMENT OF 
FACILITY SERVICES. MET DEZE 
TRAININGEN LEERT U MEER OVER DE 
SPECIFIEKE WERKING VAN DE 
SOLUTIONS, OF IN BREDERE 
CONTEXT HET BEHEERSEN VAN DE 
WERKSTROMEN/PROCESSEN BINNEN 
DE ULTIMO APPLICATIE. 

Module trainingen



Voor het werken met Objecten in de Ultimo editie ‘Essentials’, heeft Ultimo twee specifieke e-learning 

trainingen ontwikkeld. 

• De Beheertraining voor het aanmaken, beheren en toepassen van stamgegevens, installaties en 

gebouwen in Essentials. Deze training is bedoeld voor de werkvoorbereiders, assetbeheerders en 

uitvoerend medewerkers met een beheerrol.

• De Gebruiktraining voor alleen het toepassen van installaties en gebouwen in Ultimo.  Deze 

training is bedoeld voor uitvoerend medewerkers.

OBJECTEN ESSENTIALS

Gebruik Objecten

• Objecten kunnen toepassen

• Informatie over Installaties en 

gebouwen kunnen raadplegen en 

aanvullen

Beheer Objecten

Objectstamgegevens aanmaken en 

beheren

• Objectstructuur aanmaken

• Beschikbare objectinformatie op de 

juiste plaats vastleggen

Benodigde voorkennis

Ultimo Basisgebruik

Gemiddelde doorlooptijd

Beheer:  1,5 uur
Gebruik: 1 uur



Voor het werken met Jobs in Ultimo Essentials heeft Ultimo twee specifieke e-learning trainingen 

ontwikkeld. 

• De Beheertraining voor het managen van het volledige werkorderbeheerproces. Deze training is 

bedoeld voor de werkvoorbereiders, managers en uitvoerend medewerkers met een beheerrol.

• De Gebruiktraining voor het melden, afhandelen en raadplegen van Jobs.  Deze training is bedoeld 

voor uitvoerend medewerkers.

WERKORDERS ESSENTIALS

Gebruik Werkorders

• Aanmaken van Jobs

• Afhandelen van Jobs en het boeken 

van materiaal-, personeel-, 

gereedschap- en overige kosten

• Analyseren van Jobgegevens

Beheer Werkorders

• Stamgegevens werkorders beheren

• Aanmaken en voorbereiden van 

jobs en het vastleggen van 

materiaal-, personeel-, 

gereedschap- en overige kosten

• Werken met jobplannen

Benodigde voorkennis

Beheer Objecten voor Ultimo 
Essentials

Gemiddelde doorlooptijd

Gebruik: 1 uur
Beheer:  1,5 uur



Voor het werken met Objecten binnen Technical Asset Management heeft Ultimo twee specifieke 

e-learning trainingen ontwikkeld. 

• De Gebruiktraining voor alleen het toepassen van installaties, inventaris, procesfuncties, 

wisseldelen  en gebouwen in Ultimo.  Deze training is bedoeld voor uitvoerend medewerkers.

• De Beheertraining voor het aanmaken, beheren en toepassen van stamgegevens, installaties, 

inventaris, procesfuncties, wisseldelen en gebouwen in Ultimo. Deze training is bedoeld voor de 

werkvoorbereiders, assetbeheerders en uitvoerend medewerkers met een beheerrol.

OBJECTEN TECHNICAL ASSET
MANAGEMENT

Gebruik Objecten

• Objecten kunnen toepassen

• Informatie over Objecten kunnen 

raadplegen en aanvullen

Beheer Objecten

• Objectstamgegevens aanmaken en 

beheren

• Objectstructuur aanmaken

• Beschikbare objectinformatie op de 

juiste plaats vastleggen

Benodigde voorkennis

Ultimo Basisgebruik

Gemiddelde doorlooptijd

Gebruik: 1 ,5 uur
Beheer:  2,5 uur



Voor het werken met Jobs in Technical Asset Management heeft Ultimo twee specifieke e-learning 

trainingen ontwikkeld. 

• De Gebruiktraining voor het melden, afhandelen en raadplegen van Jobs.  Deze training is bedoeld 

voor uitvoerend medewerkers.

• De Beheertraining voor het managen van het volledige werkorderbeheerproces. Deze training is 

bedoeld voor de werkvoorbereiders, managers en uitvoerend medewerkers met een beheerrol.

WERKORDERS TECHNICAL ASSET 
MANAGEMENT

Gebruik werkorders

• Melden van Jobs

• Afhandelen van  Jobs en het boeken 

van materialen, uren, 

gereedschappen en overige kosten

• Afhandelen van inspecties

• Analyseren van Jobgegevens

Beheer werkorders

• Stamgegevens m.b.t. werkorders 

beheren

• Aanmaken en voorbereiden van 

jobs en het plannen van materialen, 

uren, gereedschappen en overige 

kosten

• Werken met Jobplannen

• Voorbereiden van inspecties

Benodigde voorkennis

Gebruik of Beheer Objecten Technical 
Asset Management

Gemiddelde doorlooptijd

Gebruik: 1 ,5 uur
Beheer:  2,5 uur



Voor het werken met Objecten binnen Fleet Asset Management heeft Ultimo twee specifieke 

e-learning trainingen ontwikkeld. 

• De Gebruiktraining voor alleen het toepassen van fleet objecten, vloot nummers en uitrustingen.  

Deze training is bedoeld voor uitvoerend medewerkers.

• De Beheertraining voor het aanmaken, beheren en toepassen van stamgegevens fleet objecten, 

vloot nummers en uitrustingen in Ultimo. Deze training is bedoeld voor de werkvoorbereiders, 

vlootbeheerders en uitvoerend medewerkers met een beheerrol.

OBJECTEN FLEET ASSET MANAGEMENT

Gebruik Objecten

• Fleet Objecten kunnen toepassen

• Informatie over Fleet Objecten 

kunnen raadplegen en aanvullen

Beheer Objecten

• Objectstamgegevens aanmaken en 

beheren

• Fleet Objectstructuur aanmaken

• Onderhoudscontracten beheren

• Beschikbare objectinformatie op de 

juiste plaats vastleggen

Benodigde voorkennis

Ultimo Basisgebruik

Gemiddelde doorlooptijd

Gebruik: 1 ,5 uur
Beheer:  2,5 uur



Voor het werken met Jobs in Fleet Asset Management heeft Ultimo twee specifieke e-learning 

trainingen ontwikkeld. 

• De Gebruiktraining voor het melden, afhandelen en raadplegen van Jobs.  Deze training is bedoeld 

voor uitvoerend medewerkers.

• De Beheertraining voor het managen van het volledige werkorderbeheerproces. Deze training is 

bedoeld voor de werkvoorbereiders, managers en uitvoerend medewerkers met een beheerrol.

WERKORDERS FLEET ASSET MANAGEMENT

Gebruik werkorders

• Melden van Jobs

• Afhandelen van  Jobs en het boeken 

van materialen, uren, 

gereedschappen en overige kosten

• Afhandelen van inspecties

• Analyseren van Jobgegevens

Beheer werkorders

• Stamgegevens m.b.t. werkorders 

beheren

• Aanmaken en voorbereiden van 

jobs en het plannen van materialen, 

uren, gereedschappen en overige 

kosten

• Werken met producten

• Voorbereiden en afhandelen van 

inspecties

• Beheren van gebreken

Benodigde voorkennis

Gebruik of Beheer Objecten  Fleet
Asset Management

Gemiddelde doorlooptijd

Gebruik: 1 ,5 uur
Beheer:  2,5 uur



Voor het werken met Objecten binnen Facility Services heeft Ultimo twee specifieke 

e-learning trainingen ontwikkeld. 

• De Gebruiktraining voor alleen het toepassen van installaties en gebouwen in Ultimo.  Deze 

training is bedoeld voor uitvoerend medewerkers.

• De Beheertraining voor het aanmaken, beheren en toepassen van stamgegevens, installaties en 

gebouwen in Ultimo. Deze training is bedoeld voor de werkvoorbereiders, assetbeheerders en 

uitvoerend medewerkers met een beheerrol.

OBJECTEN FACILITY SERVICES

Gebruik Objecten

• Installatie en gebouwen kunnen 

toepassen

• Informatie over Installaties en 

gebouwen kunnen raadplegen en 

aanvullen

Beheer Objecten

• Objectstamgegevens aanmaken en 

beheren

• Gebouw- en installatiestructuren  

aanmaken

• Beschikbare objectinformatie op de 

juiste plaats vastleggen

Benodigde voorkennis

Ultimo Basisgebruik

Gemiddelde doorlooptijd

Gebruik: 1 ,5 uur
Beheer:  2,5 uur



Voor het werken met Jobs in Facility Services heeft Ultimo twee specifieke e-learning trainingen 

ontwikkeld. 

• De Gebruiktraining voor het melden, afhandelen en raadplegen van Jobs.  Deze training is bedoeld 

voor uitvoerend medewerkers.

• De Beheertraining voor het managen van het volledige werkorderbeheerproces. Deze training is 

bedoeld voor de werkvoorbereiders, managers en uitvoerend medewerkers met een beheerrol.

WERKORDERS FACILTY SERVICES

Gebruik werkorders

• Melden van Jobs

• Afhandelen van Jobs en het boeken 

van materialen, uren, 

gereedschappen en overige kosten.

• Afhandelen van inspecties

• Analyseren van Jobgegevens

Beheer werkorders

• Stamgegevens m.b.t. werkorders 

beheren

• Aanmaken en voorbereiden van 

jobs en het plannen van materialen, 

uren, gereedschappen en overige 

kosten

• Werken met Jobplannen

• Voorbereiden van inspecties

Benodigde voorkennis

Gebruik of Beheer Objecten Facility 
Services

Gemiddelde doorlooptijd

Gebruik: 1 ,5 uur
Beheer:  2,5 uur



APPLICATIE-
BEHEER-
TRAININGEN

DE APPLICATIEBEHEERTRAININGEN 
BETREFFEN EEN SPECIFIEKE SET 
TRAININGEN, WAARMEE DE 
APPLICATIEBEHEERDER LEERT OM 
OP ZELFSTANDIGE WIJZE ULTIMO TE 
BEHEREN. OOK ZIJN ER  KLASSIKALE 
TRAININGEN OM RAPPORTEN TE 
LEREN AANMAKEN. EN EEN TRAINING 
BEHORENDE BIJ HET 
CERTIFICERINGSPROGRAMMA 
WORKFLOW DESIGNER 
COMPLEMENTEERT HET AANBOD. 



Speciaal voor applicatiebeheerders heeft Ultimo deze e-learning ontwikkeld. In deze online training 

leert u de basis applicatiebeheer functionaliteit toe te passen. De training gaat over het beheren van 

autorisaties, het aanpassen van selectielijsten en dashboards . Ook wordt in deze training aandacht 

besteed aan het vullen van stamgegevens vanuit een voor gedefinieerde bibliotheek (Master Data 

Setup). Deze training is  een must voor elke Ultimo applicatiebeheerder.

Application Management Basic

Inhoud van de training

• Introductie van de Ultimo 

Configuration Tool (UCT)

• Aanmaken en beheren van users

• Aanmaken en beheren van groepen

• Beheer van de Application Element 

Tree

• Het wijzigen van Selectielijsten

• Wijzigen van dashboards en service 

pages

• Het vullen van stamgegevens met 

de Master Data Setup

Doelgroep

Ultimo applicatiebeheerders

Benodigde voorkennis

Een Beheer Werkorder Training

Gemiddelde doorlooptijd

2 uur

Beschikbaar in de talen

Engels



Speciaal voor applicatiebeheerders heeft Ultimo deze e-learning ontwikkeld. In deze online training 

leert u de advanced applicatiebeheer functionaliteit toe te passen. De training gaat over advanced 

Ultimo Configuration Tool functionaliteit. De training is van toepassing op de Ultimo On-premises, 

Ultimo Premium en Ultimo Enterprise producten. Met deze nieuwe kennis kunt u Ultimo dus nog meer 

aanpassen aan de wensen van uw organisatie.

Application Management Advanced

Inhoud van de training

• Werken met de Package Manager

• Aanmaken en wijzigen van 

schermen met de Screen designer

• Werken met de Menu designer

• Advanced beheer van de 

Application Element Tree

• Verkenners aanmaken en beheren

• Gridwidgets aanmaken en beheren

• Dashboards en service pages 

aanmaken en beheren

Doelgroep

Ultimo applicatiebeheerders van On-
premises, Ultimo Premium en Ultimo 
Enterprise producten

Benodigde voorkennis

Application Management Basic

Gemiddelde doorlooptijd

4,5 uur.

Beschikbaar in de talen

Engels



Speciaal voor applicatiebeheerders heeft Ultimo deze e-learning ontwikkeld. In deze online training 

leert u de Database edit functionaliteit toe te passen. De training gaat over advanced Ultimo 

Configuration Tool functionaliteit. De training is van toepassing op de Ultimo On-premises, Ultimo 

Premium en Ultimo Enterprise producten. Met deze nieuwe kennis kunt u Ultimo dus nog meer 

aanpassen aan de wensen van uw organisatie.

APPLICATION MANAGEMENT DATABASE

Inhoud van de training

• Tabellen aanmaken en beheren

• Kolommen aanmaken en instellen

• Foreignkey relaties aanmaken

• Aanmaken en beheren van 
selectielijsten en labelsets

• Aanmaken en beheren van 
contexten en recordstatussen

• Toepassen van database 
wijzigingen in de Screen Designer

Doelgroep

Ultimo applicatiebeheerders van 
Ultimo On-premises, Ultimo Premium 
en Ultimo Enterprise producten

Benodigde voorkennis

E-learning Application Management 
Advanced en inzicht in de werking van 
relationele databases

Tijdsduur

2,5 uur

Beschikbaar in de talen

Engels




