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1 Training Power Automate 
1.1 Wat is Power Automate? 
Power Automate is een onderdeel van het Microsoft 365 Power Platform om je productiviteit te 
verhogen, zonder dat je softwareontwikkelaars nodig hebt om terugkerende taken en papierloze 
processen te automatiseren. 

Het Power Platform bestaat uit: 

1.2 Opzet training “Power Automate voor iedereen” 
Deze training is opgezet voor beginners en mensen die al een beetje ervaring hebben met 
PowerAutomate. Doel van deze training: Deze training stelt je in staat om enerzijds een goed beeld te 
krijgen van Power Automate en anderzijds om meteen productieve werkstromen (flows) te maken 
voor jezelf en je collega’s. Voor details zie het programma later in dit document. 

Power Automate, je automatiseert makkelijk en snel al je werkstromen, een zeer krachtige tool die je 
veel tijd gaat besparen. De training is praktisch en geeft snel inzicht in de kansen en mogelijkheden. 
Na de training ben je in staat om de benodigde bedrijfsprocessen te modelleren voor de 
geconnecteerde databronnen en services. 

Dankzij PowerAutomate is het afgelopen met omslachtige of routinematige taken. We zullen 
vanzelfsprekend de mogelijkheden en onmogelijkheden bespreken. Daarnaast ook typische 
beginnersfouten en valkuilen die we in de praktijk tegenkomen.  

Aan de hand van een fictieve cases en oefeningen zal de theorie worden uitgelegd en in de praktijk 
worden gebracht. Indien nodig hebben we een Microsoft 365 voor je beschikbaar. 
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1.3 Open rooster training 
Deze training wordt gegeven in een open rooster formaat met maximaal 10 deelnemers. De 
beschikbare data tref je aan op onze website armanacloud.com. Onze vaste trainingslocatie met 
diverse trainingsruimten is op ons kantoor te Breda: Verlengde Poolseweg 16, 4818 CL BREDA. Voor 
locatiegegevens zie deze link. De training begint om 09:30u en eindigt 16:30u. 

Benodigdheden 
Neem je eigen laptop mee, wij zorgen voor een tijdelijke licentie om te oefenen met de juiste versie 
van Microsoft 365. Als we een laptop voor je moeten inhuren kan dit tegen meerkosten van  
€ 115,00 per laptop. Dit kun je aangeven bij het inschrijfformulier. 

COVID-19 
Ons kantoor is voorzien van mondkapjes en ontsmettingszeep. Onze zalen zijn groot genoeg om 1½ 
meter van elkaar te zitten. 

1.4 Tarief en voorzieningen 

Het tarief is € 495,00 exclusief btw per persoon. Dit is inclusief: 

• Gebruik wifi; 
• Parkeren; 
• Gebruik Microsoft 365 licentie; 
• Lunch, koffie, thee en frisdrank. Eventuele dieetwensen kun je aangeven bij aanmelding. 

Annuleringkosten en condities: 

• 15 dagen of eerder voorafgaande de training: geen annuleringskosten; 
• Vanaf 14 dagen voorafgaande de training: 30% van het tarief; 
• Vanaf 5 dagen voorafgaande de training: 50% van het tarief; 
• Training is niet te verrekenen met lopende strippenkaarten 

 
Tot ziens in Breda: inschrijfformulier 
.

https://armanacloud.com/
https://maps.google.com/maps?ll=51.580393,4.804853&z=17&t=m&hl=nl&gl=NL&mapclient=embed&q=Verlengde%20Poolseweg%2016%204818%20CL%20Breda
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ucyFYJrOQUSXmDBH17BbeNiNMoZh6EdJjPTRry5Q1FNUREpGWFdVTjhaTjBTTEZKWjZKNjZXMDkxQi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ucyFYJrOQUSXmDBH17BbeNiNMoZh6EdJjPTRry5Q1FNUREpGWFdVTjhaTjBTTEZKWjZKNjZXMDkxQi4u
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2 Programma Power Automate 
09:00u Inloop met koffie en thee 
Voor diegene die wat vroeger komen is koffie en thee beschikbaar en kun je kennis maken met de 
andere deelnemers. We beginnen stipt om 09:30u met de training. Elke uur hebben we 5 minuten 
pauze. 

09:30u Overzicht en positionering PowerAutomate 
• Introductieronde; 
• Overzicht Power Platform; 
• Overzicht en gebruik PowerAutomate en je eerste flow. 

10:30u Oefeningen “verwerken emailbijlagen en bestanden” 
• Sorteren en opslaan bijlagen in OneNote; 
• Sorteren en opslaan bijlagen in SharePoint-lijst; 
• Bestanden kopiëren; 
• Automatisch Word bestand omzetten naar pdf. 

11:30u Uitleg en oefeningen “Excel en data” 
• Basishandelingen en aandachtspunten met Excel; 
• Basisoefening met tabellen; 
• Case: Postcodetabel en populatiegegevens berekenen. 

12:25u Lunchpauze 

13:15u Uitleg en oefeningen “Formulierafhandeling” 
• Basishandelingen en aandachtspunten met formulieren; 
• Basisoefening met formulieren; 
• Case: klachtenprocedure met ticketsysteem. 

14:30u Uitleg en oefeningen Power Apps en Power Automate 
• Afgebakende uitleg Power Apps; 
• Case: Servicedesk app maken; 
• Variant: in plaats van app met Microsoft Teams. 

15:30 Oefeningen “Metagegevens en documenten” 
• Goedkeuringswerkstroom voor facturatiedocumenten; 
• Goedkeuring met verschillende goedkeuringsniveau’ s in relatie tot factuurbedragen en 

verantwoordelijken. 

16:30u Ontvangst trainingscertificaat en afspraak evaluatie 

http://www.armanacloud.com/
mailto:office@armanacloud.com

