VBScript “In de Praktijk”
Code: AS-VBS
Deze klassikale basis Visual Basic Script training is uitermate geschikt voor IT Professionals, Package en Desktop
Engineers die nog geen of weinig ervaring hebben met scripting of programmeren.
In deze basis training wordt de gehele logische opbouw in duidelijke stappen uitgelegd. De nadruk ligt op de
logische opbouw van een script en het maken van oplossingen die toepasbaar zijn in het dagelijks werk. Of je nu
beheerder bent of package engineer, er is altijd wel een oplossing te verzinnen voor een complex probleem of
het vereenvoudigen van lastige taken. De scripts die we maken tijdens de training zijn in het dagelijks gebruik
goed toepasbaar. Na deze training heb je dan ook meteen een gereedschapskist vol met scripts die meer doen
dan ‘Hello World’ op het scherm plaatsen.
DOELGROEP


IT Professionals, Beheerders, Package & Desktop Engineers die Visual Basic Scripts willen kunnen
gebruiken en toepassen in de dagelijkse praktijk.

BENODIGDE VOORKENNIS


Basiskennis van het Microsoft Windows platform.

INHOUD TRAINING
VBScript Essentials










Wat is scripten en waarom doen we het
Uit welke onderdelen dient een script te bestaan
Input en Output
Variabelen en constanten, wat zijn dat en hoe gebruiken we ze
Lussen maken (For Next, Do Loop)
Intelligentie toepassen (If Then Else, Select Case)
Gebruik van argumenten
Werken met arrays
Werken met objecten

Gebruik en toepassing VBScripts




Basis Windows beheer
Manipuleren van het bestandssyteem
Bewerken van het register

Probleemoplossing en Debugging




Keuze juiste VBScript Editor
Troubleshooting & Debugging technieken
Beschikbaar referentiemateriaal
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DUUR

TARIEF(EXCL. BTW)

2 dagen

€ 1.395,00 per deelnemer

VERVOLGTRAJECT
Applicatie Virtualisatie met
Microsoft App-V
AdminStudio “In de Praktijk”

TRAININGSTIJDEN
De training start de eerste dag om 09.30, de overige dagen beginnen we om 09.00.
De training eindigt iedere dag rond 16.30
MEER INFORMATIE
Wilt u meer weten over onze trainingen, groepstrainingen of maatwerktraining neemt u dan contact met ons op.

Bezoekadres:
Utopialaan 49
5232 CD ’s-Hertogenbosch
Postadres:
Postbus 281
5201 AG ’s-Hertogenbosch
Tel: +31 (0)73 6497 413
www.aimedsolutions.nl
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