
 

Experttraining 
Deze driedaagse training is bedoeld voor personen die meer kennis willen opdoen omtrent het beheer en de 
inrichting van de Principal Toolbox/Fortes Change Cloud en de wijze waarop men het systeem kan aanpassen 
aan de wensen en eisen van de organisatie. De training zal gericht zijn op de taken van de functioneel 
beheerders, zodat zij na de training weten hoe wijzigingen in de configuratie dienen te worden doorgevoerd.  

Doelgroep 
Functioneel beheerders en PMO experts. 

Praktische zaken 
Om actief deel te kunnen nemen aan de training is een laptop met minimaal Internet Explorer 11/Google Chrome 
en Microsoft Office 2010 vereist. Daarnaast is basiskennis van de Principal Toolbox/Fortes Change Cloud een 

vereiste.  

Programma  
 
 

Trainingsmateriaal  
De deelnemers ontvangen een trainingsmap met de presentaties, oefeningen en diverse voorbeelden (rapporten, 
dashboards en modellen). Daarnaast krijgt men al het gebruikte trainingsmateriaal digitaal. 

Prijzen  

De kosten voor deze driedaagse cursus bedragen € 1425,- p.p. exclusief btw. Hierbij zijn inbegrepen: het 
trainingsmateriaal, toegang tot een demo omgeving gedurende de training en een lunch op alle dagen. 

Locatie en aanvang 
De training vindt plaats op ons kantoor aan de Berkenweg 11 te Amersfoort (3818 LA), op slechts 3 minuten 
loopafstand van het centraal station. De training start om 09:30 uur (inloop vanaf 09:00 uur) en eindigt om 16:30 
uur.  

Meer informatie of direct inschrijven?  
Voor meer informatie of voor het aanmelden voor deze training kunt u contact opnemen met Nienke Swankhuisen 
via n.swankhuisen@fortes.nl of +31 (0)33 45 70 027. 

Voorkennis 

Dag 1 Dag 2 Dag 3 

Kennismaken & Inleiding 

- Leerdoelen 

- Visie functioneel beheer 

- Scope training bespreken 

 

Basiconcepten Principal Toolbox 

- Organisatie-eenheden  

- Portfolio en projectstructuur 

- Portfoliorapportages  

 

Algemene instellingen (setup) 

- Gebruikersbeheer 

- Configuratie 

- Instellingen 

 

Modellen 

- Modellen maken en beheren 

- Pagina lay-out definiëren 

Portfoliomanagement – deel 1 

- Module 

- Model  

Portfoliomanagement – deel 2 

- Module 

- Model  

Projectmanagement 

- Module 

- Model 

Modules 

- Programmamanagement 

- Resourcemanagement 

- Import/Export 

- Bekijken gebruikersperspectief  

Customer velden 

- Custom velden beheren 

- Configuratie 

- Do’s and Dont’s   

 

 

Rapportages 

- Principal Toolbox rapportages  

- Weergaven beheren 

- Widgets en mobiele app 

- Automatische rapportages 

Customer Portal 

- Gebruik Customer Portal 

- Werkwijze nieuwe releases 

- Werkwijze aanpassen inrichting  

Examen 

- Afnemen examen 

- Bespreken resultaten 
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