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Wat is PL-900: Microsoft Power Platform Fundamentals [PL-900T00-A]
inclusief Examen Voucher
Kandidaten voor dit examen streven ernaar de productiviteit te verbeteren door de mogelijkheden van het
Power Platform te begrijpen, basisbedrijfsprocessen te automatiseren met Power Automate,
basisgegevensanalyses uit te voeren met Power BI, effectiever te handelen door eenvoudige Power Appservaringen te creëren en krachtige chatbots te maken met Power. Virtuele agenten.
Dit examen meet uw vermogen om de zakelijke waarde van Power Platform te beschrijven; de
kerncomponenten van Power Platform identificeren; demonstreren van de mogelijkheden van Power BI;
beschrijf de mogelijkheden van Power Apps; demonstreren van de mogelijkheden van Power Automate; en
de zakelijke waarde van Power Virtual Agents aantonen.
Deze cursus maakt gebruik van MOC (Microsoft Official Courseware) en wordt gegeven door een ervaren
MCT (Microsoft Certified Trainer).
Zie onderstaande modules voor meer informatie:
Module 1: Inleiding tot Power Platform
Lees meer over de componenten van Power Platform, manieren om gegevens te verbinden en hoe
organisaties deze technologie kunnen gebruiken om bedrijfsoplossingen te creëren.
Lessen
Overzicht van Power Platform
Module samenvatting
Module 2: Inleiding tot Common Data Service

Met de Common Data Service kunt u zich verdiepen in krachtige, schaalbare gegevensoplossingen in de
cloud. Ontdek wat de Common Data Service drijft en hoe deze kan samenwerken met het Power Platform om
unieke en efficiënte bedrijfsoplossingen te creëren.
Lessen
Overzicht van Common Data Service
Module samenvatting
Module 3: aan de slag met Power Apps
Lees meer over de waarde en mogelijkheden van Power Apps en over manieren waarop andere organisaties
deze technologie hebben gebruikt om eenvoudige applicaties voor hun bedrijf te bouwen.
Lessen
Inleiding tot Power Apps
Hoe een canvas-app te bouwen
Hoe een modelgestuurde app te bouwen
Inleiding tot Power Apps-portals
Module 4: aan de slag met Power Automate
Ontdek hoe gebruikers Power Automate kunnen gebruiken om de bedrijfsefficiëntie en productiviteit te
verbeteren.
Lessen
Overzicht van Power Automate
Hoe een geautomatiseerde oplossing te bouwen
Module 5: Aan de slag met Power BI
Ontdek hoe organisaties Power BI kunnen gebruiken om eenvoudig gegevens op te schonen, weer te geven
en te begrijpen om beter geïnformeerde beslissingen te nemen.
Lessen
Power BI-overzicht
Hoe een eenvoudig dashboard te bouwen
Module 6: Inleiding tot Power Virtual Agents
Lees meer over de waarde en mogelijkheden van Power Virtual Agents en manieren waarop organisaties
deze technologie kunnen gebruiken om chatbotoplossingen voor hun bedrijf te bouwen.
Lessen
Overzicht van Power Virtual Agents
Hoe een chatbot te bouwen

Voor wie is PL-900: Microsoft Power Platform Fundamentals
[PL-900T00-A] inclusief Examen Voucher
Kandidaten voor dit examen zijn gebruikers die de productiviteit willen verbeteren door bedrijfsprocessen te
automatiseren, gegevens te analyseren om zakelijke inzichten te verkrijgen en effectiever te handelen door
eenvoudige app-ervaringen te creëren.
Ook ontvang je een Examenvoucher. Meld u vandaag nog aan!

Voorvereisten
Geen voorwaarden vereist.

Doelstellingen
Na het afronden van deze cursus ben je in staat om:
Beschrijf de Power Platform-componenten: Power Apps, Power BI en Microsoft Automate
Beschrijf de Power Platform-componenten: Common Data Service, Connectors en AI-builder
Beschrijf cloudoverschrijdende scenario's in M365, Dynamics 365, Microsoft Azure en services van derden
Identificeer de voordelen en mogelijkheden van Power Platform en identificeer de basisfunctionaliteit
en zakelijke waarde van Power Platform-componenten
Identificeer de basisfunctionaliteit en zakelijke waarde van Power Platform-componenten
Implementeer eenvoudige oplossingen met Power Apps, Power Automate, Power BI en Power Virtual
Agents
Bepaal wanneer u elke Power Platform-componenttoepassing moet gebruiken om zakelijke
oplossingen te creëren
Leer de waarde van het gebruik van Power Platform om zakelijke oplossingen te creëren en leer de
componenten en functies van Power Platform kennen
Beschrijf het verschil tussen Common Data Service en Common Data Model
Ontdek hoe andere organisaties hun processen digitaliseren met Power Apps
Zie Power Apps in actie en leer opties voor het maken van uw eerste app
Lees meer over wat Power Apps is en wat de zakelijke waarde ervan is
Bekijk hoe Power Automate werkt en eruitziet vanuit het perspectief van de gebruiker
Bouw een eenvoudige stroom op
Leer hoe u een eenvoudig Power BI-dashboard bouwt
Bouw een eenvoudige chatbot en leer essentiële componenten waaruit Power Virtual Agents en
chatbots bestaan

Indien een copyright van derden van toepassing is op deze training, vind je het copyright op
https://academy.capgemini.nl/trademarks
Op de producten en diensten die genoemd zijn in dit document zijn de Algemene Voorwaarden van
Capgemini Academy van toepassing. Kijk voor de laatste versie op
https://academy.capgemini.com/. De prijzen van genoemde producten en diensten zijn aan
verandering onderhevig. Controleer ook voor de meest recente prijzen, onze website.

Over Academy
De professionals van Capgemini Academy bieden IT’ers wat ze nodig hebben. Onze mensen
hebben een scherp oog voor drijfveren, aandacht voor talent en besef van specifieke
omstandigheden. Ze bewegen tot beweging. Programma’s die hun oorsprong vinden in het
dagelijks werk van onze zowel didactisch als inhoudelijk onderlegde trainers wakkeren het vuur
aan. Praktijkverhalen die vertellen hoe je problemen met IT en de mensen eromheen nou écht
oplost doen de rest.
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Een instituut als het onze helpt mensen en organisaties iedere dag weer het beste uit zichzelf en
elkaar te halen. Bereidt hen voor op het zelfbewust aangaan van de uitdagingen van morgen.
Stimuleert leer- en nieuwsgierigheid. Opdat IT’ers en hun werkgever beter, langer en intensiever
met elkaar vooruit kunnen. Tot wederzijds genoegen.

