Undervisning 5 dage om ugen

Regnskab & Dynamics NAV

Regnskab & bogføring

Dynamics NAV, Office 365 & Excel
Godkendt på regional positivliste
6 ugers kursus for ledige





På dette kursus lærer du grundlæggende regnskab, bogføring og erhvervsøkonomi,
og samtidig får du undervisning i Office 365 og Dynamics NAV
I løbet af de 6 uger vil du arbejde med økonomiske problemstillinger og forskellige kundskaber i forhold til
virksomheders økonomistyring. Vi kommer bl.a. ind på virksomhedernes generelle anvendelse af regneark
til problemløsning, opbygning af økonomiske modeller til økonomistyring, dataindsamling, -validering,
-analyse og -vurdering samt grundlæggende praktisk statistik inden for økonomistyring.
Som ekstramodul får du en grundig indføring i Office 365, samt økonomistyringsprogrammet
Dynamics NAV, der er sat enkelt og overskueligt op og er nemt at arbejde med. Dynamics NAV er et
økonomistyringsprogram, der udviser stor fleksibilitet og som kan tilpasses brancher og virksomheder både store som små.

KURSETS INDHOLD

→ Regnskab

→ Microsoft Dynamics NAV

→ Grundlæggende Excel

→ Windows 10

Du bliver undervist i virksomhedstyper, kontoplan,
samt moms- og skatteloven. Derudover får du grundig
viden om bogføringsloven og de grundlæggende
bogføringsprincipper. Du får viden om virksomhedens
lagerstyring, lønbogholderi og afskrivninger m.m.

Du får en grundig introduktion til Excel, hvor du lærer
at oprette datofunktioner, samt hvis/sum funktioner.
Samtidig bliver du undervist i Lopslag og pivottabeller,
så du kan skabe et overblik over virksomhedens
økonomiske data.

→ Microsoft Office 365

Du bliver undervist i Microsoft Office 365 og lærer
hvordan du arbejder med programmerne online (i
skyen). Derudover lærer du også hvordan Office 365 og
Dynamics NAV integrerer.

Du lærer hvordan du opsætter Dynamics NAV og
samtidig lærer du at betjene programmets
debitormodul, finansmodul, lagermodul og
kreditormodul. Dertil bliver du undervist i statistikker,
samt finansiel rapportering m.v.

Du får en grundig introduktion til operativsystemet og
brugergrænsefladen Windows 10 og dets funktioner.
Du får en grundig gennemgang af kontrolpanelet og
samtidig lærer du om opsætning af netværk.

→ Danløn

Du vil blive introduceret til Danløn og dets funktioner.
Du lærer hvordan du opretter virksomhedens
medarbejdere i systemet, samt hvordan du afregner
lønnen.

6 ugers kursus for ledige

Undervisning 5 dage om ugen

Regnskab & bogføring
inkl. Dynamics NAV, Office 365 & Excel



Kurset er godkendt på
regional positivliste

Kursusperioder for kommende kurser
1. april til 15. maj 2019
20. maj til 2. juli 2019
Du kan tilmelde dig frem til kursusstart, såfremt der stadig er ledige pladser

P R A K T I S K I N F O R M AT I O N
Klassebaseret undervisning hver dag fra kl. 09.00-15.00.

Kontoplan

Der er tale om heltidsunvervisning.
Den ugentlige undervisning er på i alt 30 lektioner.

Kurset er åbent for alle, men er særlig rettet mod ledige.

Vi stiller pc til rådighed under hele forløbet.
Underviserne er erfarne og har stort branchekendskab.
Der veksles mellem teori og praktiske øvelser.
Hos Itucation er der gratis parkering ved huset og
adressen ligger i gå-afstand fra Ryparken station.

Tilmelding: Kontakt os på 7027 2784 eller
kurser@itucation.dk, så hjælper vi dig videre.

Under forløbet står vores jobcoach til rådighed, så du
har mulighed for at sparre om dine fremtidige
jobmuligheder.
Undervisningen foregår hos
Itucation
Symbion Science Park
Fruebjergvej 3, 2100 København Ø

I N F O R M AT I O N T I L L E D I G E

A-KASSER OG JOBCENTRE

→

Kurset er godkendt på den regionale positivliste
og du skal derfor søge dit jobcenter om at få
kurset bevilget af dem.

Regional positivliste
Kurset er godkendt på den regionale positivliste
med listenummer 407 (Hovedstaden) og 25
(Sjælland). Listetitel: Regnskab og bogføring med
Dynamics NAV, Office 365 og Excel.

Du kan også vælge at betale kurset selv, kontakt
Itucation på 7027 2784 og hør mere.

→

Pris
Prisen er kr. 24.410,70,- ex. moms .
(ugepris er kr. 4.068,45,- ex. moms).

Tilmelding: Kontakt os på 7027 2784 eller
kurser@itucation.dk, så hjælper vi dig videre.

→

Betalingstilsagn sendes til
Itucation
Symbion Science Park
Fruebjergvej 3
2100 København Ø
kurser@itucation.dk (sikker mail)
Tlf. 7027 2784
CVR-nr. 33248016
P-nr. 1016378247

K O N TA K T I N F O R M AT I O N
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