Undervisning 5 dage om ugen

Regnskab, bogføring & e-conomic

Regneark til økonomistyring
inkl. e-conomic & Excel



$

Godkendt på national og regional positivliste
6 ugers kursus for ledige
På dette kursus opnår du konkrete økonomiske færdigheder inden for regnskab ved
anvendelse af Excel og e-conomic
Du lærer de konkrete økonomiske færdigheder ved anvendelse af Excel inden for budgettering, investering,
finansiering, økonomirapportering m.v. Vi starter med det basale, hvilket giver dig et solidt fundament for din
videre vej på kurset. Som ekstramodul får du en grundig indføring i e-conomic og lærer bl.a. at bogføre i
systemet, der er brugervenligt, skalerbart og desuden tilgængeligt 24/7, i og med at det er cloud-baseret.
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.
Kurset er til dig som måske har erfaring med administration og kontor eller ønsker at få et arbejde
inden for dette område. Kurset er ligeledes oplagt, hvis du vil starte egen virksomhed. Med
økonomistyringskundskaber, samt kompetencer inden for e-conomic vil dit CV være meget mere attraktivt.

KURSETS INDHOLD

→ Regneark til økonomistyring (Excel)

Du opnår grundig viden i Excel, hvor du bl.a. lærer at
udarbejde analyser, budgetter og nøgletal. Dertil får du
viden, teknikker og værktøjer til at beregne og opstille
finansieringsforslag, investeringskalkuler, pivottabeller,
likviditetsstyring, grafer og funktioner, herunder
navigering, HVIS og dato.

→ e-conomic

Du lærer at anvende e-conomic til at udarbejde
kontoplan og årsafslutning. Du lærer ligeledes at benytte
følgende moduler: kreditor, debitor, lager, finans,
projektstyring og indscanning. Du lærer at gå fra bilag
til bogføring, samt hvordan e-conomic integrerer med
Excel og banken.

→ Bogføring og Danløn

Du vil blive undervist i virksomhedstyper, samt de
grundlæggende regler vedrørende moms og skat.
Samtidig lærer du om bogføringsprincipper,
lønbogholderi, anlægskartotek/afskrivninger og
lagerstyring. Derudover får du en grundig introduktion
til Danløn, samt hvordan Danløn og e-conomic
integrerer.

6 ugers kursus for ledige

Undervisning 5 dage om ugen

Regneark til økonomistyring
Inkl. e-conomic og Excel
Kurset er godkendt på
national og 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.
Den ugentlige undervisning er på i alt 30 lektioner.
Vi stiller pc til rådighed under hele forløbet.
Underviserne er erfarne og har stort branchekendskab.
Adgangskravet er en relevant erhvervsuddannelse, en
gymnasiel uddannelse eller uddannelse på tilsvarende
niveau, samt mindst 2 års relevant erhvervserfaring.

Modulet Regneark til økonomistyring er et akademifag
på 10 ECTS-point og hentet fra akademiuddannelsen i
Økonomi og ressourcestyring.
Kontoplan
Modulet udbydes på vegne af Københavns
Erhvervsakademi, KEA, under Lov om Åben Uddannelse.
Modulet kan afsluttes med en eksamen.
Tilmelding: Kontakt os på 7027 2784 eller
kurser@itucation.dk, så hjælper vi dig videre.

Hos Itucation er der gratis parkering ved huset og
adressen ligger i gå-afstand fra Ryparken station.

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

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

A-KASSER OG JOBCENTRE

→

Du kan få kurset betalt via din a-kasse, hvis du er
berettiget til 6 ugers jobrettet uddannelse.

Landsdækkende positivliste
Kurset er godkendt på den landsdækkende
positivliste med akademikode 37526 og med
listetitlen Regneark til økonomistyring.

Du kan søge dit jobcenter om at få kurset bevilget
af dem, hvis du ikke er berettiget til kursus via
a-kassen.

→

Regional positivliste
Kurset er godkendt på regionale positivliste med
listenummer 406 (Hovedstaden) og 24 (Sjælland).

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

→

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

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

→

AR237/betalingstilsagn sendes til
KEA Kompetence (Københavns Erhvervsakademi)
Frederikkevej 8-10, 2900 Hellerup
efteruddannelse-lb@kea.dk
CVR-nr. 31656206
P-nr. 1015321099
Skolekode: 101613

 Itucation

Symbion Science Park
Fruebjergvej 3, 2100 København Ø
 Tlf. 7027 2784
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www.itucation.dk
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