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Instant management – just add knowledge

Uddannelse

Nitob brugerkursus

Målgruppe

Personer som helt eller delvist er involveret i opbygning, implementering og senere
drift af virksomhedens ledelsessystemer.
Kurset henvender sig til nye brugere såvel som erfarne brugere, der har behov for en
genopfriskning.

Formål

At kursisterne bliver introduceret til Nitob-systemet og får indsigt i systemets struktur
og dets funktioner.

Mål

Kursisterne vil efterfølgende være uddannet som Nitob allround brugere. Som Nitob
allround brugere vil de kunne uddanne kolleger i brugen af Nitob-systemet.

Indhold

•

Grundlæggende opbygning af Nitob-systemet

•

Superbrugerens og administratorens rolle i Nitob-systemet

•

Oprettelse af afdelinger, personer og roller

•

Dokumentstyring i Nitob – versioner og status

•

Opbygning af dokumenter ved hjælp af tekst og grafik, fx flowcharts

•

Anvendelse af dynamiske to-vejs referencer

•

Anvendelse af SmartLinks

•

Anvendelse af periodiske tilbagevendende aktiviteter, redigeringsaktiviteter og
hændelsesaktiviteter

•

Kort introduktion til modulerne Audit, Materiel og Materialer og stoffer

Praktiske forhold

•

Der deltager mellem 4 og 8 personer pr. kursus

•

Deltagerne skal i deres virksomhed have adgang til Nitob-systemet

•

Erfaring i Nitob er ikke nødvendig

•

Kursusdeltagere skal medbringe egen bærbar computer som kan kobles på internettet. Efter nærmere aftale med Nitob A/S kan computere stilles til rådighed for
kursusdeltagerne

•

Kurset er et dagkursus og afvikles i tidsrummet fra kl. 09.00 til 16.00

•

Kurset afsluttes med multiple-choice test samt kursusbevis
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Kursussteder

Der afholdes kurser i hovedstadsområdet, i Midtjylland og på Fyn.

Kursustider

Aktuelle kurser oplyses på telefon 7020 6573.

Pris

3.500,- kroner pr. person som inkluderer forplejning og kursusmaterialer.

Tilmelding

Tilmelding til brugerkursus kan ske skriftligt til uddannelse@nitob.dk såvel som telefonisk på 7020 6573 med bindende tilmelding fra 3 uger før kursusdato.

Forbehold

Der tages forbehold for udsolgte kurser, eventuelle aflysninger ved manglende tilslutning og ændring af kursussteder

www.nitob.dk

Nitob A/S tilstræber, at alle oplysninger og produktspecifikationer er korrekt
angivet. Der tages forbehold for fejl, ændrede produktspecifikationer og priser.

