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Få intensiv undervisning i Dynamics 365 og vælg selv de områder, du har brug for at lære om. Hvert kursus 
kommer omkring de vigtigste områder inden for emnet og er godt suppleret med hands-on øvelser. 

Kurserne holdes enten online eller på én af ERPgruppens adresser. Der er også mulighed for at få kurset afholdt 
på din firmaadresse mod et kørselstillæg. 

Pris for kursus kr. 3.495 pr. virksomhed (ex. kørsel). Hvert kursus har en varighed á 3 timer (eller 2 x 1,5 time).

Træning i Dynamics 365 Business Central
- Kurser og træningsplan til en tryg og sikker opstart

Sammensæt dit eget kursusforløb

Introduktion

Navigation, vinduer, søgning, filtre, tips & 
tricks, integration til Office 365, øvelser

Finans 1: Kladder

Bogføring af finanskladde, periodisering 
via gentagelseskladde, momsafløftning i 
finanskladde, afstemning og kontroller af 
konti i bogføringskladde, tilbageførsel af 

bogført transaktion, øvelser

Finans 2: Kontoplan og 
bogføringsgrupper

Redigering og tilpasning af kontoplan, 
generelt om bogføringsgrupper, 

afstemning af finanskonto, rapporter, 
statistikker, balance, øvelser

Finans 3: Moms og 
dimensioner

Introduktion til bogføringsgrupper, 
momsafstemning, momsangivelse, 

momsafregning, introduktion til 
dimensioner, øvelser

Finans 4: Regnskabsperioder 
og kontoskemaer

Oprettelse af regnskabsår, afslutning af 
regnskabsår, lukning af 

regnskabsperioder, budgetter, 
introduktion til kontoskemaer, øvelser

Køb 1: Kreditor

Oprettelse af kreditorer og varer, 
købsrekvisition, modtagelse og 

fakturering af købsordrer/-fakturaer, 
direkte leveringer, bogføring af 

udbetalinger, automatisk udbetalinger, 
øvelser

Salg 1: Debitor

Oprettelse af debitorer, salgstilbud, 
salgsfakturering, rabatter, salgspriser, 

brug af montagestyklister ved salg, 
øvelser

Salg 2: Salgsordrer

Levering af salgsordrer, ordrefakturering, 
bogføring af indbetalinger, kopiering af 
linjer fra bogført faktura, kreditnotaer, 
samlefakturering, statistikker, øvelser

Lager 1: Varer

Modtagelse af varer, levering af varer, 
lagerregulering, lageroptælling, udvidede 

varetekster, oprettelse af 
montagestyklister, øvelser

Produktion 1: Varer og 
Styklister

Råvarer, færdigvarer, styklister, ruter, 
operationer, øvelser

Produktion 2: Ordrer og 
tidsregistrering

Oprettelse af produktionsordrer, 
registrering af forbrug og tid, 

efterkalkulationer, færdigmelding af 
produktionsordrer, øvelser



Hvem er ERPsupporten.dk?
ERPsupporten.dk er en online supportportal, der hjælper brugere med træning, undervisning og 
support i Microsoft Dynamics. Vi har et dedikeret supportteam, der sikrer, at brugere kan 
komme hurtigt videre med at arbejde i deres program, hvis det driller, eller at få undervisning i 
at blive bedre klædt på med den rette træning.

Med vores mange års erfaring inden for Dynamics og ikke mindst bogholderi fra begge sider af 
skrivebordet, har vi stor forståelse for kunders typiske problemstillinger og forstår at tale i 
kundens sprog. Vi er en del af ERPgruppen. Læs mere om ERPsupporten.dk her 

Eksempel på kursusforløb med Træningsplan
Med en Træningsplan sørger vores træningskoordinator for at hjælpe dig med at sammensætte det helt rigtige 
træningsforløb for dig og virksomhedens øvrige medarbejdere*1

Træningsplan

Online træning
(Vidensportalen) Kurser Support

Introduktion

*1 Pris på Træningsplan kr. 3.000 + 100 pr. medarbejder. Månedlig pris på Serviceplan 365 kr. 99 + kr. 20 pr. medarbejder (u. support) eller 
fra kr. 150 pr. medarbejder (m. support) pr. måned.
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