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Få undervisning i Dynamics 365 Business Central og vælg selv de emner, 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. 

Med et modulkursus har du mulighed for at tage på ét eller flere kurser på samme dag, så du får mest værdi for 
pengene og din tid. På et åbent standardkursus deltager du sammen med andre kursister. Kurserne kan både 
bruges som en del af din opstartstræning og til efterfølgende træning. 

Pris er kr. 1.495 pr. kursus og kan foregå online. Der er sat tre timer af til at komme omkring kursusemnerne.

Få en tryg opstart i Dynamics 365 Business Central
- Modulkursus og træningsplan der får dig sikkert i gang. Åbent standardkursus

Sammensæt dit eget kursusforløb

Introduktion

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

Finans 1: Kladder

Kontoplan, bogføringsgrupper, 
kladder, øvelser

Finans 2: Simpel bank og 
moms

Simpel bank, simpel moms, øvelser

Salg 1: Debitor

Oprettelse af debitorer, debitorkort, 
bogføringsoplysninger, prisgrupper, 
rabatgrupper, valuta, sprog, poster, 
udligning, statistik, rapport, øvelser

Salg 2: Tilbud og ordre

Salgstilbud, salgsordre, salgsfaktura, 
salgskreditnota, salgsreturvareordre, 

kopiering af linjer, bogførte dokumenter, 
redigering af bogførte dokumenter, 

øvelser

Køb 1: Kreditor

Oprettelse af kreditorer, kreditorkort, 
bogføringsoplysninger, 

betalingsoplysninger, post, udligning, 
valuta, rapport, øvelser

Køb 2: Ordre

Købsrekvisition, købsordre, købsfaktura, 
modtagelse og fakturering af ordre, 
direkte levering, udbetalingskladde, 

øvelser

Køb 3: Genbestilling og kladder

Genbestilling, indkøbskladde, 
planlægningskladde, lagervarekort, 

øvelser

Lager 1: Varer

Oprettelse af varer, varekort, udvidede 
varetekster, enhed, 

bogføringsoplysninger, kostprisberegning, 
priser/rabatter, poster, øvelser

Lager 3: Montage og 
lokationer

Lagervarekort, montagestyklister, 
lokationer, øvelser

Lager 2: Varelevering

Modtagelse af varer, levering af vare, 
varekladde, vareomposteringskladde, 
lagerværdi, vare/leverandør, statistik, 

øvelser

Bank 1: Bankkonto

Bankkontokort, import- og eksportformat, 
betalingsudligningskladde, 

indbetalingskladde, udbetalingskladde, 
bankkontoafstemning, 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.

Læs mere om modulkurserne på erpsupporten.dk/produkt-kategori/dynamics-365/business-central-modulkursus/

Tilkøb et individuelt træningsforløb med en Træningsplan
Er du ny i Dynamics 365 Business Central, kan du med fordel få glæde af en Træningsplan fra ERPsupporten.dk. 

Med en Træningsplan sørger vores træningskoordinator for at sammensætte et individuelt træningsforløb til 
dig, som bl.a. kombinerer modulkurser med online træning. Du får derfor en tryg hjælp til at få den rette 
undervisning i at komme trygt og godt i gang med at arbejde i Dynamics 365 Business Central*1

------

*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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