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Redaktørkursus

På et redaktørkursus får du en grundig gennemgang af brugerfladen samt af alle de 

funktioner, du får brug for som redaktør af dokumenter i D4Handbooks – herunder:

• Oprettelse af kapitler

• Oprettelse og redigering af dokumenter

• Udsendelse af dokumenter i høring

• Udsendelse af dokumenter til godkendelse

• Udgivelse af dokumenter

• Udsendelse af dokumenter i træning

• Oprettelse af nye versioner

• Gennemgang af D4Flow og dets anvendelse i dokumenter og håndbøger

• Gennemgang af D4InfoNets nyhedsportal

Redaktørkurset tager typisk 7 timer inklusiv frokost.

Administratorkursus

På et administratorkursus får du en grundig gennemgang af brugerfladen samt af 

alle de funktioner, du får brug for, når du er administrator i D4InfoNet – herunder:

• Oprettelse og vedligeholdelse af brugere

• Oprettelse og vedligeholdelse af grupper

• Gennemgang af fordelene ved at bruge grupper

• Oprettelse af en håndbog med gennemgang af mulige indstillinger

• Oprettelse og brug af metatekster

• Gennemgang af administrative systemværktøjer

Administratorkurset tager typisk 3 timer og afholdes om eftermiddagen dagen før 

et redaktørkursus, så begge kurser kan tages i direkte forlængelse af hinanden.



Kursus i D4GenericForms

På D4GenericForms-kurset får du en grundig gennemgang af processen i opbygning 

af formularer – herunder:

• Grundlæggende principper

• Forberedelse og workflow

• Design af formularer i Microsoft Expression Web 4

• Master-formular

• Data-sæt

• Underformularer

• Lister

• Opsætning af workflow og mail-udsendelse

• Test af formularens workflow

D4GenericForms-kurset tager typisk 7 timer inklusiv frokost.

D4Flow og 
forsideopsætnings-kursus 

På D4Flow- og forsideopsætningskurset får du en grundig gennemgang af D4Flows mange 

funktioner og muligheder – herunder:

 

• Udarbejdelse af processflows

• Udarbejdelse af organogrammer

• Opbygning af forsider

• Aktivering af forsider

•	 Opsætning	af	individuelle,	afdelingsspecifikke	forsider.

På D4Flow- og forsideopsætningskurset tager typisk 3 timer. 
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Rabat

Kr. 500,- 

ved 2 kurser

Kr. 1.000,- 

ved 3 kurser

Kr. 1.500,- 

ved 4 kurser

Kursuspriser

Redaktørkursus

3.995,- i Hillerød

4.495,- i Kolding

Administratorkursus

2.495,- i Hillerød

2.995,- i Kolding

D4GenericForms-kursus

4.495,- i Hillerød

4.995,- i Kolding

D4Flow og forsideopsætning

2.495,- i Hillerød 

2.995,- i Kolding 
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