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Målgrupper Vi afholder også temakurser for brugere, der allerede har været igennem et uddan-
nelsesforløb. Det viser sig ofte, at brugeren har behov for fordybelse i de områder, 
de særligt anvender. Vi bruger 3 timer på emner, der går på tværs af programmerne, 
eller vi koncentrerer os om specielle dele af de enkelte programmer. 

 

Kurser Læs mere på www.wedoit.dk, hvor du kan finde kursusbeskrivelser på nedenstående 
kurser: 

Brevfletning i Word:  
Formål: Gå mere i dybden med de mange flettefunktionerne i Word, så kursisten efterfølgende hurtigt 
og effektivt kan producere breve ved hjælp af datakilder og de mange muligheder, der er i Word. 

Arbejde med lange dokumenter i Word: 
Formål: Deltagerne får muligheden for at arbejde med typografier, der gør det meget nemmere at give 
rapporten et ensartet udseende, lave indholdsfortegnelse, stikord, fodnoter, oprette forskelligt sideho-
ved/sidefod, indsætte billeder og formatere sektioner. 

Skriv uden brug af mus: 
Formål: Deltageren vil lære at arbejde i Word uden brug af mus, dels for at kunne arbejde mere effek-
tivt, men også for at forebygge museskader. 

Pjecer i Word: 
Formål: Deltagerne vil på dette kursus blive i stand til at se, hvordan man nemt kan skabe et professio-
nelt layout på en hurtig og effektiv måde. 

Billeder i Word: 

Formål: Deltagerne vil på dette kursus blive i stand til at se, hvordan man nemt kan arbejde med billeder 
i Word. 

Temakurser i Excel: Grafisk fremstilling, Databehandling (Behandling af store mængder data i Excel), 
Excel – analyse og samarbejde, Introduktion til VBA-programmering i Excel. 

Temakurser i Access: Grundlæggende forespørgsler, Videregående forespørgsler, Programmering i 
Access. 

Workshop: WedoIT har gode erfaringer fra afholdelse af Workshops for brugere, der allerede kender 
til programmerne, men som gerne vil uddybe områder eller have specifikke problemer løst. 

 

Skræddersy Skræddersy dine egne firma kurser. 

Ønsker du og dit firma at vægte indholdet anderledes, så dette passer til jeres behov 
eller et andet tema, kan dette gøres i samråd med den pågældende instruktør. Ring 
og aftal nærmere på 2361 0177. 

Tema kurser 

Korte kurser med et bestemt tema 


