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Administratorkursus 

Dato Tid Lokation 

14. februar  10.00-15.00 Ballerup (UDSOLGT) 

28. februar   10.00-15.00 Jylland (UDSOLGT)) 

23. maj  10.00-15.00 Ballerup 

9. maj  10.00-15.00 Jylland (UDSOLGT) 

26. september  10.00-15.00 Ballerup 

12. september 10.00-15.00 Jylland (sted oplyses) 

  

 

Power BI-kurser 

Dato Tid Lokation 

14. marts 10.00-15.00 Ballerup (UDSOLGT) 

28. marts 10.00-15.00 Jylland (UDSOLGT)) 

6. juni 10.00-15.00 Ballerup 

20. juni 10.00-15.00 Jylland (sted oplyses) 

17. oktober 10.00-15.00 Ballerup 

3. oktober 10.00-15.00 Jylland (sted oplyses) 

  

  

 

 

Følgende kurser tilbydes. 

 

• Administratorkursus 

• PowerBI-kursus 

 



  

 

  

 

Administrator kursus 

Formål 

I dette kursus får du et indblik i hvordan Adoxa er bygget op, og hvilke funktioner du som 

administrator anvender i løsningen. 

 

Hvem kan deltage? 

Kurset henvender sig til administrator/systemejer af Adoxa, der skal lave og vedligeholde 

regler, samt foretage opsætning af brugergrænsefladen i løsningen.  

Det forventes at deltageren har forudgående kendskab til anvendelse af løsningen, eksempelvis 

gennem implementering af løsningen, eller daglig anvendelse af løsningen på 

superbrugerniveau. 

 

Kursusindhold 

• Hvad er de forskellige komponenter i Adoxa? 

• Hvordan laver og anvender jeg en regel? 

• Hvordan laver og anvender jeg en stopordsliste? 

• Hvordan kan jeg tilføje en brugervejledning for regel?  

• Hvordan anvender jeg funktionen Adviseringsfilter? 

• Hvordan anvender jeg funktionen Historik? 

• Hvordan anvender jeg funktionen Stedfortræder? 

• Hvordan anvender jeg funktionen Ledelsesinformation?   

• Hvordan anvender jeg funktionen Opsætning 

• Hvordan anvender jeg funktionen Log? 

• Hvordan anvender jeg funktionen Temaer? 

• Hvordan anvender jeg funktionen Historik? 

Hvordan anvender jeg funktionen Adoxa Forum? 

 

Forudsætning 

Du er Adoxa-kunde, og indforstået med, at anvende dit eget Adoxa-miljø til kurset. Derudover 

kræver kurset, at du har en VPN-forbindelse. 

Varighed: 5 timer 

Sted: Hos Formpipe i Ballerup og i Jylland (sted oplyses) 

Pris: 3.200 kr. eller 2 x klip på et klippekort 



  

Power BI kursus 

Formål 

Kursets omhandler hvordan du arbejder med at finde og vise data i rapporterne.  

 

Hvem kan deltage? 

Kurset henvender sig til alle med behov for at anvende MS Power BI i forbindelse med 

rapportering. 

 

Kursusindhold 

Introduktion til Adoxa Power BI 

• De ”fire” rapporter 

• Hvordan bruger vi Power BI i Adoxa? 

• Sådan er Power BI arket opbygget 

 Gennemgang af en Adoxa Power BI rapport 

• Rapportens opbygning  

o Datamodellen 

o De vigtigste data at kende i datasættet 

• Sådan ændrer du indholdet i en Power BI rapport  

o Ret en eksisterende visning 

o Lav en ny graf 

o Lav en ny tabel 

o Lav filterudsnit på siden 

o Lav filtre på en side eller hele rapporten 

• Hvordan finder ud af, hvilken rapport du skal tage udgangspunkt i? 

Øvelser i egen Power BI 

• Lav en specifik rapport 

• Lav dine egne visninger med støtte undervejs 

Datamodellen i Adoxa Power BI  

• Vi slutter dog af med en time om datamodellen i rapporterne, hvordan du selv kan hente 

flere felter fra SQL-serveren osv. Her kan du også stille datatekniske spørgsmål. 

 

Forudsætning 

Du er Adoxa-kunde, og indforstået med, at anvende dit eget Adoxa-miljø til kurset, samt har 
installeret de seneste Adoxa PowerBI-ark på forhånd. 

Varighed: 5 timer 

Sted: Formpipe, Ballerup og i Jylland (sted oplyses) 

Pris: 3.200 kr. eller 2 x klip på et klippekort 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

Har du spørgsmål? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


