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Pakkevalg. 

 

1.1 Beskrivelse 

I kan selv bestemme hvor mange nye Acadre-brugere I vil sende på kursus. Da antallet af nye medarbejdere kan 

variere fra måned til måned, tilbyder vi en fleksibel pakke, der betyder at man kan tilmelde de nye medarbejdere 

løbende når de ansættes til det førstkommende kursus (som afholdes en gang i måneden). Der afholdes ikke nogen 

kurser i Juli og August. 

1.2 Fleksibel kursusperiode 

En kursusperiode strækker sig over 12 måneder, hvor I på en fleksibel måde, løbende kan tilmelde jeres kursister.  

Har I valgt pakke 2 (s. 6), som giver ret til gns.10 pladser pr kursus, kan der over året uddannes 120 nye 

medarbejdere. Er antallet af kursister i løbet af denne kursusperiode kommet over de 120 (Over 10 gns. om 

måneden), så vil dette blive afregnes med et klip pr. ekstra deltager. Opgradering af pakken er dog mulig, i 

kursusperioden. 

1.3 Op- eller nedgradering 

Skulle I ønske at opgradere eller nedgradere pakkestørrelsen, kan dette også ske efter hver endt kursusperiode som 

løber 12 måneder fra første kursus. 
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Deltagelse. 

 

1.4 Forudsætninger: 

Forudsætninger for deltagelse er: 

- At den nye medarbejder er oprettet som bruger i Acadre 

- At den nye medarbejder kan tilgå Acadre webklient på sin pc 

 

1.5 Output 

Efter deltagelsen i kurset, vil den nye medarbejder: 

- Vide hvorfor det er vigtigt journalisere, og gøre dette rigtigt 

- Kunne navigere og arbejde med basal funktionalitet i Acadre Web 

- Vide hvor de kan finde yderligere hjælp i programmet  

- Oprette sager og dokumenter i Acadre Web 
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Indhold. 

1.6 Kursusindhold 
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Priser 

 

 

Pakke Gns. antal deltagere pr. kursus Pris pr. måned 

1 Op til 3 deltagere 2.000 

2 Op til 5 deltagere 2.500 

3 Op til 10 deltagere 3.000 

4 Op til 20 deltagere 4.000 

5 Op til 30 deltagere 5.000 
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Kom i gang 

Planen for de online kurser forløber således: 

 Aktivitet 

Efter Aftale-indgåelsen  Kunden modtager link som kan uddeles til kursister der ønsker at tilmelde sig 

Tilmeld sig kurset  Kursister der ønsker at deltage, kan følge det ovennævnte link ind til en oversigtsside. 

Her skal kursisten vælge hvilken dato vedkommende ønsker at deltage. Tilmeldingen 

foretages ved at skrive navn, e-mail og kommune. 

Efter tilmelding Den tilmeldte kursist får:  

- Straks efter tilmelding: En bekræftelse 

- Kort efter tilmelding: En E-mail med information samt teamslink, program, 

kalender invitation, trin-for-trin hæfte 

- 24 timer før kursus: En reminder med information samt teamslink, program, 

trin-for-trin hæfte 

 

Kursus  Kursisterne finder teamslink i deres Outlook kalender (hvis de har valgt det), eller i en 

af de tilsendte mails. 

 


