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EFFEKTIVISÉR DIN ARBEJDSDAG

Outlook-kursus

KURSET TIL DIG DER
Har brug at bevare overblikket i en travl hverdag. Der sikkert kender det kaos, der 
kan herske i din indbakke og du har flere løse ender og derfor svært ved at bevare 
overblikket. Har behov for et bedre overblik over dine mails, møder og opgaver, så 
du kan strukturere din arbejdsdag hensigtsmæssigt. Vil lære at identificere opgaver 
og prioritere disse korrekt ved anvendelse af opgavedelen til alle dine opgaver. Vil 
lære at skabe integration, mail og opgaver i systemerne i mellem, så de via denne 
integration, giver dig overblik. 

FORUDSÆTNINGER
Interesse og behov for at lære at bruge Outlook.

HVAD FÅR JEG UD AF DET
• Layout og tilretning af brugerfladen
• Teknikker til at få overblik over mail
• Nedbringelse af forstyrrende elementer, herunder udnyttelse af regler
• Autosignatur
• Samtalefunktion
• Bruge egen kalender og gruppekalendere
• Oprettelse af Skypemøder
• Styre kontaktpersoner
• Opgaver – en nem måde at håndtere dine opgaver på
• Flag, kategorier, noter og andre hjælpeværktøjer
• Samarbejde med OneNote

Underviseren har stor erfaring med at undervise på arbejdsplanlægningskurser, 
derfor vil undervisningen hele dagen være fyldt med ideer til hvordan du kan ændre 
dine uvaner og få overblik. 

Sæt to halve dage af og få kendskab til de nyttige funktioner og 
betjeningsmuligheder i Outlook!

Bemærk: Undervisningen vil være i Outlook 2016 i Office 365, kontakt underviseren 
hvis du har en anden Outlook version.

STED
Nupark

Nupark 51,
7500 Holstebro

DATO & VARIGHED
2 x ½ dage

9. november 2018
14. november 2018

kl. 08.00-11.45

PRIS
kr. 1.900,00  

Prisen omfatter undervisning 
samt materiale og forplejning

HOLDSTØRRELSE
Max 12 personer 

Alle priser er ekskl. moms

TILMELDING
Sarah  Winther Degn
 Telefon: 99 122 485

swd@ucholstebro.dk

YDERLIGERE INFO
Ann-Vibeke Mose

 Telefon: 99 122 471
avm@ucholstebro.dk

*  VÆRD AT VIDE *
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