
GRUNDKURSUS I ARBEJDET MED ØKONOMI I 2021

 Til dig, der har den teoretiske baggrund, men drømmer om at få    
praktisk erfaring med arbejdet med økonomi og de mest anvendte     
økonomisystemer

 Også til dig, der har erfaring, men trænger til at få det genopfrisket eller til at blive opdateret 
på økonomisystemer 

Om kurset ”Økonomi i praksis”

Kurset giver dig en grundig introduktion til det grundlæggende inden for arbejdet med økonomi 
og nutidens økonomisystemer, herunder, nutidens bogholderi, afstemninger, debitor/kreditor og 
regnskabsforståelse. 

For at sikre en grundlæggende forståelse indledes kurset med en gennemgang af det basale, så 
du er klædt godt på til resten af kurset. Til at underbygge forståelsen for arbejdet med økonomi-
opgaver i praksis er cases er en del af programmet. Du vil blive oplært i at bruge e-conomic, Excel, 
Danløn og Dinero, som er de økonomiprogrammer, der oftest bliver anvendt i dag. 

Det får du ud af kurset:

Deltagelsen giver dig knowhow til arbejdet med de vigtigste økonomifunktioner. Du får 
kompetencer til at bestride jobfunktioner inden for økonomi, såsom bogføring, løn, administration, 
og grundlæggende regnskab. Efter kurset kommer du desuden ud med hands-on erfaring med 
nogle af de mest anvendte økonomisystemer, som gør dig godt klædt på til at give dig i kast med 
økonomiopgaver. Har du allerede den teoretiske baggrund, vil du lære at omsætte teori til praksis.

Lær at omsætte 
teori til praksis

INTROFORLØB: ØKONOMI I PRAKSIS



e-conomic

e-conomic er en af Danmarks mest benyttede 
regnskabsprogrammer og kan bl.a. integres 
med netbanker og Excel. Det er derfor ikke 
uden grund, at erfaring med e-conomic er 
efterspurgt på mange arbejdspladser. Du 
lærer at opsætte e-conomic og bruge det i 
forbindelse med afstemninger, regnskaber, 
debitor, kreditor, lager og indscanning. 

Excel
Excel er branchens førende program til 
udarbejdelse af regneark og analysering af 
data. Du vil blive undervist i det basale i Excel, 
såsom dato/sum funktioner, datavalidering, 
L-opslag, pivottabeller og hvis-funktioner. Det 
giver dig kompetencer til fx at lave
beregninger, opstille tabeller, udarbejde 
rapporter og analysere data.

Danløn
Danløn er mange virksomheders foretrukne 
lønsystem. På kurset vil du få indblik i 
brug af Danløn til lønbehandling og de 
anvendelsesmuligheder, programmet tilbyder.

Dinero
Regnskabsprogrammet Dinero kan bruges til 
at løse mange forskellige økonomiopgaver, 
såsom fakturering, moms, rapportering, 
bogføring og meget andet. Du vil få 
indblik i programmet og dets mange 
anvendelsesområder.

Økonomisystemer der vil blive gennemgået på kurset:

Kontakt

info@matrix-support.com 

98 63 26 26

Matrix Support har stor erfaring og viden om brug af økonomisystemerne, der bliver undervist i på 
kurset. Vi stiller det fornødne IT-udstyr til rådighed.

Pris og tilmelding

 Vil du vide mere om kurset, eller ønsker du 
at tilmelde dig, så tøv ikke med at kontakte 
os.

 Pris for 6-ugers kursusforløb: kr. 24.000,- 
(kr. 4.000,- pr. uge)


