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Academy – pakke 1 

Online kurser 
 

Med Academy pakke 1 får du ubegrænset adgang til alle vores online kurser inden for Office 365. Anvender 

I Office 365 i din virksomhed, ved du også, at fildeling og samarbejdet mellem kollegaer og afdelinger bliver 

langt nemmere og mere effektivt med Office 365. 

På vores online kurser med Office 365 får du de fornødne værktøjer til at kunne arbejde med programmerne 

i din hverdag. Du kan tage kurserne lige så mange gange du vil, når du vil, og du har mulighed for at 

sammensætte dit eget uddannelsesforløb, så det passer til dine behov og arbejdsrutiner. 

Hos Bosholdt har vi altid ”levende undervisere” på vores online kurser – dvs. ingen videoundervisning. For 

os er det nemlig vigtigt, at alle deltagere får det optimale udbytte af kurset hver gang. Du har derfor mulighed 

for at byde ind med ønsker inden kursusstart samt spørge underviseren undervejs i gennemgangen. 

 

Omfang 

I Academy pakke 1 kan du frit vælge mellem 11 forskellige kurser. Alle kurser har et omfang på 1 modul, og 

varer alle mellem 1-2 timer.  

Kurserne foregår online, og du tilgår undervisningen via det link, vi sender dig på mail. Vores underviser vil 

her sidde klar til at gennemgå dagens agenda med dig, og du kan byde ind eller spørge underviseren, hvis du 

er i tvivl om noget ved gennemgangen.  

 

Kurser i pakke 1 

• Hvad er Office 365? 

• OneDrive for Business 

• Outlook med Office 365 

• Microsoft Teams - Introduktion 

• Microsoft Planner - Introduktion 

• Office 365 på smartphone og tablet 

• Excel med Office 365 

• Word med Office 365 

• PowerPoint med Office 365 

• OneNote med Office 365 

• Skype for Business – chat og online møder 
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Hvad er Office 365? 
Dette kursus har fokus på de særlige egenskaber, som Office 365 tilbyder. Kurset er til dig, der skal i gang 

med at anvende Office 365 i dit daglige arbejde og gerne vil godt fra start. 

Indhold 

• Hvad er Office 365? 

• Hvordan virker det? 

• Hvilke muligheder tilbyder Office 365? 

• Præsentation af de mest anvendte programmer i Office 365 og samarbejdet med Office 2016 

• Hvordan kommer jeg bedst fra start? 

 

Varighed  

1 time 

  



 

Knud Bro Allé 9, 3660 Stenløse Tlf. 47 17 75 05 info@bosholdt.dk 

OneDrive for Business 
På dette kursus får du en grundig introduktion til OneDrive for Business, så du kan anvende programmet 

effektivt i din arbejdsdag. Du lærer at dele dine filer med andre via OneDrive, og du vil få kendskab til 

funktionen, samtidig redigering. Vi vil gennemgå, hvordan man opretter nyt, redigerer, sletter, deler filer og 

forskellige tilladelser. Vi vil ligeledes forklare samspillet mellem Microsoft Office og OneDrive for Business. 

 
Indhold 

Generelt 

• Hvad er OneDrive for Business? 

• Synkroniseringsmuligheder 

• Tilgængelighed 
 

Kom godt i gang 

• Gemme i OneDrive for Business via PC, OneDrive, mobil 

• Oprette nye filer, mapper via browser, OneDrive for Business 
 

Korrekturlæsning/samarbejde mellem brugere 

• Dele med andre brugere internt og eksternt vs. sende som vedhæftet fil 

• Sende delings-links og slette igen 

• Versionsstyrring 

• Arbejdsgrupperedigering med kommentarer og ændringer 

• Sporing af ændringer 

• Se aktiviteter og åbne tidligere versioner af dokumentet 

• Samtidig redigering online 

 
Varighed 

2 timer 
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Outlook med Office 365 
På dette kursus får du kendskab til de væsentligste Office 365 funktioner i Outlook. Vi vil bl.a. gennemgå, 

hvordan Office 365 giver nye muligheder for at gøre arbejdsdagen og samarbejdet med kollegaer og 

samarbejds-partnere mere effektivt.  

 

Indhold 

Office 365 grupper  

• Hvad er en gruppe? 

• Mails 

o Ny mail, svar, Synes godt om, Svar via chat 

• Kalender 

o Oprette møder med teamet 

• OneNote 

• Filer 

• Gruppeindstillinger 

• Refleksion: Hvad kan det anvendes til i dagligdagen? 

• Visninger 

 

Varighed 

2 timer 
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Microsoft Teams - Introduktion 
På dette kursus vil du få en introduktion til Microsoft Teams og programmets mange muligheder. Du vil få 

indblik i, hvordan Teams kan anvendes i arbejdsdagen til at effektivisere samarbejdet mellem kollegaer og 

afdelinger. 

  

Indhold 

• Hvad er Teams? 

• Opbygning og struktur  

• Opret, rediger, slet et team 

• Opret, rediger, slet en kanal 

• Relevant viden samlet ét sted 

• Håndtering af filer 

• Chat 

• Team møder/kalender 

• Skype 

• Øvrige integrationer 

• Mobilitet 

 

Varighed 

 2 timer 
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Microsoft Planner - Introduktion 
På dette kursus får du en indføring i, hvordan Microsoft Planner kan anvendes i det daglige teamarbejde. Du 

vil få inspiration til, hvordan Microsoft Planner kan effektivisere opgavestyring – herunder fildeling, 

mødereferat, fælleskalender og vidensdeling.  

 

Indhold 

• Hvad er Microsoft Planner? 

• Oprette en plan 

• Oprette opgaver og muligheder 

• Overblik via Planner-Hub 

• Håndtering af filer 

• Samtaler 

• Chat 

• Møder/kalender 

• SharePoint site 

• Øvrige integrationer 

• Mobilitet 

 

Varighed 

1 time 
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Office 365 på smartphone og tablet 
På dette kursus får du en grundig introduktion til, hvordan du kan anvende de mest normale funktioner i de 

forskellige programmer, når du er på farten, og kun har din mobiltelefon til rådighed. 

 

Indhold 

• Outlook 

• Office – Word, Excel, PowerPoint 

• Teams 

• Planner 

• OneDrive 
 

Varighed 

2 timer 
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Excel med Office 365  
På dette kursus får du en indføring i, hvordan Excel – i kombination med Office 365 / OneDrive for Business 

og Skype – kan gøre samarbejdet med kollegaer og eksterne samarbejdspartnere enkelt. 

 

Indhold 

Gem og del  

• Gemme i skyen på OneDrive for Business 

• Dele med andre brugere vs. sende som vedhæftet fil 
 

Korrekturlæsning / samarbejde mellem brugere 

• Arbejdsgrupperedigering med kommentarer og ændringer samt sporing af ændringer 

• Se aktiviteter og åben tidligere versioner af dokumenter 

• Samtidig redigering online 
 

Informationer fra øvrige programmer 

• Oplysninger, egenskaber 

• Forfatter, kontaktinformationer, nem måde at oprette forbindelse på 

 

Varighed 

1 time 
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Word med Office 365 
På dette kursus får du en indføring i, hvordan Word – i kombination med Office 365 / OneDrive for Business 

og Skype – kan gøre samarbejdet med kollegaer og eksterne samarbejdspartnere enkelt. 

 

Indhold 

Gem og del  

• Gemme i skyen på OneDrive for Business 

• Dele med andre brugere vs. sende som vedhæftet fil 

 

Korrekturlæsning / samarbejde mellem brugere 

• Arbejdsgrupperedigering med kommentarer og ændringer samt sporing af ændringer 

• Kommunikere med andre brugere af dokumentet ved kommentarer og træstruktur 

• Se aktiviteter og åben tidligere versioner af dokumenter 

• Samtidig redigering og kommunikation via Skype chat 

 

Informationer fra øvrige programmer 

• Oplysninger, egenskaber 

• Forfatter, kontaktinformationer, nem måde at oprette forbindelse på 

 

Varighed 

1 time 
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PowerPoint med Office 365 
På dette kursus får du en indføring i, hvordan PowerPoint – i kombination med Office 365 / OneDrive for 

Business og Skype – kan gøre samarbejdet med kollegaer og eksterne samarbejdspartnere enkelt. 

 

Indhold 

Gem og del 

• Gemme i Skyen på OneDrive for Business 

• Dele med andre brugere vs. sende som vedhæftet fil 

 

Samarbejde mellem brugere 

• Arbejdsgrupperedigering med kommentarer og ændringer samt sporing af ændringer 

• Kommuniker med andre brugere af præsentationen ved kommentarer i træstruktur 

• Se aktiviteter og åben tidligere versioner af præsentationen 

• Samtidig redigering og kommunikation via Skype chat 

 

Skype 

• Præsentere online med Skype for Business 

 

Informationer fra øvrige programmer 

• Oplysninger og egenskaber 

• Forfatter, kontaktinformationer, nem måde at oprette forbindelse på 

 

Varighed 

1 time 
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OneNote med Office 365  
På dette kursus får du en indføring i, hvordan OneNote – i kombination med Office 365 / OneDrive for 

Business – kan gøre samarbejdet med kollegaer og eksterne samarbejdspartnere enkelt. 

 

Indhold 

OneNote i Teams/Grupper 

• Opbygning af OneNote struktur i Teams 

• Sammenkæde notesbøger på tværs af kanaler / Teams – hvordan virker det? 

• Hvordan kan vi samarbejde? 

 

OneNote i OneDrive for Business 

• Fordele og ulemper ved OneNote i OneDrive 

 

Varighed 

1 time 
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Skype for Business - chat og online møder 
På dette kursus får du en grundig introduktion til Skype for Business, så du kan anvende programmet effektivt 

i din arbejdsdag. Du vil lære at afholde online møder, oprette kontaktpersoner samt at kommunikere med 

dem via video og chat.  

 

Indhold 

Kontaktpersoner og grupper i Skype for Business 

• Opret kontakter og grupper 

• Meddel din status og placering 

• Andres status og placering 

• Liste over andre brugeres status 

• Relationer 

• Knappen samtaler 

• Visitkort 

 

Kommunikation med kontaktpersoner 

• Chat 

• Ring via Skype til Skype 

• Start et videoopkald 

• Send en mailmeddelelse 

• Planlæg et møde 

 

Onlinemøder  

• Opret onlinemøde i Skype for Business via Outlook 

• Afhold et onlinemøde 

• Indstillinger for deltagere 

• Dele elementer 

• Dele skrivebord 

• Dele PowerPoint præsentationer 

• Dele andre programmer 

• Dele whiteboard 

• Video 

• Chatte under mødet 

• Afslutte mødet 

• Skypemøde indstillinger 

• Optage mødet 

• Oprettelse af onlinemøde via Skype for Business 

• Skype for Business Web App 
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Indstillinger i Skype for Business 

Skype for Business og Microsoft Office 

• Samspil med Word, Excel, PowerPoint og Outlook 

 

Varighed 

2 timer 

 


