
 

  

Kurser 
Udbudt gennem KIMIK iT A/S 



Winformatik Kurser 
For at sikre medlemmerne af Det fælleskommunale IT-samarbejdet en bedre udnyttelse af Winformatiks 

mange muligheder, tilbyder Kimik iT A/S at afholde kurser i flere af Winformatiks moduler. 

Formålet med kurserne er at:  

- Gøre det lettere at bruge Winformatik 

- Spare tid ved at gøre det rigtige første gang 

- Opnå tryghed ved registreringen af kommunale data 

- Forenkle sagsbehandlingen 

- Skabe bedre overblik over eget sagsområde 

 

Hvem: 
Kurserne er relevante for de kommunale medarbejdere, der anvender Winformatik i deres daglige 

sagsbehandling samt ikke mindst for superbrugerne i kommunen. 

Hvordan: 
Kursene afholdes digitalt. Fordelen ved det er, at hverken kursusholder eller kursusdeltager skal rejse 

efter kurset. Der undervises via standard konferenceværktøjet, TeamViewer og KIMIK iT’s mødetelefon.  

Kurserne afholdes på et dedikeret Kursussystem. 

Kursisterne skal under kurset have tilgang til en PC, 

hvorfra der er adgang til det fælleskommunale 

kursussystem, som kan bruges under og mellem de 

kursusmoduler, der måtte indgå i en kursusrække.  

Kurserne afholdes på en kopi af kommunens egne data 

– således at data ligner rigtige data, men frit kan 

ændres under kurset. Dette er muligt, fordi kurserne 

afholdes kommunevis. 

Hvad: 
Kurserne er modulopbyggede og omhandler et Winformatik submodul, eller dele heraf, i de enkelte 

kurser. Hvis kurset strækker sig over flere undervisningslektioner, bygges der oven på forrige 

undervisningslektion  

Det er vigtigt at pointere, at kurserne ikke er undervisning i sagsbehandling, men undervisning i at 

bruge Winformatiks moduler til at dokumentere og understøtte sagsbehandlingen. 

Kursisternes forudsætning: 
Det forudsættes at kursisterne har deltaget i kurset: ”Introduktion til Winformatik”, eller har en viden 

om Winformatik på et tilsvarende niveau. 



Hvilke Winformatik moduler:  
Der tilbydes i første omgang kurser i flg. Winformatik moduler:  

- Introduktion til Winformatik 

- Anbragte Børn 

- Handicap 

- Pension 

- Bygningsfortegnelse 

- Social Journal Ark 

- Daginstitutions borgersevice 

Kurser i andre moduler kan aftales. 

Materialer: 
Der arbejdes ud fra et elektronisk præsentationsmateriale. Og der udleveres elektroniske brugervendte 

’pixibøger’ (huskesedler/navigationssedler) beregnet til selvstudie/opslag /repetition efter 

kursusdeltagelse. Kursusmaterialet sigter mod ’Hjælp-til-selvhjælp’. 

Alt kursusmaterialet vil også blive tilgængelig via Winformatiks support web:  http://support.kimik-it.gl   

Hvornår:  
Kurserne afholdes for én kommune af gangen, og tidspunkterne aftales med den enkelte kommune. 

Kursuslokalet: 
Kursisterne samles i et eller flere fælleslokaler med PC, storskærm og telefon, eller sidde ved deres 

egen PC.  

Deltagerne har forinden modtaget: 

 Mødetidspunkt  

 Telefonnummer og kode til 

KIMIK iT’s Mødetelefon 

 Vejledning til hvorledes 

Teamviewer mødeklient startes 

– samt Teamviewer møde-ID 

Minimum 5 minutter før kursus-

start kobler alle kursusdeltagere 

sig op på mødetelefonen, samt 

starter Teamviewer mødeklienten 

og tilslutter sig kursus-mødet. 

 

Præcis på kursus starttidspunktet kan alle kursusdeltagere høre kursusholderen i telefonen, og se 

kursusholderens skræm på enten storskærmen eller på egen PC. 

Kursusdeltagerne har mulighed for at tale med kursusholderen under kurset, ligesom kursusdeltagerne 

http://support.kimik-it.gl/


har mulighed for at pege på skærmen, således at alle de andre kursusdeltagere kan se, hvor der peges. 

Det er muligt at have ”ubegrænset” antal kursister på hvert kursus, men det er kun muligt at koble 20 

telefoner på samme telefonkonference. 

Pris: 
Kursusmaterialet udvikles via Den fælleskommunale udviklingspulje og stilles gratis til rådighed for alle 

kommuner, uanset om man ønsker at købe kurser eller ej. 

Afholdelse af kurser tilbydes til kommunerne til sædvanlige Winformatik seniorkonsulenttimepris for én 

underviser uanset antal deltagere. Dertil skal lægges tid til Opsætning af kursusmiljø, øvrig forberedelse 

af kurset samt til efterbehandling og opfølgning.  

Kursusprisen per deltager kan således holdes på et helt anderledes lavt niveau end almindelige kurser 

plejer at koste. 

Priseksempel på Introkursus til Winformatik: 
- Undervisers forberedelse afhængig af indhold. Dog min. 1 time pr. kursusmodul  

- Undervisers efterbehandling afhængig af indhold. Dog min. 1 time pr. kursusmodul 

- Teknisk opsætning af kursusmiljø og drift af samme 4 timer. 

- Tidsforbrug til selve undervisningstiden Dog min. 2 timer pr kursusmodul.  

Samlet pris for Winformatik Introduktions kursus er min. 8 timers seniorkonsulentassistance uanset 

hvor mange deltagere der er.  

Hvordan kommer vi på kursus:  
Den enkelte kommune indgår aftale med Kimik iT A/S om kursusafholdelse. Henvendelse kan ske til: 

kimik@kimik-it.gl, support@kimik-it.gl eller til mbl@kimik-it.gl 
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