Kursuskatalog
Personlig kompetenceudvikling 2017

KURSUSPLAN 2017
_______________________________________________________________________________________________

CALWIN DYNAMIC VVS
B ASIC KURSUS - LEVEL 1
Kursets formål: At give deltagerne et elementært
kendskab til kalkulationsprogrammet CalWin
Dynamic. De grundlæggende principper og metoder
i CalWin programmet indøves, så del-tageren efter
kurset vil være fortrolig med pro-grammet og
kalkulationerne,
som
efterfølgende
skal
udarbejdes.
Hvem bør deltage: Mester, overmontører, entrepriseledere eller kalkulationsmedarbejdere, som
udarbejder firmaets tilbud og kalkulationer. Kurset
henvender sig til deltagere, som kender
grundbegreberne i almindelig kalkulation, og som
har lidt eller ingen erfaring i kalkulationsprogrammet CalWin Dynamic.
Kursusindhold: CalWin Dynamic generelt • grundlæggende funktioner • kalkulation med CalWin •
filplaceringer • opret sager/tilbud • kartoteker og
indhold • materialer og komponenter i CalWin •
grossistkartoteker
•
leverandørkartoteker
•
akkordløn-priser og overenskomster • liste-/kost/bruttopriser • rabatter og avancer • bruttoprisudregning • udskrifter • ind– og udlæsning af
filer.

KALKULATION - VVS
BASIC KURSER

VARIGHED

Onsdag 01. februar 2017

9.00 - 16.00

Tirsdag 21. februar 2017

9.00 - 16.00

Onsdag 08. marts 2017

9.00 - 16.00

Pris: Kurset koster kr. 2.995,00 + moms pr.
deltager inkl. undervisning, komplet kursusmateriale, kursusbevis og forplejning.

Tirsdag 28. marts 2017

9.00 - 16.00

Torsdag 20. april 2017

9.00 - 16.00

Kursuscentret: Alle kurser afholdes i CalWin A/S
kursuscenter, Højbyvej 50, 5260 Odense S. CalWin
kursuscenter er et topmoderne kursuscenter.

Tirsdag 09. maj 2017

9.00 - 16.00

Onsdag 31. maj 2017

9.00 - 16.00

Tilmelding: www.calwin.dk/kursus eller
tlf. 70 13 56 06.

Tirsdag 22. august 2017

9.00 - 16.00

Onsdag 13. september 2017

9.00 - 16.00

Torsdag 05. oktober 2017

9.00 - 16.00

Tirsdag 07. november 2017

9.00 – 16.00

Onsdag 29. november 2017

9.00 – 16.00

Udbytte: Deltageren vil efter kurset have et godt
og grundlæggende kendskab til kalkulationsprogrammet CalWin. Deltageren vil være i stand til
at udføre firmaets kalkulationer og tilbud på
grundniveau.

Scan QR koden for tilmelding
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CALWIN DYNAMIC VVS
EXTENDED KURSUS - LEVEL 2
Kursets formål: Deltagerne på Extended kurset vil
få et indgående og solidt kendskab til kalkulationsprogrammet CalWin Dynamic. Hurtige,
avancerede, nyttige og tidsbesparende funktioner i
programmet indøves, således at brugeren efter
kurset vil være i stand til at udføre kalkulationerne hurtigere og mere detaljeret. På
kurset lægges der stor vægt på kostprissimulering, bruttoprisudregning samt import og
eksport af data til og fra CalWin.
Hvem bør deltage: Kurset henvender sig til brugere, som har gennemgået kurset Basic, da
Extended kurset er en overbygning på de færdigheder som indlæres i Basic kurset.
Kursusindhold: CalWin Dynamic, udvidede funktioner • genveje og smarte funktioner • favoritvarer • prisforespørgsler • diff. avance på materialer • prissammenligninger brutto • prissammenligninger netto • indlæsning af rabataftaler •
tilkobling af avancerede kalkulationsfelter •
underentreprenører, priser og oprettelse • ind– og
udlæsning af tilbud til andre filplaceringer.

KALKULATION - VVS
EXTENDED KURSER

VARIGHED

Tirsdag 07. februar 2017

9.00 - 16.00

Onsdag 15. marts 2017

9.00 - 16.00

Tirsdag 04. april 2017

9.00 - 16.00

Pris: Kurset koster kr. 3.495,00 + moms pr.
deltager inkl. undervisning, komplet kursusmateriale,

Onsdag 18. maj 2017

9.00 - 16.00

Onsdag 06. september 2017

9.00 - 16.00

Kursuscentret: Alle kurser afholdes i CalWin A/S
kursuscenter, Højbyvej 50, 5260 Odense S.

Torsdag 12. oktober 2017

9.00 - 16.00

Tirsdag 14. november 2017

9.00 - 16.00

Onsdag 06. december 2017

9.00 - 16.00

Udbytte: Deltageren vil efter kurset have et
grundigt og indgående kendskab til kalkulationsprogrammet CalWin Dynamic samt funktionerne i
programmet. Deltageren vil efter kurset være i
stand til at udføre firmaets kalkulationer hurtigere, mere præcist og detaljeret.

Tilmelding: www.calwin.dk/kursus eller tlf. 70 13
56 06.

Scan QR koden for tilmelding.
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CALWIN DYNAMIC EL
B ASIC KURSUS - LEVEL 1
Kursets formål: At give deltagerne et elementært
kendskab til kalkulationsprogrammet CalWin
Dynamic. De grundlæggende principper og metoder i CalWin programmet indøves, så deltageren
efter kurset vil være fortrolig med programmet og
kalkulationerne, som efterfølgende skal udarbejdes.
Hvem bør deltage: Mester, overmontører, entrepriseledere eller kalkulationsmedarbejdere, som
udarbejder firmaets tilbud og kalkulationer. Kurset
henvender sig til deltagere, som kender
grundbegreberne i almindelig kalkulation, og som
har lidt eller ingen erfaring i kalkulationsprogrammet CalWin Dynamic.
Kursusindhold: CalWin Dynamic generelt • grundlæggende funktioner • kalkulation med CalWin •
filplaceringer • opret sager/tilbud • kartoteker og
indhold • materialer og komponenter i CalWin •
grossistkartoteker • leverandørkartoteker • akkordlønpriser og overenskomster • liste-/kost/bruttopriser • rabatter og avancer • bruttoprisudregning • udskrifter • ind– og udlæsning af
filer.

KALKULATION - EL
BASIC KURSER

VARIGHED

Torsdag 02. februar 2017

9.00 - 16.00

Onsdag 22. februar 2017

9.00 - 16.00

Torsdag 09. marts 2017

9.00 - 16.00

Pris: Kurset koster kr. 2.995,00 + moms pr.
deltager inkl. undervisning, komplet kursusmateriale, kursusbevis og forplejning.

Onsdag 29. marts 2017

9.00 - 16.00

Onsdag 19. april 2017

9.00 - 16.00

Kursuscentret: Alle kurser afholdes i CalWin A/S
kursuscenter, Højbyvej 50, 5260 Odense S. CalWin
kursuscenter er et topmoderne kursuscenter.

Torsdag 11. maj 2017

9.00 - 16.00

Tirsdag 30. maj 2017

9.00 - 16.00

Tilmelding: www.calwin.dk/kursus eller tlf. 70 13
56 06.

Onsdag 23. august 2017

9.00 - 16.00

Torsdag 14. september 2017

9.00 - 16.00

Tirsdag 03. oktober 2017

9.00 - 16.00

Onsdag 08. november 2017

9.00 – 16.00

Torsdag 30. november 2017

9.00 – 16.00

Udbytte: Deltageren vil efter kurset have et godt
og grundlæggende kendskab til kalkulationsprogrammet CalWin. Deltageren vil være i stand til
at udføre firmaets kalkulationer og tilbud på
grundniveau.

Scan QR koden for tilmelding.
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CALWIN DYNAMIC EL
EXTENDED KURSUS - LEVEL 2
Kursets formål: Deltagerne på Extended kurset vil
få et indgående og solidt kendskab til kalkulationsprogrammet CalWin Dynamic. Hurtige, avancerede, nyttige og tidsbesparende funktioner i
programmet indøves, således at brugeren efter
kurset vil være i stand til at udføre kalkulationerne hurtigere og mere detaljeret. På kurset
lægges der stor vægt på kostprissimulering,
bruttoprisudregning samt import og eksport af
data til og fra CalWin.
Hvem bør deltage: Kurset henvender sig til
brugere, som har gennemgået kurset Basic, da
Extended kurset er en overbygning på de
færdigheder som indlæres i Basic kurset.
Kursusindhold: CalWin Dynamic, udvidede funktioner • genveje og smarte funktioner • favoritvarer • prisforespørgsler • diff. avance på materialer • prissammenligninger brutto • prissammenligninger netto • indlæsning af rabataftaler • tilkobling af avancerede kalkulationsfelter • underentreprenører, priser og oprettelse •
ind– og udlæsning af tilbud til andre filplaceringer.
Udbytte: Deltageren vil efter kurset have et
grundigt og indgående kendskab til kalkulationsprogrammet CalWin Dynamic samt funktionerne i
programmet. Deltageren vil efter kurset være i
stand til at udføre firmaets kalkulationer hurtigere,
mere præcist og detaljeret.

KALKULATION – EL
EXTENDED KURSER

VARIGHED

Onsdag 08. februar 2017

9.00 - 16.00

Torsdag 16. marts 2017

9.00 - 16.00

Pris: Kurset koster kr. 3.495,00 + moms pr.
deltager inkl. undervisning, komplet kursusmateriale,

Onsdag 05. april 2017

9.00 - 16.00

Tirsdag 16. maj 2017

9.00 - 16.00

Kursuscentret: Alle kurser afholdes i CalWin A/S
kursuscenter, Højbyvej 50, 5260 Odense S.

Torsdag 07. september 2017

9.00 - 16.00

Onsdag 11. oktober 2017

9.00 - 16.00

Torsdag 16. november 2017

9.00 - 16.00

Tirsdag 05. december 2017

9.00 - 16.00

Tilmelding: www.calwin.dk/kursus eller tlf. 70 13
56 06.

Scan QR koden for tilmelding.
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KVALITETSSIKRING OG D RIFT
& VEDLIGEHOLDELSES K URSUS
Kursets formål: Deltagerne på KviKS & DriVE
kurset vil få et indgående kendskab til
Kvalitetssikrings- & Drift og vedligeholdelse
programmerne KviKS & DriVE.
Funktionerne i KviKS & DriVE gennemgås og
indøves, således brugerne vil få maksimalt udbytte
af deres programmer. Der vil blive lagt stor vægt
på hvordan håndbøgerne oprettes og hvordan, der
hurtigt kan oprettes en komplet håndbog. Deslige
vil vi gennemgå de delte funktioner, der ligger
mellem DriVE, KviKS og Dynamic, således sagens
oplysninger kan overføres fra program til program.
Hvem bør deltage: Mester, entrepriseleder &
overmontører, som står for projektledelsen af
firmaets tilbud.
Kursusindhold: Oprettelse af håndbog for
entreprise styring • Gennemgang af princippet af
projektstyringssystemet • Valg af gennemgangs- ,
proces- & slut- kontrols punkter • Gennemgang og
udfyldelse af skemaer. Oprettelse af D&V-håndbog
• Bygningsafsnit, fagområder, mv. • Indlæsning af
vareliste fra CalWin Dynamic, Excel, mv. • Opettelse af egne varer • Udarbejdelse af serviceaftaler

KVIKS & DRIVE
KURSER

VARIGHED

Onsdag 15. februar 2017

9.00 - 14.00

Torsdag 23. marts 2017

9.00 - 14.00

Torsdag 06. april 2017

9.00 - 14.00

Pris: kr. 1.995,00 + moms pr. deltager inkl.
undervisning, komplet kursusmateriale.

Tirsdag 23. maj 2017

9.00 - 14.00

Onsdag 07. juni 2017

9.00 - 14.00

Kursuscentret: Alle kurser afholdes i CalWin A/S
kursuscenter, Højbyvej 50, 5260 Odense S.

Torsdag 10. august 2017

9.00 - 14.00

Torsdag 21. september 2017

9.00 - 14.00

Onsdag 18. oktober 2017

9.00 - 14.00

Tirsdag 21. november 2017

9.00 - 14.00

Torsdag 07. december 2017

9.00 - 14.00

Udbytte: Deltageren vil efter kurset have et godt
og indgående kendskab til programmerne KviKS &
DriVE. Deltageren vil være i stand til at udføre
firmaets kvalitetssikringshåndbøger og Drift og
vedligeholdelser på højeste niveau.

Tilmelding: www.calwin.dk/kursus eller tlf. 70 13
56 06.

Scan QR koden for tilmelding.
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TRACETOOL
Kursets formål: at give deltagerne et elementært
kendskab
til
TraceTool
systemet.
De grundlæggende principper og metoder i
TraceTool systemet indøves, så deltageren efter
kurset vil være fortrolig med systemet.
Hvem bør deltage: Lageransvarlige, projektledere,
værktøjschefer, afdelingsledere, som har med
registrering af virksomhedens materiel at gøre.
Kurset henvender sig til deltagere, som kender til
daglig registrering og styring af materiel.

Kursusindhold: Generel arbejdsgang i TraceTool •
Oprettelse af materiel, medarbejdere, projekter og
moduler • Udlevering, reservation og indlevering af
materiel • Serviceopgaver på materiel • Oprettelse
af kompetencer/kurser på medarbejdere •
Notifikationstyper og intervaller • Økonomiudtræk
af projekter • Rapporter og statistikker • TraceTool
App funktioner •

Udbytte: Deltageren vil efter kurset have et godt
og grundlæggende kendskab til TraceTool og
TraceTool App. Deltageren vil være i stand til at
oprette materiel, medarbejdere, projekter og
moduler. Udføre og tildele serviceopgaver på
materiel.
Udlevere, reservere og indlevere
materiel.
Pris: kr. 2.995,00 + moms pr. deltager inkl.
undervisning, komplet kursusmateriale.
Kursuscentret: Alle kurser afholdes i CalWin A/S
kursuscenter, Højbyvej 50, 5260 Odense S.
Tilmelding: www.calwin.dk/kursus eller tlf. 70 13
56 06.

TRACETOOL
KURSER

VARIGHED

Tirsdag 14. februar 2017

9.00 - 15.00

Onsdag 22. marts 2017

9.00 - 15.00

Torsdag 04. maj 2017

9.00 - 15.00

Torsdag 08. juni 2017

9.00 - 15.00

Tirsdag 08. august 2017

9.00 - 15.00

Onsdag 20. september 2017

9.00 - 15.00

Tirsdag 17. oktober 2017

9.00 - 15.00

Torsdag 23. november 2017

9.00 - 15.00

Scan QR koden for tilmelding.

6

KURSUSPLAN 2017
_______________________________________________________________________________________________

FAKTA

OM VORES KURSER

Kursuscentret: Alle kurser afholdes i CalWin A/S kursuscenter, Højbyvej 50, 5260 Odense S. CalWin kursuscenter er et topmoderne kursuscenter med de nyeste og bedste faciliteter til rådighed. Hver kursist har egen
kraftig arbejdsstation til rådighed med stor skærm og der er 10 m2 storskærm, højdejusterbare borde og stole.
Deltagerantal: Af hensyn til kursusudbyttet for den enkelte deltager bookes der maksimalt 8 deltagere pr.
kursus. De anførte priser er inkl. alle omkostninger, kursusmateriale og fortæring.
Firmakursus: Hvis der tilmeldes 6 eller flere deltagere fra samme firma kan vi arrangere specielle firma-kurser.
Ring og hør nærmere om firmakurser og priser.
Tilmelding: www.calwin.dk/kurser (se mere i kursusoversigten) eller ring til os på 70 13 56 06.

Du kan også scanne QR koden, hvorefter du kommer direkte til CalWin kursustilmelding på vores website.

CalWin A/S • Højbyvej 50 • 5260 Odense S • Tlf. 70 13 56 06 • www.calwin.dk
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