
 

  

Kursus Service 

Kursusadministration og 

seminarhåndtering 



En kursusløsning som skaber overblik 

 

Hvem er I? 

I er en Enterprise virksomhed 

med fokus på kursus og 

uddannelsesløsninger. 

 

Hvad mangler I? 

I mangler en overskueligt, 

professionel og brugervenlig 

kursusløsning som skaber 

gennemsigtighed på tværs af 

virksomheden, og som kan samle 

jeres arbejde i ét system. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvem er vi? 

Abakion A/S er et IT-

konsulenthus, der arbejder med 

udvikling og implementering af 

IT-forretningsløsninger til 

mellemstore virksomheder. 

Vi har specialiseret os i 

forretningssystemerne Dynamics 

NAV, Dynamics 365 Business 

Central og Dynamics 365 for 

Sales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Grundpakken 

 

 

 

 

 

 

 

Hvad kan vi? 

Vi sætter os ind i jeres 

udfordringer og mangler, og 

udvikler og implementerer de 

nyeste og bedste løsninger for 

jer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Administrere kunder og kurser 

Saml jeres kundeemner, firmaer og 

kontaktpersoner i ét system og få 

reduceret antallet af dubletter. 

Hold styr på planlægningen og 

eksekvering af jeres kurser ved hjælp 

af et årshjul, intern opgavestyring, teacher management, ressourcemanagement og 

course templates. 

Hold styr på jeres deltager- og ventelister direkte i systemet og eksporter jeres data 

til Excel, til print af navneskilte, m.m. 

Opsæt vouchers, early-bird, rabatter og billetpriser med den fleksible rabatmotor og 

hold styr på indtægts- og omkostningsføring, som kan danne baggrund for 

faktureringsgrundlaget. 

 

Markedsføring 

Planlæg kampagner gennem flere kanaler og send mails direkte ud fra systemet. 

Lav både dynamiske og statiske marketinglister med baggrund i systemets 

kundedatabase. 

Sammensæt tilfredshedsanalyser og eksekver på data som lagres direkte i systemet. 

 

Salg 

Opret kursus-, event- og tillægsprodukter til optimering af mersalg på kurser. 

Simplificér jeres salgsprocesser gennem automatiserede forretningsprocesser med 

mulighed for differentierede flows på tværs af afdelinger.  

Opbyg Customer Life Cycles for deltagere for at sikre kvalitet. 

 

Rapportering 

Opbyg rapporterings speedometre til præsentation af kursus performance, tilmeldings 

flows, m.m.  

Skab dynamiske Excel ark til afrapportering med kilde i CRM-data via blandt andet 

pivot-tabeller. 

Skab egne listevisninger, grafer, performance dashboards, SRS og Power BI eller andre 

BI værktøjer. 

Opret og udsend evaluerings- og opfølgningsskemaer efter endte kurser. 



 

Muligheder for optimering 

 

 

 

Integration 

Abakions udvidelsespakker integrerer 

kursusadministrationsmodulet med alt fra self-

service til ERP-integration med brug af 

professionelt integrationsværktøj. 


