Inbjudan till grundutbildning
i Pyramid 4 via webben vid
ett överrenskommet datum
Lämpar sig för dig som är ny användare i Pyramid.

Finesser, tips och flexibelt datum
GRUNDUTBILDNING
PYRAMID 4

Kursen utgör grunden för att börja använda Pyramid 4 på
ett effektivt sätt. Utbildningen ger er en helhetsbild av det
aktuella affärssystemet och visar hur du orienterar dig i, och
använder dig av, Pyramid 4 på ett optimalt sätt.

kl. 0930-1100

Utbildningen kommer att ledas av Fredrik Andersson, en av
våra egna Pyramidkonsulter.
För denna kurs finns inget bestämt datum. Du kan nämligen
avropa utbildningen på en månads varsel via en
intresseanmälan.

Högt utvärderingsbetyg
Föregående Grundutbildningar har fått höga
utvärderingsbetyg från deltagarna.
Vi är väldigt glada över de höga betygen och
kommer självklart göra vad vi kan för att de
kommande utbildningarna ska bli minst lika
bra, om inte bättre.

”

INVID Jönköping
Via webben
OBS!
Vid ett överrenskommet
datum som passar dig!

Att inse att man är okunnig
är ett bra steg mot kunskap.
- Benjamin Disraeli
VGV

Kostnad
Kostnad: 1 990 kr exkl moms som debiteras efter
överenskommelse om aktuellt utbildningsdatum.

PASSAR FÖR DIG SOM ÄR NYBÖRJARE!

Fredrik Andersson och koncentrerade deltagare vid ett tidigare
kurstillfälle på plats hos oss på INVID

Ingående delmoment
- Navigering, grundmoduler och rutiner
- Genvägar, favoriter och funktionstangenter
- Sökningar, Infostudios och
snabbsökningar

- Centraler, flikar och hur du enkelt
hittar information
- Menyer, dialogbilder och registrering
av data

Välkommen med din intresseanmälan

Frågor?

Visst låter väl detta intressant? Du är
varmt välkommen att läsa mer om vad vi
erbjuder under denna utbildning, och
registrera dig med en intresseanmälan, på
aktuell aktivitetssite. Den når ni via
följande adress (Internet Explorer stödjs inte

Om du har några frågor
kring utbildningen är du
välkommen att kontakta
INVIDs Fredrik Andersson
via följande
kontaktuppgifter:

fullt ut, vänligen använd därför hellre en annan
webbläsare när du besöker den aktuella sidan):

Tel 036 - 440 54 09
fredrik.andersson@invid.se

https://content.invid.se/inbjudan-till-grundutbildning-i-pyramid-4-vid-ett-passande-datum-for-dig-vt-2020
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