Basiskursus

Motivation
Det er vigtigt, at nye medarbejdere får den nødvendige instruks om brugen af InsuBiz for at kunne være selvkørende hurtigst
muligt i bestræbelserne på optimere indsatsen i administrationen af forsikringer, skader og risici. Basiskurset er tilrettelagt
med en gennemgang af systemet overordnede opbygning, navigation samt hovedindholdet i basismodulerne i systemet. Giv
nye medarbejdere den bedste start og tilmeld dem kurset. Kurset er også til de medarbejdere, der måtte ønske et brush up
på basisfunktionerne i InsuBiz.
Kursusindhold
•
•
•
•
•
•

Fokus på generel opbygning og navigation mellem modulerne
Fokus på kundefunktionen, herunder opgavebogen, kontaktpersoner, koncernstrukturer og tidsregistrering
Fokus på det basale indhold i forsikringsmodulet
Fokus på det basale indhold i risk management modulet
Fokus på det basale indhold i skademodulet
Fokus på modulernes samspil med InsuBiz X-net

Kurset er tilrettelagt med øvelser.
Kursusdatoer
Se kursuskalender.
Kurser er i tidsrummet kl. 10.00 – 15.00, og forplejning er inkluderet.
Kursuspris og -sted
Uden beregning. Kurser afholdes på vores adresser i henholdsvis Skanderborg og Hørsholm.
Antal deltagere
For kursets gennemførelse skal være tilmeldt min. 5 deltagere. Der kan være max. 8 deltagere på et hold. Pladserne
fordeles efter først-til-mølle. Tidsfristen for tilmeldelse til et kursus er 3 uger før kursusstart. Tilmelding er bindende.
Tilmeld dig kurset her
Andet
Det anbefales altid at medbringe PC med adgang til egen InsuBiz applikation. Trådløst netværk vil være tilgængeligt på
kursusstederne.
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2
Superbrugeruddannelse
Skanderborg

3
4

Superbrugeruddannelse
Skanderborg

Basiskursus Hørsholm
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6
Basiskursus
Skanderborg

7

St. bededag

8

FOAK: Regres i praksis

RM modulet
Skanderborg
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Basiskursus
Skanderborg
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Pensionsmodul
Hørsholm

Påske

Skademodulet
Skanderborg

Basiskursus Hørsholm
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Basiskursus
Skanderborg

13
14
15
Basiskursus Hørsholm
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Præmieallokering
Skanderborg
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Forsikringsmodul
Hørsholm
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Kr. Himmelfart
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Superbrugeruddannelse
Skanderborg
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FOAK: Ansvarsforhold
i kommuner
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