
D I G I TA LT  L Æ R I N G S C E N T E R 

Økonomi 
kurser
Fleksibel læring
I det digitale læringscenter kan du 
tage et væld af kurser som åbent 
værksted. Det betyder, at du kan 
komme på kursus, når det passer 
ind i din hverdag, samt at du kan 
sammensætte din uddannelse, så 
den passer til dine fremtidsønsker 
og behov. 

I det digitale læringscenter arbejder du 
med digitalt, selvinstruerende under-
visningsmateriale i dit eget tempo, 
og på det niveau, du ønsker. - Hvis du 
bedst kan afse tid til kursus mandage 
og torsdage, er det det, vi aftaler. Eller 
måske det er bedst i en bestemt uge? 
Det kan også være, at du har svært ved 
at afse hele dage til kursusaktivitet, så er 
det muligt at opdele din kursusaktivitet i 
halve dage. 

Undervisningen
Der er undervisning mandag – fredag 
fra 8.00 til 15.24 og uafhængigt af hold, 
derfor kan du tage kurset på de dage 
som passer dig på ZBC’s lokationer. 
Det giver dig muligheden for at kunne 
vælge mellem alle vores kurser, når det 

passer dig. Du får også muligheden 
for at fordybe dig, når der er behov for 
det, og du bestemmer selv tempoet for 
din læring. Dermed tager vi hele tiden 
højde for, hvad der giver bedst mening 
for dig.

Der er selvfølgelig altid mindst en un-
derviser til stede til at vejlede dig, og du 
vil samtidig også have muligheden for at 
sparre med andre kursister. Du vil møde 
et team bestående af flere forskellige 
undervisere med forskellige kompe-
tencer og med forskellige tilgange til 
læring. Men vi har én ting til fælles, 
nemlig at give dig så god en oplevelse 
som mulig, hvor vi forsøger at skabe de 
bedst mulige rammer for dig.

Langt de fleste kurser kan også tages 
som online fjernundervisning, så du kan 
tage kurset hjemmefra, når det passer 
dig.

Hvem kan deltage?
Alle kan deltage – prisen afhænger 
dog af din uddannelse.
Alle uden en videregående uddannelse 
kan deltage ved at betale deltagerbe-
talingen. Medarbejdere med en højere 

uddannelse kan også deltage på kurset, 
men er ikke berettiget til VEU-godtgø-
relse, og skal derfor betale fuld takst.

Er der en naturlig rækkefølge, når 
man skal vælge kurser?
Alle vores kurser er opstillet i en ræk-
kefølge, hvor vi har taget højde for hvor 
svært stoffet er. 

Det vil være naturligt at starte med 
kurset ”Placering af resultat- og balan-
cekonti”, hvis man ikke er vant til at 
arbejde med regnskab og måske ikke 
kender begreberne inden for regnskab. 
I gruppen ”Grundlæggende regnskab” 
udvider vi således regnskabsuniverset 
lidt mere for hvert kursus.

Man behøver dog ikke tage debitorsty-
ring før løn eller budgettering. Her er 
der tale om, hvad der interesserer en 
mest.

Kontakt
Vores administrative team på e-mail:
zbc-dl-adm@zbc.dk eller ring på tlf. 5578 8888 
og spørg efter Digitalt Læringscenter

Tilmelding
Som beskæftiget kan du tilmelde dig på 
 voksenuddannelse.dk. 

Er du ikke beskæftiget, anbefaler vi, at du tager 
kontakt til os, din a-kasse eller jobcenter for at 
undersøge muligheden for at være deltager i 
Digitalt Læringscenter.

Undervisningsbyer
Du kan tage kurser hos os online, samt i byerne 
Næstved, Roskilde, Slagelse og København.

Kviknumre
Næstved 2809413201amdlnæ
Roskilde 2809415201amdlro         
Slagelse 2809416201amdlsl
København 2809415201amdlkbh

Online 2022 2809415201amdlf

mailto:zbc-dl-adm@zbc.dk
http://voksenuddannelse.dk
http://voksenuddannelse.dk/soeg/uddannelser/filtrering?searchString=2809413201amdlnæ
http://voksenuddannelse.dk/soeg/uddannelser/filtrering?searchString=2809415201amdlro
http://voksenuddannelse.dk/soeg/uddannelser/filtrering?searchString=2809416201amdlsl
http://voksenuddannelse.dk/soeg/uddannelser/filtrering?searchString=2809415201amdlkbh
http://voksenuddannelse.dk/soeg/uddannelser/filtrering?searchString=2809415201amdlf


AMU nr Grundlæggende regnskab  – AMU titel  Dage Program AMU-pris Fuld pris
45965 Placering af resultat- og balancekonti 2 Excel 256 1218

47381 Bilagsbehandling med efterfølgende kasserapport 2 Excel 256 1218

45969 Daglig registrering i et økonomistyringssystem* 2 C5 256 1218

45967 Registreringsmetoder ved virksomhedens drift* 2 C5 256 1218

47382 Anvendelse af periodisk beregning og registrering* 2 C5 256 1218

45960 Kontering af køb, salg og drift af biler og ejendom* 2 C5 256 1218

45962 Kontoplaner og virksomhedens rapporteringsbehov* 2 C5 256 1218

45963 Konteringsinstrukser* 1 C5 128 724

40007 Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen 2 Excel 256 1218

40008 Årsafslutning af bogholderiet 2 Excel 256 1218

AMU nr Debitor-, kreditor- og lagerstyring – AMU titel  Dage Program AMU-pris Fuld pris
45964 Debitorstyring* 2 C5 256 1218

45961 Kreditorstyring* 1 C5 128 724

45958 Økonomiske styring af lageret* 2 C5 256 1218

AMU nr Løn – AMU titel  Dage Program AMU-pris Fuld pris
47379 Udarbejdelse og afstemning af lønsedler 2 Excel 256 1218

40013 Lønberegning og lønrapportering* 2 C5 256 1218

40012 Personalejura i lønberegning 2 Internet 256 1218

AMU nr Budgettering – AMU titel  Dage Program AMU-pris Fuld pris
45959 Likviditetsstyring 1 Excel 128 724

45973 Likviditets- og balancebudgettering 2 Excel 256 1218

48325 Forretningsforståelse og nøgletal i IT-systemer 2 Excel/C5 384 1218

43160 Butikkens budget 1 Excel 128 724

AMU nr Ekstern årsregnskab – AMU titel  Dage Program AMU-pris Fuld pris
45970 Værdiansættelse af elementerne i årsregnskabet* 3 Excel 384 1712

45972 Opstilling og analyse af årsregnskabet 2 Excel 256 1218

 * Kurser markeret med stjerne udbydes pt. ikke som online fjernundervisning

Har du brug for at få styrket dine kompetencer inden for Excel regnark, udbyder vi alle kurser løbende. Ring og hør 
nærmere eller se udbuddet på kurser.zbc.dk/dl

Vær med. Verden er til at forandre - zbc.dk

ZBC
Selandia Park 6
4100 Ringsted
Tlf.: 5578 8888

AMU nr Controlling– AMU titel  Dage Program AMU-pris Fuld pris
47071 Controlling af omkostninger og investeringer* 2 Excel 256 1218

49032 Controlling af kreditor, indkøb og lager 2 Excel 256 1218

47073 Controlling af salgs- og debitorområdet 2 Excel 256 1218
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