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Digitalisering  
i produktion

Lær grundlæggende IT-færdigheder, som du kan bruge på  
dit arbejde i produktionsindustrien.  

Kursusforløbet er fordelt  
på to kurser 
Digitalisering i produktionen 1 
Digitalisering i produktionen 2 
 
Læs mere om kursusforløbet på  
næste side. 

Kursussted
Learnmark Efteruddannelse
Strandpromenaden 4C 
8700 Horsens

Mere info 
Maria Birk Barnung, Chefkonsulent
T: 4212 7211  E: barn@learnmark.dk

Jannie Lund Sørensen, kursussekretær
M: 4212 7239  E: jsn@learnmark.dk



Digitalisering  
i produktionen 1 

Varighed: 2 dage
Kursusnummer: 49643

På dette kursus lærer du blandt andet at 
• bruge e-mail, søge på internettet og 

kommunikere med kolleger og offentlige 
myndigheder

• udvise sikker digital adfærd og 
datadisciplin

• koble dine enheder op på fast- og 
trådløst netværk

• håndtere filer

Du får også et godt fundament for at 
modtage instruktion og uddannelse i digitale 
systemer og enheder i en automatiseret 
industriel produktion. 

Læs mere om kurset og tilmeld dig  
kursus.learnmark.dk/digitalisering-i-produk-
tionen-1

Målgruppe
Kurset er udviklet til ufaglærte og faglærte, 
der arbejder i produktionsindustrien, og som 
har brug for helt grundlæggende introduktion 
til at bruge digitale enheder, programmer 
og digital kommunikation i forbindelse med 
produktionsstyring.

Digitalisering  
i produktionen 2 
Varighed: 3 dage
Kursusnummer: 49644

På dette kursus lærer du blandt andet at 
• opsamle, behandle, validere og gemme 

data og betydningen af at registrere 
produktionsdata

• udvise sikker digital adfærd
• anvende og ajourføre SOP
• anvende relevant tidsregistrering i 

forbindelse med produktionen
• finde og læse relevante sikkerheds-, 

miljø- og kvalitetsforskrifter.

Du bliver også introduceret til 
• virtuelle mødeformer, som anvendes i 

produktionen
• ERP-systemer og forskellige digitale 

enheder som fx PC, tablet, scanner og 
operatørpanel

Læs mere om kurset og tilmeld dig  
kursus.learnmark.dk/digitalisering-i-produkti-
onen-2 

Målgruppe 
Kurset er udviklet til ufaglærte og faglærte, der 
arbejder i produktionsindustrien, og som har 
• et grundlæggende kendskab til digitalisering 

i produktion svarende til det, man lærer på 
kurset Digitalisering i produktionen - trin 1

• brug for et bredere kendskab til at bruge 
digitale løsninger i produktionen.


