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HRM Personale i Microsoft Dynamics AX 2012
Få et dybdegående indblik i HRM personalefunktionaliten i Microsoft Dynamics AX 2012. Dette 3-dags kursus er for
deltagere, der ønsker at mestre den konstant stigende udbredelse af HRM personale-funktionaliteten i AX 2012.Kurset
giver også en stor viden om anvendelsen af sagsstyring, arbejdsgange og dokumentstyring – generelt i AX 2012 såvel
som specifikt i forbindelse med personalemodulet.

Få et overblik over hele HRM personalefunktionaliteten, og gå i dybden med de vigtigste
værktøjer
På dette kursus får du en dybere forståelse af værktøjer omkring håndtering af organisation og personale i AX 2012.
Du går via teori, praktiske eksempler og hands-on labs dybere ind i at forstå værktøjerne end blot opsætning; f.eks. med
gennemgang af caseforløb som ”hire to retire”. Kurset omfatter også en grundig gennemgang af organisationsopsætning
og – hierarkier, og den store betydning for andre områder i AX 2012 end ”blot” personalefunktionen. Desuden arbejder vi
med generelle funktioner som sagsstyring ud fra en HR-vinkel. I løbet af kurset arbejder du selv med systemet med en
lang række relevante opgaver.

Deltagerprofil
Kurset henvender sig primært til medarbejdere i HRM personalefunktionen og til konsulenter på området. Men da HRM
anvendes i stadig stigende grad i hele AX 2012, retter kurset sig også mod D365FO konsulenter generelt samt cost
accounts, controllere og andre i virksomheden med interesse i og/eller ansvar for personale, organisation, uddannelse,
administration og andet. Det er en forudsætning at have deltaget i kurset Introduktion til Microsoft Dynamics AX 2012 ,
eller på anden måde have erhvervet sig tilsvarende kundskaber.
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Det er desuden fordelagtigt med godt kendskab til HRM personalefunktionen i en virksomhed.

Indhold
Introduktion og overblik
Organisationsopsætning og hierarkier
Udarbejdelse af personalestrategi
Opsætning af medarbejdere
Rekruttering
Administration af orlov og andet fravær
Performancestyring
Udvikle og undervise medarbejdere
Kompensationsplaner
Frynsegoder
Få det maksimale ud af HRM via Rolle Center
Sagsstyring (“Case Management”)
Arbejdsgange (“Workflow”)
Dokumentstyring (“Document management”)

Matriale
Vi anvender kursusmateriale fra AXcademy og supplerer med relevant materiale fra Microsoft. Kursusmaterialet vil være
på engelsk.

Underviser
Vores undervisere har specialiseret sig i undervisning i Microsoft Dynamics. Ud over at undervise i IT har underviserne
blandt andet deltaget i en række projekter i små som store virksomheder og gennem årene skrevet bøger og udviklet
mange kursusmaterialer til Microsoft ERP.
Underviserne har i gennemsnit mere end 15 års praktisk erfaring med projekter og undervisning indenfor Microsoft
Dynamics 365 for Finance and Operations / AX / Axapta i en lang række større danske og internationale virksomheder.
Undervisningen vil være på enten engelsk eller dansk. Ønsker du at vide, hvilket sprog der undervises i på en specifik
afholdelse, er du velkommen til at kontakte vores kursusadministration.

Har du faglige spørgsmål så kontakt
Jette Ravn Merkel
+45 72202695
jetm@teknologisk.dk
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