
IT-SYSTEMER TIL ADMINISTRATION AF KURSER OG UNDERVISNING
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SYSTEMER TIL DIG DER 
ADMINISTRERER KURSER, SEMINARER 
ELLER ANDRE FORMER FOR EVENTS

Vores skræddersyede it-løsning 
gør det muligt for os at admini-

strere 3.000 årlige foredrag og en lang række videns-festivaler og 
andre kulturprojekter i ét og samme system med et minimum af 
administrativt personale.

Udviklingsprocessen har været lang og uoverskuelig, og under-
vejs har JCD været en stærk samarbejdspartner, som har hjulpet 
os med at få styr på vores komplicerede processer og er 
kommet med fantasifulde og gode løsninger.

JCDs konsulenter møder os i øjenhøjde og er gode til at sætte 
sig ind i vores hverdag. Vi har et meget behageligt samarbejde, 
både i hverdagen, og når der skal sættes ind med en spurt.

Fleksibilitet – uanset din størrelse

Med et system fra JCD kan du bygge din løsning op efter 
størrelse, ønsker og behov. Vi leverer og udvikler alt, hvad 
din kursus- eller event-virksomhed har brug for. Vi leverer 
også dele, enkelte løsninger og produkter. Det er helt op til 
dig og din virksomhed. 

Systemer der gør det nemt for dig 
at have glade kursister eller gæster

Vi leverer it-løsninger, der giver dig mulighed for at yde 
god og hurtig service - altså den bedste oplevelse til dét, 
det hele drejer sig om; dine kursister eller gæster. Uanset 
om det er, når de bestiller tid på dit website, når de under-
vises, eller når de modtager fakturaen.

It der gør administrationen nem

JCDs løsning til administration af kurser er omfattende og 
kan bl.a. administrere kurser, afviklingsgange, oprettelse 
af lokationer, oprettelse af undervisere og lave kontrakter 
til undervisere.  

• Oprettelse og vedligeholdelse
• Kontrakter til undervisere
• Statistik, rapporter og overblik
• Fakturering og bilagshåndtering
• Indberet løn
• Kommuniker via sms og email

• Bogholderi
• Lager
• Køb og salg
• Rapportering
• CRM/Marketing
• Integration

JCD A/S kan levere og servicere hard-
ware og hardware-platforme til hele 
din virksomhed. 
Med JCD som leverandør er du 
garanteret 24/7 support.

• Webshop
• Responsivt design 
• Website
• Infoskærm

KURSUS-ADMINISTRATION

ØKONOMI-STYRING / ERP HARDWARE

ONLINE LØSNINGER

Faktisk får du to systemer i ét. Du får nemlig både et system, 
som dine medarbejdere arbejder i, når de planlægger 
kurser og events og et responsivt website, hvor dine 
kunder køber eller booker online. Som webmaster kan du 
lave statistik og måle på KPIer. Du kan for eksempel følge 
økonomien for hvert enkelt hold og undervisningsforløb.

Professionelle specialister

JCD er et it-hus med godt 70 medarbejdere. Vi er et 
stærkt team af webudviklere, Microsoft-konsulenter, 
teknikere, designere, udviklere og system-specialister, 
som hver dag håndterer komplekse it-løsninger for 
kunder over hele landet. Vi løser it-projekter inden for 
webudvikling, telefoni, Microsoft ERP og økonomisyste-
mer, hosting, grafisk design, teknik- og serverløsninger, 
butikssystemer, sikkerhed og cloud.

Du kan læse meget mere om os på jcd.dk

Du kan også ringe til os og få en snak om dine behov, og 
de udfordringer du har. Telefon 70 12 00 03

JCD A/S har leveret it-løsninger til mange brancher siden 1991; både standard 
og specialtilrettede løsninger. 

• Vagtplan
• Komme-Gå-System
• Personalekartotek
• Løn

ADMINISTRATION AF PERSONALE

Martin Kristiansen, Administrationsmedarbejder
Folkeuniversitetet i Århus, Emdrup & Herning

• Nyhedsbreve
• Grafisk materiale
• Video-produktion
• Facebook
• SEO
• Video til sociale medier

PR OG SYNLIGHED



ADMINISTRER DIN KURSUS-VIRKSOMHED

Nemt at bruge for dig 
og dine kunder 
Professionel afvikling af events, kurser og undervisning 
kræver, at du har mange bolde i luften. Det stiller både krav 
til dig og til din it-løsning.

Du har brug for en løsning, som er attraktiv og bruger-
venlig for dine kursister og gæster. 

Du har også brug for en løsning, der gør det nemt at 
administrere hold, undervisere, afvikling, fakturering, 
statistik m.m. ... og at systemet bag kører sikkert og stabilt. 



OPRETTELSE AF HOLD/KURSISTER OG VEDLIGEHOLDELSE FAKTURERING OG BILAGSHÅNDTERING

KONTRAKTER TIL UNDERVISERE INDBERETNING AF LØN

STATISTIK, RAPPORTER OG OVERBLIK KOMMUNIKER MED KURSISTER VIA SMS OG EMAIL

Løsningen gør det nemt for dig, når du skal oprette eller redigere arrangementer. Når et 
arrangement er oprettet, er tilmeldingen klar på websitet, og dine gæster eller kursister 
kan tilmelde sig online. Du kan løbende holde øje med antal tilmeldinger og dermed sikre 
dig, at budgettet holder.

Med denne løsning kan eksterne brugere logge ind og uploade egen faktura. 
Det er også muligt at angive A- eller B-indkomst og vedhæfte bilag, som tilknyttes 
et særskilt undervisningsforløb.

Systemet giver mulighed for både at oprette eksterne undervisere og kontrakter ... en 
funktion som letter det administrative arbejde og frigiver tid til andre opgaver. Samtidig får 
du overblik over, hvilke kontrakter der mangler godkendelse, så du kan rykke underviseren 
for accept.

Løsningen indeholder funktioner til mange interne arbejdsgange i bogholderiet, blandt 
andet kontrakter, bilag og booking men også til indberetning af løn til eksempelvis under-
visere; en funktion som letter den administrative opgave.

Løsningen indeholder muligheder for indsigt, overblik og kontrol. Funktionen 
giver dig det overblik, du har brug for. Du kan følge og se statistik over målsætninger 
og økonomi - også for hvert enkelt arrangement eller kursus.   

Når du ind i mellem er nødt til at aflyse eller flytte en undervisning, er det vigtigt, at alle 
kursister eller gæster får besked. Løsningen indeholder en funktion, der gør det nemt og 
hurtigt at give besked via sms og email.

 



ONLINE LØSNINGER

Oplevelsen
begynder derhjemme 
Når dine kunder vælger kursusudbyder, event eller 
undervisningsforløb, starter søgningen med stor 
sandsynlighed på mobil, bærbar eller tablet ... og sikkert 
hjemme i stuen. 

Dit website skal tale til mange og præsentere dig 
allerbedst; gerne bedre end dine konkurrenter.
 
Købsoplevelsen skal selvfølgelig være problemfri, 
nem og brugervenlig.



WEBSHOP

RESPONSIVT DESIGN INFOSKÆRM

Kreative B2B og B2C webshops der bygger på det anerkendte Umbraco CMS. 
Webshoppen kan være en stand-alone løsning eller en fuld integreret løsning til  
Microsoft Dynamics produkterne, der gør hele administrationsdelen effektiv. 

Webløsninger fra JCD A/S er 100% responsive. Et responsivt design tilpasser sig den 
skærm, dine gæster bruger. Det betyder, at dine gæster kan tilgå dine online løsninger 
fra mobil, tablet og desktop. 

Infoskærme kan bruges til mange gode formål. Du kan bruge infoskærmen som intern 
opslagstavle, til den gode medarbejder-information eller som reklamesøjler for dine 
gæster. Infoskærmen kan desuden vise video og reklamer for din virksomhed og være 
med til at yde god service eller skabe mersalg.

WEBSITE
Fuldt funktionelt website med et grundlæggende design tilpasset din virksomhed. 
Løsningen er nem at administrere for dig, der ikke har udviklingskompetencer eller data-
matikere ansat. Du kan selv styre løsningen - nemt og brugervenligt.

 



PR OG SYNLIGHED

Vær til stede der 
hvor dine kunder er 
Konkurrencen om kundernes opmærksomhed er helt 
enorm. Vær synlig; både for dine kunder og for dine 
potentielle kunder.

I en verden fuld af tilbud skal du være til stede og hele 
tiden formidle dine produkter, dit brand og dine gode 
historier. Tilsammen er det hele med til at give den 
nødvendige gennemslagskraft i mediejunglen.



NYHEDSBREVE FACEBOOK
Nyhedsbreve kan være en god måde at fastholde opmærksomheden hos din målgruppe 
og samtidigt yde den bedste service til dine kunder. Vi kan assistere og opsætte dine 
nyhedsbreve i Mailchimp, så du nemt og hurtigt kan øge din online tilstedeværelse.

Næsten 4 millioner danskere bruger Facebook. Facebook er også effektiv, når du vil 
skabe relationer til dine kunder, tale med dem og ikke mindst når du vil øge salget. 
Få hjælp til at komme i gang og book JCDs specialister til at lave dine opslag.

GRAFISK MATERIALE

VIDEO TIL SOCIALE MEDIER

SEO

VIDEO-PRODUKTION

 

Er din virksomhed tilstrækkelig synlig på internettet? JCD tilbyder en lang række services i 
forhold til at synliggøre dit brand eller virksomhed. På den måde kan du øge konverteringen 
og styrke kendskabet til dit brand. 

Brug video i din digitale kommunikation. Video er en levende måde at markedsføre din 
forretning på med fantastiske virkemidler ... som siger mere end tusind ord - uanset om du 
er en B2B eller B2C forretning.

Design af logo, flyers, brochurer, billetter, annoncer, tekstforfatning, webbannere, layout 
af websites og webshops ... vores grafiske afdeling har den erfaring, du skal bruge.

Vis dine budskaber på en levende måde med video og tiltræk din målgruppes opmærk-
somhed. De sociale medier er effektive budbringere. Med denne løsning får du hver 
måned en ny video, der er skræddersyet til sociale medier.



ADMINISTRATION AF PERSONALE

Glade medarbejdere
giver tilfredse kunder 
Fleksible vagtplan-systemer, tidsregistrering og 
håndtering af løn. Med dette system kan du - hvis du 
ønsker det - give dine medarbejdere mulighed for at bytte 
vagter. Det sker via nettet og direkte i vagtplanen. 

Professionelle systemer og software-løsninger er nødvendige 
værktøjer, når administration af personale og HR-relaterede 
opgaver skal køre problemfrit. Det giver glade medarbejdere.



VAGTPLAN

KOMME-GÅ-SYSTEM

Online vagtplan til alle medarbejdere – fastansatte og løsarbejdere. Systemet er meget 
fleksibelt og giver blandt andet medarbejdere mulighed for at tjekke arbejdstider og frihed 
til at bytte vagter internt. Løsningen kan integreres til de fleste lønsystemer og dermed 
minimere det manuelle taste-arbejde betragteligt. 

Løsning til registrering af komme/gå tider og mulighed for at angive informationer om 
den udførte arbejdsopgave. Løsningen er integreret op mod vagtplansløsningen og 
tager på den måde udgangspunkt i de opsatte vagtskemaer. Løsningen kan med fordel 
håndteres ved hjælp af fingeraftryk for at opnå en sikker og korrekt registrering.

PERSONALE-KARTOTEK

LØN

Personale-kartoteket er en software-løsning, der håndterer alle HR-relaterede opgaver 
- for eksempel personaleinformation, kontrakt-administration, ferieoversigt m.m. 
Det gør administrationen hurtig og effektiv. 

Effektive lønsystemer designet til forskellige segmenter.  
Hos JCD håndterer og supporterer vi både selvstændige løsninger og løsninger  
integreret med din ERP-løsning. 

 



ØKONOMISTYRING / ERP

Din ERP-løsning er 
rygraden i virksomheden 
Dit system skal kunne håndtere lager, bogholderi, køb og salg, 
kunde-/medarbejder-databaser og meget mere. 
Microsoft Dynamics ERP-løsninger er fleksible og brugervenlige. 
De bidrager med brugbar data og frigør ressourcer i bogholderiet. 

Din leverandør skal kunne se nye muligheder og være i stand til at 
løse dine udfordringer hurtigt og professionelt. Så kan du nemlig 
koncentrere dig om forretningen og dine kursister.



 

BOGHOLDERI

LAGER

KØB OG SALG

Styr bogholderi og økonomi med Dynamics C5, Dynamics NAV eller Business Central. 
Microsoft Dynamics er ideelt, når du vil frigøre ressourcer i bogholderiet og have god 
kontrol over økonomistyring, regnskab, aktiver og passiver, bankaktiviteter og cashf low. 
Kort sagt alt hvad administrationen har brug for - og lidt til. 

Effektiv lagerfunktion med for eksempel styring af til- og afgang fra lager. Systemet inde-
holder funktion til varemodtagelse og automatisk træk fra lager ved salg på ordren. 
Du har fuldt overblik over eventuelle forsinkelser fra leverandører, og din leveringssikkerhed 
vil dermed være stærk. Den aktuelle lagerværdi er altid tilgængelig. Dermed kan du mod-
tage forsendelser korrekt og analysere din lageromsætning. 

Løsningen administrerer dit indkøb med automatisk genbestilling og integration med 
lager. Du får salg med træk fra lager og mulighed for at lave ordrebekræftelser, tilbud, 
ordrer og indkøb direkte efter oprettet og accepteret tilbud - en forenkling af 
administrationen i og omkring salgsprocessen. 

RAPPORTERING

CRM/MARKETING

INTEGRATION

Rapportering giver dig synlighed og analyse i realtid. Performance-indsigt giver basis for 
gode beslutninger ud fra overskuelige diagrammer. Dynamics indeholder et omfattende 
rapporteringsredskab, der kan hjælpe dig med at holde styr på de vigtigste forretnings-
data og mulighed for at analysere situationer ... og handle derefter. 

Administration af kampagner, salgsmuligheder, kontakter og servicekontrakter hjælper din 
virksomhed til at levere service og support af høj kvalitet. 
Med salgsstyring kan du organisere igangværende salgsaktiviteter. Det er nemt at plan-
lægge og eksekvere kampagner. Indsamling af data omkring leverandører, kunder og leads 
kan ligeledes være et værdifuldt redskab i ledelsen af din virksomhed.

Fuld intregration til off icepakken, rolletilpasning til den enkelte medarbejder, online ad-
gang via app, smartphone, tablet eller browser. Du får mulighed for ubegrænsede antal 
regnskaber, debitorer og databaseplads.
Dynamics systemerne har en brugertilrettet grænsef lade, så hver enkel bruger kun ser 
det, der er relevant for ham eller hende. 



Vi har gennem flere år samarbejdet med JCD. Vi er en fagforening for 
deltidsansatte brandfolk og har med stor hjælp fra JCD fået opbygget en 
solid og informativ hjemmeside, hvor igennem vi servicerer vores med-
lemmer med nyheder og dokumenter til brug i dagligdagen.
Samtidig har vi fået opbygget en overskuelig og sikker medlemsdatabase 
og et kontingentopkrævningssystem, som letter vores daglige arbejde.
 
JCD drifter også vores mailprogrammer og også her møder vi stor 
tålmodighed, når vi gang på gang glemmer vores koder eller har brug 
for nye licenser ved pludselig udskiftning i bestyrelsen.
 
Jeg er den daglige “ bestyrer” af hjemmesiden og databasen og får altid 
hurtig og effektiv hjælp, når jeg får rodet mig ud i noget jeg ikke selv 
kan håndtere. Der tages altid hensyn til, at vi løser opgaven i vores 
fritid og dermed ikke er fuldtidsansatte med egen stab af IT-support.
 

Det siger Yoga Huset
Vi havde brug for en innovativ og solid sparringspartner til at udvikle vores bookingplatform til YOGA HUSET. FOKUS Folkeoplysning ønskede 
at satse stort og seriøst på yoga, men da der ikke eksisterede noget tilsvarende på aftenskoleområdet var det essentielt, at vi havde kontakt til 
et udviklerteam der tog sig tid til at lytte og forstå vores behov. Mindst lige så vigtigt var det, at vi fik fat på nogen der turde lege ”djævlens 
advokat”; stille de svære spørgsmål, tænke frem samt være på forkant med produkt, tidens trends, udvikling og behov.
 
Alt dette fandt vi hos JCD der ikke kun leverer et smukt og effektivt system som er nemt at betjene, men også supplerer med strålende service i 
form af kreative inputs, strategiske spørgsmål og i det hele taget er med hele vejen – fra ide, til udvikling og efterfølgende support.”
 

 Maj Ingemann Molden
 Leder af YOGA HUSET Aalborg.

Derfor er det særlig rart, at jeg altid møder stor hjælpsomhed og stor 
forståelse for, at jeg tit har brug for hjælp her-og-nu, og at det tit er ret 
komplekse spørgsmål, jeg skal hjælpes med.
 
I forbindelse med sikring af vores hjemmeside og vores medlemsdata-
base i henhold til den nye GDPR lov, har jeg mødt yderst kompetent 
vejledning og en forsikring af, at alt foregår i henhold til gældende love 
og regler.
 

Sikre og stabile løsninger, stor hjælpsomhed fra alle 
vi arbejder med hos JCD, og vi anbefaler dem gerne 
til alle omkring os.

 Charlotte O. Schmidt, Næstformand, 
 Landsklubben for deltidsansatte brandfolk

Det siger Landsklubben for deltidsansatte brandfolkDet siger Djurs Sommerland
Vi er glade for vores langvarige samarbejde med JCD A/S.  
JCD A/S assisterer vores forretning på flere områder – herunder både 
infrastruktur og retail/økonomisystem.

De kompetencer JCD besidder og det support-apparat, de tilbyder, er 
præcis det vi har brug for i driften af Djurs Sommerland. 

Vi har altid oplevet JCD A/S som en kompetent, pligtopfyldende og 
fleksibel samarbejdspartner – til gavn for vores forretning og de mere 
end 700.000 gæster vi har hvert år.

 Michael B Nielsen, Direktør. 
 Djurs Sommerland

Det siger Skallerup Seaside Resort
I Skallerup Seaside Resort har vi altid fokus på at optimere vores 
daglige opgaver således, at vi kan give vores gæster den bedste 
service. Det er elementært for vores organisation, at it-systemerne 
fungerer optimalt, og at vi ikke skal bruge unødige ressourcer på at 
servicere og vedligeholde disse.

Vi har de seneste år kunne konstatere at kompleksiteten i vores it er 
blevet større og større. Et af de vigtigste parametre for os var, at vi 
fandt en samarbejdspartner der havde forståelse for, og en god evne 
til hurtigt at kunne sætte sig ind i vores behov og setup.

Vi har fået en god service hos JCD, og opgaverne bliver altid løst, 
både hurtigt og på en professionel måde.    

   Henrik Nielsen, Teknisk Chef. 
   Skallerup Seaside Resort

Det siger Fårup sommerland  
Vagtplan-løsningen er virkelig effektiv i Fårup Sommerland. Vi kan både planlægge og være i dialog med medarbejderne i én og samme arbejds-
gang. Det sparer os for mange ressourcer. Både medarbejdere og ledere har altid overblikket, og der er for eksempel aldrig forvirring omkring 
vagter der byttes.

Vores løsning eksporterer data direkte til lønsystemet. På den måde undgår vi de manuelle arbejdsgange, som vi tidligere brugte timer på. 
I dag bruger vi under 30 minutter dagligt på at styre vagter til godt 500 medarbejdere.

Den integrerede tidsregistreringsløsning der håndteres ved hjælp af medarbejdernes personlige fingeraftryk, sikrer en hurtig og pålidelig registre-
ring at komme/gå tider. Der er tilmed mulighed for at fordele dagens arbejdstid på forskellige afdelinger eller arbejdsområder. 
 

   Jesper H. Jensen, Personalechef. 
   Fårup Sommerland

Kontakt os hvis du ønsker at få tilsendt brochure med pris- og produktoversigt.

JCD A/S
Email: info@jcd.dk
Telefon 70 12 00 03



TOSHIBA TCX wave 

Business on the go 
Du er sikkert på farten ... arbejder på kontoret, ved køkkenbordet hjemme eller 
i toget på vej til arbejde. Vi anbefaler Lenovo, når du vil have en stabil og sikker 
maskine. Kontakt vores specialister på telefon 70 12 00 03. 
Vi f inder en stationær, en skærm eller en bærbar til præcis dine behov.



JCD A/S    WWW.JCD.DK    TEL 70 12 00 03


