Kursus i ByggeBasen for leverandører
Som leverandør har du ansvar for, at dine varer er opdateret i ByggeBasen efter gældende krav og lovgivning. Se krav til data på forsiden af byggebasen.dk. Derfor er det vigtigt, at du ved, hvordan du lægger data
ind.
ByggeBasen afholder løbende kurser, hvor du blandt andet kan lære, hvordan du:
•
Opretter og vedligeholder varer med grunddata, priser, logistik- og katalogdata
•
Hvad dine kunder, byggecentrene, bruger dine vareoplysninger til
•
Admin.byggebasen.dk
•
Versionering af lovpligtige dokumenter
•
Og meget mere
Kursusplan forår 2019

24. Januar
27. Februar
27. Marts

17. Januar
6. Februar
6. Marts

2019
2019
2019

Taastrup
Teknologisk Institut - Taastrup
Gregersensvej 1 (indgang 8)
2630 Taastrup

2019
2019
2019

Aarhus
Teknologisk Institut - Aarhus
Kongsvang Allé 29
8000 Aarhus C

Alle dage fra kl. 9.00 – 15.00.
Tilmelding:
Pladserne bliver fordelt efter ”først-til-mølle-princippet”, så tilmeld dig allerede i dag.
Send en mail til support@byggebasen.dk med følgende informationer:
•
•
•

Kursusdato
Navn(e) på deltager(e)
Mail på deltager(e)

Tilmelding forudsætter medlemskab af ByggeBasen.
Tilmelding og afbestilling skal ske senest 3 uger før. Ved for sen afbestilling og no-show faktureres den fulde
pris. Det er muligt at overdrage pladsen til en kollega.
Praktisk information:

Pris kr. 2.350 ekskl. moms.
Vi forbeholder os retten til at aflyse kurset såfremt, der opstår sygdom hos underviseren eller ved for få tilmeldte. Ved aflysning forsøger vi at finde en ny kursusdato og ellers refunderes prisen.
Der er fuld forplejning på kurset:
Morgenmadsbuffet med hjemmebagt brød, ost og marmelade.
Frokostbuffet bestående af lune og kolde retter samt salater.
Eftermiddagsbuffet med hjemmebagt kage.
Der er fri adgang til kaffe/the, isvand, sodavand og frugt hele dagen.
Der vil blive stillet en computer til rådighed, men du er også velkommen til at tage din egen med.
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