Garantikursus

Digital handel

6 ugers jobrettet

Regional positivliste

Kontakt
Tina Vammen
91333306
tva@ah.dk

Hold
19-04-2022
Digital handel
Langagervej 16 9220 Aalborg Øst

28 dage

Fjernundervisning

26-10-2022
Digital handel
Langagervej 16 9220 Aalborg Øst

28 dage

Fjernundervisning

Kursuspris
AMU-pris:
DKK 3.912,00
Uden for AMUmålgruppe:
DKK 16.967,00

Tilmelding

Kursusinfo
Bliv klogere inden for E-handel og webshops
Kompetencer inden for e-handel og online markedsføring er i høj kurs. Flere virksomheder satser mere og
mere online for at imødekomme den stigende nethandel.

Kursets indhold
På dette kursus får du indblik i, hvordan du opbygger en webshop, og hvordan du arbejder med online
markedsføring af webshoppen.
Du får kendskab til, hvad der kan være relevant for at kunne markedsføre en webshop online og får indsigt
med, hvad det vil sige, at arbejde med online handel og markedsføring, herunder
at oprette og vedligeholde webshops i virksomheder eller som selvstændig indehaver af en webshop
at arbejde med salg og markedsføring af webshops og online kundeservice

5 spændende moduler
Kurset er opdelt i 5 moduler.

Modul 1: E-handel - planlægning af markedsføring og hjemmeside
(6 dage)
Kundeanalyse samt valg af relevante markedsføringskanaler, kampagner, søgeordsoptimering, digitale
reklamer, forums osv. med henblik på optimering af virksomhedens markedsføring online.

Modul 2: Indhold til virksomhedens hjemmeside (6 dage)
Billedbehandling
Online koncepter
Tekster til nettet
SEO.
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Modul 3: Udvikling af hjemmeside samt instruktion til eadministration (4 dage)
Oprettelse, opbygning og strukturering af hjemmeside med introduktion til CMS og Wordpress samt
betalingssystemer online.

Modul 4: Markedsføring via sociale medier til webshops - gensalg (9
dage)
Oprette, vedligeholde og optimere virksomhedens markedsføring via sociale medier
gensalg
kundeloyalitet
online kundeservice
brugertests
viral markedsføring

Modul 5: Håndtering af data og personoplysninger (4 dage)
Håndtering af virksomhedens data og it-systemer efter gældende regler og lovgivning, herunder
metoder til at beskrive virksomhedens overordnede dataflow og procedurer for håndtering af data og
personoplysninger.
Identificere risici og foretage sikkerhedsforanstaltninger.

Forudsætninger
Det vil være en fordel, at du har kendskab til IT på et grundlæggende niveau.

Antal kursusdage
28 dage

Fag: Billedredigering i medarbejderens jobfunktion
Fagnummer:
45859

Varighed
2 dage

AMU-pris:
DKK 380,00

Uden for målgruppe:
DKK 1.265,50

Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod AMU-målgruppen. Dvs. personer med en
uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveauet.Uddannelsesmålet henvender sig til
deltagere uden de store forudsætninger indenfor digital billedbehandling men som vil opnå den nødvendige
viden svarende til at kunne, på en ukompliceret måde, anvende digitale billeder i forbindelse med
billeddokumentation i sit arbejde.
Beskrivelse: Deltageren kan på et grundlæggende niveau redigere digitale billeder ved udførelsen af
arbejdsopgaver hvor der benyttes digitale billeder som dokumentation. Deltageren kan på simpel måde
foretage billedredigering til brug for opgaver såsom sagsdokumentation, teknisk dokumentation,
præsentationsmateriale til salg, hjemmeside og produktblade, instruktion og undervisning samt e-handel.
Deltageren kan klargøre digitale billeder til udgivelse i digitale formater og på print.

Aalborg Handelsskole | Strandvejen 25 | 9000 Aalborg | Telefon 9936 4600 | EAN 5798 0005 54375 | ah@ah.dk | cvr. nr.:19366316

Garantikursus

6 ugers jobrettet

Regional positivliste

Fag: Kundeanalyse og e-strategi
Fagnummer:
45951

Varighed
2 dage

AMU-pris:
DKK 252,00

Uden for målgruppe:
DKK 1.203,00

Målgruppe: Målgruppen for kurset er virksomhedsejere og ansatte i handels- og serviceerhvervet som vil
starte eller udvide sit firma med e-forretning eller som ønsker at forbedre de eksisterende eløsninger.Kurset er målrettet til amu-målgruppen, til medarbejdere der arbejder dagligt med salg og service
samt med formidlings- og administrative opgaver.
Beskrivelse: Deltageren kan udføre en mindre analyse af virksomhedens kunder, for at afdække
potentialer for salg af virksomhedens ydelser og produkter online.
Deltageren kan via kundeanalysen generere en behovsoversigt og identificere nøgleområder for
virksomhedens e-strategi (strategi på online markedet), herunder indsatsen vedrørende online
markedsføring og salg.
En beskrivelse af e-strategiens nøgleområder klarlægger hvilke e-services der skal satses på og hvilke
faglige kompetencer det kræves at kunne følge e-strategien.

Fag: E-markedsføring og reklameindsats
Fagnummer:
45953

Varighed
2 dage

AMU-pris:
DKK 252,00

Uden for målgruppe:
DKK 1.203,00

Målgruppe: Målgruppen for kurset er virksomhedsejere og ansatte i handels- og serviceerhvervet som vil
starte eller udvide sit firma med e-forretning eller som ønsker e-løsninger.Kurset er målrettet til amumålgruppen, til medarbejdere der dagligt arbejder med salg og service samt kommunikation og
markedsføring.
Beskrivelse: Med udgangspunkt i firmaets e-strategi, kan deltageren styrke virksomhedens
markedsføringsindsats med reklameplacering på onlinemedier. Deltageren kan målrette markedsføringen
via oprettelsen/placeringen af websites indeholdende søgeord, link fra referencer og interesseforums i
forhold til specifikke tilbud eller nyheder som bliver præsenteret på Internettet.
Deltageren kan ligeledes styrke virksomhedens markedsføringsindsats i forhold til at udarbejde
reklamemateriale til enkelte e-kampagner, som skal indrykkes i de trykte reklamemedier.
Deltageren kan generere og behandle online besøgsdata og udarbejde forslag til justering af virksomhedens
markedsføringsplaner.

Fag: E-administration og betalingssystemer
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Målgruppe: Målgruppen for kurset er virksomhedsejere og ansatte i handels- og serviceerhvervet som vil
starte eller udvide sit firma med e-forretning eller som ønsker at forbedre de eksisterende eløsninger.Kurset er målrettet til amu-målgruppen, til medarbejdere der arbejder dagligt med salg, service og
økonomiske administrative opgaver.
Beskrivelse: Med udgangspunkt i et valgt system, kan deltageren anvende elektroniske kommunikationsog transaktionsløsninger for at optimere administrative arbejdsgange ved online salg og forsendelser af
varer. Deltageren kan anvende transaktions- og betalingsdata for genbestilling af varer og bogføring af køb
og salg elektronisk. Deltageren kan endvidere generere og behandle besøgs- og salgsstatistikker for
tilpasning af firmaets salgsstrategier.

Fag: Grafik og tekster til virksomhedens webside
Fagnummer:
45383

Varighed
2 dage

AMU-pris:
DKK 252,00

Uden for målgruppe:
DKK 1.203,00

Målgruppe: Uddannelsen er udviklet til den administrative it-medarbejder der arbejder eller skal arbejde
med vedligeholdelse og opdatering af virksomhedens hjemmeside ved hjælp af administrative it-systemer
og som arbejder inden for fx salg, markedsføring, kommunikation eller administration i en virksomhed, der
benytter sig af elektroniske værktøjer som internet og hjemmeside.
Beskrivelse: Deltageren kan ved hjælp af ét eller flere programmers værktøjer fremstille, redigere og
formatere tekster og grafik til virksomhedens hjemmeside og er i den forbindelse opmærksom på mediets
muligheder og begrænsninger. Deltageren kan med virksomhedens målgruppe for øje foretage kvalificerede
valg af virkemidler og effekter til hjemmesiden.

Fag: Håndtering af data i virksomhedens it-systemer
Fagnummer:
45563

Varighed
2 dage

AMU-pris:
DKK 380,00

Uden for målgruppe:
DKK 1.265,50

Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod AMU-målgrupen. Dvs. personer med en
uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveauet.
Beskrivelse: Deltageren kan i forbindelse med anvendelse af virksomhedens it-system anvende gængse
metoder til håndtering, indsamling, overføring og registrering af data, og kan beskrive virksomhedens
overordnede dataflow. Deltageren kan håndtere data efter gældende regler og lovgivning og kender
betydningen af at anvende gyldige data samt konsekvenser af at anvende ikke gyldige data.
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Fag: Nye kunder via viral markedsføring
Fagnummer:
40995

Varighed
2 dage

AMU-pris:
DKK 252,00

Uden for målgruppe:
DKK 1.203,00

Målgruppe: Målgruppen er medarbejdere og selvstændige, der til daglig arbejder med markedsføring i
handels- og servicevirksomheder.
Beskrivelse: Deltageren kan med udgangspunkt i virksomhedens e-strategi (markedsføringsstrategi på
Internettet) anvende viral markedsføring til at styrke virksomhedens online markedsføringsindsats.
Deltageren kan anvende forskellige virale markedsføringsmedier og -kanaler, herunder sociale netværk,
nichesites, communities, blogs mm., og kan vurdere hvilke og hvornår de skal bringes i spil i forhold til
virksomhedens ønskede målgruppe.
Deltageren kan bistå ved udarbejdelsen af en markedsføringskampagne og kan placere/uploade den i de
relevante medier.

Fag: Online kundeservice og -rådgivning
Fagnummer:
47189

Varighed
2 dage

AMU-pris:
DKK 252,00

Uden for målgruppe:
DKK 1.203,00

Målgruppe: Uddannelsen er udviklet til ufaglærte og faglærte medarbejdere i større eller mindre
virksomheder, der arbejder med webbaserede tjenester til virksomhedsprofilering. Medarbejderen arbejder
inden for fx salg, markedsføring, kommunikation eller administration.
Beskrivelse: Deltageren kan anvende online services og tjenester, herunder webbaserede fora og netværk
til kommunikation med og servicering af virksomhedens kunder, leverandører og samarbejdspartnere.
I forbindelse med online vejledning og rådgivning af kunder om virksomhedens produkter og serviceydelser
kan deltageren sikre, at lovmæssige krav overholdes i relation til elektronisk markedsføring og handel.
Med sigte på at yde en optimal og integreret service kan deltageren kommunikere med og servicere
kunden via såvel elektroniske medier som websider, herunder fx blogs,e-nyhedsbreve og mails samt
telefonisk og i denne forbindelse vurdere, hvornår en personlig face-to-face rådgivning med fordel kan
benyttes.

Fag: Tekster til nettet - formulering og opbygning
Fagnummer:
47301

Varighed
2 dage

AMU-pris:
DKK 252,00

Uden for målgruppe:
DKK 1.203,00
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Målgruppe: Uddannelsen er udviklet til ufaglærte og faglærte medarbejdere i større eller mindre
virksomheder, der arbejder med eller ønsker at arbejde med skriftlig kommunikation.
Beskrivelse: Deltageren kan skrive og redigere tekster til hjemmesider, intranet og andre elektroniske
kanaler, så de udnytter mediets særlige præmisser og fremstår overskuelige og brugervenlige. Endvidere
kan deltageren anvende teknikker til at gøre teksterne søgemaskineoptimerede ved at anvende nøgleord,
præcise sidetitler og links. Endeligt kan deltageren vurdere anvendelsen af og inddrage nye elektroniske
kommunikationsmedier.

Fag: Valg af markedsføringskanal
Fagnummer:
47562

Varighed
2 dage

AMU-pris:
DKK 252,00

Uden for målgruppe:
DKK 1.203,00

Målgruppe: Uddannelsen er udviklet til administrative medarbejdere, der arbejder med eller ønsker at
arbejde med markedsføring i virksomheder inden for viden- og forretningsservice samt handelserhvervene.
Beskrivelse: Deltageren kan, via viden om segmentering som værktøj til målgruppeudvælgelse samt viden
om forskellige online og offline markedsføringskanaler, herunder sociale medier og internetbaserede
netværk, vurdere og udvælge den mest relevante markedsføringskanal til en udvalgt målgruppe.
Deltageren kan deltage i arbejdet med at iværksætte en markedsføringskampagne i forskellige
markedsføringskanaler, fx med input til opsætning af annoncer, valg af søgeord, mv.

Fag: Sociale medier som kommunikationskanal i detail
Fagnummer:
47341

Varighed
1 dag

AMU-pris:
DKK 126,00

Uden for målgruppe:
DKK 716,50

Målgruppe: Uddannelsen er udviklet til ufaglærte og faglærte medarbejdere i større eller mindre
detailhandelsvirksomheder, der arbejder med sociale medier som internt og eksternt
kommunikationsmiddel.
Beskrivelse: Deltageren har kendskab til forskellige sociale medier.
Deltageren har kendskab til hvordan detailhandelsvirksomheder kan anvende sociale medier som
kommunikationskanal til kunderne.
Deltageren har kendskab til hvordan detailhandelsvirksomheder kan anvende sociale medier som
kommunikationskanal til medarbejderne.

Fag: Opbygning af virksomhedens website I
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Målgruppe: Uddannelsen er udviklet til den administrative it-medarbejder, der skal medvirke i opbygningen
af virksomhedens website.
Beskrivelse: Deltageren kan til brug for virksomhedens kommunikationsløsninger fremstille webløsninger
med tekst, grafik og links ved hjælp af en web-editor eller et CMS. Deltageren kan medvirke ved
afdækningen af virksomhedens internetbaserede kommunikationsbehov og vurdere den tekniske
kodeopbygning af et site samt anvendelse af tekst, grafik, links, m.v. Deltageren har viden om
internetnavigation, links og brug af hensigtsmæssige filnavne og filstrukturer.

Fag: Håndtering af personoplysninger
Fagnummer:
48653

Varighed
2 dage

AMU-pris:
DKK 380,00

Uden for målgruppe:
DKK 1.203,00

Målgruppe: Uddannelsen er udviklet til ufaglærte og faglærte administrative medarbejdere i større eller
mindre institutioner og virksomheder, der arbejder med personoplysninger.
Beskrivelse: Deltageren kan behandle personoplysninger i overensstemmelse med
databeskyttelseslovgivningen og selvstændigt skelne mellem almindelige og følsomme oplysninger og
behandlingen heraf.
Deltageren kan identificere risici og foretage sikkerhedsforanstaltninger i de administrative opgaver.
Deltageren kan fastlægge procedurer i de administrative opgaver for berigtigelse og sletning af data samt
håndtering ved databrud.
Deltageren kan anvende vejledninger og andet hjælpemateriale fra Datatilsynet i relation til de
administrative opgaver.

Fag: Anvendelse af sociale medier i virksomheden
Fagnummer:
49556

Varighed
3 dage

AMU-pris:
DKK 378,00

Uden for målgruppe:
DKK 1.689,50

Målgruppe: Kurset retter sig mod faglærte og ufaglærte medarbejdere, der arbejder med markedsføring,
kommunikation og kunderådgivning via sociale medier i virksomheden.
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Beskrivelse: Deltageren kan anvende sociale medier til markedsføring og branding af virksomheden.
Deltageren kan formulere tekst, anvende billeder, konkurrencer, storytelling og andre midler på de sociale
medier, til at kommunikere med virksomhedens kunder, leverandører og andre interessenter. Deltageren
kan anvende sociale medier til målrettet at fastholde og tiltrække kunder, samt udbygge kundeloyalitet i
virksomheden. Deltageren kan medvirke ved udvikling af virksomhedens e-koncept og kan anvende sociale
medier, der understøtter virksomhedens e-strategi. Deltageren kender lovmæssige krav ved brug af sociale
medier, herunder GDPR.
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