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Teknologiforståelse og IT
Få de digitale muligheder til at virke for dig,
og transformér din virksomhed, så I står
stærkt både nu og i fremtiden.

Kurser og uddannelser i
teknologiforståelse og IT

Nye teknologier
AI, Machine Learning, Big Data, Small

Hvilket kursus er bedst til
mig?

Data. Har du styr på, hvad de enkelte

Hos Mannaz tilbyder vi kurser inden for

buzzwords egentlig dækker over? Hvis vi

teknologiforståelse og IT til flere

ikke kan omsætte teknologi til virkelige,

forskellige niveauer – både for

praktiske projekter i virksomheder og i det

specialister, ledere og medarbejdere. Hvis

offentlige, så har de ingen værdi. Hos

du er i tvivl om, hvilket af de mange

Mannaz har vi fokus på, hvordan du bedst

spændende kurser der er det bedste for

får de digitale muligheder til at arbejde for

dig, så kontakt os for personlig udvikling.

dig.

Vil du have hjælp til at vælge det
rigtige kursus?
Forløb inden for ledelse: Kontakt René Fabricius Weichel på
rfw@mannaz.com eller 4517 6140
Forløb inden for projektledelse: Kontakt Dörte Gagalon-Shaw på
dgs@mannaz.com eller 4517 6001

Ledelse og digital transformation
Digital transformation er ikke bare at sætte strøm til en
eksisterende proces. Det handler derimod om at se på sin
organisation på en anden måde, hvilket kræver en strategi,
der peger længere ud i fremtiden. For at lede en digital

transformation må du som leder se teknologi som en
medskaber frem for blot en understøttende teknisk løsning.
Vi giver dig værktøjerne til at transformere din virksomhed.

2 KURSER 

Teknologiforståelse for ledere
Ledere skal gå forrest og vise retning. Det kan være svært,
hvis du som leder ikke har en grundlæggende forståelse af
de mange teknologiske muligheder. Som leder skal du ikke
være specialist, men du bør vide nok om de teknologiske
anvendelsesmuligheder, så du kan have en værdifuld
dialog med de dygtigste specialister. Deltag på et af vores
kurser, og bliv bedre til at deltage i samtalen.

3 KURSER 

Strategiudvikling og implementering
af digital strategi
Digital transformation indebærer strategisk tænkning, hvor
du skal se lidt længere ud i fremtiden, end du muligvis er
vant til. En succesfuld strategi kræver bl.a. kommunikation,
involvering, konkretisering, åbenhed, adfærdsdesign og

kompetenceudvikling. Vi giver dig viden, værktøjer og
træning i at udvikle og implementere en strategi, så I kan
opnå konkrete handlinger og målbare resultater.

Sæt kursen med en digital strategi, og få hele

2 KURSER 

holdet med ombord.

Vil du have hjælp til at vælge det
rigtige kursus?
Forløb inden for ledelse: Kontakt René Fabricius Weichel på
rfw@mannaz.com eller 4517 6140
Forløb inden for projektledelse: Kontakt Dörte Gagalon-Shaw på
dgs@mannaz.com eller 4517 6001

Agile teams
Agile teams arbejder mere selvstyrende, så de hurtigt kan
sadle om eller styre mere præcist hen i en ny ønsket
retning. Hvor det i almindelige projektteams er en
projektleder, der leder og fordeler arbejdet, er det i agile
teams dem selv. Det skaber større ansvarsfølelse,
tilfredshed og motivation hos de enkelte deltagere. Vi har
flere kurser, der kan styrke jeres agile team.

3 KURSER 

Agile arbejdsmetoder og projektledelse
Digital transformation kalder på agile arbejdsmetoder
såsom Scrum og SAFe®, der kan holde alle typer af
projekter og forandringsprocesser på sporet og understøtte
kommunikation samt uddelegering. På vores
nedenstående kurser lærer du at styre projekter gennem
usikkerhed midt i forandring.

5 KURSER 

Kursusgaranti
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hvordan Corona-

siden 1975 og har

krisen udvikler sig,

IDA

kan du trygt regne

(Ingeniørforeningen

med, at du får dit
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kursusgaranti.

kursusgaranti.

købe et kursus
eller en
uddannelse hos
Mannaz. Vi
afholder lige nu
mange virtuelle
kurser, og når
regeringen lemper
forsamlingsforbuddet,
vil vi igen afholde
fysiske kurser.

LÆS
MERE

IT-udvikling
Der er rift om medarbejdere med kompetencer inden for
softwareudvikling, programmering og kodning. Derfor udbyder vi i
samarbejde med IDA en masse forskellige kurser inden for ITudvikling, som styrker dine IT-kompetencer. Kurserne henvender
sig både til dig, der er udvikler, og til dig, der ikke direkte arbejder
med it-udvikling, men som gerne vil have et overordnet kendskab
til et af områderne.

5 KURSER 

IT-sikkerhed
IT-sikkerhed er et område, alle virksomheder og
organisationer bør have fokus på – uanset jeres størrelse
og branche. IT-sikkerhed handler om mere end blot teknik.
Det handler også om medarbejderadfærd,
leverandørsamarbejde og ledelsesprioritet. På vores
kurser inden for IT-sikkerhed bliver du klædt på til at
håndtere IT-udfordringer og beskytte din virksomhed.

2 KURSER 

Teknologiforståelse Strategi
Hvad er det egentlig, at AI,

Vi skal aldrig tage ny

Agile
arbejdsmetoder

Machine Learning, Big

teknologi i brug, bare fordi

I en digital transformation

Data og Open Source

det er nyt – hvad er målet?

kan du måske ikke altid

Intelligence kan, når vi

Altså, så langt frem som vi

holde styr på dine

kradser i overfladen?

nu kan se. For strategien

projekter – men du kan

Hvorfor er datakvalitet så

skal jo løbende inddrage

stadig styre dem. Agile

vigtigt? Hvad er de helt

den viden, vi får

metoder såsom SCRUM

praktiske

undervejs.

og SAFe® holder projekter

anvendelsesmuligheder?

på sporet og understøtter

Første skridt er, at lederne

kommunikation og

ved nok til at få en god

uddelegering. Agil

dialog med de rigtige

udvikling kan bruges til

specialister.

alle projekter og
forandringsprocesser.

Vil du have hjælp til at vælge det
rigtige kursus?
Forløb inden for ledelse: Kontakt René Fabricius Weichel på
rfw@mannaz.com eller 4517 6140
Forløb inden for projektledelse: Kontakt Dörte Gagalon-Shaw på
dgs@mannaz.com eller 4517 6001

Digital transformation
Lær at håndtere processen

BLIV KLOGERE

Er der noget du er i tvivl om, ringer jeg dig op for
personlig vejledning
René Fabricius Weichel
+45 4517 6140
rfw@mannaz.com
BLIV RINGET OP
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Find det rette kursus
FILTRÉR KURSER 

Andre muligheder
Interne kurser
Alle vores kurser kan

Engelsk er altid
en mulighed

Individuel
coaching

holdes ude hos jer. Der er

Mange af vores kurser har

Hvis du ønsker at arbejde

god økonomi i interne

en version, der afholdes

målrettet med din udvikling

kurser og fælles læring

på engelsk. Hvis det ikke

som fx leder, projektleder

skaber fællesskab i jeres

er tilfældet, kan vi altid

eller bare din personlige

firma.

lave en afholdelse på

udvikling, kan du supplere

engelsk som internt kursus

dit kursus eller uddannelse

ude hos jer – fysisk eller

med coachingsessioner.

Kurset holdes kun for jeres
virksomhed og tilpasses
jeres konkrete ønsker og

virtuelt.

Coachingen er individuel,

behov, fx om det skal være

Kontakt os for at høre

og vi har altid en coach

med fysisk fremmøde eller

mere om mulighederne.

med mange års praktisk

virtuelt.

erfaring inden for dit felt.
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LÆS OM
INTERNE
KURSER

Om Mannaz

LÆS MERE
OM
COACHING

Hvad er en virksomheds største konkurrencemæssige fordel? Hvad er en
organisations vigtigste aktiv?
Det er menneskene.
Vi leverer kurser og uddannelser samt konsulentydelser – altid med fokus på
mennesker og deres samspil i organisationer.
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