
Kursutbud 2023
Vässa dina kunskaper och få tips och 
inspiration med oss på ALMASOFT



Ta del av kursutbudet
för ALMASOFT under 2023
Nu har vi äntligen satt agendan för 2023. Det kommer erbjudas många tillfällen och möj-
ligheter för att lära nytt, inspireras till enklare arbetsflöden och fördjupa dina och kolle-
gornas kunskaper. Vi på ALMASOFT ser fram emot att få träffa dig, om det så är online eller 
på plats. 

Mellan kurstillfällena kan du alltid få hjälp och vägledning av vår omtyckta support. De är 
redo att guida dig så du tryggt och snabbt kan komma vidare i de eventuella problem du 
stöter på. Du följer väl vårt nyhetsbrev, ALMA-supporten tipsar? Det skickas varje månad 
och innehåller många bra tips som kan underlätta i vardagen.

På www.almasoft.se/support hittar du alla oss som arbetar i supporten och kan ta del av 
våra utskick och nyheter. 

Hoppas vi ses under 2023!
/Support-teamet

...vi kombinerar utbildning och 
avkoppling i härlig miljö med 
trevligt umgänge, god mat och 
passande dryck...

”
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Utbildning och avkoppling 
på Ästad vingård s. 10
3 tillfällen under 2023: 3 maj, 31 maj, 27 sept
Utbildning i ALMA journalsystem eller i kvalitetssäk-
ringssystemet Qdent kombinerat med avkoppling och 
möjlighet att boka in dig på hotellets exklusiva SPA. 
Ta chansen att fly vardagen en stund och checka in på 
vackra Ästad Vingård som är en familjeägd och helt 
ekologisk gård i Halland. Här kommer du kunna fördjupa 
dina kunskaper i ALMA för att förbättra arbetsflödet och 
arbeta mer effektivt.

3-dagarskurs i Italien, 
Portico di Romagna s. 6

Nätverksträffar 
och webinarer s. 5

3 tillfällen under 2023: 26 april, 30 aug, 13 sep
Utbildning kombinerat med matlagning och vinprov-
ning i vackra Portico di Romagna, Italien. Ett populärt 
koncept i trevlig miljö som vi besökt i flera år och som 
vi självklart fortsätter med. Portico di Romagna ligger 
på gränsen till Toscana och är en liten by där god mat 
och dryck är heligt och vällagat med traditioner.

Pågår under hela 2023
Våra nätverksträffar online, upplever många av er som 
en bra form att ha nätverk på. Det innebär att du kan 
sitta i en skön stol bakom din dator på jobbet och lyssna 
samt ställa frågor, eller sitta hemma i din favoritfåtölj 
och ”bara” följa med och ta del av bra information. Läs 
mer om vårt utbud för 2023 och anmäl dig till den kurs 
som passar dig.
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Våra nätverksträffar online, upplever många av er 
som en bra form att ha nätverk på. Det innebär att 
du kan sitta i en skön stol bakom din dator på jobbet 
och lyssna samt ställa frågor, eller sitta hemma i 
din favoritfåtölj och ”bara” följa med och ta del av 
bra information. ”
Vi ses online
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1 feb Nätverksträff Qdent

2 feb Webinar ALMA eTand

14 mars Webinar ALMA Administration

28 mars Nätverksträff Qdent

9 maj Webinar ALMA Journal

6 sept Webinar ALMA eTand

12 sept Nätverksträff Qdent

23 okt Webinar ALMA Administration

8 nov Nätverksträff Qdent

28 nov Webinar ALMA Journal

Våra tidigare onlineträffar har blivit mycket upp-
skattade så 2023 års nätverksträffar i Qdent samt 
webinar med olika teman kommer precis som  
tidigare att hållas online. Ovan ser du datumen som 
det går att anmäla sig till. 

Då vi kör online kan du vara med oavsett vart i landet 
du befinner dig. Eventet är kostnadsfritt och vi har ett 
begränsat antal platser att erbjuda, så vänta inte med 
din anmälan.

Du behöver en dator och en mikrofon samt webb-
kamera på din dator. Har du en bärbar PC finns detta 
med automatik. Har du en stationär dator kan du 
behöva kontrollera så det finns ljud och mikrofon 
och eventuellt beställa till en webbkamera.

Nätverksträffar i Qdent
och webinarer

Vi ses online

Har du inte de tekniska förutsättningarna för att vara 
med på onlineträffarna? Vill du hellre boka en tid för 
utbildning? Precis som vanligt är du välkommen att 
höra av dig till oss på supporten så kan vi hjälpa dig 
att boka en tid. Med vår hjälp kan du göra en hand-
lingsplan som du kan arbeta efter på din klinik.

Vi ses online!
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Varmt välkomna med er  
bokning på www.almasoft.se  
eller ring 046-23 81 80.



3-dagskurserna hålls på resorten Portico di Ramagna, Italien. 
En liten by som gränsar till Toscana med vacker natur där god 
mat och dryck är heligt och vällagat med traditioner. Vi går 
igenom de olika delarna i Qdent eller ALMA och fördjupar oss 
i arbetsflöden, verksamhetsstyrning, kvalitetsarbete och 
konceptet eTand med onlinetidbok. ”
3 dagar i Italien
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3 dagar i Italien

Om resmålet
Vårt boende under denna kurs ligger i den charmiga 
byn Portico di Romagna och heter Hotel Vecchio 
Convento. Portico är en stillsam plats med lämningar 
från medeltiden och du kan känna historiens vingslag 
under en promenad genom byn som ligger i bergs-
området Appeninerna där Emilia-Romagna gränsar 
mot Toscana. Området är känt för sitt karaktäristiska 
kök som vi givetvis kommer ta del av under vår vistelse. 

Eft er kursdagens slut ägnar vi oss åt att bekanta oss 
med byn och dess närmsta omgivning samt matlagning 
i hotellets kök. Vi får hjälp av familjen Raggi Cameli 

som äger och driver hotellet. De har stor kännedom 
om mat och vin och vi får känna på Italiensk mat-
lagning - live!

Om kursen
På hotellet fi nns bra lokaler för studier och vi kommer 
under dessa dagar ta ett helhetsgrepp över ALMA 
journalsystem eller kvalitetssäkringssystemet Qdent 
och gå igenom alla delar för att få en bra grundför-
ståelse och hitta de allra smidigaste arbetsfl ödena. 
Du som kursdeltagare har möjlighet att till viss del 
påverka kursinnehållet. 

Utbildning kombinerat med 
matlagning och vinprovning i vackra 
Portico di Romagna, Italien.
Ett populärt koncept i trevlig miljö som vi givetvis fortsätter med. Portico di 
Romagna ligger på gränsen till Toscana och är en liten by där god mat och 
dryck är heligt och vällagat med traditioner.

Priset inkluderar
Boende på Hotel Vecchio Convento i dubbelrum. 
Helpension enligt program. Transfer till och från fl yg-
platsen. 3-dagskurs. Ny laptop med operativsystem, 
ALMA-demoprogramvara samt övningsdatabas. 
Datorn är din eft er kursens slut.

Grundpris exkl. fl yg 29.000:-/person inkl. moms.
Grundpris inkl. fl yg  33.600:-/person inkl. moms.

Tillval: Enkelrumstillägg 1.950:-/3 nätter 

Flygtillägg kan tillkomma beroende av vald avreseort 
och fl ygbolag. Priset inkluderar alla skatter, incheckat 
bagage och handbagage (23 kg + 7 kg).

Kursdatum:
26-29 april ALMA-kurs

30 aug-2 sept Qdent-kurs
13-16 sept ALMA-kurs

Ny laptop med 
operativsystem, ALMA-

demoprogramvara samt 
övningsdatabas ingår. 
Du får ta med datorn 

hem, den är din!

Ny laptop med 
operativsystem, ALMA-

demoprogramvara samt 
övningsdatabas ingår. 
Du får ta med datorn 

hem, den är din!
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Preliminärt program
Onsdag i valt kursdatum
Ankomst till Bologna fl ygplats och transport till 
hotellet. Gemensam middag på kvällen.

Torsdag
07.30              Frukost 
13.30              Kursdag 1 avslutas i samband med lunch
14.00              Aktivitet / Utfl ykt
20.00              Samling inför kvällens middag

Fredag
07.30              Frukost 
13.30              Kursdag 2 avslutas i samband med lunch
14.00              Aktivitet / Matlagning
20.00              Samling inför kvällens middag

Lördag
07.30              Frukost / kursstart
13.30              Kursdag 3 avslutas i samband med lunch
14:00              Avslutning och transport till fl ygplats.

För dig som önskar stanna längre/ankomma tidigare går det-
ta att lösa. Kontakta Golft ouren, Ludvig Helen +46 33-323 20 
20 eller ludvig@golft uren.se. Arrangören har enligt gällande 
regler ställt resegaranti till Kammarkollegiet. För mer infor-
mation, www.golft uren.se.

Allmänna bokningsregler
Regler för 2 och 3-dagskurser och Eget upplägg. Anmälan 
är bindande. Kursavgift  skall vara betald 20 dagar innan 
respektive kurs. ALMASOFT förbehåller sig rätten att ställa 
in kurser. I händelse av att kurs ställs in, återbetalas erlagd 
kursavgift  till fullo.

Användbar information
Klimat, vinter genomsnitt 100,
sommar genomsnitt 25-300.
Visa / Mastercard.
Valuta €, Euro.
Flygplats Bologna airport.
Transfer ca 1tim 30 min

På hotellet
Restaurang, Bar/Coff ee, Shop, 
Tillgång till Internet fi nns. 

I rummet
220 volt, Telefon, TV

Relaterade länkar
Arrangör   
www.akigolf.se 
Hotell
www.vecchioconvento.it

Varmt välkomna med er bokning på 
www.almasoft .se eller ring 046-23 81 80.
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Hotellet ägs och drivs av familjen Raggi Cameli. 
De besitter en stor kännedom om mat och vin 
och låter oss få känna på Italiensk matlagning - live!
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Ästad Vingård är en av Sveriges största vingårdar, mitt i vackra 
naturreservatet Åkulla Bokskogar. Här odlar de ekologiska druvor 
och gör sina egna viner. På gården finns också restauranger, hotell, 
Sinnenas Spa och konferens. Vi går igenom de olika delarna i Qdent 
eller ALMA och fördjupar oss i arbetsflöden, verksamhetsstyrning, 
kvalitetsarbete och konceptet eTand med onlinetidbok.”
Ästad vingård
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Om resmålet
Vårt boende under denna kurs ligger i Tvååker, mittemellan 
Falkenberg och Varberg. På gården arbetar man med lokala och 
ekologiska råvaror, så långt det är möjligt. Av de ekologiska 
druvorna, som odlas både på inland och vid kusten, blir den 
största delen mousserande vin. 

På Ästad Vingård njuter man av ett lantlig lugn där boendet ligger 
centralt på vingården med närhet till vinfält, vandringsleder, 
vacka omgivningar, restauranger som erbjuder fantastisk mat 
och möjlighet att koppla av på Sinnenas Spa. Du kommer få ta 
del av ett lyxigt boende där allt är väl genomtänkt till minsta detalj 
som exempelvis mossklädda väggar som ger en känsla av att vara 
ute fast man är inne eller att det fi nns egen bastu på rummet. 

Om kursen
På hotellet fi nns bra lokaler för studier, och alla deltagare ges 
möjlighet att lyft a de delar som de behöver lära sig mer av. Kurs-
datorer för utlåning med övningsdatabaser kommer fi nnas på 
plats och tillhandahållas av ALMASOFT.

Utbildning kombinerat 
med skön avkoppling i lyxig 
och vacker miljö.
Ta chansen att fl y vardagen en stund och checka in på vackra Ästad Vingård. 
En familjeägd och helt ekologisk gård i Halland. Här kommer du kunna fördjupa 
dina kunskaper för att förbättra arbetsfl ödet och arbeta mer eff ektivt.

Priset inkluderar
Grundpris 15.000:-/person inkl. moms

Boende på Ästad Vingård i dubbelrum. 
Helpension enligt program. 
Tillval: Enkelrumstillägg 1.124:-/2 nätter.

Kurstillfälle:
3-5 maj ALMA-kurs
31 maj-2 juni Qdent-kurs
27-29 sept ALMA-kurs

Program
Onsdag
12.00 Kursstart 
13.00-14.00 Lunch 
15.30 Fika 
17.00 Kursdag 1 slut 
19.00 Gårdsmeny i Logen 

Torsdag
07.00 Frukost 
08.00 Kursstart 
10.00 Fika 
12.00-13.00 Lunch 
15.00 Fika / Avslut kursdag 2 
15.15-19:00 Fri tid med möjlighet 
att njuta i SPA-avdelningen
19.00 Gårdsmeny i Logen 

Fredag
07.00 Frukost 
08.00 Kursstart 
10.00 Fika 
12.00 Kursdag slut /Lunch

Varmt välkomna med er bokning på 
www.almasoft .se eller ring 046-23 81 80.
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046-23 81 80
info@almasoft.se
www.almasoft.se


