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Klassifika
tion

af dokumenter, records og information

Indhold
Klassifikation er en forudsætning for god praksis for anvendelse data og dokumenter, 

document control, compliance, big data, AI, efterlevelse af GDPR, clean-up og meget 

andet. Klassifikation er noget som alle taler om, mange prøver at arbejde med, men 

som alle synes er svært. På dette kursus går vi i dybden med klassifikation og den prak-

tiske anvendelse for strukturerede og ustrukturerede dokumenter samt teknologiunder-

støttelse.

Målgruppe
Kurset er relevant for alle, der arbejder med klassifikation af dokumenter og de forret-

ningsmæssige og processuelle aspekter af det. Der indgår tekniske forklaringer, men det 

er ikke et teknisk kursus. Kurset forudsætter ikke speficik forhåndsviden, men generel 

erfaring med håndtering af dokumenter.

Kursets tilrettelæggelse

Kurset varer en dag. Undervisningen veksler mellem teori og problemrelaterede opga-

ver, der løses selvstændigt eller i grupper.



Kursets indhold
Klassifikation er en forudsætning for god praksis for anvendelse 
data og dokumenter, document control, compliance, big data, AI, 
efterlevelse af GDPR, clean-up og meget andet. Klassifikation er 
noget som alle taler om, mange prøver at arbejde med, men som 
alle synes er svært.
På dette kursus går vi i dybden med klassifikation og den prakti-
ske anvendelse for strukturerede og ustrukturerede dokumenter 
samt teknologiunderstøttelse, og klær Document Controllers, 
Records Managers, Document Managers, ESDH-medarbejdere, 
informationsspecialister, arkivarer m.fl. bedre på til at varetage 
denne forretningkritiske opgave.

Kursets program 
Kursets program indeholder:
• Introduktion til begrebet klassifikation
• Klassifikation efter sikkerhed, fortrolighed, emne, forretnings-

anvendelse, brugsscenarier og retentionstider
• Praktisk anvendelse af klassifikation: organisering af data, vi-

den og dokumenter, clean-up, kassation, sikkerhed, GDPR 
• Teknologier til dublethåndtering, konvertering, autoklassifika-

tion og søgning
Emnerne belyses fra både en forretningsmæssig og en teknisk 
vinkel.

Kursets rammer
Kurset er et selvstændigt temakursus af en dags varighed. Kur-
susdagen starter kl 9 (med kaffe/te og morgenmad fra kl 8.30) og 
slutter kl 16.

Kursets teoretiske afsnit afveksles med mange eksempler fra vores 
virke, diskussion af cases og opgaveløsning selvstændigt eller i 
grupper. 

Pris
Pris for deltagelse: DKK 4.990,00 (eksl. moms). Prisen omfatter 
deltagelse, forplejning og drikkevarer. 

Der er forskellige muligheder for rabat. Venligst se vores hjemme-
side documentcontrol.dk for detaljer. 

Tilmelding
Tilmelding sker via vores hjemmeside, www.documentcontrol.dk, 
hvor det aktuelle kursusudbud er at finde. Du kan også altid skri-
ve til os info@documentcontrol.dk eller ringe til kursussekretær 
Marianne Krogh på telefon (+45) 7023 1404. 

Offentligt tilskud
Vores uddannelse har ikke et uddannelsesnummer, men vi har 
kendskab til, at det er lykkedes arbejdssøgende at få godkendt og 
betalt uddannelsen af det kommunale jobcenter. Til vores store 
glæde er det også lykkedes dem at finde beskæftigelse bagefter. 
Vi kan være behjælpelige med de informationer, som jobcentret 
kræver. Skriv til os info@documentcontrol.dk eller ring til kursus-
sekretær Marianne Krogh på telefon (+45) 7023 1404. 



Scandinavian Document Control ApS er oprettet af Tine Weirsøe og 
Vibeke Bugge Kristiansen med det formål at udbyde kurser og netværk in-
denfor document control. Virksomhedens kurser undervises med mindre 
andet er anført af Tine og Vibeke sammen. Tilsammen har Tine og Vibeke 
mere end 50 års erfaring med document control, IT, dokumenthåndte-
ringssystemer, information management, kvalitetssikring, migrering og 
arkivering og dækker tilsammen alle aspekter. 

Mere information og kursustilmelding på  www.documentcontrol.dk
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