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MIRO – AVANCERET 
VIRTUELT SAMARBEJDE

Virtuelt samarbejde kan være effektivt og engagerende, hvis man har de rette 
kompetencer og værktøjer. Uanset om du skal afholde onlinemøder, lave virtuelle 
workshops eller digitalisere din projektpraksis, så vil dette kursus klæde dig på 
til at kunne forberede og facilitere effektivt og engagerende virtuelt samarbejde 
på platformen Miro.

Om kurset
Samarbejdsplatformen Miro består af 
et digitalt whiteboard med mange funk-
tioner og integrationer, der muliggør 
effektivt og engagerende samarbejde i 
”real time”. Kurset giver dig en grundig 
introduktion til Miro samt træning i de 
vigtigste funktioner.

Kurset kører online fra 9:00-12:00. 
 
Det er ikke en forudsætning at have en 
Miro-licens. Du vil få adgang på kurset. 
Du vil kunne fortsætte med at bruge 
platformen gratis eller med et betalt 
abonnement efter kurset.  
Se Miro-priser her.

Indhold på kurset
På kurset vil du blandt andet lære om:

• Samarbejdsplatformens kvaliteter  
og centrale use cases

• Navigation og brug af alle de vigtigste 
funktioner

• Interaktive og engagerende virtuelle 
møder eller workshops

• Design og administration af digitale 
projektrum (inkl. gennemgang af 
template-projektlokale og eksiste-
rende Miro-skabeloner)

• Dokumentation og versionering

• God datasikkerhed og administration 
af adgangsrettigheder

• Hurtig introduktion og onboarding 
af andre i brugen af Miro til direkte 
implementering

Udbytte efter kurset 
Udbytte – når du vender tilbage til  
dit arbejde, vil du bl.a. kunne:

• Drive effektivt og engagerende  
virtuelt samarbejde

• Skabe transparens og fælles  
forståelse for arbejdet

• Øge interaktionsgraden i virtuelt 
samarbejde og dermed få adgang  
til den fulde hjernekapacitet

• Øge fællesskabsfølelse og engage-
ment i det virtuelle arbejde

• Øge kreativiteten og graden af  
”playfulness” i arbejdet

Hvem henvender kurset sig til?
Kurset retter sig mod dig, der er kon-
sulent, projektleder eller leder – eller 
på anden måde er involveret i at lede 
virtuelt samarbejde

http://implementconsultinggroup.com
https://miro.com/pricing/

