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Hvilke oplysninger? 

Du kan hente kursus-, tilmeldings og ansøgningsoplysninger fra EfterUddannelse.dk 

til en regnearksfil. 

Du kan hente de oplysninger, som du søger frem på fanebladene: 

 Afholdte kurser 

o Inkl. kursusdetaljer for et specifikt kursus (det du ser, når du klikker 

på kursustitlen, dvs. deltageroplysninger) 

 Kommende kurser 

o Inkl. kursusdetaljer for et specifikt kursus (det du ser, når du klikker 

på kursustitlen, dvs. deltageroplysninger) 

 Ansøgninger 

 Signer ansøgninger  

 Afsluttede Ansøgninger 

 

Sådan gør du 

Her er et eksempel på et udtræk fra fanebladet ”Kommende kurser”, afgrænset til 

en specifik arbejdsadresse.  Jeg har valgt en arbejdsadresse og trykket på Søg-

knappen:  
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Der blev fundet 1 kursus og i venstre side, finder jeg et link ”Hent søgeresultat til 

fil”.  

Jeg klikker nu på linket ”Hent søgeresultat til fil” og får hentet en fil med de frem-

søgte oplysninger (nederst venstre hjørne): ”Kursusdata-kommende…csv” 
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Sådan ser regnearket ud – eksempel Kommende Kurser 

Når jeg åbner filen, ser den sådan ud: 

 

Navngivning af fil 

I toppen ser jeg filens navn: ”kursusdata-kommende-kurser-2014-06-30_10-43-50”. 

Filen får navn efter, hvilke oplysninger den indeholder og hvornår den er udtrukket, 

dvs. det er kursusdata fra kommende kurser og oplysningerne er hentet den 30/6 kl. 

10.43. 

”Der er anvende følgende søgekriterier” 

Øverst i regnearket under overskriften ”Der er anvendt følgende søgekriterier”, kan 

jeg se, hvilke søgekriterier jeg brugte på EfterUddannelse.dk. Jeg afgrænsede min 

søgning til en specifik arbejdsadresse, og det kan jeg se ved, at kolonnen Arbejds-

adresse er udfyldt med navn og nr. på den valgte arbejdsadresse. 

De øvrige mulige afgrænsninger vises med en *, hvilket betyder, at jeg har ladet 

disse afgrænsninger stå ”blanke” i min søgning. 

Oplysninger 

Under visningen af de anvendte afgrænsninger kan jeg se de fremsøgte kursusop-

lysninger, dvs. samme oplysninger, som jeg ser på EfterUddannelse.dk (= 1 kom-

mende kursus). Jeg kan nu gemme filen og arbejde videre med den, hvis jeg ønsker.   


