Szkolenia i kursy komputerowe
IT – Aplikacje biznesowe – Marketing

www.it-akademia.com.pl

Pomagamy poznać nowoczesne
technologie
Na przestrzeni ostatnich lat informatyka niepostrzeżenie wkradła się
we wszystkie aspekty naszego życia. Umiejętne wykorzystanie nowoczesnych technologii przyczynia się do zwiększenia efektywności i jakości pracy.
Wspólnie z naszymi ekspertami przygotowaliśmy profesjonalne szkolenia, które zapewniają zdobycie wyspecjalizowanej wiedzy w zakresie
wykorzystania technologii informatycznych. Partnerska współpraca
z autoryzowanym ośrodkiem szkoleniowym CTS Customized Training
Solutions wzbogaca naszą ofertę o specjalistyczne kursy i szkolenia
informatyczne przygotowujące do egzaminów certyfikacyjnych.

Jesteśmy laureatem wielu nagród
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Współpracujemy
z najlepszymi
Nasi trenerzy to wysokiej klasy eksperci w swoich
dziedzinach, posiadający dużą wiedzę i kompetencje potwierdzone specjalistycznymi certyfikatami.
Dzięki temu nasze zajęcia prowadzone są na najwyższym poziomie.
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Oferowane przez nas szkolenia
realizujemy zarówno w formule
otwartej, jak i dedykowanej zamkniętej - dostosowanej do indywidualnych potrzeb Klientów.
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Zapewniamy najwyższą jakość


Do dyspozycji uczestników przeznaczamy przestronne, klimatyzowane sale wyposażone
w wysokiej jakości sprzęt multimedialny z dostępem do szybkiego Internetu.



W Warszawie szkolenia odbywają się w dogodnej lokalizacji w centrum miasta, w kompleksie biurowym Atrium Tower.



Na terenie całego kraju szkolenia organizowane są w prestiżowych Hotelach i Centrach
Konferencyjnych.



Gwarantujemy wysokiej jakości catering.



Każdy uczestnik otrzymuje profesjonalnie opracowane, autorskie materiały szkoleniowe.

Jesteśmy liderem rynku

Numer 1
wśród firm
szkoleniowych

Doświadczenie
od 2007 roku

98% najwyższych
ocen Klientów

Zaufanie
800 tys. Klientów



Nasz zespół tworzą doświadczeni menedżerowie najbardziej uznanych firm szkoleniowych i doradczych
działających na polskim i międzynarodowym rynku.



Inspirujemy do zmian, nasi Klienci postrzegają nas jako dogodnego Partnera w podnoszeniu ich konkurencyjności i efektywności.



Kładziemy nacisk na praktyczną przydatność prezentowanych rozwiązań, dzięki temu nasze szkolenia
to użyteczne i cenne źródło wiedzy. Każdy uczestnik otrzymuje profesjonalnie opracowane, autorskie
materiały szkoleniowe.
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Szkolimy w całej Polsce
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MS Office - Aplikacje biznesowe
Poziomy:
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Podstawowy

Średnio-zaawansowany

Microsoft Excel.
MS Excel w praktyce finansowej.
MS Excel w controllingu.
MS Excel w marketingu.
MS Excel w dziale sprzedaży.
MS Excel w księgowości.
MS Excel w controllingu personalnym.
MS Excel dla HR.
MS Excel - tabele przestawne.
Formuły tablicowe w Microsoft Excel - magia
Ctrl+Shift+Enter.
Power Query - pobieranie i zaawansowane
przekształcanie danych w MS Excel.
Visual Basic for Applications (VBA) - Microsoft
Excel.
Wizualizacje informacji biznesowych
z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego MS
Excel.
Analiza statystyczna danych w Excelu.

Zaawansowany

»» Programowanie VBA (Visual Basic for
Applications) dla analityków biznesowych.
»» Mierniki w działaniach personalnych i działaniach
działu personalnego - warsztaty MS Excel.
»» Microsoft Word - tworzenie profesjonalnych
dokumentów.
»» MS Office dla Asystentek i Office Managerów.
»» Tworzenie profesjonalnych prezentacji - Microsoft
PowerPoint.
»» Prezentacja danych MS Excel w MS PowerPoint.
»» Microsoft Outlook - zarządzanie kontaktami
i pocztą.
»» Microsoft Project - zarządzanie projektami.
»» Microsoft Visio - tworzenie diagramów.
»» Microsoft SharePoint - obieg dokumentów
w przedsiębiorstwie.

Opinia uczestnika szkolenia: „Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny i ciekawy,
umożliwiający zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności.”
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Symfonia i Optima
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Program księgowy Symfonia FK weekendowe warsztaty komputerowe.
Symfonia Finanse i Księgowość poziom podstawowy.
Symfonia Finanse i Księgowość poziom średnio zaawansowany.
Symfonia Finanse i Księgowość poziom zaawansowany.
Symfonia Finanse i Księgowość poziom profesjonalisty.
Symfonia Kadry i Płace od podstaw.
ERP OPTIMA Księga Handlowa - warsztaty komputerowe.
ERP OPTIMA Księga Handlowa - zaawansowane warsztaty komputerowe.

Opinia uczestnika szkolenia: „Bardzo profesjonalnie i przyjaźnie poprowadzone. Zdobyta wiedza będzie przydatna w pracy zawodowej.”
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E-marketing i strony www
»» Strategia komunikacji marketingowej.
»» ePR – jak skutecznie prowadzić Public Relations
w Internecie?
»» Praktyczne warsztaty z komunikacji online
dla specjalistów PR i dziennikarzy.
»» Klienci kupują oczami, czyli jak odbiorcy widzą
reklamę.
»» Sztuka aktywizacji słowem, perswazja
i neuromarketing w komunikacji online.
»» Promocja w Internecie od A do Z.
»» Planowanie i dobór narzędzi komunikacji online
krok po kroku.
»» Content Marketing od A do Z - jak pisać w sieci?
»» E-mail marketing – 100% praktyki o mailingach
i newsletterach.
»» Copywriting czyli jak pisać, żeby skuteczniej
sprzedawać?
»» Webwriting i Content Marketing - skuteczna
promocja w Internecie.
»» Mobilny marketing - mobilny Internet.
»» Efektywna komunikacja marketingowa przy
pomocy social media.

»» Grafika i DTP w marketingu - od projektu
do wydruku.
»» Wysoka pozycja w wyszukiwarkach
internetowych - jak ją osiągnąć wykorzystując
Content Marketing?
»» Google Day – wykorzystaj potencjał giganta .
»» Analityka webowa w oparciu o Google Analytics.
»» Pozycjonowanie stron www.
»» PHP - tworzenie aplikacji internetowych.
»» HTML 5 i CSS3.
»» JavaScript w serwisach www.
»» Basic SharePoint Server 2013 Branding
- MS 55081.

Opinia uczestnika szkolenia: „Dobrze zorganizowane i przeprowadzone szkolenie. Ciekawa
tematyka. Profesjonalny prowadzący. Przydatna wiedza.”
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Wizualizacja danych
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Wizualizacje informacji biznesowych z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego MS Excel.
Analiza sprzedaży jako wsparcie procesów decyzyjnych.
Efektywne zarządzanie z zastosowaniem idei map strukturalnych.
Zarządzanie projektami z wykorzystaniem narzędzi informatycznych.
Efektywność osobista z wykorzystaniem idei map strukturalnych.
Komunikacja wizualna w biznesie.

Opinia uczestnika szkolenia: „Jestem bardzo zadowolona ze szkolenia, podobały mi się zajęcia,
sposób przedstawiania zagadnień, realizacja programu.”
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Microsoft – autoryzowane
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

MS 10967 Fundamentals of a Windows Server Infrastructure.
MS 20462 Administering Microsoft SQL Server Databases.
MS 20484 Essentials of Developing Windows Store Apps Using C#.
MS 10969 Active Directory® Services with Windows Server®.
MS 10970 Networking with Windows Server®.
MS 20410 Installing and Configuring Windows Server 2012 R2.
MS 20411 Administering Windows Server 2012 R2.
MS 20412 Configuring Advanced Windows Server 2012 R2 Services.
MS 20413 Designing and Implementing a Server Infrastructure.
MS 20414 Implementing an Advanced Server Infrastructure.
MS 20415 Implementing a Desktop Infrastructure.
MS 20416 Implementing Desktop Application Environments.

We współpracy z

Opinia uczestnika szkolenia: „Szkolenie przeprowadzone na bardzo wysokim poziomie. Dobrze
przygotowany prowadzący. Polecam.”
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IBM Cognos
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

IBM Cognos TM1: Administracja.
IBM Cognos TM1: Analizy.
IBM Cognos TM1: Modelowanie.
IBM Cognos BI: Tworzenie Analiz – Analysis Studio.
IBM Cognos BI: Aktywne Tworzenie Raportów – Active Reports.
IBM Cognos BI: Zaawansowane Tworzenie Raportów.
IBM Cognos BI: Modelowanie Metadanych - Framework Manager.
IBM Cognos BI: Administrowanie i Zabezpieczenia.
IBM Cognos BI: Tworzenie Raportów – Report Studio.
IBM Cognos TM1: Użytkownik systemu.
IBM Cognos BI: Workspace Advanced.

We współpracy z

Opinia uczestnika szkolenia: „Dobra organizacja. Temat szkolenia, jaki i osoba prowadząca na
wysokim poziomie. Dobrze prowadzone zajęcia.”
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Zarządzanie danymi
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Microsoft Access start i ekspert.
Microsoft Access - raportowanie danych.
Microsoft Access - korzystanie z gotowych baz danych.
Microsoft Access - automatyzacja pracy z danymi.
Microsoft Access - budowanie nowych baz danych.
Microsoft SQL - efektywna praca z danymi.
Microsoft SQL start i ekspert.
Microsoft SQL w Excelu.
Pisanie zapytań T-SQL w MS SQL Server.

We współpracy z

Opinia uczestnika szkolenia: „Dobrze przygotowany i świetnie poprowadzony kurs. Dużo
wiedzy i praktyki.”
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AutoCAD
»»
»»
»»
»»

AutoCAD od podstaw.
AutoCAD - poziom zaawansowany.
AutoCAD - projektowanie 2D.
AutoCAD - Projektowanie 3D.

We współpracy z

Opinia uczestnika szkolenia: „Szkolenie bardzo dobrze przygotowane, przede wszystkim merytorycznie, pod względem sprzętu, różnorodności zadań.”
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Zarządzanie w IT
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Zarządzanie Zespołem Projektowym IT.
Zarządzanie projektami IT w praktyce.
Komunikacja i budowanie relacji IT – biznes.
Scrum Developer Certified (SDC™).
Scrum Master Certified (SMC™).
Scrum Product Owner Certified (SPOC™).
Agile Expert Certified (AEC™).
ITIL v3 Foundation.
Prince 2.

We współpracy z

Opinia uczestnika szkolenia: „Szkolenie zorganizowane i przeprowadzone w sposób profesjonalny, bardzo dobra lokalizacja firmy.”
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Nasz partner
Doświadczenie
Od 1989 roku organizujemy szkolenia dedykowane dla specjalistów IT. Nasza specjalność to zaawansowane szkolenia poświęcone najnowocześniejszym technologiom i rozwiązaniom informatycznym. Zaufało nam już ponad 40 tys. Klientów.

Oferta
Oferujemy szkolenia autoryzowane oraz prowadzone wg autorskich programów.
Ofertę kierujemy m.in. do: administratorów, programistów, web designerów, DevOpsów testerów, inżynierów, menadżerów zarządzających projektami lub usługami IT,
pracowników działu bezpieczeństwa.

Elastyczność
Prowadzimy szkolenia zarówno w formule otwartej, jak i zamkniętej, w dogodnych
terminach i lokalizacjach dostosowanych do potrzeb Klientów.

Konkurencyjność
Zapewniamy najwyższą jakość za rozsądną cenę. Współpracujemy z najlepszymi trenerami posiadającymi kwalifikacje zawodowe poparte doświadczeniem zawodowym
oraz potwierdzone międzynarodowymi certyfikatami.

Oferta CTS to ponad 700 szkoleń

Partnerzy:

+48 22 208 26 76

szkolenia@cts.com.pl

www.cts.com.pl
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Nie znalazłeś odpowiedniego szkolenia?

NIE MARTW SIĘ!
Przygotujemy dla Ciebie idealne szkolenie!
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Jesteśmy do Twojej dyspozycji i przygotujemy optymalne
szkolenia dla Twojego zespołu, tak by Twoja firma osiągnęła
wymierne korzyści.
Zapewniamy indywidualne podejście. Każde szkolenie przygotowujemy starannie w oparciu o wypracowaną
przez naszych ekspertów metodykę „Pięciu Kroków”.

1
Analiza potrzeb
szkoleniowych

2
Dopasowanie
programu
szkoleniowego

3
Dobór
wykwalifikowanych
trenerów-praktyków

4
Dostosowanie czasu
i lokalizacji do potrzeb
Klienta

5
Badanie i ocena
efektywności szkolenia
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MDDP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Akademia Biznesu sp. k.
al. Jana Pawła II 25
00-854 Warszawa

(22) 208 28 47

itszkolenia@akademiamddp.pl
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