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Lær at montere tågekanoner
med et fjernkursus
hos dig selv
Sådan kommer I igang
Hver enkelt kursusdeltager skal tilmelde sig ved at udfylde formularen på
www.protectglobal.com/e-learning
Vi sender derefter et unikt login til
hver person samt link til kurserne.

PROTECT™ tilbyder gratis e-learningkurser til alle forhandlere af vores
tågekanoner i hele verden.
Hvad handler kurserne om?
Der findes forskellige kurser målrettet teknikere og andre med
interesse i produkterne, montering
og specialiseret brug af tågekanonerne. Vores tekniske e-learningkurser spænder fra den simple
installation af tågekanoner til
Intelli-produkterne og brugen
af API og IntelliCloud™.
Se beskrivelse af kurserne på vores hjemmeside:
www.protectglobal.com/e-learning.

Spar tid og penge
Drop bilkøerne og spar tid og penge
ved at tage vores fjernkurser hjemmefra, når der er tid.
Vores e-learning-kurser er gratis at
bruge for registrerede PROTECTTMforhandlere.

Hvordan foregår det?
Vores e-learning-kurser er en kombination af at se videoer og svare på multiplechoice-spørgsmål. Hjælperedskaber er vores manualer og dimensioneringsguide,
som er inkluderet i elektronisk form.
For at bestå skal kursusdeltagerne svare rigtigt på min. 80% af spørgsmålene.
Alle har mulighed for at gå frem og tilbage i videoerne for at få noget gentaget.
Hvert kursus tager cirka én time at gennemføre, og kurserne kan tages hver for sig.
Vi anbefaler dog, at man tager vores kurser i rækkefølge.
Hvorfor e-learning?
E-learning er en fleksibel måde at lære på. Vælg selv tidspunkt og sted for læring
– og ikke mindst, hvor lang tid det skal tage. Med beståede kurser i montering og brug
af tågekanoner øges sikkerheden, kvaliteten og troværdigheden hos jeres kunder.
I opnår også en større viden om sikkerhedståge, som I kan dele ud af til kollegaer og
kunder.

Multiple-choice test
Hvert kursus slutter af med en lille
test. Hjælpeværktøjer til testen er
manualer og dimensionerings- og
serviceguiden, som kan hentes via
e-learning-platformen.
For at bestå skal vores deltagere svare
rigtigt på 80% af spørgsmålene.

PROTECT™ har erfaring med e-learning gennem flere år, da den internationale standard for sikkerhedståge (Cenelec) foreskriver, at alarminstallatører/-montører skal
have modtaget undervisning og bestået en prøve for at måtte sætte en hvilken som
helst tågekanon op.
Husk, at vores e-learning-kurser er helt gratis at benytte for registrerede PROTECT™forhandlere.
Vi ønsker rigtig god fornøjelse.
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