PROTECTGLOBAL.COM

Naucz się instalacji wyrzutni
PROTECT Fog Cannon na
kursie e-learningowym
®

Jak zacząć ?
Każdy uczestnik kursu musi się
zarejestrować, wypełniając formularz
na stronie:
www.protectglobal.com/e-learning
Następnie wysyłamy unikalny login
oraz link do kursów.

PROTECT™ oferuje bezpłatne
kursy e-learningowe dla wszystkich
zarejestrowanych instalatorów
naszych wyrzutni mgły na całym
świecie.
Co obejmują kursy?
Kursy skierowane są do osób
zainteresowanych instalacją
produktów lub specjalistycznym
wykorzystaniem Fog Cannon™.
Nasze techniczne kursy
e-learningowe obejmują
zarówno prostą instalację
Fog Cannons™, jak i produkty
Intelli oraz korzystanie z API i IntelliCloud™.
Zobacz opis naszych kursów na naszej stronie internetowej:
www.protectglobal.com/e-learning.

Oszczędzaj czas i pieniądze
Omiń korki, zaoszczędź czas i pieniądze
odbywając szkolenie w domu, w
dowolnym czasie.
Nasze kursy e-learningowe są bezpłatne
dla zarejestrowanych dealerów /
instalatorów PROTECT™.

Jak to działa?
Nasze kursy e-learningowe łączą oglądanie filmów z odpowiadaniem na pytania
wielokrotnego wyboru. Szkolenia są wspierane przez dodatkowe narzędzia
edukacyjne, takie jak instrukcje i przewodniki, które są dostępne w ramach
platformy e-learningowej.
Aby zaliczyć test, uczestnicy muszą poprawnie odpowiedzieć na co najmniej 80%
pytań. Każdy uczestnik może powtarzać dowolne fragmentu kursu.
Każde szkolenie trwa około godziny, a kursy można odbywać osobno. Jednak
uczestnicy szkolenia będą musieli przejść kurs 1, aby uzyskać dostęp do kursu 2.
Ukończenie kursu 1 i 2 wymagane jest, aby uzyskać dostęp do kursu 3.

Test wielokrotnego wyboru
Każdy kurs kończy się testem
wielokrotnego wyboru. Materiały
szkoleniowe do testu, takie jak
instrukcje i poradniki są dostępne na
platformie e-learningowej.
Aby zaliczyć test, uczestnicy kursu
muszą poprawnie odpowiedzieć na
co najmniej 80% pytań.

Dlaczego e-learning?
E-learning to elastyczny sposób na naukę. Wybierz swój czas i miejsce do nauki.
Co więcej, nie ma ograniczeń dotyczących czasu ukończenia. Dzięki zaliczonym
kursom montażu i obsługi Fog Cannons™, bezpieczeństwo klientów, jakość usług
i Twoja wiarygodność znacząco wzrosną. Uczestnicy kursu zdobywają również
większą wiedzę na temat mgły bezpieczeństwa, którą mogą podzielić się ze
współpracownikami i klientami.
Uczestnicy kursów, którzy ukończyli kursy e-learningowe PROTECT™, będą gotowi
do zainstalowania dowolnego z naszych produktów Fog Cannon™. Międzynarodowe
standardy Cenelec wymagaja, aby instalatorzy / monterzy otrzymali szkolenie i
przeszli test, aby montować maszynę mgielną.
Nasze kursy e-learningowe są bezpłatne dla
zarejestrowanych dealerów / instalatorów PROTECT™.
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