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Pozostałe informacje
Rodzaje usług świadczonych przez podmiot, na które można uzyskać dofinansowanie:
Usługa szkoleniowa
Usługa doradcza

Doświadczenie w realizacji usług rozwojowych
Od dnia 1 października 2017 roku kompetencje i zasoby dwóch Centrów Szkoleniowych (CADExpert
Sp. z o.o. oraz Aplikom Sp. z o.o.) zostały połączone.
Podmiotem realizującym wszystkie zadania przy wykorzystaniu zasobów obu ﬁrm jest Aplikom Sp. z
o.o.

Aplikom działa m. in. w rynku szkoleniowym dla inżynierów od 30 lat, prowadząc szkolenia
indywidualne i konsultacje, organizowane w odpowiedzi na specjalistyczne, zaawansowane potrzeby
inżynierów.
CADExpert działa na rynku szkoleniowym od 25 lat prowadząc ponad 50 rodzajów szkoleń otwartych,
szkoląc rocznie ponad 1.000 osób z zakresu oprogramowania CADowskiego.
Połączenie naszych Centrów Szkoleniowych pozwoli na jeszcze lepszą i bardziej kompleksową
obsługę Klientów. W tym
poszerzenie zakresu oferowanych usług szkoleniowych pod względem tematyki jak i formy
zapewnienie dostępu do jeszcze większego zespołu trenerskiego i ekspertów branżowych dla
każdego uczestnika szkolenia. Skuteczniejszego dostosowania problematyki realizowanych
szkoleń do potrzeb i oczekiwań klientów.
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz wysokiemu poziomowi kwaliﬁkacji naszych pracowników
zapewniamy szkolenia z komputerowego wspomagania projektowania na wysokim poziomie,
oferując przy tym szeroki wybór tematyczny.
Oferujemy ponad 50 rodzajów szkoleń z zakresu oprogramowania Autodesk, a ich jakość potwierdza
liczba ponad 10 000 przeszkolonych i zadowolonych klientów. Posiadamy wieloletnie doświadczenie
we współpracy z wyższymi uczelniami i szkołami ponadpodstawowymi takimi jak: Politechnika
Częstochowska, Politechnika Łódzka, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Zespół Szkół
Ponadpodstawowych nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim.
Proponujemy:
•
prowadzenie szkoleń z zakresu obsługi programów komputerowych ﬁrmy Autodesk na
wszystkich poziomach zaawansowania,
•
przeprowadzenie egzaminów certyﬁkacyjnych ATC i ACC z zakresu oprogramowania ﬁrmy
Autodesk,
• realizację prezentacji tematycznych i pokazów najnowszego oprogramowania firmy Autodesk,
• realizujemy indywidualne konsultacje oraz wdrożenia na terenie całej Polski,
• szerokie wsparcie merytoryczne i konsultacyjne,
• współpracę przy uzgadnianiu ramowych programów nauczania.
Typy szkoleń:
•
szkolenia standardowe – uczące uniwersalnego wykorzystania funkcji danego produktu dla
dowolnej branży,
• szkolenia branżowe – skierowane do konkretnych odbiorców i branży,
• szkolenia modułowe – rozszerzona wiedza z jednego dedykowanego zagadnienia,
•
konsultacje dedykowane – ukierunkowane na rozwiązanie danego problemu klienta i
przygotowane specjalnie dla niego,
• wdrożenia – dostosowane do potrzeb - doradztwo eksperckie,
• szkolenia akredytowane – zwolnione z podatku VAT
Trenerzy:
• trenerzy ATC są członkami zespołów testujących nowe produkty ﬁrmy Autodesk. Wiedza naszych
pracowników w zakresie oprogramowania ﬁrmy Autodesk bezpośrednio przekłada się na poziom
merytoryczny przekazywanej na szkoleniach wiedzy,
•
nasi trenerzy na bieżąco poszerzają swoją wiedzę o nowe przepisy, zagadnienia i rozwiązania.
Biorą również udział w kursach doszkalających. Regularnie przechodzą egzaminy autoryzacyjne
Autodesku.
Wykaz szkoleń:
Autodesk AutoCAD bazowy
Autodesk AutoCAD zawansowany

Autodesk AutoCAD 3D
Autodesk Inventor bazowy
Autodesk Inventor zaawansowany
Autodesk Revit bazowy
AutoCAD Civil 3D moduł drogowy
AutoCAD Civil 3D moduł sieciowy
AutoCAD Civil 3D zaawansowany
AutoCAD Mechanical bazowy
AutoCAD Mechanical zaawansowany
AutoCAD Map 3D bazowy
AutoCAD Map 3D zaawansowany
Autodesk 3ds MAX bazowy
Autodesk 3ds MAX zaawansowany
Plateia by CGS Labs kompleksowy

Skany dokumentów potwierdzających doświadczenie podmiotu
2014_PUP_Mielec.pdf 2014_Politechnika_Częstochowska.PDF 2014_Tomaszów_szkoła.pdf
2014_PUP_Lubliniec.pdf TBP_Interprojekt_z_Robota.pdf

Inne informacje
Posiadamy wpis do ewidencji placówek niepublicznych oraz wpis do Rejestru
Szkoleniowych o numerze 2.10/00197/2017 oraz następujące certyfikaty jakości usług:

Instytucji

Certyfikat Polskiej Izby Firm Szkoleniowych
Certyfikat SUS 2.0.
Status GOLD Partnera firmy Autodesk
Certyfikat Autoryzowanego Centrum Szkoleniowego firmy Autodesk - ATC
Certyfikat Autoryzowanego Centrum Certyfikacyjnego Autodesk - ACC
CERTYFIKATY ﬁrmy Autodesk mają na celu zmobilizować do udziału w szkoleniach oraz egzaminach
potwierdzających poziom wiedzy i umiejętności z danego oprogramowania. Certyﬁkaty Autodesk są
uznawane na całym świecie. Osoba posiadająca taki certyﬁkat może przyśpieszyć rozwój swojej
kariery i poprawić swoją wiarygodność u potencjalnego pracodawcy.

