Indywidualny kurs PrestaShop z
elementami języka html i css, oraz
optymalizacja pod kątem
pozycjonowania.
Usługa archiwalna
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana?

Tak

Sposób dofinansowania

wsparcie dla przedsiębiorców i ich
pracowników

Rodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Podrodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Dostępność usługi

Otwarta

Numer usługi

2019/01/29/7788/286381

Cena netto

9 875,00 zł

Cena brutto

9 875,00 zł

Cena netto za godzinę

189,90 zł

Cena brutto za
godzinę

189,90

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

52

Termin rozpoczęcia
usługi

2019-02-13

Termin zakończenia
usługi

2019-02-27

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2019-01-29

Termin zakończenia
rekrutacji

2019-02-06

Maksymalna liczba uczestników

1

Kategoria główna KU

Informatyka i telekomunikacja

Kategorie dodatkowe KU

Informatyka i telekomunikacja

Podstawa uzyskania wpisu w zakresie
świadczenia usług współfinansowanych

Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO
9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie
usług szkoleniowych

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub
części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK?

Nie

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji
innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK?

Nie

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji?

Tak

Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu

SEKA SPÓŁKA AKCYJNA

Osoba do kontaktu

MAteusz Ciesielski

E-mail

mateusz.ciesielski@seka.pl

Telefon

957374620

Cel usługi
Cel edukacyjny
celem szkolenia jest zapoznanie uczestnika z językiem html, kodowaniem css, oraz zaawansowaną
obslugą sklepów internetowych opartych o PrestaShop, oraz optymalizacja sklepu pod kątem
pozycjonowania

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
(html)
podstawowe pojecia i polecenia
cwiczenia
(css)
podstawowe komendy
czwiczenia
(PrestaShop)
konfiguracja platformy
powiazanie kont e-mail
ustalenie powiadomien zwrotnych
przygotowanie bazy klientow
okreslenie parametro kont klientow

opcje subsklybcji i newslettera
zdefiniowanie opcji koszyka zakupowego
tworzenie produktow
zarzadzanie stanami magazynowymi
zarządzanie wysylkazamowien
modul reklamacji
modul rozliczen
modul platnosci
powiazanie e-sklepu z platformami platniczymi
(seo)
optymalizacja pod kątem pozycjonowania

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
- uczestnik po zakonczonym szkoleniu będzie potraﬁl samodzielnie tworzyc, edytowac i optymalizowac
strony internetowe w zakresie języka html
- będzie potrafił samodzielnie edytowac i projektowac uklad graficzny w oparciu o css
- będzie potraﬁl samodzielnie prowadzic swój sklep internetowy w zakresie funkcji na poziomie
zaawansowanym
- będzie potrafił w odpowiedni sposób zoptymalizować platformę pod kątem pozycjonowania

Grupa docelowa
właściciele przedsiębiorstw lub wyznaczeni przez nich pracownicy chcący (wyznaczeni) prowadzić
własny sklep internetowy

Harmonogram

LP

Przedmiot / Temat zajęć

Data
realizacji
zajęć

1

(html) podstawowe pojęcia i polecenia
(html) ćwiczenia

2

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

2019-0213

16:30

21:30

5:00

(css) podstawowe komendy (css)
ćwiczenia praktyczne

2019-0214

16:30

21:30

5:00

3

cwiczenia html i css konfiguracja
platformy

2019-0215

16:30

21:30

5:00

4

powiazanie kon e-mail, ustalanie
powiadomien zwrotnych, przygotowanie
bazy klientów, okreslenie parametrów
kont, opcje subskrybcji newslettera
(blended learning)

2019-0216

09:00

17:00

8:00

LP

Przedmiot / Temat zajęć

Data
realizacji
zajęć

5

zdefiniowanie opcji koszyka
zakupowego, tworzenie produktów

2019-0218

16:30

21:30

5:00

6

tworzenie produktów cd., zarządzanie
stanami magazynowymi

2019-0219

16:30

21:30

5:00

7

zarzadzanie wysyłką zamówien, moduł
reklamacji

2019-0221

08:00

13:00

5:00

8

moduł rozliczeń, moduł płatności

2019-0222

08:00

14:00

6:00

9

powiązanie sklepu z platformami
płatniczymi

2019-0225

16:30

21:00

4:30

10

optymalizacja pod kątem
pozycjonowania

2019-0227

16:30

20:00

3:30

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

Alan Wyrzykowski

Obszar specjalizacji

informatyka (systemowo i technicznie ) , systemy
informatyczne, optymalizacja przebiegu pracy,

Doświadczenie zawodowe

specjalista ds informatyczno - technicznych -5 lat

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

wykonane szkolenia specjalistyczne z zakresu IT

Wykształcenie

iżynier informatyki, technik elektryk,
elektromechanik

Imię i nazwisko

Mateusz ciesielski

Obszar specjalizacji

systemy informatyczne, bezpieczeństwo w sieci,
gospodarka magazynowa, logistyka, bhp

Doświadczenie zawodowe

6 lat w szeroko pojętej branży szkoleniowej

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

przepracowane blisko 1500 godzin
szkoleniowych w obszarze specjalizacji

Wykształcenie

inżynier systemów logistycznych, technik
realizacji dźwięku

Lokalizacja usługi
Adres:
Kosynierów Gdyńskich 82/714
66-400 Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:
Szkolenie częściowo realizowane u klienta

Warunki logistyczne:

