SITRAIN access single Subscription (ACCESS-P)
Beskrivning/mål
SITRAIN Access är inlärning i den digitala tidsåldern och erbjuder individuella sätt att bygga din kunskap med tillgång till exklusiva digitala
utbildningskurser. Du år möjlighet att förbättra dina kunskaper med ett flertal olika inlärningsmetoder, bland annat grupp- och självstudier.
Målgrupp

Beslutsfattare, säljare, planerare
Programmerare, driftsättare, tekniker
Underhållspersonal
Operatörer
Innehåll

Självinlärningsmoduler: Med ett abonnemang på SITRAIN Access får du ett konto för ett år. Med det här kontot har du tillgång till alla
självinlärningsmoduler (webbaserade kurser, videor osv.) inom olika branschämnen. En aktuell översikt över tillgängliga
självinlärningsmoduler finns på SITRAIN access
Tester: Framgångsrikt lärande är en viktig del av SITRAIN Access. För att säkerställa detta är checkpoints och test en integrerad del av
varje inlärningsmodul.
Övningar i vår virtuella utbildningsmiljö Virtual Exercise Lab: VE Lab är en molnbaserad miljö med förinstallerad mjukvara (SIMATIC TIA
Portal, etc). I din första SITRAIN access prenumeration är två (2) timmar i VE Lab inkluderat.
Expert talks: På regelbundna webinarier får du förstahandsinformation från våra experter på produkterna från Siemens Industry.
Management account: Om ett företag köper minst fem (5) prenumerationer får dom tillgång till ett s.k management account. Detta konto
gör det möjligt för chefen eller den övergripande ansvariga att ha en översikt över sina anställdas utbildningsaktiviteter och tilldela dem
kurser.
Förkunskaper
För att kunna teckna ett abonnemang för SITRAIN Access så behöver du:
En personlig e-mail adress för ditt eget Sitrain Access konto
En Internetuppkoppling. Vi rekommenderar att du använder Internetbrowsern Chrome när du ska in på SITRAIN Access
Övrig information
• Abonnemanget är personligt och inte överförbart.
• Kontakta oss om på Sitrain på sitrain.se@siemens.com, du vill teckna prenumerationer till flera personer.
• Innehållet i SITRAIN Access finns tillgängligt på engelska och tyska.
Typ
Webbutbildning
Antal dagar
365 dagar
Språk
en
Pris
5 620 SEK
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