Uw partner voor informatica-opleidingen op maat

MS Office

Informatica is niet meer weg te denken uit onze kantooromgeving. Investeer vandaag nog in een Office-opleiding op
maat voor uw medewerkers.
U krijgt kwaliteits- en efficiëntiewinst in return.

“Ik volgde de Syntra-maatopleiding ‘Wat is nieuw
in Office 2010’ samen met 5 andere collega’s van
Agfa Graphics. De opleiding is zeer sterk, zowel
qua inhoud als het lesgeven zelf. De Microsoft-logica werd op een heel goede manier uitgelegd.
De docent gaf vele tips en tricks die ons vooruithelpen. Enkel jammer dat we deze opleiding niet
3 jaar eerder hadden gevolgd, het had ons veel
zoekwerk bespaard.”
Hendrik Lambrecht,
TQM assistant Agfa Graphics

Social media

Social media is zeer belangrijk om als bedrijf de vinger aan
de pols te houden. Het succes van sociale netwerken zoals
Facebook, LinkedIn en Twitter zijn fenomenaal. Ook uw
bedrijf of organisatie kan mee op dit succes surfen.

“Ja” voor maatopleidingen
Werken uw medewerkers efficiënt met MS Office?
Haalt uw bedrijf of organisatie (veel) voordeel uit
het gebruik van social media? Zijn uw collega’s
vertrouwd met de tips & tricks rond het mobiel
werken op iOS of Android?
Wellicht kan u op alle vragen niet volmondig ‘JA’ antwoorden.
Met een maatopleiding geeft u de informaticakennis
en –vaardigheden in uw bedrijf of organisatie een serieuze
boost.

‘Te duur’ zegt u?
Laat u vooral niet afschrikken door het kostenplaatje.
Met kmo-portefeuille bespaart u tot 50% op uw opleidingskost.
Ook Unizo-leden en leden van bepaalde sectorfondsen genieten
van een korting.
Een voorbeeld
Een KMO (Unizo-lid) bestelde een basisopleiding Excel (2 sessies
van 3 lesuren) voor 12 medewerkers in het bedrijf zelf.
2 sessies van 3 lesuren		 € 860,00
Syllabus voor 12 cursisten		
120,00
10% Ledenkorting UNIZO
- 98,00
Factuurbedrag		882,00
50% tussenkomst via de kmo-portefeuille		 - 441,00
Kost per cursist		
€ 36,75
excl. BTW

Wat kunnen wij voor u betekenen?
Een maatopleiding kost minder dan u denkt
Syntra-AB is een erkend opleidingscentrum waardoor u
gebruik kan maken van de kmo-portefeuille.
U bespaart hiermee tot 50% op uw opleidingskost.
Leden van Unizo genieten bovendien 10% korting op korte
opleidingen bij Syntra-AB.
Sommige sectorfondsen voorzien ook een subsidie voor de
opleiding van werknemers.
Meer info op www.syntra-ab.be/kortingen

Professioneel. Praktijkgericht. Syntra.

Contacteer ons vandaag nog voor een offerte op maat.
Onze accountmanagers Debbie en Sofie komen ook graag
bij u langs voor een vrijblijvend gesprek.
Contacteer Kim Priem
voor een offerte op maat:
Kim Priem 03/451 99 19
(van 9u00 tot 17u00)
kim.priem@syntra–ab.be
www.syntra-ab.be/bedrijfstrainingen

Informatica
opleidingen
op maat
Office & Online
syntra-ab.be/bedrijfstrainingen

Microsoft Office
Ontdek onze ruime waaier aan Office-opleidingen.
Van basisopleidingen voor beginners tot
gespecialiseerde tips & tricks voor gevorderden.
Indien nodig nemen wij eerst een niveautest af om de
opleidingsbehoeften perfect in te schatten en de gepaste
opleiding aan te bieden.
•		
Basisopleidingen MS Office programma’s
		Upgrade van MS Office 2010 naar MS Office 2013,
		MS Excel basis, MS Word basis, MS Outlook basis,
		MS PowerPoint, MS Access …
•		
Voor gevorderden
		MS Excel gevorderden, MS Word gevorderden,
		MS PowerPoint gevorderden, MS Outlook gevorderden
Een greep uit ons aanbod in-company trainingen:
Opleiding

Dagprijs
in-company training *
Excl. BTW en kosten **

Basisopleidingen
Gevorderden
Specifieke toepassingen
• Outlook E-mailmanagement
• Powerpoint Professionele presentaties
• Word Tips&Tricks
• Excel Tips&Tricks
• Excel Gevorderde Formules & Functies
• Excel Databanken & Draaitabellen
• Excel Power Pivots

€ 860
€ 860
€ 860
€ 860
€ 860
€ 860
€ 860
€ 860
€ 860

Deze prijzen zijn indicatief. We kunnen steeds – op basis van uw behoeften – verdiepen, op
maat uitwerken of eventueel korter maken.
* Vaste prijs, ongeacht het aantal deelnemers (maximum 12).
** Kosten zoals catering, syllabus etc… worden berekend per deelnemer.

Social Media
Online tools mogen niet ontbreken in de marketingmix
van vandaag. We bieden u een overzicht van de kenmerken en functies van de belangrijkste social media
en hoe er als bedrijf of organisatie uw voordeel uit te
halen.
Ook voor deze onderwerpen beschikken wij over
bekwame en ervaren docenten die een gepaste
maatopleiding kunnen verzorgen.
Meer en meer medewerkers werken mobiel op ipad of
tablet. We zoomen in op documentbeheer, presentaties
en werken met bestanden in iOS of Android.

Open Aanbod
In het open aanbod kan u terecht voor + 500 opleidingen in + 20 sectoren. Alle opleidingsinfo vindt u op
www.syntra-ab.be. Het volledige cursusaanbod 20152016 staat online vanaf 6 juni 2015.
Voor het aanbod rond onze Summerschool en
Syneton University opleidingen kan u reeds inschrijven
via de website.

Summerschool

5 tips voor een LinkedIn bedrijfspagina
•
•
•
		
		
•
		
•
		

gebruik een eigen professionele url
zorg voor een goede omschrijving
optimaliseer het bedrijfsprofiel met
trefwoorden waarop u wil
gevonden worden
deel de expertise van uw bedrijf in relevante
groepen en leer van andere experten
vraag anderen om de bedrijfspagina te volgen
en vraag naar recommendations

Opleiding

Dagprijs
in-company training *

Profiteer van de zomer om nieuwe competenties te verwerven of vaardigheden aan te scherpen.
Info en inschrijven via www.syntra-ab.be/summerschool

Syneton University

Excl. BTW en kosten **

Correct omgaan met social media
Professioneel gebruik van de iPad
Werken met Android tablet

€ 1.350
€ 1.580
€ 1.100

Deze prijzen zijn indicatief. We kunnen steeds – op basis van uw behoeften – verdiepen, op
maat uitwerken of eventueel korter maken.
* Vaste prijs, ongeacht het aantal deelnemers (maximum 12).
** Kosten zoals catering, syllabus etc… worden berekend per deelnemer.

Bespaar tot 50% op
de opleidingskost

www.syntra-ab.be/bedrijfstrainingen

U heeft behoefte aan een opleiding die niet vermeld is?

In het najaar 2015 organiseren Syntra-AB en Syneton
University de opleidingsreeks “Slimme ICT-toepassingen
voor de KMO”.
Behaal extra rendement in uw onderneming door het slim
inzetten van ICT.

Geen probleem, ook daarvoor hebben wij de geschikte docent.
Laat het ons weten en wij bezorgen u een offerte op maat.

Vijf namiddagsessies waarop u vrij kan intekenen.

Contacteer Kim Priem: 03/451 99 19 (van 9u00 tot 17u00), kim.priem@syntra–ab.be

Info en inschrijven via www.syntra-ab.be/synetonuniversity

