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Prenos znanja v prakso je izziv!
..Že skoraj ponotranjeno prepričanje, da je izobraževanje časovno zamuden in drag proces, ki mu trenutna ekonomska situacija le še
dodatno piha na dušo, je dober pokazatelj ključnih potreb sodobnega uporabnika..

Informacije in znanje, ki so predpostavke
bodočih rešitev, so zahtevane takoj. Za ponudnike mora biti izziv, da se njihova ponudba sreča
s povpraševanjem naročnika in ta prenese znanje neposredno v prakso. Odlike so zato predvsem: hitrost, ciljna usmerjenost, praktičnost.

On-line tečaji
S svobodno izbiro časa in kraja študija vam
omogočajo prilagodljiv sistem učenja, ki ustreza
potrebam sodobnega delovnega urnika. Namenjeni so vsem, ki bi radi osvojili, obnovili ali nadgradili specifična znanja. Učno snov, ki je razdeljena v tematske lekcije, lahko preštudirate kadarkoli,
jo natisnete ali shranite na računalnik. Vsaka lekcija,
tako s področja računovodskih kot tudi bolj poljudnih jezikovnih in računalniških on-line tečajev, je
preplet teoretične podlage, praktičnih primerov in
»domače naloge«. Vsebino, ki je črpana iz
življenjskih situacij in poslovnih dogodkov, so
pripravili strokovnjaki s posameznih področij in jo
obogatili z opozorili in praktičnimi napotki. Hitro,
enostavno in uporabno!
Prednosti on-line tečajev Verlag Dashöfer:
• Učenje, kadar vam koristi.
• Na on-line tečaj se lahko naročite kadarkoli med
letom in študirate po lastnih željah in potrebah.
• Poudarek je na praktičnih primerih in enostavnih razlagah rešitev.

www.racunalniske-novice.com

• Dobili boste seznam literature, ki bo razširila
vaše znanje.
• Ena lekcija vam za učenje ne bo vzela več kot
60 minut časa.
• Do vseh lekcij on-line tečaja imate enoletni
dostop.
• Po koncu prejmete potrdilo o opravljenem
on-line tečaju.

Seminarji
Ker je meja med procesom izobraževanja in
konzultacijo vedno bolj tanka, so seminarji
odlična priložnost za ujeti »dve muhi na en
mah«. Poleg stanovskega druženja, koristne
izmenjave izkušenj ter spoznavanja z aktualnimi
novostmi, so udeležencem za dodatna vprašanja
vedno na voljo ugledni predavatelji, ki svoje
izkušnje črpajo tudi iz svoje lastne poslovne
prakse. Naročniki publikacij založbe Verlag
Dashöfer se lahko izobraževalnih dogodkov
udeležijo po posebej ugodnih cenah!

In-house seminarji
Posebnost in odlika internega izobraževanja, ki
je neprimerljivo z ostalimi oblikami izobraževanj,
je intenzivno prelivanje strokovnega znanja na
strani ponudnika ter jasno definiranih potreb in
ciljev na strani naročnika. Udeleženci, ki po nivoju znanja, izobrazbi ali delovnih nalogah - za ra-

TOP 5 seminarjev Verlag Dashöfer v letu
2010, ki jih ne smete zamuditi!
1) Praktični koncentrat sprememb DDV
2) Blagajniško poslovanje in potni nalogi
3) Izvršba - novosti in spremembe novele ZIZ-H
4) Minimalna pravna ureditev podjetja
5) Računovodsko spremljanje proizvodnje
zliko od javnih seminarjev - povečini tvorijo homogeno skupino, tako hitro in sistematično
pridejo do poglobljenih informacij in rešitev. Individualno izdelan, torej v celoti potrebam
naročnika prilagojen program izobraževanja,
omogoča, da so po izobraževanju udeleženci
pripravljeni za takojšnje samostojno delo, kar
podjetju prihrani tako čas kot denar.

E-časopisi
Biti informiran je dandanes nuja. Biti obveščen
med prvimi je prednost. Biti obveščen iz
zanesljivega vira je predpogoj za uspeh. V
založbi Verlag Dashöfer gradijo most zaupanja s
svojimi naročniki tudi preko brezplačnih elektronskih časopisov z različnih poslovnih področij.
Praktične nasvete in uporabne namige bere že
preko 82.000 abonentov.
Več informacij ali obrazec za prijavo najdete na
www.dashofer.si. 
(P.R.)
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