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PREDSTAVITEV

Agora – ATC in ECDL center

Učinkovita uporaba IT
..V Agori, d. o. o., nam lahko poslovno pomaga več podjetniških svetovalcev, ocenjevalcev kakovosti, pooblaščenih Autodesk trenerjev
in ECDL izpraševalcev. Storitve izvajajo na osnovi potreb in želja poslovnih partnerjev in z jasno določenimi cilji in vsebinami..

20 let agore
Agora, d. o. o., podjetje za ustvarjalne komunikacije, že od svojega začetka, leta 1989, izvaja svetovanja in usposabljanja za razvoj podjetništva,
partnerskih sodelovanj in vodenja.
Zelo pomemben poudarek dajejo uporabi informacijske tehnologije v poslovnih procesih.
Analize po evropskih državah kažejo, da tretjina
zaposlenih zaradi neučinkovite uporabe računalnika poprečno izgubi pol ure dnevno ali 140
ur letno na vsako premalo usposobljeno osebo.
Za povečanje stopnje učinkovitosti je Agora, d.
o. o., odličen partner, saj izdela analizo stanja informacijskih znanj in načrt za vsakega uporabnika posebej ter za celotno podjetje.
ECDL (European Computer Driving Licence) Evropsko računalniško spričevalo
Informacijska tehnologija nas spremlja na vsakem koraku in vsak dan je bolj potrebno biti računalniško pismen. Ko pa po uspešno opravljenih izpitih pridobite ECDL spričevalo, ki je enako
in velja v 170 državah sveta, se nam zaposlitvene možnosti še bolj razširijo. Pridobimo lahko
več vrst spričeval: od osnovnega, nadaljevalnega do CAD programa. Seveda nas lahko v Agori,
d. o. o., v lastni računalniški učilnici tudi pripravijo na izpite. Delodajalec z upoštevanjem javno
objavljenih učnih mednarodnih standardov in
pridobljenimi ECDL spričevali zviša kakovost dela zaposlenih. Investicija in učinkovitost uporabnikov informacijske tehnologije se z uveljavljanjem ECDL standardov zelo zviša. V državah
evropske unije veliko delodajalcev zahteva
ECDL dokazila, zato si lahko na spletni strani
www.ecdl.si ogledamo učne načrte in se vključimo v priprave ali samo na izpite za pridobitev
ECDL spričevala.

ATC - Autodesk Trening Center
Podjetje Autodesk je vodilni svetovni izdelovalec programske opreme za računalniško konstruiranje. Njihov izdelek AutoCAD je najbolj
razširjen CAD (computer assisted design) programski paket na svetu. Omogoča tako 2D kot
3D risanje. Odlikuje ga prilagodljivost potrebam uporabnikov in možnost nadgrajevanja
(LISP, VBA). Zadnja verzija AutoCAD 2010 je prinesla veliko uporabnih novosti. Agora, d. o. o.,
ima status pooblaščenega učnega centra za

»

38

Računalniške novice

osnovne Autodeskove produkte že več kot 15
let. V tem času se je skozi njihova praktična
usposabljanja naučilo računalniškega konstruiranja na Autodeskovih programih več tisoč
udeležencev. Vsa njihova usposabljanja so zasnovana tako, da se zaradi večkratnega praktičnega ponavljanja posameznih rutin skozi
učni proces, posamezniki dejansko usposobijo

za čisto samostojno delo. Osnovno usposabljanja za 2D risanje izvajajo v takšnem obsegu, da udeleženci pridobijo vsa znanja, potrebna za pridobitev ECDL spričevala. Tako se
lahko zainteresirani kandidati po koncu usposabljanja odločijo tudi za tovrstno, mednarodno priznano potrditev praktičnih znanj iz
CAD-a.
(P.R.)

IZDELOVANJE�2D NAÈRTOV�-�AutoCAD�2010
S�prijaznim�praktiènim�delom��vas�vodimo�na�konkretnih�primerih�do�uporabnih�rešitev
Pridru�ite�se�nam!
�
�
�
�
�
�
�
�
�

Novo�mesto 15.�marec�-�26.�marec�2010
Ljubljana 22.�marec�-�2.�april�2010
Se�ana 29.�marec�-�9.�april�2010
Nova�Gorica 12.�april�-�23.�april�2010
Trbovlje 12.�april�-�23.�april�2010
Maribor 3.�maj�-�14.�maj�2010
Ljubljana 10.�maj�-�21.�maj�2010
Murska�Sobota 17.�maj�-�28.�maj�2010
Koper 31.�maj�-�11.�junij�2010
Agora�d.o.o.,�Parmova�53,��1000�Ljubljana
tel.:�01/28�01�620,�www.agora.si,�agora@agora.si
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