Opole, 2019-04-08

Atrium Centrum Ploterowe Sp. z o.o.
45-446 Opole, ul. Gosławicka 2d
tel.: 77 458 16 81
e-mail: biuro@atrium.com.pl

Zostań specjalistą w dziedzinie nowoczesnego
druku wielkoformatowego
Specjalista druku to nowy program szkoleniowo - edukacyjny skierowany dla użytkowników ploterów
wielkoformatowych marki MUTOH.
Szybki rozwój technologii druku oraz materiałów używanych podczas produkcji generuje szereg wątpliwości.
Ile razy zadawałeś sobie pytanie czy spełnisz oczekiwania klienta?
Ile czasu i materiału zostało stracone na testy wydruku?
Czas to zmienić. Zainwestuj w kadrę, rozwijaj swoich pracowników!
Podnieś standard oferowanych usług!
Nasza kadra trenerska składa się z ekspertów posiadających wieloletnie doświadczenie w dziedzinie
profesjonalnego druku.

Cele kursu:
• nabycie umiejętności poprawnej obsługi oraz konserwacji urządzenia drukującego
• przygotowanie prac do druku
• profesjonalne wprowadzenie do środowiska ONYX
• ocena i dobór ekonomicznych parametrów wydruku i optymalnych profili ICC
• wykorzystywanie zaawansowanych funkcji urządzenia ze współpracą z oprogramowaniem ONYX

Korzyści dla twojej firmy;
• mniej odpadów
• ograniczenie strat
• optymalizacja czasu i kosztów druku
• większa niezawodność maszyn
• optymalne wykorzystanie wszystkich możliwości posiadanych urządzeń
• rozwój kadry
• podnoszenie standardów świadczonych usług
• zdobycie nowych inspiracji
• zdobycie certyfikatu eksperta lub profesjonalisty drukowania
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Oferujemy 2 rodzaje szkoleń:
Expert druku (poziom średnio-zaawansowany)
• obsługa urządzenia,
• przygotowanie grafiki do wydruku za pomocą programu RIP
• wybór optymalnych profili
• dobór odpowiednich mediów
• konserwacja urządzenia
• ćwiczenia praktyczne
Cena jednodniowego szkolenia wynosi 1400 zł + VAT






Termin szkolenia: 08.05.2019
Miejsce szkolenia Opole, ul. Gosławicka 2D
Cena jednodniowego szkolenia: 1400zł netto.
Szkolenie w grupie do 6 osób
W cenie: materiały szkoleniowe, lunch

Profesjonalista druku (poziom zaawansowany)
• obsługa urządzenia,
• przygotowanie grafiki do wydruku
• dobór odpowiednich mediów
• wybór optymalnych profili druku
• tworzenie szablonów
• optymalizacja dozowanego tuszu
• ustawienia nasycenia kolorów
• kalibracja drukarki i głowicy/głowic
• konserwacja urządzenia, wymiana podstawowych części eksploatacyjnych, podstawowe naprawy
• przygotowywanie prac do automatycznego wycinania na ploterach tnących
• ćwiczenia praktyczne
Cena dwudniowego szkolenia wynosi 2400 zł + VAT






Termin szkolenia: 09-10.05.2019
Miejsce szkolenia Opole, ul. Gosławicka 2D
Cena jednodniowego szkolenia: 2400zł netto.
Szkolenie w grupie do 6 osób
W cenie: materiały szkoleniowe, lunch

Zgłoszenia należy przesyłać na adres mailowy: serwis@atrium.com.pl z podaniem Nazwy firmy, numeru NIP, terminu szkolenia i listy
uczestników.
O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń, rejestracja nie gwarantuje przyjęcia na kurs.
Organizator firma Atrium zastrzega sobie możliwość zmiany terminu szkolenia.

W razie pytań proszę o kontakt tel.: +48 600 025 800
Atrium Centrum Ploterowe Sp. z o.o.
www.atrium.com.pl
ul. Gosławicka 2D
Tel.: 77 458 16 81
45-446 Opole
Fax: 77 458 16 82
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