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SZKOLENIA VIX AUTOMATION:
KLUCZ DO WIĘKSZEJ LICZBY KLIENTÓW – WIEDZA

Szersza i głębsza wiedza produktowa prowadzi wprost do 
lepszej personalizacji rozwiązań dla klienta.
Aby poznać dogłębnie systemy GE Digital, należy powierzyć 
kształcenie pracowników ekspertom, pracującym z tym 
oprogramowaniem od 12 lat, praktykom, a przede wszyst-
kim dystrybutorowi.  

S.I.A. ŚWIADCZY KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ SYSTEMÓW AUTOMATYKI I INFORMATYKI DLA 

PRZEMYSŁU FARMACEUTYCZNEGO ORAZ KOSMETYCZNEGO. DZIAŁA NA RYNKU POLSKIM 
ORAZ WŁOSKIM, CZĘŚĆ PROJEKTÓW PROWADZI TAKŻE MIĘDZYNARODOWO, WLICZAJĄC TAK 
EGZOTYCZNE LOKALIZACJE JAK CHINY, AMERYKA POŁUDNIOWA CZY KRAJE AZJI ŚRODKOWEJ. 

Wiedza jest naszym kluczem do powiększa-
nia portfela klientów. Zaufało nam wiele firm 
z całego świata, wiedząc że gwarantem ich 
sukcesu jest nasza gruntowna znajomość    
systemów automatyki i informatyki.

– Wiesława Pietrzak, S.I.A. 
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Trenerzy VIX są nie tylko kompetentni, ale z olbrzymią 
łatwością przekazują wiedzę. Żadne z postawionych  
trenerom pytań nie pozostaje bez odpowiedzi. 
To także sympatyczni ludzie, którzy od samego począt-
ku szkolenia przekazują swoją pozytywną energię     
kursantom, a nauka sama wchodzi do głowy!

– Adam Bogusławski, S.I.A.

Szkolenia z zakresu oprogramowania GE Digital prowadzą 
doświadczeni inżynierowie automatycy, znający to oprogra-
mowanie z praktyki, pracujący z nim na co dzień. 
O ich talencie dydaktycznym świadczą najlepiej liczby,     
przeszkolili już prawie 800 osób! Zespół trenerów przepro-
wadza kursantów przez tajniki podstawowych konfiguracji, 
skrypty VBA aż po pełne przygotowanie w pełni spersonali-
zowanych aplikacji. 

Materiały, które zostały opracowane przez zespół 
inżynierski VIX Automation wraz z kadrą profesorską 
uczelni technicznych. Podręczniki szkoleniowe zawierają 
nie tylko teorię, ale także ćwiczenia praktyczne, dzięki 
którym można sprawdzić i ugruntować pozyskaną wiedzę. 
Uczestnicy szkoleń otrzymują komplet materiałów szkole-
niowych po szkoleniach na własność, mając pod ręką cały 
czas to, co najistotniejsze. 

CO WYRÓŻNIA VIX AUTOMATION? 

SZKOLENIA VIX AUTOMATION:
KLUCZ DO WIĘKSZEJ LICZBY KLIENTÓW – WIEDZA

Adam Bogusławski, S.I.A.: 
Podręczniki zawierają wiele grafik
i screenów, to pozwala zapamiętać 
wiele opcji wzrokowo. Treść 
podręczników jest segregowana 
tematycznie oraz według poziomu 
zaawansowania. 

SZKOLENIA
VIX AUTOMATION

WIEDZA I DOŚWIADCZENIE

WŁASNE MATERIAŁY 
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Szkolenia dwujęzyczne, bądź tylko 
anglojęzyczne są dla nas olbrzymim 
plusem – możemy jednocześnie szkolić 
polski i włoski oddział.

– Wiesława Pietrzak, S.I.A.

Poza ścieżką standardową – na poziomie podstawowym        
i zaawansowanym, VIX Automation organizuje również 
szkolenia spersonalizowane. Istnieje możliwość wybrania 
wraz z prowadzącym doboru odpowiedniej tematyki i za-
gadnień  zgodnie z oczekiwaniami klienta. Te dedykowane 
szkolenia cieszą się dużym zainteresowaniem szczególnie 
wśród inżynierów posiadających już jakąś wiedzę                         
i chcących ją poszerzyć o konkretne, wybrane tematy.

W trakcie szkoleń trenerzy na naszą prośbę zawsze poświęcali więcej 
czasu na zagadnienia, które nas szczególnie interesowały. Po realizacji szko-
leń na obu poziomach trudności, spokojnie można poradzić sobie z realiza-
cją małych i średnich projektów. Warto pamiętać, że szkolenie to dopiero 
początek drogi z oprogramowaniem. Nie od razu zostaniesz programistą, 
jednak dobrymi szkoleniami wyznaczasz sobie ścieżkę kariery i ułatwiasz 
sobie osiąganie zamierzonych celów. Zawsze też możesz liczyć na wspar-
cie działu inżynierskiego VIX.

– Adam Bogusławski S.I.A. 

Szkolenia organizowane przez firmę VIX Automation cha-
rakteryzują się prostym i przystępnym językiem, używa-
nym przez trenerów praktyków. Prowadzone są one         
zarówno w języku polskim jak i języku angielskim. Ponad 
to materiały  szkoleniowe (podręczniki) występują w obu 
tych językach. Umożliwia to organizowanie szkoleń  dla 
ludzi z różnych krajów, a co za tym idzie wspólne                
zdobywanie wiedzy. 
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JĘZYK

PERSONALIZACJA 
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• zwiększenie świadomości sprzedawanego produktu
• stałe podnoszenie kwalifikacji 
• wiedza, która nas wyróżnia w kontaktach
   handlowych i technicznych
• wyższy poziom personalizacji rozwiązań
   proponowanych klientom
• jednoczesne szkolenie pracowników kilku oddziałów
   (w tym zagranicznych)
• możliwość szybszej identyfikacji potrzeb klientów 
• a przy okazji… integracja pracowników firmy

KLUCZOWE KORZYŚCI WG S.I.A.

     Po szkoleniu z zakresu produktów GE Digital można 
skorzystać z oferty dodatkowej – rozrywkowo-integra-
cyjnej! Napisz do nas! Pomożemy wybrać najlepszą 
atrakcję team-buildingową dla Twojej załogi.

Szkolenia organizowane są zarówno w Centrum 
Szkoleniowym VIX (dysponujemy dwiema  klimaty-
zowanymi salami, w zależności od ilości kursantów), 
albo w siedzibie klienta. Nasze biuro położone jest 
poza ścisłym centrum Katowic, więc ominiesz korki, 
jednocześnie na tyle blisko centrum, że dojedziesz 
do nas w 10 min. samochodem. Dysponujemy 
także parkingiem. 

LOKALIZACJA 
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VIX AUTOMATION
to autoryzowany dystrybutor oprogramowania przemysłowego firmy 
GE Digital . Oferta powstałej w 2005 roku firmy obejmuje oprogramowanie 
przemysłowe GE (m.in. HMI/SCADA iFIX, Web HMI, Historian, Workflow, 
rozwiązania klasy MES).
W ofercie VIX Automation znajdują się profesjonalne szkolenia   z zakre-
su obsługi i programowania oferowanego oprogramowania.

Ty też możesz przekonywać klientów swoją wiedzą! 

PRZEPROWADZONE SZKOLENIA:

VIX AUTOMATION SP. Z O.O.
ul. Siemianowicka 5A
40-301 Katowice
NIP: 954 253 18 85

ZAPOZNAJ SIĘ Z INNYMI CASE STUDIES! https://www.vix.com.pl/referencje

32 782 71 90
32 358 20 20
vix@vix.com.pl

Dystrybutor
Digital

Szkolenia GE iFIX Kurs podstawowy 
Szkolenia GE iFIX kurs rozszerzony 
Szkolenia dedykowane: VBA oraz GE Historian


