
Aidian Academy  
Az on-line képzés hatékonyabb és egyszerűbb!

Az Aidian Academy egy web-alapú tanuláskezelő rendszer. A képzési kurzusok bármikor rendelkezésre 
állnak. Az Aidian Academy könnyen elérhető egy jelszóval, és a hallgatók nem láthatják egymást  
a rendszerben (GDPR kompatibilis). 

Az Aidian Academy e-képzés platform kurzusai interaktívak, és többféle módon segítik a tanulási 
folyamatot. A tanfolyam tartalmaz egy vizsgát a hallgató kompetenciájának mérésére, és a tanfolyam 
sikeres elvégzését követően tanúsítványt ad.

Az Aidian Academy rugalmasságot biztosít  
a mindennapi munkájához

• Jelszóval történő 24/7 online hozzáférés

• Könnyedén szervezhető és dokumentálható képzések

• Képezze ki az új személyzetet bármikor

• Végezze el a tanfolyamot a saját tempójában egyszerre vagy 
kisebb részekre osztva

• Kezelje saját hallgatói csoportját külön koordinátor szereppel

Kompetens személyzet – kulcs a sikeres teszteléshez 

• A kurzus tartalma megfelel az ISO 22870: 2016 Point-of-
care testing (POCT) kívánalmaknak minőség és kompetencia 
szempontjából

• A teszt gyártója által készített képzés kihangsúlyozza a teszt 
összes releváns lépését

• A képzés tartalma következetes

• Az Aidian Academy bármikor lehetővé teszi az ismételt 
átolvasást

Korrekt point of care 
eredmény

Hatékony

24/7

Kapja meg hozzáférését az Aidian Academy most!



Fontolja meg az igényeit
• Hány embernek van szüksége képzésre?
• Milyen tanfolyamokra van szükség? * Lásd a kurzusválasztékot a www.aidian.hu oldalon.
• Szüksége van saját koordinátorra? **

Szerződés aláírása
• Az Aidian Academy éves megállapodást igényel. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot az 

értékesítéssel.

Használja ki az Aidian Academy
• Minden hallgatónak liszenszre van szüksége (Kat. sz. 154801), hogy hozzáférhessen az 

Aidian Academy e-képzés platformjához.
• Egy tanfolyam díj (Kat. sz. 154802) lehetővé teszi, hogy minden tanuló beléphessen  

egy tanfolyamra, aki rendelkezik liszenszel.
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Termék Kat.szám

Aidian Academy Liszensz Díj 154801

Aidian Academy Kurzus Díj 154802

Kapcsolat infó
Aidian Oy Finnország 
HU, CZ, SK, PL képviselet:

Megrendelés: info@aidian.hu 
Magyarországi munkatárs telefonszáma: +36205019012

www.aidian.hu / www.quikread.com

Hogyan juthat el az Aidian  
Academy – csak három  
egyszerű lépés szükséges

*Ön szabadon választhat kurzust vagy kombinálhatja a kurzusokat. Könnyedén hozzáadhat további kurzusokat, utólag is. 

** Nagyobb hallgatói csoport esetén lehetőség van koordinátori szerep felvételére kiegészítő funkcióként. A koordinátor a 
saját csoportjának tanulója, aki új hallgatókat vehet fel a csoportjába, nyomon követheti a hallgatók haladását a kurzusokon 
és információkat kaphat a kiállított bizonyítványokról. Azok a hallgatók, akiknek nincs koordinátor szerepük, nem láthatnak 
másokat az Aidian Academy.

További információkért kérjük vegye fel a kapcsolatot az értékesítéssel!


