SPECIFICKÉ IT KURZY
Specifické IT kurzy jsou určeny uživatelům, kteří jsou
z nejrůznějších důvodů (výměna počítače, změna firemní
politiky) nuceni přejít na odlišný software, než s jakým byli dosud
zvyklí
pracovat.
Jedná
se
zejména
o
upgrade
Windows XP na Seven, Office 2003 na Office 2007⁄2010 nebo
Office 365, ale i migrace ze systému Windows na Linux, z MS
Office na OpenOffice či Google Docs apod. Osnovu těchto kurzů
běžně přizpůsobujeme konkrétním požadavkům zákazníka.

Specifické IT kurzy
Přechod z Windows XP na Seven - základní
•
•
•
•
•
•

Kód kurzu: Z27

Prostředí – Aero, Gadgets, Jump List, Snap
Windows Search
Síť – připojení, sdílení
Zálohování a obnovení systému
Windows XP Mode
Tipy a triky pro efektivnější práci

Cena:
Vyučovacích hodin:
Předpoklady:
Literatura, občerstvení:
Závěrečné zkoušky:
Poznámka:

990 Kč
6 (1 den)
znalosti na úrovni kurzu základy práce s počítačem
ano, v ceně
ne; absolvent získává certifikát Z27
Kurz je možno absolvovat dle dohody i jako přechod ze
systému Windows 2000

Specifické IT kurzy
Přechod z Windows XP na Seven - kompletní
•
•
•
•
•
•

Kód kurzu: K27

Kompletní obsah kurzu Z27
Windows Explorer, Taskbar
Location Aware Printing
Wake on WLAN
Bitlocker, Bitlocker2Go
Připojení k programům Remote App

Cena:
Vyučovacích hodin:
Předpoklady:
Literatura, občerstvení:
Závěrečné zkoušky:
Poznámka:

1790 Kč
12 (2 dny)
znalosti na úrovni kurzu základy práce s počítačem
ano, v ceně
ne; absolvent získává certifikát K27
Kurz je možno absolvovat dle dohody i jako přechod ze
systému Windows 2000

Specifické IT kurzy
Z MS Windows na Linux
•
•
•
•
•
•

Kód kurzu: W2L

Nejdůležitější rozdíly mezi OS Windows a Linux
Test systému na konkrétním hardware (Live Boot DVD nebo USB)
Přenesení souborů a nastavení
Spouštění Windows aplikací v prostředí systému Linux
Alternativy k aplikacím v MS Windows
Tipy a triky pro efektivnější práci

Cena:
Vyučovacích hodin:
Předpoklady:
Literatura, občerstvení:
Závěrečné zkoušky:
Poznámka:

1490 Kč
7 (1 den)
znalosti na úrovni kurzu základy práce s počítačem
ano, v ceně
ne; absolvent získává certifikát W2L
Kurz je možno absolvovat dle dohody jako přechod z
MS Windows 2000 ⁄ XP⁄7 na Ubuntu nebo Debian

Specifické IT kurzy
Z Linuxu na MS Windows
•
•
•
•
•
•

Kód kurzu: L2W

Nejdůležitější rozdíly mezi OS Linux a Windows
Přenesení souborů a nastavení
Spuštění systému v prostředí Windows (MobaLive, Virtual Machine)
Verze aplikací pro OS Linux ve Windows, alternativy
Zabezpečení OS Windows – automatické aktualizace, antiviry
Tipy a triky pro efektivnější práci

Cena:
Vyučovacích hodin:
Předpoklady:
Literatura, občerstvení:
Závěrečné zkoušky:
Poznámka:

1290 Kč
6 (1 den)
znalosti na úrovni kurzu základy práce s počítačem
ano, v ceně
ne; absolvent získává certifikát L2W
Kurz je možno absolvovat dle dohody jako přechod z
Ubuntu nebo Debianu na MS Windows 2000 ⁄ XP⁄7

Specifické IT kurzy
Z MS Office 2003 na 2007 - základní
•
•
•
•
•
•

Kód kurzu: Z37

Nové uživatelské rozhraní a jeho úprava
Tradiční a nové formátovací nástroje
Vkládání objektů a práce s nimi (obrázky, WordArt, klipart, grafy)
Záhlaví a zápatí
Možnosti ukládání (starý a nový formát, export do PDF)
Tipy a triky na efektivnější práci

Cena:
Vyučovacích hodin:
Předpoklady:
Literatura, občerstvení:
Závěrečné zkoušky:
Poznámka:

1190 Kč
6 (1 den)
znalosti na úrovni kurzu základy práce s počítačem
ano, v ceně
ne; absolvent získává certifikát Z37
Kurz je možno absolvovat dle dohody i jako přechod
na MS Office 2010

Specifické IT kurzy
Z MS Office 2003 na 2007 - kompletní
•
•
•
•
•
•

Kód kurzu: K37

Kompletní obsah kurzu Z37
Možnosti úprav uživatelského rozhraní
Nové šablony
Styly a motivy
Rychlé vyhledávání, kategorizace zpráv v Outlooku
Tipy a triky na efektivnější práci

Cena:
Vyučovacích hodin:
Předpoklady:
Literatura, občerstvení:
Závěrečné zkoušky:
Poznámka:

1990 Kč
12 (2 dny)
znalosti na úrovni kurzu základy práce s počítačem
ano, v ceně
ne; absolvent získává certifikát K37
Kurz je možno absolvovat dle dohody i jako přechod
na MS Office 2010

Specifické IT kurzy
Z MS Office desktop na MS Office 365
•
•
•
•
•
•

Kód kurzu: D2C

Teoretický úvod – problematika cloudu, výhody a nevýhody
On-line prostředí MS Office 2010 Professional Plus
Exchange Online – e-mail, kalendář, antivir, antispam
SharePoint Online – tvorba webů k propojení s kolegy
Lync Online – zasílání zpráv, sdílení, videokonference s kolegy
Tipy a triky pro efektivnější práci

Cena:
Vyučovacích hodin:
Předpoklady:
Literatura, občerstvení:
Závěrečné zkoušky:
Poznámka:

2990 Kč
13 (2 dny)
znalosti na úrovni kurzu obsluha PC 80 vyučovacích h.
ano, v ceně
ne; absolvent získává certifikát D2C
Kurz je možno absolvovat dle dohody jako přechod
z MS Office 2003⁄2007⁄2010

Specifické IT kurzy
Z MS Office na OpenOffice
•
•
•
•
•
•

Kód kurzu: M2O

Nejdůležitější rozdíly mezi MS Office a OpenOffice
Přizpůsobení uživatelského rozhraní
Kompatibilita, import, export a sdílení dat
Časté problémy – slovníky, odrážky a číslování aj.
Alternativy k MS Outlook
Tipy a triky pro efektivnější práci

Cena:
Vyučovacích hodin:
Předpoklady:
Literatura, občerstvení:
Závěrečné zkoušky:
Poznámka:

1190 Kč
7 (1 den)
znalosti na úrovni kurzu základy práce s počítačem
ano, v ceně
ne; absolvent získává certifikát M2O
Kurz je možno absolvovat dle dohody jako přechod
z MS Office 2003⁄2007⁄2010

Specifické IT kurzy
Z OpenOffice na MS Office
•
•
•
•
•
•

Kód kurzu: O2M

Nejdůležitější rozdíly mezi OpenOffice a MS Office
Přizpůsobení uživatelského rozhraní
Kompatibilita, import, export a sdílení dat
Časté problémy – záhlaví a zápatí, rozložení stránky aj.
MS Outlook – seznámení s aplikací
Tipy a triky pro efektivnější práci

Cena:
Vyučovacích hodin:
Předpoklady:
Literatura, občerstvení:
Závěrečné zkoušky:
Poznámka:

1090 Kč
6 (1 den)
znalosti na úrovni kurzu základy práce s počítačem
ano, v ceně
ne; absolvent získává certifikát O2M
Kurz je možno absolvovat dle dohody jako přechod
z MS Office 2003⁄2007⁄2010

Specifické IT kurzy
Z MS Office na Google Docs
•
•
•
•
•
•

Kód kurzu: M2G

Teoretický úvod – problematika cloudu, výhody a nevýhody
On-line prostředí Google Docs, hlavní rozdíly oproti MS Office
Kompatibilita, import, export a sdílení dat
Časté problémy – jak zvýšit dostupnost pokročilých funkcí
Propojení s účtem Gmail
Tipy a triky pro efektivnější práci

Cena:
Vyučovacích hodin:
Předpoklady:
Literatura, občerstvení:
Závěrečné zkoušky:
Poznámka:

1490 Kč
7 (1 den)
znalosti na úrovni kurzu základy práce s počítačem
ano, v ceně
ne; absolvent získává certifikát Z2G
Kurz je možno absolvovat dle dohody jako přechod
z MS Office 2003⁄2007⁄2010

