Hledáte jednoduché
řešení, jak proškolit
své zaměstnance?
Každé podnikání stojí na týmu spolehlivých a sehraných lidí. A jejich praktických
dovednostech. Tyto dovednosti je třeba posilovat a udržovat aktuální. Zavedením
moderních programátorských přístupů z naší nabídky e-learningu docílíte jak
snížení nákladů na opravy a změny Vašeho softwaru, tak určité profesní zastupitelnosti v rámci Vašeho týmu.
Již několik let v Praze pořádáme bezkonkurenčně nejvýhodnější prezenční kurzy
vedené zkušenými lektory. Díky nim budou mít Vaši zaměstnanci možnost proškolit
se od úplných začátků až po pokročilejší problematiku v oblasti programování.
Kurzy jsou koncipovány jako jednodenní a sestaveny tak, aby pro Vaše zaměstnance byly maximálně přínosné. V případě zájmu větší skupiny lidí není problém realizovat kurz pohodlně přímo ve Vašich prostorách.

S námi bude školení Vašich zaměstnanců mnohem snazší:

Vaše firma

Naše nabídka
kurzů

Inovace a růst
produktivity

STRUČNĚ O NÁS
100 tisíc uživatelů měsíčně
Široké portfolio kurzů: Java, C# .NET, PHP, HTML, CSS, JavaScript, SQL, UML, C
a C++, Python, Swift, Kotlin.
Nové lekce přidáváme denně, měsíčně odškolíme stovky lidí online a desítky
prezenčně
Pořádáme odborné diskuze, chaty, soutěže, srazy

Naše nabídka prezenčních školení

ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ
(C#, JAVA, PHP)

OBJEKTOVÉ PROGRAMOVÁNÍ
(C#, JAVA, PHP)

Kurz se zaměřuje zejména na datové typy,

Kurz se zaměřuje zejména na třídy, zapouz-

podmínky, cykly, řetězce, pole, funkce a

dření, dědičnost, polymorfismus, abstrakci,

knihovny.

statiku, rozhraní, výjimky, kolekce, lambda
funkce a další.

CENA: 2 999 Kč / osoba

CENA: 2 999 Kč / osoba

FIREMNÍ VÝVOJ SOFTWARU - UML,
NÁVRHOVÉ VZORY (C#, JAVA, PHP)

FIREMNÍ VÝVOJ SOFTWARU TESTOVÁNÍ A VERZOVÁNÍ
(C#, JAVA, PHP)

Školení naprosto klíčového návrhu reálných
objektových aplikací, UML, návrhových

Školení slouží jako příprava do zaměstnání

vzorů a best practices.

pro všechny, kteří umí již dobře programovat, ale neovládají nástroje pro testování,
verzování a práci v týmu.

CENA: 2 499 Kč / osoba

CENA: 2 499 Kč / osoba

JAVASCRIPT OD A DO Z

MODERNÍ WEBDESIGN OD A DO Z

Školení programování v JavaScriptu od

Školení webdesignu a front-endových

základní syntaxe, přes OOP v nové ECMA 6

technologií HTML 5, CSS 3, bootstrap, SEO

až po jQuery, Angular, transpilery a Gulp.

optimalizace pro vyhledávače, domény a
webhostingy, SASS a LESS a dalších.
CENA: 2 999 Kč / osoba

CENA: 2 499 Kč / osoba

NETTE FRAMEWORK V PHP
Školení nejznámějšího českého PHP frameworku, se kterým se v praxi rozhodně

VYUŽIJTE MOŽNOST DOTAČNÍHO
PROGRAMU POVEZ II A ZAPLAŤTE
POUZE 15 % CENY KURZU!

neztratíte. Konfigurace, ACL, moduly, komponenty, AJAX, autowiring a další.
CENA: 2 499 Kč / osoba

Naši lektoři nejsou plátci DPH. V případě dostatečného počtu uchazečů není problém školení zprostředkovat
přímo ve Vašich prostorách.

Zaujali jsme Vás?
Věřím, že Vás naše nabídka možností vzdělávání zaujala. V případě jakýchkoliv
dotazů se na mne neváhejte obrátit.

Jsem Vám k dispozici
Ing. Michal Čápka
Manažer prodeje
ITnetwork s.r.o.
+420 733 640 605
profirmy@itnetwork.cz
https://www.itnetwork.cz

