
Nowa formuła szkoleń przedłużających
Licencję Instalatora Nice
Od lipca 2021 Licencjonowani Instalatorzy Nice Polska będą mogli przedłużyć swoją licencję za
pośrednictwem platformy e-learningowej SalesOn.

Na szkolenie Instalatorzy mogą zapisać się po zalogowaniu do Strefy Partnera dostępnej na stronie
www.nice.pl. Po dokonaniu wpłaty, Instalatorzy otrzymują link do szkolenia na platformie e-learningowej. Po
zapoznaniu się z materiałami wideo muszą zaliczyć krótki test – mają na to miesiąc od momentu otrzymania
linka.

Dzięki materiałom udostępnionym w ramach szkolenia kursanci mają okazję zdobyć wiedzę na temat nowych

Nice_PR
http://www.nice.pl

O Nice Polska Polski oddział Nice
jest jednym z pierwszych
międzynarodowych oddziałów
włoskiej firmy Nice Group - silnej
międzynarodowej grupy posiada...


Poland

N

PORTAL

ŚLEDŹ

2021-07-23

hype.news

Strona: 1

https://hype.news/pl/
http://www.nice.pl/
https://hype.news/nice-pr-pl/
http://www.nice.pl/


produktów z oferty Nice Polska.

Podczas kursu poruszane są następujące tematy: 

Dwukierunkowa droga radiowa OXIBD + ON3EBD
Siłowniki linearne TITAN3724HS, TITAN6024HS
Dwukierunkowa droga radiowa dalekiego zasięgu z technologią LoRa
Nowa rodzina siłowników garażowych SPY
Moduł IT4WiFi do nadzorowania automatyki domowej poprzez aplikację mobilną
Centralka CORE
Centrala MC800

 

Szkolenia prowadzone są przez dwóch doświadczonych specjalistów z dziedziny automatyki dla domu:

Grzegorza Jakóbczyka – dyrektora do spraw technicznych Nice Polska. Grzegorz to specjalista w branży i
wykładowca z dwudziestoletnim stażem w Nice. Wielu z naszych Instalatorów miało w przeszłości możliwość
osobistych spotkań z nim, w czasie różnych szkoleń, organizowanych w siedzibie naszej firmy.
Kamila Nowaka – specjalistę do spraw technicznych Nice Polska. Kamil dał się również poznać jako
wykładowca, prowadząc od kilku lat szkolenia specjalistyczne w siedzibie Nice. Wspiera Instalatorów codziennie,
rozwiązując najtrudniejsze problemy techniczne.

Firmy, które zgłosiły swoich Instalatorów na szkolenie, mogą skorzystać z oferty specjalnej na zakup
 wybranych urządzeń z oferty Nice Polska.

O Nice Polska Polski oddział Nice jest jednym z pierwszych międzynarodowych oddziałów włoskiej firmy Nice Group -
silnej międzynarodowej grupy posiadającej obecnie 24 oddziały na całym świecie. Od 1996 roku, z dystrybutora
podstawowych rozwiązań do automatyzacji bram i rolet, Nice Polska stał się dostawcą kompleksowych systemów
automatyki dla domu i przemysłu. Obecnie Nice Polska oferuje: automatykę do bram przesuwnych, skrzydłowych,
garażowych, przemysłowych oraz rolet, segmentowe bramy garażowe, systemy parkingowe, systemy kontroli ruchu
pieszych oraz wideodomofony. www.nice.pl
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Nowa jednostka
organizacyjna
Nice Smart Home
pomoże ludziom
...
Nice wyodrębniła w swoich
strukturach nową jednostkę
organizacyjną Smart Home Jej
celem będzie zaoferowanie
klientom rozwiązań dla
inteligentnej, przyjaznej i
wygodnej przestrzeni życiowej dla
całej r...
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Nice wspiera
budowę szpitala
dziecięcego w
Ugandzie
Nice wspiera włoską organizację
pozarządową Emergency w
Ugandzie przekazując 85 silników
rurowych w celu
zautomatyzowania rolet
zewnętrznych nowego Centrum
Chirurgii Dziecięcej w Entebbe
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Program
lojalnościowy
EKIPA FIBARO dla
instalatorów
smart ho...
5 maja uruchomiony został
program lojalnościowy EKIPA
FIBARO. Akcja skierowana jest do
instalatorów systemu
inteligentnego domu, którzy
przeszli szkolenie, posiadają
certyfikat instalatora oraz założy...
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Yubii Home -
nowe serce
Twojego
Inteligentnego
Domu
Premiera nowej centrali
zapewniającej komfort i
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