Kursusprogram
I’ve learned
that.....

.... I still have
a lot to learn!

Keep learning
WHAT YOU DO WITH WHAT YOU LEARN IS WHAT IS IMPORTANT
Vi tror på at succesfulde løsninger ikke alene bygges
på valget af produkter. Derfor er det vores mål at
samarbejde intensivt med alle vores partnere så
de er korrekt certificeret i at kunne supportere og
servicere deres kunder bedst muligt i Nedap AEOS
systemet.
Vitani sælger udelukkende igennem partnerkanalen
og anvender ikke distributører. Det betyder at vi kan
sikre at slutkunden handler med kompetente
partnere, der via den rette uddannelse kan
supportere og installere Nedap AEOS korrekt.
Igennem vores partnerprogram giver vi dig som
tekniker muligheden for både at blive en del af vores
globale netværk og med det samme at kunne drage
fordel af det mest essentielle i vores partnerprogram:
Vitani har en solid track record i at kunne tilbyde
teknisk support til både partnere og slutkunder af
den absolut højeste kvalitet. Vores supportteam
stopper ikke før de har løst de udfordringer du måtte
have.
Vitanis udbud af tekniske kurser tilbydes
udelukkende til vores partnere og gør det muligt for
teknikerne, der dagligt arbejder med ADK at kunne
udforske og udnytte de mange funktionaliteter
samt det fulde potentiale i Nedap AEOS
adgangskontrolsystemet.
For at sikre at kompetenceniveauet opretholdes
hos vores partnere stiller Vitani et krav om at alle
de tekniske kurser, Nedap AEOS Basis, Nedap AEOS
Udvidet og Nedap AIA fornyes hvert tredje år på
individuelt teknikerniveau. Kursusbeviser følger altid
medarbejderne og registreres ikke under partnerne

Praktiske informationer:
Alle kurser afholdes på vores hovedkontor i Viborg:
Vestermarksvej 3, DK-8800 Viborg.
Vi er gerne behjælpelige med at lokalisere
overnatningsmuligheder i nærområdet.
Priser:
1 dags kurser
1.800 DKK
2 dags kurser
3.500 DKK
Brush-Up kursus 2.500 DKK
Morgenmad og frokostforplejning er inkluderet.

Kursusdatoer i 2021:
Nedap AEOS Basis - Introduktion til AEOS
•
2. - 3. februar 2021
•
2. - 3. marts 2021
•
4. - 5. maj 2021
•
31. aug. -1. sep. 2021
•
28. - 29. september 2021
•
2. - 3. november 2021
Nedap AEOS Udvidet - Løs komplekse oprettelser
•
24. marts 2021
•
16. juni 2021
•
13. oktober 2021
•
24. november 2021
Nedap AEOS AIA - Opret og lav integration med AIA
•
23. marts 2021
•
15. juni 2021
•
12. oktober 2021
•
23. november 2021
Salg og Projektering - Samhandelsmuligheder
•
11. marts 2021
•
7. oktober 2021

Programmet
SALG OG PROJEKTERING
Kurset giver en introduktion til produktporteføljen og samhandelsmulighederne med
Vitani. Kursisten får kendskab til AEOS som overordnet Security Management platform
og selvstændigt at kunne kalkulere samt projektere et komplet Nedap AEOS Security
Management System.
Forudsætningerne for denne certificering er at kursisten arbejder med salg, projektering
eller projektledelse af integrerede sikringssystemer, som der forventes et indgående
kendskab til.

NEDAP AEOS BASIS
Kurset giver teknikere en grundlæggende introduktion til Nedap AEOS systemet. Kursisten
vil blive uddannet i selvstændigt at kunne oprette en almindelig ADK dør, lave simpel
fejlfinding, foretage en konfiguration i AEmon og lave en dørkonfiguration i AEOS.
Certificering på dette niveau er en forudsætning for at kunne tage de øvrige Nedap AEOS
kurser. Kurset er en kombination af teori og praksis.
OBS! Vi forventer, at kursisten inden kurset har gennemgået E-learning modulet fra
Nedaps portal. Se vejledningen på vores hjemmeside under kurser.

NEDAP AEOS UDVIDET
Kurset en en udbygning på det grundlæggende kursus, AEOS Basis. Kurset giver teknikere
en introduktion til at oprette mere komplekse adgangskontrol døre, gør dem i stand til at
anvende fejlfindingsværktøjer og at kunne oprette en dør i en kørende Graphical Alarm
Handler.
Dertil uddannes de også i grafisk alarmhåndtering. Kurset er en kombination af teori og
praksis.

NEDAP AEOS AIA
Kurset giver teknikere en grundlæggende Introduktion til oprettelse af et AIA anlæg i
Nedap AEOS systemet. Kursisten vil blive uddannet i en integration af AIA anlæg til AEOS
adgangskontrollen, foretage en konfiguration i AEmon og lave en konfiguration i AEOS.
Kurset er en kombination af teori og praksis.

NEDAP AEOS ACADEMY E-LEARNING
Nedenstående E-learning moduler forventer vi, at kursisten har gennemgået
inden sin deltagelse i Basis-kurset:
Modul 1: AEOS Blue Hardware.
Modul 2: How AEOS Blue hardware and softwate interact
Modul 3: AEOS Blue Software

SALG- OG PROJEKTERING

NEDAP AEOS BASIS

NEDAP AEOS UDVIDET

NEDAP AEOS AIA

Learning by doing?
VORES MÅL ER AT STYRKE DINE KOMPETENCER
Læs mere om vores partnerprogram og hvilke muligheder
det kan give dig og din virksomhed på
www.vitanigroup.com eller kontakt os og hør, hvordan du
kommer igang.
Tilmeld dig et af vores kurser:

KONTAKT OS
Vitani Security
marketing@vitani.com
+45 70 26 19 26
Vestermarksvej 3, 8800 Viborg
Linkedin

Nedap AEOS Basis - Introduktion til AEOS
Nedap AEOS Udvidet - Løs komplekse oprettelser
Nedap AEOS AIA - Opret og lav integration med AEOS AIA
Salg- og Projekteringskursus

https://vitanigroup.com

