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Školení pro uživatele kancelářských aplikací 

Kurzy DIGI Akademie každoročně navštíví tisíce posluchačů jak v otevřených kurzech, 
tak ve firemních kurzech na zakázku po celé České republice.  

V  oblasti kancelářských aplikací nabízí DIGI Akade-

mie několik desítek kurzů, sestavených na základě 

dlouholetých zkušeností se vzděláváním dospělých 

v oblasti IT a aktivní komunikací s personalisty a IT 

manažery. 

Školení pro uživatele jsou navržena v úrovních od 

základních, přes mírně pokročilé a pokročilé. Nabíd-

ku doplňují speciální kurzy. Například: Microsoft 

Excel – finanční analýzy, Reporting a analýza podni-

kových dat s využitím Microsoft Office 2007 / 2010 

Business Intelligence. Završením jsou kurzy pro pro-

gramování ve VBA v prostředí Microsoft Office pro 

„neprogramátory“. Absolventi kurzů mají možnost 

získané znalosti potvrdit složením mezinárodně 

uznávaných zkoušek jako je ECDL nebo Microsoft 

Office Specialist. 

Ke školení poskytujeme vlastní studijní literaturu, 

která je vytvořena podle programu kurzu. 

Naši absolventi získávají: 

� osvědčení o absolvování 

� kredity pro VŠ studium u vybraných kurzů  

� možnost technické podpory 

� přístup do  elektronických kurzů, video tu-
toriálů, příkladů a kvízů. 

Firemní školení 

Pro naše zákazníky zajišťujeme kurzy na zakázku, 

jednak úpravou kurzů stávajících nebo vytvořením 

kurzu nového přizpůsobeného požadavkům klienta, 

znalostem posluchačů a jejich časovým možnos-

tem. 

Firemním zákazníkům nabízíme komplexní vzdělá-

vací systém zahrnující analýzu vzdělávacích potřeb, 

vytvoření kurzu na míru a samotné vyškolení, které 

může být doplněno elektronickými kurzy a návaz-

nými konzultacemi. V průběhu projektu aktivně 

spolupracujeme s klientem a pomocí průběžné 

zpětné vazby dosahujeme vysoké efektivity pro 

zákazníka. 

Kurzy a konzultace probíhají 

� v  učebnách DIGI Akademie v Praze 3 a 5, 

� kdekoliv v ČR v prostorách našich zákazní-
ků a partnerů, které si v případě potřeby 
vybavíme vlastní výpočetní technikou 
- mobilní počítačovou učebnou. 

Při dlouhodobější spolupráci v oblasti firemního 

vzdělávání zajistíme kompletní služby v oblasti 

organizace školení, zejména registrace účastníků, 

rozesílání pozvánek a vyhodnocení vzdělávací akce.  


