
ismertető

Kínálatunkat megrendelőink visszajelzései és igényei 

alapos felmérése után állítjuk össze. A programok 

célközönsége változó lehet, függően a munkaterü-

letektől – az alapoktól a tanácsadó szintig, a vég-

felhasználótól a kulcsfelhasználókig, testreszabott 

ajánlatainkkal vállaljuk ügyfeleink képzését a folya-

matmenedzsment és a vállalatirányítási rendszerek 

területén. 

Anyavállalatunk saját szakembereitől is - a nemzet-

közi projekteken való részvétel alapfeltételeként, 

valamint a megszerzett tudás és ismertek igazolása-

ként - elvárja bizonyos minősítések megszerzését. 

Jelenleg számos témában elérhető certifikációs kép-

zést kínálunk, felnőttképzési tanúsítvánnyal rendel-

kezzünk. 

Felnőttképzési akkreditált intézményként, számos 

képzési területünkön rendelkezünk program-akkre-

ditációval: 

  Üzleti folyamatfejlesztés és folyamatmonitoring 

képzés 

  webMethods rendszerintegrációs és workflow 

szakértő képzés 

  ARIS projketmenedzser képzés 

  SAP képzések 

Felnőttképzési nyilvántartási számunk: 01-0449-05 

itelligence OKTATÁSI KÖZPONT 
képzési portfolió

Kiemelkedő infrastruktúrával, elismert oktatói csapattal  
várjuk ügyfeleinket.
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itelligence BPM Akadémia  
– Folyamatmenedzsment oktatási program 

A Business Process Management (BPM) oktatási 

Program egy folyamatmenedzsment rendszer ki-

alakítása és működtetése során ajánlott elméleti és 

gyakorlati ismeretek elsajátításához szükséges képzé-

seket foglalja össze. Az oktatási anyag az itelligence 

BPM Akadémia oktatási know how-jára alapoz, 

támogatva az ARIS eszközcsalád használatát, vala-

mint a kapcsolódó ARIS Value Engineering (AVE) 

módszertan alkalmazását. 

Eddigi projekt- és oktatási tapasztalataink alapján, 

folyamatmenedzsment rendszer bevezetése, üzemel-

tetése és egyéb folyamatfejlesztési projektek kapcsán 

azonosított célcsoportokat és szükséges kompeten-

ciákat (szervezési, szabályozási terület, termékme-

nedzsment, termékfejlesztés, működési kockázat 

kezelés, kontrolling, IT, felsővezetés, középvezetés, 

értékesítési hálózat, stb…) ötvözünk a megfelelő 

ARIS termék oktatási modulokkal. 

Főbb témáink: 

  ARIS modellezési és elemzési módszertan elmé-

leti és gyakorlati képzése kezdők, rendszerad-

minisztrátorok, projektvezetők és modellezésért 

felelős személyek, valamint a felsővezetők  

számára 

  BPM és ARIS módszertanról szükséges ismere-

tek áttekintő/részletes szintű ismertetése.

Testreszabott SAP oktatások 

Pénzügy (FI), Controlling (CO), Beszerzés (MM), 

Értékesítés (SD), Tervezés és termelés, gyártás (PP), 

Karbantartás (PM), Minőségbiztosítás (QM), HR,BI, 

SAP Netweaver, Programozás és fejlesztés (ABAP), 

Webdynpro… 

Ügyfélre szabott oktatásunk előnye: 

  Egyedileg kidolgozott SAP oktatási program 

  Végfelhasználók, kulcsfelhasználók és döntésho-

zók részére kialakított képzési tervek 

  Több éves SAP tanácsadói és oktatási tapasztalat-

tal rendelkező oktatók 

  Saját fejlesztésű tananyagok, ügyfélreszabott 

tematikával 

  Megrendelő által meghatározott oktatási idő-

pontok 

  Exkluzív oktatási környezet, színvonalas infra-

struktúra 

Vállalati tartalomkezelés 

OpenText Archive Server üzemeltetési 
oktatás 

Az OpenText (egykori IXOS, majd Livelink) Archive 

Server oktatást olyan felhasználók számára szervez-

zük, akik maguk üzemeltetik az archív környezetü-

ket. Az oktatás célja, hogy a részvevők megismerjék 

az architektúrát, elsajátítsák a hatékony, biztonságos 

és megbízható üzemeltetést elősegítő tudást , és 

képessé váljanak a problémák felderítésére és azok 

kezelésére. Az oktatás tartalmazza az archív  

szerverarchitektúra megismerését, a szerveradmi-

nisztrációs feladatokat, hibaelhárítást, biztonsági 

beállításokkal és a dokumentum-feldolgozással 

kapcsolatos alapbeállításokat.


