Haal het maximale uit uw CTOUCH!

Praktische trainingen
& workshops

“De CTOUCH Academy
bevordert deskundigheid
welke leidt tot gebruiksgemak.
Zo haalt u het maximale
uit uw software én
uw CTOUCH display.”

Haal het maximale uit
uw CTOUCH!

PRAKTISCHE TRAININGEN & WORKSHOPS
Wilt u informatie delen, nieuwe methoden of processen
lanceren? Heeft u software met oneindig veel opties?
CTOUCH interactieve displays helpen u om collega’s,
partners en medewerkers binnen of buiten de organisatie
te enthousiasmeren en te overtuigen.
Uw CTOUCH display maakt het mogelijk om vanuit
bestaande software applicatielandschappen beter samen
te werken.

REEDS ERVAREN OF NOG ONERVAREN IN
HET GEBRUIK IS GEEN ISSUE.
CTOUCH Academy biedt u een op maat gemaakte
oplossing om meer inzicht, kennis en behendigheid te
krijgen in het gebruik van uw software in combinatie met
een interactieve touch display.

Een greep uit het cursusaanbod:
• Skype for business

• Jira

• Webex

• Scrumwise

• Autodesk AUTOCAD • Adobe
• Solibri

• Kickle

WAT IS DE CTOUCH ACADEMY EN WAT KAN
HET VOOR MIJ BETEKENEN?
In de verschillende applicaties zitten al tools verwerkt die
het mogelijk maken om te annoteren, op te slaan en te
delen met betrokkenen. Dit resulteert in een effectievere
en efficiëntere manier van werken en tilt het gebruik van
de software applicaties naar een hoger plan.
Betrek deelnemers, moedig ze aan, wissel ideeën uit,
neem deel aan interactieve presentaties of vergaderingen,
review documenten, houd brainstormsessies en draag bij
aan projecten in real-time.
De CTOUCH Academy biedt u een reeks van
softwarecursussen. Alle geënt op gebruik
in combinatie met uw interactieve touch display.
U kiest wat voor u het belangrijkste is.

INTERESSE?
Wij denken graag met u mee! Neem contact op
voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek.
Geheel kostenloos! Tel.: +31 (0)40 261 83 20
of mail naar: info@ctouch.eu
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