
Aidian Academy  
Efektívne a jednoduché online školenie!

Aidian Academy je webová platforma pre vzdelávanie. Školenia sú k dispozícii, kedykoľvek je potrebné. 
Aidian Academy je ľahko prístupná pomocou hesla a študenti sa v systéme navzájom nevidia (v súlade      
s GDPR).

Kurzy v e-learningovej platforme Aidian Academy sú interaktívne a obsahujú mnoho spôsobov, ktoré 
napomáhajú procesu učenia. Kurz obsahuje skúšku, ktorá preverí kompetencie študenta a úspešné 
absolvovanie kurzu je ukončené získaním certifikátu.

Aidian Academy prináša flexibilitu do každodennej 
práce

• Online prístup 24/7 pomocou hesla

• Jednoduchá organizácia a dokumentácia školení

• Školenia nových zamestnancov kedykoľvek 

• Absolvovanie kurzu vlastným tempom buď naraz,                
alebo po menších častiach

• Spravovanie svojej vlastnej skupiny študentov pomocou 
samostatnej roly koordinátora

Kompetentný personál – kľuč k úspešnému           
testovaniu 

• Obsah kurzu zodpovedá požiadavkám normy ISO 22870:2016  
na kvalitu a spôsobilosť pre testovanie point of care (POCT)

• Školenie od výrobcu testu upozorňuje na všetky zásadné kroky 
pri vykonaní testu

• Obsah školenia je ucelený

• Aidian Academy umožňuje kedykoľvek opakovane prečítať 
všetky informácie

Správny výsledok            
v point of care

Efektivita

24/7

Získajte teraz prístup do Aidian Academy!



Zvážte, čo potrebujete

• Koľko ľudí potrebuje školenie?
• Aké kurzy sú potrebné?* Viď výber kurzov na www.aidian.sk.
• Potrebujete vlastného koordinátora?**

Podpíšte zmluvu

•  Aidian Academy vyžaduje ročnú zmluvu. Kontaktujte, prosím, obchodného zástupcu.

Začnite používať Aidian Academy

•  Každý študent potrebuje licenciu (kat. č. 154801) pre prístup k e-learningovej platforme 
Aidian Academy.

•  Poplatok za jeden kurz (kat. č. 154802) umožňuje všetkým študentom, ktorí majú licenciu, 
prihlásiť sa do jedného kurzu.
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Produkt Kat. č.

154801 Aidian Academy licenčný poplatok 154801

154802 Aidian Academy poplatok za kurz 154802

Kontaktné informácie
Aidian Oy, Fínsko 
Zastúpenie pre ČR, HU, PL, SR

info@aidian.sk 
Tel. +421 944 313 888

www.aidian.sk / www.quikread.sk

Ako sa prihlásiť do Aidian Academy 
– stačia len tri jednoduché kroky

*Môžete si vybrať kurz alebo kombináciu kurzov. Ďalšie kurzy môžete ľahko pridať i dodatočne.

** Pre veľkú skupinu študentov je možné pridať rolu koordinátora ako ďalšiu funkciu. Koordinátor je študent z vašej skupiny, 
ktorý môže do skupiny pridávať nových študentov, sledovať ich pokrok v kurzoch a dostávať informácie o vydaných            
certifikátoch. Študenti, ktorí nemajú rolu koordinátora, nevidia ostatných študentov v Aidian Academy.

Pre viac informácií kontaktujte obchodného zástupcu.


