
Aidian Academy  
Proste i efektywne szkolenie online!

Aidian Academy to internetowa platforma do prowadzenia szkoleń. Szkolenia są dostępne w dowolnym 
momencie. Dostęp do Aidian Academy jest możliwy za pomocą hasła, a uczestnicy szkolenia nie widzą 
siebie nawzajem (zgodnie z RODO). 

Kursy na platformie e-learningowej Aidian Academy są interaktywne i wspomagają proces uczenia się 
na wiele sposobów. Kurs obejmuje również egzamin sprawdzający kompetencje uczestnika, który po 
pomyślnym ukończeniu kursu uzyskuje certyfikat.

Dzięki Aidian Academy Twoja codzienna praca 
będzie bardziej elastyczna

• Dostęp online 24/7 za pomocą hasła

• Łatwa organizacja i prowadzenie dokumentacji szkoleń

• Szkolenie nowych pracowników w dowolnej chwili

• Ukończenie kursu we własnym tempie, za jednym razem lub   
po częściach

• Kierowanie własną grupą uczestników za pomocą  
koordynatora

Kompetentny personel – klucz do zaliczenia testów

• Kurs spełnia wymagania jakościowe i kwalifikacyjne normy    
ISO 22870:2016 dla badań w miejscu opieki nad pacjentem

• Szkolenie przygotowane przez producenta testu zwraca   
uwagę na wszystkie ważne kroki podczas wykonywania testu 

• Treść szkolenia jest spójna

• Aidian Academy umożliwia ponowne czytanie informacji           
w dowolnym momencie

Dobre wyniki podczas 
badań w miejscu opieki 
nad pacjentem (POCT)

Efektywność

24/7

Uzyskaj dostęp do Aidian Academy już teraz!



Zastanów się, czego potrzebujesz

• Ile osób potrzebuje szkolenia?
• Jakie kursy są potrzebne?* Sprawdź listę kursów www.aidian.pl.
• Potrzebujesz własnego koordynatora?**

Podpisz umowę

•  Aidian Academy wymaga zawarcia rocznej umowy. Skontaktuj się ze sprzedawcą.

Zacznij korzystać z Aidian Academy

•  Każdy uczestnik potrzebuje licencji (nr kat. 154801), aby uzyskać dostęp do platformy 
e-learningowej Aidian Academy.

•  Opłata za jeden kurs (nr kat. 154802) umożliwia wszystkim uczestnikom, posiadającym 
licencję, zapisanie się na jeden kurs.
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Produkt Nr kat.

Aidian Academy opłata licencyjna 154801

Aidian Academy opłata za kurs 154802

Dane kontaktowe
Aidian Oy, Finlandia 
Przedstawicielstwo dla CZ, HU, PL, SK

info@aidian.pl 
Tel. +48 664 382 811

www.aidian.pl / www.quikread.pl

Jak zalogować się do Aidian Academy  
– wystarczą trzy proste kroki

*Możesz wybrać jeden kurs lub kombinację kursów. Możesz też łatwo dodać dodatkowe kursy.

** Dla dużej grupy studentów można dodatkowo przydzielić koordynatora jako dalszą funkcję. Koordynatorem jest uczestnik      
z Twojej grupy, który może dodawać nowych uczestników do grupy, śledzić ich postępy w kursach i otrzymywać informacje 
o wydanych certyfikatach. Uczestnicy, którzy nie pełnią roli koordynatora, nie widzą w Aidian Academy pozostałych uczest-
ników.

Skontaktuj się ze sprzedawcą, aby uzyskać więcej informacji.


