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Kiket céloz meg az SMC eLearning200 oktatási rendszer?
... olyan személyeket, akik az automatizálástechnikába szeretnének betekintést nyerni,
... és olyan személyeket, akik tudásukat a különböző szakterületeken ellenőrizni vagy fejleszteni szeretnék.

SMC eLearning200 oktatási licencek
Az SMC oktatási rendszere az SMC Hungary Kft. egyik különleges terméke. Egy SMC eLearning200 oktatási 
licenc egy évig érvényes. Minden licenc személyre szabható a licencidőtartamon belül és egymás után több fel-
használóra is átruházható. A licenc meghosszabbítása bármikor lehetséges.

SMC eLearning200

? !

A szaktudás, a gyakorlati jártasság és “Learning by 
doing” az alapvető fontosságú kritériumok az oper-
atív képesítéshez. Magas szintű tudással rendelkező 
alkalmazottak biztosítják a pozícióját és növekedését 
egy vállalatnak. Kimondottan az ipari automatizálásban, 
a folyamatos napi jellegű önképzés, a tudás legújabb 
szintre fejlesztése elengedhetetlen.

Szeretné az ismereteket a csapatában hatékony és 
egyszerű módon fejleszteni?
Rövid időn belül képzési eredményeket elérni?
Az SMC, világszerte vezető szakértelmével a haj-
tástechnika, pneumatika és elektromos rendszerek 
vezérléstechnikájának terén a partnere lehet, ha a 
jövő követelményeire már ma reagálni szeretne. Az 
SMC eLearning200 oktatási rendszer ötvözi az elmé-
letet a gyakorlattal és biztosítja Önnek - rövid idő 
alatt - tudása hatékony fejlődését.

Szakértelem a 
profitért



SMC eLearning200 előnyei az  
automatizálás területén

Szeretné az eLearning200-at kötelezettségek nélkül megismerni? 
Próbálja ki demo-verziónkat angol nyelven és szerezzen pozitív tapasztalatot a használhatóságával kapcsolatban:
www.smc.hu/elearning200-example 

Rendszerünk a hét minden napján, 24 órában elérhető. Ez magas szintű rugalmasságot biztosít Önnek ahhoz, 
hogy kiépítse tudását az automatizálásban. Mindössze internetre és érvényes licencre van szüksége.

Kérdése van?
Szeretné használni az SMC eLearning200 oktatási rendszert?
Az SMC munkatársai szívesen rendelkezésére állnak!
Vegye fel velünk a kapcsolatot:
T: +36 23 513 000
office@smc.hu, www.smc.hu/elearning200

Összetett 
összefüggések 
érthetően és 

dióhéjban  
bemutatva

24/7  
rendelkezésre  

állás
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Egyetlen 
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szakkifejezés és 

technológia

Auditív, vizuális, 
olvasás/írás vagy 
mozgásos - az 
oktatórendszer 
minden tanulási 

stílusnak megfelel

Kétnyelvű  
(magyar és angol)

Gyors  
tudásfelépítés
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Széleskörű oktatási tartalom az 
Ön számára

Az oktatási rendszer felépítése

Automatizálástechnika - 13 tématerületre struktúrálva
Átgondolt felépítés a könnyebb tájékozódás érdekében:

 > Rövid bevezetés és célmeghatározás a fejezethez
 > Moduláris felépítés az oktatási tartalomhoz
 > Számos animáció és képek
 > Szöveg olvasásra vagy felolvastatásra
 > Az alapvető tartalom átismétlése minden egyes fejezet 
végén

 > A megtanult anyag tudáspróbája a modul végén egy kvíz 
által (tanúsítvány csak sikeres elvégzés esetén jár)

A tartalom áttekintése 

 > Bevezetés az Ipari Automatizálásba
 > A pneumatika alapjai
 > Bevezetés a villamosságtanba
 > DC Egyenáram
 > Váltóáram
 > Szilárdtest elektronika
 > Bevezetés a villamos eszközök beköté-
sébe

 > Bevezetés a villamos motorokhoz
 > Szenzor technológia
 > Programozható logikai vezérlők
 > Folyamatszabályozás
 > Hidraulika és elektrohidraulika
 > Robotika


