
Aidian Academy  
Efektivní a snadné online školení!

Aidian Academy je webová platforma pro vedení výuky. Školení jsou k dispozici, kdykoli je potřeba. 
Aidian Academy je snadno přístupná pomocí hesla a studenti se v systému navzájem nevidí (v souladu 
s GDPR).

Kurzy v e-learningové platformě Aidian Academy jsou interaktivní a obsahují mnoho způsobů,             
které napomáhají procesu učení. Kurz obsahuje zkoušku, která prověří kompetence studenta a úspěšné 
absolvování kurzu je ukončeno získáním certifikátu.

Aidian Academy přináší flexibilitu do každodenní 
práce

• Online přístup 24/7 pomocí hesla

• Snadná organizace a dokumentace školení

• Školení nových zaměstnanců kdykoli 

• Absolvování kurzu vlastním tempem buď najednou, nebo po 
menších částech

• Správa své vlastní skupiny studentů pomocí samostatné role 
koordinátora

Kompetentní personál – klíč k úspěšnému testování 

• Obsah kurzu odpovídá požadavkům normy ISO 22870:2016     
na kvalitu a způsobilost pro testování point of care (POCT)

• Školení od výrobce testu upozorňuje na všechny zásadní kroky 
při provedení testu

• Obsah školení je ucelený

• Aidian Academy umožňuje kdykoli opakovaně přečíst veškeré 
informace

Správný výsledek             
v point of care

Efektivita

24/7

Získejte nyní přístup do Aidian Academy!



Zvažte, co potřebujete

• Kolik lidí potřebuje školení?
• Jaké kurzy jsou potřeba?* Viz výběr kurzů na www.aidian.cz.
• Potřebujete vlastního koordinátora?**

Podepište smlouvu

•  Aidian Academy vyžaduje roční smlouvu. Kontaktujte prosím prodejce.

Začněte používat Aidian Academy

•  Každý student potřebuje licenci (kat. č. 154801) pro přístup k e-learningové platformě 
Aidian Academy.

•  Poplatek za jeden kurz (kat. č. 154802) umožňuje všem studentům, kteří mají licenci,    
přihlásit se do jednoho kurzu.
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Produkt Kat. č.

Aidian Academy licenční poplatek 154801

Aidian Academy poplatek za kurz 154802

Jak se přihlásit do Aidian Academy  
– stačí jen tři jednoduché kroky

*Můžete si vybrat kurz nebo kombinaci kurzů. Další kurzy můžete snadno přidat i dodatečně.

** Pro velkou skupinu studentů je možné přidat roli koordinátora jako další funkci. Koordinátor je student z vaší skupiny, který 
může do skupiny přidávat nové studenty, sledovat jejich pokrok v kurzech a dostávat informace o vydaných certifikátech. 
Studenti, kteří nemají roli koordinátora, nevidí ostatní studenty v Aidian Academy.

Pro více informací se obraťte na prodejce.

Kontaktní informace
Aidian Oy, Finsko 
Zastoupení pro ČR, HU, PL, SR

info@aidian.cz 
Tel. +420 233 350 533

www.aidian.cz / www.quikread.cz


