
Kalendarz szkoleń ciepłowniczych 2018

EC.GIS | FME | GSA



Posiadamy status autoryzowanego centrum szkoleniowego GE 

Smallworld (Smallworld Authorized Training Center). W ramach szkoleń  

dostarczamy naszym klientom wiedzę niezbędną do efektywnego 

wdrażania i użytkowania rozwiązań Smallworld. Kursy obejmują cały 

cykl życia narzędzi – od prac projektowo-wdrożeniowych, poprzez 

wsparcie startu produktu aż po rozwój systemu i wzbogacanie go o nowe 

komponenty i wersje.

Nasi specjaliści posiadają także status Certyfikowanego Trenera FME. 

Szkolenia z oprogramowania FME prowadzimy według zakresu tematycznego 

sugerowanego przez producenta, poszerzonego o specyficzne zagadnienia 

wynikające z doświadczeń zebranych na rynku polskim.

Nasze szkolenia



sales@globema.pl 

22 848 73 13

Harmonogram

Szkolenie kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad

EC.GIS podstawy
MG, Awarie
i Dyspozytor

10-11 12-13 11-12 13-14

EC.GIS
Nieruchomości 12 14 13 15

EC.GIS
Sieć alarmowa 13 15 14 16

EC.GIS 
Administracja
Systemem

17-18 19-20 18-19 20-21

Administracja
Network Viewer 19 21 20 22

FME
Essentials 24 26 25 27

FME
dla Smallworld 25 27 26 28

GSA podstawy 20 22 21 23



EC.GIS podstawy - MG, Awarie i Dyspozytor 2 dni 

Szkolenie użytkowe produktu EC.GIS dla nowych pracowników z zakresu: ewidencji i dokumentacji sieci 

ciepłowniczej, planowania rozwoju i modernizacji sieci, obsługi awarii, wsparcia prac dyspozytora, eksploatacji sieci.

EC.GIS Nieruchomości 1 dzień

Szkolenie użytkowe dla osób zajmujących się tematem służebności przesyłu. Na szkoleniu zdobywa się wiedzę 

o obsłudze procesu przetwarzania wniosku, wyznaczania powierzchni i położenia pasa technologicznego 

na wskazanej nieruchomości.

EC.GIS Sieć alarmowa 1 dzień

Szkolenie użytkowe dla osób zajmujących się tematem obsługi sieci alarmowej w technologii rezystancyjnej 

lub impulsowej.

EC.GIS Administracja Systemem 2 dni

Zarządzanie systemem Smallworld EC.GIS - część dotycząca produktu podstawowego dla osób chcących 

specjalizować się w roli administratora systemu Smallworld.

Administracja Network Viewer 1 dzień 

Zarządzanie systemem Network Viewer - szkolenie zapewniające niezbędną wiedzę z obszaru administracji 

i konfiguracji systemu.

FME Essentials 1 dzień

Szkolenie podstawowe dla osób planujących wykorzystywać aplikację FME w codziennej pracy.

FME dla Smallworld 1 dzień

Szkolenie uzupełniające dla osób znających aplikację FME, ukierunkowane pod kątem współpracy 

z aplikacją Smallworld.

GSA podstawy  1 dzień

Praktyczne szkolenie z obsługi produktu Smallworld GeoSpatial Analysis. Pokazujemy, jak zaprojektować 

własne analizy i wizualizacje danych pochodzących z wielu różnych, także przestrzennych, systemów i baz.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie.
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