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Cennik szkoleń
e-learning

2018 rok

LOGISTYKA
Całe szkolenie\lekcje

ZARZĄDZANIE ZAPASAMI

Cena*

572,00 zł

Podstawowe problemy zarządzania zapasami
Popyt
Poziom obsługi klienta
Zapas zabezpieczający
Podstawowe systemy uzupełniania zapasu
Optymalizacja wielkości zapasu rotującego

ZARZĄDZANIE MAGAZYNEM

418,00 zł

Magazyn
Podstawowe pojęcia - Zarządzanie magazynem
Podstawowe fazy procesu magazynowania
Wyposażenie magazynu
Technologie magazynowania

Infrastruktura magazynowa
Infrastruktura magazynowa - Pojęcia podstawowe
Urządzenia do składowania
Środki transportu wewnętrznego

ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW
Przedsiębiorstwo w łańcuchu dostaw
Planowanie i projektowanie łańcucha dostaw
Integracja systemów informacyjnych i informatycznych w łańcuchu dostaw
Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw

Zamówienia: tel. +48 61 666 48 58, email: kontakt@e-bit.edu.pl

352,00 zł

LOGISTYKA
Całe szkolenie\lekcje

ZARZĄDZANIE TRANSPORTEM

Cena*

462,00 zł

Zarządzanie operacjami transportowymi
Aspekty planistyczne
Aspekty organizacyjne
Aspekty finansowe
Aspekty ekonomiczne
Standaryzacja w procesach transportowych
Akty normatywne i formuły handlowe

Wybrane zagadnienia w transporcie kombinowanym
Podstawowe pojęcia z zakresu Transportu multimodalnego
Technologie w transporcie intermodalnym
Transport kombinowany w Europie i Polsce
Przykład rozwiązań w transporcie intermodalnym - case study

CENTRA LOGISTYCZNE

264,00 zł

Pojęcia podstawowe
Centra logistyczne a transport intermodalny
Przykłady rozwiązań centrów logistycznych
Planowanie i wybór lokalizacji
Podstawowe modele tworzenia centrów logistycznych

e - LOGISTYKA
Wsparcie logistyczne e-gospodarki w procesie dystrybucji
Inteligentne systemy transportowe i ich wykorzystanie
Internetowe platformy współpracy
Zastosowanie techniki informatycznej w zarządzaniu logistyką
Koszty i korzyści logistyki w e-gospodarce

Zamówienia: tel. +48 61 666 48 58, email: kontakt@e-bit.edu.pl

440,00 zł

LOGISTYKA
Całe szkolenie\lekcje

LOGISTYKA EKSPLOATACJI

Cena*

352,00 zł

Istota i cechy logistyki eksploatacji
Systemy techniczne
Wspomaganie logistyczne w utrzymaniu systemu
technicznego
Planowanie zapotrzebowania na zasoby niezbędne do utrzymania
systemu
Case study - Logistyka eksploatacji

SYSTEMY INFORMACYJNE PRZEDSIĘBIORSTW
HANDLOWYCH I DYSTRYBUCYJNYCH
Zarządzanie Informacją w przedsiębiorstwie dystrybucyjnym
Zintegrowane Systemy Informacyjne klasy MRPII/ERP
Zintegrowane Systemy Informacyjne w przedsiębiorstwach handlowych i
dystrybucyjnych
Mobilne systemy klasy CRM w zarządzaniu przedsiębiorstwem handlowym i
dystrybucyjnym
Integracja procesowa w projektowaniu systemów zintegrowanych klasy ERPII
w obszarze zarządzania łańcuchem dostaw SCM
Systemy zintegrowane w zarządzaniu łańcuchem dostaw - SCM (supply chain
management)
Technologia RFID w zarządzaniu łańcuchem dystrybucji towarów i usług
Zarządzanie Łańcuchami Dostaw - SCM
Systemy Zarządzania Cyklem Życia Produktów
Projektowanie i wdrażanie Zintegrowanych Systemów Informatycznych

Zamówienia: tel. +48 61 666 48 58, email: kontakt@e-bit.edu.pl

616,00 zł

EUROPEJSKA INFRASTRUKTURA I SIEĆ
LOGISTYCZNA

308,00 zł

Europejskie korytarze transportowe
Infrastruktura transportu kolejowego
Sieć AGR
Masterplan europejskiej sieci dróg wodnych

E-GOSPODARKA
Całe szkolenie\lekcje

e - GOSPODARKA

Cena*

480,00 zł

Środowisko przedsiębiorstwa
Nowoczesne sposoby prowadzenia biznesu w Internecie
Prawne i ekonomiczne aspekty transakcji elektronicznych
Trendy w zarządzaniu sprzedażą
Integracja elektronicznego obiegu dokumentów w firmie z procesami
transakcyjnymi
Ekonomiczne aspekty e-gospodarki - koszty i korzyści

e - FINANSE

360,00 zł

e - Bankowość
e - Inwestycje
e - Marketing
e - Płatności

SPRZEDAŻ W INTERNECIE
Początki i definicja handlu elektronicznego
Nowoczesne sposoby prowadzenia biznesu w Internecie
Marketing w działalności e-commerce
Regulacje prawne —najważniejsze zagadnienia
Budowa sklepu internetowego
Internetowa sprzedaż B2B

Zamówienia: tel. +48 61 666 48 58, email: kontakt@e-bit.edu.pl

400,00 zł

e - FULFILMENT

400,00 zł

Zadania e-fulfilment
Zastosowanie nowych technik teleinformatycznych
Trendy w zarządzaniu sprzedażą
Zintegrowany system e-fulfilment
Elektroniczne formy płatności dla przedsiębiorstw
Korzyści e-fulfilment

E-GOSPODARKA
Całe szkolenie\lekcje

e - PROCUREMENT

Cena*

400,00 zł

e-Procurement —definicja i zadania
Rozwiązania e-Procurement
e-Procurement w przykładach
Narzędzia wspomagające proces zaopatrzenia
Elektroniczne płatności dla przedsiębiorstw
Podstawy efektywnej obsługi konsumenta
Prawo w e-Procurement
Korzyści e-Procurement

ANALIZA I REENGENEERING PROCESÓW
INFORMACYJNYCH
Analiza procesów informacyjnych na podstawie procesów gospodarczych
Mapowanie procesów gospodarczych na procesy informacyjne
Metodyka BPR reinżynierii procesów biznesowych
Prognozowanie i symulacja informacyjnych procesów gospodarczych
Planowanie przepływów informacyjnych
Modelowanie/Projektowanie procesów biznesowych metodą IDEF0 I UML
Modele i algorytmy decyzyjne. Metody wypracowania decyzji

Zamówienia: tel. +48 61 666 48 58, email: kontakt@e-bit.edu.pl

560,00 zł

ANGIELSKI
Całe szkolenie\lekcje

MY FIRST STEPS IN LOGISTICS

Cena*

274,00 zł

– język angielski dla logistyków

Zarządzaniem logistyką - podstawowe terminy i definicje
Moja praca
Rozmowa kwalifikacyjna
Moja firma
W biurze

* Usługa zwolniona od podatku na podstawie par. 3 ust.1 pkt 13 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień
(Dz. U. z 2015 r.‚ poz. 736).

Zamówienia: tel. +48 61 666 48 58, email: kontakt@e-bit.edu.pl

