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Pomagamy poznać
nowoczesne technologie
Na przestrzeni ostatnich lat informatyka niepostrzeżenie
wkradła się we wszystkie aspekty naszego życia. Umiejętne
wykorzystanie nowoczesnych technologii przyczynia się do
zwiększenia efektywności i jakości pracy.
Wspólnie z naszymi ekspertami przygotowaliśmy profesjonalne szkolenia, które zapewniają zdobycie wyspecjalizowanej
wiedzy w zakresie wykorzystania technologii informatycznych. Partnerska współpraca z autoryzowanym ośrodkiem
szkoleniowym CTS Customized Training Solutions wzbogaca
naszą ofertę o specjalistyczne kursy i szkolenia informatyczne, przygotowujące do egzaminów certyfikacyjnych.

Jesteśmy partnerem:
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Współpracujemy
z najlepszymi
Nasi trenerzy to wysokiej klasy eksperci w swoich dziedzinach, posiadający dużą wiedzę i kompetencje
potwierdzone specjalistycznymi certyfikatami. Dzięki temu nasze zajęcia
prowadzone są na najwyższym poziomie.

Oferowane przez nas szkolenia realizujemy zarówno w formule otwartej,
jak i dedykowanej zamkniętej - dostosowanej do indywidualnych potrzeb Klientów.

4

www.it-akademia.com.pl | www.cts.com.pl

W CTS zdobędziesz
certyfikaty rozpoznawalne
na całym świecie
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Zapewniamy
najwyższą jakość
Do dyspozycji uczestników przeznaczamy
przestronne, klimatyzowane sale wyposażone
w wysokiej jakości sprzęt multimedialny
z dostępem do szybkiego Internetu.
W Warszawie szkolenia odbywają się
w dogodnej lokalizacji w centrum miasta.
Na terenie całego kraju szkolenia
organizowane są w prestiżowych Hotelach
i Centrach Konferencyjnych.
Gwarantujemy wysokiej jakości catering.
Każdy uczestnik otrzymuje
profesjonalnie opracowane,
autorskie, autoryzowane materiały
szkoleniowe.

Jesteśmy liderem rynku

Numer 1
wśród firm
szkoleniowych

Doświadczenie
od 1989 roku

98% najwyższych
ocen Klientów

Zaufanie
800 tys. Klientów

Nasz zespół tworzą doświadczeni menedżerowie którzy zdobywali doświadczenie w najbardziej uznanych firmach szkoleniowych i doradczych działających na polskim i międzynarodowym rynku.
Inspirujemy do zmian, nasi Klienci postrzegają nas jako odpowiedniego Partnera w podnoszeniu ich konkurencyjności i efektywności.
Kładziemy nacisk na praktyczną przydatność prezentowanych rozwiązań, dzięki temu nasze szkolenia to
użyteczne i cenne źródło wiedzy.

6

www.it-akademia.com.pl | www.cts.com.pl

Szkolimy w całej Polsce

Koszalin

Sopot
Gdańsk

Słupsk
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Gorzów Wielkopolski

Płock

Poznań
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Kalisz

Łódź
Lublin

Wrocław
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MS Office - Aplikacje biznesowe
Poziomy
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Podstawowy

Średnio-zaawansowany

Microsoft Excel.
MS Excel w praktyce finansowej.
MS Excel w controllingu.
MS Excel w marketingu.
MS Excel w dziale sprzedaży.
MS Excel w księgowości.
MS Excel w controllingu personalnym.
MS Excel dla HR.
MS Excel - tabele przestawne.
Formuły tablicowe w Microsoft Excel - magia
Ctrl+Shift+Enter.
Power Query - pobieranie i zaawansowane
przekształcanie danych w MS Excel.
Power BI.
Visual Basic for Applications (VBA).
Analiza statystyczna danych w Excelu.
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Zaawansowany
» Mierniki w działaniach personalnych
i działaniach działu personalnego - warsztaty MS
Excel.
» Microsoft Word - tworzenie profesjonalnych
dokumentów.
» MS Office dla Asystentek i Office Managerów.
» Tworzenie profesjonalnych prezentacji Microsoft PowerPoint.
» Microsoft Outlook - zarządzanie kontaktami
i pocztą.
» Microsoft Project - zarządzanie projektami.
» Microsoft Visio - tworzenie diagramów.
» Microsoft SharePoint - obieg dokumentów
w przedsiębiorstwie.
» SQL.
» Access.
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E-marketing i strony www
» Strategia komunikacji marketingowej.
» ePR – jak skutecznie prowadzić Public Relations
w Internecie?
» Praktyczne warsztaty z komunikacji online dla
specjalistów PR i dziennikarzy.
» Klienci kupują oczami, czyli jak odbiorcy widzą
reklamę.
» Sztuka aktywizacji słowem, perswazja
i neuromarketing w komunikacji online.
» Promocja w Internecie od A do Z.
» Planowanie i dobór narzędzi komunikacji online
krok po kroku.
» Content Marketing od A do Z - jak pisać w sieci?
» E-mail marketing – 100% praktyki o mailingach
i newsletterach.
» Copywriting czyli jak pisać, żeby skuteczniej
sprzedawać?
» Webwriting i Content Marketing - skuteczna
promocja w Internecie.
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» Mobilny marketing - mobilny Internet.
» Efektywna komunikacja marketingowa przy
pomocy social media.
» Grafika i DTP w marketingu - od projektu do
wydruku.
» Wysoka pozycja w wyszukiwarkach
internetowych - jak ją osiągnąć wykorzystując
Content Marketing?
» Google Day – wykorzystaj potencjał giganta.
» Analityka webowa w oparciu o Google
Analytics.
» Pozycjonowanie stron www.
» PHP - tworzenie aplikacji internetowych.
» HTML 5 i CSS3.
» JavaScript w serwisach www.
» Serwisy społecznościowe.
» LinkedIn dla HR i employer brandingu.
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Cyberbezpieczeństwo
i informatyka śledcza
» Biały wywiad – OSINT.
» Blockchain, kryptowaluty (Bitcoin, waluty
cyfrowe).
» Anonimowość w sieci – VPN TOR Darknet.
» Analiza ruchu sieciowego.
» Analiza powłamaniowa i analiza ruchu
sieciowego – Computer Forensics.
» Zarządzanie cyberbezpieczeństwem –
szkolenie menadżerskie.
» X-Ways Forensics – warsztat praktyczny.
» Bezpieczeństwo aplikacji webowych.
» Bezpieczeństwo aplikacji mobilnych.
» Bezpieczeństwo infrastruktury.
» Informatyka śledcza (computer forensics) –
zabezpieczenie materiału cyfrowego.
» Linux – wykorzystanie narzędzi w
informatyce śledczej (computer forensics).

Przestępstwa
gospodarcze,
antykorupcja
» Profilaktyka antykorupcyjna.
» Przeciwdziałanie przestępczości
korporacyjnej oraz profilaktyka
w obszarze zorganizowanej
przestępczości gospodarczej –
szkolenie menadżerskie.
» Profilaktyka antykorupcyjna oraz
zapobieganie przestępczości
ekonomicznej w prywatnym obrocie
gospodarczym w branży/działach IT –
szkolenie menadżerskie.
» Praktyczne aspekty prawidłowego
sporządzania, składnia i weryfikacji
oświadczeń majątkowych.
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TAKE CHARGE
OF YOUR CAREER

With ISACA’s globally recognized IT certifications

www.it-akademia.com.pl | www.cts.com.pl

11

Explore the popular Microsoft
training and certification
Discover certifications paths for:

Developer

Administrator

Solutions Architect

Functional Consultant

Microsoft developers
design, build, test, and
maintain cloud solutions.

Microsoft administrators
implement, monitor,
and maintain Microsoft
solutions.

Microsoft solutions
architects have
expertise in compute,
network, storage,
security.

Functional consultants
leverage Microsoft to
anticipate and plan for
customer needs.

How to prepare for
certification?

Become Microsoft
Certified

Prepare in CTS during instructor-led training.
CTS offers a breadth of solutions to suit your
learning needs, empowering you to achieve
your training goals. Microsoft Certified Trainers
have completed rigorous training and have met
stringent technical certification requirements.

Microsoft has certification paths for many
technical job roles. Each of these certifications
consists of passing a series of exams to earn
certification. Microsoft certifications are
organized into three levels: Fundamental,
Associate, and Expert.

Fundamental
Certifications

Associate
Certifications

Expert
Certifications

Recommended start
Ideal for individuals just
starting in technology or
thinking about a career
change.

Two years of comprehensive
working experience.
It is helpful to have related
Fundamental certificati

Two to five years of deep
technical experience.
Many Expert certifications
require a specific Associate
level certification.
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PRODUCT KNOWLEDGE

CEH vs ECSA
Firing a gun, dodging a bullet

Fighting an enemy Sun Tzu Art of War

CEH - baseline skills, tools used by attackers,
defend against various attacks

ECSA - advanced skills, penetration testing
methodologies, more tools, business logic, etc

Target Audience

Ethical hackers, System Administrators, Network Administrators and Engineers, Web managers, Auditors, Security Professionals in general.

Suggested Duration
5 days (9am - 5pm)
Minimum 40 hours

Certification

The C|EH exam can be challenged post the completion of attending the complete official C|EH course.
Candidates that successfully passes the exam will receive their C|EH certificate and membership privileges. Members are expected to adhere to recertification requirements through EC-Councils Continuing Education Requirements.
As a powerful addition to the C|EH exam, the new C|EH (Practical) exam is now available adding even
more value to the C|EH certification through practical validation of skills and abilities.

EC-Council has further improved my technical skill. As a result, it has enabled me to provide more details/
in-depth to identify any security gaps in the IT infrastructure.
Chin Wen-Sing,
Shell It International
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ISO 22301

Zarządzanie ciągłością
» Podstawy ISO 22301 (PECB ISO/IEC 22301
Foundation).
» Audytor ISO 22301 (PECB ISO 22301 Lead
Auditor).
» Wdrożenie normy ISO 22301 (PECB ISO 22301
Lead Implementer).
ISO 27001

Bezpieczeństwo informacji

» Podstawy ISO 27001 (PECB ISO/IEC 27001
Foundation).
» Audytor ISO/IEC 27001 (PECB ISO/IEC 27001
Lead Auditor).
» Wdrożenie normy ISO/IEC 27001 (PECB ISO/
IEC 27001 Lead Implementer).
» Certyfikowany audytor wewnętrzny/
pełnomocnik ISO 27001.
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» Człowiek w Systemie Bezpieczeństwa Informacji
– socjotechniki w bezpieczeństwie.
» Zarządzanie ryzykiem w obszarze
teleinformatycznym wg. Rekomendacji D Komisji
Nadzoru Finansowego i ISO 27001.
» Przetwarzanie danych osobowych
z uwzględnieniem aspektów bezpieczeństwa IT.
ISO 31000, ISO 27005

Zarządzanie ryzykiem
» Podstawy ISO 31000 (PECB ISO 31000
Foundation).
» PECB ISO 31000 Risk Manager.
» PECB ISO 31000 Lead Risk Manager.
» Podstawy ISO/IEC 27005 (PECB ISO/IEC 27005
Foundation).
» PECB ISO/IEC 27005 Risk Manager.
» Zarządzanie ciągłością działania i zarządzanie
ryzykiem jako element ładu korporacyjnego.
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IBM products and
technologies often
straategically align with
client development
methodologies
and processes.
In addition, IBM products and tools are flexible and
customizable in that they can be adapted to suit a
wide variety of training requirements. LearnQuest
partners with clients to blend IBM products, technologies, and methodologies to process training;
this innovation drives a better understanding of the
product, faster adoption, and expedites an effective
use of the solution. CTS’s training delivery solutions
comprise three modalities: Virtual, Instructor-Led,
Classroom, and Self-paced. These delivery methods
can be further supported by customized content
that meets each client’s specific needs. Finally, CTS
offers flexible options to deliver training that can be
tailored to satisfy an organization’s specific require-
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ments in even more ways: in each unique industry
affiliation, corporate culture, employee skill base,
and geographic location
CTS will now be delivering IBM’s comprehensive
portfolio of software and systems training to drive skills development and certifications for leading
IBM products.
Popular offerings include:
» Business Analytics Cloud and Smarter
Infrastructure
» Collaboration Solutions Industry Solutions
» Information Management Master Data
Management
» Platform Computing Power Systems
» PureSystems Rational
» Security Storage
» System z WebSphere
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» McAfee – ePolicy Orchestrator (ePO konsola
zarządzająca) – MA2
» McAfee Web Gateway oraz McAfee Content
Security Reporter (raportowanie) – MA3
» McAfee Data Loss Prevention Endpoint – MA4
» McAfee Endpoint Security – MA10

Get the skills you want and employers need.
CompTIA A+

A+ is the starting point for a career in IT. The performance-based exams certify foundational IT skills across
a variety of devices and operating systems.

CompTIA Network+

Network+ certifies the essential skills needed to confidently design, configure, manage and troubleshoot any
wired and wireless devices.

CompTIA Security+

Security+ provides a global benchmark for best practices in IT network and operational security, one of the
fastest-growing fields in IT.
Szkolenia:
» CompTIA A+ 901 i 902 – kurs przyspieszony
» CompTIA Security + (SY0-501)
» CompTIA Cybersecurity Analyst (CySA+) – CS0-001
» CompTIA Advanced Security Practitioner (CASP) – CASP
» CompTIA Network + – N10
» CompTIA Linux + – LX0
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Nie znalazłeś odpowiedniego tematu?

NIE MARTW SIĘ!
Przygotujemy dla Ciebie idealne szkolenie!
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Jesteśmy do Twojej dyspozycji i przygotujemy optymalne
szkolenia dla Twojego zespołu, tak by Twoja firma osiągnęła
wymierne korzyści.
Zapewniamy indywidualne podejście. Każde szkolenie przygotowujemy starannie
w oparciu o wypracowaną przez naszych ekspertów metodykę „Sześciu Kroków”.

1
Analiza potrzeb
szkoleniowych na poziomie
indywidualnym, grupowym,
całej organizacji.

2
Dopasowanie
programu szkoleniowego.

3
Dobór wykwalifikowanych
trenerów-praktyków.

4
Dostosowanie czasu
i lokalizacji do potrzeb
Klienta.

5
Realizacja szkolenia.

6
Badanie i ocena
efektywności szkolenia.
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Dlaczego warto nas wybrać?
Marka

Czołowa firma doradczo-szkoleniowa w Polsce.

Eksperci

Praktycy o dużym doświadczeniu zawodowym,
laureaci prestiżowych nagród.

Program

Aktualne problemy rynkowe, praktyczne
zagadnienia.

Oferta

Ponad 1000 szkoleń.

Jakość

Autorskie i akredytowane programy i materiały
szkoleniowe. Indywidualne podejście do każdego
Uczestnika.

Certyfikat

Ceniona i rozpoznawalna marka na rynku.

Organizacja

Przestronne sale, wysokiej jakości catering,
dogodne lokalizacje.
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Akademia MDDP Sp. z o.o. Sp. k.
al. Jana Pawła II 25
00-854 Warszawa

CTS Customized Training Solutions Sp. z o.o.
al. Jana Pawła II 25
00-854 Warszawa

(22) 208 28 47

(22) 208 28 61

itszkolenia@akademiamddp.pl

szkolenia@cts.com.pl
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