
Szkolenia autoryzowane 
Microsoft w Comarch 



Autoryzacja Microsoft 

 Od 2014 roku Comarch należy do sieci partnerskiej Microsoft w zakresie 
prowadzenia usług szkoleniowych.  

 Szkolenia autoryzowane prowadzone są zarówno w formie otwartej (na 
podstawie terminarza na stronie: www.comarch.pl/szkolenia jak i 
zamkniętej (grupy szkoleniowe w miejscu i terminie uzgodnionym z 
klientem). 

 Realizujemy usługi szkoleniowe zarówno w naszych ośrodkach jak i w 
salach klienta. 

http://www.comarch.pl/szkolenia
http://www.comarch.pl/szkolenia


Dlaczego szkolenia autoryzowane? 

 Szkolenia autoryzowane są opracowane z myślą o przekazaniu pełnej 
wiedzy z zakresu produktów Microsoft. Dzięki nim można: 

 - nabyć wiedzę według sprawdzonych ścieżek szkoleniowych; 

 - przygotować się do konkretnych egzaminów i zdobywać tytuły 
potwierdzone certyfikatami; 

 - uzyskać dostęp do sprawdzonych materiałów szkoleniowych; 

 - uczestniczyć w dokładnie opracowanych warsztatach szkoleniowych 
opartych o laboratoria Microsoft w których zajęcia prowadzą tylko i 
wyłącznie certyfikowani trenerzy; 

  

 Szkolenia autoryzowane są najczęściej wybieranymi usługami w 
przetargach w sektorze publicznym oraz wśród dużych i średnich firm. 

  



Jakie szkolenia autoryzowane 
Microsoft? 

 Prowadzimy szkolenia z zakresu: 

 - systemy operacyjne (Windows Server). Ścieżki: poziom Entry - infrastruktura IT, 
Poziom Associate - Windows Server 2012, Poziom Expert - Server infrastructure, 
Poziom Expert - Desktop infrastructure; 

 - Microsoft Exchange Server. Ściezka: Poziom Expert: Messaging; 

 - Microsoft Lync. Ścieżka: Poziom Expert: Communication; 

 - Microsoft Virtualization; 

 - Microsoft System Center; 

 - Microsoft Chmura. Ścieżki: Poziom Associate: Windows Server 2008, Poziom 
Expert: Private Cloud; 

 - Microsoft – systemy na komputer stacjonarny: Windows 7\Windows 8; 

 - Microsoft SQL Server. Ścieżki: Poziom Entry: Database, Poziom Associate: SQL 
Server 2012, Poziom Expert: Data Platform 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Inne szkolenia autoryzowane - Cisco 

Od 2006 roku prowadzimy szkolenia autoryzowane 
Cisco. Posiadamy doświadczony zespół trenerów, 
którzy mają zarówno odpowiednie uprawnienia 
do prowadzenia tego typu szkoleń jak również 
cały czas podnoszą stan swojej wiedzy. Materiały 
szkoleniowe firmy Cisco oraz doskonale 
przygotowane laboratoria szkoleniowe 
zapewniają uczestnikom doskonałe 
przygotowanie do egzaminów autoryzowanych. 



Cisco – rodzaje szkoleń 

Szkolenia Cisco prowadzimy zarówno w formie 
szkoleń otwartych jak i zamkniętych. Wśród 
bogatej oferty szkoleń do najbardziej popularnych 
należą ścieżki: 

- Cisco Certified Network Associate (CCNA) Routing 
and Switching (szkolenia: ICND1, ICND2, CCNAX) 

- Cisco Certified Network Professional (CCNP) 
Routing and Switching (ROUTE, SWITCH, TSHOOT) 

 



Egzaminy autoryzowane 

W ośrodku w Krakowie zapraszamy Państwa 
dodatkowo na egzaminy autoryzowane. 
Posiadamy autoryzację PearsonVue. W 
doskonale przygotowanym ośrodku 
egzaminacyjnym można wybrać egzaminy 
spośród oferty kilkuset pozycji wielu znanych 
firm produkujących oprogramowanie. 



W czym pomożemy? 

Pomożemy przygotować ofertę: 

- Określimy możliwości realizacji programowej; 

- Wskażemy terminy i trenerów; 

- Wykonamy wycenę; 



Kontakt 

Zapytaj o szczegóły: 

E-mail: szkolenia@comarch.pl 

Telefon ogólny: (+48) 12 687 78 11 

Konsultanci: Sylwester Woźniak, Szymon Kędroń, 
Paweł Urba 

mailto:szkolenia@comarch.pl

