
I stopień BASIC

Szybki start
Szkolenie indywidualne 

Miejsce: 
u Klienta,

instalacja urządzenia

obsługa urządzenia

wstępna konfiguracja SAI/Caldera

przygotowanie pracy do druku

opcje druku: drukuj/ripuj 

i drukuj/Nest-O-Matik

zaawansowane funkcje: Compose

2 dni

Autorski program szkoleń

Autorski trzystopniowy Program Szkoleń został opracowany z udziałem Ekspertów HP R&D oraz Caldera na podstawie 

zebranych doświadczeń, w trosce o Klienta. Oferujemy wszechstronne usługi szkoleniowe dostarczające wiedzę 

i umiejętności niezbędne do wykorzystania wszystkich możliwości drukarki HP Latex już od pierwszych dni użytkowania. 

Ukończenie Programu pozwala uzyskać Dyplom Inżyniera Druku. Na każdym etapie szkoleń zdobyta wiedza 

i umiejętności operatorskie weryfikowane są końcowym sprawdzianem.

Korzyści dla Twojej firmy

- inwestycja w kadrę / rozwój pracowników

- potwierdzone umiejętności, możliwość dalszego rozwoju

- optymalizacja środowiska pracy

- oszczędność czasu i pieniędzy

- większa niezawodność i trwałość urządzenia 

lat

Zostań Certyfikowanym 
Inżynierem Druku

ZAPROSZENIE

* przy zakupie urządzenia
    szkolenie w cenie
    zestawu drukującego

II stopień MEDIUM 

Pakiet A/B/C*
Szkolenie grupowe (maks. 8 osób/4 firmy)

Miejsce: 
HP Demo Lab

Stałe kwartalneterminy

kalibracja urządzenia

aspekty ekonomiczne: limit atramentu, 

poziom opitimizera

odpowiedni dobór ustawień materiałowych

ustawienia CLC

ustawienia kolorystyczne w oprogramowaniu RIP

średniozaawansowany-zaawansowany

III stopień ADVANCED

Pakiet Caldera  A/B*
Szkolenie indywidualne lub grupowe (maks. 4 osoby/2 firmy)

Miejsce: 
HP Demo Lab Wrocław (Błonie)

lub HP Demo Lab Warszawa (Jawczyce)

opcje druku: drukuj/ripuj 

i drukuj/Nest-O-Matik

zaawansowane funkcje: Compose

zaawansowane funkcje: Tiling

przygot. plików do cięcia 

poł. z ploterem tnącym)

Pakiet Caldera

Szkolenie indywidualne
dopasowane do potrzeb Klienta (maks. 4 osoby)

Miejsce: 
u Klienta

automatyzacja pracy

nesting prac

hotfoldery

instalacja sterowników

tworzenie szablonów

color management - 

zarządzanie kolorem

workflow w oprogramowaniu 

Caldera

2 dni

+ koszty dojazdu ceny netto
3440 pln 

2 dni/ firma2 dni/ firma

2500 pln
* A - SAI/HP Latex 115-335

B - Caldera/HP Latex 360-s.500

C - Caldera/HP Latex 1500/3000 
3440 pln 

2500 pln 0 pln*

Więcej informacji: marketing@integart.com.pl

zaawansowany

* A
B

- Caldera/HP Latex 360-s.500
- Caldera/HP Latex 1500/3000 


