TeleControlNet workshops 2019
Geachte TeleControlNet gebruiker,
Er komt steeds meer meetinformatie beschikbaar uit infrastructuur. Ook u krijgt hiermee te maken.
Om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen op dit gebied en het gebruik van
TeleControlNet te optimaliseren kunt u deelnemen aan onze workshop “Beginner/Opfrisser”, of “Expert”.
Naast technisch inhoudelijk scholing informeren we u over:
• Onderhoud, op basis van voorspelling.
• Hoe met energiegegevens het inzicht in procesverloop kan worden vergroot.
• Nieuwe security maatregelen.
• Nieuwe LoRa producten.
1. Workshop “Beginner/Opfrisser”
Voor de “beginnende gebruiker” of “voor een opfrisser van TeleContolNet gebruik”.
Voor gebruikers die in de dagelijkse praktijk met TeleControlNet te maken krijgen: van monteur in het
veld, tot beheerder van het systeem.
Inhoud:
• Bediening en beheer van gemalen en voorzieningen.
• Storingsmeldingen interpreteren en afhandelen.
• Notities plaatsen.
• Inspectie- en onderhouds-formulieren invoeren.
• Omgaan met grafieken.
• Sjablonen/kenmerken invullen en toewijzen.
• Gebruik van apps.

Data:
• Dinsdag
• Woensdag
• Dinsdag
• Woensdag

29 oktober
6 november
12 november
20 november

2019
2019
2019
2019

• Tijd: 09.30 - 15.00 uur.

2. Workshop “Expert”
Voor de “ervaren gebruiker” die in de dagelijkse praktijk met TeleControlNet werkt.
Het doel van deze workshop is verdieping in geavanceerde functies en toelichting van nieuwe
ontwikkelingen.
Inhoud:
• Storingsdiensten plannen.
• Gebruikers toevoegen en autoriseren.
• Rapportages opvragen en beoordelen.
• Zelf grafieken definieren.
• Sjablonen/kenmerken maken en aanpassen.
• Gebruik van apps.
• 4-Caster voorspelbaar onderhoud.

Data:
• Woensdag
• Dinsdag
• Woensdag
• Dinsdag

30 oktober
5 november
13 november
19 november

2019
2019
2019
2019

• Tijd: 09.30 - 15.00 uur.
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Locatie
De workshops vinden plaats in de trainingsruimte op onze locatie aan de Dijkgraafweg 16 in Apeldoorn.
Bij ons kantoor is ruime parkeergelegenheid aanwezig.
Deelnamekosten
De kosten bedragen per deelnemer € 275,--, excl. BTW, inclusief lunch.
Aanmelden
U kunt zich als volgt aanmelden:
• Door het aanmeldingsformulier te mailen naar “swiersma@interact.nl”.
• Via onze website www.interact.nl “aanmelding workshop”.
• Telefonisch via tel. nr. “055 534 2002”.
Ook voor meer informatie kunt u gebruik maken van bovengenoemd
e-mailadres / tel. nr.
Wij hopen u op één van onze workshops te mogen begroeten.
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Aanmeldingsformulier
Selecteer workshop:
				
TeleControlNet beginner/opfrisser
TeleControlNet expert
Selecteer datum:
				
								TeleControlNet
expert
TeleControlNet
beginner/opfrisser
									Woensdag
30 oktober 2019
Dinsdag 29 oktober 2019
									Dinsdag
5 november 2019
Woensdag 6 november 2019
									Woensdag
13 november 2019
Dinsdag 12 november 2019
									Dinsdag
19 november 2019
Woensdag 20 november 2019
				
Naam
organisatie/bedrijf

: ____________________________________________________________

			:
____________________________________________________________________
Contactpersoon
			:
____________________________________________________________________
Telefoon
			: ____________________________________________________________________
E-mail
			
Deelnemers:
1

: _______________________________		 5

: _______________________________

2

: _______________________________		 6

: _______________________________

3

: _______________________________		 7

: _______________________________

4

: _______________________________		 8

: _______________________________

Opmerking en/of verwachtingen workshop : ______________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
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