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PREDSTAVITEV

Leta 2001 so postali tudi uradni Microsoftov izobraževalni 
center (CPLS), z obsežno ponudbo tečajev za upravljanje  
Microsoftovih strežnikov, razvoja aplikacij ter varnosti. V letu 
2002 so s podjetjem Software AG podpisali pogodbo, po ka-
teri so si pridobili licenco za izvajanje tečajev iz programa XML 
Academy. Med uporabniškimi tečaji so najbolj aktualni MS Visio, 
MS Project, Analize podatkov v Excelu, VBA za Access. 
 
Tečaji potekajo v sodobno opremljenih učilnicah, vodijo pa jih iz-
jemno izkušeni in usposobljeni inštruktorji. Vse to nam zagotavlja, da 
bomo s tečaja odšli z veliko novega znanja. Privoščite si novih znanj 
in postanite še uspešnejši! Seznam tečajev s termini in cenami boste 
našli v koledarjih na njihovi spletni strani www.kompas-xnet.si. 
 
Za zaključene skupine po želji pripravijo posebne tečaje, pri-
lagojene potrebam v podjetju. Tako bomo hitro in zanesljivo zvišali 
nivo računalniškega znanwja v podjetju. Če bi radi preverili znanje 
svojih zaposlenih, se lahko v njihovem testnem centru prijavite na 
izpit Microsoft Office Specialist, kjer si boste z opravljenim izpitom 
pridobili ustrezen Microsoftov certifikat.   (P.R.)

Razvoj 
Če potrebujete poslovno aplikacijo, ki bi vam olajšala delo, vas 
bodo razvijalci podjetja KOMPAS Xnet z veseljem poslušali ter 
razvili aplikacijo po vaših željah ter zahtevah. Pri razvoju upo-
rabljajo najnovejše Microsoftove tehnologije, ki so zagotovilo za 
dolgoročne rešitve. 
 
Kongresi je univerzalna rešitev za vsa poslovna okolja, ki se 
ukvarjajo s kongresno dejavnostjo. Aplikacija je razdeljena na del 
za organizatorje ter del za udeležence, kjer se lahko le-ti prijavijo, 
si izberejo želene obkongresne dejavnosti, dopolnjujejo svoje 
podatke, itd. Aplikacija ustreza Microsoftovi specifikaciji za neod-
visne ponudnike programskih rešitev (ISV).  
 
Slike je spletna storitev, ki preko uporabniškega vmesnika omogoča 
dostop do baze fotografij, ki so shranjene na podatkovnem strežni-
ku. Storitev omogoča iskanje po najrazličnejših kriterijih, selektiven 
dostop ustreznim uporabnikom ter integracijo s paketom Microsoft 
Office 2003 (Pametne oznake). Za podrobnejše informacije in brez-
plačno predstavitev aplikacije pokličite v podjetje KOMPAS Xnet. 

..Če potrebujete poslovno aplikacijo, ki bi vam olajšala delo, vas bodo 
razvijalci podjetja KOMPAS Xnet z veseljem poslušali ter razvili aplikacijo 
po vaših željah ter zahtevah.. 
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Šolanja 
Že 15 let se ukvarjajo z izvajanjem izobraževanja s področja 
informatike, kar zgovorno priča o tem, da so stranke z njihovimi 
storitvami zadovoljne in da se v njihove učilnice rade vračajo. 
Njihova ponudba je zelo obsežna in zajema tečaje, ki jih oblikujejo 
in pripravijo glede na potrebe končnih uporabnikov. Poleg tega 
lahko izbirate med tečaji s področja mrežnih tehnologij, operacij-
skih sistemov (Linux, Solaris, VMS), varnosti, programiranja ipd. 


