Informatief
Update 11.01.2010

Toegang tot E-Learning nu nog eenvoudiger!
Naast de praktische trainingen biedt WABCO University
nu ongeveer twee jaar eersteklas E-Learning trainingen
(Web Based Training) voor geselecteerde systemen aan.
Met E-Learning kunt u uw training op elk moment zonder
reis- en verblijfskosten beginnen.
U bepaalt zelf de tijd en snelheid om te studeren. Tot slot
doet u een afsluitende test, waarna u een PIN-autorisatie
ontvangt voor het betreffende diagnoseprogramma.
Tot nog toe kon toegang tot deze trainingen alleen maar
via een creditcard of de WABCO Webshop worden verkregen. Dit was lastig en bracht ook administratieve rompslomp met zich mee.

Nieuw: E-Learning om meteen te beginnen
Met directe ingang zijn nieuwe WABCO bestelnummers toegekend aan alle beschikbare
E-Learning trainingen, zodat deze nu kunnen worden besteld en geleverd als alle andere
WABCO producten.

© 2007 American Standard All rights reserved

Overzicht WABCO E-Learning
Titel

WABCO bestelnummer

Preis

VCS2

200 300 101 0

200 €

ECAS

200 300 102 0

175 €

IVTM

200 300 103 0

175 €

TEBS E

200 300 104 0

175 €

Schijfremmen

200 300 105 0

95 €

Basiskennis
luchtdrukremsysteem

200 300 106 0

95 €

Hoe werkt de koop in concreto?
Na ontvangst van uw bestelling ontvangt u een certificaat met de toegangscode voor de betreffende training in een verzegelde envelop. Deze envelop kunt u als een normaal product aan uw
klanten doorgeven. De klant registreert zich aansluitend online bij WABCO onder
http://wbt.wabco.info/. Met de toegangscode kan direct met de gewenste training worden begonnen.
Met deze nieuwe methode is het mogelijk een WABCO University E-Learning training direct te
kopen. Op deze wijze kunt u uw klant direct helpen bij een actuele behoefte aan training – bijv.
voor een VCS II inbedrijfsname. Ongecompliceerd en snel!
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Tussen haakjes …….
Wij breiden het E-Learning aanbod gestaag uit. Intussen zijn verschillende taalversies toegevoegd
(bijv. Frans, Spaans, Russisch). De gebruiker kan
tijdens de training op elk moment omschakelen naar
een andere taal. Bovendien zijn wij bezig met nieuwe
onderwerpen en programma’s.
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Meer informatie, ook over wat WABCO University
nog meer heeft te bieden, kunt u vinden op
www.wabco-university.com
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