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Po rejestracji oraz 

zalogowaniu się do 

panelu nie mamy 

jeszcze dostępu do 

szkoleń.

Mamy jedynie wgląd 

do informacji ogólnych 

dotyczących działania 

platformy.



Bezpośrednio po dokonaniu rejestracji powinniśmy otrzymać e-mail z 

następującą treścią  …….

PS. Jeśli wydaje nam się , że nie otrzymaliśmy wiadomości warto 

wówczas sprawdzić skrzynkę „Spam”





Otrzymaną wiadomość należy przesłać dalej z uzupełnioną treścią 

dotyczącą interesującej nas linii produktowej, tj. …….



stszkolenia@pl.bosch.com



Po wysłaniu wiadomości oczekujemy na uaktywnienie dostępu do 

szkoleń online – sprawdzenia dokonujemy logując się na swoim panelu.

Otrzymane w zgłoszeniu dane podlegają weryfikacji przez Bosch dlatego 

proces aktywacji szkoleń może potrwać nawet kilka dni.



Gdy otrzymamy już dostęp do szkoleń widok w LMS będzie wyglądał 

następująco:



Następnie 

wybieramy zakres 

interesującego 

nas szkolenia.







Aktywacja = „Rejestracja”

Wybór powoduje przypisanie 

wybranego szkolenie do zakładki 

„Moje Treningi” oraz przenosi nas do 

kolejnego okna związanego z 

wyborem konkretnego tematu.





Uruchomienie 

szkolenia:

„FPA-5000 Moduł 1”…





Jeśli zajdzie potrzeba 

opuszczenia szkolenia przed 

jego ukończeniem będzie 

można do niego wrócić w 

dowolnym momencie.

Szkolenie będzie widoczne w:

„Moje treningi”





Po zakończeniu szkolenia i 

zaliczeniu testu otrzymamy 

Certyfikat poziomu „Professional”.

Będzie on dostępny tutaj:





Dodatkowe szkolenia online…



Dodatkowe szkolenia online…



np. „Safety Systems Designer”…





„Special for Poland” 

W zakładkach:

• „Certyfikacja SAP Techniczne” 

• „Certyfikacja SAP Handlowe” 

Znajdą się informacje dotyczące 

osób związanych z programem 

TTT



W zakładkach

„Regular FIRE” oraz „Praesideo-…” 

znajduje się informacja nt. 

terminów szkoleń regularnych 

Bosch, po ukończeniu których 

można otrzymać Certyfikat 

poziomu „Expert”.

Z tego miejsca można również 

zapisać się na szkolenie regularne 

w Bosch.





Dodatkowe informacje 

Strona Bosch Security Systems/Szkolenia …



www.boschsecurity.pl

W poniższej 

części 

strony 

znajdują się 

dodatkowe 

informacje:





1. 
Osoby z firm zewnętrznych, 
które chcą uczestniczyć w 
szkoleniu regularnym w 
Bosch zobowiązane są 
wysłać wypełniony 
formularz na poniższy 
adres:

stszkolenia@pl.bosch.com



2.
Warunkiem udziału w 
szkoleniu regularnym w 
Bosch jest przejście 
szkolenia w LMS 
zakończone uzyskaniem 
certyfikatu poziomu 
„Professional”



Pytania ?



Dziękuję za uwagę

Marcin Onopa

marcin.onopa@pl.bosch.com



Powodzenia !!!


