
Volg een training en haal het maximale uit uw software

Leer nog e�ciënter
werken met 
ECI-software

ECI So�ware Solu�ons beschikt over ruime en volledig ingerichte trainingsruimtes, ervaren 
trainers en helder cursusmateriaal. Ontdek ons kenniscentrum waarin u als gebruiker leert het 
maximale uit onze so�ware te halen. Hiervoor zijn verschillende trainingen beschikbaar die u kunt 
volgen. ECI hee� een uitgebreid aanbod aan cursussen voor zowel beginners als gevorderden. 
Deze worden klassikaal, digitaal of als e-learning aangeboden. Of het nu gaat om een CAD/CAM-
systeem, ERP-pakket of APM-oplossing, een prak�jkgerichte training levert meer tevreden 
gebruikers op. En voor bepaalde trainingen zijn aantrekkelijke subsidieregelingen beschikbaar.

Wilt u een snelle start maken met onze so�ware-
oplossingen? Hierin leert u hoe u de gekozen oplossing 
aan kunt passen aan uw wensen en hoe ECI so�ware 
maakbedrijven ondersteunt in het efficiënt uitvoeren 
van hun processen. Het is een eendaagse training die 
door iedere nieuwe gebruiker gevolgd dient te worden. 
Vanuit de basistraining is er de mogelijkheid om door te 
gaan met vervolgtrainingen waarin wordt ingegaan op 
de onderdelen van het pakket die van toepassing zijn 
op de func�e van de gebruiker. 
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Het belang van training
Het trainen van uzelf of uw medewerkers vraagt om een investering van �jd en geld. Deze 
investering verdient zich op korte termijn terug, omdat u op een pre�ge en efficiënte manier leert 
de func�onaliteit van de so�ware te gebruiken en toe te passen. 



Subsidieregelingen
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Het volgen van een deel van deze trainingen is nog aantrekkelijker door subsidieregelingen van het 
OOM, KMO of ECM.

OOM
Het OOM (Opleiding Ontwikkeling Metaalbedrijven) wil het technisch vakmanschap in de metaal-
bewerking op een hoger niveau krijgen. Bedrijven die voldoen aan de OOM-voorwaarden kunnen in 
aanmerkingen komen voor een tegemoetkoming in de trainings- en scholingskosten van hun 
medewerkers. Dit geldt ook voor de trainingen van ECI. Het OOM is opgericht door de werkgevers-
organisa�e en de vakbonden in de Metaal. Bent u aangesloten bij OOM, dan kunt u daar aanspraak 
op maken. Voor een subsidie/tegemoetkoming in de trainings- en scholingskosten kunt u informeren 
bij het OOM in Nederland en bij de KMO-portefeuille in Vlaanderen. 

ECM
Om het technisch vakmanschap in de houtverwerkende 
industrie op een hoger niveau te krijgen, kunt u aan-
kloppen bij ECM, het Exper�secentrum Meubel uit 
Woerden. Zij zijn er voor bedrijven in de interieurbouw en 
meubelindustrie. Wilt u ook weten of uw bedrijf daarvoor 
in aanmerking komt? Kijk voor nadere informa�e op de 
website www.ecmeubel.nl. De trainingen van ECI sluiten 
hier ook bij aan.

Onze trainingen
Voor een volledig overzicht van alle actuele trainingen die wij momenteel aanbieden, verwijzen we u 
graag naar onze website: www.ecisolu�ons.com/nl/dienstverlening/trainingen/

https://www.oom.nl/Regelingen
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille
https://www.ecisolutions.com/nl/dienstverlening/trainingen/

