
  
  

 

 

NEW Training Webpage 
  

Vážení zákazníci a obchodní partneři, 

rádi bychom Vás informovali o úpravě vzhledu a funkcí internetových stránek ALEF Training 

Center, která přináší nejenom zlepšení přehledu o jednotlivých produktech, ale současně Vám 

poskytne širší uživatelské možnosti, se kterými bychom Vás chtěli v krátkosti seznámit v tomto 

mailu, nebo je naleznete níže v samostatných tutoriálech 

 

Výběr produktu 

Pro výběr produktu můžete použít dva snadné způsoby. 

• Výběr pomocí hlavního menu 

o Kliknutí na hlavní kategorii 

o Filtrace podle značky, technologie, místa konání, popřípadě jazyka, ve kterém je 

školení připravené 

 

• Výběr pomocí vyhledávacího pole v horní části stránky 
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Pohyb na stránce pomocí „hamburger menu“ 

V případě, že jste již vybrali konkrétní kategorii, nebo produktu, můžete využít několik možností, 

jak přejít na další část stránky. Jednou z nich je tzv. „hamburger menu“ v pravém horním rohu, 

které Vám nabídne kompletní přehled všech míst na stránce na jednom místě. Stačí si tak vybrat 

jakoukoliv část a kliknout. 

 

Vytvoření poptávky 

Postup pro vytvoření poptávky je podobný jako u běžného internetového obchodu. Stačí si 

vybrat produkt v podobě školení, certifikace, nebo workschopu a jednoduše vložit do košíku. Po 

dokončení výběru Vás košík „provede“, jednotlivými kroky, kde vyplníte počet uživatelů pro 

konkrétní vybrané školení, vyplníte základní informace o firmě, zvolíte způsob úhrady a následně 

již potvrdíte svůj výběr a odešlete poptávku ke zpracování. 

  

Přístup pro registrované 

V případě, že jste již registrovaní, nebo se zaregistrujete, nebude nutné opakovaně vyplňovat 

jednotlivé poptávkové informace v košíku, ale zároveň se Vám budou automaticky zobrazovat 

ceny s již odečtenou slevou, kterou pro svou společnost máte k dispozici. Budete tak mít lepší 

přehled o celkovém nákladu před finálním potvrzením, nežli tomu bylo doposud. 
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Nové výrazy 

Na nových stránkách naleznete několik nových výrazů, které bychom Vám rádi představili. 

• Digital learnings – jedná se o školení, která jsou poskytovaná jako eLearning a jejich 

absolvování je vždy pomocí webového rozhraní. Tato školení je možné absolvovat mimo 

školící centrum společnosti ALEF. 

 

• Free workshops – tento název nahradil dříve používaný název „kompetenční centrum“, 

abychom lépe prezentovali základní formát, ve kterém návštěvník získá především 

základní vstup do problematiky a zároveň bylo zřejmé, že tyto eventy jsou poskytovaná 

zdarma. 

 Níže dále naleznete přehlednou infografiku jednotlivých částí stránek:

  

V případě, že si nebudete vědět rady, neváhejte nás kontaktovat. 

ALEF Training Team 
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