EAGLE

NOVÁ ÉRA V OBLASTI BEZPEČNOSTNÍCH POČÍTAČOVÝCH KURZŮ

je inovativní počítačová vzdělávací platforma, která kombinuje odbornost a kvalifikaci v oblasti letecké
bezpečnosti, bohaté zkušenosti i nejnovější metody organizace počítačových kurzů a nejvyspělejší technologie.
Platforma Eagle, jež se skládá z plně interaktivních cvičných a zkušebních modulů, věrně napodobuje pracovní
prostředí, a tím optimalizuje proces vzdělávání. Na konci kurzu tudíž absolvent plně chápe, co daná pracovní
pozice obnáší.
Vedle našich nejpopulárnějších kurzů, které se zaměřují na obsluhu rentgenů a na fyzickou kontrolu zavazadel,
nabízí počítačová vzdělávací platforma Eagle široké spektrum dalších vzdělávacích programů, a to včetně
programů, které vyplývají z nařízení ICAO. Mezi tyto kurzy patří:
•
•

•

•

GSAT/SIDA – kurz zvyšující všeobecné bezpečnostní
povědomí všech pracovníků letišť
DetAct – kurz pomáhá absolventům rozeznávat
podezřelé a nezvyklé chování a vzhled osob, které
mohou v prostorech s hustým provozem představovat
bezpečnostní riziko
OSP (osoby se sníženou pohyblivostí) – cílem
těchto kurzů je seznámit letištní pracovníky
s regulatorními požadavky EU, které upravují potřeby
osob s tělesným postižením a se sníženou pohyblivostí
Školení bezpečnostních agentů – základní
školení pro bezpečnostní agenty v letectví

•

•
•

•

V příštích měsících představíme tyto kurzy:
•

•
•

Cestovní dokumentace – cílem kurzu je zajistit
správný postup při kontrole cestovních dokumentů,
rozvíjet schopnosti ověřovat pravost cestovních
dokumentů a odhalovat podezřelé znaky a dále
prohlubovat znalost související legislativy
Kontrola totožnosti – školení, jehož cílem je zlepšit
schopnosti absolventů odhalit padělané dokumenty
osvědčující totožnost
Fyzická kontrola zavazadel – obsahuje všechny
povinné fáze fyzické prohlídky zavazadel, které byly
určeny k další kontrole

•

•

Bezpečnost v nákladní dopravě (postupy a
dokumentace) – tento kurz pomáhá letištním
pracovníkům pochopit zásady bezpečnosti v nákladní
dopravě a rozvíjet jejich schopnost identifikovat hrozby
a známky podezřelého jednání při přepravě nákladů
Nebezpečné zboží – kurz na téma nakládání
s nebezpečným zbožím a jeho přepravy v souladu
s regulačními požadavky EU / IATA

Kontrola cestujících a osobní prohlídka – tento
kurz zahrnuje všechny typy kontroly cestujících
(bezpečnostní rámy, ruční detektory kovů a osobní
fyzickou prohlídku)
Bezpečnost v lodní dopravě – kurz, jehož cílem je
zajistit plnění pravidel bezpečnosti v lodní dopravě
podle IMO/ISPS (bezpečnostní kontrolor přístavu, lodi
a/nebo dopravní společnosti)
Prohlídka vozidel – zaměřuje se na všechny
aspekty podrobných bezpečnostních prohlídek vozidel
při vstupu do zakázaných zón
Kurzy na míru – ICTS Europe Systems také nabízí
kurzy šité na míru zákazníka, které splní konkrétní
požadavky vaší organizace, a to včetně přípravy
obsahu a multimediálních složek kurzu

VYVINUTO PROFESIONÁLY V OBLASTI LETECKÉ BEZPEČNOSTI PRO PROFESIONÁLY V OBLASTI LETECKÉ
BEZPEČNOSTI
Jedinečnost platformy Eagle spočívá ve zkušenostech a v odborné kvalifikaci jejích autorů. Platformu Eagle vytvořila
společnost ICTS Europe Systems, člen skupiny ICTS Europe, jež je světovým lídrem v oblasti poskytování
bezpečnostních služeb v letectví. ICTS Europe školí bezpečnostní pracovníky po celém světě již více než 25 let. Za
tuto dobu jsme vyvinuli odborné koncepty a vzdělávací řešení, která se později stala referencí.
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VÝHODY
•

Zkrácení času nutného ke školení

•

Snížení nákladů školení

•

Zvýšení produktivity - zaměstnanci mohou kurzy
absolvovat během směny, a proto není nutné
vyhrazovat pro školení zvláštní čas

•

Nastavitelné parametry školení, jež je možné
upravit automaticky podle uživatelských profilů a
dosavadních výkonů

•

Vhodné pro samostatné pracovní stanice i pro
servery s jednotlivými počítači jako klienty LAN
sítě

FUNKCE
•

Import a export dat a obsahu z/do vzdálených
pracovních stanic a tříd

•

Dostupné řešení, které lze upravit podle
rozpočtu vaší organizace

•

Nastavitelné parametry školení podle místních
nařízení a postupů

•

Non-stop technická podpora

•

Podpora obsahu ve více jazycích (všechny jazyky
podporované OS MS Windows)

•

Systémové přehledy a výkazy umožňují
instruktorům sledovat výkony a pokroky
zaměstnanců a identifikovat rezervy jednotlivců i
celých skupin

•

Interní systém pro zasílání a přijímání zpráv

• Uživatelsky přívětivý autorizační nástroj, díky

němuž je správce systému zcela nezávislý a má
plnou kontrolu nad obsahem školení, a to včetně
tvorby a aktualizace kurzů, lekcí, prezentací,
zkoušek, multimédií a obrazových materiálů
Eagle – Ucelené řešení, jež splní všechny vaše
nároky a potřeby v oblasti bezpečnostních kurzů.
KONTAKTNÍ INFORMACE
Potřebujete-li další informace nebo chcete-li se
dozvědět více o tom, jak může Eagle pomoci vaší
organizaci, neváhejte se na nás obrátit:
Prodejní tým Eagle
ICTS Europe Systems
Tel.: +44 - 20 - 7874 7576
Email: eagle@icts.co.uk
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