
příloha č. 6 dohody č.: Vzdělávací zařízení: XX

Plán výuky Lektor: XX

Zaměstnavatel: IČO: 15053881 Místo výuky: XX

Název vzdělávací aktivity: XX

Datum*

Počet 

vyučovacích 

hodin Od-do

1 4.9.2017 6 9:00-16:00

2 5.9.2017 6 8:00-15:00

3 6.9.2017 6 8:00-15:00

4 7.9.2017 6 8:00-15:00

5 8.9.2017 6 8:00-15:00

6 25.9.2017 6 9:00-16:00

7 26.9.2017 6 8:00-15:00

8 27.9.2017 6 8:00-15:00
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Vyplňte pouze bílá pole

* V případě, že vzdělávací aktivita bude probíhat v určitém termínu denně, vypište do prvního sloupce datum od-do (např. 1.8.2016-20.8.2016).

XX

XX

XX

Vyřizuje:

Číslo telefonu:

Datum:

 V případě, že vzdělávací aktivita bude probíhat nepravidelně nebo pouze v určitý den v týdnu, vypište jednotlivé dny do připravených sloupců.

Dr. Ing. Vratislav Čapek 

jednatel společnosti

Email:

TRAMONTÁŽ, spol. s r.o.
EPLAN Experience Advanced

POVEZ II 
(CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053)

Okruhy plánovaných témat

nastavení pracovní plochy ( panely nástrojů, pracovní prostředí ), struktura projektů v souladu s IEC 81346 a IEC 61355, kreslení ( vkládání symbolů, jejich 

vlastnosti, kopírování ), křížové odkazy ( hlavní/vedlejší funkce, vícepólové/jednopólové ), navigátor přístrojů, vkládání, editace a formátování textů, makra ( 

vytváření, vkládání, varianty )

výběr artiklů, přístrojové bloky, bloky struktur, spoje ( aktualizace, vizualizace, sledování, číslování ), volná grafika ( funkce grafiky, režim konstrukce, kótování ), 

zástupné objekty, uživatelem definované zobrazení vlastností

svorky ( vlastnosti, číslování, definice svorkovnice, popř. jejich generování ), konektory ( definice, úprava, navigátor ), kabely ( výběr, úprava/vytváření, 

napojení, navigátor ), PLC ( přehled, navigátor ), kontrolní běhy ( správa hlášení, odstranění chyb v projektu ), zálohování dat ( posílání projetků emailem, 

zálohování a archivace projektů )

vyhodnocení ( vytvoření výstupů - titulní list, obsah, svorkovnice/kabely, kusovník ), popisy, správa artiklů ( úprava, vytváření artiklů, generování přístroje ze 

schématu ), definice příslušenství artiklů, montážní plocha ( umístění součástí, zablokované plochy, legenda, navigátor ), správa projektů

překlady ( nastavení, úprava slovníku ), export/import grafických formátů ( dxf/dwg, jpg, pdf ), doplnění firemně specifických údajů do rámečků ( logo, datová 

pole ), vytváření a editace symbolů, editace formulářů pro grafické výstupy, revize projektu ( vytváření, správa, porovnávání projektů )

dotazy účastníků, řešení otázek z vlastní praxe

dotazy účastníků, řešení otázek z vlastní praxe

dotazy účastníků, řešení otázek z vlastní praxe, závěrečné cvičení

Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (reg.č. CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053)

MPSV-OSÚ

mailto:michaela.jesinova@tramontaz.cz

