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NTC – platforma wiedzy technicznej Nissens

Korzystanie z platformy NTC jest pro
ste i intuicyjne, a do rozpoczęcia wy
starczy jednorazowa rejestracja. Przy
wprowadzaniu danych trzeba jedynie
pamiętać, że podane imię, nazwisko oraz
nazwa firmy zostaną później w tej samej
formie ujęte na certyfikatach. Dane reje
stracyjne użytkownika wprowadza się za
pośrednictwem linku ntc.nissens.com,
a instrukcje dotyczące dalszego postępo
wania przesyłane są drogą mailową.
Po pierwszym logowaniu i zaakcepto
waniu wymaganych prawem warunków
prywatności strony, pojawia się panel
użytkownika. W zależności od otrzyma
nego dostępu zawiera on główne kate
gorie oraz dostępne materiały, tj. moduły
szkoleń czy zaplanowane webinaria. Po
ukończeniu kursów można pobrać przy
znane certyfikaty.

Efektywna nauka
bez wychodzenia z domu
Michael Ingvardsen
Technical Training Manager
Nissens Automotive

NTC (Nissens Training Concept) to internetowa platforma wiedzy
technicznej z zakresu samochodowych komponentów układów
klimatyzacji oraz chłodzenia, doładowania i emisji silnika, a więc
tych wszystkich systemów samochodowych, dla których Nissens
Automotive dostarcza już od prawie dziesięciu dekad części zamienne

tzw. self-learning;
 webinaria – szkolenia online prowa
dzone przez trenerów;
 testy wiedzy po wcześniejszym od
byciu szkoleń na żywo;
 bibliotekę informacji technicznych.
NTC jest w fazie ciągłego rozwoju. Do
platformy sukcesywnie wprowadzane są

kolejne funkcje i udogodnienia, nowe
treści, rozszerzana jest biblioteka kur
sów, a ostatnio dodana została gra inter
aktywna, stanowiąca ciekawą formę po
łączenia rozrywki z wiedzą. Interfejs stro
ny dostępny jest w 14 językach, w tym
w języku polskim. Również w polskich
wersjach językowych dostępna jest więk
szość modułów do samodzielnej nauki.

Przykładowy moduł do samodzielnej nauki: Sprężarka AC, Instalacja i diagnostyka, Poziom 3, Ekspert
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Fot. Nissens

 szkolenia do samodzielnej nauki, czyli

Fot. Nissens

Na platformie udostępnione są szkolenia
online Nissens nt. diagnostyki i popraw
nego montażu różnych typów produktów.
Wystarczy wejść i zarejestrować się, aby
bezpłatnie korzystać ze szkoleń. Po przej
ściu danego szkolenia można wygenero
wać certyfikat jego ukończenia.
Obecnie platforma udostępnia cztery
kategorie sposobów zdobywania wiedzy:

Przykładowy moduł
do samodzielnej nauki
Sprężarka AC, Instalacja i diagnostyka,
Poziom 3, Ekspert – to jedno z najważ
niejszych szkoleń w dziedzinie klima
tyzacji samochodowej, przeznaczone
dla zaawansowanych użytkowników,
profesjonalnie zajmujących się obsługą
układów klimatyzacji. Szkolenie to może
być również pomocne dla dystrybutorów
części układów zamiennych systemu AC
oraz osób, które zajmują się procedurami
reklamacji i kontrolą jakości części.
Założeniem kursu jest szczegółowa
instrukcja poprawnej wymiany sprężarki
klimatyzacji. Rozpoczyna się on od do
kładnej diagnostyki całego układu AC,
umożliwiającej ustalenie i wyeliminowa
nie potencjalnych przyczyn uszkodzenia
pierwotnie zainstalowanego kompre
sora. Pozwala ona również zrozumieć
zależności wystepujące w układzie oraz
znaczenie innych systemów dla popraw
nego działania klimatyzacji i samego
kompresora (np. wpływ typowych awa
rii układu elektrycznego pojazdu lub
znaczenie i stosowanie środków prze
znaczonych do układu AC – czynnika
chłodzącego lub środków smarujących
czy kontrolujących szczelność układu).
Program kursu składa się z siedmiu kroków, a czas jego trwania szacuje się na
około 30-45 minut.
n

Panel użytkownika z polecanymi kursami i dostępnymi materiałami

Niniejszym potwierdzamy, że

Imię Nazwisko
Nazwa Firmy

uczestniczył(a) w
Turbo i układ doładowania, Część 1: Podstawy
i ukończył(a) test podsumowujący szkolenie.
Kurs online do samodzielnej nauki
Poziom 1, Podstawy

Nr certyfikatu pXcksMG2QW
Certyfikat uzyskany 09/04/20
Ważny 1 rok

Przykładowy certyfikat ze szkolenia Nissens
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