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Empoderamento do conhecimento



Estamos na era do conhecimento, na qual é ele que,

definitivamente, faz a diferença.

A Aeprotec oferece diversos treinamentos relacionados aos

serviços nos quais ela é especialista.

Treinamos a sua equipe com as mais modernas tecnologias, seja

on-line ou presencial, com assuntos que são personalizados, de

acordo com a realidade de sua empresa.



Quando existe a necessidade de treinamentos operacionais, além

de entregar os conhecimentos aos seus colaboradores, eles ficam

na sua organização, mantidos nos mais modernos sistemas de

armazenamento para consulta contínua, no nosso sistema de

integração AKR Sistemas.

Se antes o conhecimento ia embora com o funcionário, agora ele

permanece na empresa, pois é parte do patrimônio da organização.

Assim, empresa e funcionário ficam empoderados pelos

conhecimentos sobre seus sistemas, o que se traduz em eficácia e

eficiência.



Oferecemos os seguintes treinamentos:

• A indústria gráfica 4.0, como extrair resultados concretos

Os pilares, a evolução tecnológica, os passos de implantação e os

efeitos na indústria.

• Prioridades de investimentos em tecnologia para a indústria

gráfica

As considerações necessárias para investimentos tecnológicos

inteligentes na indústria.



• Implementação e metodologias de operação e ajustes em

máquinas rotativas

Os melhores profissionais entregando todo o conhecimento sobre a

operação e ajustes desses equipamentos.

• Teoria geral das cores para a indústria gráfica

Os conhecimentos iniciais no processo de implantação do

gerenciamento das cores.



• Controle das cores avançadas com meios tons

Segundo nível de conhecimentos que são necessários para a

implantação do gerenciamento das cores.

• Controle e otimização de processos da pré-impressão até a

impressão

Uma imersão nos fatores que otimizam o processo de impressão.



• A responsabilidade ambiental, o controle da emissão de

carbono e seu impacto na produção da indústria gráfica

As novas legislações e seu impacto no setor gráfico.



Entre em contato, temos a solução específica para sua organização!

Mail: contato@aeprotec1.com

+55 11 9 7251 1032

mailto:contato@aeprotec1.com
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