
WEBEASY TRAININGEN

EENVOUDIG LEREN 
CALCULEREN, ENGINEEREN 
EN INBEDRIJFSTELLEN



BASIS-, ENGINEERING- & 
MAATWERK TRAININGEN

WEBEASY TRAININGEN

Het trainingsprogramma maakt het mogelijk dat Webeasy dealers en partners up-to-date blijven van 

de mogelijkheden die Webeasy te bieden heeft. Webeasy trainingen zijn speciaal op maat gemaakt 

voor onze dealers, partners en (eind)gebruikers. Daarnaast biedt het trainingsprogramma ook 

ruimte voor andere geïnteresseerden in Webeasy. 

Algemene Informatie

Soort training Duur Tijd Kosten (p.p. excl. BTW)

Basistraining 1 dag 09.00 - 16.00 Gratis

Engineeringtraining *¹ 2 dagen 09.00 - 16.00 € 400,-

Maatwerktrainingen *² 1 a 2 dagen 09.00 - 16.00 N.o.t.k.

*¹ = Indien u besluit Webeasy dealer/partner te worden, zullen deze kosten door ons vergoed worden bij het eerstvolgende 
project. Vraag naar de voorwaarden bij uw accountmanager of onze afdeling verkoop.

*² = Webeasy heeft diverse maatwerktrainingen die op uw wensen worden afgestemd. U kunt denken aan een training 
ruimteregelingen, doucheautomatisering en/of een eindgebruikerstraining. De kosten voor deze trainingen zijn mede 
afhankelijk van het aantal deelnemers en het aantal dagen. Voor meer informatie over onze maatwerktrainingen verzoeken 
wij u contact op te nemen met uw accountmanager of onze afdeling verkoop.

Eten en drinken
Tijdens de training wordt voor eten en drinken gezorgd.

Certificering
Indien een training met goed gevolg wordt afgesloten verkrijgt men het bijbehorende certificaat. De certificaten staan 
op persoonlijke titel en blijven geldig zolang men de verplichte nascholingssessies blijft volgen. Deze nascholingssessies 
vinden plaats op basis van een persoonlijke uitnodiging door Webeasy.

“De bediening  
van de software is 
uiterst eenvoudig  
en intuïtief”.

“Ik kan eenvoudig 
instellingen, configu- 
raties of regelstrate-
gieën aanpassen”.
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“GA NAAR ONZE WEBSITE OM U IN TE SCHRIJVEN VOOR  
EEN VAN ONZE TRAININGEN”.

Basistraining

Voor wie is deze training bedoeld?
Deze training is onderdeel uit het Webeasy trainings-
programma en is de starttraining voor iedere Webeasy 
dealer/partner en (eind)gebruiker. Daarnaast kunnen ook 
geïnteresseerden die (nog) geen dealer/partner of (eind)
gebruiker zijn deelnemen aan deze training.

Welke voorkennis is vereist?
Deelnemers hebben kennis en ervaring op het gebied van 
HVAC. Daarnaast is enige kennis van ICT wenselijk.

Wat is het doel van deze training?
Na het volgen van deze training beschikt de deelnemer 
over voldoende kennis om eenvoudige Webeasy 
klimaatsystemen in bedrijf te stellen en/of te beheren.
 
Wat zijn de onderwerpen in deze training?
• Webeasy introductie  
• Hardware producten
• Software applicaties
• Montage & installatievoorschriften
• Inbedrijfstellen en online brengen
• Configureren & paramentreren van de software
• Bediening & beheer
• Onderhoud
 
 
 
 

Engineeringtraining

Voor wie is deze training bedoeld?
De engineeringtraining is de vervolgtraining op de basis-
training en is bedoeld voor de potentiële Webeasy dealer/
partner.

Welke voorkennis is vereist?
Deelnemers moeten relevante kennis en ervaring hebben 
op het gebied van M&R-techniek (KLIA, MIT e.d.) en tevens  
programmeerervaring hebben op het gebied van HVAC  
(DDC, PLC e.d.). Daarnaast is basiskennis van ICT wenselijk. 
Voorts dient de deelnemer de Webeasy basistraining met 
goed gevolg te hebben afgelegd. 

Wat is het doel van deze training?
Na het volgen van deze training beschikt de deelnemer 
over uitgebreide kennis om Webeasy systemen te 
calculeren, engineeren (standaard en maatwerk), in bedrijf 
te stellen en/of te beheren.

Wat zijn de onderwerpen in deze training?
• Software structuur  
• Objecten & applicatie bibliotheek
• Engineeringtool
• Station builder
• Aanpassen standaard applicaties
• Maatwerkoplossingen
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Webeasy b.v. 
Bezoekadres
Sportlaan 53
3364 DK Sliedrecht

Postadres
Postbus 125
3360 AC Sliedrecht

T 0184-433939
E info@webeasy.nl
I www.webeasy.nl

Uiteraard kunt u ook 
altijd bij één van onze 
dealers terecht. Kijk op 
onze website voor de 
dichtstbijzijnde dealer.

WE’RE  
BUILDING  
CONTROL


