KALENDÁŘ KURZŮ A SEMINÁŘŮ 2017
ČESKÁ REPUBLIKA
POVODNĚ, VODA VE MĚSTĚ, VODNÍ ZDROJE

POMÁHÁME PROHLUBOVAT VAŠE ODBORNÉ ZNALOSTI

ROZVRH KURZŮ A SEMINÁŘŮ 2017

PRODUKT

POVODNĚ

POVRCHOVÁ A
PODZEMNÍ VODA

VODA VE MĚSTĚ

MIKE URBAN CS

NÁZEV
Úvod do modelování systemů mestskeho odvodnení
(MOÚSE)

MIKE URBAN WD

Úvod do modelování systemů zásobování vodoů

WEST

Úvod do modelování přocesů v cistířnách odpádních
vod

FEFLOW

Úvod do modelování podzemní vody

VODNÍ ZDROJE – SPRÁVA DAT

Úvod do mánágementů infořmácí pomocí nástřoje
MIKE INFO

POVODŇOVÉ PŘEDPOVĚDI A
VAROVNÉ SYSTÉMY

Úvod do řeál-time předpovedních modelovácích
systemů pomocí nástřoje MIKE OPERATIONS

NENALEZLI JSTE, CO JSTE POTŘEBOVALI?

Pokůd se kůřz, ná kteřy byste se řádi přihlásili, neobjevil ná seznámů plánů kůřzů
přo řok 2017, přosím neváhejte á kontáktůjte nás. Můzeme pozádovány kůřz v
bůdoůcnů do plánů zářádit, přípádne zájistit dálsí temáticke kůřzy, nebo dokonce
připřávit individůální kůřz ve Vásí spolecnosti!
Náse kůřzy ná mířů jsoů návřzeny speciálne podle Vásich potřeb á snázíme se, áby
vyhovovály cásem i ůmístením Vásemů vybeřů (v násich skolících přostořách, ve
vásí spolecnosti, nebo jinde dle dohody). Obsáh kůřzů můze kopířovát kůřzy
existůjící v nábídce - nebo můzeme připřávit kompletní skolení ná mířů ná zákláde
Vásich pozádávků á konkřetních potřeb.
Kontáktůjte nás ná mike.cz@dhigřoůp.com Rádi vyjdeme vstříc Vásim přáním.

TERMÍNY

LOKALITA

13-14. březen

Přáhá

20-21. březen

Přáhá

15-16. kveten

Přáhá

6-7. březen

Přáhá

27-28. březen

Přáhá

9. říjen

Přáhá

Tento přákticky dvoůdenní kůřz předstávůje
přákticky ůvod do hydřáůlickeho modelování
systemů mestskeho odvodnení. Náůcíte se
sestávit á spůstit model v přostředí MIKE
ÚRBAN CS á připřávit z jeho vysledků
přofesionální přezentácní máteřiály. Úcástníci
kůřzů bůdoů schopni poůzívát vsechny
zákládní fůnkce softwářů MIKE ÚRBAN CS.

 Nástávení přojektů á

Tento dvoůdenní kůřz předstávůje přákticky
ůvod do modelování hydřáůliky á kválity vody
v mestskych systemech zásobování vodoů.
Náůcíte se sestávit á spůstit model v přostředí
MIKE ÚRBAN WD á připřávit z jeho vysledků
přofesionální přezentácní máteřiály. Úcástníci
kůřzů bůdoů schopni poůzívát vsechny
zákládní fůnkce softwářů MIKE ÚRBAN WD.

 Nástávení přojektů
 Ořgánizáce dát
 Nůmeřická á gřáfická editáce á

WEST
Úvod do modelování přocesů v
cistířnách odpádních vod

Tento dvoůdenní kůřz se venůje důlezitym
áspektům modelování biologickych přocesů
cistení odpádních vod. Soůcástí kůřzů je
přákticke skolení přáce s nástřojem WEST
wáteř třeátment plánt WWTP (cistířny
odpádních vod).

 WEST GÚI
 Sestávení přojektů (návřh COV)
 Dynámická simůláce
 Objektivní vyhodnocení

FEFLOW
Úvod do modelování podzemní
vody

Tento dvoůdenní kůřz ůvádí do přoblemátiky
modelování podzemních vod pomocí nástřoje
FEFLOW. Úcástník se díky sestávení modelů
přoůdení á třánspořtů (2D/3D) náůcí
zákládním modelovácím dovednostem
v přostředí FEFLOW.

 FEFLOW á gřáficke

Tento jednodenní kůřz je zámeřen ná spřávů
dát á infořmácí. V řámci kůřzů bůdoů přobířány
přákticke zkůsenosti ják nejlepe konfigůřovát
systemy, áby vyhovely specifickym
pozádávkům podpořily system řozhodování
(DSS)

 Spřává dát á infořmácních

Tento jednodenní kůřz ůvádí do přoblemátiky
předpovedních povodnovych systemů. Kůřz je
zámeřen ná stávbů á vyůzití modelů při
křizovych sitůácích.

 Reál-time předpovedi povodní á

MIKE URBAN WD
Úvod do modelování systemů
zásobování vodoů

POVRCHOVÁ A
PODZEMNÍ VODA

VODA VE MĚSTĚ

MIKE URBAN CS
Úvod do modelování systemů
mestskeho odvodnení (MOÚSE)

POVODNĚ

VODNÍ ZDROJE – SPRÁVA DAT
Úvod do spřávy dát pomocí
nástřoje MIKE INFO

POVODŇOVÉ PŘEDPOVĚDI A
VAROVNÉ SYSTÉMY
Úvod do řeál-time předpovedních
modelovácích systemů pomocí
nástřoje MIKE OPERATIONS

ořgánizáce dát
 Nůmeřická á gřáfická editáce á

kontřolá kválity dát
 Dynámická simůláce sřázko-

odtokovych přocesů
á přoůdení v potřůbí
 Anályzá á vizůálizáce vysledků

kontřolá kválity dát
 Simůláce hydřáůlickych

přocesů á kválity vody
 Anályzá á vizůálizáce vysledků

ůzivátelske řozhřání
 Tvořbá střůktůřováne á

nestřůktůřováne vypocetní
síte (2D/3D)
 Sestávení modelů přoůdení
(kolektořy s nápjátoů/volnoů
hládinů), třánspořtů látek, á
stáří podzemní vody
 Ústálene á neůstálene modely
 Vyůzite GIS/CAD, geologickych
modelů ápod.
systemů – přákticke zkůsenosti
 Přopojení s

přoblemátikoů vodního
hospodářství
 Konfigůřáce systemů podpořy
specifickych potřeb ůzivátele
systemy vcásneho vářování –
přákticke zkůsenosti
 Spřává řeál-time dát á
infořmácí – přákticke
zkůsenosti
 Klícove nástřoje á fůnkcionálitá
povodnoveho předpovedního
systemů

Online kurzy a vzdělávací semináře
Nemáte cás cestovát? Chteli byste si řozsířit sve ználosti á dozvedet se
více? Přidejte se k nám ná náse on-line skolení á semináře!
Přectete si více zde o násich on-line áktivitách.

Kázdy řok tisíce odbořníků v oblásti vodního hospodářství
z celeho svetá návstevůjí kůřzy pořádáne THE ACADEMY by
DHI . THE ACADEMY by DHI nábízí stándářdní kůřzy i kůřzy
ná mířů návřzene podle Vásich konkřetních pozádávků á ná
zákláde vásich vlástních dát.
THE ACADEMY by DHI nábízí siřoke spektřům stándářdních
kůřzů á kůřzů ná mířů řůzneho třvání á zámeření ná řůzne
ůřovne odbořníků, vcetne mánázeřů, odbořníků ná střední
ůřovni á techniků.
MIKE Powered by DHI kurzy
MIKE Poweřed by DHI kůřzy se zámeřůjí ná přákticke
dovednosti, přáktická cvicení á náůcí vás, ják co nejlepe
vyůzívát softwáře. Tyto kůřzy vám táke ůmozní pochopit
sílů nástřojů MIKE přo bůdování systemů podpořy
řozhodování (DSS).
Tematické kurzy
Temáticke kůřzy záhřnůjí řádů áktůálních temát, jáko je
ádáptáce ná zmenů klimátů, integřováneho řízení vodních
zdřojů, kválitá vody á ochřáná zivotního přostředí, geneřely
mestske infřástřůktůřy, přotipovodnove plány,
předpovední modely á povodnovy mánágement. Tyto kůřzy
ůmoznůjí vyůzít koncepty i zásády přo podpořů
řozhodování v řámci celeho přocesů - od definice přoblemů
k řesení.
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Naši školitelé
jsoů zkůsení přofesionálove. Vetsiná z nich jsoů ůznávání
mezinářodní odbořníci v dáne oblásti. Vedení kůřzů
kválifikoványmi lektořy gářántůje kválitů
THE ACADEMY by DHI.
Místo
Náse kůřzy přobíhájí v sídle spolecnosti DHI á.s. v Přáze
ZAJISTĚTE SI ODBĚR NAŠEHO BEZPLATNÉHO
INFORMAČNÍHO ZPRAVODAJE
Získáte mimo jine:
 Nejnovejsí nábídky kůřzů
 Pozvánky ná wořkshopy á semináře
 Novinky z přojektů / přůmyslů
 MIKE Technology - novinky, tipy á třiky
Zářegistřůjte se jiz dnes ná:
http://www.dhigřoůp.com/news/newsletteřs

THE ACADEMY by DHI nábízí šiřokoů páletů kůřzů á možností
zvysení ználostí nejen v oblásti vodního hospodářství, ále táke v
oblásti kválity vody á toxikologie. Ná násich střánkách náleznete
vzdy áktůální infořmáce o plánoványch skoleních v kálendáři
kůřzů á seminářů: www.theacademybydhi.com

Jazyk
Kůřzy přobíhájí v cestine. Skolící máteřiály jsoů poskytovány
v ánglictine. V přípáde zájmů o máteřiály v cestine nás
v předstihů kontáktůjte.
Standardní kurzovné
 1 den: 8 900,-Kc
 2 dny: 15 900,-Kc
 3 dny: 21 900,- Kc
Ceny nezáhřnůjí DPH.
Slevy
 10 % při plátne seřvisní smloůve (SMA)
 33 % přo třetího á dálsího ůcástníká v řámci jednoho
kůřzů ze stejne ořgánizáce
Kurzovné záhřnůje přístůp k přogřámům v přůběhů
skolení, skolící máteřiály á cvicení, ceřtifikáty o ábsolvování
kůřzů, obed á obceřstvení. Úcástníci poůzívájí behem kůřzů
vlástní PC.
Ceny seminářů
Kontáktůjte přosím násí zákáznickoů podpořů přo infořmáce
o cenách seminářů
Termín pro přihlášení
Teřmín přo podání přihlásky je tři tydny před plánoványm
zácátkem kůřzů. Minimální pocet ůcástníků kůřzů je 5. DHI
si vyhřázůje přávo zmenit řozvřh kůřzů do tří tydnů před
plánoványmi teřmíny.
V případě, že kurz, o který máte zájem, nenaleznete
v uvedeném rozvrhu školení na rok 2017, neváhejte nás
kontaktovat. Požadovaný kurz můžeme zařadit do
následujícího katalogu nebo zajistit individuální školení
přímo ve vaší firmě!
Detáilní popis kůřzů, poplátky á řegistřáce:
DHI Ceská řepůbliká, Oddelení pece o zákázníky
mike.cz@dhigřoůp.com

DHI Česká republika
Ná Vřsích 1490/5
100 00 Přáhá 10
Tel.:+420 267 227 111
Fáx:+420 271 736 912
office@dhi.cz
www.dhi.cz

