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Euroimpex SA zarejestrowana pod nr KRS 0000068587 w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej 

gdzie przechowywana jest dokumentacja Spółki kapitał zakładowy: 500’003 zł (wpłacono całość), 

NIP: 899-01-07-125, numer konta bankowego: 73105015751000002318166705 

 
 

To innowacyjne oprogramowanie chmurowe przeznaczone dla mikro, małych i średnich 

przedsiębiorstw, dzięki któremu zarządzanie dokumentami w firmie jest bezpieczniejsze i prostsze. 

Documaster Office in the Cloud między innymi: 

- umożliwia swobodną i nieograniczoną dystrybucję materiałów w relacji firma – klient, 

- przechowywania i transferu danych zgodne z wymogami GIODO, 

- eliminuje kłopotliwe reklamy (spam), 

- umożliwia transfer nieograniczonej ilości plików bez względu na ich wagę i format (w przeciwieństwie 

do zwykłej skrzynki mailowej), 

- zapewnia poufność (ochrona przed cookies). 

 

Ramowy program usługi: 
 

Pracownicy firmy uczestniczą w szkoleniu i warsztatach, które mają na celu nabycie praktycznych 

umiejętności w zakresie zarządzania wiedzą i jej archiwizacji, również z wykorzystaniem 

najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych. W firmie instalowane jest odpowiednie 

rozwiązanie chmurowe oraz urządzenie (urządzenia) umożliwiające wprowadzanie i wyprowadzanie 

dokumentów „do” i „z” chmury. 

 

Przykład: szkolenie dla 2 pracowników. 

WARTOŚĆ SZKOLENIA: 14 400 zł netto 

WKŁAD WŁASNY: 4 400 zł netto 

W cenie szkolenia dodatkowo 

otrzymujesz: 

- oprogramowanie chmurowe 

Documaster (wartość rynkowa na 2 

stanowiska – 4000 zł netto), 

- urządzenie wielofunkcyjne EPSON 

WORKFORCE PRO WF-C869RDTWF 

(wartość rynkowa 13 000 zł netto). 
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Jak otrzymać dofinansowanie? 

1. Prześlij zgłoszenie do Euroimpex S.A. 

2. Wypełnij prosty formularz podając w nim nr usługi lub szkolenia, którymi jesteś zainteresowany. 

Możesz liczyć na naszą pomoc przy wypełnianiu wniosku.  

3. Na stronie uslugirozwojowe.parp.gov.pl wybierz przygotowane przez nas szkolenie lub usługę. 

4. Po wypełnieniu formularzy, udaj się do upoważnionej agencji w Twoim regionie. Tam zostanie 

dokonana weryfikacja formularzy i w przypadku uzyskania pozytywnej oceny -  podpisana 

umowa o przyznanie wsparcia.  

 

Informacje dodatkowe: 

Szkolenia i warsztaty zostaną przeprowadzone w konwencji nowoczesnych, innowacyjnych 

metod transferu wiedzy. Materiały zostaną udostępnione uczestnikom szkolenia przed zajęciami                   

w chmurze, z której będą korzystać również podczas swojej dalszej pracy zawodowej. 

W celu utrwalenia zdobytych umiejętności (w ramach kosztów szkolenia) urządzenie 

wielofunkcyjne oraz rozwiązanie chmurowe zostają przekazane przedsiębiorstwu oraz uczestnikom 

szkoleń. 

Usługę oraz szkolenie przygotował doświadczony zespół absolwentów Politechniki 

Wrocławskiej, Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 

Autorzy od wielu lat współpracują z takimi koncernami jak EPSON, Ricoh, Microsoft, HP, Toshiba, 

Samsung.  

Szkolenia odbywają się online. 

 Współpracujemy z: 

 

Nasze nagrody: 

 


