 Transformació digital a través de la formació in company a mida, per a
professionals i usuaris, amb la finalitat d’ optimitzar recursos, analitzar
la informació, prendre decisions, obrir oportunitats de negoci i assolir
objectius.
Formació presencial, online i en remot.

 NOVETATS 2019
Web 2.0
Visualització de dades amb infografies: anàlisi, presentació i comunicació entorns 2.0
LinkedIn Recruiting
Storytelling, com a eina de comunicació i marketing
Wix, creació de webs sense saber programar
ShotCut, edició de vídeo
Python programació
Visual Chart
Ionic 4
Microsoft 365: Office, Sharepoint, Ondrive, Skype empresarial...
Univers Excel, Powerpivot, Power BI...
Excel, Treballar amb dades de temps cronològic
Excel, Gràfics nivells I i II
Excel, Introducció a les macros d’usuari
Excel, Automatització de macros
Excel, Introducció a les macros financeres
Excel, Macros de l’àrea financera
Excel, Powerpivot actualitzat
PowerBI – Business Intelligence
PowerBI actualització
PowerBI – Quadre de comandament PowerBI
Disseny
Crear tipografies
Mate Painting
GIFs animats
Crea el teu portafoli per a mòbil
Disseny de Logotips
Maquetació de Packaging
Gestió de projectes amb metodologies Agile

accio3, formació i serveis
www.accio3.com – info@accio3.com – tlf. 930 044 671

 PROGRAMACIÓ, IT, SISTEMES, BBDD,...
Programació office
VBA Access
VBA Excel
Adm. d’Office 365
Microsoft
.NET
Visual Studio
Microsoft Dynamics
Office 365
Exchange
Bases de Dades
BackOffice
Microsoft SQL Server
BBDD amb Oracle
Mongo DB
Sistemes
Linux / SELinux
Windows Server
HyperV
Exchange
System Center
PowerShell
Azure
VMWare
Windows 10
Active Directory
Sharepoint
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Programació
Java
HTML5
PHP
Javascript
Android
Phyton
Angular
Docker
Spring
JSon
JQuerys
Gestió IT
Gestió de projectes / SCRUM
Project Management PRINCE2
ITIL Foundation v3
Altres
Lotus
APPLE
CISCO
CITRIX
GIT (generador de versions)
Machine Learning
Pentaho
Minitab

 OFIMÀTICA
Ofimàtica (bàsic, mig, avançat, monogràfics....)
Word
Excel
PowerPoint
Anàlisi de dades amb les noves eines Excel: PowerPivot, PowerView, PowerMap
Access
Presentacions eficients amb PowerPoint
Presentacions eficaces amb dades d´Excel
Gestió eficaç del temps amb Outlook
Crea PDF's interactius amb Acrobat Professional
Taules dinàmiques amb EXCEL
Taules dinàmiques específiques (Dpt. Financer-Comptable, RRHH, comercial...)
Anàlisi de balanços i compte de resultats amb Taules Dinàmiques
Office 365
Microsoft Project
Business Intelligence amb Excel + Power BI
Power BI Desktop

 INTERNET i EMPRESA
Prezi Next, la versió millora de Prezi Classic
Creació de blogs amb Wordpress
Genesis Framework per a WordPress
Newsletters: crea el teu butlletí corporatiu amb Mailchimp
Social Selling amb LInkedIn
LinkedIn for business B2B, relaciona't amb el teu mercat d'una altra manera
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 DISSENY / INTERNET
Disseny i creació web
Usabilitat web i arquitectura de la informació
Creació web amb html
Macromedia ColdFusion MX 7
ActionScript
Usabilitat web i arquitectura de la informació
Imatge, vídeo
Photoshop
Illustrator
InDesing
Premiere
Cad
Autocad 2D i 3D
LibreCAD
ScketchUP
Autodesk Inventor Professional
Microstation

 MARKETING / COMUNICACIÓ DIGITAL
Comunicació digital
Gestió de reputació digital de marca
Introducció al pensament digital i de mitjans socials
Planificació d’accions digitals – Social Media Plan
Twitter avançat per branding
Gestió I resolució de crisis
Marketing i vendes
Marketing online: SEO, SEM, Social Media
Marketing de continguts: escriure per a la web
Email Marketing
Google Adwords, un canal de marketing efectiu
Google Analitycs
Aspectes Legals del comerç electrònic i del marketing online
Delegat de LOPD
Contractació electrònica
e-commerce amb Amazon altres marketplaces
Marketing digital i ecommerce
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 HABILITATS I COMPETÈNCIES
Adquirir els coneixements, habilitats i competències, ens ajuden en contextos i situacions que
impliquen la comprensió, reflexió i discerniment d’acord amb la conjuntura de cada situació.

Motivació - automotivació
Presa de decisions i solució de problemes
Gestió de la comunicació
Gestió del temps, objectius i processos
Clima Laboral
Tècniques de treball en equip
Fidelitzar els clients: atenció eficient i de qualitat
Gestió, Lideratge i Cohesió d’Equips
Gestió del canvi i de l’estrés
Resistència al canvi, canvi en el treball, implantació del canvi
Gestió de la incertesa
Gestió de l'estrés
Productivitat personal i prevenció de l'estrés
Rissoteràpia
Mindfulness per a l’excel·lència personal i professional
Creativitat i innovació
Tècniques per pensar creativament: Mètode per a generar idees
Mapes mentals la manera més fàcil de prendre decisions
Comunicació
Tècniques teatrals per a desenvolupar habilitats comercials
Recursos Humans
Selecció de personal amb Xarxes Socials
Seleccionar talent a través del web 2.0
Gestió per competències
Altres
Transversalització de la perspectiva de gènere
Intervenció comunitària intercultural. Gestió de la diversitat
Com desenvolupar i millorar les habilitats comercials
Com desenvolupar una negociació constructiva
La creativitat en la venda
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 CIBERSEGURETAT
Conscienciació digital bàsica: Ciberseguretat per a usuaris inexperts
Seguretat Informàtica per a usuaris. Conscienciació i bones pràctiques
Securització xarxes Wifi per a no informàtics: La Wifi en barrera inexpugnable
Iniciació al Hacking ètic
Hacking ètic avançat
Seguretat Perimetral: Planificació i gestió
Com evitar un atac per Ransomware
Open Source Security Information Management
Com actuar davant el Ciberassetjament /Ciberbullyng

 BUSINESS LANGUAGES
Presentacions d'èxit: impacta, persuadeix, influeix (anglès)
Business English
Français Entreprise

 ACTIVITATS OUTDOOR: TEAMBUILDING, TRAININGS...
Metodologia d’aprenentatge lúdica a través de l’experiència directa, orientada a la millora de
la comunicació interpersonal, fomentant el treball en equip, reforçant la resistència a l’estrés,
guanyant en autoconfiança i en la confiança en l’altre.

 DINAMITZACIÓ D’ESDEVENIMENTS
L’humor no està renyit amb la professionalitat, però sí amb l’avorriment.
Ajudem a donar un toc d’originalitat i fluïdesa a les seves convencions, conferències i presentacions,
amb l’objectiu de captar l’atenció, mantenir l’interès, distendre l’ambient, millorar la comunicació,
esquivar l’estrés, cohesionar equips, aportar dinamisme i influir en l’audiència, I fugir de presentacions
avorrides...
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