
Firemní vzdělávání 
od Trigamy



O nás 
Trigama International s.r.o. 



“ 

Děláme inovativní IT a vždy 
hledáme ten nejlepší 
uživatelský zážitek a funkční 
produktový design.

Milujeme informační technologie a moderní design a obě 
tyto vášně rádi kombinujeme při realizaci nejrůznějších 
projektů pro klienty z celého světa. Intenzivně se 
věnujeme také oblasti vzdělávání, kterou vnímáme jako 
základ pokroku a konkurenceschopnosti v rychle se 
měnící digitální společnosti. Jsme inovativní, máme rádi 
výzvy a nebojíme se zkoušet nové věci.

Trigama



Trigama 
základní info

V tomto roce slavíme  Dodáváme do

Počet profesionálů
v týmu

Dodaných funkčních
projektů

100+ 

9 let 6 zemí EU

70+



Návrh řešení
a prototyp

Vývoj 
a implementace

Analýza 
a uživatelský 
výzkum

Evaluace 
a rozvoj

Naše mise je pomoci
klientům stát se 
digitálním drakem 
v jejich oboru.

01 040302

Na společné
cestě



Proč řešení vašeho vzdělávání od Trigamy?

Kurzy na klíč, hotové 
kurzy, videa, design, 
virtuální realita i celé 
vzdělávací systémy.
l

Komplexně řešíme služby
v oblasti vzdělávání, 
designu a digitálních 
technologií. Vzdělávejte 
efektivně a v souladu 
s nejnovějšími trendy.

Vzdělávání řešíme 
koncepčně a umíme 
nastavit či vylepšit 
vzdělávací strategii.
l

Digitální vzdělávání 
přizpůsobíme vaší 
identitě, vizi i strategii 
a zajistíme, aby 
naplňovalo vaše cíle 
a potřeby a mělo 
praktický přínos.

Na preciznost, kvalitu 
a použitelnost našich 
výstupů se můžete 
plně spolehnout.
l

Vzdělávejte odkudkoli, 
kdekoli a kdykoli. Na 
jakémkoli zařízení či 
platformě a dle vašich 
možností.

Vizualizace, didaktika, 
příběh, gamifikace, 
analýza potřeb, 
uživatelské testování.
l

Zaměřujeme se na 
Learner-Centred Design
a User Experience. Naše 
řešení  stavíme na základě 
zjištěných a ověřených 
potřeb uživatelů.

VŠE POD JEDNOU
STŘECHOU
 

UŽIVATEL NA
PRVNÍM MÍSTĚ
 

DOSAŽENÍ VIZÍ A 
SPLNĚNÍ CÍLŮ

PROFESIONALITA 
A FLEXIBILITA
 



Vybrané reference



Kurzy na míru
E-learning pro firemní vzdělávání



E-learningové kurzy 
Ukázky našich projektů



vytvoření a provoz online vzdělávacích portálů

metodická pomoc při tvorbě struktury a náplně kurzů
(kombinace e-learningu a prezenčních školení)

návrh a tvorba zábavných cvičení pro e-learningové
kurzy ve formě interaktivních komiksů 

tvorba ikon, infografiky a schémat v jednotném 
grafickém stylu v souladu s CI klienta 

tvorba doprovodných prezentací a tištěných materiálů

Avenier: Vzdělávací program VacciWay

Společnost Avenier a.s. je největším distributorem očkovacích 
látek v České republice. Na klíč jsme pro ni vytvořili portály pro 
interní vzdělávání a kombinovaný vzdělávací program 
VacciWay pro odbornou veřejnost v oblasti očkování. 

Součástí dodávky bylo zejména:



Avenier: Vzdělávací program VacciWay



Doosan Bobcat EMEA: Produktová a servisní školení

Doosan Bobcat je světovou jedničkou ve výrobě kompaktních nakladačů a bagrů. Jedním z důvodů jejich úspěchu je                    
i systematické vzdělávání dealerů. Školicí středisko pro celou oblast EMEA (Evropa, Afrika a Blízký Východ) se přitom 
nachází právě  v České republice. Společnost nás oslovila, abychom jim pomohli rozšířit vzdělávací kapacity a inovovat 
oblast digitálního vzdělávání. Za více než rok intenzivní partnerské spolupráce jsme společně vytvořili již celou řadu 
interaktivních e-learningových kurzů.

V rámci projektů bylo mj. realizováno:

analýza podkladů a rámcových podmínek 

vypracování didaktického konceptu a storyboardu 

příprava vizualizací, prototypů a grafických návrhů 
šablon kurzů s velkým důrazem na UX & UI

tvorba grafiky a animací, editace videí

vývoj kurzů v šesti jazykových verzích a testování



Doosan Bobcat EMEA: Produktová a servisní školení



Multimédia a technologie 
pro vaše vzdělávání



3D grafika a animace



Vzdělávací videa a tutoriály 



Microlearningové aplikace do kapsy

Android iOS

v kooperaci s 



Metaverse / VR



Systémy pro vzdělávání – LMS

Pomáháme s výběrem nejvhodnějšího LMS

Vytváříme UX/UI designy na míru v rámci CI 

Provádíme kompletní analýzy a  audity LMS

Vyvíjíme rozšíření i celé aplikace

Provozujeme a spravujeme LMS

Spolupracujeme s tvůrci LMS

Zajišťujeme uživatelská testování

Poskytujeme konzultační činnost



Nabídka kurzů
E-learning pro firemní vzdělávání



Bezpečnost a ochrana zdraví 
při práci (BOZP)

Zákonná školení & Co.

Požární ochrana na pracovišti (PO)

Školení řidičů referentů

GDPR 



Informační a kybernetická 
bezpečnost



Informační a kybernetická bezpečnost

Naučte své zaměstnance bezpečně se 
pohybovat v digitálním světě a chránit svá
i firemní data.

Jazykové verze:

Cílová skupina:
Zaměstnanci s přístupem k firemním datům

Kurz je zaměřen na problematiku kybernetické 
bezpečnosti ve smyslu Zákona o kybernetické 
bezpečnosti č. 181/2014 Sb. a Vyhlášky
o kybernetické bezpečnosti č. 82/2018 Sb.

Délka kurzu:
Cca 1,5 hodiny



Informační a kybernetická bezpečnost



DETAILNÍ POPIS

Kybernetické útoky jsou čím dál častější 
a sofistikovanější. V tomto kurzu se naučíte 
rozpoznávat rizika a dozvíte se, jak předcházet 
kybernetickým hrozbám, abyste  maximálně 
ochránili svá i firemní data.  

Jedná se o inovativní e-learningový kurz        
s vysokou mírou interaktivity a řadou 
gamifikačních prvků. Pomocí atraktivních 
úkolů si vyzkoušíte reálné situace. Průchod 
celým kurzem je zasazen do příběhové linie      
a tak přirozeně plyne.  

Pro tento kurz byly vyvinuty speciální interakce, 
které studenty vtáhnou přímo do děje a tím dosáhnou 
hlubšího poznání:

„facebook“ chat

simulátor spamových a phishingových e-mailů 

interaktivní komunikace se spammerem 

simulátor internetového prohlížeče

simulátor sociálního hackingu

tipy pro vytváření bezpečného hesla

… a mnohé další

Informační a kybernetická bezpečnost



Úvod do 
kybernetické 
bezpečnosti 
a přehled 
kritických oblastí

Bezpečné 
pracovní místo

Sociální 
sítě

Internetový 
prohlížeč

01 040302 05
E-mailové 
zprávy

spam, phishing, 
spoofing, virus, 
počítačový červ, 
překlepové domény, 
indicie nebezpečného 
e-mailu, interaktivní 
formulář nahlášení 
spamu…

bezpečnostní certifikáty, 
falešný přihlašovací 
formulář, podvržená 
reklamní sdělení, 
falešné soutěže a výhry, 
keyloggery, malware, 
spyware…

sociální hacking, fake 
news, krádež identity, 
podvodný profil, 
simulátor FB chatu 
s podvodníkem, osobní 
soukromí na sociálních 
sítích…

zásady bezpečného 
pracovního místa, volba 
bezpečného hesla, 
antivir a firewall, 
používání VPN, veřejná 
vs. privátní síť, 
zabezpečení fyzických 
digitálních nosičů…

Informační a kybernetická bezpečnost

OBSAH KURZU



ITIL 4 Foundation – 
Technika řízení a dodávání 
IT služeb a produktů



ITIL 4 Foundation  

Naučte své zaměstnance využívat standardů 
ITIL pro zkvalitnění a zefektivnění IT služeb. Jazykové verze:

Cílová skupina:
IT manažeři a kdokoliv, kdo zadává, 
zpracovává či vyřizuje IT požadavky 
nebo poskytuje IT služby

Délka kurzu:
Cca 4 hodiny

Kurz je zaměřen na pochopení problematiky 
ITIL® 4, orientaci v terminologii v oblasti IT 
služeb, porozumění složkám IT managementu 
a hlavně na kompletní přípravu pro úspěšné 
složení certifikační zkoušky ITIL® 4 Foundation.



ITIL 4 Foundation



DETAILNÍ POPIS

virtuálního lektora, který provádí celým kurzem

průběžné interaktivní úkoly a aktivity

selftesty na konci každé kapitoly pro ověření nabytých znalostí

srozumitelné infografiky

náhodně generovaný simulovaný certifikační test

automaticky generovaný certifikát o absolvování kurzu

… a mnohé další

Tento kurz předává poměrně obsáhlou a 
složitou terminologii a problematiku ITIL 
způsobem, který umožňuje osvojit si ITIL 
samostatně dle vašich časových možností, 
odkudkoliv a na jakémkoliv zařízení. Celý 
kurz je zakončen certifikačním testem, který 
simuluje skutečný certifikační test ITIL® 4 
Foundation. Absolvent kurzu si tak může 
ověřit, zda je připraven získat kromě Trigama 
certifikátu o absolvování kurzu i oficiální 
certifikát ITIL® 4 Foundation.

Kurz obsahuje tyto speciální prvky:

ITIL 4 Foundation



Úvod do ITIL 4 Závěrečný testITIL praktikyITIL zásady

040302 05
ITIL frameworky

Vysvětlení ITIL 
frameworků a jejich 
součástí:

Představení a vysvětlení 
smyslu sedmi ITIL zásad 
a srovnání s agilními 
zásadami v kontextu 
využití ITIL společně
s agilními přístupy.

Podrobné vysvětlení 
nejpoužívanějších ITIL 
praktik v kontextu jejich 
využití v praxi.

Náhodně generovaný 
závěrečný test simuluje 
skutečný certifikační 
test ITIL® 4 
Foundation, který je 
potřeba absolvovat pro 
získání oficiálního 
certifikátu ITIL® 4 
Foundation.

ITIL 4 Foundation

The 4 dimensions of          
ITSM
Service Value System
Service Value Chain

01

OBSAH KURZU



Jsme připraveni 
na vaše výzvy!  

Trigama International s.r.o.
 

Pernerova 691/42
186 00 Praha 8
Česká republika
www.trigama.eu

Kontaktujte nás

E-mail: sales@trigama.eu
Telefon: +420 607 170 384

http://www.trigama.eu
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