
 

 

 

 

 
Nieuwsbrief 48/2018 
 
 

SEAMCOM Trainingen Q1/2019 
 
 
 
 
Geachte dames en heren, 
 

Met behulp van de Seamcom Academie heeft u op elk gewenst moment een duidelijk overzicht van alle trainingen die 
wij voor onze businesspartners verzorgen. Ook in kwartaal 1 van 2019 staan er weer interessante trainingen op het 
programma die wij onder uw aandacht willen brengen. 
 
Behalve de trainingen die als speerpunt hebben de parate basiskennis van een bepaalde oplossing / techniek te 
vergroten, bieden wij ook geregeld merk- en/of product specifieke trainingen aan waaraan gastsprekers medewerking 
verlenen en waarbij de oplossingen live worden gedemonstreerd. 
 
Het overgrote deel van deze trainingen vinden plaats op onze vestigingen in Apeldoorn en in Osnabrück Duitsland, 
maar ook op andere locaties in Duitsland, Nederland en België. 
 
Heeft u interesse in een individuele training voor uw vakmensen of overweegt u een eindgebruikerstraining aan uw 
klant aan te bieden? Neemt u dan gerust contact met ons op; wij verzorgen graag een training op maat en doen u 
hiervoor een passend voorstel. 

Voor alle beschikbare trainingen kunt u de trainingsagenda van de Seamcom Academie raadplegen.Hieronder treft u 
een overzicht van de trainingen die dit kwartaal zullen plaatsvinden: 

 

 

 

WAVE 5000  
Wat is WAVE5000? Belangrijkste kenmerken van 
WAVE5000, componenten van de WAVE5000-
systemen, WAVE OnCLoud-versie 

Apeldoorn 13.02.2019 

 

DIMETRA   
Express 

Tijdens deze training bieden we u de gelegenheid om 
uw kennis van het Dimetra Express systeem te 
verbreden, en laten we zien welke mogelijkheden en 
kansen dit systeem uw organisatie (en uw klanten) te 
bieden heeft. Uiteraard komt ook de nieuwste release 
1.2 uitvoerig aan bod. 

Apeldoorn 27.02.2019 

 

https://www.seamcom-trainings.nl/nl/seminare/seminardetail.html?section=Analoge+Radio&id=73
https://www.seamcom-trainings.nl/nl/seminare/seminardetail.html?section=Analoge+Radio&id=75
https://www.seamcom-trainings.nl/nl/seminare/seminardetail.html?section=Analoge+Radio&id=75
https://www.seamcom-trainings.nl/nl/seminare/seminarkalender.html


DMR Training 
Dag 1:  
Kennis verbreding van het DMR-Portfolio von Motorola 
 

Apeldoorn 20.03.2019 

DMR Training 
Dag 2:  
Het behandelen van de programmering van MotoTRBO 
zendapparatuur 

Apeldoorn 21.03.2019 

 

Met regelmaat actualiseren wij ons trainingen aanbod. Een volledig overzicht van alle trainingen vindt u via de 

volgende links:  

www.seamcom-akademie.de 

www.seamcom-academie.nl 

  
We ontmoeten u graag op onze vernieuwde beursstand tijdens PMR EXPRO 2018 in Keulen! Neemt u contact met 

ons op zodat wij u kunnen voorzien van gratis entreekaarten.  

Meer informatie kunt u vinden op www.seamcom-trainings.nl  

 
 
 

Als u vragen heeft met betrekking tot de informatie in deze nieuwsbrief, dan staan wij u onder telefoonnummer +31 
(0)247-600550 graag te woord. 

 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
Het SEAMCOM-Team 

 

 

    
Arend Massier 

a.massier@seamcom.nl 
Gert Snapper 

g.snapper@seamcom.nl 
Gian Krabbendam 

g.krabbendam@seamcom.nl 
Walter Konix 

w.konix@seamcom.nl 
 

 

https://www.seamcom-trainings.nl/nl/seminare/seminardetail.html?section=Analoge+Radio&id=69
https://www.seamcom-trainings.nl/nl/seminare/seminardetail.html?section=Analoge+Radio&id=71
http://www.seamcom-akademie.de/
http://www.seamcom-academie.nl/
http://www.seamcom-trainings.nl/
mailto:a.massier@seamcom.nl
mailto:g.snapper@seamcom.nl
mailto:k.uhlenhaut@seamcom.de
mailto:m.marstall@seamcom.de
https://www.seamcom-trainings.nl/nl/seminare/seminardetail.html?section=Analoge+Radio&id=68/t_blank
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