
 

 

 
La complexitat i la constant actualització de les TIC dificulten la 
capacitat d'estar al dia de l
 
 
Li oferim la nostra col·laboració per formar al seu personal de 
manera que obtingui el rendiment òptim
d’emprar. Les nostres intervencions sempre van acompanyades de 
l'adequada transmissió del coneixement i en determinats casos la 
tècnica del " coaching "ens permet acompanyar a l'usuari fin
alt nivell d'habilitat. 
 
 
Sabem que la tecnologia arriba al seu
mans d'experts i aquest és el nostre repte : fer que els seus operaris 
siguin els experts per excel·lència en el maneig de l
la seva empresa. 
 
 
PasSolutions aporta més de 20 anys d'experiència en el camp de la 
implementació de solucions per a la gestió de les Tecnologies de la 
Informació i de la Comunicació en l'empresa

 

La complexitat i la constant actualització de les TIC dificulten la 
capacitat d'estar al dia de la seva plantilla. 

Li oferim la nostra col·laboració per formar al seu personal de 
manera que obtingui el rendiment òptim de la tecnologia que han 
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