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Szkolenie "SYSTEM BMS – od koncepcji do wdrożenia", Kraków, 10 – 11 kwietnia, 2019r. 
 
Szkolenie skierowane jest do osób planujących wdrożenie bądź rozbudowę istniejących systemów 
opartych o rozwiązania BMS w budynkach przemysłowych, biurowych, hotelowych, użyteczności 
publicznej i innych. 
 
Tematyka szkolenia obejmuje: 
- Ogólne wprowadzenie do BMS 
- Zakres systemów BMS 
- Etapy wdrożenia 
- Funkcjonalności 
- Rozwiązania i technologie 
- Szanse, zagrożenia i korzyści 
- Koszty związane z wdrożeniem i eksploatacją systemem BMS 
- Dostępne produkty 
 
PROGRAM : https://projektbms.pl/szkolenie-bms-kurs-automatyka-budynkowa/) 
 
Termin: 10-11 kwietnia 2019 
 
Poziom zaawansowania: podstawowy/średniozaawansowany 
 
Lokalizacja: sala szkoleniowa w siedzibie firmy Lockus przy ul. Skarżyńskiego 14 w Krakowie 
 
Czas trwania: 2 dni | 16h  
 
Ekspert:  Mgr Inż. Andrzej Dudała, Kierownik sekcji BMS, Campus 600-lecia Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. Ekspert w dziedzinie systemów automatyki budynkowej. Praktyk zarządzający sekcją 
BMS jednego z najbardziej rozbudowanych i złożonych obiektów w Polsce jakim jest Kampus 
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Posiada wieloletnie doświadczenie w opracowywaniu 
założeń dla systemów automatyki budynkowej oraz doborze rozwiązań zorientowanych na zapewnienie 
budynkom bezpieczeństwa, wysokiej efektywności energetycznej oraz komfortu eksploatacji. 
 
Cena: 1599 PLN netto + 23% VAT. Cena zawiera: 16 h szkolenia, certyfikat, serwis kawowy i obiady, 
materiały szkoleniowe on-line, notatnik i długopis. 
Przy zgłoszeniu więcej niż dwóch osób z tej samej firmy, cena za kolejną wynosi 1299 zł netto + 
23% VAT. Szkolenie realizowane jest przy minimalnej liczbie 5 osób. 
 
Kontakt: Małgorzata Mogilska, e-mail: mmogilska@lockus.pl, Tel: 605 868 610 
 
 
Informacja o Organizatorze: Lockus sp. z o.o. specjalizuje się we wsparciu realizacji strategii 
biznesowych poprzez organizację wydarzeń oraz realizowanie projektów marketingowych w branży 
nowych technologii. Organizujemy wydarzenia, które łączą zainteresowane współpracą strony. 
Wdrażamy i realizujemy projekty umożliwiające osiąganie celów sprzedażowych i wizerunkowych. 
Maksymalizujemy korzyści płynące z bezpośrednich kontaktów biznesowych. www.lockus.pl 
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