Ornanet Koulutus - osaat enemmän

Ekologista opetusta e-oppikirjoilla!
Kustannussäästöjä osaamisen kehittämisessä
Laativatko opettajat omat opintomateriaalinsa? Tarjoamme huomattavasti edullisempaa vaihtoehtoa, valmiita e-oppikirjoja. Oppilaitoksesi voi
samalla kantaa ympäristöön liittyvää vastuuta käyttämällä e-oppikirjoja.
Sähköisten e-kirjojen käyttö opetuksen tukena, paperiton pedagogiikka,
säästää luonnonvaroja kaikissa elinkaarensa vaiheissa; tuotettaessa kirjaa,
jaeltaessa, käytettäessä ja hävitettäessä! Logistinen ketju on vihreä. Tilaus, toimitus ja kirjan lataaminen palvelimeltamme tapahtuu sähköisesti.

Katso hinnastot napsauttamalla
Uutuuksien hinnat
Vanhempien hinnat.

Windows 8 - Käytön perusteet

Laajat käyttöoikeudet

Oppilaitoksen kustannukset

Ornanet Koulutus tarjoaa oppilaitoksille edullisesti kertakorvausta vastaan
sähköisessä (PDF) muodossa olevia e-oppikirjoja tietojenkäsittelyn koulutus– ja itseopiskelumateriaaleiksi.

Windows 8 e-oppikirja (noin 110 sivua)
maksaa oppilaitoksellesi vain 125 € + alv.

E-kirjoilla on oppilaitoksessa täysi käyttö- ja jakeluoikeus rajoittamattoman
ajan. Vapaasti muokattavia e-kirjoja opettajat voivat lisäksi muokata koulutusten tarpeisiin ja omaan organisaatioon sopiviksi.

Lisätietoa käyttöoikeuksista ja vapaasta muokkausoikeudesta

Vapauta opettaja varsinaiseen opetustyöhön. Tällä kustannuksella opettaja kun
kirjoittaa 3 - 5 tuntia ja tuottaa 5 - 25 sivua.
Onko opintomateriaali silti muiden opettajien käytettävissä?

Elä ajassa ja opiskele uudet ohjelmat helposti
Tarjoamme seuraavia opetukseen sopivia e-oppikirjoja:

 MS Office 2007, 2010 ja 2013 -ohjelmista Käytön perusteet ja Edistynyt käyttö
 Microsoft Project 2013 - Käytön perusteet (myös 2000, 2003, 2007 ja 2010)
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 Projektin suunnittelu - Tie tuloksiin opintomateriaali.
 Adobe Acrobat X - Edistynyt käyttö (myös versiolle 8.1 ja 9.0)
Useista e-oppikirjoistamme on sekä suomenkielisestä ohjelmasta että englanninkielisestä ohjelmasta kaapatuin kuvin varustetut suomenkieliset kirjat.
Saatavilla on myös englanninkielisiä e-oppikirjoja!
Käytön perusteet e-kirjat täyttävät TIEKE:n a–ajokortin ja ECDL Core tason
vaatimukset. Edistyneen käytön e-kirjat täyttävät sekä ab-ajokorttitason että
ECDL Advanced tason vaatimukset.

Microsoft Word 2013 Edistynyt käyttö

Tarkempaa tietoa tarjonnastamme saat napsauttamalla tätä linkkiä.

Tilaukset ja toimitus
E-kirjojen sisällysluettelot ja tietoa käyttöoikeuksista sekä sähköiset tilauskaavakkeet löydät osoitteesta:

http://ornanet-koulutus.fi/ekirja.htm
Tilaa mallikirja, tee tarjouspyyntö tai tilaa e-kirjat ottamalla suoraan yhteyttä Kari Keinoseen joko sähköpostilla
kari.keinonen@ornanet-koulutus.fi tai puhelimitse 0500 440 739.
Lataustunnusten toimitus sähköpostitse

Ornanet Koulutus
Y-tunnus: 1479066-4

Kysy lisätietoja!
Yliopistonkatu 31
20100 Turku

