
Het business model van installatie-, service- en onderhoudsbedrijven 
valt of staat met de kunde en vakkennis van de monteurs die ze in 
dienst hebben. Deze monteurs bepalen immers de kwaliteit van 
het geleverde werk. En dat is belangrijk, want goede, snelle en 
efficiënte inspectie- en onderhoudsbeurten leveren tevreden klanten 
en opdrachtgevers op. Trainingsdagen om kennis op te doen van 
de installaties waarmee men werkt, zijn dan ook onmisbaar. Maar 
tegelijkertijd kost het bedrijven handen vol geld om monteurs een dag 
lang op training te laten gaan. Om nog maar niet te spreken van de 
onwenselijke onderbrekingen van de dagelijkse werkzaamheden.

AWB herkent deze problematiek bij installatie-, service- en 
onderhoudsbedrijven en heeft daarom naast de vertrouwde 
cursusdagen in Amsterdam E-learning modules/ trainingen in het 
leven geroepen voor de ThermoMaster C-XV, AWB’s nieuwste toestel 
voor de laagste beheerskosten. 

E-learning  
modules voor 
ThermoMaster C-XV
Efficiënte methode van 
kennisoverdracht

Meld u aan voor de E-learning 
modules en ervaar de voordelen!
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Eenvoudig en snel
Met de E-learning modules/trainingen voor de ThermoMaster C-XV kunnen ervaren monteurs zelf achter een computer, 
laptop of tablet een volledige cursus doorlopen waarin zij kennismaken met de installatie, de onderdelen van de 
ThermoMaster C-XV en de manier waarop deze geïnspecteerd en onderhouden kunnen worden. De cursus is online 
beschikbaar en in zijn geheel te doorlopen in ongeveer 2 uur tijd. Daarmee leveren de E-learning modules voor de 
ervaren monteur een aanzienlijke tijdsbesparing op ten opzichte van een volledige cursusdag in Amsterdam.

Altijd bij de hand
De ThermoMaster C-XV E-learning modules zijn eenvoudig online raad te plegen. Dat levert grote voordelen op omdat 
uw monteurs daarmee altijd beschikken over een volledig naslagwerk over de installatie van de ThermoMaster C-XV en 
de manier waarop service en onderhoud het beste kunnen worden uitgevoerd. 

De voordelen op een rij
•  Op eigen gelegenheid leren met computer,  

laptop of tablet
•  Verhoogt vakbekwaamheid
•  Modulair en overzichtelijk opgebouwd
•  Kostenbesparend
•  Altijd en overal beschikbaar
•  Geen opfriscursus nodig

Interesse?
Leidinggevenden van service- en onderhoudsbedrijven kun-
nen zich aanmelden voor een adviesgesprek op maat. Hoe 
moet de organisatie zich voorbereiden op de ThermoMaster 
C-XV middels E-learning en trainingsdagen. Ook kan er een 
afspraak worden gemaakt via www.awb.nl/cxv.


