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Geachte klant, 

Deze catalogus biedt u toegang tot een overzicht van de trainingen die wij, Bosch Building 
Technologies, onze klanten bieden in de centrale locaties Grasbrunn, Duitsland en Eindhoven, 
Nederland.  

Hoewel de uitgelichte trainingen grotendeels klassikaal zijn, hebben we tevens alle online 
trainingen opgenomen die vereist zijn om een specifieke klassikale training te kunnen volgen. 

Deze catalogus bevat een uitgebreide keuze van alle klassikale trainingen die we bieden in onze 
locaties Grasbrunn (München), Duitsland en Eindhoven, Nederland. Elk bedrijfsdomein is dan 
ook vertegenwoordigd in de catalogus, en u vindt er trainingen voor: video, inbraakdetectie, 
toegangscontrole, managementsystemen, Public Address, vergaderen en branddetectie. 

Aangezien we zowel online als klassikale trainingen verzorgen, zult u de volgende symbolen 
aantreffen in de catalogus: 

 

Dit symbool staat voor de trainingen die online zijn 

  

Dit symbool staat voor de trainingen die plaatsvinden in het klaslokaal 

 

Dit symbool staat voor trainingen in het virtuele klaslokaal 

 

Trainingen in het virtuele klaslokaal worden verzorgd door een senior trainer via een online 
klaslokaal in het programma Adobe Connect.  

Elke pagina bevat een beschrijving van de training, naast de leerdoelen, vereisten en 
doelgroepen.  

Houd er rekening mee dat al onze klassikale trainingen in het Engels zijn, tenzij expliciet anders 
is gespecificeerd. 

Alle online trainingen zijn gratis, in de klassikale trainingscursussen in deze catalogus zijn 
prijzen opgenomen die zijn gebaseerd op prijzen per student voor de volledige cursus. Alle 
prijzen zijn exclusief btw. 
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TRAINING  Months 
  January February March April May June 
Video Recording Hands-
On Workshop - Master 
Level 

14 Eindhoven (NL) 18 Eindhoven (EN)   7 Eindhoven (NL) 26 Eindhoven (EN)  

Video Analytics Hands-On 
Workshop - Master Level 

13 Eindhoven (NL) 17 Eindhoven (EN)   6 Eindhoven (NL) 25 Eindhoven (EN)  

Bosch Video Management 
Systems Expert 

 3-5 Eindhoven 
(NL) 

9-11 Eindhoven 
(EN)  11-13 Eindhoven 

(NL) 
15-17 Eindhoven 

(EN) 

Bosch Video Management 
Systems Master 

  12-13 Eindhoven 
(EN)  14-15 Eindhoven 

(NL) 
18-19 Eindhoven 

(EN) 

Bosch Video Management 
Systems Master SDK - For 
Integration Engineers 

Op aanvraag 

Modular Alarm Platform 
5000 - Expert Level 

   
9-10 Grasbrunn 

(EN)   
4-5 Grasbrunn 

(EN)   

Modular Alarm Platform 
5000 – Master Level 

  11 Grasbrunn (EN)      6 Grasbrunn (EN)  

G-Series Control Panels - 
Expert Level 

    12-13 Grasbrunn 
(EN)    7-8 Grasbrunn 

(EN)   

Access Management 
System 

  26-27 Grasbrunn 
(EN)  18-19 Grasbrunn 

(EN)  

Access Professional 
Edition  

Op aanvraag 

Bosch Building 
Integration System - 
Expert Level 

20-24 Grasbrunn (EN)  16-20 Grasbrunn (EN) 20-24 Grasbrunn (EN) 25-29 Grasbrunn 
(EN) 

29-3 Grasbrunn 
(EN) 

Bosch Building 
Integration System - 
Master Level (PLATFORM) 

            

Bosch Building 
Integration System - 
Master Level (ACE)  

       

Bosch Public Address PA 
basics – Professional   

 27 Eindhoven (EN)   2 Eindhoven (EN) 
23 Eindhoven (EN) 20 Eindhoven (EN) 4 Eindhoven (EN) 8 Eindhoven (EN) 

29 Eindhoven (EN) 
Bosch Public Address 
PAVIRO (nw) - Technical 
Master 

    24-26 Eindhoven 
(EN)   30.06.-02.07. 

Eindhoven (EN) 

IRIS-Net Technical Expert 
(GUI Basic)    26-27 Eindhoven 

(EN)    

Praesideo - Technical 
Master      21-23 Eindhoven 

(EN)   

Praesideo - System 
Maintenance and Basic 
Service for Masters  

        

PRAESENSA Technical 
Master 28-30 Eindhoven (EN)  3-5 Eindhoven 

(EN)  5-7 Eindhoven 
(EN) 

9-11 Eindhoven 
(EN) 

Bosch Conference 
DICENTIS - Technical 
Master 

    17-19 Eindhoven 
(EN)  12-14 Eindhoven 

(EN)  

Bosch Conference 
DICENTIS – Advanced 
System Design 

  20 Eindhoven (EN)  14 Eindhoven (EN)  

Cyber Security for Video 
Systems   26-27 Eindhoven 

(EN)    

Fire Alarm Panel FPA-
5000 Technical Training – 
Expert 

28-29 Grasbrunn (EN)   
27-28 Grasbrunn 

(DE)  22-23 Grasbrunn 
(EN) 

Fire Alarm Panel FPA-
5000 Technical Training - 
Master 

16-17 Eindhoven (NL) 
30-31 Grasbrunn (EN) Eindhoven (NL)   8-9 Eindhoven (NL) 28-29  Eindhoven 

(NL) 
24-25 Grasbrunn 

(EN) 
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TRAINING  

Months 

  July August September October November December 

Video Recording Hands-On 
Workshop - Master Level 7 Eindhoven (NL)   13 Eindhoven (EN) 24 Eindhoven (NL)  

Video Analytics Hands-On 
Workshop - Master Level 

 
6 Eindhoven (NL)  

  12 Eindhoven (EN) 23 Eindhoven (NL)  

Bosch Video Management 
Systems Expert   7-9 Eindhoven (NL)  2-4 Eindhoven (EN) 7-9 Eindhoven (NL) 

Bosch Video Management 
Systems Master   10-11 Eindhoven (NL)  5-6 Eindhoven (EN)  

Bosch Video Management 
Systems Master SDK - For 
Integration Engineers 

 
Op aanvraag 

Modular Alarm Platform 
5000 - Expert Level 13-14 Grasbrunn (EN)    9-10 Grasbrunn  

(EN)  

Modular Alarm Platform 
5000 – Master Level 15 Grasbrunn (EN)    11 Grasbrunn (EN)  

G-Series Control Panels - 
Expert Level 23-24 Grasbrunn (EN)    12-13 Grasbrunn (EN)  

Access Management 
System   10-11 Grasbrunn (EN)  19-20 Grasbrunn (EN)  

Access Professional 
Edition  

Op aanvraag 

Bosch Building Integration 
System - Expert Level 

29.06-03-07 Grasbrunn (EN)  26-30 Grasbrunn (EN) 30.11-04.12 Grasbrunn (EN) 

Bosch Building Integration 
System - Master Level 
(PLATFORM) 

 
16-17 Grasbrunn (EN)  

    7-8 Grasbrunn (EN) 

Bosch Building Integration 
System - Master Level 
(ACE) 

20-22 Grasbrunn (EN)    16-18 Grasbrunn (EN)  

Bosch Public Address PA 
basics – Professional  6 Eindhoven (EN)  7 Eindhoven (EN) 

21 Eindhoven (EN) 
5 Eindhoven (EN) 

26 Eindhoven (EN) 
2 Eindhoven (EN) 

30 Eindhoven (EN)  

Bosch Public Address 
PAVIRO (nw) - Technical 
Master 

30.06-02.07 Eindhoven (EN)  27-29 Eindhoven (EN)   

IRIS-Net Technical Expert 
(GUI Basic) 

2-3 Eindhoven  
(EN)   29-30 Eindhoven (EN)   

Praesideo - Technical 
Master   22-24 Eindhoven (EN)    

Praesideo - System 
Maintenance and Basic 
Service for Masters  

      

PRAESENSA Technical 
Master   8-9 Eindhoven (EN) 6-8 Eindhoven (EN) 3-5 Eindhoven (EN)  

Bosch Conference 
DICENTIS - Technical 
Master 

  1-3 Eindhoven (EN)  10-12 Eindhoven (EN) 8-10 Eindhoven (EN) 

Bosch Conference 
DICENTIS – Advanced 
System Design 

  3 Eindhoven (EN)  12 Eindhoven (EN) 10 Eindhoven (EN) 

Cyber Security for Video 
Systems       

Fire Alarm Panel FPA-5000 
Technical Training – Expert 9-10 Eindhoven (NL)   15-16 Eindhoven (NL) 

2-3 Grasbrunn (EN) 

26-27 Eindhoven (NL) 
 

Fire Alarm Panel FPA-5000 
Technical Training - Master      4-5 Grasbrunn (EN)  
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Informatie over boekingen: 

 
Een training boeken: 

U kunt een klassikale training boeken via de Bosch Building Technologies Academy, waar u op het tabblad 
'registratie' uzelf kunt registreren voor een trainingscursus. Voor toegang tot de cursussen moet u eerst 
een account registreren. Als u al een account hebt, kunt u zich meteen aanmelden om toegang te krijgen 
tot de trainingen. 

Voor deelname aan een online training moet u een account registreren voor de Bosch Building 
Technologies Academy, waarna u de online training van uw keuze kunt starten binnen de Bosch Building 
Technologies Academy. U hebt dan op elk gewenst moment toegang tot de cursus en kunt stoppen en 
beginnen met de cursus, zoals het u uitkomt. 

 

 

Registreren voor de Bosch Building Technologies Academy: 

Het adres van de Bosch Building Technologies Academy is 
https://academy.globalteach.com/ST/Login.aspx  

Op deze webpagina treft u de koppeling 'een account maken' aan  

U wordt vervolgens naar de pagina 'Zelfregistratie' voor nieuwe gebruikers geleid 

Vul alle vereiste gegevens in om het registratieproces te voltooien 

Toegang tot de Bosch Building Technologies Academy wordt verleend binnen 48 bedrijfsuren 
na de registratie. 

 

 

 

Verdere vragen: 

Als u verdere vragen hebt over onze trainingen of problemen met uw account in de Bosch 
Building Technologies Academy, kunt u contact met ons opnemen op: 

training.emea@bosch.com 

 

Terug naar 
inhoudsopgave 
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CERTIFICERING: 
Zowel bij online trainingen als bij klassikale trainingen ontvangt de klant een certificaat na het 
succesvol voltooien van de cursus en het online examen. Vaak zijn deze certificaten vereisten 
om verder te kunnen gaan binnen een trainingsplan en het hoogste niveau te behalen.  

Alle door de klant behaalde certificaten zijn op één plaats 
op de Academy-website te vinden. De certificaten zijn 
beschikbaar als PDF-bestanden die door de klant kunnen 
worden gedownload en afgedrukt. 

De certificaten kunnen worden weergegeven en 
gedownload door de tab 'mijn profiel' bovenaan in het 
scherm te selecteren. De klant wordt dan naar diens 
profiel gebracht, waarin de gebruikersnaam, 
taalinstellingen en het bedrijf op de eerste pagina zijn 
vermeld. Aan de linkerkant van het scherm ziet de klant 
een tab met de naam 'Certificaten weergeven' – vanaf 
dit tabblad kunnen alle certificaten die de klant heeft 
behaald via zowel online trainingen als klassikale lessen 
worden aangetroffen, gedownload en afgedrukt. 

 

U investeert veel tijd en moeite om kwalificaties te behalen, en wij zijn van mening dat uw 
klanten en partners dit best mogen weten. Hoe meer u leert, hoe hoger de kwalificatie die u 
behaalt; al onze certificeringen volgen de stappen vanaf het niveau professional, gevolgd door 
het niveau expert en ten slotte tot het hoogste niveau master. 

 

   

Professional: Expert: Master: 
Online training over 

basisfuncties van het product 
en  

systeemarchitectuur 

Training over 
basissysteemontwerp / 

configuratie voor minder 
complexe  
systemen 

Training over geavanceerde  
systeemconfiguratie/ 

geïntegreerde systemen en 
probleemoplossing 

 
'Hoe meer u leert, hoe hoger de kwalificatie die u behaalt' 

 
 
 

Terug naar 
inhoudsopgave 
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Bosch Video Systems Professional (technisch en commercieel) 

 

Korte omschrijving 

 
 
 

In deze training krijgt de klant een overzicht van de wereld van Bosch in het 
algemeen, naast basisinformatie over de technologieën van Bosch Video 
Systems. 
De technische module heeft betrekking op alle leerpaden van Video Systems 
en op het technische leerpad van BVMS, terwijl de commerciële module 
betrekking heeft op het commerciële leerpad van BVMS. 
 

Inhoud 

 

Deze training bestaat uit 14 modules: 

• Opstart-instructie 
• Inleiding 
• Kwaliteit en vertrouwen 
• Eenvoudige installatie 
• Toonaangevende oplossingen 
• Video Analytics 
• Videoanalyse 
• Zakelijke intelligentie 
• De toekomst vormgeven 
• Portfolio met vaste camera's 
• Portfolio met thermische camera's 
• Portfolio met bewegende camera's 
• Portfolio met recorders 
• Einde van training 

Leerdoelen 

 

In deze training worden de filosofie van Bosch en de technologieën achter 
onze producten uitgelegd. 
Wij leiden u door onze verschillende oplossingen en producten die zijn 
samengesteld om tegemoet te komen aan uw behoeften.  

Vereisten 

 

Er gelden geen vereisten 

Doelgroepen 

 

Aanbevolen voor: 
• Systeemengineers en installateurs 
• Verkoopondersteuningsengineer  

Geschatte tijd 

 

Technisch: 60 min. 
Commercieel: 120 min. 

 

  

Terug naar 
inhoudsopgave 
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Bosch Video Camera 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het leerpad is tevens beschikbaar in de Bosch Building Technologies Academy. U hoeft enkel op 
het certificeringssymbool te klikken om direct naar het juiste leerpad te worden geleid. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

Terug naar 
inhoudsopgave 

 

Online examen (EN) 

Cursus: Cameraconfiguratie (EN) 

Certificering Online Klassikaal 

Professional 

Cursus: Basisprincipes van Video Systems (EN) 

 
Online examen (EN RU ZH FR ES PT TR) 

Cursus: Video Systems Professional (technisch) (EN RU FR ES DE PT ZH) 

Expert 
2x 

60 min.

n. 

 14x 

60 min.

n. 

 14x 

30 min.

n. 

 14x 

30 min.

n. 

 14x 

60 min.

n. 

 14x 



12 
 

 

Beveiliging 

Bosch Videocamera – Training op Expert-niveau 

Korte omschrijving 

 
 
 

In deze training leggen we uit hoe u de juiste camera voor uw toepassing kiest 
en waarop u moet letten bij het ontwerp van uw systeem. 
Vervolgens leggen we uit hoe u onze camera configureert via de verschillende 
tools (Web-GUI, Configuration Manager, Project Assistant) 
 

Inhoud 

 

• Basisprincipes van videosystemen 
• Cameraconfiguratie 

 
Leerdoelen 

 

Na succesvolle voltooiing van deze training kan de klant: 
• De verschillende cameratypen installeren door deze te monteren en 

assembleren 
• Begrijpen hoe de verschillende camera-instellingen worden 

geconfigureerd 
• Problemen met de camera oplossen 
• Toegang krijgen tot de camera vanaf verschillende clienttypen 

 
Vereisten 

 

• Cursisten dienen de Bosch Video Systems Professional (technische) 
training te voltooien 

(zie pag. 10) 

Doelgroepen 

 

Aanbevolen voor: 
• Systeemengineers en installateurs 
• Verkoopondersteuningsengineer  

 

  

Terug naar 
inhoudsopgave 

 

Terug naar 
inhoudsopgave 
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Bosch DIVAR IP All-in-one  

Cursus: DIP Expert-training 

Certificering Online Klassikaal 

Professional 

Cursus: Basisprincipes van Video Systems (EN) 

 
Online examen (EN RU ZH FR ES PT TR) 

Cursus: Essentiële onderdelen BVMS (module 1-3) (EN RU ZH FR ES PT TR KE) 

Cursus: Video Systems Professional (technisch) (EN RU FR ES DE PT ZH) 

 

60 min. 

60 min. 

Expert 

Het leerpad is tevens beschikbaar in de Bosch Building Technologies Academy. U hoeft enkel 
op het certificeringssymbool te klikken om direct naar het juiste leerpad te worden geleid. 

De talen die worden ondersteund voor 
klassikale trainingen zijn onderworpen aan 
de beschikbaarheid bij de desbetreffende 
regio. 

 

 

 

30 min. 

60 min. 

1 dag 4 sessies of 
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Beveiliging               

Bosch DIVAR IP All-in-one – Training op Expert-niveau 

Korte omschrijving 

 
 
 

In deze training leggen we uit hoe u de juiste DIVAR IP voor uw toepassing kiest en 
waarop u moet letten bij het ontwerp van uw systeem. 

Vervolgens leggen we uit hoe u onze DIVAR IP AIO configureert voor kleine installaties. 

Inhoud 

 

• Basisprincipes van videosystemen 
• DIVAR IP AIO-praktijktraining 

Leerdoelen 

 

Na succesvolle voltooiing van deze training kan de klant: 
 

• Installeren en configureren van een Bosch video-oplossing 

Vereisten 

 

Cursisten dienen de Bosch Video Systems Professional (technische) training te voltooien.  
Voor een diepere kennis van ons Bosch Video Management System (middelgrote tot 
grote / complexe installaties) raden wij aan het trainingsplan Bosch Video Management 
System-expertniveau te volgen.  
(zie pag. 10) 
 

Doelgroepen 

 

Aanbevolen voor: 
• Systeemengineers en installateurs 
• Verkoopondersteuningsengineer 

 

 

Commerciële 
informatie: 

CTN-nummer: 
• Eindhoven: TRA-VIDESS-CM 

Prijs: € 300 per training per persoon (prijs exclusief btw) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Terug naar 
inhoudsopgave 
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Bosch Video Analytics   

Cursus: Video Analytics Master-training 

Certificering Online Klassikaal 

Professional 

Cursus: Video Analytics Expert-training (EN) 

 
Online examen (EN RU ZH FR ES PT TR) 

Cursus: Video Systems Professional (technisch) (EN RU ZH FR ES DE PT ZH) 60 min. 

Expert 

Master 

 

De talen die worden ondersteund voor 
klassikale trainingen zijn onderworpen 
aan de beschikbaarheid bij de 
desbetreffende regio. 

 

Het leerpad is tevens beschikbaar in de Bosch Building Technologies Academy. U hoeft enkel 
op het certificeringssymbool te klikken om direct naar het juiste leerpad te worden geleid. 

30 min. 

60 min. 

1 dag 4 sessies of 
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Beveiliging               

Bosch Video Analytics 

Korte omschrijving 

 
 
 

In deze training gaan we dieper in op het verschil tussen onze Essential Video 
Analytics en Intelligent Video Analytics. 
Vervolgens concentreren we ons op het ontwerp en de planning van een Video 
Analytics-systeem. 
Nadat we het ontwerp hebben afgerond, gaan we kijken hoe we Video 
Analytics op de camera configureren. 

En als afsluiting besteden we aandacht aan de Camera Trainer-optie van ons 
Video Analytics. Met name, in welke toepassing de optie kan worden gebruikt 
en hoe u de optie configureert. 

 
Inhoud 

 

• Video Analytics Expert-module 
• Persoonlijke Video analytics-training 

Voordat cursisten kunnen deelnemen aan persoonlijke training, moeten zij de 
verschillende online modules van het trainingsplan voltooien. 

Leerdoelen 

 

Na succesvolle voltooiing van deze training kan de cursist: 

• De verschillen begrijpen tussen EVA en IVA 
• De juiste taak voor de verschillende alarmtypen configureren 
• De camera kalibreren voor de beste alarmresultaten 
• De volgmodus selecteren die past bij de toepassing 
• Speciale analysetypen zoals doorstroomcontrole en gezichtsdetectie 

configureren 
• De opname van metadata instellen en forensisch zoeken uitvoeren 

Vereisten 

 

Cursisten dienen de Bosch Video Systems Professional (technische) training te 
voltooien  
(zie pag. 10) 

Doelgroepen 

 

Aanbevolen voor: 
• Systeemengineers en installateurs 
• Verkoopondersteuningsengineer 

 
Commerciële 
informatie: 

CTN-nummer: 
• Eindhoven: TRA-VIDESS-CM 

Prijs: € 300 per training per persoon (prijs exclusief btw) 
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Cyberbeveiliging voor videosystemen  

Cursus: Master-training Cyberbeveiliging 

Cursus: Het gebruik van certificaten (EN RU FR ES DE PT ZH) 

Certificering Online Klassikaal 

Professional 

Cursus: Expert-training Gegevensbeveiliging (EN RU FR ES DE PT ZH) 

 
Cursus: Basisprincipes van cyber- en gegevensbeveiliging (EN RU FR ES DE PT ZH) 

Online examen (EN RU ZH FR ES PT TR) 

Cursus: Video Systems Professional (technisch) (EN RU FR ES DE PT ZH) 

 

Expert 

Master 

30 min. 

120 min. 

Het leerpad is tevens beschikbaar in de Bosch Building Technologies Academy. U hoeft enkel 
op het certificeringssymbool te klikken om direct naar het juiste leerpad te worden geleid. 

De talen die worden ondersteund voor 
klassikale trainingen zijn onderworpen 
aan de beschikbaarheid bij de 
desbetreffende regio. 

 

 

30 min. 

30 min. 

30 min. 

2 dagen 5 sessies of 
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Beveiliging    

Cyberbeveiliging voor videosystemen   

Korte omschrijving 

 
 
 

In deze cursus maken cursisten kennis met verschillende aspecten van 
cyberbeveiliging en welke invloed deze vandaag de dag hebben op IP-
videosystemen. Cursisten leren hoe ze mogelijke dreigingen analyseren, 
evenals hoe ze het IP-videosysteem blokkeren en het aanvalsoppervlak 
verkleinen. De nadruk ligt op de juridische aspecten van 
kwetsbaarheidsanalyse, en op de behandeling van bewijsmateriaal.  

De cursus kan alleen plaatsvinden als minimaal 2 cursisten zich ervoor 
registreren.  

Inhoud 

 

• Basisprincipes van cyberbeveiliging 
• Expert-training gegevensbeveiliging 
• Het gebruik van certificaten 
• Persoonlijke training cybergegevensbeveiliging 

Voordat cursisten kunnen deelnemen aan persoonlijke training, moeten zij de 
verschillende online modules van het trainingsplan voltooien. 

Leerdoelen 

 

Voorspelling, analyse en probleemoplossing van mogelijke dreigingen met 
Bosch product kunnen uitvoeren. 

Vereisten 

 

• Kennis van IP en netwerken op gemiddeld-hoog niveau en het hebben 
voltooid van de Bosch Video Systems Professional (technische) 
training (zie pag. 10) 

• Aanbevolen: BVMS Professional online certificering en BVMS Expert 
klassikale certificering.  
 

Doelgroepen 

 

Technici, projectmanagers en IT-professionals 
 

Duur 2 dagen (voor klassikale training op Master-niveau) 

Commerciële 
informatie: 

Locatiegebonden CTN-nummers: 
• Eindhoven: TRA-CYDASE-VM 

Prijs: € 600 per training per persoon (prijs exclusief btw) 
 

 

  

Terug naar 
inhoudsopgave 
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BVMS OVERZICHT – Technische certificering  

 

 

 
 

Het leerpad is tevens beschikbaar in de Bosch Building Technologies Academy. U hoeft enkel op 
het certificeringssymbool te klikken om direct naar het juiste leerpad te worden geleid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Online examen (EN RU ZH FR ES PT) 

Online examen (EN RU ZH FR ES PT TR) 

Certificering Online Klassikaal 

Master 

Expert 

Professional Cursus: Essentiële onderdelen BVMS (module 1-3) (EN RU ZH FR ES PT TR KR) 

Cursus: Video Systems Professional (technisch) (EN RU FR ES DE PT ZH) 

60 min. 

Cursus: Basisprincipes IP-netwerken (EN RU ZH DE FR ES) (optioneel) 

120 min. 

30 min. 

90 min. 

3 
dagen 

90 min. 

2 
dagen 

45 min. 

Cursus: Training BVMS Master-certificering incl. praktijkgedeelte 2 dagen 

Online examen (EN RU ZH FR ES PT) 90 min. 

Cursus: Training BVMS Expert-certificering incl. praktijkgedeelte 3 dagen 

De talen die worden ondersteund voor 
klassikale trainingen zijn onderworpen 
aan de beschikbaarheid bij de 
desbetreffende regio. 
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Beveiliging 

Bosch Video Management System (BVMS) – Online trainingsplan Professional-
niveau: Technisch  

Korte omschrijving 

 
 
 

Wanneer u dit trainingsplan voltooit, kunt u zich registeren voor een 
klassikale training op Expert-niveau die in verschillende landen 
wereldwijd wordt geboden.  
Het trainingsplan bevat online trainingsmodules om essentiële kennis 
op te doen over BVMS en de desbetreffende omgeving.  
Het voltooien van dit trainingsplan op Professional-niveau is het 
vereiste om door te kunnen gaan met het trainingsplan op Expert-
niveau, inclusief klassikale trainingen.  
Registreer u voor het trainingsplan en open het daarna om het 
toegewezen individuele online trainingsaanbod te bekijken.  

 
 

Inhoud 

 

• Begrip van de functionaliteit van de kerncomponenten van BVMS 
(Management Server, Video Recording Administrator, Operator 
Client, Configuration Client). 

• Het BVMS installeren, configureren en bedienen met de Configuration 
Client en de Operator Client 

• Begrip van de basisprincipes van Video Recording Manager en 
configuratie van de hoofdfuncties van VRM 

• Basisbewerkingen en onderhoudstaken uitvoeren 

Leerdoelen Na succesvolle voltooiing van deze training kan de klant: 

• De basisfuncties van de hoofdonderdelen van het BVMS-systeem 
begrijpen 

• De basisinteractie tussen de hoofdonderdelen van BVMS begrijpen 
• De basisfuncties van de aanvullende onderdelen van het BVMS-

systeem begrijpen 

Vereisten • geen 

Doelgroepen 

 

Aanbevolen voor: 
• Systeemtechnici, beheerders en installateurs 

 

  

Terug naar 
inhoudsopgave 
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Beveiliging           

Bosch Video Management System (BVMS) 

– Klassikaal trainingsplan op Expert-niveau: technisch  

Korte omschrijving 

 
 
 

Dit trainingsplan biedt een verzameling klassikale trainingscursussen. 
Registreer u voor het trainingsplan en open het daarna om de aangeboden 
individuele klassikale les te bekijken. 
Registratie voor dit trainingsplan is altijd mogelijk, er zijn geen vereisten. Voor 
registratie bij de klassikale training die wordt aangeboden binnen dit 
trainingsplan is echter de succesvolle voltooiing van het trainingsplan BVMS 
Professional-niveau vereist, inclusief het examen op Professional-niveau. Een 
slagingspercentage van 75% van het BVMS-examen op Professional-niveau is 
vereist om u te registreren voor de klassikale training op Expert-niveau. 
 
Na voltooiing van dit trainingsplan kunt u het certificaat op Expert-niveau voor 
het Bosch VMS bereiken. 
 
 

Inhoud 

 

De modules en onderwerpen die in deze training aan bod komen, zijn: 

• Technisch overzicht en hoofdonderdelen van BVMS (MS, VRM, 
Operator Client en Configuration Client) 

• Installatie, tijdsynchronisatie van systeemonderdelen en activering 
van licentie 

• Configuration Client: overzicht, eerste apparaatconfiguratie (camera's, 
monitorwanden en andere apparaten) 

• Configuration Client: logische structuur, schema's, streams en 
configuratie voor opnemen 

• Configuration Client: afhandeling van gebeurtenissen en alarmen, 
gebruikersgroepen en rechten 

• Basisprincipes en gedetailleerde configuratie van Video Recording 
Manager (VRM) 

• Overzicht van Bosch iSCSI-opslagarrays in Bosch VMS-omgeving 
• Gebruik van Operator Client-functies tot in de details 
• Overzicht van systeemontwerp: vereisten, licentie-opties, 

schaalbaarheid, robuustheid en opslagschatting 
• Bediening en onderhoud: opname, bewaking, systeemback-up en 

configuratiecollector  

Leerdoelen 

 

Na succesvolle voltooiing van deze training kan de klant: 
• De functionaliteit van de hoofdonderdelen van het BOSCH VMS 

(Management Server, Video Recording Manager, Operator Client, 
Configuration Client) uitleggen 

• Het Bosch VMS installeren, configureren en bedienen met de 
Configuration Client en de Operator Client 

• De basisprincipes van Video Recording Manager begrijpen en de 
belangrijkste functies van VRM configureren 

• De Bosch iSCSI-opslagarrays benoemen en de belangrijkste 
kenmerken en selectiecriteria hiervan in de Bosch VMS-omgeving 
uitleggen 

Terug naar 
inhoudsopgave 
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• De principes van de uitvoering van systeemontwerp en 
opslagschatting begrijpen 

• Enkele basisbewerkingen en onderhoudstaken uitvoeren 
 

Vereisten 

 

• Succesvolle voltooiing van het trainingsplan en examen BVMS op 
Professional-niveau en examen (een slagingspercentage van 75% van 
het examen BVMS op Professional-niveau is vereist om u te 
registreren voor een klassikale training op Expert-niveau). 

Doelgroepen 

 

Aanbevolen voor: 
• Systeemtechnici, beheerders en installateurs die regelmatig met 

BVMS werken (in de praktijk) 
• Projecttechnici, verkoopondersteuningsengineers en 

systeemarchitecten die praktijkervaring willen opdoen met BVMS 
 

Trainingsduur 3 dagen 

Commerciële 
informatie: 

Locatiegebonden CTN-nummers: 
• Grasbrunn: TRA-BVMS-EE 
• Eindhoven: TRA-BVMS-CE 

 
Prijs: € 1200 per training per persoon (prijs exclusief btw) 
 

 

 

 

Terug naar 
inhoudsopgave 
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Beveiliging 

Bosch Video Management System (BVMS)  

– Trainingsplan klassikaal op Master-niveau: technische focus 

Korte omschrijving 

 
 

Registreer u voor het trainingsplan en open het daarna om de toegewezen 
individuele klassikale lessen te bekijken.  

Inhoud De modules en onderwerpen die in deze training aan bod komen, zijn:  

• Aanvullende onderdelen van BVMS (Video Streaming Gateway, 
Mobile Video Service, Enterprise Management Server 

• Inleiding tot geavanceerde functies en de configuratie hiervan: 
• Integratie van camera's van derden: ONVIF, RTSP, MJPEG 
• VRM-implementatieopties: dupliceren (dubbel) en failover 
• Opties voor grote of gedistribueerde implementatie: 

Enterprise System, live-weergaven en afgespeelde opnamen 
• Instellingen voor externe toegang 
• LDAP, SNMP 
• Inleiding tot scripts (BVMS SDK) 
• Automatic Network Replenishment (ANR) 
• Geavanceerde bediening en onderhoud: bewaking van 

opnamen, basisprobleemoplossing 
• Overige onderwerpen: inleiding tot opties voor 

servervirtualisatie (HyperV en VMWware) en Bosch VMS-
scriptopties 

Leerdoelen 

 

Na succesvolle voltooiing van deze training kan de klant: 
 

• De functionaliteit van de aanvullende onderdelen van Bosch VMS 
(Video Streaming Gateway, Mobile Video Service, Enterprise 
Management Software) uitleggen; 

• Geavanceerde functies en implementatieopties van Bosch VMS 
begrijpen en configureren; 

• Integratie van camera's van derden: ONVIF, RTSP, MJPEG 
• VRM-implementatieopties: dubbele (gespiegelde) en 

failover-opname 
• Opties voor grote of gedistribueerde implementatie: 

Enterprise System, live-weergaven en afgespeelde opnamen 
• Configuratie voor externe toegang begrijpen; 

• Simple Network Management Protocol (SNMP) 
• Automatic Network Replenishment (ANR) 
• Bediening en onderhoud: bewaking van opname, 

basisprobleemoplossing 
• Het doel begrijpen van de volgende onderwerpen met betrekking tot 

Bosch VMS: 
• Opties voor servervirtualisatie (HyperV en VMware)  
• Scripts (BVMS SDK's) 
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Vereisten 

 

• Slagen voor het BVMS-examen op Professional-niveau 
• Slagen voor het BVMS-examen op Expert-niveau 
• Bijwonen van beide klassikale Master-trainingsdagen  

Doelgroepen 

 

Aanbevolen voor: 
• Systeemtechnici, beheerders en installateurs die regelmatig met 

BVMS werken (in de praktijk) 
• Projecttechnici, verkoopondersteuningsengineers en 

systeemarchitecten die praktijkervaring willen opdoen met BVMS 
 

Trainingsduur 2 dagen 

Commerciële 
informatie: 

Locatiegebonden CTN-nummers: 
• Grasbrunn: TRA-BVMS-EM 
• Eindhoven: TRA-BVMS-CM  

Prijs: € 800 per training per persoon (prijs exclusief btw) 
 

 

  

Terug naar 
inhoudsopgave 
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BVMS OVERZICHT – Commerciële certificering 

 

 
 
 
Het leerpad is tevens beschikbaar in de Bosch Building Technologies Academy. U hoeft enkel op 
het certificeringssymbool te klikken om direct naar het juiste leerpad te worden geleid 

  

Online examen (EN RU ZH FR ES PT TR) 

Cursus: BVMS Belangrijkste voordelen en functies + BVMS Essentiële onderdelen  
(EN RU ZH FR ES PT TR KR) 

Certificering Online Klassikaal 

Expert 

Professional 

Examen 

Cursus: Video Systems Professional (commercieel) (EN RU FR ES DE PT ZH) 

 

Cursus: BVMS Verkopen en systeemontwerp (EN) 

 

Cursus: Basisprincipes IP-netwerken (EN RU ZH DE FR ES) (optioneel) 

120 min. 

90 min. 

80 min. 

30 min. 

90 min. 

1,5 uur/sessie 
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Beveiliging 

Online trainingsplan Bosch Video Management System op Professional-niveau: 
commercieel 

Korte omschrijving 

 
 
 

Wanneer u dit trainingsplan voltooit, kunt u zich registeren voor een 
Sales/Pre-Sales/Design-gerichte training in het virtuele klaslokaal op 
Expert-niveau die in het Engels wordt aangeboden door Bosch Building 
Technologies.  
Dit trainingsplan bevat online trainingsmodules om essentiële kennis 
op te doen over BVMS en de desbetreffende omgeving. Daarnaast 
worden de 6 belangrijkste voordelen en verwante functies van BVMS 
gepresenteerd.  
Registreer u voor het trainingsplan en open het daarna om het 
toegewezen individuele online trainingsaanbod te bekijken.  
Registratie voor het trainingsplan is gratis. 

 
Inhoud 

 

De modules en onderwerpen die in deze training aan bod komen, zijn: 

• 01 Basisprincipes IP-netwerken (online training) 
• Training Video Systems Professional (commercieel) (zie pag. 

10) 
• 02 BVMS Belangrijkste voordelen en functies (online training 

inclusief audio) 
• 03 BVMS Essentiële onderdelen module 1: onderdelen en 

bouwstenen van hoofdsysteem (online training inclusief 
audio) 

• 04 BVMS Essentiële onderdelen module 2: basisinteractie 
tussen systeemonderdelen (online training inclusief audio) 

• 05 BVMS Essentiële onderdelen module 3: Aanvullende 
systeemonderdelen (online training inclusief audio) 

• 06 Examen op Professional-niveau 
Leerdoelen 

 

Na succesvolle voltooiing van deze training kan de klant: 
• De basisfuncties van de hoofdonderdelen van het BVMS-

systeem begrijpen 
• De basisinteractie tussen de hoofdonderdelen van BVMS 

begrijpen 
• De basisfuncties van de aanvullende onderdelen van het 

systeem begrijpen 
Vereisten 

 

• geen 

Doelgroepen 

 

Aanbevolen voor: 
• Experts op het gebied van sales/commercial/pre-sales/design  
• Projectmanagers, architecten en engineers  

 

 

          

Terug naar 
inhoudsopgave 
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Beveiliging 

Bosch Video Management Systems - Training op Expert-niveau  

Trainingsplan: commercieel  

Korte omschrijving 

 
 
 

Dit trainingsplan bevat een training in een 'virtueel klaslokaal' voor Sales/Pre-
Sales/Design-specialisten. 
Registreer u voor het trainingsplan en open het daarna om de aangeboden 
individuele les te bekijken. Na voltooiing van dit trainingsplan kunt u het 
certificaat op Expert-niveau voor het Bosch VMS bereiken met de nadruk op 
verkoop/pre-Sales/design. 

Inhoud 

 

Tijdens deze training leert de klant: 

De volgende onderwerpen uit te leggen en te begrijpen vanuit het oogpunt van 
verkoop/design: 

• Unieke verkooppunten 
• Robuustheidsconcept 
• Video Recording Management 
• Belangrijke functies (Enterprise, MVS, dubbele/failover-opnamen, 

GPU-decodering, panoramische camera's, logboek, forensisch zoeken, 
enz.) 

Ontwerpopties voor BVMS: 
• Concepten voor externe/meerdere locaties 
• BVMS-licentieopties 
• Systeemlimieten 
• Een opslagberekening uitvoeren en uit de Bosch opslagportfolio de 

beste optie voor de klanten kiezen 
• Een materialenlijst voor bestellingen maken 
• Complex ontwerp: Enterprise System, tweevoudig opnemen, failover-

VRM 
• Integratie-opties (SDK, SNMP, ONVIF, enz.) 

Leerdoelen 

 

Na succesvolle voltooiing van deze training kan de klant: 
• De belangrijkste functies en unieke verkooppunten van BVMS 

begrijpen en uitleggen 
• Een BVMS-oplossing ontwerpen, inclusief: 

• Opslagberekening 
• Materialenlijst 
• Licentieverlening 

Vereisten 

 

• Succesvolle voltooiing van het trainingsplan BVMS op Professional-
niveau inclusief het examen op BVMS Professional-niveau is vereist. 

Doelgroepen 

 

Aanbevolen voor: 
• Verkoopspecialisten 
• Verkoopondersteuningsengineers 
• Systeemarchitecten 
• Projectmanagers 
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Inbraakdetectie 

MAP 5000  
Bosch Inbraakdetectie MAP 5000 
 

 

 

 

 

 

 

 

Het leerpad is tevens beschikbaar in de Bosch Building Technologies Academy. U hoeft enkel op 
het certificeringssymbool te klikken om direct naar het juiste leerpad te worden geleid 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CTN 

PRIJS:  

 

Terug naar 
inhoudsopgave 

 

Terug naar 
inhoudsopgave 

 

Online Master-examen 

Cursus: MAP 5000 Master-certificering 

Online Expert-examen 

Cursus: MAP 5000 Expert-certificering 

Cursus: Inleiding tot MAP 5000 

Certificering Online Klassikaal 

Master 

Expert 

Professional 

1,5 dagen 

25 min. 
Kenmerk
en 

60 min. 

1 dag 

60 min. 

De volgende talen* worden ondersteund 
door MAP 5000: 
Expert-niveau: EN DE FR ES PL RU 
Master-niveau: EN 
*Onderworpen aan beschikbaarheid 
(gefaseerde behandeling) 
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Beveiliging 

MAP 5000 Systeem Professional – Inleiding tot MAP 5000 (online) 

Korte omschrijving 

 

Een online training die een overzicht geeft van het Modular Alarm Platform 
5000-systeem. 

Inhoud 

 

De modules en onderwerpen die in dit trainingsplan aan bod komen, zijn: 

• Systeemoverzicht 
• Map 5000-onderdelen 
• Opties 

Leerdoelen 

 

Na succesvolle voltooiing van deze training kan de klant: 
 

• De voordelen van het gebruik van het MAP 5000-systeem aanduiden 
• Het doel van de Open Intrusion Interface (OII) van Bosch uitleggen  
• De hoofdonderdelen van het MAP 5000-systeem opsommen, met een 

beschrijving van hun functies 
• De belangrijkste toepassingen van de Remote Programming Software 

(RPS) van Bosch aanduiden 
Vereisten 

 

• Geen 
 

Doelgroepen 

 

Aanbevolen voor: 
• Installateurs 
• Systeemontwerpers 
• Technici 
• Verkoopondersteuningsengineers 

 
 

  

Terug naar 
inhoudsopgave 
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Beveiliging 

Bosch Modular Alarm Platform 5000 Systeemexpert (klassikale training) 

Korte omschrijving 

 
 
 

Tijdens deze training ontvangt de klant: 

• Diepgaande instructies voor de installatie, programmering en 
bediening van het Modular Alarm Platform (MAP) 5000-systeem.  

 
Inhoud 

 

De modules en onderwerpen die in dit trainingsplan aan bod komen, zijn: 

• Systeemstructuur / energiebeheer 
• Behuizing en montageconcept 
• Remote Programming Software (RPS) voor MAP 
• Bedieningspaneel 
• Afhandeling van alarmen 
• Statusweergave 
• Maken van accounts 
• Integratie van LSN-elementen 
• Integratie van conventionele elementen 
• Configuratie van ingangen en uitgangen 
• Partitiebeheer 
• Gebruikersbeheer 
• Firmware bijwerken 
• Diagnostische gegevens van systeem 

Leerdoelen 

 

Na succesvolle voltooiing van deze training kan de klant: 
• Op de hoogte zijn van de basisfuncties van het MAP 5000-systeem 
• Een MAP 5000-systeem instellen, configureren en bedienen 
• Een overzicht geven van randapparatuur  
• Het Local Security Network van Bosch en het gebruik hiervan in MAP 

5000 begrijpen 
• De diagnostische opties beheersen 
• De firmware van MAP 5000-modules bijwerken 

Vereisten 

 

• Basiskennis van inbraakdetectie wordt aanbevolen 
• MAP 5000 Professional (WBT) 

 

Doelgroepen 

 

Aanbevolen voor: 
• Installateurs 
• Systeemontwerpers 
• Technici  

Trainingsduur 1,5 dagen 

Commerciële 
informatie: 

CTN-nummer: 
• Grasbrunn: TRA-MAP500-IE 

Prijs: € 450 per training per persoon (prijs exclusief btw) 
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Beveiliging 

Master Bosch Modular Alarm Platform 5000-systeem (klassikale training) 

Korte omschrijving 

 
 
 

Tijdens deze training ontvangt de klant: 

• Diepgaande instructies voor de geavanceerde configuratie van het 
Modular Alarm Platform (MAP) 5000-systeem.  

Inhoud 

 

De modules en onderwerpen die in dit trainingsplan aan bod komen, zijn: 

• IP-communicatiemodule 
Configuratie en alarmtransmissie 

• Gebruikersbeheer 
Toegangsprofielen, partitie- en tijdmodellen, tijdmodellen en 
rechtensets 

• Partitiebeheer 
Partitierelaties en geavanceerde opties 

• Aangepaste zonetypen, zonereacties wijzigen 
• Virtuele apparaten 

Systeem aanpassen, maken van eigen functies 
 

Leerdoelen 

 

Door deze workshop succesvol te voltooien krijgt de cursist een begrip van de 
geavanceerde functies van het MAP 5000-systeem 

• MAP 5000 IP-communicatiemodule instellen, configureren en 
bedienen 

• Gebruik van partitierelaties en geavanceerde opties om de werking 
met partities aan te passen 

• Gebruikers toewijzen aan toegangsprofielen en partitie- en 
tijdmodellen, rechtensets en tijdmodellen configureren om het bereik 
van gebruikersrechten te specificeren 

• Kennis en gebruik van virtuele apparaten om eigen oplossingen te 
maken en het MAP 5000-systeem aan te passen 
 

Vereisten • MAP 5000 Expert-niveau 

Doelgroepen 

 

Aanbevolen voor: 
• Installateurs 
• Systeemontwerpers 
• Technici 

Trainingsduur 1 dag 

Commerciële 
informatie: 

CTN-nummer: 
• Grasbrunn: TRA-MAP500-IM 

Prijs: € 300 per training per persoon (prijs exclusief btw) 
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Inbraakdetectie 

G-serie en B-serie 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Het leerpad is tevens beschikbaar in de Bosch Building Technologies Academy. U hoeft enkel op 
het certificeringssymbool te klikken om direct naar het juiste leerpad te worden geleid 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Online Expert-examen 

Cursus: Expert-certificering G/B-serie 

Cursus: Inbraakdetectie en integratie van IP-camera's  
(EN ES FR GR HU IT PL PT) 

Cursus: Inleiding tot Bosch Installer Services Portal (EN GR HU PL IT ES FR) 

Cursus: Installatie van G-serie / B-serie (EN GR HU PL IT ES FR) 

Certificering Online Klassikaal 

Expert 

Professional 

Cursus: Inleiding tot IP-netwerken voor inbraakdetectie (EN ES GR HU IT PL PT) 

Cursus: Overzicht G/B-serie 

Cursus: Basisprincipes van inbraakdetectiesysteem (EN HU IT GR PL PT ES FR) 

De talen die worden ondersteund voor 
klassikale trainingen zijn onderworpen 
aan de beschikbaarheid bij de 
desbetreffende regio. 
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Beveiliging 

G-serie en B-serie – Professional-trainingsplan (online) 

Korte omschrijving 

 
 
 

Tijdens deze training komt de klant meer te weten over: 

• De basisonderdelen van een inbraakalarmsysteem en krijgen zij een 
begrip van de functies en voordelen van het geïntegreerde systeem 
van de G- en B-serie. 

Deze training is beschikbaar in de volgende talen: 

Engels / Pools / Italiaans / Hongaars / Grieks / Spaans / Frans / Portugees 
Inhoud 

 

De modules en onderwerpen die in dit trainingsplan aan bod komen, zijn: 

• Basisprincipes van inbraakalarmsysteem 
• Overzicht van geïntegreerde inbraakalarmsystemen 

• Bedieningspaneel en hardwareapparaten 
• Systeemintegratie en functies 

Leerdoelen 

 

Na succesvolle voltooiing van deze training kan de klant: 
• De onderdelen van een inbraakalarmsysteem aanduiden 
• Vaststellen welk model bedieningspaneel van de G-serie of B-serie 

juist is voor elke toepassing, op basis van de functies en voordelen 
Vereisten 

 

• Er gelden geen vereisten voor deze cursus. 

Doelgroepen 

 

Aanbevolen voor: 
• Installateurs 
• Systeemprogrammateurs 
• Onderhoudstechnici 
• Projectmanagers 
• Verkoopmedewerkers  

 

  

Terug naar 
inhoudsopgave 
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Beveiliging 

G-serie en B-serie – Expert-trainingsplan 

Korte omschrijving 

 

Dit trainingsplan bestaat uit 1 online training                                                       en 
een 2-daagse klassikale trainingscursus 

 
Inhoud 

 

De online training in dit trainingsplan bestaat uit 5 modules: 

• Inleiding tot IP-netwerken voor inbraakdetectie 
• Installatie van G-serie met bekabelde apparaten 
• Installatie van B-serie met draadloze apparaten 
• Inleiding tot programmering van Installer App 
• Integratie van inbraakdetectie en IP-camera's 

Leerdoelen 

 

Na succesvolle voltooiing van deze training kan de klant: 
• De voordelen en bediening van bedieningspanelen uit de G-serie voor 

commercieel gebruik uitleggen 
• Met het bedieningspaneel te gebruiken randapparaten monteren en 

installeren 
• Basisprogrammeringsopties uitvoeren in de Remote Programming 

Software (RPS) van Bosch, evenals via het bedieningspaneel. 
Vereisten 

 

• Succesvolle voltooiing van het Professional-trainingsplan voor de G-
serie en B-serie 

Doelgroepen 

 

Aanbevolen voor: 
• Installateurs 
• Engineers 
• Systeemontwerpers 
• Verkoopondersteuningsengineers 

Trainingsduur 2 dagen 

Commerciële 
informatie: 

CTN-nummer: 
• Grasbrunn: TRA-GBSE-IE 

Prijs: € 600 per training per persoon (prijs exclusief btw) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terug naar 
inhoudsopgave 
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Overzicht van Bosch Building Integration Systems (BIS) 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Het leerpad is tevens beschikbaar in de Bosch Building Technologies Academy. U hoeft enkel op 
het certificeringssymbool te klikken om direct naar het juiste leerpad te worden geleid. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
   

Terug naar 
inhoudsopgave 

 

Online examen 

Cursus: BIS Master-certificeringstraining (Master-training ACE  
of Master-trainingsplatform) 

Online examen (EN, CN, PL, PT, ES, RU, FR) 

Cursus: BIS Expert-certificeringstraining   

Vereiste: Certificering op Expert-niveau voor subsystemen (bijv. MAP 5000, FPA 5000,  
BVMS enz.) 

Certificering Online Klassikaal 

Master 

Expert 

Professional 

Cursus: Basisprincipes IP-netwerken (EN RU ZH DE FR ES) 90 min. 

De talen die worden ondersteund voor 
klassikale trainingen zijn onderworpen 
aan de beschikbaarheid bij de 
desbetreffende regio. 
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Beveiliging            

Bosch Building Integration System (BIS) – Training op Expert-niveau   
       

Korte omschrijving 

 
 
 

Een trainingsplan dat bestaat uit een klassikale training van 4,5 dagen. 
Tijdens deze training leert de klant BIS op juiste wijze te installeren en 
configureren voor basisfuncties. 
Verder krijgt de klant via praktische voorbeelden van wijzigingen van de 
grafische gebruikersinterface (GUI) een gedegen kennis van de bediening en 
aanpassing van het systeem. 
Elk hoofdstuk van de training bevat praktijkoefeningen op de BIS-software of 
gerelateerde software, hardware en OPC-configuratiesoftware.  
 

Inhoud 

 

De modules en onderwerpen die in dit trainingsplan aan bod komen, zijn: 

• Installatie en configuratie van Bosch BIS Server 
• Installatie van BIS Client en aanpassing van de grafische 

gebruikersinterface 
• Configuratie en bediening van Access Engine 
• Deurmodellen maken, parameters van deuren en lezers wijzigen 
• Kaarthouders, autorisaties, profielen, tijdmodellen maken 
• Integratie met brand- en inbraakcentrales van Bosch 
• Associaties maken om alarmberichten te tonen 
• Opdrachten van BIS naar subsystemen sturen op basis van 

gebeurtenissen 
• BVMS-integratie en basisprincipes van Video Engine 
• Alarmgerelateerde camera's weergeven en deze verwijderen wanneer 

het alarm is gewist 
• Basisprobleemoplossing voor BIS 
• Logboekregistatie en lezen/begrijpen van de logboekbestanden, en 

het gebruik van de configuratiecollector 
• Gebruik van AutoCAD om ACAD-tekeningen voor BIS samen te stellen 
• Fundamentele praktijkoefeningen 
• Licentieverlening voor de afzonderlijke verbindingen 
• Bediening en onderhoud: geautomatiseerde back-ups van het 

gebeurtenislogboek, back-up en migratie van configuratie 

Leerdoelen 

 

Na succesvolle voltooiing van deze training kan de klant: 
 

• De functionaliteit van BIS uitleggen en BIS op juiste wijze toewijzen 
aan projecten 

• BIS installeren, configureren en bedienen 
• Pre-sales-demonstraties geven voor eindgebruikers en investeerders 
• Aangepaste operatortraining voor de eindgebruiker bieden 
• De grafische gebruikersinterface voor AutoCAD-tekeningen en BIS 

aanpassen 
• Prijsoffertes opstellen en BIS op juiste wijze in licentie geven 
• Basisbewerkingen en onderhoudstaken uitvoeren 
• Kaarthoudersgegevens importeren uit een bestaand 

toegangscontrolesysteem 

Terug naar 
inhoudsopgave 
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• Back-up maken en terugzetten van database van gebeurtenislogboek 
• Back-up maken, terugzetten en migreren van configuratie 

Vereisten 

 

• Basisprincipes van IP-netwerken, waaronder IP-adresseringsschema's, 
instellingen van subnetmaskers en basisprobleemoplossing 

• Kennis van Microsoft Windows, zoals het wijzigen van waarden in het 
Register, gebruik van de opdrachtprompt 

• Kennis van de producten uit de toegangscontroleportfolio 
overeenkomstig de training op Professional-niveau 

• Certificaat op Expert-niveau voor de volgende Bosch producten 
(configuratie en bediening): 

o Brandmeldcentrale FPA5000 en/of FPA1200  
o Inbraakcentrale MAP5000  
o Inbraakcentrale B/G-serie  

Bosch VMS en Bosch Video-over-IP-apparaten 
• Deelnemers worden alleen geaccepteerd voor de cursus als zij de 

online training Basisprincipes IP-netwerken hebben voltooid. 
 

Doelgroepen 

 

Aanbevolen voor: 
• Systeemintegrators, projectengineers, beheerders en installateurs die 

verantwoordelijk zijn voor de installatie, de inbedrijfstelling en het 
onderhoud van het BIS-systeem 

• Projectengineers, verkoopondersteuningsengineers, 
systeemarchitecten die praktijkervaring met BIS willen opdoen en die 
verantwoordelijk zijn voor systeemontwerp en offertes 

• OPMERKING: deze training kan niet worden beschouwd als een 
geschikte training voor operators die dagelijks met de BIS Operator 
Client moeten werken. 

Trainingsduur 4,5 dagen 

Commerciële 
informatie: 

CTN-nummer: 
• Grasbrunn: TRA-BIS-EE 

Prijs: € 1800 per training per persoon (prijs exclusief btw) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terug naar 
inhoudsopgave 
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Beveiliging  

Bosch Building Integration System (BIS PLATFORMTRAINING)  

- Training op Master-niveau 

Korte omschrijving 

 
 
 

Een trainingsplan dat bestaat uit 1 klassikale training 
 
In deze training komt u meer te weten over de geavanceerde 
configuratiemogelijkheden van het BIS-platform. Bovendien komen functies 
aan bod die vereist zijn in BIS-projecten voor meerdere locaties en tevens in 
projecten waarbij de grafische gebruikersinterface moet worden aangepast.  
Daarnaast leert u in deze training hoe u PRAESIDEO en Conettix subsystemen 
aansluit op BIS, en hoe u sjabloontaken gebruikt. 

Inhoud De modules en onderwerpen die in dit trainingsplan aan bod komen, zijn: 

• AUE-PRAESIDEO-verbinding (instellen van PRAESIDEO; installatie en 
configuratie van PRAESIDEO OPC; PA Manager configureren; PA-
gerelateerde opdrachten voor meldertype aanpassen; onderlinge 
verbinding met andere subsystemen; licentieverlening) 

• AUE-Connetix-verbinding (D6600 instellen voor BIS-verbinding; 
installatie en configuratie van D6600 OPC; Connetix-gerelateerde 
zones aanpassen; beperkingen; licentieverlening) 

• BIS-configuratie voor meerdere locaties (consumer-server instellen; 
provider-server instellen; servers met elkaar verbinden) 

• OPC-connector (wanneer deze moet worden gebruikt; configureren 
ervan) 

• OPC-DA BIS-proxy (wanneer deze moet worden gebruikt; 
configureren ervan) 

• Analoge waarden in BIS 
• Meldersymbolen aanpassen 
• Gebruik van sjabloontaken 
• Aanpassing van grafische gebruikersinterface (gebruik van 

objectmodellen; automatisch verwijderen; postvak-IN voor meerdere 
berichten; gebruik van meerdere monitoren; aanpassing van postvak-
In voor berichten; abonnementscontrole) 

Leerdoelen 

 

Na succesvolle voltooiing van deze training kan de klant: 
 

• Een PRAESIDEO systeem aansluiten op BIS, en de speciale HTML-
pagina hiervan instellen voor eenvoudiger controle over het 
geïntegreerde systeem 

• Een Bosch Connetix-ontvanger verbinden met BIS 
• Consumer- en provider-servers configureren voor BIS-systemen voor 

meerdere locaties en de communicatie tussen deze servers tot stand 
brengen 

• Nieuwe – projectspecifieke – meldersymbolen maken 
• De OPC-connector en de BIS Proxy OPC-DA OPC-server configureren 
• Geavanceerde aanpassingstaken voor de grafische 

gebruikersinterface van BIS uitvoeren 
Vereisten • Deelname aan de Bosch BIS-training op Expert-niveau (4,5 dagen) 

• Praktische ervaring (op projectlocatie) met BIS 

Terug naar 
inhoudsopgave 
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 • Kennis van de configuratie van zowel het PRAESIDEO als Connetix 
systeem  

Doelgroepen 

 

Aanbevolen voor: 
• Systeemintegrators 
• Projectengineers 
• Beheerders 
• Installateurs die verantwoordelijk zijn voor het installeren, in bedrijf 

stellen en onderhouden van het BIS-systeem 
Trainingsduur 2 dagen 

Commerciële 
informatie: 

CTN-nummer: 
• Grasbrunn: TRA-BIS-EM 

Prijs: € 800 per training per persoon (prijs exclusief btw) 
 

 

 

 

 

 

 

  

Terug naar 
inhoudsopgave 
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Beveiliging 

Building Integration System (BIS) Master-niveau – BIS ACE 

Korte omschrijving 

 

Een trainingsplan dat bestaat uit 1 klassikale training  
In deze training leert de klant de geavanceerde  
configuratiemogelijkheden van BIS Access Engine. Bovendien komen in de 
training functies aan bod die vereist zijn in BIS-projecten met meerdere MAC's 
en een remote SQL-database.  

Inhoud 

 

De modules en onderwerpen die in dit trainingsplan aan bod komen, zijn: 
• Configuratie van meerdere MAC's 
• Configuratie van remote SQL ACE-database 
• Praktijkoefeningen met lift en DM10-deurmodellen 
• Configuratie van Report Builder 
• Afdelingen instellen 
• Configuratie en gebruik van vingerafdruklezers 
• Configuratie en gebruik van Deister-sleutelkast 

Leerdoelen 

 

Na succesvolle voltooiing van deze training kan de klant: 
• Een BIS-toegangscontrolesysteem met meerdere MAC's instellen 
• Een systeem configureren waarbij de Access-database is 

ondergebracht op een remote SQL-machine 
• Deurmodel 10 ontwerpen en configureren 
• Vingerafdruklezers configureren en gebruiken 
• Deister-sleutelkast configureren en gebruiken 

Vereisten 

 

• Deelname aan de Bosch BIS-training op Expert-niveau 
• Praktische ervaring (op projectlocatie) met BIS 

Doelgroepen 

 

Aanbevolen voor: 
• Systeemintegrators en projectengineers 
• Beheerders 
• Installateurs die verantwoordelijk zijn voor het installeren, in bedrijf 

stellen en onderhouden van het BIS-systeem, met name wanneer 
hierbij toegangscontrole is inbegrepen 

Trainingsduur 3 dagen 

Commerciële 
informatie: 

CTN-nummer: 
• Grasbrunn: TRA-BIS-EM 

Prijs: € 1200 per training per persoon (prijs exclusief btw) 
 

 

 

 

 

 

 

Terug naar 
inhoudsopgave 
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Beveiliging           

Access Professional Edition (APE)  

Korte omschrijving 

 

Een trainingsplan dat bestaat uit 1 klassikale training 
Tijdens deze training maakt de klant kennis met de Bosch APE-software  
en de productfamilie van AMC-controllers 

Inhoud 

 

De modules en onderwerpen die in dit trainingsplan aan bod komen, zijn: 

• Basisinleiding tot de Access Professional Edition-software 
• Inleiding tot programmering van de AMC-controller 
• Praktisch programmeren van AMC2-hardware en APE-software 
• Integratie van APE met Milestone XProtect 

Leerdoelen 

 

Na succesvolle voltooiing van deze training kan de klant: 
• Werken met en instellen van een toegangscontrolesysteem dat is 

gebaseerd op Bosch AMC-hardware en Access Professional Edition-
software 

Vereisten 

 

• Basisnetwerkkennis 
• Voor deelname aan deze training moet de klant enige eerdere 

ervaring hebben in toegangscontrolesystemen, installatie en 
configuratie 

• Kennis van Milestone XProtect is een voordeel maar is niet vereist 
 

Doelgroepen 

 

Aanbevolen voor: 
• Installateurs 
• Projectengineers 
• Onderhoudstechnici 

Trainingsduur 2 dagen 

Commerciële 
informatie: 

CTN-nummer: 
• Grasbrunn: TRA-APE-EP 

Prijs: € 600 per training per persoon (prijs exclusief btw) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Terug naar 
inhoudsopgave 
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Communicatie 

Basisprincipes van Bosch Public Address – Professional-training (online) 

Korte omschrijving 

 

Online training 
In deze training geven we u de basisinformatie over audio- en Public Address-
technologieën. 
 

Inhoud 

 

De volgende modules maken deel uit van deze online training: 

• Basisprincipes van Public Address 
• Basisprincipes van 100 volt 
• Microfoons 
• Luidsprekers 
• Versterkers 
• Mengversterkers 
• Toepassing van kenmerken van Public Address-systemen 

 
Leerdoelen 

 

Na succesvolle voltooiing van deze training kunnen de cursisten: 
 

• Basisbegrip tonen van de bedieningsprincipes van Public Address 
• De verschillende onderdelen en technieken herkennen die in een 

Public Address-systeem worden gebruikt 
• Basistoepassingen en markten van Public Address begrijpen 
• Geavanceerdere en specifieke Public Address-trainingen in deze 

catalogus volgen 
Vereisten • Basiskennis van elektriciteit / elektronica 

 
Doelgroepen 

 

• Commerciële en technische medewerkers met geen of beperkte 
ervaring in PA 

• Beginners die nauwelijks ervaring hebben in de wereld van Public 
Address en andere Public Address-trainingen willen bijwonen  

  

Terug naar 
inhoudsopgave 
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Overzicht van PAVIRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Het leerpad is tevens beschikbaar in de Bosch Building Technologies Academy. U hoeft enkel op 
het certificeringssymbool te klikken om direct naar het juiste leerpad te worden geleid. 

 
 
 
 
 
 
 
 
De volgende talen* worden ondersteund door communicatiesystemen: 
EN, DE, FR, IT, ES, PT, RU 
*Onderworpen aan beschikbaarheid (gefaseerde behandeling) 
 

Terug naar 
inhoudsopgave 

 

Cursus: Technisch IRIS-Net op Master-niveau  
(optioneel) 

Cursus: Technisch IRIS-Net op Expert-niveau (optioneel) 

Online examen 

Cursus: Technische klassikale training op Master-niveau 

Cursus: Inleiding tot IRIS-Net-software 

Certificering Online Klassikaal 

Professional 

Cursus: Zelfstudie Configuratiewizard-software (optioneel) 

Cursus: Voorbeeldproject voor systeemontwerp: netwerksystemen 

Cursus: Basisprincipes van netwerken 

Cursus: Voorbeeldprojecten voor systeemontwerp: winkelcentrum, school, hotel, sportcentrum 

 

Master 

Expert 

Cursus: Inleiding tot netwerksystemen 

 Cursus: Inleiding tot luidsprekertopologieën 

 

 

Cursus: Bewaking van luidsprekerlijn 

 Cursus: Hardwareonderdelen: controller, versterker, router, oproeppost 

Cursus: Systeemintroductie 

 

= 
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Public Address 

Bosch Public Address PAVIRO (netwerk) – Technisch Professional (online) 

Korte omschrijving 

 
 

Deze online training bevat een inleiding tot het PAVIRO netwerksysteem en de 
hardwareonderdelen hiervan, evenals de luidsprekers en topologieën, en 
netwerkfuncties. 

Inhoud 

 

De volgende modules maken deel uit van deze online training: 

• Inleiding tot Bosch Public Address PAVIRO systeem (V2) 
• Bosch Public Address PAVIRO controller 
• Bosch Public Address PAVIRO versterker 
• Bosch Public Address PAVIRO router 
• Bosch Public Address PAVIRO oproeppost 
• Bosch Public Address PAVIRO bewaking luidsprekerlijn 
• Inleiding tot Bosch Public Address PAVIRO luidsprekertopologieën 
• Inleiding tot Bosch Public Address PAVIRO netwerk 
• Inleiding tot Bosch Public Address PAVIRO netwerk - Beoordeling 

 
Leerdoelen 

 

Na succesvolle voltooiing van deze training kan de klant: 
 

• Een overzicht geven van het PAVIRO systeem 
• De hardware-installatie en toepassing van de PAVIRO apparaten 

beschrijven 
• Termen als CAN-bus en CST-bus begrijpen 
• Kiezen tussen de verschillende typen bewaking van de luidsprekerlijn 
• Een eenvoudige installatie van een PAVIRO systeem schetsen 
• Verschillende topologieën en hun relatie met routerclusters begrijpen 
• Het juiste aantal routers en versterkers selecteren 
• De toewijzing van vermogen aan de luidsprekerlijn begrijpen 
• De signaalstroom tussen de systeemonderdelen begrijpen 
• De PAVIRO netwerkfuncties en -kenmerken begrijpen 

Vereisten 

 

• Basiskennis van Public Address 
• Basisprincipes van Bosch Public Address (PA) – Professional-training 

(online)  
 
 

Doelgroepen 

 

• Verkoop en marketing  

  

Terug naar 
inhoudsopgave 
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Public Address 

Bosch Public Address PAVIRO (netwerk) – Technisch Export (online) 

Korte omschrijving 

 
 
 

Online training 
Tijdens de PAVIRO trainingen van specificaties tot BOM krijgt de klant 
verschillende projectvoorbeelden aan de hand waarvan de klant kan zien hoe 
een BOM voor een PAVIRO netwerksysteem kan worden samengesteld 
overeenkomstig de projectvereisten. 
 
Bij voltooiing van het trainingsplan wordt een certificaat afgegeven. 

Inhoud 

 

Dit trainingsplan bevat 5 voorbeelden van projectontwerp van specificatie tot 
BOM: 

• Winkelcentrum 
• School 
• Hotel 
• Sportcentrum 
• Netwerksystemen 

Ook bevat de training een optionele WBT Basisprincipes van netwerken 

 
Leerdoelen 

 

Na succesvolle voltooiing van deze training kan de klant: 
• Een systeem specificeren en dit omzetten in een materialenlijst 

Vereisten 

 

• Basisprincipes van Bosch Public Address (PA) – Professional-training 
(online) 

• Bosch Public Address PAVIRO- Technisch Professional (online) 

Doelgroepen 

 

 
• Verkoop en marketing, systeemontwerpengineers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terug naar 
inhoudsopgave 
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Public Address     

Bosch Public Address PAVIRO (netwerk) 

 – Technisch Master-trainingsplan  

Korte omschrijving 

 
 
 

De PAVIRO Master-trainingscursus over geavanceerde systeemprogrammering 
en -bediening is het hoogste kwalificatieniveau dat beschikbaar is voor deze 
productlijn.  
 
Dit trainingsplan bestaat uit online trainingen en 1 klassikale training 

Deze training kwalificeert u tevens als Technisch professional voor IRIS-Net 
Inhoud 

 

Dit trainingsplan bevat: 

• Overzicht van PAVIRO onderdelen en systeem 
• Configuratiewizard 
• Systeemvoorbeelden 
• Inleiding tot IRIS-Net voor PAVIRO 
• Voorbeelden van topologieën en toepassingen 
• Firmware bijwerken 
• Configuratiesoftware voor IRIS-Net en de functies hiervan 
• Voorbeelden van systeemconfiguratie in IRIS-Net 
• Voorbeelden van bewaking en reservefuncties 
• Werken met 100 V-relais, luidsprekerzones, groepen en prioriteiten 

van audiosignalen 
• Hulpprogramma's en exportfuncties van IRIS-Net 
• Werken met Taakengine, Agenda en Geïntegreerd berichtbeheer 
• PAVIRO netwerksystemen 

Leerdoelen 

 

Na succesvolle voltooiing van deze training kan de cursist:  
• Het ontwerp, de installatie en de bediening van een Bosch PAVIRO 

Public Address-systeem volledig begrijpen 
• De systeemsoftware bijwerken 
• Een Bosch PAVIRO Public Address-systeem in bedrijf stellen 

Vereisten 

 

• De in het Master-certificeringstrainingsplan vermelde online 
trainingsmodules moeten zijn voltooid vóór de klassikale training (zie 
Bosch Building Technologies Academy) 

• Cursisten dienen eigen laptop met beheerdersrechten en 
geïnstalleerde IRIS-Net- en Configuratiewizardsoftware mee te nemen 
naar de training. 

• Voor cursisten met weinig Public Address-kennis raden wij de 
klassikale training Basisprincipes van PA in Eindhoven aan 
 

Doelgroepen • Distributeurs, integrators, installateurs, systeemengineers 

Trainingsduur 2,5 dagen 
 

Commerciële 
informatie: 

CTN-nummer: 
• Eindhoven: TRA-PVA-CM 
• Kassel: TRA-PVA-COM 

Prijs: € 750 per training per persoon (prijs exclusief btw) 
  

Terug naar 
inhoudsopgave 
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Public Address 

IRIS-Net – Technisch Expert (Basisprincipes grafische gebruikersinterface)  

Korte omschrijving 

 
 
 

Een klassikale training 
Bouwt voort op klassikale trainingen voor IRIS-Net-hardware (PAVIRO) en is 
bestemd voor klanten die in de afgelopen 2 jaar een dergelijke training hebben 
bijgewoond. 
Om de Technisch expert-kwalificatie te behalen, moet de klant na de 
trainingen met succes een online examen afleggen.  

Inhoud 

 

Dit trainingsplan bevat: 
• Herhaling van belangrijke basisprincipes van IRIS-Net 
• Objectlijst 
• Apparaten en interfaces 
• Programmering van grafische gebruikersinterfaces van IRIS-Net met 

standaard besturingselementen zoals knop, fader, LED enz. of 
alternatieve bedieningselementen voor de gebruiker 

• Gebruik van groepen 
• Lagen van projectbestanden en navigatie 
• Aanbevelingen voor structuur van projectbestanden 
• Afhandeling van gebruikers en wachtwoorden 
• Aangepaste afbeeldingen 

Leerdoelen 

 

Na succesvolle voltooiing van deze training kan de klant: 
• De programmering van IRIS-Net-gebruikersinterfaces met 

gebruikmaking van standaard IRIS-Net-elementen 
(bedieningselementen/gebruikersbedieningselementen) en met 
inachtneming van basisregels voor projectontwerp begrijpen. 
(laag/navigatie/gebruiker)  
 

Vereisten 

 

• IRIS-Net Professional-niveau door deelname aan een IRIS-Net-
hardwaretraining in de afgelopen 2 jaar 

• Cursisten dienen eigen laptop overeenkomstig de nieuwste IRIS-Net-
vereisten met meest recente IRIS-Net-versie vooraf geïnstalleerd en 
beheerdersrechten mee te nemen naar de trainingscursus 
 

Doelgroepen 

 

• Distributeurs, integrators, installateurs, systeemengineers 

Trainingsduur 1 dag 

Commerciële 
informatie: 

CTN-nummer: 
• Eindhoven: TRA-IRIS-COE 

Prijs: € 300 per training per persoon (prijs exclusief btw) 
 

 

 

  

Terug naar 
inhoudsopgave 
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Overzicht van PRAESIDEO 

  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Het leerpad is tevens beschikbaar in de Bosch Building Technologies Academy. U hoeft enkel op 
het certificeringssymbool te klikken om direct naar het juiste leerpad te worden geleid 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De volgende talen* worden ondersteund door communicatiesystemen: 
EN, DE, F, IT, ES, POR, RU.  
*Onderworpen aan beschikbaarheid (gefaseerde behandeling) 
  

Terug naar 
inhoudsopgave 

 

Cursus: Onderhoud en reparatie (optioneel Eindhoven, NL) 

Online examen 

Cursus: Systeemprogrammering en bediening 

Cursus: EN54 Installateurscertificering (optioneel) 

Cursus: Software 4.nn 

Certificering Online Klassikaal 

Professional 

Cursus: Pc-verbinding en beveiliging 

Cursus: Systeemfuncties: Prioriteiten, bedieningspaneel van oproeppost,  
besturingsin- en uitvoer, belangrijkste kenmerken, aanroepmacro's 

Cursus: Systeemintroductie en -architectuur 

45 min. 

30 min. 

15 min. 

Master 

30 min. 

30 min. 

30 min. 
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Public Address 

PRAESIDEO – Technisch Professional (online)  

Korte omschrijving 

 
 
 

Een online training die een overzicht biedt van het PRAESIDEO systeem en de 
hoofdfuncties hiervan. 

• Deze cursus bestaat uit 11 modules 
• Deze cursus bereidt de klant voor op deelname aan de klassikale 

PRAESIDEO training 

Inhoud 

 

De modules en onderwerpen die in deze online training aan bod komen, zijn: 

• Inleiding tot PRAESIDEO 
• Architectuur van PRAESIDEO 
• Prioriteiten van PRAESIDEO 
• PRAESIDEO bedieningspaneelfuncties van oproeppost 
• Functies voor PRAESIDEO besturingsinvoer 
• PRAESIDEO-besturingsuitvoerfuncties 
• Belangrijkste kenmerken van PRAESIDEO 
• PRAESIDEO aanroepmacro's 
• Pc-verbinding voor PRAESIDEO  
• Beveiliging van PRAESIDEO 
• PRAESIDEO software 4.nn 

Leerdoelen 

 

Na succesvolle voltooiing van deze training kan de klant: 
• De basisprincipes van het PRAESIDEO systeem begrijpen en is de klant 

klaar om deel te nemen aan de klassikale PRAESIDEO training 

Vereisten 

 

 
• Basiskennis van elektronica, akoestiek en Public Address-systemen 
• Basisprincipes van Bosch Public Address (PA) – Professional-training 

(online) 
 

Doelgroepen 

 

• Engineers, installateurs, verkoop en marketing, specificeerders 
 

 

  

Terug naar 
inhoudsopgave 
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Public Address 

PRAESIDEO – Technisch Master 

Korte omschrijving 

 

Technische klassikale training op Master-niveau over PRAESIDEO 
Systeemprogrammering en -bediening. De cursus is bestemd voor klanten die 
het Professional-niveau al hebben bereikt.  

Inhoud 

 

De modules en onderwerpen die in dit trainingsplan aan bod komen, zijn: 

• Basisprincipes van bediening 
• Componenten van PRAESIDEO 
• Installatie van en upgrade naar de nieuwste SW-release 
• Het PRAESIDEO-systeem configureren 
• Berichten en het assembleren van berichtensets 
• Kunnen werken met de off-line configuratietool 
• Essentiële systeemgegevens opslaan 
• Voeding, back-upvoeding en energieverbruik 
• Ethernet-verbinding en lokale/externe toegang 
• Registratie van storingen, oproepen en gebeurtenissen 
• Pc-oproeppost en telefooninterface 
• IP-audio-interface 
• Principes van Cobra Net / OMNEO en de PRAESIDEO oplossing die 

gebruik maakt van Cobra Net / OMNEO 
• Acculader 
• Een PRAESIDEO systeem ontwerpen 
• Praktijkoefeningen in het configureren van een PRAESIDEO systeem 

Leerdoelen 

 

Na succesvolle voltooiing van deze training kan de klant: 
 

• Het PRAESIDEO productassortiment tonen 
• PRAESIDEO producten selecteren en een systeemontwerp maken 
• De software bijwerken 
• Een PRAESIDEO systeem configureren 
• De aanvullende SW-pakketten gebruiken voor PRAESIDEO 
• Een systeem in bedrijf stellen 

Voorwaarden • Basisprincipes van Bosch Public Address (PA) – Professional-training 
(online) 

• PRAESEDIO- Technisch Professional (online) 
• Uitgebreide ervaring met PA is vereist 

Doelgroepen • Distributeurs, integrators, installateurs, systeemengineers 

Trainingsduur 3 dagen 
 

Commerciële 
informatie: 

CTN-nummer: 
• Eindhoven: TRA-PRS-COM 

Prijs: € 900 per training per persoon (prijs exclusief btw) 

 

 

Terug naar 
inhoudsopgave 
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Public Address 

PRAESIDEO – Bosch Public Address  

PRAESIDEO Systeemonderhoud en basisservice (voor Masters) 

Korte omschrijving 

 
 
 

Klassikale training op Master-niveau voor PRAESIDEO Onderhoud en service.  
 
Geavanceerde kwalificatie voor het PRAESIDEO systeem die van toepassing is 
voor klanten die het Master-niveau al hebben bereikt. 

Inhoud 

 

De modules en onderwerpen die in dit trainingsplan aan bod komen, zijn: 

• Preventief onderhoud  
• Problemen bij een installatie (systeemdiagnose) 
• Storingsgebeurtenissen en indicaties 
• Firmware downloaden en herstellen 
• Verbinding tussen pc en NCO 
• Problemen met betrekking tot softwareversie 
• PRAESIDEO garantie, reparatie en reserveonderdelen  

Leerdoelen 

 

Na succesvolle voltooiing van deze training kan de klant: 
 

• Service verrichten aan een PRAESIDEO systeem 
• Diagnosticeren of een eenheid defect is 
• Problemen met betrekking tot toepassing / installatie oplossen 
• Een eenheid met mislukte download herstellen 

Vereisten 

 

• Basisprincipes van Bosch Public Address (PA) – Professional-training 
(online) 

• PRAESIDEO – Technisch Professional (online) 
• PRAESIDEO – Technisch Master 

 
Doelgroepen 

 

Aanbevolen voor: 
• Onderhoudstechnici  

 

Trainingsduur 1 dag 

Commerciële 
informatie: 

CTN-nummer: 
• Eindhoven: TRA-PRSBAS-COM 

Prijs: € 300 per training per persoon (prijs exclusief btw) 

 

 

 

 

 

Terug naar 
inhoudsopgave 
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PLENA overzicht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het leerpad is tevens beschikbaar in de Bosch Building Technologies Academy. U hoeft enkel op 
het certificeringssymbool te klikken om direct naar het juiste leerpad te worden geleid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De volgende talen* worden ondersteund door communicatiesystemen: 
EN, DE, F, IT, ES, POR, RU 
*Onderworpen aan beschikbaarheid (gefaseerde behandeling) 

Online examen 

Cursus: Grafische gebruikersinterface van versterker 

Cursus: Grafische gebruikersinterface van Matrix Mixer-pc 

Cursus: Inleiding tot hardware-installatie 

Cursus: Systeemintroductie 

Certificering Online Klassikaal 

Professional 

30 min. 
Kenmerke
n 

30 min. 
Kenmerke
n 
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Public Address 

Bosch Public Address PLENA Matrix – Technisch Professional 

Korte omschrijving 

 
 
 

Dit online trainingsplan bestaat uit vier studiemodules, gevolgd door een 
beoordelingsmodule. 

Het staat u vrij de PLENA videocompilatie-zelfstudie te bekijken die we als 
optionele module ter ondersteuning van dit trainingsplan hebben toegevoegd.  
 

Inhoud 

 

De inhoud van deze online training bestaat uit: 

• Systeemintroductie 
• Inleiding tot hardware-installatie 
• Grafische gebruikersinterface van Matrix Mixer-pc 
• Versterker, grafische gebruikersinterface 
• Beoordeling systeemkennis 

Leerdoelen 

 

Na succesvolle voltooiing van deze training kan de klant: 
 

• Voordelen en mogelijkheden van het PLENA Matrix-systeem 
beschrijven 

• Afzonderlijke componenten aanduiden 
• Kenmerken van PLENA Matrix-hardwareproducten opsommen 
• Componenten op voor- en achterpanelen aanduiden  
• De functies en voordelen van de oproeppost en het 

wandbedieningspaneel beschrijven 
• Alle vijf de hardwarecomponenten installeren 
• Versterkerkanalen verbinden (bridging) 
• De ingangsgevoeligheid van de versterker instellen 
• Stand-by-instellingen van de versterker gebruiken 
• De functionaliteit voor opheffen en noodsignalen beschrijven 
• Gebruikersinterfaceniveaus van grafische gebruikersinterface van pc 

controleren 
• Installatie, interface, bedieningselementen en configuratie van 

grafische gebruikersinterface 
• Verbinding maken met een apparaat 
• Beheerdersinstellingen 
• Firmware-updates 
• Gebruikersscherm van grafische gebruikersinterface van versterker-pc 
• Werken met stand-by-instellingen en DSP-instelling 
• iOs App-gebruikersscherm, menuscherm en algemene 

apparaatinstellingen 
Vereisten • Geen 

Doelgroepen • Engineers, installateurs, verkoop en marketing, en specificeerders  

 

 

Terug naar 
inhoudsopgave 

 

Terug naar 
inhoudsopgave 
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Public Address 

Bosch Public Address PLENA en PLENA Voice Alarm – Technisch expert 

Korte omschrijving 

 
 
 

Producttraining voor de PLENA en PLENA VAS productreeks.  
De kwalificatie als Technisch expert wordt behaald door: 

• Alle trainingsdagen van de klassikale training bij te wonen en 
• Te slagen voor een online examen na de training.  

Inhoud 

 

De inhoud van deze training bestaat uit: 
• Markt- en productpositionering 
• Functies, voordelen, wat aan en af te raden is voor afzonderlijke PLENA 

hardware- en softwareproducten 
• Installeren, instellen en bedienen van nieuwste hardware en software 

(inclusief praktijkgedeelte) 
• Geïnstalleerde PA-systemen uitbreiden 
• Systeemarchitectuur en systeemintegratie (bijv. met 

brandmeldcentrale FPA5000) 
• Algehele veldkennis -> toegepast op praktische oplossingen (inclusief 

praktijkgedeelte) 
• Out-of-the-box productontwerp en -constructie 

Leerdoelen 

 

Na succesvolle voltooiing van deze training kan de klant: 
• De toepassingsgebieden en doelmarkten begrijpen 
• De relatie tussen de voordelen en functies van elk product aantonen 
• Een systeemontwerp maken 
• De juiste systeemcomponenten combineren, en deze installeren en 

configureren 
• De PLENA oplossingen en PLENA gesproken woord 

ontruimingssystemen bijwerken 
• Een vakkundig(e) verslag en presentatie geven aan klanten 
• Groothandelaars en installateurs ondersteunen en trainen 
• 'Out-of-the-box' denken en samenstellen met betrekking tot het 

product  

Vereisten 

 

• Basisprincipes van Bosch Public Address (PA) – Professional-training 
(online) 

Doelgroepen 

 

• Verkopen, verkoopengineer, projectengineer en systeemintegrator  
 

Trainingsduur 2 dagen 

Commerciële informatie: CTN-nummers 
• Eindhoven: TRA-PLN-COE 

Prijs: € 600 per training per persoon (prijs exclusief btw) 
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PRAESENSA overzicht  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 OMNEO-netwerkmodules zijn optioneel voor het leerpad op professioneel en expertniveau, maar 
verplicht voor het masterniveau. 

Het leerpad is tevens beschikbaar in de Bosch Building Technologies Academy. U hoeft enkel op 
het certificeringssymbool te klikken om direct naar het juiste leerpad te worden geleid. 

 

 

 

 

 

 
 
De volgende talen* worden ondersteund door communicatiesystemen: 
EN, DE, F, IT, ES, POR, RU.  
*Onderworpen aan beschikbaarheid (gefaseerde behandeling) 
 
 
 
 

Online examen 

Klassikale Master-training 

Online examen 

Voorbeeld van PRAESENSA systeemontwerp (specificatie tot BOM) 

PRAESENSA systeemontwerp in het algemeen 

Certificering Online Klassikaal 

Professional 

OMNEO netwerkexpert (Optioneel1) 

Online examen 

PRAESENSA systeemintroductie 

 
OMNEO netwerkprofessional (Optioneel1) 85 min. 

Master 

Expert 

30 min. 

35 min. 

3 dagen 

35 min. 
Kenmerke
n 

85 min. 

30 min. 

30 min. 

30 min. 
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Public Address 

Bosch Public Address PRAESENSA – Professional (online) 

Korte omschrijving 

 
 

Deze online training bestaat uit meerdere modules en heeft als doel een 
overzicht te geven van de hardware- en softwarecomponenten van het Bosch 
PRAESENSA Public Address- en gesproken woord ontruimingssysteem. Bij 
succesvolle voltooiing van deze online training en dit online examen wordt een 
certificaat op Professional-niveau afgegeven. 
 

Inhoud 

 

De modules en onderwerpen die in deze training met dit certificeringsniveau 
aan bod komen, zijn: 
 

• OMNEO netwerken – Professional-niveau (IP-basisprincipes en 
OMNEO overzicht) 

• Het PRAESENSA systeem – Wat is nieuw? 
• Systeemcontroller 
• Versterkers 
• Multifunctionele voeding 
• Oproepposten 
• Software 
• Accessoires 

  
Leerdoelen 

 

Na succesvolle voltooiing van deze online training kan de cursist: 
 

• Systeemhardware- en -softwarecomponenten aanduiden 
• Systeemconnectiviteit en -functies begrijpen 
• De specifieke bijzonderheden herkennen die van PRAESENSA een 

geavanceerd en toekomstbestendig Public Address- en gesproken 
woord ontruimingssysteem maken  

• Aandacht aan netwerk- en vermogensontwerp uitleggen 
• Kennis van IP- en audionetwerken tonen 

 
Vereisten 

 

• Basisprincipes van Bosch Public Address (PA) – Professional-training 
(online) 
  
 

Doelgroepen 

 

• Systeemintegrators, distributeurs, installateurs, specificeerders, 
adviseurs, verkopen en marketing, en eindgebruikers 
 

  

Terug naar 
inhoudsopgave 
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Public Address 

Bosch Public Address PRAESENSA– Expert (online) 

Korte omschrijving 

 
 
 

In deze online training komen concepten over systeemontwerp en -
configuratie voor het Bosch PRAESENSA Public Address- en gesproken woord 
ontruimingssysteem aan de orde, met als doelstelling een completer overzicht 
te geven van deze componenten, met hun belangrijkste functies en 
systeemtoepassingen, met gebruikmaking van projectvoorbeelden om te laten 
zien hoe een materialenlijst moet worden opgesteld overeenkomstig de 
projectvereisten. Bij succesvolle voltooiing van deze online training en dit 
online examen wordt een certificaat op Expert-niveau afgegeven. 
 

Inhoud 

 

De modules en onderwerpen die in deze training voor certificering op Expert-
niveau aan bod komen, zijn: 

• OMNEO netwerken – Expert-niveau (geavanceerde IP en OMNEO 
hulpprogramma's)  

• Benadering van systeemontwerp 
• Hulpprogramma voor systeemplanning 
• Selectie van versterker 
• Vermogensontwerp 
• Netwerkontwerp 
• Netwerkapparaten van derden 
• Voorbeelden van systeemontwerpen 

 
Leerdoelen 

 

Na succesvolle voltooiing van deze online training kan de cursist: 
• IP- en audionetwerken herkennen en een bredere en diepgaandere 

kennis hiervan verwerven 
• OMNEO hulpprogramma's leren gebruiken en installeren 
• De bijzonderheden van het ontwerpen van een Public Address- en 

gesproken woord ontruimingssysteem begrijpen 
• Een PRAESENSA systeem overeenkomstig de projectvereisten 

specificeren en deze specificatie omzetten in een materialenlijst 
 

Vereisten 

 

• Bosch PRAESENSA Public Address- en gesproken woord 
ontruimingssysteem – Professional-niveau (online training) 

 

Doelgroepen 

 

• Systeemintegrators, distributeurs, installateurs, specificeerders, 
adviseurs, verkopen en marketing 
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Public Address 

Bosch Public Address PRAESENSA – Master  

Korte omschrijving 

 
 
 

Deze klassikale training biedt u een fascinerende en unieke mogelijkheid om 
het Bosch PRAESENSA Public Address- en gesproken woord 
ontruimingssysteem te beheersen, inclusief praktijkoefeningen met het 
complete hardware- en softwareassortiment voor volledige programmering en 
bediening van het systeem. Bij succesvolle voltooiing van deze klassikale 
training en het online examen wordt een certificaat op Master-niveau 
afgegeven. 

Inhoud 

 

De modules en onderwerpen die in deze training met dit certificeringsniveau 
aan bod komen, zijn: 

• Systeemcomponenten 
• Installeren en uploaden van de firmware 
• Configuratie en praktijkoefeningen 
• Basisprincipes van PRAESENSA netwerk 

 
Leerdoelen 

 

Na succesvolle voltooiing van deze online training kan de cursist: 
• Een Bosch PRAESENSA Public Address- en gesproken woord 

ontruimingssysteem configureren en in bedrijf stellen 
• Begrijpen hoe de systeemfirmware voor de respectieve 

hardwarecomponenten moet worden bijgewerkt  
• Alle hardware- en softwarecomponenten instellen voor het simuleren 

van een echt livesysteem voor verschillende projecten 
 

Vereisten 

 

• PRAESENSA Public Address- en gesproken woord ontruimingssysteem 
– Professional-niveau (online training) 

• PRAESENSA Public Address- en gesproken woord ontruimingssysteem 
– Expert-niveau (online training) 
 

Doelgroepen 

 

 
• Systeemintegrators, distributeurs, installateurs en adviseurs 

 

Trainingsduur 3 dagen 
 

Commerciële 
informatie: 

CTN-nummer: 
• Eindhoven: TRA-PRA-COM 

Prijs: € 900 per training per persoon (prijs exclusief btw) 
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DICENTIS overzicht 

 

  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De volgende talen* worden ondersteund door communicatiesystemen: 
EN, DE, FR, IT, ES, PT, RU 
*Onderworpen aan beschikbaarheid (gefaseerde behandeling) 
 
 
 

Online examen 

Cursus: Basisprincipes van IP en terminologie + OMNEO overzicht en positionering 

 

Online examen 

Cursus: Geavanceerd systeemontwerp (optioneel) 

Cursus: Klassikale Master-training 

Online examen 

Certificering Online Klassikaal 

Professional 

Master 

30 min. 

2,5 dagen 

30 min. 

Cursus: Een eenvoudig DICENTIS systeem configureren 

 Cursus: DICENTIS systeemontwerp (specificatie tot BOM) 

 Cursus: IP-installatie en -technologie + OMNEO-hulpprogramma's 

 

Cursus: DICENTIS systeemintroductie 

 
Cursus: Training Conferentie en discussie voor het commerciële segment 

75 min. 

35 min. 

30 min. 

30 min. 

85 min. 

35 min. 

30 min. 

1 dag 

Expert 
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Conferentie en discussie 

Bosch Conferentie DICENTIS – Technisch Professional  

Korte omschrijving 

 
 
 

Deze online training bestaat uit meerdere modules en heeft als doel u een 
overzicht te bieden van de hardware- en softwarecomponenten van het Bosch 
DICENTIS Conferentie- en discussiesysteem. Bij succesvolle voltooiing van deze 
online training en dit online examen wordt een certificaat op Professional-
niveau afgegeven. 

 
Inhoud 

 

De modules en onderwerpen die in deze training met dit certificeringsniveau 
aan bod komen, zijn: 

• OMNEO netwerken – Professional-niveau (IP-basisprincipes en 
OMNEO overzicht) 

• Het DICENTIS systeem – toepassingen 
• Centrale apparatuur 
• Vergaderposten 
• Microfoons 
• Tolkenposten 
• Software 
• Accessoires en installatieapparatuur 
• Basissysteemoverzicht 

 
Leerdoelen 

 

Na succesvolle voltooiing van deze training kan de cursist: 
• Hardware- en softwarecomponenten van het systeem herkennen 
• Functies van systeem en componenten begrijpen 
• Systeemconnectiviteit aanduiden 
• Een basissysteemoverzicht beschrijven 
• Kennis van IP- en audionetwerken tonen 

 
Vereisten 

 

• Er zijn geen vereisten voor dit certificeringsniveau 
 

Doelgroepen 

 

• Systeemintegrators, distributeurs, installateurs, specificeerders, 
adviseurs, verkopen en marketing, en eindgebruikers  

 

 

  

Terug naar 
inhoudsopgave 
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Conferentie en discussie  

Bosch Conferentie DICENTIS – Technisch Expert  

Korte omschrijving 

 
 
 

In deze online training komen concepten over systeemontwerp en -
configuratie voor het Bosch DICENTIS conferentiesysteem aan de orde, met als 
doelstelling een completer overzicht te geven van deze componenten, met hun 
belangrijkste functies en systeemtoepassingen, met gebruikmaking van 
voorbeelden om te laten zien hoe een materialenlijst moet worden opgesteld 
overeenkomstig de projectvereisten. Bij succesvolle voltooiing van deze online 
training en dit online examen wordt een certificaat op Expert-niveau 
afgegeven. 

 
Inhoud 

 

De modules en onderwerpen die in deze training met dit certificeringsniveau 
aan bod komen, zijn: 

• OMNEO netwerken – Expert-niveau (geavanceerde IP en OMNEO 
hulpprogramma's)  

• Benadering van systeemontwerp 
• Hulpprogramma voor systeemberekening 
• Apparaatselectie 
• Netwerkontwerp 
• Voorbeelden van systeemontwerpen 

 
Leerdoelen 

 

Na succesvolle voltooiing van deze training kan de cursist: 
• IP- en audionetwerken herkennen en een bredere en diepgaandere 

kennis hiervan verwerven 
• OMNEO hulpprogramma's leren gebruiken en installeren 
• De bijzonderheden van het ontwerpen van een DICENTIS 

conferentiesysteem begrijpen 
• Een DICENTIS systeem overeenkomstig de projectvereisten 

specificeren en deze specificatie omzetten in een materialenlijst 
 

Vereisten 

 

• Bosch DICENTIS Conferentiesysteem – Professional-niveau (online 
training) 

 

Doelgroepen 

 

• Systeemintegrators, distributeurs, installateurs, specificeerders, 
adviseurs, verkopen en marketing  
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Conferentie en discussie 

DICENTIS – Technisch Master 

Korte omschrijving 

 
 
 

Deze klassikale training biedt u een fascinerende en unieke mogelijkheid om 
het Bosch DICENTIS Conferentie- en discussiesysteem te beheersen, inclusief 
systeemontwerp, praktijkoefeningen met het complete hardware- en 
softwareassortiment voor volledige programmering en bediening van het 
systeem. Bij succesvolle voltooiing van deze klassikale training en het online 
examen wordt een certificaat op Master-niveau afgegeven. 
Opmerking: gedeelten van deze training zullen in de loop van het jaar worden 
overgebracht naar een webgebaseerde training.  

 
Inhoud 

 

De modules en onderwerpen die in deze training met dit certificeringsniveau 
aan bod komen, zijn: 

• Benadering van systeemontwerp 
• Hulpprogramma voor systeemberekening 
• Licentieverlening voor systeem 
• Selectie van vergaderpost 
• Netwerkontwerp 
• Oefeningen met systeemontwerp 
• Systeemcomponenten 
• Installeren en uploaden van de firmware 
• Configuratie en praktijkoefeningen 
• Uitleg en praktijkoefeningen met alle beschikbare functies 

 
Leerdoelen 

 

Na succesvolle voltooiing van deze training kan de cursist: 
• Een Bosch DICENTIS Conferentiesysteem configureren 
• Begrijpen hoe de systeemfirmware voor de respectieve 

hardwarecomponenten moet worden bijgewerkt  
• Alle hardware- en softwarecomponenten instellen voor het simuleren 

van een echt livesysteem voor verschillende projecten en scenario's 
•  

Vereisten 

 

• Bosch DICENTIS Conferentiesysteem – Expert-niveau (online training) 
 

Doelgroepen 

 

• Systeemintegrators, distributeurs, installateurs en adviseurs 
 

Trainingsduur 2,5 + 1 (optionele) dag(en) 
 

Commerciële 
informatie: 

CTN-nummers: 
• Eindhoven: TRA-DCN-COM 

Prijs: € 750 + € 300 (optioneel) per training per persoon (prijs exclusief btw) 

 

 

Terug naar 
inhoudsopgave 
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Conferentie en discussie 

Bosch Conferentie DCN Next Generation 

 

  

 
 
 
Het leerpad is tevens beschikbaar in de Bosch Building Technologies Academy. U hoeft enkel op 
het certificeringssymbool te klikken om direct naar het juiste leerpad te worden geleid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 90 min
 2 days 

Praktisch examen 

Cursus: Taaldistributiesysteem 

Cursus: Camerabesturing (CCU2) 

Cursus: Besturing met één of meerdere pc's (CCU2) 

Cursus: Zelfstandig enkel en meervoudig CCU2 (bedraad en draadloos) 

Certificering Online Klassikaal 

Master 

1 dag 

1 dag 

1 dag 

2 dagen 
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Conferentie en discussie       

Bosch Conferentie DCN Next Generation – Technisch Master 

Korte omschrijving 

 
 
 

Uitgebreide 5-daagse klassikale Master-training DCN Next Generation                  
in Eindhoven, Nederland, met de volgende onderwerpen: 

• Zelfstandig één en meerdere CCU2's (bedraad en draadloos) 
• Besturing met één of meerdere pc's (CCU2) 
• Camerabesturing (CCU2) 
• Integrus Taaldistributiesysteem  

 
Na elke trainingsmodule wordt een individuele kennisvragenlijst 
voorgelegd 

Inhoud 

 

De modules en onderwerpen die in deze training met dit certificeringsniveau 
aan bod komen, zijn: 

• DCN Conferentieoplossingen zonder pc-besturing 
• Eén CCU2 
• Meerdere CCU2's 
• DCN Conferentieoplossingen met pc-besturing 
• DCN-SWSMV 
• DCN-SW 
• HD-camerabesturingsoplossingen 
• Mogelijkheden voor interface van derden met DCN 

Conferentieoplossingen  
• INTEGRUS Taaldistributiesysteem 

Leerdoelen 

 

Na succesvolle voltooiing van deze training heeft de klant: 
 

• Een volledig begrip van het ontwerpen, installeren en bedienen van 
DCN Conferentieoplossingen en eerstelijns services 

• Een basisbegrip van het ontwerpen, installeren en bedienen van DCN 
Conferentieoplossingen met pc-bediening 

• Een volledig begrip van het ontwerpen, installeren en bedienen van 
DCN Conferentieoplossingen met camerabediening 

• Een basisbegrip van Open interface (LBB4187), DCB-SWSMD en DCN-
SWAPI 

• Een volledig begrip van het ontwerpen, installeren en bedienen van 
INTEGRUS Taaldistributiesysteem en eerstelijns services 

Vereisten • Basiskennis van conferentiesystemen 
 

Doelgroepen • Systeemintegrators 

Trainingsduur Op aanvraag 

Commerciële 
informatie: 

CTN-nummer: 
• Eindhoven: TRA-DCNNG-COM 

Prijs: Op aanvraag 
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Overzicht branddetectie 

FPA-5000  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Het leerpad is tevens beschikbaar in de Bosch Building Technologies Academy. U hoeft enkel op 
het certificeringssymbool te klikken om direct naar het juiste leerpad te worden geleid. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Online examen (EN DE ES PT) 

Cursus: Brandmeldcentrale FPA-5000 Technische training - Master 

Cursus: Basisprincipes IP-netwerken (EN DE RU FR ES) 

Online examen (EN DE ES PT) 

Cursus: Brandmeldcentrale FPA-5000 Technische training - Expert 

Certificering Online Klassikaal 

Professional 

Cursus: Ontwerper Bosch branddetectiesystemen: Installatie en toepassing incl. examen  
(EN DE) 

Cursus: Randapparatuur module 1: Melders en handbrandmelders incl. examen  
(EN DE FR IT ES PT PL RU) 

Cursus: Examen voor FPA-5000 module 2 (EN DE FR IT ES PT PL RU) 

 Cursus: FPA-5000 module 2: MPC, LSNi en programmering (EN DE FR IT ES PT PL RU) 

Master 

Expert 

Cursus: Examen voor FPA-5000 module 1 (EN DE FR ES IT PT PL RU) 

 Cursus: FPA-5000 module 1: Componenten en functies (EN DE FR ES IT PT PL RU) 45 min. 

45 min. 

40 min. 

30 min. 

2 dagen 

90 min

. 

 2 days 

2 dagen 

10 min. 

10 min. 

15 min. 

15 min. 

De talen die worden ondersteund voor 
klassikale trainingen zijn onderworpen 
aan de beschikbaarheid bij de 
desbetreffende regio. 
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Branddetectie   

Trainingsplan FPA-5000 Technisch Professional 

Korte omschrijving 

 
 
 

Dit trainingsplan bevat verschillende onderwerpen en modules die u een 
overzicht geven van 

• de basiscomponenten van de Bosch Brandmeldcentrale FPA-5000 
• verschillende technologieën en toepassingen voor Bosch 

brandmelders 
• verschillende typen handbrandmelders 

U leert tevens hoe u de Bosch Planningstool gebruikt in uw dagelijkse 
werkzaamheden. 
 
Registreer u voor het trainingsplan en open het daarna om het toegewezen 
individuele online trainingsaanbod te bekijken.  

Inhoud 

 

Dit trainingsplan bevat: 
• Bosch branddetectiesysteem FPA-5000 
• Bosch randapparatuur voor branddetectie 
• Bosch planningstool voor branddetectie: Safety Systems Designer 

 
Leerdoelen 

 

Na succesvolle voltooiing van dit trainingsplan kan de klant: 
• Het modulaire concept van de FPA-5000 begrijpen 
• Zich vertrouwd maken met het functionele concept van LSN en de 

basisstructuur van RPS 
• Functies en verschillen van Bosch producten begrijpen en meer te 

weten komen over de technische gegevens 
• Het volgende maken: 

o projecten van verschillende grootte                                           
o materialenlijst 
o offerteteksten 
o accu- en lusberekeningen en 
o schematische overzichten 

                    (met de Safety Systems Designer) 
 

Vereisten • Basiskennis van branddetectie 

Doelgroepen 

 

• Systeemintegrators 

 

 

 

 

 

Terug naar 
inhoudsopgave 

 

Terug naar 
inhoudsopgave 
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Branddetectie 

Brandmeldcentrale FPA-5000 Technische training - Expert 

Korte omschrijving 

 
 
 

Een 2-daagse klassikale training en online examen voor de modulaire 
brandmeldcentrale FPA-5000 en basisdiagnoseprocedures. Om de Technisch 
expert-kwalificatie te behalen, moet de klant alle trainingsdagen van de 
klassikale trainingen bijwonen en slagen voor een online examen na de 
training.  

Inhoud 

 

Dit trainingsplan bevat: 
• Een korte samenvatting van het modulaire concept 
• Redundantie 
• Korte samenvatting van basisprincipes van LSNi 
• Geavanceerd LSN 
• LSNi-testhulpprogramma 
• Aan en af te raden voor installatie 
• Onderhoud 
• Programmeren met RPS 
• Problemen oplossen 
• Eenvoudige netwerkfunctionaliteit 
• Praktijksessies 

Leerdoelen 

 

Na succesvolle voltooiing van deze training kan de klant: 
• Een algemeen begrip hebben van de FPA-productfamilie 
• Een FPA-5000 systeem als zelfstandige installatie ontwerpen, 

installeren en programmeren 
 

Vereisten 

 

• Basiskennis van branddetectie 
• Voltooid trainingsplan FPA-5000 Technisch professional 

Doelgroepen 

 

• Installateurs 
• Systeemintegrators 

Trainingsduur 2 dagen 

Commerciële 
informatie: 

Locatiegebonden CTN-nummers: 
• Grasbrunn: TRA-FPA-FE 
• Eindhoven: TRA-FPA-CE 

Prijs: € 600 per training per persoon (prijs exclusief btw) 
 

 

 

  

Terug naar 
inhoudsopgave 
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Branddetectie 

Brandmeldcentrale FPA-5000 Technische training - Master 

Korte omschrijving 

 
 
 

Een 2-daagse klassikale training en online examen voor de 
netwerkmogelijkheden van de Bosch FPA-5000 Brandmeldcentrale. 
Om de Technisch Master-kwalificatie te behalen, moet de klant alle 
trainingsdagen van de klassikale trainingen bijwonen en slagen voor een online 
examen na de training. 
 
Ook moet in dit stadium de online training Basisprincipes IP-netwerken zijn 
voltooid. (Zie pag. 12) 
 

Inhoud 

 

Dit trainingsplan bevat: 
• Complexe netwerken (CAN, IP, OPC) 
• Verbinding met FSM 
• Smart Safety Link (integratie met Praesideo, Paviro) 
• Geavanceerde RPS-programmering: toepassing van regels via FPA-

netwerk 
• Praktijksessies 

 
Leerdoelen 

 

Na succesvolle voltooiing van deze training kan de klant: 
• Een algemene kennis hebben van FPA-5000 netwerkfunctionaliteit en 

verbinding met FPA-OPC, brandontruiming en FSM-2500/5000 
• Een FPA-5000 netwerk installeren, configureren en in bedrijf stellen 

 
Vereisten 

 

• Certificaat op Expert-niveau 
 

Doelgroepen 

 

• Ervaren engineers op het gebied van elektrisch ontwerp 

Trainingsduur 2 dagen 

Commerciële 
informatie: 

Locatiegebonden CTN-nummers: 
• Grasbrunn: TRA-FPA-FM 
• Eindhoven: TRA-FPA-CM 

Prijs: € 600 per training per persoon (prijs exclusief btw) 
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Aanvullende opmerkingen 

De Bosch Safety & Building Technologies Academy biedt een breed assortiment 
trainingscursussen uit uiteenlopende bedrijfsdomeinen, en wij hopen u binnenkort te mogen 
begroeten. 

Zoals aan het begin van deze catalogus is vermeld, kunt u zich registreren voor het bijwonen 
van online, virtuele of klassikale trainingen als onderdeel van de Professional-, Expert- of 
Master-niveaus via de volgende koppeling: 

https://academy.globalteach.com/ST/Login.aspx 

 

Dit document is geldig voor trainingen in 2020 en de hierin geboden informatie kan zonder 
voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.  

Houd er rekening mee dat trainingen kunnen worden geannuleerd in het geval dat er te weinig 
deelnemers zijn. Raadpleeg voor meer informatie de algemene voorwaarden van onze Bosch 
Building Technologies Academy, zie bovenstaande link. 

De prijzen voor klassikale trainingen zijn exclusief btw; online trainingscursussen zijn gratis en 
cursisten kunnen deze cursussen volgen op het tijdstip en met het tempo dat hen het beste 
uitkomt. 

Voor verdere vragen kunt u contact met ons opnemen op: 

 

training.emea@bosch.com 
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O P M E R K I N G E N 

 

 

 

 


