
KONING & HARTMAN BREIDT AANBOD TRAININGEN EN OPLEIDINGEN UIT 

  

Amsterdam, 4 juli - Koning & Hartman heeft haar aanbod aan trainingen en opleidingen op het 

gebied van Telecom en Industrie flink uitgebreid. Vanaf deze maand worden vanuit de KH 

Academy o.a. nieuwe trainingen over industriële automatisering en telefonie aangeboden. 

   

Tijdens deze trainingen en opleidingen worden door de technische specialisten van Koning & Hartman 

diverse technische vraagstukken behandeld. Zo zijn er trainingen gepland over Smart Industry, Predictive 

Maintenance en het beheren van o.a. PLC's, maar ook over het beheer van telefoniecentrales en -toestellen. 

 

De ontwikkelingen op het gebied van Telecom en Industrie staan niet stil. In dat kader worden met grote 

regelmaat nieuwe technologische oplossingen aangeboden. Een succesvolle implementatie van deze 

oplossingen kan echter lastig zijn. De Koning & Hartman Academy verzorgt verschillende trainingen om o.a. 

databasebeheerders, PLC programmeurs en IT-specialisten te voorzien van de nodige kennis zodat zij direct 

aan de slag kunnen. 

 

"Dankzij onze jarenlange ervaring en kennis op het gebied van Telecom en Industrie zijn we in staat 

meerwaarde te bieden voor onze klanten en partners, die dankzij onze trainingen en opleidingen de 

mogelijkheid krijgen zichzelf verder te ontwikkelen" aldus Oswald Coene, Algemeen Directeur van Koning & 

Hartman. "We noemen dat Technovation: wij stellen deelnemers in staat om technologie in hun voordeel te 

gebruiken en hiermee slimmer, betrouwbaarder en duurzamer te worden". 

 

Met behulp van de nieuwste oplossingen van vooraanstaande merken als ICONICS en Microsoft Azure wordt 

u wegwijs gemaakt in de wereld van het Internet of Things (IoT) en Fog Computing. Door het volgen van de 

Mitsubishi PLC training bent u in staat om PLC's te beheren en programmeren om zo een bijdrage te leveren 

aan slimme, toekomstbestendige, Smart Industry concepten. Een eerste stap richting Predictive 

Maintenance en het besparen van kosten wordt gezet tijdens een training over het optimaliseren van uw 

database. Ook biedt Koning & Hartman ter ondersteuning van de functionaliteiten van 

bedrijfstelefoniecentrales toestel-, configuratie- en beheerderstrainingen. 

 

Het volledige aanbod trainingen & opleidingen is terug te vinden op de Koning & Hartman website 

 

                               ------------------- Einde Persbericht ------------------ 

 

https://www.koningenhartman.nl/nl/koning-en-hartman/trainingen-en-opleidingen

