
IZOBRAŽEVANJA

IZPITNI CENTER

IT STORITVE IN REŠITVE



S pomočjo najsodobnejših informacijskih tehnologij in ekipo vrhunskih 
strokovnjakov za vsa ključna IT področja, vam zagotavljamo 
visokokakovostno izvedbo storitev in prilagojenih rešitev za 
Microsoft produkte.

IT STORITVE IN REŠITVE

Do boljšega sodelovanja in večje učinkovitosti z rešitvami na večnamenski 
platformi Microsoft SharePoint. Poskrbimo za postavitev potrebne 

infrastrukture, vzpostavimo portal za skupinsko delo in sodelovanje ali delo 
z dokumenti, zagotavljamo podporo in vzdrževanje ter razvijamo prilagojene 

rešitve ali dodatne funkcionalnosti.

Z ustrezno informacijsko tehnologijo podpremo vaše poslovanje. Nudimo 
pomoč pri postavitvi, prenovi in upravljanju IT infrastrukture, izvedbo 

zahtevnejših projektov, pomoč uporabnikom ter informacijsko podporo pri 
organizaciji dogodkov. Posebej specializirani smo za storitve prehoda v oblak 

na področju Microsoft Office 365 in Azure.

Z naprednimi programskimi rešitvami rešujemo specifične probleme 
naročnikov. Ukvarjamo se z razvojem aplikacij in spletnih strani po 
naročilu ter rešitev za različne platforme kot so Hololens, mobilne 
aplikacije ter aplikacije podprte z AI. S celovitim pristopom poskrbimo za 
potrebno načrtovanje rešitve, unikaten dizajn, visokokakovostno tehnično 
izvedbo in integracijo v vaše obstoječe IT okolje. 

RAZVOJ PROGRAMSKE OPREME PO MERI

INFRASTRUKTURNE STORITVE

SHAREPOINT REŠITVE



TEČAJI ZA UPORABNIKE
V naši ponudbi najdete računalniške tečaje s področja Microsoft Office 
aplikacij,  napredne delavnice za zahtevnejše uporabnike ter izobraževanja s 
področja poslovne informatike.

IZOBRAŽEVANJA ZA IT STROKOVNJAKE
Posebej specializirani smo za Microsoft tehnologije, na področju katerih 
nudimo klasične tečaje v učilnici, spletno učenje in kombinacijo sodobnih 
učnih metod ter orodij.

Smo vodilni Microsoft izobraževalni center pri nas in predstavnik 
Slovenije v mednarodnem združenju IT izobraževalnih centrov – LLPA. 
Poleg klasičnih tečajev, v redno razpisanih terminih, izvajamo tudi 
različne prilagojene delavnice za podjetja in individualno računalniško 
izobraževanje, ki lahko poteka v naših učilnicah ali na lokaciji naročnika.

IZOBRAŽEVANJA

IZPITNI CENTER
Kompas Xnet je pooblaščeni Certiport in Pearson VUE izpitni center, kjer 
lahko opravljate izpite za preverjanje znanja s področja splošnih računalniških 
znanj in izpite s področja naprednih IT znanj, namenjene IT strokovnjakom.

GRADNIKI

Galerija, Koledar, Potni nalogi, Jedilnik, Helpdesk, Vreme, Anketa, Prijava na dogodek, 
Ura, Newsletter, Notification Center,.. 
Gradniki vašo SharePoint platformo obogatijo z novo funkcionalnostjo, ki jo uporabniki z 
veseljem sprejmejo in uporabljajo. Naša ekipa se je na vso moč potrudila, da so gradniki 
enostavni in intuitivni za uporabo ter privlačni na pogled.
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Kompas Xnet d.o.o. se je tudi pri 
nadgradnji SharePoint 2010 na 2016 
izkazal kot strokovno vrhunsko 
kompetenten partner. Nadgradnja 
in migracija vseh vsebin in rešitev na 
intranetnem portalu AJPES je bila 
izvedena brez težav in v 
dogovorjenih časovnih rokih. Zaradi 
navedenega izvajalca vsekakor 
priporočamo tudi drugim. 

Naša odločitev, da smo izbrali 
vas, se je izkazala za pravilno, saj 
ste nam ves čas prehoda na višjo 
različico SharePointa pomagali s 
strokovnostjo, odgovornostjo in 

resnim pristopom. Z vašo pomočjo 
smo dosedanji intranet na Zavodu 

RS za zaposlovanje nadgradili in 
oblikovno posodobili z najsodobnejšo 

verzijo 2016. Hvala za konstruktiven 
pristop in dobro sodelovanje.

Marjan Babič 
Vodja IT službe, namestnik 
direktorja AJPES Anton Furlan 

Direktor področja 
ZRSZ

Mojca Brecelj
Vodja video 
produkcije
ADRIATIC 
SLOVENICA d.d.

“ „ KompAS na SharePoint-u nam je prinesel to, kar smo 
si vedno želeli; okolje, ki nam poenostavi vsakodnevno 
delo, je hitro, odzivno in urejanje tekočih in novih 
vsebin je poezija.

Kompas Xnet d.o.o.,
Stegne 7 1000 Ljubljana

+386 1 5136 990

info@kompas-xnet.si
www.kompas-xnet.si


