
Jeśli Twoja Firma ma umowę Software 
Assurance (SA) służącą do zarządzania 
oprogramowaniem Microsoft, posiada również 
Software Assurance Training Vouchers 
– vouchery, którymi można sfinansować  
autoryzowane szkolenia Microsoft.

Jak wygląda voucher?

Vouchery dostępne są w formie elektronicznej, 
zostają wydane imiennie, posiadają unikalny numer 
oraz zawierają dane przyszłego uczestnika szkolenia: 
nazwisko, adres e-mail, liczbę dni szkoleniowych  
i datę ważności bonu.

Jak go zrealizować?

Wygeneruj voucher Software Assurance w Microsoft  
do końca czerwca 2021 roku i zrealizuj go na 
wybranym szkoleniu do końca grudnia 2021 roku.  
Wystarczy, że przekażesz swojemu opiekunowi 
handlowemu numer vouchera i przypisany do niego 
adres e-mail, a my dopełnimy resztę formalności.

Zgłoszenia i informacje: 

+48 801 258 566
szkolenia@altkom.pl

Zarejestruj u nas swój 5-dniowy voucher 
szkoleniowy, a otrzymasz:

•  bezpłatne, autoryzowane szkolenie
•  bezpłatny voucher na dowolny egzamin MCP
 •   możliwość powtórzenia szkolenia bez podania przyczyny
•  dostęp do portalu słuchacza – Moja Akademia

Jak długo Voucher jest ważny?

Zanim wygaśnie umowa licencyjna karnety szkoleniowe 
POWINNY być utworzone na witrynie MVLS (https://
licensing.microsoft.com). Wówczas karnet będzie 
ważny przez 180 dni od daty jego wystawienia, nawet 
w wypadku wygaśnięcia umowy.

Karnety szkoleniowe, które nie zostały zarejestrowane  
w certyfikowanym ośrodku szkoleniowym wygasną
 •   po 180 dniach od daty jego utworzenia (jeżeli 

umowa jest nadal aktywna, to dni z Vouchera wrócą 
do puli)

•   po 180 dniach od daty jego utworzenia (jeżeli 
umowa wygasła, to dni z Vouchera przepadają)

Dlaczego warto realizować voucher  
w Altkom Akademii?

•   Altkom Akademia posiada status Microsoft Partner 
– Silver Learning.

•   Dysponujemy sześcioma ośrodkami szkoleniowymi 
w całym kraju.

 •   Umożliwiamy zdawanie egzaminów na miejscu,  
w naszych ośrodkach.

 •   Oferujemy gwarancję bezpłatnego powtórzenia 
zajęć – „Training Assurance” – dla tych, którzy  
z różnych powodów chcieliby ponownie uczestniczyć 
w szkoleniu.

•   Uczestnicy szkoleń otrzymują dostęp do portalu 
Moja Akademia, który umożliwia dalszy rozwój  
i kontynuację edukacji po zakończeniu szkoleń.

Program obowiązuje do lutego 2021 roku.

Wymień Voucher 
na autoryzowane
szkolenia Microsoft


