
נבחר ע"י אלפי ארגונים
 Fortune 500-ו-65% מ

עכשיו גם אצלכם!

עיון בקטלוג ורישום לקורסים חינם:
www.metargo.com • training@metargo.com

חינם – לתקופה מוגבלת! 
פורטל למידה חוויתי. 

אלפי קורסים וספרים במחשב ובנייד!

תומך וירטואלי • גישה מסביבת העבודה •
מבחני מיפוי • מסלולים אישיים אפקטיביים לסגירת פערי ידע 

 AI פלטפורמה חוויתית  חכמה מבוססת
מעל 500 מסלולי למידה שמעודכנים באופן שוטף

לקבלת מפתח חינם לקורסים: פנו לביתן metar או לטלפון - 0545886527   לקבלת מפתח חינם לקורסים: פנו לביתן metar או לטלפון - 0545886527  

צפייה 
מיקרו מודולים, לומדות 

והסמכות

קריאה
ספרים

דוגמאות קוד

שמיעה -אודיו
נושאים טכנולוגיים 

ומיומנויות רכות

תירגול
מעבדות

Bootcamp תומך

ספריה דיגיטלית הגדולה ביותר בשוק
 160,000 לומדות, מעבדות וספרים 

AI • BI • Machine Learning • Big Data • Cloud • Security • IoT •  
ALM • Blockchain • Data Science • Python • DevOps • Agile

חינם לארגונים החברים בלישכה לטכנולוגיות מידע



מיתר, חלוצה בתחום למידה דיגיטלית החל מ-2005, מציעה פתרונות 
ואפקטיבית  יעילה  בהכשרה  לארגונים  המסייעים  חדשניים  למידה 
לשידרוג המיומנויות הטכנולוגיות והרכות הנדרשים לתחרות ולשיפור 

ביצועים.
מיתר היא ספק בלעדי בישראל של Skillsoft, חברה המובילה בעולם 

בלמידה מתוקשבת.

למידה  מערכת  הכולל  בענן,  יחודי  למידה  פתרון  מציעה   Skillsoft
ספרית  את  המכילה  ובנייד,  העבודה  סביבת  מתוך  נגישה  חוויתית 
500 + מסלולים ומגוון ערוצי  הלמידה הדיגיטלית המקיפה ביותר עם 
הסמכות,  מקיפים,  קורסים  מיקרו-לרנינג,  וידאו  ידע,  מיפוי  למידה: 

מעבדות, תומך ורטואלי, ספרים ואודיו.  

למפתחים  בעולם  הגדול  הארגונית  ההדרכה  ספק  היא   Skillsoft
ל-5  שנתיות   הדרכה  שעות  מליון  מ-26   יותר  עם  טכנולוגיה,  ולאנשי 

מיליון לומדים בעולם בשנה. 

מיתר היא ספק בלעדי בישראל של 
חברה מובילה בעולם בלמידה מתוקשבת.

פורטל ארגוני חכם  לשמירה על עדכניות טכנולוגית ועיסקית. 	 
ככל שהטכנולוגיה מתקדמת – כך גם דרישות התפקידים. 	 
מיפוי ידע דיגיטלי מבוסס AI ובניית מסלולי למידה אשיים. 	 
500 מסלולי למידה להעצמת העובדים – לקידום הארגון.	 

METAR שידרוג טכנולוגי ועסקיאודות

45 פרסי הוקרה בשנת 2018 - 2019

מגוון ערוצים
לומדות, ספרים, מעבדות, 

Bootcamp

המלצות מסלולים אישיים
להשלמת פערי ידע 
וטכנולוגיות חדישות

מנוע חיפוש עוצמתי
אלסטיק סרץ׳, חיפוש קולי

שידרוג תפקיד וקריירה
מסלולי הכשרה לתפקידים 

טכנולוגיים נדרשים

פלייליסט אישי
מסלול למידה אישי נגיש 

בכל עת

24/7 תומך טכני לייב
מומחה זמין בצ׳אט, טלפון 

ומייל

כלים דיגיטלים ווירטואליים ללמידה אפקטיבית

Tech, Dev & Security

Bussiness, Service & 
Project Management

Certifications

Leadership

Digital 
Transformation

Global Compliance

Training Industry Top
IT Training Company

6 years in a row, Training 
Industry has voted 
Skillsoft as a Top IT 

Trainer

American Business Awards’ 
Silver Stevie Winner 
Skillsoft Aspire won a 

Silver Stevie for being a top 
corporate learning workforce 

development solution

BIG Awards for 
Business New Product 

of the Year
Percipio named New 
Product of the Year in 

Enterprise Technology

Fosway Group - 9 Grid 
Skillsoft named core 

leader for Digital 
Learning

BIG Innovation Awards 
Skillsoft’s Technology 
& Developer portfolio 
named an Innovation 

Award winner


