
POLETNI BOOTCAMP ZA SISTEMSKE ADMINISTRATORJE

VABIMO VAS, DA POLETNO ZATIŠJE IZKORISTITE TER OSVEŽITE IN POGLOBITE SVOJE ZNANJE
IN POSTANETE ŠE BOLJŠI SISTEMSKI ADMINISTRATOR

Pridite k nam, da od vrhunskega mojstra izveste »male skrivnosti«, ki vam bodo olajšale upravljanje
strežniškega okolja, da boste bolj učinkoviti pri identificiranju in odpravljanju težav ipd.
 

Se še spomnite razlike med »Conditonal Forwarder« in »Stub Zone?«

Poznate razliko v delovanju » Active Directory Group Policies« in »Group Policy Preferences?«

Razumete razliko med FRS in DFSR in zakaj je migracija na DFSR pomembna za replikacijo SYSVOL?

Znate uporabiti »Group Managed Service Account« (GMSA) namesto klasičnih servisih računov?

Veste, da lahko na Hyper-V strežniku preko PowerShell nastavite t.i. »Access Liste« in z njimi omejite dostop

do storitev, ki tečejo na posameznem virtualnem strežniku?

Za vas in vaše sodelavce smo pripravili poletni Bootcamp

za sistemske administratorje, na katerem boste skozi 

prilagojen in zelo intenziven program izobraževanja,

z vrhunskim predavateljem, poglobili svoje znanje

s področja Windows Server 2012.

Prilagojen program izobraževanja za sistemske administratorje

na Windows Server 2012 (izbrani moduli iz #20409, #20410, #20411 in 20412)

Originalno Microsoft učno gradivo za izbrane vsebine

Potrdila o udeležbi na tečaju

Možnost brezplačnega opravljanja treh izpitov

Morda pa bi se radi pripravili za pridobitev certifikata Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA) za Windows Server 2012?

Program je kot nalašč za vas.

Poletni Bootcamp za sistemske administratorje bo potekal v sodobno opremljeni učilnic, pod vodstvom certificiranega predavatelja MCT,

v skupini do največ 12 udeležencev. V času šolanja bomo poskrbeli za osvežilne napitke in okrepčila.

Udeležencem je zagotovljeno brezplačno parkirišče in kosila vse dni Bootcampa.

MCSA Windows Server 2012 je osnovno strokovno usposabljanje, ki je pogoj za
nadaljnjo pridobitev nazivov MCSE iz različnih področij.

Za pridobitev naziva MCSA Windows Server 2012 morate uspešno opraviti 3 izpite (70-410, 70-411, 70-412)

Pohitite in se prijavite, saj je prostih mest zelo malo, vsebine pa nadvse zanimive in aktualne.

Poletni Bootcamp za sistemske administratorje bo potekal v času od 22.-26. avgusta in 5.-9. septembra od 8:00 – 18:00

Rok za prijavo: do zasedbe razpoložljivih mest oz najpozneje do 25. julija 2016

Predavatelj: Miha Pihler, MCM Exchange | MCM Active Directory, MVP, MCT

Kotizacija za celoten program je samo: 2.950,00 € + DDV

Možno tudi plačilo z SA voucherji.

KDO? Udeležbo na poletnem Bootcampu za sistemske administratorje

priporočamo vsem, ki ste že ali bi želeli biti zaposleni kot sistemski

administratorji in inženirji, administratorji in skrbniki informacijskih

sistemov, specialisti za tehnično podporo, itd.

 

DOVOLITE, DA VAM MIHA,
 

Predstavi dobre prakse upravljanja Windows infrastrukture,

Razloži prednosti dobro vzdrževanega aktivnega

imenika in skupinskih politik, 

Pojasni varnostne politike,

Pove vse o AD CS, AD RMS, AD FS in NLB,

Pomaga optimizirati datotečne servise,

Razkrije disaster recovery,

Pomaga razumeti virtualizacijo v Hyper-V ... 

Ste vedeli, da je Miha eden od SAMO treh specialistov na svetu, ki se ponaša s kar dvema MCM certifikatoma.
Še oklevate, da je prav poletni MCSA Bootcamp program, ki ga morate poslušati?

V PROGRAM JE VKLJUČENO

SPLOŠNI POGOJI

PRIDOBITEV CERTIFIKATA


