Fast track forløb

Active Directory & Group Policy

MCSA

På Microsoft Server 2012 R2
Godkendt på regional positivliste
6 ugers kursus for ledige





På kurset får du de nødvendige færdigheder, så du kan administrere og vedligeholde
et Microsoft Server 2012 R2 miljø
Vil du være helt opdateret inden for Microsoft Server, og tilegne dig de nødvendige færdigheder til at kunne
administrere og vedligeholde et Microsoft Server 2012 R2 miljø? Kurset varer 6 uger og består af blended learning.
2 dage om ugen er der klasseundervisning og derudover selvstudium med opgaveløsninger mv.
En undersøgelse viser at Microsoft Server fortsat er den mest dominerende server på markedet*.
Den tydeliggør samtidig behovet for Microsoft teknologier og produkter på specialistniveau. Med en
MCSA i Server 2012 R2, der indeholder 70-410, 70-411 og 70-412 vil du derfor stå betydeligt bedre på
jobmarkedet. Er du ledig vil du derfor forøge dine jobmuligheder. Er du i arbejde er dette kursus en god
mulighed for at udvide dine faglige kompetencer.
Kurset er på et højt teknisk niveau, og du vil få undervisning i pensum svarende til certificering 70-411 og
70-412. Det er derfor en forudsætning for at kunne følge kurset, at du har deltaget i forløbet med undervisning i 70-410 eller 70-640 eller som minimum har kompetencer der ligger inden for dette. En MCSA på
Microsoft Server 2012 er samtidig en del af MCSE i SharePoint.
Under forløbet står vores jobcoach til rådighed. Du har mulighed for at sparre med jobcoachen om dine
fremtidige jobmuligheder, samt CV, ansøgninger og samtaleteknik.

KURSETS INDHOLD

→ 70-411
•
•
•
•
•
•

Deploy, maintain and manage Servers.
Configure file and disk services.
Configure Network Services and Access.
Configuere af Network Policy Server Infrastructure.
Configure and manage Group Policy
Configure and manage Active Directory.

→ 70-412
•
•
•
•
•

Configure and manage High Availability.
Configure file and storage solutions.
Configure Network Services.
Configure the Active Directory Infrastructure.
Implement Business Continuity and Disaster
Receovery.
• Configure Identity and Access Solutions.

*http://www.danskmetal.dk/~/media/DME/Files/pdf/it/Rapport%20om%20it-specialisters%20kompetencer.pdf
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Kurset er godkendt på
regional positivliste

Kursusperioder for kommende kurser
Kontakt os på tlf. 7027 2784 for at høre mere.
Du kan tilmelde dig frem til kursusstart, såfremt der stadig er ledige pladser

P R A K T I S K I N F O R M AT I O N
Undervisning 2 dage om ugen fra kl. 9.00-15.00.
Den ugentlige undervisning er på i alt 30 lektioner.

Under forløbet står vores jobcoach til rådighed, så du
har mulighed for at sparre om dine fremtidige
jobmuligheder.
Kontoplan

Vi stiller pc til rådighed under hele forløbet.
Underviserne er erfarne og har stort branchekendskab.
Der veksles mellem teori og praktiske øvelser.
Hos Itucation er der gratis parkering ved huset og
adressen ligger i gå-afstand fra Ryparken station.
Kurset er åbent for alle, men er særlig rettet mod ledige.

Mulighed for at tilkøbe og afslutte kurset med Microsoftcertificeringerne 70-411 og 70-412.
Undervisningen foregår hos
Itucation
Symbion Science Park
Fruebjergvej 3
2100 København Ø

I N F O R M AT I O N T I L L E D I G E

A-KASSER OG JOBCENTRE

→

Kurset er godkendt på den regionale positivliste
og du skal derfor søge dit jobcenter om at få
kurset bevilget af dem.

Regional positivliste
Kurset er godkendt på den regionale positivliste
med nr. 397 (Hovedstaden) og nr. 234 (Sjælland).
Listetitel: MS MCSA Server 2012 R2.

Du kan også vælge at betale kurset selv, kontakt
Itucation på 7027 2784 og hør mere.

→

Pris
Prisen er kr. 24.410,70,- ex. moms.
(ugepris er kr. 4.068,45,- ex. moms).

Det anbefales, at du har deltaget på forløb 70410 eller 70-640 og derfor har kompetencer, der
dækker pensum på 70-410 eller 70-640.

Certificering: kr. 1.800,- ex. moms.

→

K O N TA K T I N F O R M AT I O N

Betalingstilsagn sendes til
Itucation
Symbion Science Park
Fruebjergvej 3
2100 København Ø
kurser@itucation.dk (sikker mail)
Tlf. 7027 2784
CVR-nr. 33248016
P-nr. 1016378247
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