Undervisning 5 dage om ugen

Server, Hyper-V & Active Directory



MS Windows Server 2016

Inkl. Exchange 2016 & Windows 10
Godkendt på regional positivliste
6 ugers kursus
På dette kursus får du kompetencer til implementering og konfigurering af Windows
Server 2016 og dets kerneydelser, såsom Active Directory og failover clustering
Microsoft Server 2016 er Microsofts nyeste server-operativsystem og du lærer at arbejde med dets
funktioner, sikkerhedsforbedringer og performanceoptimeringer. Du får kompetencer og værktøjer inden
for containers, failover clustering, Hyper-V, storage, Active Directory og meget mere.
Du lærer at installere og konfigurere en server, samt hvordan en server og et netværk er sat op og taler
sammen med andre funktioner. Du får en grundlæggende viden om servere, som er essentielt som
IT-specialist, konsulent eller planlægger. Derefter er der mulighed for at specialisere sig inden for fx
Exchange, SQL, SharePoint eller videre på Server 2016-platformen. Kurset kvalificerer bl.a. til stillinger som
IT-konsulent, IT-arkitekt eller systemadministrator.
Undervisningen vil veksle mellem teori og praktiske opgaver, så der er rig mulighed for at fordybe sig,
samt opbygge praktisk erfaring. Du vil få undervisning i fuldt pensum svarende til certificering 70-740
(Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016). Du har mulighed for at afslutte kurset
med en certificering.

KURSETS INDHOLD

→ Server
•
•
•
•
•
•
•

Installation og migrering af servere og workloads.
Høj tilgængelighed og disaster recovery.
Implementering af Network Load Balancing.
Opbygning og udførelse af deployment images.
Monitorering af virtual machine installations.
Opsætning af netværk og Windows 10.
Introduktion til MS Exchange 2016.

→ Hyper-V og failover clustering

• Konfiguration af Hyper-V og virtual machines.
• Implementering af Server og Hyper-V containers.
• Implementering og monitorering af failover
clustering.
• Implementering af failover clustering for Hyper-V
virtual machines.

→ Active Directory, Group Policy og storage

• Konfiguration af local storage.
• Implementering af enterprise storage solutions.
• Implementering af Storage Spaces og Data
Deduplication.
• Installation og administration af Active Directory.
• Design og implementering af Group Policy.
• Installation og konfiguration af DNS.

6 ugers kursus

Undervisning 5 dage om ugen

MS Windows Server 2016
Containers, Hyper-V & Active Directory



Begrænset antal
pladser

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
Klassebaseret undervisning hver dag fra kl. 9.00-15.00.
Den ugentlige undervisning er på i alt 30 lektioner.

Der er gratis parkering ved huset - dog med begrænset
antal pladser, så her gælder først til mølle princippet.

Vi stiller pc til rådighed under hele forløbet.

Du har mulighed for at afslutte kurset med certificering
70-740 (Installation, Storage, and Compute with
Windows Server 2016).

Underviserne er erfarne og har stort branchekendskab.
Der veksles mellem teori og praktiske øvelser.
Under forløbet står vores jobcoach til rådighed, så du
har mulighed for at sparre om dine fremtidige
jobmuligheder.

A-KASSER OG JOBCENTRE

Kontoplan

Undervisningen foregår hos
Itucation
Event Space
Helsingforsgade 22
8200 Aarhus N

MULIGHEDER EFTER KURSUS

→ Regional positivliste

Kurset er godkendt på den regionale positivliste
på side 11 for Østjylland og side 6 for Vestjylland.
Listetitel: MS Server 2012 R2 / 2016.

→

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

Der er stor efterspørgsel på IT-kompetencer,
som afspejles af ledige stillinger i IT-branchen.
Den store efterspørgsel skyldes optimering, øget
produktivitet, besparelser og bedre kundeservice.
IT-barometer 20171 viser bl.a. at efterspørgslen
dækker over kompetencer i softwareudvikling og
IT-projektledelse.
Nedenfor finder du en oversigt over potentielle
job- og arbejdsopgaver du kan søge efter bestået
kursus alt efter forudsætninger.

Certificering: kr. 1.800,- ex. moms.

→

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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Servicedeskmedarbejder
Netværksadministration
IT-konsulent
IT-arkitekt
Rådgivning
Projektledelse af IT-projekter
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|

8200 Aarhus N

|

70 27 27 84

