Microsoft kompetence kurser
House of Technology – certified Microsoft Academy - tilbyder Microsoft kompetence kurser. De 2 første kurser i de lilla
felter er indgangskurser til de øvrige kurser, der herefter kan vælges i vilkårlig rækkefølge.
WINDOWS Server 2012 – Networking Services

WINDOWS Server 2012 – Domain Services

Netteknik, serversystemer, teknisk administration

Netteknik, install. brancherelaterede produkter

Kurset gennemføres på Windows Server 2012 Networking Services. AMU nr.: 44949

Kurset gennemføres på Windows Server 2012 Domain Services. AMU nr.: 44950

Beskrivelse:
Kurset har fokus på praktiske kompetencer og Microsoft best
practice. Kursisten skal opbygge en Microsoft infrastruktur fra
bunden og vil løbende tilføje nye funktioner. Kurset egner sig til
Windows Server begyndere, og der vil være detaljerede vejledninger, at støtte sig til. Der vil hver dag være formidling samt læsestof. Da der opbygges et sammenhængende system, kan du forvente at komme til at øve fejlfindingskompetencer. Efterfølgende
kan vi anbefale kurset Netteknik, install. brancherelaterede produkter. AMU nr.: 44950.

Beskrivelse:
Kurset har fokus på praktiske kompetencer og Microsoft best
practice. Kursisten skal opbygge en Microsoft infrastruktur og
vil løbende tilføje nye funktioner. Kurset egner sig til dig, der har
erfaring med Windows Server, da der er fokus på selvstændig
problemløsning, med underviserens støtte. Der vil hver dag være
formidling samt læsemateriale i ugens mål. Da der opbygges et
sammenhængende system, kan du forvente at komme til at øve
fejlfindingskompetencer.

Målgruppe:
Vi anbefaler, at du inden start har en grundlæggende netværksforståelse. Kan evt. tilegnes ved kurset Netteknik, anvendelse af
teknologier og begreber AMU nr. 44947.

Målgruppe:
Det anbefales at have gennemført Windows Server 2012
Networking Services først, da der bygges videre på denne.

Gateway sikkerhed
Kurset gennemføres på Gateway sikkerhed. AMU fag nr.: 44950
Beskrivelse:
Kurset har fokus på praktiske kompetencer og kursisten skal opbygge en server/netværksinfrastruktur. Ugen vil foregå som en projektuge, hvor du får høj grad af medbestemmelse bl.a. i hvilket gateway produkt, der ønskes at arbejde med samt hvilke servere og services,
der skal installeres og opsættes. Der vil hver dag være formidling i ugens mål, som bl.a. udgør: Firewall, URL Filtering, Proxy og VPN
mm. Da der opbygges et sammenhængende system, kan du forvente, at komme til at øve fejlfindingskompetencer.
Målgruppe:
Kurset henvender sig til IT administratorer, sikkerhedsansvarlige og supportere, som arbejder med netværksløsninger, hvor der indgår
firewall sikkerhed. Ønsker du at arbejde med et Microsoft miljø, bør du have praktisk kendskab til Windows Server 2012 og gerne have
gennemført kurset Windows Server 2012 - Networking Services samt Windows Server 2012 - Domain Services.

Exchange Server 2013
Netteknik, install. brancherelaterede produkter - Kurset gennemføres på Exchange Server 2013. AMU fag nr.: 44950
Beskrivelse:
Kurset har fokus på praktiske kompetencer. Du skal i løbet af ugen opbygge en Microsoft infrastruktur med Exchange og ender ud i
et fungerende mailmiljø med mail flow med andre deltagere. Der vil hver dag være formidling i ugens mål, som bl.a. udgør: Exchange
installationskrav, Deployment, Mailbox rollen, Client Access rollen, Client Connectivity og message transport. Da der opbygges et sammenhængende system, kan du forvente at komme til at øve fejlfindingskompetencer.
Målgruppe:
Det anbefales kraftigt, at have gennemført kurset Windows Server 2012 - Networking Services samt Windows Server 2012 Domain Services, da Exchange er afhængig af det lærte på disse kurser.

SCOM - System Center Operations Manager
Netteknik, teknisk administration og overvågning - Kurset gennemføres på System Center 2012 Operations Manager
AMU fag nr.: 44948
Beskrivelse:
Systems Center Operation Manager bruges til at overvåge helbreds – og ydelsesstatus på computer systemer.
Målgruppe:
Det anbefales kraftigt, at have gennemført kurset Windows Server 2012 - Networking Services samt Windows Server 2012
- Domain Services, da SCOM arbejder sammen med disse teknologier.

SCCM - System Center Configurations Manager
Netteknik, install. brancherelaterede produkter - Kurset gennemføres på System Center 2012 Configuration Manager.
AMU fag nr.:44950
Beskrivelse:
System Center Configuration Manager er et system, der bl. a. kan bruges til at fjernstyre computere, lave deployment og opdatering af
operativsystemer og installere og opdatere software.
Målgruppe:
Det anbefales kraftigt, at have gennemført kurset Windows Server 2012 - Networking Services samt Windows Server 2012
- Domain Services, da SCCM arbejder sammen med disse teknologier.

Yderligere oplysninger for kurserne:
Varighed:
5 dage
Pris:
Pris for beskæftigede inden for AMU målgruppen: kr. 910,Pris for ledige og deltagere uden for AMU målgruppen: kr. 3.198,VEU-godtgørelse:
VEU-godtgørelse ydes til deltagere, hvis uddannelse i niveau og varighed ikke overstiger en erhvervsuddannelse (AMU målgruppen).
I 2014 andrager godtgørelsen kr. 652,- pr. dag pr. deltager.
Antal pladser:
Der er 6 ledige pladser på hvert kursus. Undervisningen foregår sammen med hovedforløbs-elever i House of Technology’s
data/it “Open learning Center”. Undervisningsmaterialerne er generelt på engelsk. Undervisningen er som udgangspunkt på dansk.

OVERSIGT OVER KURSUSFORLØBENE 2014
TEMA/OMRÅDE

MICROSOFT KOMPETENCE KURSER 2014

AMU

PERIODE

Windows Server 2012 - 1

Netteknik, serversyst., teknisk adm. Networking Services

44949 05.-09.05 + 10.-14.11		

Windows Server 2012 - 2

Netteknik, install. Brancherelaterede produkter Domain Services

44950 12.-19.05 + 17.-21.11		

Gateway sikkerhed

Netteknik, install. Brancherelaterede produkter

44950 16.-20.06 + 08.-12.12

Exchange Server 2013

Netteknik, install. Brancherelaterede produkter

44950 23.-27.06

SCOM System Center 2012

Netteknik, teknisk administration og overvågning, Operation Manager

44948 29.09-03.10		

SCCM System Center 2012

Netteknik, install. Brancherelaterede produkter, Configuration Manager 44950 15.-19.12

Der er garanti for gennemførelse af alle forløb i 2014.
Kontakt:
Vores uddannelseskonsulent Mette Elisabeth Gaml-Sørensen er altid behjælpelig
med tilrettelæggelse af firmakurser og specialtilbud.
Ring på 89 50 34 30 eller send en mail: på meso@house-of-technology.dk
Har du spørgsmål til kurserne, kan du kontakte kundeservicesekretær
Dorthe Arnfred Ramsdal på telefon 89 50 33 47
eller mail: dara@mercantec.dk
Tilmelding:
Tilmelding skal ske på www.efteruddannelse.dk
Læs mere om kursernes indhold på www.house-of-technology.dk
Ret til ændringer forbeholdes.

H. C. Andersens Vej 9
8800 Viborg
Tlf. 89 50 33 00
www.house-og-technology.dk

