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#INFORMATICA

BASIS ICT BEGRIPPEN VOOR NIET ICT-SPECIALISTEN

 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

€ 635,25 incl. BTW

I.S.M.

OMSCHRIJVING

Introductie
Leer meepraten met de IT-ers.

Omschrijving
Iedereen komt in aanraking met ICT op het werk. ICT is niet meer weg te denken bij een goede werking van een bedrijf of een organisatie. Ook uw bedrijf of uw
organisatie hee de laatste jaren ongetwijfeld geïnvesteerd in ICT-verbeteringen. Voor niet-specialisten is het echter niet makkelijk om mee te denken of mee te praten
met de ICT-afdeling. Vaak worden specifieke termen gebruikt en veranderen de ICT-toepassingen constant.
Tijdens de opleiding maakt u kennis met ICT terminologie en concepten en leert u verbanden leggen tussen de verschillende bouwstenen die in een ICT infrastuur
aanwezig zijn.

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Niet ICT-specialisten die wel in contact komen met ICT beleid.

Voorkennis
Er is geen IT voorkennis vereist!

PROGRAMMA
U maakt kennis met de meest voorkomende terminologie uit het ICT-jargon. O.a. volgende begrippen komen aan bod:
Begrippen en bouwstenen van een ICT Architectuur
LAN: wat is een LAN, de switch, bekabeling, Datacenter
Keuze van de juiste switch
Glasvezel
Servers: fysische componenten, virtualisatie
Topic: virtualiseren met VMWare, Hyper-V
Storage: NAS, SAN, backupsoftware
Beschikbaarheid van de data
WLAN (Wireless LAN): wat, mogelijkheden beperkingen, gevaren
Hotspots
WAN: Internet, IPVPN, Mobiele netwerken, cloudcomputing
Hoe van thuis uit veilig werken via het internet
Software: Windows Server, SQL server, Mail Server
Mail en archivering
Wat is TCPIP: begrippen
Mobile devices: laptops, tablets, smartphones
Integratie IPAD in het netwerk
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Security Aspecten: Firewall, antivirus software,anti-spam, DMZ
Wat toelaten, wat blokkeren
Beheer van een ICT infrastructuur
Monitoring
Waarop letten bij de aankoop van een nieuwe computer of laptop?

PRAKTISCH
Deze opleiding wordt georganiseerd door onze partner SBM, cvba Skilliant.

Lesdata
Datum

Startuur

Locatie

Contact

Einduur

SBM Gent

T: 078/353 653

Tramstraat 63

F: 050/403061

9052 Zwijnaarde

info@syntrawest.be

dinsdag 15/10/2019

09:00

12:00

dinsdag 15/10/2019

13:00

16:00

dinsdag 22/10/2019

09:00

12:00

dinsdag 22/10/2019

13:00

16:00

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.
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