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IT školení
kurzy a školení věnované pracovníkům a manažerům v IT

Okruhy školení
témata jsou připravována individuálně podle potřeb každého zákazníka

Konkrétní osnovy jsou připravovány přímo na míru každému zákazníkovi podle jeho potřeb
na základě úvodní konzultace.
Jako základ pro sestavení školení lze vybírat z následujících témat:

Blok Microsoft:

Blok Síťová infrastruktura:

Windows Server

Základy počítačových sítí (model TCP/IP)

Active Directory

Základní síťové služby na prvcích různých výrobců

Windows 8

Návrh a konﬁgurace sítí založených na Cisco

Hyper-V

(routing, switching, security)

System Center

Produkty SMB a bezdrátové sítě

Licencování a SAM

Linux pro ﬁremní použití

a další

a další

Nejoblíbenější témata
příklady několika našich nejúspěšnějších školení
„Přechod na Windows Server 2012 a jeho licencování”
- kompatibilita aplikací, nové funkce systému (storage spaces, deduplikace dat, hyper-v v3), licence

„Přechod z Windows XP na Windows 7”
- rizika končící podpory Windows XP, kompatibilita aplikací, deployment v podnikovém prostředí

„Licence aneb jak si zachránit krk”
- co je to licence a kde získat potřebné informace
- evidence licencí
- multilicenční programy, software assurance
- jak projít licenčním auditem a neskončit ve vězení

„Sítě pro malé a střední podniky - rozšíření dovedností”
- problematika síťových protokolů a bezpečnostních rizik vycházejících z jejich principů
- přehled Cisco prvků a základy jejich konﬁgurace
- přehled síťových prvků dalších výrobců vhodných do ﬁremního prostředí

/ Nabízíme i oﬁciální MOC kurzy

Školitelé
školit Vás budou odborníci s více než 10 lety zkušeností

Jan Bílek

· více než 10 let praxe s počítačovými sítěmi na bázi produktů Microsoft
· zkušenosti s návrhem a implementací vysoce dostupných řešení založených
na produktech společnosti Microsoft
· školitel serverových technologií Microsoft
· školitel licenční problematiky a Software Asset Management
· držitel certiﬁkací MCT, MCSE, MCITP, MCTS, MCSA, MCP a dalších

Ing. Vladimír Smitka
· více než 10 let praxe v počítačových sítích
· kompletní vybudování a správa kolejní sítě ZČU o více než 500 uživatelích
· dohled a řešení problémů na páteřní síti Sloane Park (nyní UPC)
více než 1500 nodů (Cisco, OSPF, BGP, MPLS)
· správa síťové infrastruktury společnosti Disk a sítí jejích zákazníků (VPN propojení poboček,
vzdálený přístup, VoIP na bázi Asterisk, správa Linux serverů, konﬁgurace Cisco prvků,
vývoj interních informačních systémů, virtualizace - KVM, openVZ)
· CISCO CCNA 1-4, CCNA security, CCNP routing, CCNP switching a další / Mikrotik MTCNA

Marketingová školení
školení věnovaná majitelům ﬁrem a pracovníkům marketingových oddělení

Školení internetového marketingu
propagace v on-line prostředí
„Přehled možností internetového marketingu“
- pro majitele ﬁrem a pracovníky marketingových oddělení
- proklikové kampaně
- optimalizace pro vyhledávače
- remarketing a bannery
- linkbuilding, sociální sítě
„Správa kampaní“
- pro pracovníky, kteří jsou zodpovědni za provoz kampaní
- jak vyladit jednotlivé typy reklamních kampaní
- jak sledovat výsledky

školitel: Jakub Kašparů
Více než 6 let praxe v oboru internetového marketingu, držitel certiﬁkátu Google Adwords
Praxe v oboru optimalizace webových stránek pro vyhledávače (SEO)
6 let zkušeností s proklikovými kampaněmi (Seznam, Google)
3 roky zkušeností s Facebook reklamou, cílením a marketingem na sociálních sítích
5 let praxe v oblasti analýzy návštěvníků prostřednictvím nástroje Google Analytics
Návrhování webových layoutů a prvků na webových stránkách po stránce uživatelské přívětivosti
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