IT-Life udbyder bl.a.
kurser indenfor
netværk. Her kan
bestilles tilpassede
kurser eller vælges i
kursuskataloget fra
Ciscos Networking
Academy.

Som forsøg har IT-Life
fået tilladelse til at
udbyde kurser mod
betaling.
Det er ikke muligt at
købe on-line moduler
uden at der følger
klasserumsundervisning med.
Alle IT-Lifes
undervisere er Ciscos
instruktør certificerede.

www.It-life.dk

Tlf.: 20 1234 48
Mail.: info@it-life.dk

Ciscos Netacademy
er normalt forbeholdt
non-profit institutioner
som universiteter,
erhvervsskoler m.m.

Egsagervej 16, Kld.
8230 Aarhus

Andre IT kurser i f.eks.
Linux, VMWare o.l.
oprettes efter aftale.

Kurser:
Studer online med Ciscos Netacademy.
klasseundervisningen foregår hos dig/Jer
eller i IT-Lifes lokaler.
Se kursus eksempel inden i folderen.

Værkstedsundervisning:
køb instruktørstyret øvetid på fysisk udstyr
til den certificering du vil bestå, det udstyr
du har købt eller andet.
.

Vejledning:
Er du i tvivl om hvilken vej er den rigtige for
dig, så kontakt for uafhængig vejledning
vedr. forskel på uddannelser,
videreuddannelser, certificeringer m.m.

Når du har gennemført
kurset, kan du I praksis
(Grundlæggende):
Bygge simple IP baserede
lokalnetværk,Konfigurere og
sikre en router og en switch

Introduction to Networks
Cisco´s beskrivelse:
“The first course in the CCNA
curriculum introduces the
architectures, models, protocols, and
networking elements that connect
users, devices, applications and data
through the Internet and across
modern computer networks including IP addressing and Ethernet
fundamentals. “

IT-Life beskrivelse:
At elementerne i kurset er
grundlæggende netværksteknologi
er ikke det samme som, at det er
let. Forvent at sætte mindst 4 timer
om ugen af til selvstudie ved siden af
undervisningen hos os.

Er du tekniker er dette blot
starten på din uddannelse.
Er du sælger, beslutningstager
eller andet, har du nu et bedre
fundament til at kommunikere
med teknikere, kunder og
andre.

Få bevis på dine færdigheder:
Består du de afsluttende prøver
udstedes Ciscos officielle Course
Recognitions: Certificate of
Completion, Letter of Merit og Digital
Badge
Disse recognitions er ikke det
samme som at erhverve en
certificering. De er dog meritgivende
til bl.a. fag på IT-Supporter
uddannelsen.

Undervisning indeholder
•

8 * 4 timers undervisning

•

1 praktisk undervisningsdag

•

1 dag til afsluttende test.

Selvstudie i Ciscos Netacad indeholder

•

17 moduler

•

24 hands-on labs

Kr. 12000,- excl. Moms.

•

31 Cisco Packet Tracer øvelser

Kr. 15000,- incl. Moms.

•

36 videoer

•

•

13 interactive aktiviteter

•

og meget mere

Priser:

Med i prisen er 6 måneders
adgang til Cisco Netacademy. Her
er f.eks. gratis selvstudie moduler
i Linux o.l.

