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u Doel & voor wie geschikt?
De Academy 'MCTS SQL Server' is een gedegen opleidingstraject
waarmee u zich kunt certificeren tot Microsoft Certified Technology
Specialist: SQL Server.De certificering tot Technology Specialist is een
bewijs van diepgaande kennis van en expertise in een specifieke
technologie. Zo zal een MCTS in SQL Server databases implementeren
en onderhouden met behulp van specifieke instructies en volgens
voorgeschreven specificaties. Deze MCTS heeft bewezen grondige
kennis te bezitten over het product, de bijbehorende tools, en
Transact-SQL. In het algemeen zal de doelgroep bestaan uit database
administrators, databaseontwikkelaars of business
intelligence-ontwikkelaars. Daarnaast richt de certificering zich ook op
ontwikkelaars of beheerders die niet dagelijks met SQL Server werken,
maar wel hun brede technische oriëntatie willen bewijzen.De Academy
bevat een aantal modules die logisch op elkaar aansluiten en opleiden
tot het examen of de examens, behorend bij de nagestreefde
certificering. De modules worden gevolgd op basis van open rooster,
hetgeen betekent dat cursisten van verschillende bedrijven aan de
opleidingen deelnemen. Bovendien heeft men een ruime keuze uit
data waarop het traject start.De totale duur bedraagt 10 cursusdagen
in twee blokken, voorafgegaan door 18 uur eLearning. Gezien de
zwaarte van de stof raden wij af de modules kort achter elkaar te
volgen. Een frequentie van 1 module per maand of per twee maanden
blijkt aanzienlijk efficiënter te zijn, maar bij een hoog kennisniveau en
leervermogen kan het natuurlijk ook sneller.

u Onderwerpen
Module 1 (18 uur eLearning):
2778_eLearning_MS - Writing Queries Using Microsoft SQL Server
2005 Transact-SQL
Module 2 (5 dagen):
MOC2779B - Implementing a Microsoft SQL Server 2005 Database
Module 3 (5 dagen)
MOC2780B - Maintaining a Microsoft SQL Server 2005
DatabaseSamen met het proefexamen TRC-070-431 vormen deze
modules een zodanige voorbereiding dat deelnemers met succes het
examen 070-431 - TS: Microsoft SQL Server 2005 - Implementation
and Maintenance kunnen afleggen. Zowel proefexamen als
examenvoucher zijn in de prijs inbegrepen.

u Instapniveau
Begrip van de belangrijkste concepten met betrekking tot relationele
databases, zoals
Logisch en fysiek databaseontwerp;
Data integrity;
Relaties tussen tabellen en kolommen (primary en foreign key,
one-to-one, one-to-many, en many-to-many);
Rijen en kolommen.

u Opzet
Deze cursus, die dit jaar gepland staat te Diemen, Eindhoven en
Driebergen duurt 10 dagen, van 9.30 - ca. 16.30 uur. Tussen 12.00 12.45 uur is er een lunch in buffetvorm. Koffie, thee en frisdrank zijn
de gehele dag beschikbaar.

u Kosten & lestijden
De cursus kost EUR 3595,00 per persoon, excl. BTW
Let op:* De trainingen kunnen worden gevolgd tot 24 maanden na
aanvangsdatum van de eerste training.* Het traject wordt in 1 keer
gefactureerd en deze factuur dient voorafgaand aan de eerste training
te zijn voldaan.* De prijs van de Academy is inclusief examenvouchers
en proefexamens.* Wilt u MCITP Business Intelligence Developer
worden, dan moet u de MCTS SQL Server 2005 Business Intelligence
certificering behalen i.p.v. de MCTS SQL Server 2005 certificering

Na afloop van de training is de deelnemer:• bekend met de PRINCE2
begrippen• in staat eenvoudige projecten met behulp van PRINCE2 te
sturen en te bewaken• in staat om Projectvoorstel, Productgericht
Plannen, Productbeschrijving, Organisatiestructuur, Risicomanagement
en Issuemanagement toe te passen in eigen projecten.
CursusinhoudDe cursus zal gegeven worden door Niels de Nies, een
geaccrediteerde PRINCE2 trainer van de ATO stichting Partners in
Business en affiliatie Trans-Atlantic Consulting Group Europe. De
cursus bestaat uit theorie en praktische oefeningen. Iedere cursist
ontvangt een Foundation manual met oefeningen en sheets, het Boek
“Projectmanagement volgens PRINCE2” en toegang tot een webbased
applicatie om MC vragen te oefenen.

u Onderwerpen
Cursusinhoud: De cursus zal gegeven worden door Arwin Giesbers,
een geaccrediteerde PRINCE2 trainer van de ATO stichting Partners in
Business en affilitatie Promista. De cursus bestaat uit theorie en
praktische oefeningen. Iedere cursist ontvangt een Foundation
manual met oefeningen en sheets, het boek "Projectmanagement
volgens PRINCE2" en toegang tot een webbased applicatie om MC
vragen te oefenen.
Dag 1OchtendInleiding en LeerdoelenOverview
PRINCE2™MiddagProces: Opstarten van een ProjectComponent:
OrganisatieComponent: Business CaseProces: Sturen van een
ProjectProces: Initiëren van een ProjectComponent: KwaliteitDag
2OchtendComponent: Configuratie Mgt.Techniek:
KwaliteitsreviewProces: Opstellen van een PlanComponent:
PlannenTechniek: Productgericht PlannenComponent:
RisicomanagementMiddagComponent: BeheersinstrumentenProces:
Managen FaseovergangenProces: Beheersen van een
FaseComponent: WijzigingsbeheerTechniek: Aanpak
WijzigingsbeheerProces: Managen Product OpleverenProces: Afsluiten
van een ProjectVoorbereiding examenDag 3PRINCE2 foundation
examenOchtend en middagDiscussie en implementatie PRINCE2
binnen de eigen organisatie aan de hand van eigen projectplannen
die voorbereid en gepresenteerd dienen te worden door de cursisten
onder leiding van Niels de Nies
De cursus wordt gegeven in het Nederlands met Nederlandstalige
materialen.

u Instapniveau
Het boek "Projectmanagement volgen PRINCE2 wordt 10 dagen voor
aanvang van de cursus toegestuurd. De cursist moet rekening houden
met 10 tot 15 uur voorstudie. Tijdens de cursus moet rekening worden
gehouden met 6 tot 8 uur zelfstudie om de theorie eigen te maken en
een case uit te werken.

u Opzet
Het boek “Projectmanagement volgens PRINCE2” wordt 10 dagen
voor aanvang van de cursus toegestuurd. De cursist moet rekening
houden met 10 tot 15 uur voorstudie. Tijdens de cursus moet
rekening gehouden worden met 6 tot 8 uur zelfstudie om de theorie
eigen te maken en een case uit te werken.
Deze 3-daagse training vindt plaats in Utrecht (maart) of Ede (mei).
De trainingsdagen zijn verspreid over 3 weken (1 dag per week) van
09.00 tot 16.30 uur. De 3e dag is examendag en duurt van 9.00 tot
12.00 uur

u Kosten & lestijden
3 daagse training inclusief materialen, lunches: EUR 1.595,00 excl.
BTWPRINCE2 foundation examen: EUR 190,00 excl BTW
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