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Syn-3 Clear
...leer in 1 dag alles over Syn-3

u Doel & voor wie geschikt?

Aan het einde van de dag heeft elke cursist(e) een goed, duidelijk 

beeld van SYN-3.

Onderwerpenu

- SYN-3 is Linux  - SYN-3 en de SCC - SYN-3 Internet server - SYN-3 

Mail server - SYN-3 en de Console - SYN-3 technische documentatie - 

SYN-3 community - SYN-3 Tips & Tricks

Instapniveauu

Verwacht wordt dat de cursist beschikt over de kennis van de Linux 

Systeembeheer cursus.

Opzetu

De cursus wordt gegeven aan de hand van een door DatuX 

ontwikkelde lesmap.

Deze cursus duurt een dag, van 09.30 tot ca. 16.30 uur. Tussen 12.00 

- 12.45 uur is er een lunch. Koffie, thee en frisdrank zijn de gehele 

dag beschikbaar.

Kosten & lestijdenu

De cursus kost EUR 395,00 per persoon, excl. BTW. Inclusief 

cursusmateriaal, deelnamecertificaat, lunch en consumpties.

Syn-3 Sharp
... syn-3 installatie en configuratie voor 

systeembeheerders

u Doel & voor wie geschikt?

Aan het einde van de dag heeft elke cursist(e) een scherp beeld van 

SYN-3

Onderwerpenu

- SYN-3 is Linux - SYN-3 en de SCC - SYN-3 en de Console - SYN-3 

Opensource - SYN-3 SVN - SYN-3 making my own packages - SYN-3 

trouble shooting - SYN-3 Tips & Tricks

Instapniveauu

Verwacht wordt dat de cursist beschikt over de kennis van de Linux 

Systeembeheer cursus.

Opzetu

De cursus wordt gegeven aan de hand van een door DatuX 

ontwikkelde lesmap.

Deze cursus duurt een dag, van 09.30 tot ca. 16.30 uur. Tussen 12.00 

- 12.45 uur is er een lunch. Koffie, thee en frisdrank zijn de gehele 

dag beschikbaar.

Kosten & lestijdenu

De cursus kost EUR 450,00 per persoon, excl. BTW. Inclusief 

cursusmateriaal, deelnamecertificaat, lunch en consumpties.
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