Het CISCO-labo van Evoliris
Wist u dat Evoliris erkend is als CISCO Networking Academy?

Maar eerst ... "Cisco", wat is dat precies?

Figuur 1: voorbeeld van CISCO-materieel bij Evoliris

Cisco Systems is een Amerikaans IT-bedrijf gespecialiseerd - en wereldleider - in netwerkmateriaal
(routers, schakelaars, servers) en in alles wat te maken heeft met voice management en beelden via
een netwerk (de fameuze VoIP en IPTV), draadloze technologieën (Wi-Fi), beveiligingsoplossingen
(VPN-systeem, firewalls), enz.

CISCO houdt zich in de eerste plaats bezig
met het netwerk. Het netwerk is datgene
wat de communicatie mogelijk maakt in
de bedrijven; zonder netwerk geen
internet, geen printer, geen updates,
geen telefoon (we leven in het VoIPtijdperk), geen informaticaveiligheid) en
ook wel minder risico's  …
Vergeet het Internet of Things,
Facebook, de Cloud of Business
Intelligence! En uw smartphones, tablets
e.d. kunt u zonder netwerk gewoon
weggooien.
Ook Evoliris is netwerk-gericht.
Kijk maar eens naar het programma van
onze korte opleidingen. "Linux-netwerk",
"CISCO VoIP voor kmo's (CCNA VoIP)" en
"Wan-Routing" zijn slechts enkele
voorbeelden. Plus alle opleidingen over
besturingssystemen zoals Windows
Server (2012, 2013) en andere Exchange,
SharePoint, SQL, enz.
De Validering van de Competenties is niet
specifiek gericht op CISCO-materiaal, maar
draait rond het hele Evoliris-netwerk en is
erkend voor het afnemen van
competentietests in een beroepsomgeving
voor PC/Netwerktechnici. Het officiële
erkenningsattest wordt verstrekt door het
Waalse Gewest, de Franse Gemeenschap
en de Franse Gemeenschapscommissie
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Figuur 2: het CISCO-rack in het netwerklabo van Evoliris

Het feit dat Evoliris een CISCO Networking
Academy is, betekent dat wij door CISCO
erkend zijn als een centrum waar CISCOopleidingen worden verstrekt volgens de
(zeer strenge) regels van CISCO, met CISCOmateriaal en met docenten die zijn erkend
door de organisatie.

Wenst u meer informatie? Wenst u de lijst van het materiaal dat wij ter beschikking stellen en
wilt u weten wat de praktische modaliteiten zijn? Contacteer ons!
Telefoonnummer: 02/475 20 00

