Het labo van de PC/Netwerk Support
Technicus
Wist u dat Evoliris beschikt over een laboratorium voor PC/Netwerk Support Technici?
Recent en hoogwaardig materieel, efficiënte docenten van hoog niveau en een aangename
omgeving die aanzet tot concentratie en toewijding. Dat is het labo van de PC/Netwerk Support
Technicus van Evoliris. Wenst u meer informatie? Dan bent u hier aan het juiste adres.

Maar laten we beginnen bij het begin ... Wat is precies een "PC/Netwerk Support Technicus"?

Figuur 1: de netwerktechnicus bij Evoliris

Een PC/Netwerk Support Technicus staat in voor de technische ondersteuning en helpt de
klanten en gebruikers om technische problemen op te lossen. Hij is dus goed vertrouwd met
bepaalde producten en wordt gecontacteerd zodra er zich een probleem mee voordoet. Hij kan
werken tijdens of buiten de kantooruren. Bij grote pannes waarvoor de klant snel een oplossing
wil om erger te vermijden, kan hij soms onder grote stress komen te staan.

Het netwerk is datgene wat de
bedrijven doet functioneren. Zonder
netwerk geen internet, geen printer,
geen updates, geen telefoon (we leven
in het VoIP-tijdperk), geen
informaticaveiligheid (en ook wel
minder risico's
)…
Vergeet het Internet of Things,
Facebook, Clouds of Business
Intelligence!
Figuur 2: test uw netwerkkennis

En ook smartphones, tablets
e.d. kunt u zonder netwerk
gewoon weer opbergen.
Ook Evoliris draagt hierin zijn steentje
bij
Daarom hebben we deze zaal zo
ingericht dat u alle soorten
experimenten kan voeren om uw
netwerkopleidingen te staven.

Figuur 3: de PC-technicus is er om u te helpen!

Validering van de competenties, wat is dat? De Regering heeft dit mechanisme uitgewerkt opdat u
competentietitels zou kunnen behalen, een officieel bewijs van uw competenties bij werkgevers en
onderwijs- of beroepsopleidingscentra. Elke persoon ouder dan 18 jaar met enkele jaren
beroepservaring op zak komt ervoor in aanmerking.
En u raadt het al: ook PC- en netwerktechnici kunnen nu een competentietitel behalen.
Maar dat is nog niet alles ...

Sinds 2017 kunt u bij ons ook de evaluatietests afnemen voor afgestudeerden met het oog op het
behalen van een CeCAF-attest (CeCAF staat voor 'certificat des compétences acquises en fin de
formation' of attest van de verworven kennis op het einde van de opleiding) .
Onze Franstalige ISP/ICT-centra (Coften, CEFAID, CF2M, FIJ, Interface3) en Bruxelles Formation
vroegen Evoliris om een gedeeld laboratorium ter beschikking te stellen waar ze de evaluatietests
aan het einde van de opleiding (EAFF) kunnen afnemen voor het profiel van TPCSR (PC/Netwerk
Support Technicus).
De logistiek van de zaal werd volledig herzien om een groot aantal stagiairs te kunnen ontvangen.
Er is een centraal eiland voor assemblagewerken en de zaal kan zelfs (qua netwerk) worden
gescheiden van de rest van Evoliris.
Wenst u meer informatie? Wenst u de lijst van het materieel dat wij u ter beschikking
stellen en wilt u weten wat de praktische modaliteiten zijn? Contacteer ons !
Telefoonnummer: 02 / 475 20 00

