 50%  30%הנחה על מחיר מסלולים מקבילים !
מה נותן לי הקורס ?
●

הקורס מכשיר להסמכות  LPIו . RHCE

●

הקורס נותן את הידע לבצע את ההסמכות המקיפות ביותר בתחום הלינוקס.

●

את הידע לעסוק בלינוקס ללא תלות ביצרן מסויים.

●

הכנה להסמכות המקצועיות של  Red Hatושל . LPI
○

 Red Hatהינה מפיץ הלינוקס המוביל

○

 LPIהינה הסמכה בה חברות חברות כגון  IBM, HP , Intel :ורבות נוספות.

●

הקורס מבוסס על תכנים זהים למסלולי ההסמכה.

●

הקורס עם התכנים הרחבים ביותר הקיים היום בישראל.

●

מרצים עם נסיון מעשי מהשטח ודוגמאות מעשיות מהשטח.

●

תירגול על בסיס בעיות אמיתיות שקיימות בשוק.

●

מדריכים עם הסמכות . LPI + RHCE
חושבים מחוץ לקופסא
שוברים את הפרדיגמה!

המטרה:
להפוך את מסלולי הלינוקס למסלולים אטרקטיביים ברמת המחיר ,ושווים לכל נפש.
ליצור באמצעות כך ,כמות גדולה של אנשים שעברו מסלולי הסמכות בשוק.
ליצור העלאה של המודעות והיכולות של שימוש בקוד פתוח במגזר העסקי.
לענות לצרכים של המגזר העסקי.
לבנות את המסלול שיהווה את ה"סיירת" של מסלולי הלינוקס.
קהל מטרה:
אנשים אשר רוצים להיכנס לעולם הלינוקס והקוד הפתוח.
אנשים אשר רוצים להשתלב בעבודה מעניינת ומאתגרת בשוק המיחשוב.
בוגרי מסלולי  MCSE / MCSAאשר רוצים ללמוד להטמיע ולהשתמש בשרתי לינוקס בסביבת עבודתם.

לפרטים03-9533603 :

http://www.ofek.biz

info@ofek.biz
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בארץ בתחום
 50%  30%הנחה על מחיר מסלולים מקבילים !

דרישות קדם:
ידע כללי במערכות הפעלה.
ידע בהפעלת מחשב.
אנגלית ברמה טובה.
תכנים ונושאים:
הקורס מוכרב מ  4מודולים שונים ,ארבעת המודולים עוסקים בנושאים שונים )ניתן להירשם רק לחלק
מהמודולים(  ,עם זאת סטודנטים שיירשמו למודולים המתקדמים מתחייבים להגיע עם הידע הנדרש – לא
תהיה חזרה על חומר והשלמת פערים.
●

הכרות עם מערכת ההפעלה והכלים עבודה.

●

ניהול וטיפול בשרתים

●

התקנה ,ניהול וכיוונון שרותים שונים בסביבת העבודה הארגונית.

●

תרגולים מעשיים של מקרי אמת ,הכנה למבחני ההסמכה ,ניהול וטיפול באבטחת מערכות.

סילבוס מלא יישלח למתעניינים !
המסלול היחיד העוסק בכל הפצות הלינוקס השונות :
 Red Hat, Fedora,Centos, SuSE, OpenSuSE, Debian, Ubuntuועוד.

המרצה בקורס הינו מרצה המוסמך ע"י  Red Hat, SuSEו  LPIכמרצה מטעמם במסלולים שלהם.
המרצה הקים מספר מכרזי תמיכה ,ייעוץ ,ונציגויות של חברות שונות בתחום הקוד הפתוח
והלינוקס.
למרצה למעלה מ  10הסמכות לינוקס שונות ולמעלה מ  20הסמכות בתחום ה . IT
לקבלת מידע והצעת מחיר לחץ כאן ומלא את הטופס.
)או כנס לכתובת( http://www.ofek.biz/contact :
לפרטים03-9533603 :

http://www.ofek.biz

info@ofek.biz

