SQL

Novi razpisani tečaji za SQL Server
2016
• Tečaj 70-768: Developing SQL Data Models

Microsoft vam ponuja šest
novih tečajev na področju
SQL Server 2016 s katerimi
boste pridobili znanje za
delo s cloud-powered data okoljem. Znanje vam
bosta predajala priznana predavatelja s certifikatom Microsoft Certified Trainers Dejan Sarka
in Danijel Novak. Dejana Sarko večina dobro
pozna, saj je avtor in so-avtor številnih knjig
in tečajev, povezanih z SQL, ter MVP nazivom,
ki ga nosi že preko 15 let. Danijel Novak je že
vrsto let aktiven predavatelj, svetovalec in ima
kot vodja projektov za seboj že mnogo uspešno
vpeljanih rešitev, implementacij in vzdrževanj
podatkovnih baz na osnovi Microsoft Windows
operacijskih sistemov in strežnika Microsoft
SQL Server. Predavatelja vas bosta pripravila na
izpite s katerimi si lahko pridobite MCSA certifikat in vam predstavila tudi vse novosti, trike in
mnogo drugih prednosti, ki vam jih SQL Server
2016 lahko ponudi.
Pa si poglejmo kateri tečaji vas bodo privedli do
znanja, ki ga potrebujete:
Database Development:
•

Tečaj 70-761: Querying Data with TransactSQL

•

Tečaj 70-762: Developing SQL Databases

Database Administration:
•

Tečaj 70-764: Administering a SQL Database Infrastructure

•

Tečaj 70-765: Provisioning SQL Databases

Bussiness Intelligence:
•

Tečaj 70-767: Implementing a SQL Data
Warehouse

Nove možnosti izobraževanj
V današnjem času je zelo težko najti prosti čas,
ki ga lahko namenimo izpopolnjevanju oziroma
pridobivanju novega znanja in Microsoft vam
ponuja rešitev tudi za ta problem.
V primeru, da vam urnik v službi preprosto ne
dopušča, da ste odsotni nekaj dni za udeležbo
na izobraževanju v izobraževalnih centrih se lahko odločite za izobraževanje MOC-On Demand.
Možnost izobraževanja On-Demand vam omogoča, da se izobražujete v času, ko vam vaš urnik
to dopušča, prilagodite ga svojem tempu in tudi
kraj izobraževanja je po vaši izbiri (lahko tudi kar
iz vašega domačega naslonjača).

Certifikacijska pot za SQL Server 2016
Da bi svoje pridobljeno znanje ovrednotili si
lahko z opravljanjem izpitov prislužite tudi certifikat Microsoft Certified Solutions Associate
(MCSA) SQL Server 2016.
Katere izpite je potrebno opraviti, da si lahko
omenjeni naziv prislužite pa si lahko pogledate
na certifikacijski poti prikazani spodaj.
Kontaktirajte nas, ko si boste želeli svojo ekipo
certificirati in pripraviti na delo z SQL Serverjem
2016.
V našem izobraževalnem centru bomo poskrbeli, da boste pridobili znanje s strani svetovno
znanih predavateljev in pridobitev certifikata bo
za vas še bolj preprosto.
Za ponudbo in dodatne informacije nam pišite
na info@kompas-xnet.si ali pa nas pokličite na
01 5136 990.
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