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Malmö 2014-08-25

Generell information

SE - Utbildningsplan hösten 2014
Nedan finner ni information om de teknikerutbildningar som är inplanerade under hösten 2014 hos
Westcon Nordic i Malmö.

TEKNISK GRUNDKURS IP OFFICE (IPO)
Kursens nytta
Att ge grundläggande kunskap om installation, programmering och underhåll av Avaya IP Office
Dag 1: Hårdvara, installation, programmering telefoni - Övningar
Dag 2: IP och applikationer - Övningar
Dag 3: IP Dect, Embedded Voicemail, Mobilintegration, SIP, Övrigt - Övningar

Förkunskaper
Grundkunskaper om data, nätverk, telefoni, ISDN och MS Windows. Goda kunskaper i engelska förutsätts.
Kursen är på svenska.

Tid
Kursen hålls mellan 8.30 och 17:00.

Antal deltagare
Det finns totalt sex (6) platser per kurstillfälle.

Pris
6000:-/deltagare inkl. kursmaterial, lunch och kaffe

Anmälan
Anmälan görs på Westcon Academy (http://se.convergence.westcon.com/content/academy ) senast två veckor
före kursstart. Anmälan ska innehålla fullständigt namn, företagsnamn, telefonnummer och E-postadress.
Bokningsbekräftelse skickas ut ca två veckor före kursstart. Eventuellt förhinder måste meddelas
senast fem dagar före kursstart, annars utgår en avgift på 2000:- exkl. moms per deltagare.
Om det är för dåligt intresse för kursdatumet, kan kursen ställas in.

Kursledare
Magnus Svensson

Plats
Utbildningen hålls på Westcons kontor i Malmö Elbegatan 5. För att se på karta så besök
http://www.hitta.se/ViewDetailsPink.aspx?Vkiid=CAvH2%2b08gBcjShNjd%2bhRnA%253d%253d&va
d=westcon

IP OFFICE VM PRO (VMpro)
Kursens nytta
Att ge kunskap om installation, programmering och underhåll av VoiceMail Pro till Avaya IP Office.

Förkunskaper
Teknisk grundkurs IP Office samt grundkunskaper om data, nätverk, telefoni, ISDN och MS Windows. Goda
kunskaper i engelska förutsätts. Kursen är på svenska.

Tid
Kursen hålls mellan 8.30 och 17:00.

Antal deltagare
Det finns totalt sex (6) platser per kurstillfälle.

Pris
2000:-/deltagare inkl. kursmaterial, lunch och kaffe

Anmälan
Anmälan görs på Westcon Academy (http://se.convergence.westcon.com/content/academy ) senast två veckor
före kursstart. Anmälan ska innehålla fullständigt namn, företagsnamn, telefonnummer och E-postadress.
Bokningsbekräftelse skickas ut ca två veckor före kursstart. Eventuellt förhinder måste meddelas
senast fem dagar före kursstart, annars utgår en avgift på 2000:- exkl. moms per deltagare.
Om det är för dåligt intresse för kursdatumet, kan kursen ställas in.

Kursledare
Magnus Svensson

Plats
Utbildningen hålls på Westcons kontor i Malmö Elbegatan 5. För att se på karta så besök

http://www.hitta.se/ViewDetailsPink.aspx?Vkiid=CAvH2%2b08gBcjShNjd%2bhRnA%253d%253d&va
d=westcon
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