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SZKOLENIE ŚREDNIO ZAAWANSOWANE

 

Chmura dla biznesu
 
CLOUD-BUSINESS
 
Czas trwania: 2 dni (16h)
 
Uczestnicy poznają model przetwarzania danych oparty na wykorzystywaniu usług firmy trzeciej

(lub oddzielnego działu)

w postaci udostępnionych serwerów i ich obsługi
 
Cele szkolenia 
..............................................................................................................................................................

Przekazanie wiedzy związanej z chmurą obliczeniową dla osób odpowiedzialnych za budowę

strategii firmy

Poznanie podstaw zarządzania projektami chmurowymi i zasad ich budowania
 
Zalety 
..............................................................................................................................................................

Duża ilość ćwiczeń praktycznych, skupienie się na życioowych przykładach i pokazanie

zrealizowanych projektów

Praktyka przed teorią - wszystkie szkolenia technologiczne prowadzone są w formie

warsztatowej. Konieczna teoria jest wyjaśniana na przykładzie praktycznych zadań

Konkretne umiejętności - w ramach każdego szkolenia rozwijamy praktyczne umiejętności

związane z daną technologią i tematyką

Nauka z praktykami - wszyscy trenerzy na co dzień pracują w projektach, gwarantuje to dostęp

do eksperckiej wiedzy i praktycznego know-how
 
Dla kogo? 
..............................................................................................................................................................

Szkolenie przeznaczone dla analityków biznesowych, menadżerów IT, PMów, project leaderów,

PO oraz specjalistów IT,

 którzy pragną poznać tematykę związaną z chmurą obliczeniową bez wchodzenia w jej

techniczne aspekty
 
Wymagania 
..............................................................................................................................................................

Podstawowa znajomość tematyki związanej z wytwarzaniem oprogramowania
 
Program 
..............................................................................................................................................................

Co to jest chmura obliczeniowa i jak ją rozumieć?
Zalety oraz wady chmury
Vendor Locking



Make IT happen

Data ostatniej aktualizacji dokumentu: 2022-12-23T16:11:41.693887

.

2.
a.
b.
c.
d.

3.
4.
5.
6.
7.

a.
b.
c.

8.
a.
b.
c.
d.

9.
a.
b.
c.

10.
a.
b.

11.
a.
b.
c.

12.
a.
b.

Migracja do chmury
Lift & Shift
Technical migration
Application migration
Przykłady migracji

Różnice pomiędzy Microsoft Azure/AWS/GCP
Rodzaje subskrypcji i modele płatnicze chmury
Cloud Adoption Framework
Support w chmurze
Przegląd wybranych usług chmurowych

IaaS
PaaS
Serverless

Estymacja kosztów & FinOps
Chmura vs on-premises
Chmura hybrydowa
Zarządzanie i estymacja kosztów
Usługi zarządzalne vs niezarządzalne a koszty

Skalowanie usług
Co oznacza termin skalowanie
Skalowanie wertykalne vs. horyzontalne
Sposoby skalowania w chmurze

Wysoka dostępność
Disaster recovery
Business continuity

Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo w chmurze vs. on-premises
Role Based Access Control (RBAC)
Zarządzanie dostępami dla użytkowników

Kwestie formalne
Gwarancje dostawców chmury
Przechowywanie danych


