Hierbij ontvangt u de Info Support e-nieuwsbrief met trainingnieuws. Blijf
vooruit gaan in de IT: ontwikkel uw kennis en vaardigheden bij het Info Support
Kenniscentrum.

Info Support Blended Learning training
Een Info Support Blended Learning training is opgebouwd uit een
combinatie van contactonderwijs en offline leren. U behaalt zo
flexibel uw (leer)doel tegen een relatief laag tarief. Een Info Support
Blended Learning training is een didactisch gefundeerde aanpak
waarbij de klassikale leervorm en zelfstudie geïntegreerd worden
ingezet. Lees meer...

Nieuw in ons curriculum
Om uw business te allen tijde adequaat te kunnen
ondersteunen moet uw IT-organisatie steeds beschikken
over up-to-date kennis en vaardigheden. Het
Kenniscentrum van Info Support helpt u hierbij. Ga naar
onze site voor een overzicht van trainingen die recentelijk
aan ons curriculum zijn toegevoegd. Lees meer...

Continuous Delivery training
Continuous Delivery is een set van processen en werkwijzen
die het mogelijk maken om sneller en kwalitatief betere
functionaliteit op te leveren. Resultaat, opleveren van betere
software en tevreden gebruikers.
Lees meer...

Xamarin voor Mobile Development
De wereld wordt steeds mobieler, gegevens moeten overal
en altijd toegankelijk zijn. Softwareontwikkeling van
mobiele applicaties wordt steeds belangrijker. Met Xamarin
maakt u native iOS, Android, Mac en Windows apps met
C#.
Info Support biedt u twee klassikale trainingen:



Xamarin Fundamentals
Xamarin Advanced

JAVA 8 en Java EE7



Leer de nieuwe features van Java 8 en een nieuwe
stijl van programmeren, functioneel programmeren.
Lees meer...
Ontwikkel Enterprise applicaties met Java Eenterprise
Edition 7 technologie. Lees meer...

Team Foundation Server 2013
De Team Foundation Server trainingen zijn recentelijk
geüpgraded naar de 2013 versie.
Lees meer...

SQL Server 1214
Al jarenlang kunt u bij Info Support terecht voor het opdoen
van grondige kennis van databaseontwikkeling en -beheer.
Mogelijkheden genoeg om uw vaardigheden te oefenen en te
verdiepen en kennis te maken met de nieuwste en meest
geavanceerde mogelijkheden van het SQL Server platform.
Lees meer...

AngularJS
AngularJS Leer de theorie en pratijk van het populaire
JavaScript Framework AngularJS.
Lees meer...

Continuous Delivery The Game: denk mee en speel
nu al de eerste levels!
Info Support werkt aan de ontwikkeling van een game met
ontwikkelaars in de hoofdrol. Dat doen we echter niet alleen, onze
volgers op Facebook invloed kunnen uitoefenen op het
eindresultaat. Zo is het design zelf, maar ook één van de karakters
in de game inmiddels al door onze Facebook fans gekozen. De
game is echter nog niet af, er zijn nog steeds onderdelen waar over
kan worden gestemd of input voor kan worden geleverd, zoals
ideeën voor puzzels in de game. Dus like onze pagina op Facebook
en doe mee! Alvast een kijkje nemen in de keuken? Dat kan, want
de eerste levels zijn al te spelen. Speel hier het spel.

