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.

Nieuw! Leer programmeren in Scala
Functionele programmeertalen zijn hot! In steeds meer
projecten worden programmeertalen als Scala ingezet vanwege
de mooie eigenschappen van functionele programma’s: goed
schaalbaar, goed parallelliseerbaar, wiskundig van aard,
makkelijk te testen. Ook leren programmeren in de functionele
programmeertaal Scala, een taal die compatibel is met Java?
Op 7 maart zijn nog plaatsen beschikbaar in Veenendaal!

De nieuwste snufjes technologie
Onze docenten werken continu aan de ontwikkeling van trainingen in de nieuwste technologie.
Daarmee houden we de kennis van onze cursisten up-to-date en kunnen zij als eerste aan de slag
met de nieuwste snufjes. Een overzicht van de nieuwste trainingen:








Java 8
Docker
Specflow
Node JS
Angular 2
Azure Machine Learning

Nieuwe Training Guide & INNOVATIONS
Dé IT Training Guide is uit! Ook in 2016 krijgt u van ons weer
antwoord op de vragen: Welke trainingen biedt Info Support
voor bepaalde technologieën, producten of methodieken? Welke
trainingen kunnen mij helpen om kennis en ervaring op te doen
voor een bepaalde rol of functie? Hoe kan ik me certificeren?
U leest dit alles in de digitale versie van de Training Guide.
Naast onze trainingen krijgt u dit jaar een beeld van Info
Support als solide en innovatieve IT-dienstverlener, want dit
jaar hebben we een extraatje aan de Training Guide
toegevoegd; het INNOVATIONS magazine. Nieuwe technologie
en innovatie gaan vaak hand in hand. We zien dat niet alleen op
ons Kenniscentrum, maar ook in projecten bij onze
opdrachtgevers in de dagelijkse praktijk.
Lees INNOVATIONS magazine online

Uitgelicht: Continuous Delivery
Steeds meer bedrijven werken volgens de Continuous Delivery
methode. Natuurlijk kan dit dan ook niet aan ons
trainingsaanbod ontbreken. Werkt u ook al met deze methode,
of wilt u er graag mee starten? Dan komen deze trainingen
wellicht van pas:





Agile Project Start Up: Bij Continuous Delivery draait
alles om het team. En hoe beter het team op elkaar is
ingespeeld, hoe succesvoller het project. Geef uw
project een vliegende start!
Continuous Delivery Essentials: Nog niet helemaal
vertrouwd met Continuous Delivery? Met deze training
maakt u kennis met de verschillende onderdelen van het
proces, de principles en (best) practices. Deze training
geeft u verder inzicht wat er voor nodig is om
Continuous Delivery in u organisatie in te voeren.

