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

Nog plaatsen beschikbaar bij de Specflow training op 20 april
Sneller, sneller, snelst. De trend is dat software steeds sneller naar productie wordt gebracht.
Naast ontwikkelmethodes als Continuous Delivery speelt het automatiseren van testen bij het
bereiken van die snelheid een belangrijke rol. Specflow helpt bij het automatiseren van
acceptatietesten. De nieuwe driedaagse workshop ‘Developing with Specflow’ van Info Support
stelt u in staat om praktisch toepasbare kennis van Specification by Example (of ATDD/BDD) uit te
breiden.
Schrijf nu nog snel in voor de Specflow training op 20 april in Veenendaal

Nieuw! Node.js training
Node.js is een recente toevoeging aan het software landschap.
Het brengt JavaScript naar de server en verrijkt haar met
veelzijdige APIs. Info Support biedt nu een nieuwe driedaagse
training over dit onderwerp. U leert in deze training Node.js van
binnen en van buiten kennen en gaat aan de slag met de
standaard bibliotheek en de uitgebreide third-party modules. U
ervaart hoe een Node.js project ontwikkeld en onderhouden
wordt. Schrijf u in voor Node.js: Serverside JavaScript done
right

Docker voor ontwikkelaars
Docker is een platform dat ontwikkelaars en beheerders in staat
stelt om applicaties te verpakken in een container. Het gebruik
van een container helpt te garanderen dat de applicatie
hetzelfde gedrag vertoont, zowel in productie als op test-,
acceptatie- en andere omgevingen. Info Support biedt nu een
nieuwe eendaagse training voor dit platform.
Meer informatie over de Docker training en inschrijven

Angular2: single page applicaties maken
Angular 2 is opvolger van het populaire framework AngularJS.
Angular 2 is herschreven vanaf de basis en ontwikkelaars
kunnen gebruik maken van EcmaScript taal functionaliteit om
daarmee robuuste en gestructureerde applicaties te schrijven.
Angular 2 is een grote verbetering ten opzichte van AngularJS
en brengt betere performance en simpelere ontwikkeling van
applicaties. Deze training introduceert het Angular 2 framework
en gebruikt de laatste ECMAScript standaarden om rijke client
side single page applicaties te ontwikkelen.
Er zijn plaatsen beschikbaar op 25 april in Utrecht en 2 mei in
Veenendaal

Kennis opdoen via collega's - probeer nu!
Kennis opdoen kan op verschillende manieren. Natuurlijk kan
dat door trainingen te volgen. Maar heeft u wel eens nagedacht
hoeveel kennis er eigenlijk al binnen uw organisatie aanwezig
is? Wilt u weten hoe u bestaande kennis binnen uw organisatie
optimaal kunt benutten en kennisdelen en leren via collega's
mogelijk kunt maken? Naast trainingen biedt Info Support nu
ook het kennismanagementplatform knowNow dat kennisdelen
binnen uw organisatie eenvoudig mogelijk maakt. Probeer het
uit en meld u nu aan voor een gratis proeflicentie op
www.isknownow.com.

International Management Forum
In samenwerking met onze partner International Management
Forum, bieden wij nu de volgende security en data solutions
trainingen aan:








Cyber Security
Identity Management and Access Control
Certified Chief Information Security Officer
Certified Data Science Professional
Certified Business Intelligence Professional Crash Course
Big Data Foundation

