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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 in ons
curriculum
Wij helpen u of uw IT-organisatie
steeds te beschikken over up-to-date
kennis en vaardigheden. Ga naar onze
website voor een overzicht van
trainingen die recentelijk aan ons
curriculum zijn toegevoegd.
LEES MEER

Introduction to
Flutter for
Developers

In deze training maakt u kennis met de
programmeertaal DART en de Flutter
stack om snel en efficient Android en
IOS mobiele toepassingen te bouwen.
LEES MEER

Opleidingstrajecten
'T-Shaped Tester'
Info Support biedt u een .NET-versie of
een Java-versie van dit traject met
klassikale trainingen.
LEES MEER

Configuring and
Operating a Hybrid
Cloud with Microsoft
Azure Stack
Deze vijfdaagse Microsoft training
(MOC 20537) is voor
servicebeheerders, ontwikkelaars en
cloudarchitecten die geïnteresseerd zijn
in het gebruik van Microsoft Azure
Stack om vanuit een eigen datacenter
cloudservices aan eindgebruikers of
klanten te bieden.
LEES MEER

Developing Apps
and Elements with
Polymer
In deze training leert u het ontwikkelen
van uw eigen elementen en u maakt
kennis met de bestaande elementen
van het Polymer framework. U leert
ook het ontwikkelen, testen en

deployen van progressieve web
toepassingen.
LEES MEER

Word Certified
BlockChain
Professional
Als je deze online-training volgt en het
bijbehorende examen succesvol
afrondt, ontvang je het 'Certified
BlockChain Professional'-certificaat.
LEES MEER

Open Leercentrum
Infrastructuur
In het Open Leercentrum
Infrastructuur bestudeert u onder
begeleiding van een gecertificeerde
Info Support trainer de lesstof van een
Microsoft Infrastructuur training. We
faciliteren een optimale leeromgeving
en leerstijl die bij u past.
LEES MEER

VSTS Configuration
and Administration
U leert alles wat nodig is om een Visual
Studio Team Services (VSTS) account
op te zetten, in te richten en te
beheren voor uw organisatie, afdeling
of team.
LEES MEER

Over deze nieuwsbrief

U ontvangt deze nieuwsbrief als abonnee of omdat u in het verleden een training
hebt gevolgd bij het Kenniscentrum van Info Support. Uiteraard kunt u zich te allen
tijde uitschrijven via onderstaande link.
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