Czy masz chęć zdobyć praktyczną i przydatną umiejętność, która pozwoli Ci znaleźć
lepszą pracę i jednocześnie zarabiać lepsze pieniądze? Czy chcesz się nauczyć
uruchamiania i zarządzania wirtualnymi serwerami? W kursie skupiam się
maksymalnie na praktycznym podejściu. Tym samym, teorię ograniczamy do
koniecznego minimum. Pozwoli Ci to zastosować wiedzę w prawdziwych
wdrożeniach i pracy.
Kurs to kompletna droga: Od Zera Do Bohatera. Zawarłem w nim to, co działa i co
faktycznie jest potrzebne w pracy Administratora Systemów do Wirtualizacji. Dzięki
temu oszczędzisz bardzo dużo czasu i unikniesz błędów.
Co otrzymasz w kursie:
Poznasz cały proces. Podczas tego 12-tygodniowego programu przeprowadzę Cię
przez cały proces instalacji, konfiguracji i administracji serwerami wirtualnymi.
Wszystko z użyciem systemu Proxmox. System ten cieszy się coraz większą
popularnością i coraz częściej wybierany jest przez działy IT. Nauczę Cię
uruchamiać serwery Linux oraz Windows na Proxmoxie . Co tydzień będziesz
otrzymywał zestaw lekcji wraz z pracą domową, która pomoże Ci wyciągnąć z
programu maksymalną wartość.
Otrzymasz ponad 150 lekcji + Nagrania Live + Unikatowe Bonusy
Dowiesz się jak wdrożyć i skonfigurować system Proxmox. Następnie nauczysz
się automatyzacji własnego środowiska. W kursie skupiam się maksymalnie na
praktycznym podejściu. Tym samym, teorię ograniczamy do absolutnego
minimum, które pozwali Ci zastosować wiedzę w prawdziwych wdrożeniach.

https://asdevops.pl/kurs-proxmox

Pokażę Ci drogę od zera. Dzięki kursowi zrozumiesz dokładnie jak przygotować
środowisko i wdrożyć Proxmox. Dowiesz się jak konfigurować, tworzyć własne
skrypty, zarządzać i zabezpieczać system.
W kursie prezentuję wiedzę, która pozwoliła mi zbudować swoją karierę w branży
IT. Znajomość wirtualizacji już na samym starcie pozwoliła mi wyprzedzić innych
kandydatów podczas rekrutacji. Dodatkowo, zapewniła mi udział w kluczowych
wdrożeniach w firmie oraz szybki awans.
Podczas kursu przeprowadzę Cię przez cały proces budowy systemu. Na potrzeby
zamieszczonego materiału stworzysz własne laboratorium z pełną infrastrukturą
sieci, a następnie wdrożysz najlepsze standardy IT.
Poznasz najczęstsze problemy i błędy, które pojawiają się podczas wdrożenia
systemu do wirtualizacji. Nauczę Cię również jak sobie z nimi radzić.
Przejdziesz przez proces pod okiem swojego doświadczonego trenera, który
wyjaśni każdy etap procesu i pomoże w przypadku problemów.
Będziesz mieć możliwość konsultacji z trenerem.
Otrzymasz gotowe skrypty, pliki konfiguracyjne, a także obraz dysku gotowy do
uruchomienia.
Otrzymasz gotowy do działania image z Linuxem.
Otrzymasz dostęp do aktualizacji materiałów.
Otrzymasz dostęp do zamkniętej grupy na Facebooku.
Otrzymasz napisane przeze mnie e-booki "Monitoring Serwerów" oraz "Ogarnij
Ansible", które pomogą przy automatyzacji Twojej pracy.
Otrzymasz napisany przeze mnie "Poradnik Administratora Systemu Zabbix",
który wyjaśnia monitorowanie środowiska IT.
Po przejściu kursu otrzymasz certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.
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Kto stworzył kurs?
Arek Siczek - w branży IT działam od 15 lat.
Zaczynałem pracę w IT w 2006 roku. Od 2012
roku prowadzę blog informatyczny ASKomputer.
Prowadzę firmę IT, która pomogła już
kilkudziesięciu przedsiębiorstwom. Na łamach
mojego bloga regularnie dzielę się wiedzą oraz
spostrzeżeniami na tematy technologiczne,
biznesowe.
Wirtualizacja infrastruktury informatycznej to
zagadnienie, z którym miałem do czynienia
niemal z każdej strony. Zarówno jako
użytkownik, administrator, wdrożeniowiec oraz
kierownik projektu wdrożenia systemu. A to
oznacza, iż spokojnie mogę podjąć temat
zaprojektowania najlepszego środowiska do
monitoringu IT. Od wielu lata staram się
promować zagadnienia wirtualizacji IT. Zarówno
od strony utrzymania, automatyzacji, a także
monitorowania. W 2015 roku mój zespół
otrzymał nagrodę za najbardziej Innowacyjny
Produkt na Gali Złotych Puzzli Outsourcingu.
Było to rozwiązanie oparte o monitoring IT.
Więcej informacji na temat kursu znajdziesz tutaj:

KURS WIRTUALIZACJA SERWERÓW

Masz pytania? Coś nie jest dla Ciebie jasne? Możesz zadać mi pytanie, a ja z chęcią na
nie odpowiem! Napisz do mnie maila:

AREK@ASDEVOPS.PL

https://asdevops.pl/kurs-proxmox

