Workshop Office 365 en SharePoint 2013
Na afloop van de workshop heeft de deelnemer kennis van Office
365 licenties, de aanschaf- en implementatiemogelijkheden en de
mogelijkheden van de E-licentie voor de eindgebruiker.
Beschrijving:.
Voorwaarden vooraf: De deelnemers maken vooraf een gratis
account aan, licentie E. Daarvoor krijgen zij een instructie. De
deelnemers hebben een laptop/pc nodig met minstens Office 2010
(liefst 2013) Indien deelnemers een eigen 365 account hebben en
een laptop, mag dit worden gebruikt. Er wordt klassikaal gewerkt in
het eigen account. Theorie wordt gekoppeld aan de praktijk en
meteen live geoefend
Doelgroep en vooropleiding:
Medewerk(st)ers, die betrokken zijn in het beheersen, sturen of
leveren van Office 365 en/of SharePoint dienstverlening. De
deelnemers dienen over elementaire kennis te beschikken van en
ervaring te hebben in Microsoft Office applicaties. SharePoint
kennis is een pre maar niet noodzakelijk.

Programma (1 dag):
De volgende onderwerpen worden
behandeld:
Office 365 algemeen:
- De licentievormen binnen Office 365
- De inhoud van Office 365 licentie E
- De wijze van en stappen in de
implementatie
- De koppelingen van hardware én
software aan Office 365
SharePoint 2013: eindgebruiker
- Het gebruik van Skydrive Pro
- Het aanmaken en gebruik van een
subsite binnen de teamsite
- Het aanmaken en gebruiken van
bibliotheken en lijsten
- Koppelen van SharePoint 365 met de
lokale pc
- Koppelen van SharePoint 365 met de
lokale Office Client. Koppelen van Office 365 met mobile devices.

Cursusmateriaal
Er wordt gezorgd voor schrijfbenodigdheden waarmee u
aantekeningen kan maken tijdens de training.
Uw trainer: Roel Peeters

Certificering:
Aan het eind van de training wordt u een Mentorum certificaat
uitgereikt.
Locatie:
De training zal worden gegeven op onze locatie Utrecht Lunetten
(Aristo) Adresgegevens:
Brennerbaan 150
3524 BN Utrecht

(Roel Peeters is een veelgevraagd en
zeer ervaren trainer in Microsoft Officeen presentatievaardigheden, Tevens is
hij coach in Efficiënt en Plezierig
Werken).
Zie ook: www.roelpeeters.nl

Datum en tijd:
Zie ‘Agenda’ op www.mentorum.nl.

Prijs training:
€ 275,00 excl BTW
Inschrijven via
www.mentorum.nl
(volg ‘agenda & contact’)

