Profita de Ofertele Speciale si
inscrie-te la cursurile Wi-Fi Ekahau,
ECSE, 2022.
« Rezerva un loc »

Inscrie-te la curs si obtine Certificarea ECSE!
» Oferta este valabila pana la 31 ianuarie 2022.
Tele Grup in parteneriat cu Ekahau - liderul mondial in
proiectare si optimizare retele Wi-Fi, organizeaza in perioada
05 - 08 octombrie 2021 Cursul de certificare Ekahau - ECSE
Design.
Participand la acest curs veti dobandi informatii noi si cunostinte
avansate de proiectare, implementare si depanare a
retelelor Wi-Fi, utilizand produsele Ekahau. Aceste cunostinte se
aplica pentru toate marcile de produse Wi-Fi.
Cursul se adreseaza inginerilor de sistem, administratorilor IT
si tuturor persoanelor care lucreaza cu tehnologia Wi-Fi si doresc
sa acumuleze cunostiinte avansate despre cum sa implementezi si
depanezi retele Wi-Fi, utilizand produsele Ekahau.
» Detalii și înscrieri

__________

Inscrie-te la curs si obtine Certificarea ECSE!
» Oferta este valabila pana la 31 ianuarie 2022.
Tele Grup in parteneriat cu Ekahau - liderul mondial in
proiectare si optimizare retele Wi-Fi, organizeaza in perioada
02 - 05 noimbrie Cursul de certificare Ekahau - ECSE
Advanced.
Acest curs a fost conceput in special pentru cei care au participat
si au obtinut certificarea la cursul ECSE Design si care acum
doresc sa aprofundeze si mai mult diverse informatii despre retele
Wi-Fi.
Aprofundeaza aspecte si mai complexe ale retelelor Wi-Fi!
Afla detaliile care fac diferenta in proiectarea, optimizarea si
depanarea retelelor Wi-Fi intr-un curs de 4 zile sustinut de un
expert Wi-Fi.
» Detalii și înscrieri

__________

Inscrie-te la curs si obtine Certificarea ECSE!
Tele Grup in parteneriat cu Ekahau - liderul mondial in
proiectare si optimizare retele Wi-Fi, organizeaza in perioada
14 -17 martie 2022 Cursul de certificare Ekahau - ECSE
Troubleshooting.
Acest curs de 4 zile consta in lectii teoretice si laboratoare practice

predate de experti in domeniul Wi-Fi. Gratie cunostintelor si
experientei profesionistilor care predau aceste cursuri,
metodologia de invatare este adaptata si personalizata pe
nevoile participantilor, concentrandu-se pe specificul fiecarui
business.
Pe parcursul acestui curs, veti trece prin 6 procese standard de
depanare a retelei folosind anumite instrumente si tehnici in
fiecare etapa pentru a identifica diverse probleme.
» Detalii și înscrieri
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