EN DEL AF

Cloud Academy
Forbedr vidensniveauet i din organisation og
skab grundlaget for succes med Cloud

Skab dine egne Cloud specialister

NØGLEFUNKTIONER

Cloud repræsenterer et paradigmeskifte i tilgangen til IT. Derfor er det afgørende at
sikre den rigtige viden og de rigtige kompetencer for at få en succesfuld overgang til
Cloud.

Gap-analyse vil sikre, at vi underviser de
rigtige personer/roller i organisationen i de
rigtige emner og kurser. Vi kan hurtigt
identificere hvilke kompetencer der mangler i
jeres team.

Cloud er et nyt område for mange, og kræver et bredt vidensniveau om kode, data,
logs, ydeevne, sikkerhed og metrikker. Cloudeon har de bedste eksperter inden for
Cloud til at sikre en effektiv uddannelse af din organisations nøglemedarbejdere.

Hvorfor Cloud Academy?
Cloud ekspertise - Cloudeon eksperter er certificerede undervisere med mange års
praktisk erfaring i Cloud fra både infrastruktur, platform og softwareudvikling.
Digitalt fundament - Cloud er fundamentet for enhver succesfuld digital
transformation. Cloudeon undervisere har hjulpet mange organisationer på deres
digitaliseringsrejse.
Vi er tæt på din forretning - Det er vigtigt for os at forstå jeres forretning og
organisation for at kunne komme med en vurdering af jeres behov for både
kompetencer, opgradering af viden samt evt. behov for hele nye roller i jeres teams.
Ved at være tæt på jeres forretning, kan vi sikre at jeres Cloud-migrering bliver en
succes.
Eksperter i IT-branchen - Alle vores undervisere er certificerede eksperter hos
Microsoft. Derved kan vi garantere at undervisningen er baseret på Microsoft egne
standarder. Skulle din organisation få brug for uddannelse inden for et felt udenfor
vores kerneområder, har vi et omfattende partnernetværk, som gør det muligt straks
at finde de helt rigtige ressourcer.
Hurtigere på plads i Cloud - med Cloud Academy kan vi accelerere og skalere
undervisningen til jeres behov. På den måde kommer din organisation i Cloud, så
hurtigt som muligt.
Cloudeon er med hele vejen - Cloud Academy er dedikeret til at hjælpe din
organisation med en succesfuld rejse med Cloud. Derfor sørger vi for at
undervisningen er tilpasset de forskellige faser af jeres Cloud-migrering.

Garanteret tilfredshed hos deltagerne i
Cloud Academy. Cloudeon følger op på alle
undervisningsforløb og optimerer løbende
undervisningen. Derved sikrer vi, at din
oplevelse er tilfredsstillende.
Fleksibel afholdelse. Vi tilbyder både holdog
klasseundervisning samt online træning.
Aften- eller weekend-undervisning kan også
arrangeres.
Månedlig rapportering af jeres fremskridt
med undervisningen, gør det muligt at
overvåge din organisationens udvikling
og fremskridt.
Statusmøder hvert kvartal. Gennem faste
møder kan vi løbende evaluere deltagernes
udvikling og tilpasse forløbet til gruppens
niveau.

Ydelser

Beskrivelse

Azure Fundamentals

Den bedste måde at give din organisations medarbejdere en fælles
forståelse for hvad Azure Cloud er, samt hvordan Azure kan forbedre din
forretningsagilitet og sænke din ’Time to market’.

Rolle-specifikke uddannelser

Uanset hvilke opgaver der skal løses i den fremtidige Cloud-organisation,
tilbyder Cloud Academy et passende uddannelsesforløb, f.eks. i drift,
udvikling, arkitektur, sikkerhed, DevOps mm.

Teknologispecifikke workshops

Vi kan tilbyde workshops inden for alle områder i Azure - drevet af vores
Cloud eksperter.

Specialtilpassede kurser

Nogle mindset er bedre til at sidde på skolebænken end andre. Vi lærer alle
forskelligt. Derfor tilbyder vi tilpassede kurser, f.eks. ”hands-on” træning,
workshops inkl. øvelser eller ”lab-træning” som er specialtilpasset dine
medarbejders specifikke behov.

Ekspertuddannelse

Hvis du er interesseret i at få nyheder, oplæg og viden fra de bedste Cloudeksperter og lære om de seneste trends inden for Cloud, har Cloudeon de
rigtige folk og ressourcer klar til at hjælpe.

Pris

Essential

Underviser

25,000/dag

Kursusmateriale

1,000/dag/deltager

Kursus lokaler og catering

1,000/Dag/deltager

Bed and breakfast

500/dag/deltager

Ekspert-træning

Kontakt os

Example Pricing

3 dage med 10 deltagere 25,000*3 + 2,000*3*10 = 135,000 DKK

Ready, Set, Go - den fulde Cloud Journey
Cloud Academy
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Cloud Reality

Cloud Enablement

Cloud Transition

Essential

Cloud Reality

Cloud Support

Ultimate: pr. VM

OpsAI SaaS Inklusiv

Cloud Operation

OpsAI SaaS fakturering pr. md.

Kontakt
Har du spørgsmål eller ønsker yderligereinformation, er du
velkommen til at kontakte TDC Erhverv på 77 33 71 71
tdc.dk/cloudeon

KONTAKT
RING 77 33 71 71

