Mendix Booster programma

Group Training
Training code

CGAMENBPCE

Gesproken taal

Engels

Taal materiaal

Engels

Dagdelen

20

Kosten

€4.000,00
excl. BTW Geen extra kosten.

Wat is Mendix Booster programma
Het Mendix Booster programma geeft je een hands-on deepdive in het Mendix platform. Met deze training ga je
door alle fasen van het ontwikkelen van apps met Mendix heen.
Aan het einde van de training ben je in staat om een complete Mendix app in werkende vorm te tonen op
verschillende devices.
Deze training is het logische vervolg op de online Mendix Rapid training van Mendix en gaat in op de volgende
onderwerpen:
coding guidelines
formuleren van user stories, DoD, DoR (agile/SCRUM)
UX/UI/styling/CSS/mobile
modulair, onderhoudbaar en herbruikbaar ontwikkelen
security
performance
integraties en extendability (Java, Javascript)
architectuur
In de ochtend krijg je steeds een interactieve workshop over voorgaande onderwerpen. In de middag werk je
aan een casus waarbij aandacht is voor de in de ochtend geleerde onderwerpen.
Na het booster programma ben je in staat zelfstandig een productiewaardige Mendix applicatie te ontwikkelen
en na enkele maanden ervaring kan je opgaan voor het Mendix Advanced certiﬁcaat (niet inbegrepen).

Voor wie is Mendix Booster Programma
Deze training is geschikt voor ontwikkelaars, business analisten, testers, architecten die aan de slag willen met
het Mendix platform. Technische kennis is niet vereist, wel handig.
Om deze training te kunnen volgen is het vereist dat je de gratis online training "Become a Rapid Developer
(Developer)" van Mendix succesvol hebt afgerond. https://gettingstarted.mendixcloud.com/link/path/38
Het trainingsmateriaal is in het Engels. De training wordt verzorgd in Nederlands of Engels afhankelijk van de
deelnemers.
Je werkt op je eigen laptop. Op je laptop moet je de mogelijkheid hebben zelf software te installeren

Op de producten en diensten die genoemd zijn in dit document zijn de Algemene
Voorwaarden van Capgemini Academy van toepassing. Kijk voor de laatste versie op
https://academy.capgemini.com/. De prijzen van genoemde producten en diensten zijn
aan verandering onderhevig. Controleer ook voor de meest recente prijzen, onze website.

Over Academy
De professionals van Capgemini Academy bieden IT’ers wat ze nodig hebben. Onze
mensen hebben een scherp oog voor drijfveren, aandacht voor talent en besef van
speciﬁeke omstandigheden. Ze bewegen tot beweging. Programma’s die hun oorsprong
vinden in het dagelijks werk van onze zowel didactisch als inhoudelijk onderlegde trainers
wakkeren het vuur aan. Praktijkverhalen die vertellen hoe je problemen met IT en de
mensen eromheen nou écht oplost doen de rest.

Capgemini Academy. We transform IT professionals
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Een instituut als het onze helpt mensen en organisaties iedere dag weer het beste uit
zichzelf en elkaar te halen. Bereidt hen voor op het zelfbewust aangaan van de
uitdagingen van morgen. Stimuleert leer- en nieuwsgierigheid. Opdat IT’ers en hun
werkgever beter, langer en intensiever met elkaar vooruit kunnen. Tot wederzijds
genoegen.
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