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Wat is AWS Technical Essentials (AWSE)
Deze training introduceert AWS-producten, -diensten en algemene oplossingen met
enthousiasmerende oefeningen en praktische activiteiten. Het helpt deelnemers die niet uit een
technische achtergrond komen om bekwaam te worden in Amazon Web Services en stelt hen in
staat om weloverwogen beslissingen te nemen over IT-oplossingen op basis van zakelijke
vereisten.
Aan het einde van deze cursus kun je de volgende taken uitvoeren:
Identiﬁceer AWS-gebruikersgroepen en online beschikbare hulpmiddelen en bronnen
Maak een AWS-account aan
Identiﬁceer technische terminologie en concepten die betrekking hebben op de cloud en
het AWS-platform
Beschrijf de belangrijkste AWS Compute- en Storage-producten en -services, waaronder
EC2, EC2 Security, gerelateerde applicatieservices en CloudFormation-sjablonen, VPC,
Amazon Storage Gateway en lifting, opslag op S3 en Glacier
Beschrijf de belangrijkste producten en services van AWS Scale en Networking, inclusief
ELB, Auto Scale, CloudWatch-statistieken en alarmen, Elastic BeanStalk, Netwerken met
VPC, DirectConnect, Amazon Route 53 en CloudFront
Beschrijf de impact en het belang van architectuur
Identiﬁceer de gerelateerde applicatieservices en CloudFormation-sjablonen
Laat zien hoe u serverinstances in de AWS-cloud kunt starten en beheren
Bouw een gehoste statische website
Infrastructuur en applicaties implementeren

Voor wie is AWS Technical Essentials (AWSE)
Deze training is voor iedereen die een introductie wil in AWS core services.
We adviseren deelnemers om aan de volgende vereisten te voldoen:

de training Systems Operations on AWS (AWSSYS) of Developing on AWS (AWSD) gevolgd
Praktische kennis van een of meer programmeertalen op hoog niveau (C #, Java, PHP,
Ruby, Python, etc.)
Gemiddelde kennis van het beheer van Linux- of Windows-systemen op
opdrachtregelniveau
Werkervaring met AWS met zowel de AWS Management Console als de AWS Command Line
Interface (AWS CLI)

Voorvereisten
Geen

Doelstellingen
Deze training introduceert AWS-producten, -diensten en algemene oplossingen met meeslepende
oefeningen en praktische activiteiten. Het helpt studenten die niet uit een technische
achtergrond komen om bekwaam te worden in Amazon Web Services en stelt hen in staat om
weloverwogen beslissingen te nemen over IT-oplossingen op basis van zakelijke vereisten. Aan
het einde van deze cursus kunt u:
Identiﬁceer AWS-gebruikersgroepen en online beschikbare hulpmiddelen en bronnen
Maak een AWS-account
Identiﬁceer technische terminologie en concepten die betrekking hebben op de cloud en
het AWS-platform
Beschrijf de belangrijkste AWS Compute- en Storage-producten en -services, waaronder
EC2, EC2 Security, gerelateerde applicatieservices en CloudFormation-sjablonen, VPC,
Amazon Storage Gateway en lifting, opslag op S3 en Glacier
Beschrijf de belangrijkste producten en services van AWS Scale en Networking, inclusief
ELB, Auto Scale, CloudWatch-statistieken en alarmen, Elastic BeanStalk, Netwerken met
VPC, DirectConnect, Amazon Route 53 en CloudFront
Beschrijf de impact en het belang van architectuur
Identiﬁceer de gerelateerde applicatieservices en CloudFormation-sjablonen
Laat zien hoe serverinstanties in de AWS-cloud kunnen worden gestart en beheerd
Bouw een gehoste statische website
Implementatie van infrastructuur en applicaties
Beschrijf het account, facturering (tagging), delegatie van prijsgegevens, rapportage

Indien een copyright van derden van toepassing is op deze training, vind je het copyright
op https://academy.capgemini.nl/trademarks
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.
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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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