AWS Cloud Practitioner Essentials
(CP-ESS)
Partner Training
Training code

FSLAWSCPCE

Gesproken taal

Engels

Taal materiaal

Engels

Dagdelen

2

Kosten

€295,00
excl. BTW Geen extra kosten.

Wat is AWS Cloud Practitioner Essentials (CP-ESS)
Deze dagcursus op fundamenteel niveau is bedoeld voor professionals die op zoek zijn naar een
algemeen begrip van de AWS Cloud, onafhankelijk van speciﬁeke technische rollen. Het biedt een
gedetailleerd overzicht van cloudconcepten, AWS-services, beveiliging, architectuur, prijzen en
ondersteuning. Het bevat oefeningen die enkele van de kernconcepten van de theorie versterken.
Deze cursus helpt je ook om je voor te bereiden op het AWS Certiﬁed Cloud Practitioner-examen.
Na deelnemen aan deze cursus kun je:
Deﬁniëren wat de cloud is en hoe deze werkt
Onderscheid maken tussen cloud computing- en implementatiemodellen
De waardepropositie van AWS Cloud beschrijven
De wereldwijde basisinfrastructuur van de cloud beschrijven
De verschillende manieren van interactie met AWS vergelijken
Onderscheid tussen AWS-servicedomeinen beschrijven
Aan de hand van een scenario met een geschikte oplossing komen met behulp van AWS Cloudservices
Een goed ontworpen framework omschrijven
De basisprincipes van de AWS Cloud-architectuur beschrijven
Het model van gedeelde verantwoordelijkheid uitleggen
Beveiligingsservices met de AWS cloud beschrijven
De facturerings-, accountbeheer- en prijsmodellen deﬁniëren voor het AWS-platform
Toekomstige diensten en ontwikkelingen gebouwd in de cloud identiﬁceren

Voor wie is AWS Cloud Practitioner Essentials (CP-ESS)
Deze cursus is bedoeld voor:
Sales
Business analysten
Project managers
AWS Academy-studenten
Andere IT-gerelateerde professionals
Het helpt deelnemers tijdens de training als ze globale IT-technische kennis en IT-business kennis
hebben.

Voorvereisten
Het helpt deelnemers tijdens de training als ze globale IT-technische kennis en IT-business kennis
hebben.

Doelstellingen
Deﬁniëren wat de cloud is en hoe deze werkt
Onderscheid maken tussen cloud computing- en implementatiemodellen
De waardepropositie van AWS Cloud beschrijven
De wereldwijde basisinfrastructuur van de cloud beschrijven
De verschillende manieren van interactie met AWS vergelijken
Onderscheid tussen AWS-servicedomeinen beschrijven
Aan de hand van een scenario met een geschikte oplossing komen met behulp van AWS Cloudservices
Een goed ontworpen framework omschrijven
De basisprincipes van de AWS Cloud-architectuur beschrijven
Het model van gedeelde verantwoordelijkheid uitleggen
Beveiligingsservices met de AWS-cloud beschrijven
De facturerings-, accountbeheer- en prijsmodellen deﬁniëren voor het AWS-platform
Toekomstige diensten en ontwikkelingen gebouwd in de cloud identiﬁceren

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.

Capgemini Academy. We transform IT professionals

academy.capgemini.nl

IN/3A-018.18

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.

De informatie in dit document is eigendom van Capgemini. Copyright©2020 Capgemini.

