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Wat is CCC Cloud Technology Associate
1. De Cloud Credential Council (CCC) Cloud Technology Associate ™ -certiﬁcering stelt
professionals in staat eﬀectief te werken in een Cloud-omgeving, wat aantoont dat ze de
belangrijkste concepten en relevante terminologie begrijpen. Het werkt als de ideale basis voor
diegenen die geïnteresseerd zijn in het bevorderen van hun loopbaan met professionele- niveau
certiﬁceringen.
2. Cloud computing is een van de belangrijkste ontwikkelingen in onze snelle wereld. De
voordelen worden erkend door een gevarieerd aantal professionals en organisaties, van lagere
kosten tot samenwerkingseﬃciëntie en schaalbaarheid. Microsoft, Google en Adobe zijn slechts
enkele van de grote bedrijven die het met groot succes gebruiken.
3. Het verschil van Cloud in relatie tot traditionele IT heeft ertoe geleid dat organisaties
aanzienlijk hebben bijgeleerd om niet te verdwalen in hun proces van digitale transformatie.
Hoewel er geen geheime formule is om te slagen in de cloud, is er één ding dat organisaties als
essentieel erkennen: het inhuren van de juiste specialisten.
4. De door de branche erkende CCC Cloud Technology Associate-certiﬁcering zorgt ervoor dat jij
de basisvaardigheden en kennis van Cloud en virtualisatie verkrijgt die nodig is om impact te
hebben. Dit wordt gedaan door de sterke nadruk op het belang van het uitwisselen van
ervaringen en verzamelde informatie over de besproken onderwerpen. De activiteiten omvatten
niet alleen context aan de inhoud, maar helpen je ook het vereiste vertrouwen op te bouwen om
de kennis toe te passen in praktische scenario's.
Zodra het certiﬁceringsexamen is behaald, ontvangt je een diploma en een digitale badge die
oﬃcieel erkent dat jij de CCC Cloud Technology Associate-certiﬁcering hebt behaald en nu lid
bent van de wereldwijde gemeenschap van de Cloud Credential Council.

Bij deze training is een voucher voor het oﬃciële, internationaal erkende examen inbegrepen.
De kosten van de examenvoucher zijn opgenomen in de prijs van de training. Kort na aanvang
van de training ontvang je per mail een voucher waarmee je je examen kunt reserveren. Je kunt
reserveren voor een van onze examendagen of een online examen boeken op een door jou vast
te stellen moment. Houd rekening met het feit dat je minimaal 5 werkdagen vooraf je examen
moet plannen.
Kijk voor meer informatie ook op https://academy.capgemini.nl/thema/examens

Voor wie is CCC Cloud Technology Associate
De volgende afdelingen proﬁteren van CCC Cloud Technology Associate-gecertiﬁceerde
professionals:
Administratief beheer
Juridisch
Operaties
Onderzoek & Ontwikkeling
Anders
CCC Cloud Technology Associate rollen omvatten:
CXO's, bestuursleden en hoofden van bedrijfsactiviteiten
Databasebeheerders
Ontwikkelaars
IT-analisten
IT-architecten
IT-managers
IT-voorziening en onderhoud (hardware, netwerk, opslag, enz.)
Project managers
Systeembeheerders
Technologieliefhebbers en ondernemers
Testers

Doelstellingen
Wanneer je CCC Professional Cloud Technology Associate-gecertiﬁceerd bent, kunt je:
• de fundamentele concepten van cloud computing en virtualisatie indentiﬁceren. Dit omvat ook
de zakelijke voordelen van cloud computing en technische aspecten (hoog niveau) van
virtualisatie
• de technische uitdagingen en de mitigerende maatregelen die betrokken zijn bij cloud
computing en virtualisatie identiﬁceren
• begrijp je de nieuwste digitaliseringstrends die verband houden met cloud computing
• cloudbeveiliging deﬁnieren en de risico's van cloud computing en risicobeperkende
maatregelen identiﬁceren
• de te nemen stappen opnoemen om met succes cloudservices te gaan gebruiken.

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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