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Wat is CCC Professional Cloud Service Manager inclusief examen
voucher
Met de Cloud Credential Council (CCC) Professional Cloud Service Manager ™ -certificering kunnen
deelnemers clouddiensten ontwerpen, leveren en beheren. De certificering biedt een praktische benadering
om te begrijpen hoe cloud computing en cloudgebaseerde services de ontwikkeling en activiteiten
beïnvloeden en hoe bestaande processen kunnen worden aangepast om betere services te leveren.
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.
IT-beheer staat steeds meer onder druk om agile IT-services te leveren en zich aan te passen aan de
veranderingen die inherent zijn aan onderling verbonden en complexe IT-omgevingen. Het is dan ookgeen
wonder dat servicemanagementprofessionals een steeds belangrijkere rol spelen in het helpen van
organisaties bij het optimaal waarborgen van meetbare dienstverlening en beheer in cloudomgevingen.
Organisaties die geïnteresseerd zijn in het aanbieden van herhaalbare, flexibele en schaalbare diensten,
hebben echter moeite om bekwame professionals te vinden die kunnen bijdragen aan hun
digitaletransformatietraject.
De door de branche erkende CCC Professional Cloud Service Manager-certificering wordt erkend en
ondersteund door verschillende belangrijke technologieleveranciers en normalisatie-instellingen. Het biedt
jou een casestudy met gerelateerde oefeningen zoals meerkeuzevragen en werkboekactiviteiten. We
hebben ervoor gezorgd dat we verschillende hoogwaardige referentiematerialen hebben toegevoegd waarje
tijdens jouw loopbaanontwikkeling naar terug kunt gaan.

Zodra het certificeringsexamen is behaald, ontvang je een diploma en een digitale badge die officieel erkent
dat jij de CCC Professional Service Manager-certificering hebt behaald en nu lid bent vande 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. 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 Professional Cloud Service Manager inclusief examen
voucher
De volgende afdelingen profiteren van CCC Cloud Technology Associate-gecertificeerde professionals:
Administratief beheer
Juridisch
Operaties
Onderzoek & Ontwikkeling
Anders
CCC Professional Cloud Service Manager-taken omvatten:
Auditmanagers
Auditors van Cloud Computing Services
Nalevingsmanagers
E-mailsysteembeheerders
Netwerkingenieurs / beheerders
Risicomanagers
Beveiligingstechnici / analisten
Solution Architects
Systeembeheerders / architecten

Doelstellingen
Wanneer je CCC Professional Cloud Service Manager-gecertificeerd bent, kun je:
de terminologie, definities en concepten van cloudservicebeheer opnoemen
basisterminologie uitleggen met betrekking tot cloudservicebeheer
de strategische activa en mogelijkheden van een organisatie analyseren om met succes cloudservices
te ontwerpen, implementeren en uitvoeren
de belangrijke rollen identificeren en uitleggen die betrokken zijn bij cloudservicebeheer
de relatie tussen de cloudprovider en de cloudconsument vergelijken
onderscheid maken tussen mogelijke risico's en voordelen van het toepassen van een cloudstrategie.
een initiële strategie opstellen voor cloud-adoptie
de voordelen illustreren van cloudgebaseerde services binnen een organisatie
strategieën identificeren om risico's te verminderen en problemen op te lossen die verband houden
met de adoptie van cloud computing en cloudgebaseerde services
de impact analyseren van de vraag en hoe jij cloud-services op maat kunt maken in de ontwerpfase
vraagbeheer over cloudgebaseerde servicemodellen effectief analyseren
de voordelen, risico's en problemen illustreren van DevOps binnen een IT-organisatie
geschikte structuren selecteren voor het ontwerpen, implementeren en uitvoeren van

cloudgebaseerde services binnen traditionele IT-organisaties
een overzicht maken van de verschillende prijsmodellen voor clouddiensten
de uitdagingen onderzoeken van het kopen van cloudgebaseerde services
een hybride IT-kostenmodel schetsen
de belangrijkste governance-vereisten van cloudservices identificeren
de principes van cloudservicebeheer in ICT-operaties en IT-servicemanagement modelleren
cloudwaarde koppelen aan IT-strategie
een aantal populaire en relevante IT-frameworks en -standaarden opnoemen
de complexiteit voorspellen van het ontwerpen, implementeren en uitvoeren van clouddiensten.
cloudservicebeheer met traditioneel IT-servicebeheer vergelijken in de bestaande IT-organisatie
schetsen wat een cloudmarktplaats is en onderscheid maken tussen het perspectief van de
consument en de aanbieder van een cloudmarktplaats
Examen Informatie
Duur examen: 75 min
% extra tijd indien niet in moedertaal: 0%
Aantal examenvragen: 25
Minimaal aantal goed te beantwoorden: 17
Examen stijl: Multiple choice
Open Boek: Nee

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.

