CURSUL DE CERTIFICARE

RHCSA Rapid Track Course
with Exam Classroom Training
RH200
SE ADRESEAZĂ
Windows System Administrator;
Administratorilor de rețea care vor să-și
completeze competențele actuale sau să sprijine
administratorii de sistem Lynux, precum și alți
membri ai echipei tehnice.

VEȚI ÎNVĂȚA
Să conﬁgurați, instalați, să faceți upgrade și să
mențineți sistemele Lynux conform standardelor și
procedurilor;

BENEFICII
Red Hat Enterprise Linux înseamnă :
Infrastructură stabilă, matură și virtualizabilă;
Tehnologii ce satisfac cerințele de securitate și
compatibilitate;
Performanță excepțională și scalabilitate
pentru arhitecturile pe 32- și 64- bit;
Flexibilitate operațională ce optimizează
utilizarea resurselor și facilitează adoptarea
inovațiilor IT.

Detalii curs

Să oferiți suport operațional;

Durata: 5 zile

Să scrieți și să implementați scripturi pentru
automatizarea sarcinilor și administrarea sistemului;

Preț: 110,00 EUR, fără TVA

Să asigurați gestionarea sistemelor de monitorizare a
performanței și disponibilității sistemului.

Modalități de livrare: Sală/virtual

Trainer

RED HAT Certiﬁed Trainer

Cursul RHCSA Rapid Track cu examen (RH200) combină Red Hat System Administration I (RH124)
și Red Hat System Administration II (RH134), rîn cadrul căruia sunt revizuite principalele sarcini
ale Red Hat System Administrator într-un ritm accelerat. Examenul Red Hat Certiﬁed System
Administrator (RHCSA) (EX200) este de asemenea inclus în această ofertă.
Această ofertă se bazează pe Red Hat® Enterprise Linux® 8.2 și este concepută pentru
administratorii de sistem Linux cu experiență.

PARTENER

SUBIECTE
Gestionarea pachetelor cu o nouă structură de depozit și module de aplicații
Crearea dispozitivelor de stocare, volumelor și sistemelor de ﬁșiere, inclusiv gestionarea stocării Stratis
Conﬁgurarea serviciilor de rețea și securitate
Gestionarea proceselor, programarea și reglarea
Gestionarea utilizatorilor, grupurilor și a autentiﬁcarii
Efectuarea gestionării serverului cu utilitarul de gestionare web Cockpit
Troubleshooting și obținerea asistenței
Rularea containerelor
Materialele
de curs sunt în limba Engleză. Predarea se face în limba Română.

Lista completă a cursurilor pe care le propunem o găsiți pe platforma noastră de cursuri
www.ittraining.md.
Pentru a primi o ofertă de cursuri ajustată necesităților Dvs, contactați-ne la numărul de contact
022 210 208, sau trimiteți-ne un email la ofﬁce@ittraining.md

85 Alexandru cel Bun st.
Republic of Moldova, Chisinau MD-2012

Phone: +373 22 210 208
Fax: +373 22 223 963

Email: ofﬁce@rsd.md
Website: www.rsd.md

