
Tytuł szkolenia: Chmura AWS - wprowadzenie
biznesowe
Kod szkolenia: chmura-AWS-wprowadzenie biznesowe

Wprowadzenie
Chmura stała się naturalnym miejscem budowy nowy aplikacji i migracji istniejących dla firm z całego świata. Zwinność, innowacja,

redukcja kosztów, globalny zasięg - to tylko niektóre z powodów, dla których firmy wdrażają właśnie w chmurze nowoczesne

systemy i aplikacje. Podczas tego kursu, skupimy się i przedstawimy główne benefity chmury AWS – czyli najpopularniejszej

chmury świata, z której korzystają miliony firm na całym świecie.

Adresaci szkolenia
Szkolenie skierowane jest głównie do: 

- osób bez wcześniejszej wiedzy odnośnie AWS

- szeroko rozumiana kadra IT

Cel szkolenia
Szkolenie teoretyczne, skierowane zarówno dla osób technicznych jak i biznesowych, które chcą, bądź muszą - szybko zaznajomić

się z tajniki chmury, zrozumieć powody wykorzystywania jej przez różne firmy oraz poznać typowe przypadki, dla których Chmura

staje się naturalnym kierunkiem rozwoju nowoczesnych firm.

Czas i forma szkolenia
7 godzin (1 dni x 7 godzin), w tym wykłady i warsztaty praktyczne.

Plan szkolenia
Zagadnienia poruszane podczas tego kursu to m.in.:

1. Zrozumienie wartości biznesowych jakie niesie Chmura i przegląd najważniejszych typowych powodów przechodzenia do

chmury włącznie z automatycznym skalowaniem i płatnością w modelu PAYG.

2. Przegląd podstawowych elementów infrastruktury globalnej z jakich składa się chmura AWS, włącznie z regionami, strefami

dostępności oraz pop-ami.

3. Przegląd najważniejszych kategorii usług, które są oferowane w ramach chmury AWS.

4. Zrozumienie modelu płatności jaki obowiązuje w chmurze oraz przegląd metod optymalizacyjnych takich jak rezerwacje, serwery

spot i inne.

5. Wgląd w tematykę bezpieczeństwa chmury.

6. Przegląd najczęstszych błędów jakie popełniają firmy w momencie rozpoczęcia wykorzystywania chmury.

7. Przegląd najlepszych praktyk korzystania z chmury AWS.
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