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Bővebb információ: www.mentorius.hu 

I-T-01 ENABLING AND MANAGING OFFICE 365 
Hivatalos Microsoft kurzus - 40 óra - 

A képzés tartalma: A tanfolyam során a résztvevők megis-merik és a gyakorlatban is kipróbálják az Office 365 alapú környezet kialakítását, konfigurálását, üzemeltetését és 
támogatását beleértve a SharePoint, Exchange és Skype for Business Online nagyvállalati alkalmazási és integrációs lehetőségeit is. 

Szakmai vezető: Velezdi Tamás  

Felvételi 
követelmény: 

Windows 8/10 és Win. 2008/2012 vagy Win. Server 2016 üzemeltetői (hálózat és Active Directory) alapok és gyakorlat, virtualizációs és felhő (Azure) 
fogalmak ismerete. Mivel a tananyagok angol nyelvűek, ezért alapfokú, dokumentum-olvasás-szintű angol nyelvtudás szükséges. 

I-T-02 SZÁMÍTÓGÉP BIZTONSÁGI TESZTELŐ 
Szakmai tanfolyam - 40 óra - 

A képzés tartalma: A tanfolyam során olyan informatikai szakemberek képzése, akik a számítógépes biztonság megteremtéséhez és fenntartásához szükséges legújabb ismeretek 
birtokában alkalmasak azok szakszerű alkalmazására. A végzettek továbbá felkészültek lesznek arra, hogy egy adott vállalat IT infrakstruktúrájának a biztonságát különböző 
módszerekkel tesztelhetik le. A képzésen résztvevők szinte az összes ismert támadási módszert részletesen megismerik. 

Szakmai vezető: Velezdi Tamás 

Felvételi 
követelmény: Középfokú iskolai végzettség 

I-T-03 INSTALLING AND CONFIGURING WINDOWS 10 
Hivatalos Microsoft kurzus - 40 óra - 

A képzés tartalma: A tanfolyam során a résztvevők megismerik a Windows 10 felület újdonságait, a lokális telepítési megoldásokat, a rendszer testre szabását, eszközök és erőforrások 
kezelését, a hálózati és biztonsági beállításokat, az App-ok menedzselését, a diagnosztikai és karbantartási eszközök használatát. 

Szakmai vezető: Velezdi Tamás  

Felvételi 
követelmény: 

Win. Server 2012 és Win. kliens (Win. 7 vagy 8.x) üzemeltetési ismeretek és gyakorlat. Mivel a tananyagok angol nyelvűek, ezért dokumentumolvasás-
szintű angol nyelvtudás szükséges.  

I-T-04 MICROSOFT AZURE FUNDAMENTALS 
Hivatalos Microsoft kurzus - 8 óra - 

A képzés tartalma: A tanfolyam során a résztvevők megismerik a felhő szolgáltatások alap funkcióit. A tanfolyam lefedi az alapvető felhő szolgáltatáshoz kapcsolódó fogalmakat, az 
alapvető felhő modelleket és szolgáltatásokat (publikus, privát és hibrid felhő, Infrastructure-as-a-Service (IaaS), Platform-as-a-Service (PaaS) and Software-as-a-Service (SaaS)), 
továbbá bemutatja az alapvető Azure szolgáltatásokat és megoldásokat. 

Szakmai vezető: Velezdi Tamás  
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Felvételi 
követelmény: Nincs szükség Felvételi követelményre a kurzus sikeres teljesítéséhez, de alapvető általános IT tudás vagy tapasztalat előnyt jelenthet. 

I-T-05 WINDOWS SERVER RENDSZEREK MENEDZSELÉSE POWERSHELL SEGÍTSÉGÉVEL 
Hivatalos Microsoft kurzus - 40 óra - 

A képzés tartalma: megismertesse a Windows Server rend-szergazdákat, üzemeltetőket a Windows PowerShell fel-építésével, működésével, eszközeivel és használatával Windows 
Server rendszermenedzsment és automatizálási feladatok ellátására, adminisztratív szkriptek készítésére és menedzselésére.  

Szakmai vezető: Velezdi Tamás  

Felvételi 
követelmény: 

Windows Server (WS 2008/2012 vagy magasabb) üzemeltetői ismeretek és gyakorlat (hálózati és Active Directory szolgáltatások ismerete). Parancssori 
felületben és szkriptekben való jártasság előny. Mivel a tananyagok angol nyelvűek, ezért az angol nyelv legalább alapfokú, dokumentumolvasás-szintű 
ismerete szükséges. 

I-T-06 INSTALLATION, STORAGE, AND COMPUTE WITH WINDOWS SERVER 2016 
Hivatalos Microsoft kurzus - 40 óra - 

A képzés tartalma: A tanfolyam során a résztvevők megismerik a Windows Server 2016 felépítését, szolgál-tatásait, telepítését, konfigurálását és bevezetését nagy-vállalati 
környezetben. A képzés részletesen foglalkozik a különböző storage és magas rendelkezésre állás, valamint Hyper-V alapú virtualizációs megoldások áttekintésével és 
implementálásával.  

Szakmai vezető: Velezdi Tamás  

Felvételi 
követelmény: 

Windows 8 vagy magasabb verzió ismerete, hálózati ismeretek és gyakorlat. Korábbi szerverüzemeltetési alapisme-retek, szerver technológiák ismerete 
előny.  Mivel a tananyagok angol nyelvűek, ezért dokumentumolvasás-szintű angol nyelvtudás szükséges.  

 


