it-kurser med afholdelsesgaranti

Kurser hvor du lærer noget
ZoomTek.dk har siden 2002 afholdt it-kurser i hele Danmark. Vi
har primært store kendte virksomheder som kunder. Vi laver
tilpassede kurser, hvor vi med benhårde fokuspunkter sørger for
højere indlæring end hvad du kan forvente på tilsvarende
kurser.
Vi kører mest tekniske kurser. Men vi afholder dog også mange
kurser i bl.a. Office-pakken. Mange kunder vælger os fordi vi
holder de 'umulige kurser'. Hvor finder man lige et Webservicekursus i InfoPath 2007 VSTA eller et C#.net-kursus, der kobler
Lotus Notes med SharePoint?
Alle vore kurser - også de umulige, der ikke står på vores website
- har afholdesesgaranti.
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Referenceliste
Hvordan vælger du kursusudbyder? Vi har mange års
erfaringer, topevalueringer og en referenceliste, som vi
er stolte af.

A.P. Møller Maersk
ABB
Alpha Laval
Aller Press
Amnesty International
AOF
Arbejdstilsynet
Arla Foods
ATP
Bankdata
Bagmandspolitiet (itsikkerhed)
Bauhaus
Bayer
Berlingske Tidende
Bestseller
Biogenedic
BKI Kaffe
BoConcept
BUPL
Carlsberg
Clipper Group
Codan Forsikring
Coloplast
CSC
Daloon
Danfoss
Dania Capital
Danica
Danisco
Dandomain
Danmarks Radio
Dansk Arbejdsgiverforening
Danske Bank
Danske Fysioterapeuter
Dansk Industri - DI
Dansk Jernbaneforbund
Dansk Medie og
Journalisthøjskole
Dansk Psykologforening
Dansk Supermarked
Debitel
Det Kongelige Bibliotek
DSV
Egmont

Evenex
Falck
Farvandsvæsenet
Fionia Bank
Forsvaret
Foreningen af Registrerede
Revisorer FRR
Frøs Herreds Sparekasse
FTZ
Fujitsu Siemens
Fyns almennyttige
Boligselskab
GEA Process Engineering
Grundfos
Hans Følsgaard
Hempel
HNG Hovedstadens Naturgas
Hovedstadens
Sygehusfællesskab (HS)
Icopal
IGlobe
IHI Danmark
JO-EL
Jobindex.dk
JP/Politiken
Jyske Sparekasse
KiMs
KMD
Kort- og Matrikelstyrelsen
Kulturministeriet
Københavns Energi
Københavns Lufthavne
Københavns Stadsarkiv
Lejerbo
Lemvigh Müller
Lidl Danmark
Løgstør Rør
Lån og Spar Bank
Maersk Data
Martin Light
Miljøministeriet
Minolta
MT Højgaard
NKT Nordisk Kabel og Tråd
NNIT

Nokia
Nordisk Copyright Bureau
Novo Nordisk
Odense Kommune
PBS Pengeinstitutternes
Betalingsservice
PFA Pension
PriceWaterhouseCoopers
ProData Consult
Rambøll
Region Midtjylland
Region Syddanmark
Ringkøbing Amt
Rigsarkivet
RPC Superfos
Rynkeby
Sagem Danmark
Saint Gobain
Sanistaal
Saxo Bank
Skat
Statens Rigsarkiv
Statens Serum Institut
Statoil
SuperGros
Sygeforsikring Danmark
TDC
Teknologisk Institut
Thule Air Base, Greenland
Contractors
TopDanmark Forsikring
Toyota Danmark
Tryg Forsikring
Undervisningsministeriet
Uni-C
Unicef Danmark
Velux
Vestas
Viborg Kommune
Viking Life Saving
Værdipapircentralen
WHO Verdenssundheds
organisationen
Widex
YouGov
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Indsatspunkter før, under og efter kursus
Før Kursus

Når du bestiller et kursus taler du med instruktøren. Du kan altså stille alle de tekniske spørgsmål du orker.
Du får ikke en sælger i røret. Samtidig kan instruktøren med det samme pejle sig ind på niveau, behov og
rådgive om kombination af kurser. Derfor rammer vi altid rigtigt.





Du taler med instruktøren og ikke en sælger
Interview med kursister - evt. visitering med online multiple choise
Kursusmateriale og -pensum tilpasses din virksomhed. Kurser kombineres
Vi gennemser Jeres filer - og sætter os ind i Jeres forkortelser, sprogbrug og problematikker

Under Kursus
Du får en fagligt meget kompetent instruktør med mindst dobbelt op viden på pensum. Hold dig ikke tilbage
med spørgmål ud over pensum. Forvent at problemstillinger fra din hverdag bliver inddraget i kurset.
Vi bruger ikke PowerPoint. Så du slæbes ikke igennem 400 slides på 5 dage. Vi har ikke præinstallerede labs.
Mange autoriserede kurser kører med såkaldte Ghost Images, hvor kursisterne sådan set bare skal følge
korte 1-2-3 instruktioner og så virker det hele. Vi simulerer virkeligheden ved altid at køre med neutrale
opsætninger på kurser. Så de problemer der måtte komme, bliver en del af undervisningen. Og din
instruktør er ikke bange for at sætte ting op eller afprøve emner midt på et kursus.





Levende, kompetent instruktør, der elsker at undervise
Fokus på detaljen og den røde tråd samtidig. Sammenligninger og konklusioner
Hands-on fokuseret kursus
Moderne undervisning - brug af flere medier

Efter Kursus
Vi tilbyder gratis hotline efter kurset. Helt gratis. Denne service er inden for rimelighedens grænser.
Servicen gælder i ubegrænset tid. Så du er velkommen til at ringe 8 måneder efter et kursus og få hjælp til
noget programmeringskode, der driller. Denne hotline kan bl.a. være:





Almindelig telefonsupport og mailkorrespondance
Overtagelse af skærm med TeamViewer/Lync, så vi kan hjælpe dig direkte på din computer
Optagelse af videosekvenser (Screen Recorder), hvor vi viser en arbejdsgang på en computer, hvor
du kan se alle musebevægelser og høre instruktøren tale
Adgang til alle vore delte filer - udlevering af ekstra kursusmateriale m.m.
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Sådan holder vi kurser
Vi holder kurser på følgende måder:

Åbne Kurser
Kurserne afholdes med deltagere fra flere virksomheder. Kurserne afholdes
enten i København, Vejle eller Århus. Med åbne kurser møder du folk fra andre
virksomheder.

Lukkede firmakurser
Vi holder kurset i din virksomhed i et mødelokale. Vi kan levere computere eller
I kan selv tage egne computere med. Lukkede firmakurser muliggør, at kurset
tilpasses til mindste detalje. Vi har ofte kørt kurser, hvor vi på forhånd har
gennemgået masser af filer og dokumentation.

OnLine kurser
Et OnLine kursus kører via Skype/Teamviewer. Instruktøren og kursisten taler
direkte sammen. Og begge parter kan føre musen på skærmen. Det fungerer
rigtig godt. Vi bruger ofte denne type kurser ved 1:1 undervisning. Altså hvor du
bliver undervist alene af instruktøren. Denne service betaler du ikke ekstra for.
Fordelen er, at du virkelig har instruktørens fokus. Pensumvalg, tempo og niveau
kan justeres hele tiden, så dit udbytte bliver ekstremt højt. Vi har af og til kørt
denne typer kurser om aftenen, i weekenden eller lavet forløb som har kørt over
2-3 timer. OnLine kurser er ekstremt fleksible. Vi kører også 1:1 kurser i Vejle igen uden ekstrapris.
E-Learning. Vi har en aftale med Børsen E-Learning, så vi kan tilbyde Danmarks
største e-learning portal til en god pris.
Vi kører flest lukkede firmakurser og OnLine-kurser. Kan vi ikke tilbyde dig et
åbent kursus på grund af lav tilmelding vil vi altid tilbyde et OnLine-kursus eller
et 1:1 kursus i Vejle. Vi kan altid tilbyde et kursus inden for 1 måned.
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Kursusmaterialer

ZoomTek.dk har siden 2002 udviklet over 10.000 siders kursusmateriale. Mange af materialerne er ISBNregistrerede og flere af dem udgivet på Saxo.dk.
Om Kursusmaterialerne kan man sige:



Skrevet med moderne typografi og opsætning - på dansk
Intensiv brug af fodnoter, nørd-bokse, tips & tricks - alt sammen typografisk fremhævet fra den
øvrige tekst



Skærmdumps på alle sider med kommentarer, der ofte forklarer emnet på en lidt anden måde, så
kursisten får det samme fortalt på 2 måder
Skærmdumps indeholder zoom, pile, markeringer m.m.





Omfattende Appendix på ofte 30-40-50% af materialet. Afhængig af tempo på kursus gennemgås
appendix, som også fungerer som ekstraressource efter kursus.
Alle kursusmaterialer er skrevet med den samme effektive template. Derfor kan vi nemt lave et
unikt materiale fra vores i alt 10.000 sider kursusmaterialer




Konklusioner og sammenligninger er fremhævet typografisk
Afhængig af kursus suppleres der ofte med internetressourcer

Vi kan holde kurser med autoriserede materialer fra Microsoft og IBM. Men disse
materialer er både dyrere og af ringere kvalitet.
Alle kunder, der bestiller kurser for over kr. 24.000 får gratis et Excel 2013 Grundlæggende
kursusmateriale. Materialet kan frit benyttes af alle i virksomheden - også de, der ikke var
på kurset.

Alle kursusmaterialer udleveres til kursisten i papirformat samt i elektronisk format (PDF)

side 6

Certificeringsrettede kurser
Vi har udviklet vore egne kurser og egne kursusmaterialer. Mange af vore kurser er certificeringsrettede.
Men vi nægter kategorisk at køre autoriserede kurser med 500 PowerPoint slides - og en instruktør, der lige
akkurat kan pensum udenad.
Vi fokuserer på at løfte din viden. Derfor leverer vi bedre kursusmaterialer og en instruktør, der kender
teknologierne i bund - og som ubesværet kan sammenligne forskellige platforme og teknologier.
Ønsker du en certificering rådgiver vi gerne herom - og tilrettelægger kurset herefter.

ZoomTek er underleverandør til andre kursuscentre
Da vi holder kurser fra Thisted til Rønne, og da vi er kendt for at kunne køre kurser ud fra kunders meget
specifikke kursusønsker, så bliver vi tit hentet ind af andre kursuscentre til afholdelse af kurser. Vi får også
mange forespørgsler fra kunder, som tidligere har været på kursus hos andre kursuscentre.
Vi kører bl.a. kurser for:








Teknologisk Institut
ProData Consult
Kursusplanen.dk
Peoplenet
IBM
IDG
Netcom / Microworld

Vi holder kurser på engelsk - selvfølgelig til samme pris
Der blev vi fanget. Vi har 10.000 siders kursusmaterialer på dansk. Hvordan holder vi så kurser på engelsk?
Vi oversætter faktisk kursusmaterialerne fra gang til gang - benytter internetressourcer - officielle MOCmaterialer med mere.
Vi kan endvidere holde kurser for svenskere og nordmænd og kan tale tilpasset nordiske sprog. Vi har bl.a.
holdt kurser for Følsgaard (Grimstad - Norge), Saint Gobain Sweden, Statoil Norge.

Vi holder kurser i udlandet
Vi holder kurser i udlandet uden ekstrapris. Rejseomkostninger skal selvfølgelig betales, men kursusprisen
er den samme. Vi har således holdt kurser i både Norge, Finland, Grønland og Rusland.
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Kursusoversigt
Her er vore primære kursustyper set med teknologibriller.

SharePoint

Webudvikling

XML

SharePoint Designer
Visual Studio C#.net
Administration
Brugerkurser
Udvikling af webparts
Workflows
InfoPath integration

HTML, CSS
HTML5, CSS3
JavaScript, JQuery
AngularJS
BackBone, UnderScore
LESS, SASS
Php
Dreamviewer

XML All Round
XML Schema
XSLT
Schematron
XPath
OIOUBL, OIOXML
Nemhandel
JSON, AJAX

Programmering

CMS

InfoPath

C#.net
Java
LotusScript
JavaScript
Php

WordPress
Joomla
Drupal

Med eller uden SharePoint
Visual Tools for Applications VSTA

Microsoft Office

IBM Notes

OpenOffice

Office 365
Outlook
Word
Excel
PowerPoint
Access
OneNote
Project

Administration
HelpDesk
LotusScript
XPages
Connections
Webudvikling

Base
Calc
Impress
Writer

Grafiske Kurser

Web Services

Andre kurser

Adobe Acrobat
Adobe GoLive
Adobe Illustrator
Adobe InDesign
Adobe PageMaker
Photoshop
Flash

SOAP
REST
SOAP Web Service Stack
SOAP Sikkerhed

SCRUM
TDD
KanBan
MVC

LibreOffice

*) Skemaet er simplificeret. Strengt taget er JSON ikke en XML-teknologi og LibreOffice hører ikke til
OpenOffice.
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Sådan finder du os - www.zoomtek.dk
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