DevOps Foundation

Dette kursus henvender sig til dig, som ønsker en DevOps certificering
af højeste kvalitet og i et effektivt format bestående af tilstedeværelsesog online undervisning udenfor normal arbejdstid.

DevOps Foundation certificeringen er fra DevOps Institute, hvor mange kender Gene
Kim, forfatteren til bestselleren ”The Phoenix Project: A Novel about IT, DevOps, and
Helping Your Business Win”. Bogen introducerer flow, feedback og løbende eksperimenter, som er en grundlæggende del af kurset. Værktøjer og automatisering er også
en del af kurset, hvor mange måske husker at Microsoft købte Github - så det er et
område i rivende udvikling, også for konsulenter, hvor vi ser flere og flere opgaver.
Dette kursus indeholder den nyeste viden, principper og værktøjer indenfor DevOps,
herunder en række cases fra store internationale virksomheder f.eks. Disney og Societe Generale. Udover cases vil undervisningen også bestå af spændende interaktive
øvelser, som vil bringe mere liv til undervisningen.
Kurset vil indeholde principper, værktøjer, metoder, processer, rammeværk, automatisering og DevOps kultur og lignende, hvor dele måske kendes fra agil softwareudvikling og den agile del af ITIL.
DevOps handler rigtig meget om samspillet mellem forretning, udvikling og drift, hvilket vi har matchet med to undervisere som tilsammen dækker dette samspil.
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Undervisningen vil være en kombination af oplæg, diskussion og naturligvis en
del certificeringsforberedende øvelser og spørgsmål.
Kurset kræver ingen særlig forudgående viden om emnet. Dette kursus er typisk
forudsættende for de øvrige DevOps Institute certificeringer f.eks. DevSecOps
eller DevOps for ledere.
Du kan læse mere om DevOps Institute og kurset her: https://devopsinstitute.
com/certifications/devops-foundation/

Fleksibelt undervisningsformat
Undervisningen forløber over 6 (8) undervisningsgange:
7. november, kl.17-21
8. november kl.19-20
11. november kl.19-21
12. november kl.19-21
13. november kl.19-21
14. november kl.19-21
19. november, kl.17-21
20. november kl.19-20

ZENIT HQ
Online, erstatningsundervisning
Online
Online
Online
Online
ZENIT HQ
Online, erstatningsundervisning

Undervisningen vil være på dansk, men materialet og evt. eksamen er på engelsk.
Undervisningen afholdes 2 gange hos ZENIT i Tåstrup, mens den resterende undervisning og vejledning er online.
Vi har oprettet ekstra online undervisningsgang den 8. november til dem, som er
forhindret den 7. november eller bare gerne vil høre det igen. Indholdet vil være
det samme som den 7. november, blot lidt hurtigere og med færre øvelser. Undervisningen den 20. november er tilsvarende en gentagelse af undervisningen den
19. november. Det betyder at man kan følge kurset helt og holdent online.
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Du får:
• Ca. 16 timers undervisning fordelt mellem en DevOps certificerede underviser
og en erfaren DevOps konsulent med tung udviklererfaring
• Udførligt kursusmateriale i PDF-format fra DevOps Institute Education Partner
• Supplerende materiale, herunder relevante artikler og prøveeksamen
• Tips og tricks til at bestå eksamen
• Løbende vejledning og sparring af underviserne indtil bestået eksamen

Praktiske detaljer
Kursuspris: 6.700 kroner ekskl. moms.
Bemærk at eksamen/certificering IKKE er inkluderet i prisen. Eksamen har en
særskilt pris på 2000 kroner ekskl. moms. Eksamen bestilles i forbindelse med
kurset. Deltagerne kan individuelt afgøre, hvornår de vil til online eksamen hos
PeopleCert. Deltagere som ikke ønsker at gå til eksamen, får et bevis på gennemført kursus.
Undervisningen den 7. og 19. november er inkl. forplejning og foregår hos
ZENIT CONSULT, Dybendalsvænget 2, 2630 Taastrup
Tilmelding via e-mail til Sofie (ssc@zenit.dk), senest fredag den 18. oktober.
Vi fremsender faktura til dit firma efter tilmelding.
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Kursets undervisere
Martin Nielsen er en erfaren Full Stack udvikler. Han er specialiseret
i udvikling af løsninger baseret på Oracle database teknologi, Oracle
Application Express (APEX), JavaScript samt diverse web teknologier.
Martin har en meget teknisk baggrund, men har en god forstående for
hele IT projekt-processen samt brugernes behov. Han har desuden erfaring med drift af løsninger, herunder fra DevOps miljø, system drift,
samt Oracle Database og webserver administration.
Klaus Nielsen er uddannet fra København og Cambridge (UK)
samt MBA i HRM og HRM i Technology fra USA. Klaus har arbejdet med projektledelse, programledelse og porteføljestyring, traditionelt og agilt i mere end 15 år. Forfatter af bøgerne; I am Agile
(2013); Mastering af Business Case (2015), Achieve Business Analysis Certification (2015), Agile Certified Practitioner Exam (2015)
samt forfatter til en række artikler offentliggjort over hele verden.
Klaus er en af grundlæggerne af Global Business Development (gbd.
dk), en PMI registreret uddannelsesudbyder (R.E.P) og Scrumstudy
(A.T.P.) trænings- og konsulentvirksomhed. Klaus har siden 2012 været ekstern lektor på IT-Universitetet i København. Klaus er indehaver
af mere end 30 certificeringer, herunder Team Kanban Practitioner,
Scaled Scrum Master Certified, Scaled Product Owner Certified, Certified Agile Coach, Certified Scrum Master (CSM), Scrum Product Owner
Certified, Scrum Master Certified, Certified SAFe Program Consultant,
så han ved om nogen, hvad der skal til for at opnå et vellykket resultat.
Han kan kontaktes på kni@itu.dk eller via Linkedin.

Vi ser frem til et spændende og lærerigt forløb med et hold
engagerede konsulenter!
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