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Til juni udbyder vi nedenstående to kurser i POB systemadministration. 
Kurserne afholdes hos Wendia på adressen Skjoldenæsvej 102, 4174 Jystrup, og under 
forudsætning af minimum fire deltagere pr. kursus. For tilmelding og evt. yderligere 
information kontakt Maja Seilund på: m.seilund@wendia.com. 
Tilmelding senest 20. maj 2016.

POB G6 Sysadmin grundkursus - 2 dage, 6.-7. juni, kl. 9-16, DKK 9.200
Indhold:
- POB G6 framework og komponenter
- Drift af POB
- Sikkerhedsroller
- POB brugere og brugergrupper
- Simple tilpasninger og konfigurationer

Kurset henvender sig til administrative superbrugere, 
som skal have ansvar for at vedligeholde grunddata i 
POB. Der forudsættes erfaring med brug af POB (enten 
ved at have deltaget på et slutbrugerkursus, i første im-
plementering af systemet eller ved at have arbejdet med 
POB i egen virksomhed i en længere periode). Kurset er 
for dig, der har erfaring med POB – hvad enten det er 
POB21 eller G6.

POB G6 Sysadmin udvidet kursus - 2 dage, 8.-9. juni, kl. 9-16, DKK 9.200
Indhold:
- POB Enterprise Manager
- Opsætning og konfigurering af POB’s
  Self Service Portal
- Opsætning og konfigurering af POB til remote
  enheder

Kurset henvender sig til administrative superbrugere, 
som har ansvar for at vedligeholde grunddata i POB. 
Deltagerne skal have gennemført POB G6 Sysadm 
grundkursus - undtaget er dog erfarne POB21 systemad-
ministratorer, der har praktisk erfaring med G6.
Kendskab til SQL/Database er en fordel for de superbru-
gere, som skal kunne foretage alle ændringer i POB for 
egen organisation. 

Træningen afvikles på deltagernes egne laptops, hvorpå der som en del af træningen installeres et 
POB G6 miljø via et VMware image. Deltagerne bedes derfor medbringe egne laptops, der skal 
opfylde følgende: 
- Minimum 4GB RAM (helst 8GB)
- Minimum 50 GB fri disk space 
- Operativsystem: Windows 7 eller nyere, 64 bit
- VMware Player 6 (gratis) eller VMware Workstation 10 
- I Bios skal VT-x, AMD-V, EPT eller RVI være slået til, plus 
aktivering af 64 bit
- Deltageren skal have lokaladministratorrettighed 
Har du ikke mulighed for at tage egen laptop med kontakt 
Maja Seilund for alternativ løsning.


