23.09.2020

Leadpages® – Page Builder

OPINIE KURSANTÓW:
"Kurs na wysokim poziomie merytorycznym. Duży nacisk autor kładzie na praktyczne podejście do problemu
monitoringu. Widać to w każdej lekcji jaką mamy możliwość przesłuchać.
Kurs pomógł mi zrozumieć podejście jakie zostało zastosowane w systemie Zabbix i wskazać na dalsze kroki jakie
należy podjąć w celu udoskonalenia zdobytej wiedzy. Szkolenie na temat systemu monitoringu Zabbix jest trudnym
przedsięwzięciem z uwagi na ogromny zakres jaki obejmuje.
Podejście autora kursu dostarcza wiedzy z którą o wiele łatwiej będzie pokonywać problemy które pojawiają się na
każdym etapie wdrażania tego systemu."
Krystian Psiuk - Administrator Systemów Komputerowych w P.K.U.H. "Primus"

"Jeden z lepszych kursów a obejrzałem już ich kilkanaście. Prowadzący przystępnym językiem tłumaczy. Generalnie
polecam"
Piotr Kuźniarek - Główny Specjalista w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu
"Szkolenie przygotowane profesjonalnie. Wysoki poziom wiedzy prowadzącego i umiejętność jej przekazywania.
Gorąco polecam osobom, które chcą profesjonalnie zarządzać swoją infrastrukturą IT i nie tylko."
Łukasz Marciszewski - Kierownik Zespołu ds. Teleinformatycznych w Banku Spółdzielczym w Piotrkowie
Kujawskim
"Dzięki za możliwość uczestnictwa w kursie, który w zwięzły sposób przedstawił korzystanie z tak potężnego narzędzia
jakim jest Zabbix. Dzięki lekcjom jestem w stanie skonfigurować Zabbixa od podstaw i w profesjonalny sposób
monitorować swoje środowisko. Dużą wartością jest też przynależność do facebookowej grupy. Wierzę, że nadal będzie
to miejsce, gdzie uczestnicy będą mogli wspierać się nawzajem przy kolejnych, coraz bardziej zaawansowanych
zabbixowych wyzwaniach :)"
Dawid Ćwiek - Administrator Sieci
"Super przygotowane szkolenie. Brawo za podejście do tematu krok po kroku wyjaśnione podstawowe zagadnienia z
instalacji i konfiguracji zabbix, Linux. Serdecznie polecam !!!!!"
Łukasz Marciszewski - Kierownik Zespołu ds. Teleinformatycznych
"Jest to jedyny kurs na polskim rynku, który przeprowadzi Cię praktycznie za rękę etap po etapie. Zaczynając od
instalacji kończąc na bardziej zaawansowanych funkcjach zabbixa. Cała niezbędna wiedza dotycząca zabbixa zebrana
w jednym miejscu i dobrze wytłumaczona. Polecam każdemu kto chce zacząć przygodę z zabbixem i przy okazji
zaoszczędzić czas na mozolnym przeszukiwaniu internetu."
Hubert Kawalec - Administrator sieci, administrator Windows server i linux
"Kurs bardzo pomocny, polecam"
Artur Kozłowski - Administrator IT w Topaz
A to jeszcze przykłady innych wiadomości jakie dostaję w poczcie lub na naszej grupie Facebook:

https://pages.leadpages.net/#/edit/V3aPUmHANf4PhUsghUkWjd
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