ITIL® Intermediate Capability Stream:
Planning Protection & Optimization
(PPO) (S_36672) - szkolenie
akredytowane z egzaminem
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana?

Tak

Sposób dofinansowania

wsparcie dla osób indywidualnych
wsparcie dla przedsiębiorców i ich
pracowników

Rodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Podrodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Dostępność usługi

Otwarta

Numer usługi

2019/12/09/7629/501047

Cena netto

4 850,00 zł

Cena brutto

5 965,50 zł

Cena netto za godzinę

121,25 zł

Cena brutto za
godzinę

149,14

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

40

Termin rozpoczęcia
usługi

2020-06-01

Termin zakończenia
usługi

2020-06-05

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2019-12-09

Termin zakończenia
rekrutacji

2020-05-25

Maksymalna liczba uczestników

12

Kategoria główna KU

Informatyka i telekomunikacja

Podstawa uzyskania wpisu w zakresie
świadczenia usług współfinansowanych

Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO
9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie
usług szkoleniowych

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub
części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK?

Nie

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji
innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK?

Nie

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji?

Tak

Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu

ASSECO DATA SYSTEMS SPÓŁKA
AKCYJNA

Osoba do kontaktu

Alicja Kozłowska

E-mail

rurszkolenia@assecods.pl

Telefon

585222824

Cel usługi
Cel edukacyjny
Czego się nauczysz: * praktycznego planowania oraz zapewnienia bezpieczeństwa i ciągłości oraz
optymalizacji usług

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
Proces Zarządzania potencjałem wykonawczym (Capacity Management)
Proces Zarządzania dostępnością (Availability Management)
Proces Zarządzania ciągłością usług IT (IT Service Continuity Management)
Proces Zarządzania bezpieczeństwem informacji (Information Security Management)
Proces Koordynacji projektowania (Design Coordination)
Wyzwania technologiczne
Role i zakres ich obowiązków
Egzamin próbny i omówienie wyników
Integralną częścią szkolenia jest formalny egzamin ITIL® Intermediate: Planning Protection &
Optimization.
Egzamin jest organizowany w ostatnim dniu szkolenia.

Informacje o egzaminie:
Warunki przystąpienia: ukończone szkolenie ITIL® Intermediate Capability Stream: Planning
Protection & Optimization. Kopia certyfikatu „ITIL® Foundation” (w wersji V3 lub 2011) lub „ITIL®
V2 Foundation” wraz z certyfikatem „ITIL®Foundation Bridge”, dokument ze zdjęciem
potwierdzający tożsamość uczestnika egzaminu
Forma egzaminu: elektroniczna
Język egzaminu: angielski
Metoda: test
Czas trwania: 90 min. Osoby, dla których angielski nie jest językiem ojczystym, mają możliwość
korzystania ze słownika i wydłużenie czasu trwania do 120 minut
Liczba pytań: 8 pytań bazujących na scenariuszach, do każdego pytania można wybrać jedną z
czterech odpowiedzi za 5, 3, 1 lub 0 punktów
Próg zdawalności: 70% poprawnych odpowiedzi (28 z 40 możliwych punktów)

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
W trakcie szkolenia osiągniesz efekty uczenia się, czyli nauczysz się:
* praktycznego planowania oraz zapewnienia bezpieczeństwa i ciągłości oraz optymalizacji usług

Grupa docelowa
Szkolenie ITIL® Intermediate Capability Stream: Planning Protection & Optimization (PPO) polecamy
pracownikom operacyjnym, kadrze kierowniczej średniego szczebla, kierownikom zespołów,
właścicielom procesów, właścicielom usług IT, konsultantom, audytorom, oﬁcerom bezpieczeństwa IT
oraz profesjonalistom IT związanym z zarządzaniem usługami informatycznymi i infrastrukturą IT,
planowaniem, zapewnieniem bezpieczeństwa i ciągłości oraz optymalizacją usług. Również osobom
szukającym możliwości rozwoju swojej kariery, zdobycia wiedzy praktycznej z zakresu zarządzania
usługami IT, planowania, zapewnienia bezpieczeństwa i ciągłości oraz optymalizacji usług.

Opis warunków uczestnictwa
Znajomość języka angielskiego
Certyﬁkat "ITIL® Foundation" (w wersji V3 lub 2011) lub "ITIL® V2 Foundation" wraz z certyﬁkatem
"ITIL®Foundation Bridge"

Materiały dydaktyczne
W ramach szkolenia każdy uczestnik
PEOPLECERT

otrzymuje

materiały dydaktyczne

akredytowane

przez

Informacje dodatkowe
Szczegółowe
informacje
dotyczące
szkolenia
dostępne
są
pod
adresem:
http://szkolenia.assecods.pl/Szkolenie/ITIL®-i-Zarządzanie-usługami-/ITIL®-2011-Intermediate--Capability-Stream/ITIL_PPO-ITIL®-Intermediate-Capability-Stream-Planning-Protection--Optimization(PPO)

Harmonogram
Data
realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

LP

Przedmiot / Temat zajęć

1

Zajęcia szkoleniowe (uwzględniające
przerwy kawowe i lunch)

2020-06-01

09:00

17:00

8:00

2

Zajęcia szkoleniowe (uwzględniające
przerwy kawowe i lunch)

2020-06-02

09:00

17:00

8:00

3

Zajęcia szkoleniowe (uwzględniające
przerwy kawowe i lunch)

2020-06-03

09:00

17:00

8:00

4

Zajęcia szkoleniowe (uwzględniające
przerwy kawowe i lunch)

2020-06-04

09:00

17:00

8:00

5

Zajęcia szkoleniowe (uwzględniające
przerwy kawowe i lunch)

2020-06-05

09:00

17:00

8:00

Osoby prowadzące usługę
Lokalizacja usługi
Adres:
Warszawa, woj. mazowieckie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:

Warunki logistyczne:
Klimatyzacja,Laboratorium
komputerowe,Wi-fi

