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Onze opleidingen op maat
Vergemakkelijken de opleiding 
en richten zich naar de noden 
van de deelnemers !

Verfrissingen & lunches
Aangeboden door ons 
opleidingscentrum om 
de tevredenheid van ons 
cliënteel te vergroten !

50% korting
Ons opleidingscentrum stelt u voor 
gebruik te maken van de 50%  
vermindering van het opleidingsbedrag 
voor Brussel 

ONZE OPLEIDINGSSOORTEN
• Op maat
• Cursussen gegeven in het 

Frans, Nederlands en Engels
• Inter-bedrijf / Onderhandeld
• E-Learning

 

 

PROGRAMMA

VOORAFGAANDE VEREISTE
Goede basis-kennis algemene 
informatica, hands-on ervaring PC, 
kennis van een ander OS

DOELSTELLINGEN
Aan het einde van de cursus, zal de 
deelnemer in staat zijn: de basisprin-
cipes van Lotus Notes te begrijpen, 
een netwerk via Lotus Domino te 
beheren

DUUR & PRIJZEN
1 Opleidingsdag voor 1 persoon: 825,00 €
1 Opleidingsdag voor 2 personen: 1217,50 €
1 Opleidingsdag per groep van 3 tot 6 personen: 1575,00 €

SUSE BASIS

GEBRUIK VAN DE LINUX WERKRUIMTE
- Overzicht van de werkruimte
- Gebruik van Gnome
- Gebruik van de command-line

LINUX ADMINISTRATIE MET YAST
- Yast gebruiken
- Suse  gebruiken
- Netwerk-beheer met YaST
- Installeren van programma’s
- Beheer van de 
installatieprogramma’s

HULP VOOR LINUX VINDEN 
EN GEBRUIKEN
- “man” - pagina’s
- “info” - pagina’s
- “White papers”
- Gebruik van de  hulp
-  Hulp vinden voor webmail

BEHEER VAN FOLDERS EN BESTANDEN
- FHS (File Hierarchy Standard)
- Bestandstypes onder Linux
- Van folder veranderen 
en de inhoud tonen

- Bestanden aanmaken en bekijken
- Zoeken van bestanden
- Strings zoeken in bestanden

DE SHELL EN DE COMMAND-LINE
- Wat is er beschikbaar voor Shell?
- Uitvoeren van command-
line opdrachten

- Veel voorkomende opdrachten 
in de command-line

- Syntax van opdrachten en 
speciale lettertekens

- Gebruik van de “pipe”
- Gebruik van “info”-pagina’s

TEKSTVERWERKERS
- Linux-tekstverwerkers
- Gebruik van de 
command-line editor

BEHEER VAN GEBRUIKERS, 
GROEPEN EN TOELATINGEN
- Beheer van gebruikers en 

groepen met Yast
- Basis veiligheid
- Beheer van gebruikers en groepen 
vanaf de command-line

- Beheer van toelatingen
- Veiligheid van het 
bestandssysteem verzekeren
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