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Vil du opkvalifi -
ceres - og være 
mere attraktiv på 
arbejdsmarkedet?

Få styrket dine kompetencer og 

opdateret din viden inden for IT og 

IT-sikkerhed. På den måde er du 

også med til at hjælpe din virksom-

hed med at blive mere effektiv, mere 

kompetent og mere fleksibel.

ZBC IT-Akademi har et bredt udvalg 

af IT-kurser og certificeringer, der 

går i dybden med det, du har behov 

for at lære. 

Vores IT-kurser har fokus på relevante 

problemstillinger og udfordringer, og der-

med kan du omsætte din viden med det 

samme til konkrete handlinger, som giver 

endnu højere værdi til din virksomhed. 

Adgangskrav
Kurserne henvender sig både til dig, der 

er nyuddannet, og dig, der har flere års 

erhvervserfaring. 

CertMaster Learn
CertMaster Learn er en online platform de-

signet til selvstudie, målrettet en CompTIA 

certifi cering. Hvis du anvender denne 

løsning, får du adgang til forløbet og 

tilhørende materialer i 365 dage, og du har 

således mulighed for at lære pensum, når 

du har tid, og i det tempo, der passer dig.

AMU CCNA
Her lærer du at installere, vedligeholde og 

fejlfi nde på et mellemstort entreprisenet-

værk samt opsætning og konfi guration af 

switche, routere. Der arbejdes endvidere 

med WAN forbindelser og implemente-

ring af netværkssikkerhed.

48327, Data og kommunikation:

Netværksteknologier og begreber

48329, Data og kommunikation:

Skalering af netværk

48330, Data og kommunikation: 

Konfi guration af WAN-netværk

Efter endt kursus tilbyder IT-akademiet 

certifi cering i Cisco CCNA på vores Pear-

son VUE Test Center, hvis du ønsker det.

49742, Data og kommunikation:

Cybersecurity operations 

På dette kursus får du konkrete værktøjer 

til, hvordan du som IT-sikkerhedsekspert 

er med til at afværge netværksangreb og 

samtidig arbejde med IT-risikoreduceren-

de tiltag, genvinding og beskyttelse af 

software og hardware.

Efter endt kursus tilbyder IT-akademiet 

certifi cering i vores Pearson VUE Test 

Center, hvis du ønsker det.

Pris og tilmelding
Pris og varighed på de forskellige kurser 

kan ses på kurser.zbc.dk/IT-akademiet, og 

det er også der, du tilmelder dig. 

Det er muligt at søge midler gennem 

kompetencefonde. 

Hvordan foregår kurserne?
Mange af kurserne er online selvstudie 

eller blended learning med adgang til 

professionelle undervisere, som undervejs 

i forløbet vil kunne guide og vejlede dig 

på aftalte tidspunkter i ZBC’s åbningstider. 

Hvorfor vælge IT-Akademiet? 
• Vi har stor erfaring.

• Vi kan tilbyde uddannelse, når du har 

tid, online, fleksibelt og med blended 

learning.

• Central placering: Hedegaardsvej 88, 

2300 København S.

• IDV kurser og certifi ceringer.

• Vi hjælper med at skabe et stærkt 

netværk.

Kontakt
Hvis du ønsker yderligere oplysninger, er 

du velkommen til at kontakte: Uddannel-

sesleder Henrik Deleuran, tlf. 2217 8840, 

mail hede@zbc.dk.

Hvilke kurser tilbyder IT-Akademiet?
CompTIA A+

CompTIA Cloud Essentials+

CompTIA CySA+

CompTIA ITF+

CompTIA Linux+

CompTIA Network+

CompTIA Pentest+

CompTIA Security+


