Khóa đào tạo : Kỹ thuật viên máy tính thực tế ngắn hạn

Công ty liên tục mở các khóa đào tạo kỹ thuật viên thực tế nhằm đào tạo ra những kỹ thuật
viên máy tính có nền tảng kỹ thuật cơ bản và có nhiều kinh nghiệm làm việc thực tế sau khóa
học.
-

Nội dung cơ bản của khóa học bao gồm:

ü Tìm hiểu chuyên sâu về thiết bị phần cứng máy tính, thiết bị văn phòng cơ bản.

ü Lắp ráp máy tính, cài đặt hệ điều hành và các chương trình ứng dụng cho máy tính cá nhân
và máy tính dùng cho văn phòng.

ü Cài đặt các thiết bị ngoài vi thông dụng như máy in, máy fax, máy photocopy...

ü Xử lý các sự cố về máy tính, máy văn phòng cơ bản như: lỗi hệ điều hành, lỗi chương trình
ứng dụng, lỗi kết nối với thiết bị ngoại vi ...

ü Tìm hiểu và xử lý sự cố về hệ thống mạng nội bộ, máy in, máy văn phòng, hệ thống tổng đài
điện thoại ...

ü Học cách sao lưu, phục hồi dữ liệu của các chương trình ứng dụng thông dụng.

ü Cách giao tiếp với khách hàng để thỏa mãn nhu cầu của họ.
-

Ưu điểm và lợi thế vượt trội của khóa học:

ü Trở thành chuyên gia giỏi trong các lĩnh vực phần cứng, cài đặt và bảo trì hệ thống, kỹ thuật
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viên máy tính chuyên nghiệp.

ü Được hướng dẫn bởi kỹ thuật viên có kinh nghiệm lâu năm và hiện đang làm chuyên về bảo trì
và sử lý các sự cố máy tính, máy văn phòng.

ü Được trải nghiệm thực sự với các sự cố thực tế.

ü Được chia sẻ kinh nghiệm quản trị các dòng máy chủ, hệ thống mạng thật.
-

Thời gian khóa học:

ü Thời gian học và đào tạo trong 2 – 3 tháng

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:

Công ty cổ phần công nghệ và thương mại HAT
Địa chỉ: 406 Hồ Tùng Mậu – Mai Dịch – Hà Nội
Chi nhánh: 442 Phạm Văn Đồng - Từ Liêm - Hà Nội
Hotline: 0983.676.282 (Mr Tuấn)
Email: hat@baotrimaytinh.biz
Website: http://baotrimaytinh.biz
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chuyen nghiep, đào tạo kỹ thuật viên máy tính, đào tạo kỹ thuật viên thực tế, đào tạo IT, đào
tạo IT chuyên nghiệp...
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