Apple Training
MAC OS X ΚΑΙ APPLE PROFESSIONAL APPLICATIONS
Το Hellenic American ΚεΔιΒιΜ2 παρέχει εκπαίδευση για το λειτουργικό σύστημα
Mac OS X και τις επαγγελματικές εφαρμογές, για στελέχη πληροφορικής όλων των
βαθμίδων, αλλά και για απλούς χρήστες. Η ύλη που καλύπτεται στα προγράμματα
τεχνικής κατάρτισης απευθύνεται σε όποιον χρησιμοποιεί Mac για πρώτη φορά, στους
επαγγελματίες του IT, του Audio, του Video, της Φωτογραφίας και στους τεχνικούς
ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Παρέχεται δωρεάν επίσημη βιβλιογραφία της Apple.
Κάθε εκπαιδευόμενος εργάζεται σε Apple iMac 27’’.
ΣΕΜΙΝΆΡΙΑ APPLE
• Introduction to Mac OS X: Σεμινάριο διάρκειας 8 ωρών, σχεδιασμένο για
αρχάριους ή για όσους επιθυμούν να μεταβούν από άλλα λειτουργικά συστήματα
στο Mac OS X.
• Mac OS X HelpDesk Support: Σεμινάριο διάρκειας 32 ωρών, το οποίο
προσφέρει σε βάθος εξερεύνηση των διαδικασιών επίλυσης προβλημάτων σε
συστήματα με Mac OS X.
• Mac OS X Server - Configuring & Administering: Σεμινάριο διάρκειας
32 ωρών, σχεδιασμένο να δώσει σε στελέχη τεχνικής υποστήριξης κάθε επιπέδου,
τις απαραίτητες τεχνικές γνώσεις για την ανάπτυξη και συντήρηση δικτύων με την
χρήση Mac OS X Server.
• Introduction to Final Cut Pro X: Σεμινάριο διάρκειας 32 ωρών, σχεδιασμένο
για οποιονδήποτε επιθυμεί να μάθει βασικές λειτουργίες editing και να εξοικειωθεί
με το user interface του Final Cut Pro.
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• Mac OS X Server – Configuring & Administering

• Introduction to Mac OS X
Σεμινάριο διάρκειας 8 ωρών, σχεδιασμένο για αρχάριους
ή για όσους επιθυμούν να μεταβούν από άλλα λειτουργικά
συστήματα στο Mac OS X.

Σεμινάριο 32 ωρών, σχεδιασμένο να παρέχει σε στελέχη τεχνικής
υποστήριξης κάθε επιπέδου, τις απαραίτητες τεχνικές γνώσεις για
την ανάπτυξη και συντήρηση δικτύων με τη χρήση της εφαρμογής
Mac OS X Server.

Το σεμινάριο μπορούν να παρακολουθήσουν στελέχη
πληροφορικής όλων των βαθμίδων, αλλά και απλοί
χρήστες που επιθυμούν μια ταχύρρυθμη εισαγωγή στο
λειτουργικό σύστημα Mac OS X.

Κατά τη διάρκεια τις εκπαίδευσης θα μάθετε να εγκαθιστάτε αλλά
και να παραμετροποιείτε τον Mac OS X Server για να προσφέρετε
δικτυακές υπηρεσίες όπως κοινή χρήση αρχείων, ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο, ιστοσελίδες και wikis. Κατά την διάρκεια των
μαθημάτων θα διδαχτείτε και τα απαραίτητα εργαλεία για την
αποτελεσματική διαχείριση και την ανάπτυξη του Mac OS X αλλά
και για τις αντίστοιχες ενημερώσεις λογισμικού. Το σεμινάριο
είναι ένας συνδυασμός διαλέξεων και πρακτικών ασκήσεων
σχεδιασμένων να προσφέρουν εξάσκηση σε ρεαλιστικά σενάρια.

• Get to know the Mac H/W
• Mac OS X user interface
• Understanding the Mac OS folders hierarchy
• Using the built-in application
• Installing a third party application
• Customizing System Preferences
• Basic principles of files and printer sharing
• iCloud and AppleIDs
• Downloading from App store
• Using Messages and FaceΤime

• Introduction to Final Cut Pro

• Mac OS X HelpDesk Support
Σεμινάριο διάρκειας 32 ωρών, το οποίο προσφέρει σε
βάθος εξερεύνηση των διαδικασιών επίλυσης προβλημάτων
σε συστήματα με Mac OS X.
Στο σεμινάριο δίvεται έμφαση στην πρακτική εξάσκηση μέσα
από εργαστηριακές ασκήσεις πραγματικών σεναρίων, σε
συνδυασμό με στοχευμένες διαλέξεις που θα δώσουν τις
απαραίτητες γνώσεις σε όσους θέλουν να υποστηρίξουν
χρήστες του λειτουργικού συστήματος Mac OS X.
• Installation
• User Accounts
• File Systems
• Applications and Processes
• Network Configuration
• Network Services
• Peripherals and Printing
• System Startup

• Configuring and Monitoring OS X Server
• Configuring Accounts
• Managing Devices with Configuration Profiles
• Implementing Deployment Solutions
• Providing Network Services
• Using Collaborative Services

Σεμινάριο διάρκειας 32 ωρών, σχεδιασμένο για οποιονδήποτε
επιθυμεί να επεξεργαστεί video επαγγελματικής ποιότητας με
το Final Cut Pro.Το κυριότερο μέρος της εκπαίδευσης είναι
διαδραστικό και με ευρεία πρακτική άσκηση ώστε να ανακαλύψετε
τη λειτουργικότητα του λογισμικού.
Οι σπουδαστές ξεκινούν από βασικές αρχές editing και
συνεχίζουν προοδευτικά μέχρι και τα πιο προχωρημένα
χαρακτηριστικά του Final Cut Pro.
• Marking clips, using insert, overwrite and drag-and-drop
editing
• Trimming edit points
• Using Ripple, Roll, and Extend edits as well as the Slip and
Slide tools
• Applying filters and changing Motion properties.
• Audio editing and audio creation
• Finishing and final output

Δυνατότητα Χρηματοδότησης
Διδάκτρων
Όλα μας τα προγράμματα πληρούν τις
προϋποθέσεις χρηματοδότησης του Ο.Α.Ε.Δ.
(Λ.Α.Ε.Κ. 0,24%) για εταιρείες για μέρος ή για
το σύνολο των διδάκτρων που καταβάλουν για
τους εργαζομένους τους.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας ή επισκεφθείτε μας.
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* Με άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ως Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού
Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ)

