CWS® - Certified Wireless Specialist
Klassikale training – 1 dag
CWS® – Certified Wireless Specialist besteedt binnen het CWNP opleidingen programma
aandacht aan draadloze netwerktechnologie op basisniveau. Deze opleiding richt zich op
iedereen die basiskennis wil verwerven en inzicht wil krijgen in het functioneren van draadloze
netwerken. Sales & Marketing medewerkers, first line support, beslissingsnemers en diegenen
die op termijn een meer advanced opleiding willen volgen. CWS® bereidt je perfect voor op het
examen CWS-100 en geeft je een klare kijk op de draadloze technologie van vandaag.

Doelgroep CWS-opleiding
•

Sales & Marketing medewerkers

•

Fist line support

•

Beslissingsnemers

•

Iedereen die een basiskennis draadloze netwerktechnologie wenst

Inhoud van de opleiding Certified Wireless Specialist
(CWS®)
De Certified Wireless Specialist (CWS®) bereidt je perfect voor op het examen CWS-100. Je leert
de beginselen van radiotechnologie en hoe een draadloos netwerk wordt opgezet en beheerd.
De vaardigheden komen aan bod die nodig zijn voor het installeren, configureren en
troubleshooten van randappartuur. De focus ligt meer op 802.11 wireless technologie en IEEE
standaarden, dan op producten van specifieke leveranciers. Het materiaal kan bijgevolg
toegepast worden op de specifieke oplossing van elke Wireless leverancier.
De belangrijkste onderwerpen die behandeld worden:
•

Basis Radio Frequentie (RF) technologie
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•

WiFi terminologie

•

Basis WiFi-technologie

•

Basis werking WiFi

•

WLAN hardware en software

Toptrainers uit de praktijk
Onze trainers zijn experten in hun vakgebied, CWNP-gecertificeerd en beschikken over de
trainingsvaardigheden om theorie te combineren met praktische ervaringen uit de praktijk.

Voorkennis
Om de opleiding Certified Wireless Specialist (CWS®) te kunnen volgen, is geen voorkennis verreist.

Lesmateriaal
De Course Guide die in de opleiding gebruikt wordt, is volledig afgestemd op de objectieven van het
examen. Bij de opleiding zit ook het boek ‘CWNP Study Guide’, zodat je je perfect kunt voorbereiden
op het examen.

Certificaat
Het Engelstalig online examen in de vorm van meerkeuzevragen kan je afleggen via de website van
CWNP. De uitslag volgt meteen na het examen. Kijk voor aanmelding en de meest actuele
examenkost op de CWNP website. De trainer geeft hierover ook nog toelichting tijdens de opleiding.
Na succesvolle afronding van het examen heb je het erkende certificaat Certified Wireless Specialist
van CWNP op zak.
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