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ITIL Foundation
Kursusbeskrivelse
2018

ITIL Foundation
Kom godt fra start med ITIL Foundation – og bliv rustet til din videre ITIL-uddannelse.
ITIL er forkortelsen for IT Infrastructure Library. ITIL samler ’best practise’ fra de dygtigste
IT-organisationer verden over, og tænker de enkelte dele af organisationen ind i en større
helhed. Resultatet er en smidig organisation, der leverer effektivt på samtlige parametre.

Indhold
På et intensivt 3-dages grundkursus i ITIL bliver du fortrolig med ITSM (IT Service
Management). Vi kommer omkring centrale begreber og nøgleprincipper - og du får et
solidt fundament for din videre ITIL-uddannelse.
Efter kurset er du godt klædt på til at indgå i ITSM funktionerne i din egen IT organisation.
Forvent et par timers hjemmearbejde efter kursus-dag 1 og 2.

Forudsætninger
Kurset er for alle IT medarbejdere, som vil arbejde struktureret og professionelt med IT
service og support, og som ønsker at blive ITIL Foundation certificeret. Ingen krav til
forudsætninger udover en grundlæggende IT-forståelse.

Undervisning
Der undervises 3 dage fra 9 til 17. Kurset afsluttes med en multiple-choice eksamen på
dag 3. Af 40 spørgsmål skal mindst 26 spørgsmål besvares korrekt, for at du bliver
certificeret i ITIL® Foundation.
Undervisningen foregår på dansk og kursusmaterialet er på engelsk. Eksamen foregår på
engelsk.

Pris
Prisen er 10.995,- kr. ekskl. moms for 3 dages undervisning med forplejning,
undervisningsmateriale og eksamensgebyr.
Kurset kan også gennemføres som internt virksomhedskursus på dansk eller engelsk.
Kontakt info@businessnow.dk for tilbud på virksomhedskursus, eller hvis du har
uddybende spørgsmål om ITIL kurset.

Praktisk Overblik
Prisen for 3 dages kursus

Kr. 10.995

Tilmelding

ma@businessnow.dk

ITIL Foundation

KMD Ballerup

ekskl. moms

Den 6/2-8/2
Den 11/4-13/4
Den 22/8-24/8
Den 6/11-8/11

ITIL Foundation

KMD Odense

Den 13/3-15/3
Den 11/9-13/9

ITIL Foundation

KMD Aalborg

Den 15/5-17/5
Den 14/11-16/11

ITIL® is a registered trade mark of AXELOS Limited

ServiceNow
Fundamentals
Kursusbeskrivelse
2018

ServiceNow Fundamentals (tidl. System Administrator)
For dig, der er ny ServiceNow Systemadministrator med under 3 måneders erfaring i
ServiceNow-implementering.
På et 3 dages interaktivt træningskursus udfører du systemadministrations-funktioner i din
egen, sikre sandkasse. Efter kurset kan du bidrage til konfiguration, implementering og
vedligeholdelse af et ServiceNow-system og er klar til at fortsætte på de avancerede
ServiceNow-kurser.

Indhold
I løbet af 7 moduler kommer vi igennem områderne:
• Modul 1: ServiceNow Brugergrænseflade
• Modul 2:Brugeradministration
• Modul 3: Databehandling og rapportering
• Modul 4: Service Automation Platform
• Modul 5: Core Application Administration
• Modul 6: Løbende vedligeholdelse
• Modul 7: Capstone Project

Forudsætninger
Formelt ingen – men det anbefales, at du har taget ServiceNows 6 introduktions-moduler
som e-learning:
https://www.servicenow.com/services/training-and-certification/foundations-elearning.html
Modulerne giver en kort introduktion til ServiceNow-platforme og -brugerflader.

Undervisning
Undervisningen foregår på dansk og kursusmaterialet er på engelsk. Eksamen foregår på
engelsk. Prøven består af 60 spørgsmål, der skal besvares på 90 minutter.

Pris
Prisen er 11.995,- kr. ekskl. moms for 3 dages undervisning med forplejning og
undervisningsmateriale, men ekskl. eksamen, som efterfølgende bestilles på
www.webassessor.com (pris: 150 USD).

Kurset kan også gennemføres som internt virksomhedskursus på dansk eller engelsk.
Kontakt os på info@businessnow.dk for tilbud på virksomhedskursus, eller hvis du har
uddybende spørgsmål til System Administrator Kurset.

Praktisk Overblik
Prisen for 3 dages kursus

Kr. 11.995

Ekskl. moms

Tilmelding

ma@businessnow.dk

ServiceNow System Administrator

Januar 2018

16/1-18/1

ServiceNow System Administrator

Februar 2018

27/2-1/3

ServiceNow System Administrator

April 2018

17/4-19/4

ServiceNow System Administrator

Juni 2018

5/6-7/6

Advanced System
Administrator
Kursusbeskrivelse
2018

Advanced System Administrator
For dig, der er ServiceNow-administrator eller konsulent, med seks til 12 måneders
erfaring i ServiceNow - og som er certificeret System Administrator (nuværende
ServiceNow Foundation).
På et intensivt, to-dages kursus kommer du i dybden med ‘best practice' omkring kernen af
ServiceNow-applikationerne. I et perfekt samspil mellem teori og laboratorie-arbejde lærer
du at implementere arbejdsgange og systemforbedringer i et ServiceNow-system, der har
været i produktion i 6 til 12 måneder.

Undervisning
Efter kurset kan du
Forstå formål og bevægelse i Update Sets
Definere referencer, der dirigerer de rigtige data til de rigtige brugere på det rigtige
tidspunkt
Forstå, hvordan adgang til data styres inden for rammerne af ServiceNow Contextual
Security
Gennemføre nye arbejdsgange, der gennem en lang række aktiviteter afklarer, hvordan
optegnelser genereres fra arbejdsgange
Koordinere servicekatalogelementer, herunder brugerkriterier, indkøbskurv og variabler
Oprette en Record Producer
Definere og anvende en databasevisning som en rapportkilde, overveje Best Practices og
afprøve sikkerhedskontrol, der gælder for rapportering
Gennemføre en Web Services SOAP integration og lære om de mulige data-stier i
ServiceNow
Indstille systemkontroller, der rettes til de rigtige data til de rigtige brugere på det rigtige
tidspunkt

Forudsætninger
Vi anbefaler, at du har taget CodeAcademys JavaScript-kursus og kurset Scripting i
ServiceNow

Pris
Prisen er 9.995,- kr. ekskl. moms for 2 dages undervisning med forplejning.
Kurset kan også gennemføres som internt virksomhedskursus på dansk eller engelsk.
Kontakt info@businessnow.dk for tilbud på virksomhedskursus, eller hvis du har
uddybende spørgsmål om Advanced System Administrator Kurset.

Praktisk Overblik
Prisen for 2 dages kursus
Tilmelding
Advanced System Administrator
Advanced System Administrator
Sted

Kr. 9.995
ma@businessnow.dk
Januar 2018
Marts 2018
BusinessNow Vandtårnsvej 62A

ekskl. moms
Den 24/1-25/1
Den 7/3-8/3
2860 Søborg

ServiceNow
Scripting

Kursusbeskrivelse
2018

ServiceNow Scripting
Lær, hvordan du bruger ServiceNow’s Javascript API og udnytter de mange muligheder og
funktionaliteter, som ServiceNow’s løsninger byder på.
På kurset lærer du bl.a., hvordan du konfigurerer en ServiceNow-instans til scripting.
Kurset er for erfarne ServiceNow System Administratorer med min. 6 måneders erfaring
med ServiceNow’s Service Automation Platform, og som ønsker en bedre udnyttelse af
deres instans.

Indhold
Script Client-side
• Client Scripts
• UI Policies

Script Server-side
• Forretnings regler
• GlideSystem
• GlideRecord
• Event management
• Workflow scripts
• ”Best Practices”

Forudsætninger
• Gennemført ServiceNow’s System Administrator kursus.
• Kan skrive, teste og fejl-søge i JavaScript
• Det anbefales, at man har bestået CodeAcademy’s JavaScript kursus
• Kendskab til JavaScript Primer
• Bekendt med database-tabeller og kolonner

Undervisning
Kurset gennemføres på 3 dage fra klokken 9 til 17.
Undervisningen foregår på dansk og kursusmaterialet er på engelsk.

Pris
Prisen er 11.995,- kr. ekskl. moms for 3 dages undervisning med forplejning og
undervisningsmateriale.
Kurset kan også gennemføres som internt virksomhedskursus på dansk eller engelsk.
Kontakt info@businessnow.dk for tilbud på virksomhedskursus, eller hvis du har
uddybende spørgsmål om Scripting-kurset.
Praktisk Overblik
Prisen for 3 dages kursus
Tilmelding
ServiceNow Scripting
ServiceNow Scripting
Sted

Kr. 11.995
ma@businessnow.dk
Januar 2018
Maj 2018
BusinessNow Vandtårnsvej
62A

ekskl. moms
Den 9/1-11/1
Den 29/5-31/5
2860 Søborg

SIAM
Service Integration
and
Management
Kursusbeskrivelse
2018

Service Integration and Management
Bliv en sikker service-integrator på IT management
Mange virksomheder har udfordringer med at skabe overblik over de centrale IT-ydelser, der bliver
leveret fra mange forskellige IT-leverandører. Service Integration and Management - SIAM® - er
en IT-management ramme, skabt med det formål at opnå integration mellem mange
serviceleverandører og virksomhedens behov for en samlet, overskuelig serviceleverance. SIAM
arbejder med at etablere et Service integrationslag mellem kundevirksomheden og
serviceleverandørerne, så der bliver en klar multi-sourcing strategi og praksis for IT-service
leverancerne.

Indhold
1. SIAM overblik og terminologi
2. Roadmap for implementering
3. Roller og ansvarsområder
4. SIAM i praksis - om governance, værktøj og data
5. Understøttende processer
6. Udfordringer og risici
7. SIAM sammenhæng med andre ITSM praksis-områder
8. SIAM Online certificering
Der vil løbende over de 3 kursusdage være certificering, forberedelses-test og gruppearbejde, hvor
deltagerne skal arbejde med en case om at skabe integration i et multisource IT-landskab, både
med hensyn til implementeringsplan, ServiceNow-værktøjer og organisatoriske udfordringer.
En uge inden kursusstart inviteres til et SIAM Introduktions Webinar, hvor kursisterne også får
kursusmateriale, så man har mulighed for individuel forberedelse.

Forudsætninger
Det er en fordel, at have kendskab til ITIL®, men det er ingen forudsætning for gennemførelse af
kurset, fordi vi også gennemgår de processer, der understøtter SIAM og som indgår i SIAM
Foundation certificeringen.
SIAM-kurset er lige så relevant for alle ledere og IT-afdelinger i kundevirksomheder, som det er for
IT serviceleverandører, der skal implementere og anvende SIAM rammeværket, fordi det netop
handler om Service Integration.

Undervisning
Kurset gennemføres på 3 dage fra klokken 9 til 17 og afsluttes med en certificeringseksamen.
Undervisningen foregår på dansk og kursusmaterialet er på engelsk. Certificeringseksamen
foregår på engelsk.

På kurset underviser ITSM Konsulent, Lars Kristian Larsen, der er én af de første akkrediterede
SIAM undervisere. Lars Kristian har over 20 års erfaring fra stillinger som Projektleder, IT-Chef og
konsulent www.linkedin.com/in/lars-kristian-larsen-0587901. Han er certificeret ITIL Expert og
ledende TIPA proces assessor, og har speciale i SIAM og IT4IT rammeværk.

Pris
Prisen er 11.99,- kr. ekskl. moms for 3 dages undervisning med forplejning, undervisningsmateriale
samt EXIN eksamensgebyr.
Kurset kan også gennemføres som internt virksomhedskursus på dansk eller engelsk. Kontakt
info@businessnow.dk for tilbud på virksomhedskursus, eller hvis du har uddybende spørgsmål om
SIAM kurset.
Praktisk Overblik
Prisen for 3 dages kursus

Kr. 11.995

ekskl. moms

Tilmelding

ma@businessnow.dk

Åbent kursus

Marts 2018

Den 6/3-8/3

SIAM Intro Webinar

Februar 2018

Den 26/2 kl. 15-16:30

Åbent kursus

September 2018

Den 18/9-20/9

SIAM Intro Webinar

September 2018

Den 10/9 kl. 15-16:30

SIAM® is a registered trade mark of EXIN BCS. BusinessNow er SIAM akkrediteret af EXIN.

