
Rozhodli jsme se pro vás vytvořit zcela nový projekt jménem Wi-Fi akademie – jak již název napovídá, budeme 
se věnovat tématu Wi-Fi, a to od základů až po detailní náhled do této problematiky. Projekt je rozložen do čtyř 
bloků, přičemž se v rámci každého školení podíváme na Wi-Fi vždy z jiné perspektivy. Kurzy jsou realizovány 
našimi specialisty, kteří jsou kromě wireless certifikací výrobců i certifikovanými specialisty nezávislého CWNP 
programu. Kurzy jsou tak unikátní kombinací teorie i příkladů z jejich letité praxe.

Téma: 

Jak porozumět “Wi-Fi” 
- Intenzivní úvod do problematiky 
bezdrátových sítí a “Wi-Fi” prostředí

Čas: 20. 4. 2017 od 9:00 do 17:00
Místo:  Sídlo společnosti

Obsah: 
Chcete plně porozumět základním sta-
vebním kamenům “Wi-Fi” sítí? Chcete 
toto porozumění získat stručně, rychle 
a přitom detailně i s praktickými postře-
hy? Právě Vám je v tom případě určen 
základní kurz “Alternetivo Wi-fi akade-
mie”. 

Požadavky:
Požadavkem pro tento kurz je alespoň 
základní orientace v síťové problemati-
ce a samozřejmě chuť poznávat a učit 
se novým věcem. 

Téma:  

QoS a správa “Air-time”  
Čas: 24. 5. 2017 od 9:00 do 17:00
Místo: Sídlo společnosti

Obsah:
Řešíte pokročilé implementace Wi-Fi? 
Navrhujete či spravujete  Wi-Fi sítě 
s  více službami či v komplikovaných 
prostředích nebo scénářích? Chcete 
svoji dosavadní znalost Wi-Fi problema-
tiky rozšířit o detailní náhled na reálné 
chování Wi-Fi ve sdíleném prostředí 
“vzduchu”? 

Požadavky:
Doporučujeme dřívější absolvování zá-
kladního Wi-Fi kurzu - Jak porozumět 
“Wi-Fi” (lze vynechat, má-li uchazeč 
znalost klíčových témat/tagů uvede-
ných u  základního kurzu). Dalším po-
žadavkem je samozřejmě chuť učit se 
a poznávat nové věci.

Téma: 

Design a analýza Wi-Fi

Čas: 11. 5. 2017 od 9:00 do 17:00
Místo: Sídlo společnosti

Obsah: 
Navrhujete / projektujete / spravujete či 
analyzujete Wi-Fi sítě? Chcete svoji do-
savadní znalost Wi-Fi problematiky roz-
šířit o detailní náhled na možnosti a me-
tody návrhu Wi-Fi sítí a jejich analýzu? 
Chcete toto porozumění získat stručně, 
rychle a přitom detailně i s praktickými 
postřehy? Právě vám je v  tom případě 
určen tento kurz “Alternetivo Wi-Fi aka-
demie”. 

Požadavky: 
Doporučujeme dřívější absolvování zá-
kladního Wi-Fi kurzu - Jak porozumět 
“Wi-Fi” (lze vynechat, má-li uchazeč 
znalost klíčových témat/tagů uvede-
ných u  základního kurzu). Dalším po-
žadavkem je samozřejmě chuť učit se 
a poznávat nové věci. 

Téma: 

Bezpečnost i zabezpečení 
Wi-Fi

Čas: 30. 5. 2017 od 9:00 do 17:00
Místo: Sídlo společnosti 

Obsah: 
Chcete znát všechna úskalí a řešení za-
bezpečení Wi-Fi? Zajímá vás náhled na 
obě strany barikády? 
Chcete vidět rizika Wi-Fi bezpečnos-
ti i elementární útoky v praxi? Chcete 
bezpečnosti Wi-Fi skutečně porozumět 
komplexně? Chcete toto porozumění 
získat stručně, rychle a přitom detailně 
i s praktickými postřehy? 

Požadavky: 
Doporučujeme dřívější absolvování zá-
kladního Wi-Fi kurzu - Jak porozumět 
“Wi-Fi” (lze vynechat, má-li uchazeč 
znalost klíčových témat/tagů uvede-
ných u  základního kurzu). Dalším po-
žadavkem je samozřejmě chuť učit se 
a poznávat nové věci.

Více informací o kurzu zde. Více informací o kurzu zde. Více informací o kurzu zde. Více informací o kurzu zde. 
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